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പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ വേദനിപ്ിച്ചതിയറെ ്രരിണത ഫലമാൊണ് 
മഹാപ്രളെമുൾയപ്യെെുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ. പ്രകൃതിയെ വനാ

േിക്ുന്ന പ്ാസ്റ്ിക് വ്രാലുള്ള േസ് തുേകകളുയെ ഉ്രവ�ാഗം ്രരമാേധി ഒഴി
ോക്ുന്നതിനു സഹാെമാെി േർഷം 50 ലക്ഷവ്ാളം രൂ്ര േിറ്ുേരേു വന
െുന്ന കുെുംബപ്രീെുയെ ഒരു സൂക്ഷഷ് മസംരം� െൂണിറ്ുണ്ഷ്, ്ര്നംതിട്ട ജില്ല
െിൽ. വനച്ചർ ബാഗ് സ് ആൻഡ് ഫെൽസ്. ്രന്തളം സിഡിഎസിനു കരീഴിൽ 
മുളമ്ുഴെിൽ 2014 നേംബറിലാണ് ഈ െൂണിറ്ിനു തുെക്മാകുന്നത്. പ്ര
കൃതി സൗഹൃദ ഉൽ്രന്നങ്ങൾ ഉ്രവൊഗിച്ചു വ്രപ്ർ ബാഗ്, ഫെൽ എന്നിേ 

ദുബാെിൽ േർഷങ്ങളാെി ബിസിനസ് നെ്ിെിരുന്ന കുെുംബ്ിയല 
അംഗമാെിരുന്നു മുംതാസ്. ്രഠിച്ചതും േളർന്നതുയമല്ലാം ദുബാെിൽ 

തയന്ന. 2013ൽ സാമ്്ിക പ്രതിസന്ിയെ തുെർന്നു �ർ്ാേിനും മക്ൾ
ക്ുയമാപ്ം തിരിയക വകരള്ിയല്ിെ വ്ഷം �ാേി കരുപ്ിെിപ്ിക്ാനുള്ള 
തരീപേപ്മങ്ങൾ. ഒെുേിൽ മുംതാസിനു തുണൊെതു കുെുംബപ്രീെും. േവൊ
ജന ്രരി്രാലന്ിനാെി കുെുംബപ്രീ തുെക്മിട്ട ഹർഷം യജറിൊപെിക് യക
െർ ്രദ്ധതിെുയെ �ാഗമാെി ്രരി്രീലനം വനെിെ മുംതാസ് ഇവപ്ാൾ എറണാ
കുളയ് ആസ് റ്ർ യമഡ് സിറ്ിെുയെ യജറിൊപെിക് യകെർ എക് സിക്യൂട്ടരീോ
ണ്. മാസം 15,000 രൂ്രൊണു മുംതാസിനു ് മ്ളം.

തൃശ്ൂർ ജില്ലെിയല ്രാേറട്ടി യേണ്മനാട് േലിെക്ു േരീട്ടിൽ മനാഫും 
�ാര്യ മുംതാസും ദുബാെിൽ നിന്നു നാട്ടിൽ തിരിയകയെ്ി. തുെർന്നഷ് ഒരു 

കമ്നിെുയെ ഔട്ടഷ് വഡാർ യസ
യ് ൽസ് മാനാെി മനാഫ് വജാലി 
തുെങ്ങി. എയന്തങ്ിലും േരുമാ
നമാർഗം കയണ്്ണയമന്നു 
മുംതാസും നിശ്ചെിച്ചു. അങ്ങ
യനൊണു കുെുംബപ്രീയെക്ു
റിച്ചു മുംതാസ് അറിെുന്നതും 
അതിനാെി ഈ േനിതാ കൂട്ടാ
യ് മയെ ആപ്െിക്ുന്നതും. മും
താസ് ്രാേറട്ടി ്രഞ്ാെ്ിൽ 
നെ്ിെ കുെുംബപ്രീെുയെ മൂ
ന്നുദിേസം നരീണ് ്രരി്രീലന 
്രരി്രാെിെിൽ ്രയങ്െു്ു. 

