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നവകേരള 
സൃഷ്ടിക്കായടി
‘ കുടുംബശ്രീ’യും 
കഴിഞ്ഞ ഏപ്ിൽ എട്ടു മടുതൽ 2017 ഡി

സംബർ 23 വരെയടുള്ള മലയാള മന�ാ
െമ ആഴ് ചപ്പതിപ്പിൽ കടുടടുംബപ്രീ കടുടടുംബ വി
ന്ഷം എന്ന ന്െിൽ ഒെടു ് ംകതി പ്സിദ്രീ
കെിച്ിെടുന്നടു. കടുടടുംബപ്രീ അയൽക്കൂട് അംഗ
ങ്ങരള ് ടുതിയ ് ദ്തികരളക്ടുറിച്ടു ് െിചയ
രപ്പടടുത്ാ�ടും അവസെങ്ങരളക്ടുറിച്ച് അറിയി
ക്ാ�ടുമായിെടുന്നടു ഈ ് ംകതി ഉ്നയാഗരപ്പ
ടടുത്ിയിെടുന്നത്. ഈ ് ംകതിക്ടു വായ�ക്ാർ
ക്ിടയിൽ മികച് സ്രീകെണമാണടു ലഭിച്ത്. 

നകെളം ന�െിട് മഹാപ്ളയത്ിൽ �ിന്നടു സം
സ്ാ�രത് കക്ിടിച്ടുയർത്ാൻ കടുടടുംബ
പ്രീ അംഗങ്ങൾ ഫലപ്ദമായ ഇടര്ടലടുകളാ
ണടു �ടത്ിയത്. പ്ളയദടുെിതമടുണ്ട ായതടു മടു
തൽ ദടുെിതാ്്ാസ പ്വർത്�ങ്ങളിൽ അവർ 
സജരീവമായിെടുന്നടു. �ാലടു ലക്ഷനത്ാളം കടുടടും
ബപ്രീ അംഗങ്ങൾ സന്നദ്നസവ� പ്വർത്
�ങ്ങളിൽ ് ങ്ാളികളായി. അയൽക്കൂട് വ�ി
തകൾ നചർന്നടു െണ്ടടുലക്ഷം വരീടടുകളടും ് െിസ
െങ്ങളടും 13000നത്ാളം ര്ാതടു ഇടങ്ങളടും ് ടു
ചരീകെിച്ടു. പ്ളയത്ിലകരപ്പട് 39000 കടുടടുംബ
ങ്ങൾക്ച് അയൽക്കൂട്ാംഗങ്ങൾ സ്ഭവ�ങ്ങ
ളിൽ അഭയനമകി. 40000 ദടുെിതബാധിതർക്ടു 
കൗൺസലിങ് നസവ�വടും കടുടടുംബപ്രീനയ
കി.  അയൽക്കൂട് അംഗങ്ങളടുരട ഒൊഴ് ചരത് 
ലഘടുസമ്ാദ്ം മടുഖ്മന്തിയടുരട ദടുെിതാ്്ാ
സ �ിധിയിനലക്ടു സംഭാവ�യായി �ൽകി. 
ഇത്െത്ിൽ 11.18 നകാടി െകൂ്യാണടു കടുടടും
ബപ്രീ അംഗങ്ങളിൽ �ിന്നടു സമാഹെിച്ത്. 

കകൂടാരത നകെളത്ിരറെ ് ടു�െടുദ്ാെണം 
ലക്ഷ്മിട്ടു നകെള സർക്ാർ ് ടുറത്ിറക്ിയ 
�വനകെളം സംസ്ാ� ഭാഗ്ക്ടുറികളടുരട 
വിൽ്�യിലടും കടുടടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ സജരീ
വ ് ങ്ാളിത്ം വഹിച്ടു. 1054 കടുടടുംബപ്രീ സി
ഡിഎസടുകൾ (കമ്കൂണിറ്ി ഡവലപരമറെച് രസാ
കസറ്ി) കാഷ്ൽ ഏജൻസിരയടടുത്ടു. ഇതടു
വഴി 18252 കടുടടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ ടിക്റ്ച് വിൽ
്�യിൽ സജരീവ പ്വർത്�ം �ടത്ി. 3.69 
ലക്ഷം ടിക്റ്ടുകൾ വിറ്ഴിച് അവർ അത്െ

