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പുനരാഗമടിക്കുകൊണ്.

ആനരാഗഷ്യവകുപ്ടിയറെ നമല്നനാടെത്ടില് 
കുടുംബശ്രീയുും വനടിതാ ശടിശു വടികസന വകുപ്ും 
സുംയുക്തമാൊണ് പ്രാെമാെവയര നനരടിടെ് 
വടിളടിക്കുന്ന പദ്തടി പ്രവര്ത്നങ്ങളടിയലാന്ന് 
നെപ്ടിലാക്കുന്നത്. വനടിതാ ശടിശു വടികസന 
വകുപ്ടിയറെ 2020യല സനര്് പ്രകാരും 
നകരളത്ടിലുള്ള 40 ലക്ും വനൊജനങ്ങളുയെ 
വടിശദാുംശങ്ങള് ലഭടിച്ചടിട്ടു്്. ഇത് 
അെടിസ്ാനമാക്കടിൊണ് വനൊജനങ്ങയള 
നനരടിടെ് നഫാണ് യെയ്് നകാവടിെടിയനതടിനര 
കരുതനലായെെടിരടിക്കണയമന്ന സനന്ദശും 
അവര്ക്ക് നല്കുന്നത്.

ഇതടിനാെടി പ്രനതഷ്യകമാെടി നടിനൊഗടിക്കയപ്ടെ 
റടിനസാഴ് സ് നപഴ് സണ്മാരു്്. 
നകരളത്ടിയല ഓനരാ തനദേശ സ്െുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളടിലുും വനടിതാ ശടിശുനക്മ 

നകാവടിെ്- 19 നരാഗപ്രതടിനരാധ പ്രവര്ത് 
നങ്ങളുയെ ഭാഗമാെടി വനൊജനങ്ങള് 
കൂടതല് കരുതനലായെെടിരടിക്കണയമന്ന 
സനന്ദശും പരമാവധടി നപരടിനലക്ക് 
എത്ടിക്കാന് ഞങ്ങള് നെത്ടിെ വടിവടിധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങയളക്കുറടിച്ച് നനരനത് 
എഴുതടിെടിരുന്നുവനല്ാ. വനൊജനങ്ങളുയെ 
കരുതലടിനാെടി ഞങ്ങള് തെക്കമടിടെ ഗ്ാന്െ് 
യകെര് പദ്തടിയെയുും ഇതടിയല വടിവടിധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങയളയുും Making an Impact 
253, Maning an Impact 268, Making an 
Impact 269, Making an Impact 270, 
Making an Impact 291 എന്നടിങ്ങയനയുള്ള 
വടിവടിധ നലഖനങ്ങളടിലാെടി ഞാന് ഇവടിയെ 
നടിങ്ങയള പരടിെെയപ്ടത്ടിെടിരുന്നുവനല്ാ. 
ഗ്ാന്െ് യകെര് പദ്തടിയുയെ ഭാഗമാെടി 
വനൊജനങ്ങയള നഫാണ് വഴടി വടിളടിച്ച് 
നബാധവത്ക്കരണ സനന്ദശങ്ങള് 
നല്കുന്ന പദ്തടി ഇനപ്ാള് മടികച്ച രരീതടിെടില് 

11 ലക്ം വമയാജനങ്തള മോൺ 
തചയ്തു, ഗ്ാന്ഡ് തകയര് പദ്തകി 

മുമന്നാട്്
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ആവശഷ്യങ്ങളുും മറ്ും അറടിഞ്ഞ് അത് 
നടിറനവറ്റടി നല്കുന്നതടിനായുള്ള സുംനൊജന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുും ഇതടിയറെ ഭാഗമാെടി 
നെത്ടിവരുന്നു.

ഇത് ഏയറ മടികച്ച പ്രവര്ത്നമാെടി ഞങ്ങള് 
കണക്കാക്കുന്നു. നഫാണ് റരീച്ചാര്ജ്ജ് 
യെയ്യുന്നതടിനാെടി ഒറ്റത്വണ നല്കുന്ന 
തക മാത്മാണ് കുടുംബശ്രീയുയെ 
റ ടി ന സ ാ ഴ്  സ്  ന പ ഴ്  സ ണ് മ ാ ര് ക്ക് 
ലഭടിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീയുയെയുും 
വനടിതാ ശടിശു വടികസന വകുപ്ടിയറെയുും 
ഓനരാ റടിനസാഴ് സ് നപഴ് സസണ്മാരുും 
കഴടിഞ്ഞ ഒരുമാസനത്ാളമാെടി 
തങ്ങളുയെ ടദനുംദടിന ജരീവടിത്തടിയല 
വടിലനെറടിെ സമെും യെലവഴടിച്ച് ഈ 
പ്രവര്ത്നത്ടിനലര്യപ്ടന്നുയവന്നത് 
അ വ രു യ െ  സ ന്ന ദ് ന സ വ ന 
മനനാഭാവത്ടിയറെ ഉദാഹരണമാണ്. 
തെര്ന്നുും ഈ പ്രവര്ത്നും മടികച്ച രരീതടിെടില് 
തയന്ന മുനന്നാടെ് യകാണ്ടുനപാകാനാണ് 
ഞങ്ങള് ശ്മടിക്കുന്നത്.

വകുപ്ടിയറെ നനതൃത്ത്ടില് മൂനന്നാ 
നാനലാ റടിനസാഴ് സ് നപഴ് സണ്മായരയുും 
(അുംഗന്ാെടി െരീച്ചര്മാര്) കുടുംബശ്രീയുയെ 
ഒരു റടിനസാഴ് സ് നപഴ് സയണയുമാണ് 
ചുമതലനെല്പ്ടിച്ചടിരടിക്കുന്നത.് െടില മുന്സടിപ്ല് 
നകാര്പ്നറഷനകളടില് 12 റടിനസാഴ് സ് 
നപഴ് സണ്മാര് വയര പ്രവര്ത്ടിക്കുന്നു്്. 
ഈ റടിനസാഴ് സ് നപഴ് സണ്മാരാണ് 
വനൊജനങ്ങയള നഫാണ് വഴടി ബന്യപ്ടെ് 
കരുതലടിയറെ സനന്ദശും നല്കുന്നത്. 
ഇപ്രകാരും നകരളത്ടില് 6264 റടിനസാഴ് സ് 
നപഴ് സണ്മാരാണുള്ളത്.

ഈ പദ്തടി ഞങ്ങള് ജൂണ് 22 നാണ് 
ആരുംഭടിച്ചത്. വനടിതാ ശടിശു വടികസന 
വകുപ്ടിയറെയുും കുടുംബശ്രീയുയെയുും മാസ്റര് 
യട്െടിനര്മാര്ക്ക് പരടിശരീലനും നല്കുകയുും 
അവര് റടിനസാഴ് സ് നപഴ് സണ്മാര്ക്കുും 
പരടിശരീലനും നല്കടി. നശഷും നഫാണ് യെയ്യുന്ന 
പ്രവര്ത്നും നെത്ാന് ആരുംഭടിച്ചു. ഇതവയര 
11,18,551 നപയരൊണ് നഫാണ് വഴടി 
ഇങ്ങയന ബന്യപ്ടെത്. വനൊജനങ്ങളുയെ 