കുെുംബപ്രീെുയെ ്രഞ്ാെ
്ുതല സംഘെനാ സംേിധാ

നമാെ സിഡിഎസുമാെി (കമ്യൂണിറ്ി യഡേലപയമറെഷ് യസാസസ
റ്ി) വ്ചർന്നു പ്രേർ്ിക്ുന്നതു ്രതിോക്ിെ മുംതാസ് അതുേ
ഴിൊണു യജറിൊപെിക് യകെർ ്രദ്ധതിയെക്ുറിച്ചഷ് അറിെുന്നതും 
്രരി്രീലന്ിൽ ്രയങ്െുക്ാൻ തരീരുമാനിക്ുന്നതും. അങ്ങയന 
ആലപ്ുഴെിൽ എറണാകുളം, തൃശ്ൂർ, വകാട്ടെം, ഇെുക്ി ജില്ലക
ളിൽ നിന്നു താൽ്രര്യയപ്യട്ട്ിെ 24 വ്രർക്ാെി നൽകിെ ്രരി
്രീലന്ിൽ മുംതാസും ്രയങ്െു്ു. 

 രക്തസമ്മർദേും പ്രവമഹേും അെക്മുള്ള വരാഗങ്ങളുയെ ്രരി
വ്ാധന, അെിെന്തര സാഹ്ചര്യങ്ങളിൽ നൽവകണ്  ്രരി്ചരണം, 

ഫിസിവൊയതറപ്ി, യമഡിവറ്ഷൻ എന്നുതുെങ്ങി േവൊജന ്രരി്ചരണ്ിനു സ്ാ
െ്മാവക്ണ്  എല്ലാ അറിേുകളും ഈ ്രരി്രീലനം േഴി മുംതാസ് സ്ന്തമാക്ി. 
േിജെകരമാെി ്രരി്രീലനം ്രൂർ്ിൊക്ിെവതായെ ഹർഷം യകെർ ഗിേർ എന്ന 
സർട്ടിഫിക്റ്ും തിരിച്ചറിെൽ കാർഡും െൂണിവഫാമും നൽകി. ്രരി്രീലനം ്രൂർ്ി
ൊക്ി ഒരാഴ് ്ചയ് ക്ുള്ളിൽ തയന്ന ആസ്റ്ർ യമഡ് സിറ്ിെിൽ വരാഗരീ്രരി്ചരണ വസ
േനം നൽകുന്നതിനാെി നിവൊഗിക്യപ്ട്ടിട്ടുള്ള സുകിവനാെിൽ മുംതാസ് അവ്ര
ക്ഷ നൽകി. അ�ിമുഖ്ിൽ മുംതാസിയറെ മികേു തിരിച്ചറിഞ്ഞവതായെ 15,000 രൂ്ര 
മാസ്മ്ള്ിൽ മുംതാസിനു വജാലിെും ല�ിച്ചു.

കുടുംബശ്രീ 
സ് കൂൾ 
ഡിസംബർ ഒന്ു മുതൽ

കുടുംബശ്രീ    സ്കൂൾ – നല്ലൊരു ആ്യമലൊലെന്ു 
ലതളിഞ് .ു കുടുംബശ്രീ പദ്ധതികലളപ്പറ്ി 
അയൽക്ൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് അറിവു നൽകലൊൻ 
ഇൗ സ്കൂൾ പഠനം സഹലൊയകമലൊയി.

കുെുംബപ്രീെുയെ ്രദ്ധതികയളപ്റ്ി എല്ലാ അെൽക്ൂ
ട്ടാംഗങ്ങൾക്ും കൂെുതൽ അറിേു ്രകരാനുള്ള കുെും
ബപ്രീ സ് കൂളിയറെ പ്രേർ്നം ഇൗ േർഷേും തുെരും. 
അെൽക്ൂട്ടാംഗങ്ങളിൽ നിന്നു മികച്ച പ്രതികരണമാണു 
കുെുംബപ്രീ സ് കൂളിനു ല�ിച്ചത്. ഓവരാ ആഴ് ്ചെും രണ്ു  
മണിക്ൂർ േരീതം. അങ്ങയന ആറ് ആഴ് ്ചക്ാലം ആയക 
നൽകിെ 12 മണിക്ൂർ ക്ാസ്ുകളിൽ 98% അെൽക്ൂട്ടാം
ഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞേർഷം സജരീേമാെി ്രയങ്െു്ു, 40 
ലക്ഷം അംഗങ്ങളിവലക്ു കുെുംബപ്രീ സ് കൂളിയറെ ആറു 
്രാഠ�ാഗങ്ങൾ എ്ിക്ാൻ സാധിച്ചുയേന്നതു മികച്ച 
വനട്ടമാണ്. 

