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തോനഴത്ടില് �ിന്നുള്ള ആസ്കൂത്രണും
ഇന്നലെ (20-01-2021)�്ക് മ്കൂന്നോറില്വച്്ക് 
ഗ്ോമവിേസ�വുമോയി ബന്ലപ്ട പോര്െലമറെറി 
േമ്മറ്ി നയോഗമുടെോയിരുന്നു. ഈ നയോഗത്ില് 
േുടുുംബശ്ീയുലട പ്വര്ത്�ങ്ങള് സുംബന്ിച് ഒരു 
അവതരണും �ടത്ിയിരുന്നു. നദശീയതെത്ില് 
ശ്ദ്ധയോേര്ഷികുന്ന േുടുുംബശ്ീയുലട 15 പ്ധോ� 
പ്നത്യേതേള്/പ്വര്ത്�ങ്ങള് ഈ നയോഗത്ില് 
അവതരിപ്ികുേയുടെോയി. ഇത്ക് സുംബന്ിച് 
വിശദമോയ പവര് നപോയിറെ്ക് പ്സനറെഷന് 
േുടുുംബശ്ീ ലവബ്ക് മസറ്ിലെ www.kudumbashree.
org/pages/183#edpage-tab-7 എന്ന െിങ്ിലെ 
ലപ്സനറെഷന്സ്ക്/ നേോണഫറന്സ്ക് എന്ന ടോബില് 
�ല്േിയിടുടെ്ക്. ഈ പതി�ഞ്്ക് പ്വര്ത്�ങ്ങലള 
ഇന്നലത് നെഖ�ത്ിെ്കൂലട ചുരുങ്ങിയ വോകുേളില് 
�ിങ്ങള്കോയി അവതരിപ്ികലട. 

1. പഞ്ോയത്ീരോജ്ക് സുംവിധോ�ങ്ങളുും സോമ്കൂഹ്യോധിഷ്ിത 
സുംഘട�േളുമോയുള്ള സുംനയോജ�ത്ിനും സ്കൂക്ഷ്മ 
സുംരുംഭ വിേസ�ത്ിനും സഹോയനമേുന്ന �ോഷണല് 
റിനസോഴ്ക് സ്ക് ഓര്ഗമ�നസഷ�ോയി (എന്.ആര്.ഒ) 
േുടുുംബശ്ീലയ നേന്ദ്ര സര്കോര് അുംഗീേരിച്ിടുടെ്ക്. 
ഇത്ക് പ്േോരും 20 സുംസ്ോ�ങ്ങളുമോയുും 1 നേന്ദ്ര 
ഭരണ പ്നദശവുമോയുും േുടുുംബശ്ീ എന്.ആര്.ഒ 

േരോറിനെര്ലപ്ട്ക് പ്വര്ത്�ും �ടത്ുന്നു. 

