കുടുംബശീ
വിേശഷൾ
എ . ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ

,തീകൾ് കൂടുതൽ െതാഴിലവസരൾ സൃ2ടിാനും
സ3യംെതാഴിൽ സംരംഭൾ വളർ*ിൊുവരാനും
കുടുംബശീ എേ6ാഴും ശ7ിു8ു. ജൻഔഷധിയുമായി
കരാർ ഒ6ി;തും അസം ഗവൺെമnുമായി കരാർ
പുതുിയതുെമാെ ഇതിേലു> ചവി;ുപടികളാ@.

(എസികൂീ ഡയറടർ, കുടുംബ"ശീ)

ജൻഔഷധി ഇനി
എ'ാ പ)ായ*ിലും

സാ

ധാരണ&ാർ&ു കുറ' വിലയിൽ െജനറി
മരു/ുകൾ ലഭമാ&ാൻ സം3ഥാന വാപക
മായി ജൻ ഔഷധി 3േ8ാറുകൾ തുട9ാൻ കു
ടുംബ"ശീ പ:തിയിടു/ു. തേ<ശസ=യംഭരണ 3ഥാപന9ളുമായി
േചർ/ു> ഈ പ:തിയുെട ധാരണാപ"തം ഒ ിുകഴി'ു. കുടും
ബ"ശീ ശൃംഖലയിെല വിദാസE/രായ വനിതകൾ&ു പുതിയ െതാ
ഴിലവസരം സൃFടി&ാൻ ഉതകു/താണു പുതിയ പ:തി.
ജൻ ഔഷധി െമഡി&ൽ 3േ8ാറുകൾ സാധമായ എHാ തേ<ശ
സ=യംഭരണ 3ഥാപന9ളിലും തുട9ാനാണു ലIം. സർ&ാർ
ആശുപ"തികേളാടു േചർ/ു>േതാ പJായKിെn / സർ&ാരിെn
മേ8െതNിലും െകിടKിേലാ 120 ചതുര"ശ അടി 3ഥലം പJായ
Kിൽ നി/ു ലഭി&ണം. ഒരു െചറിയ കിേയാ3 3ഥാപി&ാനു>
അ"ത 3ഥലം മതി. ഈ 3ഥലം കിിയാൽ കുടുംബ"ശീയുെട േനതൃ
ത=Kിൽ ഒരു ഫാർമസി38ിെനയും ഒരു കംപൂർ ഓ േറ8െറയും നി
യമി&ണം. കുടുംബ"ശീ അംഗ9ൾ&ു (രVുേപർ&്) െതാഴിലവസ
രം ലഭി&ു/ു. കുടുംബ"ശീ കുടുംബാംഗ9ളിൽെ  ആരും ഫാർമസി
േകാ 3 കഴി'വരിെHNിൽ നടKി ിനായി ഒരു ഫാർമസി38ിെന
ശEളം നൽകി നിയമി&ാം. ഏതു വിധKിലായാലും ജൻഔഷധി മരു
/ുകടകളുെട നടKി ു കുടുംബ"ശീയുെട ചുമതലയാX.
കംപൂർ, ഇnർെന8്, അടി3ഥാന സൗകരവികസനം എ/ീ കാ
ര9ൾ ഒരു&ാൻ േവVി ഓേരാ 3േ8ാറിനും ഒ/രലIം രൂപയാണു
കുടുംബ"ശീ ബൂേറാ ഓ[ ഫാർമ എ/ ജൻ ഔഷധിയുെട നടKി
ിനു േനതൃത=ംനൽകു/ സർ&ാർ 3ഥാപനKിൽനി/ും ഈ െമ
ഡി&ൽ േഷാ ിനുേവVി നൽകു/\. ഇതുകൂടാെത ഒരു ലIം രൂ
പയുെട ജനറി മരു/ുകളും സൗജനമായി നൽകും.
മരു/ുകൾ വി8ഴി]േശഷം ലഭി&ു/ തുകെകാV് അടുK ഘ
Kിൽ മരു/ുകൾ വാ9ാൻ സാധി&ും. 442 ഇനം ജനറി മരു/ുകൾ
കുറ'വില`&ു െപാതുജന9ൾ&ു ലഭി&ാനും തേ<ശസ=യംഭര
ണ 3ഥാപന9ളുമായി കൂടുതൽ സംേയാജനം നടKാനും എHാ8ി
നുമുപരി, ഓേരാ പJായKിലും രVു േപർ&ു വത3തമായ േമ
ഖലയിൽ െതാഴിലവസരം ഒരു&ാനും ജൻ ഔഷധിയിലൂെട സാധി&ു
െമ/ു "പതീIി&ു/ു.
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െമnറാകാൻ അവസരം
ഇaയുെട ഇതര സം3ഥാന9ളിൽ കുടുംബ"ശീ മാതൃക നട ാ
&ാൻ േവVി ഊർജിത"ശമം നട/ുവരികയാX. സൂI്മസംരംഭ
9ൾ തുട9ാനും പJായKുകളുമായി േചർ/ു "പവർKനം നട
Kി സംഘടനാ ശാതീകരണം നടKാനും 13 സം3ഥാന9ൾ കു
ടുംബ"ശീയുെട േസവനം ആവശെ ു കഴി'ു. ഈ സം3ഥാന9
ളിെല തിരെ'ടുK േdാ&ുകളിൽ േകരളKിൽ നി/ു> െമnർ
മാരായ 3"തീകളുെട േനതൃത=Kിൽ പരിശീലനവും "പവർKനവും
പുേരാഗമി&ുകയാX.
കുടുംബ"ശീയുെട നാഷനൽ റിേസാ 3 ഓർഗൈനേസഷെn േനതൃ
ത=Kിൽ നട&ു/ ഈ "പവർKനം അസമിെല 51 "ഗാമപJായKു
കളിേല&ുകൂടി വാപി ി&ാനു> ധാരണാപ"തKിൽ കഴി'യാ
ച ഒ ുവ]ു. മ8ു> അേJാളം സം3ഥാന9ൾ കൂടി ഈവർഷം കു
ടുംബ"ശീയുമായി കരാറിൽ ഏർെ ടുെമ/ു "പതീIി&ുകയാX. മുൻ
സിഡിഎ3 െചയർപ സൻമാർ, ൈമേ"കാ സംരംഭ കൺസൽ8nുമാർ
എ/ി9െന േനതൃനിരയിൽ മിക]"പവർKനം കാ ചവ] 3"തീകളാ
ണു നിലവിെല െമnർമാർ. 120ഓളം െമnർമാരായ "പവർKകരിലൂെടയാ
X ഇതര സം3ഥാന9ളിെല "പവർKനം കുടുംബ"ശീ നടKു/\.
കൂടുതൽ സം3ഥാന9ളുമായി കരാറിൽ ഏർെ ടാൻ അവസരം ലഭി
&ുേEാൾ കൂടുതൽ െമnർമാെരയും ആവശം വരുെമ/ു "പതീIി
&ുകയാX. ഏതു തലKിലായിരി&ും തിരെ'ടു ് എ/ും ഏതു
േയാഗതയാX അടി3ഥാനമാ&ി വ`േ&Vെത/ുമു> തീരുമാന
9ൾ ഉടെന എടു&ും. കുടുംബ"ശീ സംഘാടനപാടവം ഏകേദശം വശ
Kാ&ിയ 50ഓളം 3"തീകൾ&ു െമnർമാരാകാൻ അവസരം ലഭി&ു
െമ/ാണു "പതീI.