കുെുംബപ്രീ സ് കൂളിയറെ രണ്ാം ഘട്ടം ഈ ഡിസംബർ 
ഒന്നു മുതലാണ് ആരം�ിക്ുന്നത്. ആറു േിഷെങ്ങയള 
അ െിസ്്ാനമാക്ി ്രാഠ�ാഗങ്ങൾ തൊറാക്ി കഴിഞ്ഞു.

1. കുെുംബപ്രീ അെൽക്ൂട്ടം 
2. കുെുംബപ്രീ ്രദ്ധതികൾ 
3. കണയക്ഴു്ഷ് അെൽക്ൂട്ട്ിൽ 
4. ധന മാവനജ് യമറെഷ് കുെുംബ്ിലും 
അെൽക്ൂട്ട്ിലും
5. ഉ്രജരീേന േികസനം സൂക്ഷഷ് മ സംരം�ങ്ങളിലൂയെ 
6.   ദുരന്ത നിോരണ പ്രേർ്നം   അെൽക്ൂട്ടങ്ങളലൂയെ.

ഒന്നും രണ്ും ്രാഠങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേർഷം ്രഠിച്ചതിയറെ 
ഓർമ്രുതുക്ലാണ്.  അെൽക്ൂട്ടാംഗങ്ങളുയെ ലഘു സ 
മ്ാദ്യ ് രീലം േർധിപ്ിക്ുന്നതിനു സഹാെവമകുന്നതിനാ
ണു നാലാം ്രാഠമാെ ധന മാവനജ് യമറെഷ്. വകരളം വനരിട്ട പ്ര
ളെ ദുരന്ത്ിയറെ �ാഗമാെി ദുരന്തനിോരണ പ്രേർ്
നങ്ങൾക്ഷ് ഏേർക്ും അറിേു ്രകരുന്നതിനും സന്നദ്ധ
വസേന രംഗവ്ക്ഷ് ഏേവരെും യകാണ്ുേരാൻ വപ്രരി
പ്ിക്ുന്നതിനുമാണു ‘ദുരന്ത നിോരണ പ്രേർ്നം അ 
െൽക്ൂട്ട്ിൽ’ എന്ന ്രാഠേിഷെം.

അെൽക്ൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ു ്രങ്ാളി്്ിലൂയെ കൂ
െുതൽ കരു്ു്രകരാൻ ഈ ഉദ്യമ്ിനു കഴിെുയമ
ന്നു പ്രതരീക്ഷിക്ുന്നു. ഏേരും മികച്ച 
്രങ്ാളി്വ്ായെ കുെുംബപ്രീ 
സ് കൂൾ േിജെിപ്ിക്ണയമന്നഷ് അ 
�്യർ്ിക്ുന്നു. 

എസ്. ഹരികിഷ�ോർ  ഐഎഎസ്
എക് സിക്യൂട്ടരീവ് ഡെറക്െർ
കുെുംബപ്രീ

കുടുംബശ്രീ  ഇൻഫ�ോ

കുടുംബശ്രീയുലട ആകർഷകമലൊയ
ശപവർത്തനം കണ്ട പലരും അതിൽ 
അംഗമലൊകലൊൻ ആശഗഹം ശപകടിപ്പിക്ലൊറുണ്ടക്. 
അംഗമലൊകലൊനുള്ള മലൊർഗം ഇതലൊ...

അയൽക്ൂട്ടത്തിൽ
അംഗമലൊകലൊം
്രതിയനട്ടു േെസ്ഷ് ്രൂർ്ിൊെ സ് പതരീകൾ

ക്ഷ് അെൽക്ൂട്ട്ിൽ അംഗമാകാനാകും.  ഒരു 
കുെുംബ്ിൽ നിന്നഷ് ഒരാൾക്ു മാപതവമ അംഗമാ
കാനാകൂ. അെൽക്ൂട്ടാംഗമാകണയമന്നഷ് ആേ്്യ
യപ്ട്ടു ോർഡിയല കുെുംബപ്രീെുയെ ഏരിെ യഡ
േലപയമറെഷ് യസാസസറ്ി (എഡിഎസ്) േഴി കുെും
ബപ്രീെുയെ ്രഞ്ാെ്ുതല സമിതിൊെ കമ്യൂ
ണിറ്ി യഡേലപയമറെഷ് യസാസസറ്ി (സിഡിഎസ്) 
സമരീ്രിക്ണം. 

