
ബരീ�ാറിടല ദരീദി കി രലസായിടയ
പെറെി Making An Impact 66 ല് 
എഴുതിയിരുന്നുവലലൊ. ലകരെത്തിടല 
'കല� കുടുംബശ്രീ' ല്രാടല ശബാ
ന്ഡഡായ ഒരു ക്ാറെരീന് ശുംഖല 
രൂ്രരീകരിക്ാന് കുടുംബശ്രീയുടെ 
കണ്സള്ട്ടന്സി ബരീ�ാര് ആവ്്
ടപെട്ടിരുന്നു. ഇതിടറെ അെിസ്ഥാന
ത്തില് 'ദരീദി കരീ രലസായി' എന്ന 
ല്രരില് ക്ാറെരീന് ശുംഖല രൂ്രടപെ
ടത്തിടയടക്ാന് കുടുംബശ്രീ 
ബരീ�ാർ ശഗാമരീണ ഉ്രജരീവന ദഡൗ
ധ്ടത്ത സ�ായിക്ാനള്ള 
കരാറിൽ കുടുംബശ്രീ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. 
  ബരീ�ാറിടല സവ്ാലിയിടല 
ജിലൊ ജനറൽ ആശു്രശതിയിടല 

'ദരീദി കി രലസായി' 
രണ്ാും ഘട്ടത്തിലലക്ട്

ക്ാറെരീന് നെത്തിപ്പുും കല�, ലകാ�ി ടവൻഡിങട് 
ടമഷരീൻ, കിലയാസ്ട് തുെങ്ങിയ ലമാഡലകളുടെ 
നെത്തിപ്പുും ്രരരീക്ണാെിസ്ഥാനത്തിൽ  ജരീവിക 
(ബരീ�ാറിടല സുംസ്ഥാന ശഗാമരീണ ഉ്രജരീവന 
ദഡൗത്ും)യ്കട് കരീഴിലള്ള സ്വയും സ�ായ സുംഘാുംഗ
ങ്ങള്ക്ട് നല്കാനള്ള തരീരുമാനും സുംസ്ഥാന 
സര്ക്ാര് ആദ്ഘട്ടത്തില് സകടക്ാണ്ടു. ഈ 
ശ്രവർത്തനങ്ങൾക്ായി അനലയാജ്രായ സശതരീ
കടെ ടതരടഞ്ഞടക്ാനും അവര്ക്ട് ്രരി്രീലനും 
നല്കാനും കുറച്ചട് കാലലത്തക്ട് കൂടെ നിന്നട് എലൊ
വിധ ്രിന്തുണയുും സദനുംദിന ശ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു
ള്ള സ�ായവും ടെയ്തു നല്കാനടമാടക്യായിരുന്നു 
കുടുംബശ്രീലയാെട് ആവ്്ടപെട്ടതട്. ഇതട് അനസരി
ച്ചട് കുടുംബശ്രീയുടെ നാഷണല് റിലസാഴട് സട് ഓര്ഗ
സനലസഷടറെ  (എന്.ആര്.ഒ) ലനതൃത്വത്തില് 
ക്ാറെരീന് നെത്തിപെില് ്രരി്രീലനും നല്കുന്ന 35 
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'ദരീദി കി രലസായി' 
രണ്ാും ഘട്ടത്തിലലക്ട്

ഭാഗമായി ക്ാറെരീന് ശുംഖല കൂൊടത 
ല�ാട്ടലകള്, ക�ലറെരിയകള്, 
ലകാ�ി ലഷാപ്പുകള്, ലകാ�ി 
ടവന്ഡിങട് ടമഷരീനകള് തുെങ്ങിയ 
കാറെറിങട് ലമഖലയിടല വിവിധ ലമാ
ഡലകെില് ്രരി്രീലനും നല്കാനും 
ബരീ�ാര് സര്ക്ാര് കുടുംബശ്രീലയാെട് 
ആവ്്ടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.
  'ദരീദി കി രലസായി' എന്ന ക്ാറെരീ
ന് ശുംഖല ബരീ�ാറില് െരിശതും 
രെിക്കുലമ്പാള് കുടുംബശ്രീയ്കട് അതില് 
ശ്രധാന ്രങ്കുവ�ിക്ാനാടയന്നതട് 
ഞങ്ങള്ക്ട് ഏടറ സലന്ാഷവും 
അഭിമാനവലമകുന്നു. അതില്രരിയാ
യി ലകരെത്തിടല 23 വര്ഷടത്ത 
അനഭവസമ്പത്തിടറെ ്രിന്ബലത്തി
ല് ഓലരാ സുംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുും 
അവരുടെ ആവ്്ങ്ങള്ക്ട് അനസ
രിച്ചട്, സശതരീ ്ാക്രീകരണത്തിനാ
യുള്ള വിവിധ ലസവനങ്ങള് 
നല്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തിലലക്ട് 
കുടുംബശ്രീയുടെ എന്.ആര്.ഒ വെ
ര്ന്നതുും ശ്രവര്ത്തന മികലവാടെ 
ഉയരങ്ങള് കരീഴെക്കുന്നതുും ഏടറ 
അഭിമാനലമകുന്നു.  70ഓെും ജിലൊ 
ആശു്രശതികെില് ക്ാറെരീന് രൂ്രരീ
കരണും നെത്തിയല്ഷും ക�ലറെ
രിയ ഉൾടപെടെയുള്ള വിവിധ ലമാ
ഡലകൾ രൂ്രരീകരിക്കുന്ന 
ശ്രവര്ത്തനത്തിലലക്ട് കെക്ാനാണട് 
ഞങ്ങള് ലക്്മിട്ടിരിക്കുന്നതട്.