ത്ിൽ 9.23 നകാടി െകൂ് സമാഹെിച്ടു. പ്ള
യബാധിതർക്ായി ഒെടുലക്ഷം െകൂ്

യടുരട നകെള റരീസർജറെച് നലാൺ 
സ കരീമടും (ആർരകഎൽഎസ) 
കടുടടുംബപ്രീ വഴി �ടപ്പാക്ി 
വെടുന്നടു. 1.41 ലക്ഷം അയൽ
ക്കൂട് അംഗങ്ങൾ വായ് ് യ് ക്ാ
യടുള്ള അന്ക്ഷകൾ സമർ

പ്പിച്ടുകഴിഞ്ഞടു. ബാങ്ടുകൾ 
100 നകാടി െകൂ് വായ് ്  

അ�ടുവദിച്ടു. 

ഹരടിേടിക�കാർ 
െഎഎഎസ്,

എകസിക്കൂട്രീവ് 
ഡയറകടർ.

കടുടടുംബപ്രീ വ�ിതകൾ. ഇത്െത്ിൽ വിജയം കകവെിച് കടുടടും
ബപ്രീ വ�ിതാ കകൂട്ായ് മകളിരലാന്നാണടു കാസർനകാരട് സഫ

ലം വ�ിതാ ക്ടുവണ്ടി സംസ കെണ സമിതി. ഇതി�ടു കരീഴിൽ 12 ക്ടുവ
ണ്ട ി സംസ കെണ യകൂണിറ്ടുകളടും ഒെടു നപഗഡിങ്–്ാക്ിങ് നകന്ദ്രവടും പ്
വർത്ിക്ടുന്നടു. 12 പഗാമ ് ഞ്ായത്ടുകളിൽ �ിന്നടുള്ള 74 വ�ിതകളാ
ണ് അംഗങ്ങൾ. 21 നപഗഡടുകളിലടുള്ള ക്ടുവണ്ടികളടും ക്ടുവണ്ടി അച്ാ
റടും ക്ടുവണ്ടി സിറപ്പടും ഇവിരട ഉൽ്ാദിപ്പിക്ടുന്നടു. വർഷം ഒെടു നകാ
ടിയിനലരറ െകൂ്യടുരട വിൽ്�യാണ് ഇവർ �ടത്ടുന്ന
ത്. ് റങ്ി �ട്സ എന്ന പബാൻഡിലാണ് ഇവർ ക്ടുവ
ണ്ടി വിൽക്ടുന്നത്. 

   2008–09 കാലഘട്ത്ിലാണടു സഫലം വ�ി
താ ക്ടുവണ്ടി സംസ കെണ സമിതിക്ടു തടുടക്
മിടടുന്നത്. കടുടടുംബപ്രീ കാസർനകാട് ജില്ാ മിഷ
രറെ ന�തൃത്ത്ിലായിെടുന്നടു സമിതിയടുരട െകൂ്രീ
കെണം. അജ�കൂർ, നബദടടുക്, എൻമകരജ, കല്ാർ, 
കാെടടുക്, കടുറ്ിനക്ാൽ, കടുടടുംരബല്കൂർ, കയ്കൂർ ചരീ
നമ�ി, ് ാണത്ടി, ് രീലിനക്ാട്, ് ടുല്കൂർ ര്െിയ, ് ള്ളി ക് െ , 
രചമ്മ�ാട് ് ഞ്ായത്ടുകളിലാണടു സഫലത്ിരറെ യകൂ ണി
റ്ടുകൾ പ്വർത്ിക്ടുന്നത്. സമപഗ, ധ�ം, കരീർത്ി, യകൂണി
റ്ി, ഐ്്െ്, മാതൃക, ഉദയപ്രീ, ധ�പ്രീ, ഐ്്െ്, സഫലം, നമ
ന്മ, പഗാമപ്രീ, നതജസ എന്നിവയാണടു സഫലം സമിതിക്ടു കരീഴിലടുള്ള 
ക്ടുവണ്ടി സംസ കെണ യകൂണിറ്ടുകൾ.  