കുെുംബം ഏതു ോർഡിലാവണാ ഉള്ളത് ആ 
ോർഡിൽ സമരീ്ര്ുള്ള അെൽക്ൂട്ട്ിവലാ 
അയല്ലങ്ിൽ ്രുതിയൊരു അെൽക്ൂട്ടം രൂ്രരീകരിച്ചഷ് 
അതിവലാ അംഗത്ം നൽകും. ദാരിദ്ര്യവരഖയ് ക്ു 
മുകളിലുള്ളേർക്ും ദാരിദ്ര്യവരഖയ് ക്ു തായഴെു
ള്ളേർക്ും കുെുംബപ്രീെിൽ അംഗമാകാനാകും. 
ഇവപ്ാൾ 277,175 അെൽക്ൂട്ടങ്ങളാണ് ആയകെുള്ള
ത്. 4,306,976 സ് പതരീകൾ അെൽക്ൂട്ടാംഗങ്ങളാണ്.

ശപകൃതി സൗഹൃദ ഉൽപന്ങ്ങളുമലൊയി
ഒരു യൂെിറ്ക്: വിറ്ുവരവ് 50 ലക്ം

തുെി സഞ്ി, 
പപപ്പർ ബലൊഗ്, 
പപപ്പർ ഫയൽ 
നിർമലൊെത്തിനു 
പുറപമ ഗലൊർലമന്ക് 
യൂെിറ്ും 
കുട നിർമലൊെവും 
ഇവർ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ടക്.
ജൂട്ടക്, ജരീൻസ് 
എന്ിവ  ഉപപയലൊഗിച്ക് 
ഭലൊരം കുറഞ് 
ബലൊഗുകളും 
സ് കൂൾ ബലൊഗുകളും
ശപപതയേകമലൊയി 
നിർമിക്ുന് .ു 

നിർമിക്ുന്നതിനുള്ള ്രരി്രീലന ക്ാസ്ിൽ കണ്ുമുട്ടിെ അഞ്ു കുെും
ബപ്രീ േനിതകളാണ് ഈ െൂണിറ്ിയറെ ്രിറേിക്ു ്രിന്നിൽ. 

ഉ്രജരീേനമാർഗം കയണ്്ണയമന്ന ോ്ിവൊയെ ഇേർ കുെും
ബപ്രീ സിഡിഎസ് നിർവദ്ിച്ചതനുസരിച്ചു വനച്ചർ ബാഗ് സ് ആൻ
ഡ് ഫെൽസ് എന്ന െൂണിറ്ഷ് റജിസ് റ്ർ യ്ചയ്ുകൊെിരുന്നു. 2.50 
ലക്ഷം രൂ്ര ബാങ്ഷ് വലാൺ എെു്ു തുെക്മിട്ട െൂണിറ്ിനു കുെും
ബപ്രീ സബ് സിഡിൊെി 50,000 രൂ്രെും നൽകി. െൂണിറ്ഷ് പ്രസിഡ
റെഷ് ജെലക്ഷഷ് മിെുയെ േരീട്ടിയല ഒരു മുറിെിൽ മൂന്നു യമഷരീനുകളുമാെി 