കുടുംബശീ് രു
േദശീയ അവാർഡുകൾ
2016–17 സാEKിക വർഷെK "പവർKന9ൾ&ു കുടും

ബ"ശീ&ു രVു േദശീയ അവാർഡുകൾ ലഭി]ു. "ഗാമീണേമഖല
യിെല നിർധനരായ യുവജന9ൾ&ു െതാഴിൽ ൈവദjധ പരി
ശീലനേKാെടാ ം െതാഴിലും നൽകു/ േകkാവിFകൃത പ:
തിയായ ദീൻദയാൽ ഉപാധായ "ഗാമീണ കൗശല േയാജന (ഡി.
ഡി.യു.ജി.െക.ൈവ) മിക] രീതിയിൽ നട ാ&ിയതിനാX ആദ
െK അവാർl. കഴി'വർഷം 17,000 േപർ&ു െതാഴിൽ പരിശീ
ലനം നൽകി. 11,000ൽ അധികം േപർ&ു െതാഴിൽ നൽകാൻ കുടും
ബ"ശീ&ു സാധി]ു.
രാജെK വിവിധ സം3ഥാന9ളിൽ മിക]രീതിയിൽ ദാരിm
നിർമാർജന "പവർKന9ൾ നട ാ&ിയതിനു കുടുംബ"ശീ നാഷ
നൽ റിേസാ 3 ഓർഗൈനേസഷനാണു മെ8ാരു േദശീയ അവാർ
l ലഭി]\. 2012ൽ ആണു േദശീയ "ഗാമീണ ഉപജീവന ദൗതം കു
ടുംബ"ശീെയ നാഷനൽ റിേസാ 3 ഓർഗൈനേസഷനായി അം
ഗീകരി]\. കുടുംബ"ശീ&് എHാ േ"പാnാഹനവും നൽകു/
വായന&ാെരയും കുടുംബ"ശീ അംഗ9െളയും ഈ സേaാഷം
അറിയി&െ.