2. നദശീയ ഗ്ോമീണ ഉപജീവ� ദൗത്യും (എന്.ആര്.
എല്.എും), നദശീയ �ഗര ഉപജീവ� ദൗത്യും (എന്.
യു.എല്.എും) സ്റോര്ടപ്്ക് വിലല്ജ്ക് എറെര്പ്ണര്ഷിപ്്ക് 
നപ്ോഗ്ോും (എസ്ക്.വി.ഇ.പി), ദീന് ദയോല് ഉപോധ്യോയ 
ഗ്ോമീണ േൗശെ്യ നയോജ� (െി.െി.യു.ജി.ലേ.
മവ), പിഎും യുവ നയോജ�, മഹിളോ േിസോന് 
സശോക്ീേരണ പരിനയോജ� (എും.ലേ.എസ്ക്.
പി) തുടങ്ങിയ വിവിധ നേന്ദ്ര പദ്ധതിേളുലട 
സുംസ്ോ� ന�ോെല് എജന്സിയോയി േുടുുംബശ്ീ 
പ്വര്ത്ികുന്നു. ഇങ്ങല� വിവിധ പദ്ധതിേളുലട 
ന�ോെല് ഏജന്സിയോയി ഒരു മിഷന് വര്ത്ികുന്നത്ക് 
മിേച് സുംനയോജ�ത്ി�്ക് സോധ്യതലയോരുകുന്നു. 
3. സുംസ്ോ� സര്കോരിലറെ മിേച് പിന്തുണയോണ്ക് 
േുടുുംബശ്ീയ്ക്ക് എനപ്ോഴുും െഭികുന്നത്ക്. പദ്ധതി 
വിഹിതത്ിെുും നേന്ദ്രോവിഷ്ക് േൃത പദ്ധതിേള്കോയി 
�ല്േുന്ന ഫടെ്ക് വിഹിതത്ിെുും സര്കോര് എനപ്ോഴുും 
മിേച് പിന്തുണ േുടുുംബശ്ീയ്ക്ക് �ല്േുന്നു. ഇത്ക് 
നദശീയ മോതൃേയോണ്ക്. 2021-22ലെ ലപോതുബജറ്ില് 
1749 നേോടി ര്കൂപയോണ്ക് േുടുുംബശ്ീയ്കോയി 
വേയിരുത്ിയിരികുന്നത്ക്. 
4. പ്ോനദശിേ സര്കോരുേളുമോയുള്ള സുംനയോജ�മോണ്ക് 
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േുടുുംബശ്ീലയ വ്യത്യത്മോകുന്ന മലറ്ോരു ഘടേും. 
ഗ്ോമീണ ദോരിദ്ര്യ െഘ്കൂേരണ പദ്ധതി (വി.പി.ആര്.
പി), അയല്ക്കൂടങ്ങളിെ്കൂലട തയോറോകി അത്ക് ഗ്ോമ 
പഞ്ോയത്ിലറെ വിേസ� പ്ോ�ോയി (ജി.പി.െി.പി) 
�ല്േുന്ന പ്വര്ത്�ും േുടുുംബശ്ീ ലചയ്ുന്നു. തനദേശ 
സ്ോപ�ങ്ങളുമോയി നചര്ന്ന്ക് വിവിധ നപ്ോജട്ുേള് 
�ടപ്ിെോകുന്ന മോതൃേയുും മിേച്തോണ്ക്. 

5. സര്കോരില് �ിന്നുും വിവിധ അവസരങ്ങള് 
െഭികുന്നത്ക് മലറ്ോരു മോതൃേ. ലേോച്ി ലമനട്രോയില് 
വിവിധ നസവ�ങ്ങള് �ല്േോനള്ള അവസരമോണ്ക് 
ഇതിലെോന്ന്ക്. �്യ്കൂട്രിമിേ്ക് സ്ക് ഉത്ക്പോദ�ും, ലറയില്നവ 
നസ്റഷ�ിലെ പോര്കിങ്ക്, പഞ്ോയത്ുേളിലെ േ്യോറെീന് 
�ടത്ിപ്്ക്, ഇ- നസവോ നേന്ദ്രങ്ങളുലട �ടത്ിപ്്ക് .. 
എന്നിങ്ങല� �ിരവധി അവസരങ്ങളോണ്ക് വിവിധ 
വേുപ്ുേളില് �ിന്ന്ക് േുടുുംബശ്ീ അുംഗങ്ങളുലട 
ഉപജീവ�ത്ി�ോയി െഭികുന്നു. 

6. ദുരന്ത�ിവോരണ രുംഗത്്ക് സ്യും സഹോയ 
സുംഘങ്ങലള മിേച് രീതിയില് ഏനേോപിപ്ിച്്ക് 
പ്വര്ത്�ും �ടത്ുന്നതിനള്ള മോതൃേ പ്ളയേോെത്ുും 
നേോവിെ്ക് 19 പ്തിസന്ിേോെത്ുമുള്ള വിവിധ 
പ്വര്ത്�ങ്ങനളോലട േുടുുംബശ്ീ മുനന്നോടുവച്ു. 
3708 നേോടി ര്കൂപയുലട പെിശരഹിത വോയ്പ 
�ല്േല്, േമ്മ്യ്കൂണിറ്ി േിച്ണ പ്വര്ത്ിപ്ികല്, 
മോസ്ക് േ്ക്- സോ�ിമറ്സര് ഉത്ക്പോദ�ും, േമ്മ്യ്കൂണിറ്ി 
േൗണസിെിങ്ക് എന്നിങ്ങല� ശ്നദ്ധയമോയ �ിരവധി 
പ്വര്ത്�ങ്ങളോണ്ക് ഇകോെങ്ങളില് േുടുുംബശ്ീ 
�ടത്ിയത്ക്. 

