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പ്രരേടിെെടിലുും സ്ത്രീകളുയെ പങ്ാളടിത്വും 
നനതൃത്വും പരടിനപാഷടിപ്ടിക്കുകയുും പ്രാപ്ടി 
വര്ദ്ടിപ്ടിക്കുകയുും യെയ്യുക, സ്ത്രീകള്ക്കുും 
കുടെടികള്ക്കുും നനയരയുള്ള അതടിരേമങ്ങയള 
യെറുക്കുക, അതടിന ്വടിനധെരാക്കയപ്ടെവര്ക്ക് 
പടിന്തുണ നല്കുക, തനദേശ സ്െുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുയെ പദ്തടി രൂപരീകരണത്ടില് 
ആവശഷ്യമാെ സാഹെരഷ്യത്ടില് വനടിതാ 
ഘെക പദ്തടികളുയെ രൂപരീകരണത്ടിനും 
നെപ്ാക്കലടിനും നവ് നനതൃത്ും 
നല്കുക എന്നടിങ്ങയനയുള്ള വടിവടിധ 
ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ജടിആര്സടികള്ക്കുള്ളത്. 
തനദേശ സ്െുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായുള്ള 
ഒരു പ്രധാന സുംനൊജന മാതൃകൊെടി 
പ്രവര്ത്ടിക്കുകൊണ് ജടിആര്സടികള്. 
അതാത് പ്രനദശങ്ങളടിയല വാര്െ് 
യമമ്പര്മാര്, സാമൂഹഷ്യ പ്രവര്ത്കര് 
എന്നടിവരുയെ സഹകരണനത്ായെൊണ് 
ഈ യസറെറുകള് പ്രവര്ത്ടിക്കുന്നത്. 

കുടുംബശ്രീയുയെ നനതൃത്ത്ടിലുള്ള സ്ത്രീ 
ശാക്തരീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുയെ 
ഭാഗമാെടി തനദേശ സ്ാപനങ്ങളുമാെടി 
സുംനൊജടിച്ച് പ്രവര്ത്ടിപ്ടിക്കുന്ന യജന്െര് 
റടിനസാഴ് സ് യസറെറുകയളക്കുറടിച്ച് Making 
an Impact 128 ല് എഴുതടിെടിരുന്നുവനല്ാ. 
647 ജടിആര്സടികളാണ് ഇതവയര 
ആരുംഭടിച്ചടിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീകളുയെ പദവടി 
ഉെര്ത്തുന്നതടിനും വനടിതാ വടികസന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് ആവശഷ്യമാെ മാര്ഗ 
നടിര്നദേശവും ടവദഗ്ധഷ്യവും പടിന്തുണയുും 
പരടിശരീലനവും നല്കുന്നതടിനള്ള 
സുംവടിധാനമാണ് ജടിആര്സടികള്.

തനദേശ സ്െുംഭരണ പ്രനദശയത് 
വടിവടിധ സ്ത്രീ  ശാക്തരീകരണ- 
ലടിുംഗനരീതടി ഉറപ്ാക്കല് പ്രവര്ത്ന 
പരടിപാെടികള്ക്ക് പടിന്തുണ നല്കുക, 
ഭരണ രേമത്ടിലുും തരീരുമാനയമടക്കല് 

140 ോതൃകാ
 തജന്ഡര് റകിമസാഴ് സ് തസറെറുകള്
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ഓനരാ മാതൃകാ ജടിആര്സടിയുയെയുും ചുമതല 
ഓനരാ കമ്മ്യൂണടിറ്റടി കൗണ്സടിലര്മായരയുും 
ഏല്പ്ടിക്കുന്നു. ഓനരാ ജടിആര്സടിെടിലുും 
കുടുംബശ്രീയുയെ പത്് റടിനസാഴ് സ് 
നപഴ് സണ്മാരെങ്ങുന്ന െരീമടിയന തനദേശ 
സ്ാപനത്ടിയറെ സുംനൊജനനത്ായെ 
നടിനൊഗടിക്കുന്നു. ഈ െരീമാകുും 
ജടിആര്സടിയുയെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏനകാപടിപ്ടിക്കുന്നത്. െരീമുകള്ക്ക് 
രൂപും നല്കടി കഴടിയുനമ്പാള് അതാത് 
തനദേശ സ്ാപന പ്രനദശയത്ക്കുറടിച്ചുള്ള 
വടിശകലനും നെത്തുകയുും അനനൊജഷ്യമാെ 
പദ്തടികള്ക്കുും പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുും 
രൂപും നല്കുകയുും അവ നെപ്ാക്കുകയുും 
യെയ്യുും. ഇത് കൂൊയത അതാത് തനദേശ 
സ്ാപനങ്ങളടിലുും പദ്തടികള് സമര്പ്ടിക്കുും. 
ഇത്രത്ടില് വനടിതാ ഘെക പദ്തടിെടില് 
അതാത് പ്രനദശത്ടിന് അനനൊജഷ്യമാെ 
പദ്തടികള്ക്ക് തക വകെടിരുത്ാനും 
ജനങ്ങള് നനരടിടന്ന പ്രശ് നങ്ങള്ക്ക് 
പരടിഹാരമു്ാക്കാനും സ്ത്രീകള്ക്കുും 
കുടെടികള്ക്കുും നനയരയുള്ള അതടിരേമങ്ങള് 
പരമാവധടി ഇല്ാതാക്കാനള്ള നകന്്രമാെടി 
ജടിആര്സടികള് മാറുയമന്നുും കരുതന്നു. 
ഇതടിയറെ അടത്ഘടെമാെടി ഈ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുയെ ജടില്ാതലത്ടിലുള്ള 
ഏനകാപനും സ ്നനഹടിത നകന്്രങ്ങളടിലൂയെയുും 
സുംസ്ാനതലത്ടിലുള്ള ഏനകാപനും 
കുടുംബശ്രീ സുംസ്ാന മടിഷനടിയല യജന്െര് 
വടിഭാഗത്ടിലൂയെയുും നെത്തുും.