 ഓനൊ യകൂണിറ്ി�ടും കടുടടുംബപ്രീ 50,000 െകൂ് സബ് സിഡിയായി �ൽകി. 

ൊവിരലതരന്ന വരീട്ടുനജാലിരയല്ാം ഒതടുക്ി സ കകൂട്
റടുരമടടുത്ച് തരന്ന കാത്ിെിക്ടുന്ന നൊഗികൾക്ച് 

അെികിനലക്ടു സാന്്�വടുമാരയത്ടുന്ന ദരീപ തി നസവ�
ത്ിര�ാപ്പം സ്ന്മാക്ടുന്നത് മാസം 75,000ത്ിനലരറ 
െകൂ്! ചില മാസങ്ങളിൽ ഈ വെടുമാ�ം ഒെടു ലക്ഷം െകൂ് 
വരെരയത്ടും.    സംസ്ാ� ദാെിദ്ര്യ�ിർമാർജ� ദൗത്
മായ കടുടടുംബപ്രീ �ടപ്പാക്ടുന്ന സാന്്�ം ്ദ്തിയടുരട 
രവാളറെിയറാണടു ദരീപ തി. സാധാെണക്ാെിലടുള്ള െകതസ
മ്മർദവടും പ്നമഹവടും അടക്മടുള്ള ജരീവിതക്ലരീ നൊഗ
ങ്ങൾ കരണ്ടത്ടുന്നതി�ടുള്ള ് െിന്ാധ�ാ സൗകെ്ങ്ങൾ 
ഒെടുക്ടുകയാണിവർ.

ആലപ്പടുഴ ജില്യിരല ്ള്ളിപ്പാട് സ്നദ്ി�ിയാണടു ചാ
നത്ത്ടു കിഴനക്തിൽ ദരീപ തി ൊജരീവ്. കടുടടുംബപ്രീയടുരട 
സജരീവ പ്വർത്കയായ ദരീപ തി ഇതടു സംബന്ിച് ് െി്രീ
ല�ം ്കൂർത്ിയാക്ിയാണടു രഹൽത്ച് ആക ഷൻ കബ 
്രീപ്പിൾ (ഹാപ) എന്ന എൻജിഒയടുമായി സഹകെിച്ടു പ്വർ
ത്ിക്ടുന്നത്. ഹാപ്പടും കടുടടുംബപ്രീയടും നചർന്നടു �ൽകിയ 
ഏഴടു ദിവസരത് ് െി്രീല�ത്ിൽ െകതസമ്മർദവടും പ്നമ
ഹവടും രകാളസ നപടാളടും മറ്ടും ്െിന്ാധിച്റിയടുന്നതി�ടും 

കുടുംബശ്രീ 
ഇൻഫ�ൊ

നജർണലിസറ്ച് ഇനറെൺഷിപ നപ്ാപഗാം – കടുടടുംബപ്രീ
യിൽ നജർണലിസ റ്ച് ഇനറെൺഷിപ നപ്ാപഗാമിന് അന്
ക്ഷ ക്ഷണിച്ടു. 2017–18 കാലയളവിൽ നജർണലിസം ബിെടു
ദം അരല്ങ്ിൽ ബിെടുദാ�ന്െ ബിെടുദം ് കൂർത്ിയാക്ിവൊ
യിെിക്ണം അന്ക്ഷകർ. 