7. േുടുുംബശ്ീയുലട മലറ്ോരു സുപ്ധോ�മോയ 
സവിനശഷത വിവിധ വേുപ്ുേളുും മിഷനേളുമോയുള്ള 
സുംനയോജ�മോണ്ക്. നേരളത്ില് മഹോത്ോഗോന്ി 
ലതോഴിെുറപ്്ക് പദ്ധതി, ഹരിതനേരളും മിഷന്, നമോനടോര് 
ലവഹികിള് െിപ്ോര്ട്ക് ലമറെ്ക്, ശുചിത് മിഷന്, 
സോമ്കൂഹ്യ�ീതി വേുപ്്ക്, എല്.ഐ.സി എന്നിങ്ങല� 
30ഓളും വേുപ്ുേളുും മിഷനേളുമോയുും േുടുുംബശ്ീ 
സുംനയോജിച്്ക് പ്വര്ത്ികുന്നു. 

8. �വീ� രീതിേലള േുടുുംബശ്ീ എനപ്ോഴുും 
നപ്ോത്ോഹിപ്ികുന്നു. സോമ്കൂഹ്യ പ്ശ്ക് �ങ്ങള് 
ഇത്രത്ില് പുതുമയോര്ന്ന രീതിേളിെ്കൂലട 
പരിഹരികോനും �്കൂത� ആശയങ്ങള് 
�ടപ്ിെോകിലകോടെ്ക് പദ്ധതിേള് ആവിഷ്ക് കരികോനും 
േുടുുംബശ്ീ ശ്മികുന്നു. േുടുുംബശ്ീ സ്ക് േ്കൂള്, ക്ത്ീ 
പദവി സ്യും പഠ� പ്രേിയ, അടപ്ോടി പ്നത്യേ പദ്ധതി, 
െി.െി.യു.ജി.ലേ.മവ പദ്ധതിയില് നസോഷ്യല് 
ഓെിറ്്ക് �ടത്ല് എന്നിങ്ങല�യുള്ള �ിരവധി �്കൂത� 
ആശയങ്ങളോണ്ക് േുടുുംബശ്ീ പദ്ധതി �ടത്ിപ്ില് 
പ്ോവര്ത്ിേമോകിവരുന്നത്ക്.

9. സോമ്കൂഹ്യ പ്ശ്ക് �ങ്ങള് പരിഹരികോന് സുംരുംഭ 
മോതൃേ ആവിഷ്ക് കരികുന്നതുും േുടുുംബശ്ീയുലട 
പ്ധോ� പ്നത്യേതയോണ്ക്. ഹരിതേര്മ്മനസ�യിെ്കൂലട 
മോെി�്യ പ്ശ്ക് �ും പരിഹരികോനും എ.ബി.സി 
യ്കൂണിറ്ുേളിെ്കൂലട ലതരുവു�ോയ ശെ്യും പരിഹരികോനും 
േുടുുംബശ്ീ മുനന്നോടുവന്നു. നേോവിെ്ക് േോെത്്ക് 
സമ്കൂഹത്ിലറെ പ്ധോ� ആവശ്യമോയി തീര്ന്ന 
അണു�ശീേരണ പ്വര്ത്�ങ്ങള് �ടപ്ിെോകോന് 
78 െിസിന്ലഫക്ന് ടീമുേള് ഉട�ടി ര്കൂപീേരിച്തുും 
മലറ്ോരു ഉദോഹരണമോണ്ക്. അുംഗങ്ങള്ക്ക് വരുമോ�ും 
ന�ടിലകോടുകുന്നതില�ോപ്ും സമ്കൂഹും ന�രിടുന്ന 
പ്ധോ� പ്ശ്ക് �ങ്ങള്ക്ക് പരിഹോരും േോണോനും 
ഇത്രത്ിെുള്ള ആശയങ്ങളിെ്കൂലട േുടുുംബശ്ീയ്ക്ക് 
േഴിഞ്ു. 

