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കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഈ പംക്തിയിലുണ്ട്.
ഇക്കാര്യം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ
ബന്ധുമിത്രാദികള�ോട് ഇന്നുതന്നെ പറയുക

‘ഷി’ ല�ോഡ്ജുകൾ

സ്ത്രീകൾക്കു സുരക്ഷിതമായി താമസി

ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഷി ല�ോഡ്ജു
കൾ കുടുംബശ്രീയുടെ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ നാ
ടെങ്ങും വരാൻ പ�ോകുന്നു. ഇത�ോടെ കൂട്ടില്ലാ
തെ സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയും പ�ോയി തങ്ങാ
നാവും. കൂടെ വരാൻ ആളില്ലാത്തതിനാൽ പല
പിഎസ്സി പരീക്ഷകളും എഴുതാൻ പ�ോയി
ട്ടില്ല. ആൺകുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യ
ങ്ങളിൽ പലതും പെൺകുട്ടികൾക്കു കിട്ടാറി
ല്ലല്ലോ. ഈയടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സൗഹൃദ
സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പറ
ഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. തനിച്ചുള്ള യാത്രകൾ
പലപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയ�ോ, മറ്റു
വഴികളില്ലാത്തതിനാൽ പേടിയ�ോടെ ഒറ്റയ്ക്കു
യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരികയ�ോ ചെയ്യുന്ന അനു
ഭവം പലർക്കും പറയാനുണ്ടാകും. ഒറ്റയ്ക്ക്
ഒരു ല�ോഡ്ജില�ോ ഹ�ോട്ടലില�ോ മുറിയെടു
ക്കുന്നതും താമസിക്കുന്നതും ഒരു വലിയ ‘ചല
ഞ്ചാ’ണെന്നാണു മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭ
വം. ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ
ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ മകളെ കൂട്ടിയാണ്
ആ സ്ത്രീ പ�ോയത്!
സ്ത്രീകളുടെ സഞ്ചാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും
കുടുംബശ്രീയുടെ സ്ത്രീശാക്തീകരണ പദ്ധ
തിയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. സ്ത്രീകൾക്കു
മാത്രമായി ‘ഷി ല�ോഡ്ജുകൾ’ എന്ന ആശയം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർ
ന്നും ഇതര വകുപ്പുകളുടെ സംയ�ോജനം സാ
ധ്യമാക്കിയുമാണ് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശി
ക്കുന്നത്. ഇത്തരമ�ൊരു ആശയം കേരള സം
സ്ഥാന പ്ലാനിങ് ബ�ോർഡ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കു
കയും നഗരസഭകൾക്കും ക�ോർപറേഷനുകൾ
ക്കും തങ്ങളുടെ പദ്ധതിവിഹിതത്തിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തി ‘ഷി ല�ോഡ്ജുകൾ’ തുടങ്ങാൻ അനുമ
തി നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ നട
ത്തിപ്പും ഏകീകൃത മാനേജ്മെന്റും കുടുംബ
ശ്രീ വഴി നടപ്പാക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
പതിനേഴു നഗരസഭകൾ ‘ഷി ല�ോഡ്ജുകൾ’
തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതി ഇതിന�ോടകം വച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. പല നഗരസഭകളും സ്വന്തമായി സ്ഥലം
നൽകി പുതിയ കെട്ടിടം വച്ച് ‘ഷി ല�ോഡ്ജ്’ തു
ടങ്ങാനാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെങ്കിൽ ചി
ലരെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് കണ്ടെത്തി
അവിടെ ‘ഷി ല�ോഡ്ജ്’ ഉടനെ ആരംഭിക്കാൻ
മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അടിസ്ഥാന
സൗകര്യം ലഭ്യമായാൽ ആ ല�ോഡ്ജിന്റെ നട
ത്തിപ്പ് കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് ഏറ്റെടുക്കും.
ആവശ്യമായ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ, റിസ
പ്ഷനിസ്റ്റ്, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ നിയ
മിച്ചു താമസക്കാരിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാ
നം ഉപയ�ോഗിച്ച് ഇവർക്കുള്ള ശമ്പളം നൽകും.