പ്ായ്െിധി 18�ടും 30�ടും ഇടയിൽ (2018 ഡിസംബർ 1 
അ�ടുസെിച്ച്). പ്വൃത്ി ് െിചയം �ിർബന്മില്. കടുടടുംബ
പ്രീ ജില്ാ മിഷ�ടുകൾ �ൽകടുന്ന അറിയിപ്പച് അ�ടുസെിച്ാക
ണം അന്ക്ഷ സമർപ്പിനക്ണ്ടത്. അന്ക്ഷ സ്രീകെിക്ടുന്ന 
അവസാ� തരീയതി 2018 �വംബർ 15. ഡിസംബർ ഒന്നടു മടു
തൽ 2019 നമയ് വരെയടുള്ള ആറടു മാസമാണ് ഇനറെൺഷിപ 
കാലാവധി. പ്തിമാസം 10,000 െകൂ് സകറ്്റൊയി ലഭിക്ടും.

‘പറങ്കി നട്ട്സ് ’
 കൂട്ടായ്മയകിലൂടട1 കകടാടകി 

രൂപയുടട 
വകിൽപന

ശപഷറും ശപക്മഹവും 
പരകിക്ടാധകിച്ട്  ശപതകി്മടാസം75,000 രൂപ! 

അതി�ായടുള്ള ഉ്കെണങ്ങൾ പ്വർത്ിപ്പി
ക്ടുന്നതി�ടുമടുള്ള കവദഗ് ധ്ം ദരീപ തി ന�ടടുക

യായിെടുന്നടു. സ്ന്ം സമ്ാ
ദ്വടും ബാങ്ച് നലാണടും 
ഉൾരപ്പരട 85,000 െകൂ് 
രചലവഴിച്ടു ്െിന്ാ
ധ�ാ ഉ്കെണങ്ങളടും 

ഒെടു സ കകൂട്റടും ദരീപ തി സ്
ന്മാക്ി. കടുടടുംബപ്രീ ആലപ്പടുഴ 

ജില്ാ മിഷനറെതായി 7500 െകൂ് സബ് സി
ഡിയടും ലഭിച്ടു.  

 ഇനപ്പാൾ എച്ച് ബി (ഹരീനമാന്ാ
ബിൻ) ്െി ന്ാധ�യടും �ടത്ടു
ന്നടു. ്െിന്ാധ� �ടത്ിയ ദി
വസം, നൊഗിയടുരട വിവെങ്ങൾ, 

് െ ി ന്ാധ�ാ വിവെങ്ങൾ എന്നിവ
യടും കൃത്മായി നെഖരപ്പടടുത്ി അതടു ഹാപ്പി
ന് ദരീപതികകമാറടുന്നടു. ് െിന്ാധ�യ് ക്ായടു
ള്ള ഉ്കെണങ്ങളടും മറ്ടും മടുൻകകൂറായി ് ണം 

അടച്ടു ഹാപ്പിൽ �ിന്നാണടു വാങ്ങടുന്നത്. കടുടടും
ബപ്രീ സാന്്�ം രവാളറെിയർമാൊകാൻ ്െി
്രീല�ം നതടാൻ ആപഗഹിക്ടുന്നവർ ബന്രപ്പ
ട്വരെ സമരീ്ിച്ാൽ മതി. അവർക്ടു വ്കതിഗ
ത സകൂക്ഷച് മ സംെംഭങ്ങളായി ഇതടു തടുടങ്ങാം. കടു
റഞ്ഞത് ് ത്ാം ക്ാസ ് ാസായിെിക്ണം. ഉന്ന
ത വിദ്ാഭ്ാസ നയാഗ്തയടുള്ളവർക്ടും  അംഗ
മാകാം. കടുടടുംബപ്രീ അംഗങ്ങനളാ കടുടടുംബപ്രീ 
അംഗങ്ങളായവെടുരട വരീട്ടുകാനൊ ആകണരമ
ന്നടു മാപതം. ഇനപ്പാൾത്രന്ന 297 സാന്്�ം രവാ
ളറെിയർമാർ പ്വർത്ിക്ടുന്നടുരണ്ടന്നറിയടുക.