യജന്െര് റടിനസാഴ് സ് നകന്്രങ്ങ 
യളക്കുറടിച്ചുള്ള വടിശദാുംശങ്ങള് http://www.
kudumbashree.org/pages/514എന്ന 
ലടിങ്ടില് ലഭടിക്കുും.

കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണടിറ്റടി കൗണ്സടിലര്മാര്, 
റടിനസാഴ് സ് നപഴ് സണ്മാര് എന്നടിവരുയെ 
നസവനും ആഴ്ചെടില് നടിശ്ടിത ദടിവസങ്ങളടില് 
നല്കുന്നു. ജനപ്രതടിനടിധടികള്ക്കെക്കും 
യജന്െര് അവനബാധ പരടിശരീലനങ്ങളുും 
സ്ത്രീകള്ക്കാെടി നൊഗ, നൃത്ും 
എന്നടിവെടില് പരടിശരീലന പരടിപാെടികളുും 
നെത്തുന്നു. ജടില്െടിയല സ് നനഹടിത 
നകന്്രങ്ങളടിയല ജരീവനക്കാരുും ഇവടിയെ 
നസവനും നല്കുന്നു.

ഇപ്രകാരും ജടിആര്സടികള് പ്രവ 
ര്ത്ടിച്ചു വരുനമ്പാള് ഇതടില് െടില 
യസറെറുകയള ആദഷ്യഘടെത്ടില് മാതൃകാ 
ജടിആര്സടികളാക്കാന് ഞങ്ങള് ലക്ഷ്യ 
മടിടെടിരുന്നു. ഇപ്രകാരും ഓനരാ ജടില്െടില് 
നടിന്നുും യതരയഞ്ഞടത് പത്് റടിനസാഴ് സ് 
യസറെറുകയള മാതൃകാ ജടിആര്സടിൊക്കാന് 
ആനലാെടിച്ച് നകന്്ര ഗ്ാമവടികസന 
മന്ത്ാലെത്ടിന് കരീഴടിലുള്ള നദശരീെ 
ഗ്ാമരീണ ഉപജരീവന ദൗതഷ്യത്ടിയറെ 
(നാഷണല് റൂറല് ടലവ് ലടിഹുെ് മടിഷന്- 
എന്ആര്എല്എും) ഒരു നൂതന പദ്തടിൊെടി 
ഞങ്ങള് സമര്പ്ടിച്ചടിരുന്നു. 2020 യഫബ്രുവരടി 
മാസത്ടില് 14 നകാെടി രൂപയുള്ള ഈ 
പദ്തടിക്ക് എന്ആര്എല്എമ്മടില് നടിന്ന് 
അുംഗരീകാരും ലഭടിക്കുകയുും യെെ്ത. പദ്തടിക്ക് 
ലഭടിച്ച അനമതടി നകരളത്ടിയറെ ഈ നൂതന 
ആശെത്ടിനള്ള നദശരീെ അുംഗരീകാരമാെടി 
ഞങ്ങള് കണക്കാക്കുന്നു. ഈ പദ്തടി 
മുനഖനൊണ് നകരളയമാടൊയക മാതൃകാ 
ജടിആര്സടികള് സ്ാപടിക്കാന് ഞങ്ങള് 
ലക്ഷ്യമടിടന്നത്.

ആദഷ്യഘടെത്ടില് 140 ജടിആര്സടികയള മാതൃകാ 
ജടിആര്സടികളാക്കാന് യതരയഞ്ഞടക്കുന്നു. 