മുറികളുടെ /ഡ�ോർമട്രികളുടെ എണ്ണത്തിനനു
സരിച്ചു പാചകസൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കുകയ�ോ
സമീപത്തുള്ള ‘കഫേ കുടുംബശ്രീ’യുമായി
ല�ോഡ്ജിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയ�ോ ചെയ്യും. കൂ
ടാതെ കുടുംബശ്രീ വനിതകളുടെ ‘കുടുംബ
ശ്രീ ട്രാവൽസ്’ ഗ്രൂപ്പുമായും സേവനങ്ങളെ
ബന്ധപ്പെടുത്തും.
ഒറ്റയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു സു
രക്ഷിതമായ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്ന
താണു ഷി ല�ോഡ്ജിന്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ ഷി ല�ോ
ഡ്ജുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ�ൊതു വെ
ബ്സൈറ്റും ക�ോൾ സെന്ററും കുടുംബശ്രീയു
ടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങാം. ഈ വെബ്സൈ
റ്റ് വഴി ബുക്കിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനും
ക�ോൾസെന്റർ വഴി മുറികളുടെ ഒഴിവിനെപ്പറ്റി
യുള്ള വിവരം നൽകാനുമാണു പദ്ധതി. ഓര�ോ
മുറിയുടെയും പ്രതിദിന വാടകയും നടത്തിപ്പി
ന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആസൂത്രണ
വുമ�ൊക്കെ നടന്നുവരുന്നു. വർക്കല, ക�ോഴി
ക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, എറണാകു
ളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉടനെ തുടങ്ങാനാ
ണു നഗരസഭകളും കുടുംബശ്രീയും ചേർന്നു
ള്ള ഈ സംയുക്ത സംരംഭത്തിന്റെ ആദ്യ പ്ലാൻ.

ഓണവിപണി കീഴടക്കി
കുടുംബശ്രീ

മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം സംഘകൃഷി ഗ്രൂ
പ്പുകളാണ് (ജ�ോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ)
ഓണ വിപണിയിൽ വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയും

പഴവർഗങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും ലഭ്യമാക്കാൻ
വേണ്ടി കഠിനശ്രമം നടത്തിയത്. 4000 ടണ്ണില
ധികം പച്ചക്കറിയാണ് ഈ ഓണത്തിനു ചന്ത
കളിലൂടെ കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീകൾ വിപണിയി
ലെത്തിച്ചത്. കാർഷിക സംഘങ്ങൾക്കു മിക
ച്ച വരുമാനം ലഭ്യമാക്കാനും കേരള സമൂഹ
ത്തിനു സ്വാദിഷ്ഠമായ വിഷരഹിതമായ നാ
ടൻ പച്ചക്കറികൾ സുലഭമായി കുറഞ്ഞ വില
യ്ക്കു ലഭിക്കാനും ഈ ഉദ്യമത്തിലൂടെ സാ
ധിച്ചുവെന്നത് വലിയ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു.

രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംഘകൃഷി
ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഇവയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽ
കിയ ‘ജീവ’ ടീമിന്റെയും കുടുംബശ്രീ സംഘട
നാ സംവിധാനത്തിന്റെയും സിഡിഎസിന്റെ നേ
തൃത്വ പാടവത്തിന്റെയും വിജയമാണിത്. ചന്ത
കൾ നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബ്ലോക്ക് ക�ോ–
ഓർഡിനേറ്റർമാരും നടത്തിയ ശ്രമവും പ്രത്യേ
ക പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു. 12 ക�ോടി രൂപയുടെ
പച്ചക്കറികളും 24 ക�ോടിയ�ോളം രൂപയുടെ കു
ടുംബശ്രീ ഉൽപന്നങ്ങളും കൂടി 36 ക�ോടി രൂപ
യാണു കുടുംബശ്രീയുടെ ഓണ വിപണിയിലെ
വിറ്റുവരവ്. ഇതു ചരിത്ര നേട്ടമാണ്.

കുടുംബശ്രീയിൽ 244 ബ്ലോക്ക്
ക�ോഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവുകൾ

കുടുംബശ്രീ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ബ്ലോ
ക്ക് ക�ോ – ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിലെ ഒഴി
വിലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 244 ഒഴിവുക
ളാണ് ആകെയുള്ളത്. ഒരു വർഷത്തെ കരാർ
നിയമനമാണ്.
15,000 രൂപ പ്രതിമാസ വേതനമുള്ള ബ്ലോ
ക്ക് ക�ോർഡിനേറ്റർ –1. തസ്തികയുടെ അടി
സ്ഥാന യ�ോഗ്യത ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ്.
10,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ബ്ലോക്ക്
ക�ോർഡിനേറ്റർ–2 തസ്തികകളുടെ അടിസ്ഥാ
ന യ�ോഗ്യത വിഎച്ച്എസ്സി (അഗ്രിക്കൾച്ചർ
/ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക്) ആണ്. 2017 ഒക്ടോബർ
ഒന്നിനു 35 വയസ്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രായപ
രിധി നിശ്ചയിക്കും. പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ള
വർക്കും നിശ്ചിത ബ്ലോക്ക് / ത�ൊട്ടടുത്ത ബ്ലോ
ക്കിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാർക്കും മുൻഗണന
ലഭിക്കും. അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ
2017 സെപ്റ്റംബർ 23നു മുൻപു ജില്ലാ മിഷൻ
ക�ോഓർഡിനേറ്റർക്കു നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ
അപേക്ഷ സമർപിക്കണം.
2017 ഒക്ടോബർ
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