10. ദോരിദ്ര്യ െഘ്കൂേരണ ദൗത്യത്ില് �ിന്ന്ക് ഉപജീവ� 
ദൗത്യത്ിനെക്ക് േുടുുംബശ്ീ രേനമണ മോറുന്നതോയി 
ഇനപ്ോള് േോണോും. പ്ളയത്ി�്ക് നശഷും പ്നത്യേ 
ഉപജീവ� പോനകജോയി സര്കോര് 75 നേോടിയുും 
പിന്നീട്ക് 50 നേോടിയുും ഈ ബജറ്ില് 60 നേോടി ര്കൂപയുും 
�ല്േിയത്ക് ഈ നമഖെയിെുള്ള േുടുുംബശ്ീയുലട 
പുനരോഗതിയുലട ലതളിവോണ്ക്. അതുനപോലെ തലന്ന 
റീബില്െ്ക് നേരളയുലട ഭോഗമോയി 250 നേോടി 
ര്കൂപ ഉപജീവ� പദ്ധതിേള്കോയി പ്നത്യേമോയി 
േുടുുംബശ്ീയ്ക്ക് അനവദിച്തുും ഇതിനദോഹരണമോണ്ക്. 
എമറസ്ക്, േണട്്ക് ടു വര്ക്ക്, യുവനേരളും തുടങ്ങിയ 
�്കൂത�മോയ പദ്ധതിേള് ഇതിലറെ ഭോഗമോയി േുടുുംബശ്ീ 
�ടപ്ിെോകുന്നു. 

11. നദശീയതെത്ില് േുടുുംബശ്ീയുലട ഏറ്വുും 
പ്ധോ� ശക്ി സോമ്കൂഹ്യ മ്കൂെധ�മോണ്ക്. ഇകഴിഞ് 
തനദേശ ലതരലഞ്ടുപ്ില് 17,000നത്ോളും 
േുടുുംബശ്ീ അുംഗങ്ങള് മത്രികുേയുും 7000 നപര് 
വിജയികുേയുും ലചയ്ു. ആയിരകണകി�്ക് നപര് 
അുംഗങ്ങളോയ വിവിധ േമ്മ്യ്കൂണിറ്ി നേെറുേള് 
(മമനരേോ എറെര്മപ്സ്ക് േണസള്ടറെുമോര്, 
പരിശീെ� ടീും അുംഗങ്ങള്, സ്ക് ന�ഹിത, േോസ്ക് ടീും 
അുംഗങ്ങള്...)

12. ക്ത്ീ ശോക്ീേരണവുമോയി ബന്ലപ്ട 
പ്വര്ത്�ങ്ങളിെുും നദശീയതെത്ില് േുടുുംബശ്ീ 
മിേച് മോതൃേയോണ്ക് സൃഷ്ടിച്ിരികുന്നത്ക്. 
ക്ത്ീേള്ലകതിനരയുള്ള അരേമങ്ങള് പ്തിനരോധികോനും 
അരേമും ന�രിടവലര സുംരക്ികോനും ഉതേുന്ന 
�ിരവധി പ്വര്ത്�ങ്ങളോണ്ക് േുടുുംബശ്ീ 
�ടത്ുന്നത്ക്. അരക്ിതോവസ്ോ പഠ�ും, ലജന്െര് 
റിനസോഴ്ക് സ്ക് ലസറെറുേള്, വിജിെറെ്ക് ഗ്്കൂപ്ുേള്, 
സ്ക് ന�ഹിത നേന്ദ്രങ്ങള്, സ്ക് ന�ഹിത നേോളിങ്ക് ലബല്...
എന്നിങ്ങല� �ീളുന്നു ഇതി�ോയുള്ള ഉദോഹരണങ്ങള്. 
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13. പ്ധോ� ലവല്ുവിളിേള് ഏലറ്ടുത്്ക് ഫീല്െ്ക് 
തെത്ില് �ടപ്ിെോകുന്ന േുടുുംബശ്ീയുലട 
ടീും വര്ക്ക് നദശീയതെത്ില് ഏറ്വുും മിേച് 
മോതൃേേളിലെോന്നോണ്ക്. നേരളത്ില് വിവിധ 
പ്നദശങ്ങളില് ഒറ്ലപ്ട്ക് തോമസികുന്നവരുലടെന്ന്ക് 
അറിഞ്നതോലട അവലര േലടെത്ോന് സര്ന്വേ 
�ടത്ിയതുും 50,000നത്ോളും നപര്ക്ക് േമ്മ്യ്കൂണിറ്ി 
സുംവിധോ�ും വഴി വിവിധ പിന്തുണോ സഹോയങ്ങള് 
�ല്േോന് സ്ക് ന�ഹിത നേോളിങ്ക് ലബല് പദ്ധതി 
ഉട�ടി �ടപ്ിെോകിയതുും ഇതി�്ക് ഉദോഹരണമോണ്ക്. 
നേോവിെ്ക് 19 നെോേ്ക്ൌണ േോെത്്ക് 1000നത്ോളും 
േമ്മ്യ്കൂണിറ്ി േിച്ണുേള് തനദേശ സ്ോപ�ങ്ങളുമോയി 
നചര്ന്ന്ക് ഒരോഴ്ച്ചയ്കുള്ളില് ആരുംഭിച്തുും 20 ര്കൂപയ്ക്ക് 
ഉച്ഭക്ണും �ല്േുന്ന 856 ജ�േീയ നഹോടെുേള് 
ആറ്ക് മോസങ്ങള്കുള്ളില് ആരുംഭിച്തുും സരസ്ക് 
നമളയില് ഇന്ത്യയിെുള്ള സുംരുംഭേലരലയല്ോും ഒരു 
േുടകീഴില് ലേോടെുവന്ന്ക് ഇന്ത്യ ഫുെ്ക് നേോര്ട്ക് 
�ടത്ിയതുലമല്ോും ഏത്ക് ലവല്ുവിളിേളുും ഏലറ്ടുത്്ക് 
�ടപ്ിെോകോന് േുടുുംബശ്ീയ്ക്ക് േഴിയുന്നുലവന്നതി�്ക് 
ഉദോഹരണമോണ്ക്. 