പരടിക�കാധന നടിരക്ക്

്െിന്ാധ�                        െകൂ്
1. െകതസമ്മർദം, ഭാെം       20  
2. പ്നമഹം                           30 
3. രകാളസ നപടാൾ               80 
4. എച്ച് ബി                              50  

എന്ടാണു 
കൺകസടാർഷ്ം?
ഒനെ നമഖലയിൽ പ്വർത്ിക്ടുന്ന െനണ്ടാ അതിൽക്കൂടടു
തനലാ സകൂക്ഷച് മ സംെംഭ യകൂണിറ്ടുകരള നചർത്ാണടു കൺ
നസാർഷ്ം െകൂ്രീകെിക്ടുന്നത്. ഓനൊ കൺനസാർഷ്ത്ി
�ടും ഒെടു പ്സിഡറെടും രസപകട്റിയടും മാന�ജെടുമടുണ്ടച്. ചാ
െിറ്ബിൾ രസാകസറ്രീസ �ിയമം അ�ടുസെിച്ാണടു കൺ
നസാർഷ്ം റജിസ റ്ർ രചയ്ടുന്നത്. അനതസമയം ഓനൊ യകൂ
ണിറ്ി�ടും സ്തന്തമായി പ്വർത്ിക്ാൻ കഴിയടും. ഓനൊ 
യകൂണിറ്ി�ടും പ്സിഡറെടും രസപകട്റിയടും നവണം. 

കകൂടാരത 17,500 െകൂ് റിനവാൾവിങ് ഫണ്ടായടും �ൽകിയിട്ടുണ്ട ച്. 
സഫലം ക്ടുവണ്ടി സംസ കെണ സമിതിക്ായി നദ്രീയ പഗാമരീ
ണ ഉ്ജരീവ� ദൗത്ത്ിൽ �ിന്നടു 33 ലക്ഷം െകൂ്യടും �ൽകിക്
ഴിഞ്ഞടു. ഇതടു കകൂടാരത വിൽ്�യ് ക്ടു സഹായനമകടുന്നതി�ായി 
ഒെടു ് ിക്ച്അപ  വാ�ടും �ൽകിയിട്ടുണ്ടച്. യകൂണിറ്ച് അംഗങ്ങൾക്ച് പ്
തിമാസം ്ൊ്െി 9000 െകൂ് വെടുമാ�ം ലഭിക്ടുന്നടു. ഇത്െം കകൂ
ട്ായ്മകൾ ആർക്ടും തടുടങ്ങാം.കടുടടുംബപ്രീ അധികൃതർ എല്ാ 
സഹായങ്ങളടും �ൽകടും.

പന്ത്രണ്ട് ശ്ടാ്മപഞ്ടായത്ുകളകിടല 
74 വനകിതകൾ കേർടനെടാരു കൂട്ടായ്മ.
21 കശ്ഡുകളകിലുള്ള ക്ുവണ്കി അവർ 
വകിൽക്ുനെ .ു ക്ുവണ്കി അച്ടാർ,
സകിറപ്ട് എനെകിവ അവരുടട 
ഉൽപനെങ്ങളടാണ്.

                                                      ടേറകിടയടാരു ശപകേ്ടത് കരടാ്കികളടായവരുടട 
                                                      ശപഷറും  ശപക്മഹവും പരകിക്ടാധകിച്ു  
                                                      ്മടാസംകതടാറും 75,000 രൂപ കനടുനെ േരീപതകി 
                                                      രടാജരീവകിടറെ ്മടാശതരൃക ടതടാഴകിലകില്ടാത് 
                                                      ്മറ്ു  ടപൺകുട്കികൾക്ും സ്രീകരകിക്ടാ്മകല്ടാ. 