ടമറെര്മാടര സജരാക്കുകയുും ലകാവെടത്ത ഐ.എ
ച്ചട്.എും.സി.െി (ഇന്സ്റിറെ്യൂട്ടട് ഓ�ട് ല�ാട്ടല് മാലന
ജട് ടമറെട് ആന്ഡട് ലകറെറിങട് ടെകട് ലനാെജി)യുമായി 
അക്ാഡമികട് ്രരി്രീലനങ്ങലെകുന്നതിനായി കരാ
റിടലത്തുകയുും ടെയ്തു. അവരുടെ ലനതൃത്വത്തില് 
കുടുംബശ്രീയുടെ യുവശ്രീ സുംരുംഭമായ ഐശ�ത്തി
ടറെ (AIFRHM- അലദഭാ- അതിഥി ലദലവാ ഭവ- 
ഇന്സ്റിറെ്യൂട്ടട് ഓ�ട് ഫുഡട് റിസര്ച്ചട് ആന്ഡട് ല�ാ
സ്ിറൊലിറെി) ്രങ്ാെിത്തലത്താെട് കൂെി 'ദരീദി കി 
രലസായി'യുടെ ്രരി്രീലനങ്ങളുും ്രിന്തുണലയകലും 
നല്കി. 

ഇന്നട് ബരീ�ാറില് നാലട് 'ദരീദി കി രലസായി' ക്ാ
റെരീനകൊണട് ശ്രവര്ത്തിക്കുന്നതട്. നാലട് ഇെങ്ങെിലും 
മികച്ച രരീതിയില് ക്ാറെരീനകള് ശ്രവര്ത്തിപെിക്ാ
ന് സുംരുംഭകടര ്രരി്രീലിപെിച്ചതുും ഈ ക്ാറെരീന
കള് ആറട് മാസടമങ്ിലും കൃത്മായി ശ്രവര്ത്തിക്കു
ന്നുടവന്നട് ഉറപ്പുവരുത്തി തുെര്ന്നുും നെത്തി 
ടക്ാണ്ടുല്രാകാന് അവര്ക്ട് ആത്മവി്്വാസലമകി
യതുും കുടുംബശ്രീ െരീമാണട്. ഈ വിജയത്തിടറെ 
അെിസ്ഥാനത്തില് 'ദരീദി കി രലസായി'യുടെ രണ്ാും
ഘട്ട ്രരി്രീലനത്തിനായി ഇലപൊള് ബരീ�ാറുമായി 
കുടുംബശ്രീ കരാറില് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുകയാണട്. ഈ 
രണ്ാും ഘട്ടത്തില്, ഒന്നാും ഘട്ട ശ്രവര്ത്തനും വ്ാ
്രിപെിച്ചട് സുംസ്ഥാനടത്ത വിവിധ ജിലെകെിലായി 
70ഓെും ജിലൊതല ജനറല് ആശു്രശതികെില് 
ക്ാറെരീനകള് ആരുംഭിക്ാന് വിവിധ സ�ായങ്ങ
ലെകാനാണട് കുടുംബശ്രീലയാെട് ആവ്്ടപെട്ടിരിക്കു
ന്നതട്. ഇതിടറെ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഓഗസ്റട് മാസത്തി
ല് ആരുംഭിക്കുകയുും 2022 മാര്ച്ചട് മാസത്തില് ഈ 
ക്ാറെരീനകള് ശ്രവര്ത്തന സജമാക്കുകയുും ടെ
യ്ാനാണട് ലക്്മിട്ടിരിക്കുന്നതട്. രണ്ാുംഘട്ടത്തിടറെ 
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