14. ഇത്രും പ്വര്ത്�ങ്ങളുലട ഭോഗമോയി വിവിധ 
നദശീയ അവോര്െുേള് േുടുുംബശ്ീയ്ക്ക് െഭിച്ു. 
എന്ആര്ഒയ്ക്ക് രടെ്ക് തവണ, െി.െി.യു.ജി.
ലേ.മവയ്ക്ക് മ്കൂന്ന്ക് തവണ, നദശീയ �ഗര ഉപജീവ� 

ദൗത്യത്ി�്ക് രടെ്ക് തവണ എന്നിങ്ങല� വിവിധ നദശീയ 
പുരസ്ക് കോരങ്ങളോണ്ക് േുടുുംബശ്ീയ്ക്ക് േഴിഞ് �ോെ്ക് 
വര്ഷങ്ങള്കിലട െഭിച്ത്ക്. 

15. ദക്ിണോഫ്ിക, എനത്യോപ്യ, അസര്ലബയ്ക്ജോന്, 
തോജിേിസ്ോന് തുടങ്ങിയ രോജ്യങ്ങളില് നപോയി 
വിവിധ പരിശീെ� പ്വര്ത്�ങ്ങള് �ടത്ോനള്ള 
അവസരവുും േുടുുംബശ്ീയ്ക്ക് െഭ്യമോയി. മോല�ജ്ക്- ഫീെ്ക് 
ദ ഫ്യ്കൂച്റിലറെ ഭോഗമോയി ഉഗോടെയിെുള്ളവര്കോയി 
മ്കൂന്ന്ക് പരിശീെ�ങ്ങള് നേരളത്ില്വച്്ക് �ടത്ോനും 
ഒരു പരിശീെ�ും ഉഗോടെയില് വച്്ക് �ടത്ോനമുള്ള 
അവസരവുും െഭിച്ു. ഇത്ക് േ്കൂടോലത തോജിേിസ്ോനും 
ഉസ്ക് ലബകിസ്ോനലമോലകയോയി ദീര്ഘേോെ 
പങ്ോളിത്ത്ിനെക്ക് േുടുുംബശ്ീ േടകുന്നതുലമല്ോും 
അന്തോരോക്ഷ്ട ന�ടങ്ങള്ക്ക് ഉദോഹരണമോണ്ക്. 

േുടുുംബശ്ീലയകുറിച്്ക് അടിസ്ോ� വിവരങ്ങളുും 
നദശീയതെത്ില് മോതൃേയോകോന് സോധികുന്ന 
േുടുുംബശ്ീയുലട 15 നമഖെേളിെുള്ള 
പ്വര്ത്�ങ്ങളുമോണ്ക് പോര്െലമറെറി േമ്മറ്ിക്ക് 
മുന്നില് ഇന്നലെ അവതരിപ്ിച്ത്ക്. േുടുുംബശ്ീലയ 
േ്കൂടുതെറിയോന് തോത്ക്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് ഈ വിവരങ്ങള് 
ഉപേോരലപ്ടുലമന്നുള്ളതി�ോണ്ക് ഈ നെഖ�ത്ില് 
ഇവലയകുറിച്്ക് വിശദമോകിയത്ക്.
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