പ്രേർ്നം ആരം�ിച്ച ഈ സംരം�ം ഇന്നഷ് സ്ന്തമാെുള്ള 750 
്ചതുരപ് അെി യകട്ടിെ്ിലാണ് പ്രേർ്ിക്ുന്നത്. ആധു
നിക സംേിധാനങ്ങളുള്ള 20 യമഷരീനുകളുമുണ് ഷ്. 25 വ്രർ ഇേി
യെ സ്്ിരമാെി വജാലി യ്ചയ്ുന്നു. യ്ചയ്ുന്ന വജാലിക്ഷ് അനു
സരിച്ചു ദിേസം 300 മുതൽ 600 രൂ്ര േയരൊണ് പ്രതിഫലമാ
െി നൽകുന്നത്. ജെലക്ഷഷ് മിയെ കൂൊയത സുജാകുമാരി, സു
ജാത, സു്രീല, ജഗദമ്മ എന്നിേരാണ് ഈ സൂക്ഷഷ് മസംരം� 
െൂണിറ്ിയല മറ്ഷ് അംഗങ്ങൾ. ഇേർക്ു മാസം 15,000 രൂ്ര േരീതം 
േരുമാനമുണ്ഷ്. കൂെുതൽ േർക്ഷ് ഓർഡർ േരുവമ്ാൾ ്രുറവമ 
നിന്നുള്ളേയരെും വജാലിക്ായെെുക്ുന്നു. അങ്ങയന ്രവരാ
ക്ഷമാെി നൂവറാളം വ്രർക്ു വജാലി ല�ിക്ുന്നു. തുണി സഞ്ി, 
വ്രപ്ർ ബാഗ്, വ്രപ്ർ ഫെൽ നിർമാണ്ിനു ്രുറവമ ഗാർ
യമറെഷ് െൂണിറ്ും കുെനിർമാണേും ഇേർ ആരം�ിച്ചിട്ടുണ്ഷ്. ജൂ
ട്ടഷ്, ജരീൻസ് എന്നിേ ഉ്രവൊഗിച്ചു �ാരം കുറഞ്ഞ ബാഗുകളും 
സ് കൂൾ ബാഗുകളും പ്രവത്യകമാെി നിർമിക്ുന്നു. 

യെക് വനാളജി ഫണ്ഷ്, സപകസിസ് മാവനജ് യമറെഷ് ഫണ്ഷ് 
എന്നിങ്ങയനെുള്ള േിേിധ ഫണ്ുകൾ ആേ്്യമനുസരിച്ചു 
നൽകി സഹാെിക്ുന്നതിനു ്രുറവമ കവഫ കുെുംബപ്രീ അം
ഗങ്ങൾക്ും യറെിൽവേ ്രാർക്ിങ് വമഖലെിൽ പ്രേർ്ി

ക്ുന്ന കുെുംബപ്രീ െൂണിറ്ഷ് അംഗങ്ങൾക്ുമുള്ള െൂണിവഫാമിയറെ 
ഓർഡറുകളും കുെുംബപ്രീ സ്്ിരമാെി മുളമ്ുഴെിയല ഈ സംരം�
്ിനു നൽകുന്നു. കൂൊയത സംരം�കത് േികസന്ിനാെി ്രുതു 
സംരം�കർക്ു ്രരി്രീലനം നൽകുന്ന കുെുംബപ്രീ ഏജൻസിൊെും 
വനച്ചർ ബാഗ് സ് ആൻഡ് ഫെൽസ് െൂണിറ്ഷ് ഇവപ്ാൾ പ്രേർ്ിക്ു
ന്നു. ഹരിതവകരളം മിഷനും കാലാേസ്്ാ േ്യതിൊന േകുപ്ും വ്ചർ
ന്നു മികച്ച ്രരിസ്്ിതി സൗഹൃദ സംരം�്ിനുള്ള ബഹുമതിെും 
വനച്ചർ ബാഗ് സ് ആൻഡ് ഫെൽസ് െൂണിറ്ിനു സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.

കുടുംബശ്രീ മുംതലൊസിനു
തലൊങ്ങും തെലുമലൊയി

മും
താ

സ്

അഞ്ു മക്ലളയും നല്ലൊരു 
നിലയിലലത്തിക്ലൊൻ 
ഭർത്തലൊവു മലൊശതം 
കഷടലപ്പട്ടലൊൽ പപലൊലരന് 
ചിന്തയലൊയിരുന്ു മുംതലൊസിന്. 
അതിനലൊൽ തലന് എലന്തങ്ിലും 
വരുമലൊന മലൊർഗം 
കലണ്ടത്തെലമന്ക് 
മുംതലൊസും നിശചയിച് .ു 
അങ്ങലനയലൊെു 
കുടുംബശ്രീലയക്ുറിച്ു 
മുംതലൊസ് അറിയുന്തും 
അതിനലൊയി ഈ വനിതലൊ 
കൂട്ടലൊയ് മലയ 
ആശ്യിക്ുന്തും. 


