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വകുപ്കള്, ഏജന്സടികള് എന്നടിവ മുനഖന 
സുംനൊജടിച്ച് യകാ്് നെപ്ടിലാക്കുകൊണ് 
ഇതടിയറെ ലക്ഷ്യും. ഇത് കൂൊയത 
ഉപലക്ഷ്യങ്ങളുും ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കു്്. 
സുംഘെനാ സുംവടിധാനും ദുര്ബ്ബലമാെ 
സടിെടിഎസുകള്ക്ക് പഠടിക്കാനള്ള ഒരു 
ഇെമാെടി മാതൃകാ സടിെടിഎസ്സുകയള 
വടികസടിപ്ടിക്കുകയുും ഇതവഴടി മുഴുവന് 
സടിെടിഎസുകയളയുും ശാക്തരീകരടിക്കുകയുും 
യെയ്യുക, സടിെടിഎസ്ടിയറെ നനതൃത്ത്ടില് 
നെക്കുന്ന മുഴുവന് പ്രവര്ത്നങ്ങളുും 
ജനകരീെവല്ക്കരടിക്കുക, ത്ടിതല സുംഘെനാ 
സുംവടിധാനയത് (സടിെടിഎസ്, എെടിഎസ്, 
അെല്ക്കൂടെും) അതാത് പ്രനദശത്ടിയറെ 
സാമൂഹടിക വടിഷെങ്ങളടിലുും ഗ്ാമസഭ, സ ്കൂള് 
പടിെടിഎ ഉള്യപ്യെയുള്ള യപാതനവദടികളടിലുും 
സജരീവമാെടി ഇെയപടന്ന സുംവടിധാനമാക്കടി 
മാറ്കയുും അതടിലൂയെ സ്ത്രീകളുയെ 
പദവടിയുും അുംഗരീകാരവും ഉെര്ത്തുകയുും 

ന ക ര ള ത് ടി യ ല  കു ട ും ബ ശ്രീ യു യ െ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് ചുക്കാന് പടിെടിക്കുന്നത് 
തനദേശ സ്െുംഭരണ സ്ാപനതലത്ടിലുള്ള 
കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണടിറ്റടി യെവലപ്് യമറെ് 
യസാടസറ്റടികളാണ് (സടിെടിഎസ് ). ഈ 
സടിെടിഎസുകളടില് നടിന്ന് യതരയഞ്ഞടത് 
152 സടിെടിഎസുകയള (ഒരു നബ്ാക്കടില് ഒന്ന് 
വരീതും) മാതൃകാ സടിെടിഎസുകളാക്കുന്ന 
പദ്തടി ഈ വര്ഷും നെപ്ടിലാക്കാന് 
ഉനദേശടിക്കുന്നു. ഇതടിനള്ള പ്രാരുംഭ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭടിച്ചു കഴടിഞ്ഞു.

ഒരു സമഗ് വടികസന പരടിപാെടിൊൊണ് 
ഇത ്നെപ്ടിലാക്കുക. കുടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങളുയെ 
ഉെമസ്തെടിലുള്ള, അുംഗങ്ങളാല് 
നെടിക്കുന്ന, നടിെന്ത്ടിക്കയപ്ടന്ന 
സുംഘെനാ സുംവടിധാനയത് പടത്തുെര്ത്ടി, 
അതവഴടി ആ പ്രനദശത്ടിയറെ സമഗ്വും 
സുസ്ടിരവമാെ വടികസനും വടിവടിധ 

152 ോതൃകാ
സകിഡകിഎസുകള് വരുന്നു
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ലക്ും രൂപ വരീതും ഇന്ഫ്രാസ്ട്ക്െര് 
വടികസന ഫ്ാെടി അനവദടിക്കുും.

മാതൃകാ സടിെടിഎസ്സുകളുയെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
വടിലെടിരുത്തുന്നതടിനും ആവശഷ്യമാെ 
സാനങ്തടിക സഹാെും നല്കുന്നതടിനും 
സുംസ്ാനതലത്ടിലുും ജടില്ാതലത്ടിലുും 
മുഴുവന് കുടുംബശ്രീ മടിഷന് െരീമുകയളയുും 
ഉള്യക്കാള്ളടിച്ച് നകാര് കമ്മറ്റടികള് രൂപരീകരടിച്ച് 
പ്രവര്ത്ടിക്കുും. മൂന്ന് വര്ഷും യകാ്് 
യതരയഞ്ഞടക്കയപ്ടന്ന സടിെടിഎസടിയന 
മാതൃകാ സടിെടിഎസ് ആക്കടി മാറ്കൊണ് 
ലക്ഷ്യമടിടന്നത്. കുടുംബശ്രീ മുനഖന 
നെപ്ാക്കുന്ന എല്ാ പ്രവര്ത്നങ്ങളുും 
ഏറ്റവും മടികച്ച രരീതടിെടില് ഫലപ്രദമാെടി ഈ 
സടിെടിഎസുകളടില് നെക്കുന്നുയവന്ന് ഇതവഴടി 
ഉറപ്ടിക്കുും. കൂൊയത സടിെടിഎസ്ടിയറെ തനത് 
വരുമാനും വര്ദ്ടിപ്ടിക്കുന്നതടിനള്ള വടിവടിധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുും നെത്തുും.

ഇങ്ങയന മാതൃകാ സടിെടിഎസുകയള 
വടികസടിപ്ടിച്ച നശഷും ഈ സടിെടിഎസടിയന 
മാതൃകൊക്കടി നബ്ാക്കടിയല മറ്റ് 
സടിെടിഎസുകളുയെയെല്ാും മടികവ് 
വര്ദ്ടിപ്ടിക്കാനാണ് ഈ പ്രവര്ത്നും മൂലും 
ഞങ്ങള് ലക്ഷ്യമടിടന്നത്.

യെയ്യുക, കുടുംബശ്രീയുയെ നനതൃത്ത്ടില് 
നെപ്ാക്കുന്ന ഉപജരീവന പരടിപാെടികള്, 
സൂക്്മ സാമ്പത്ടിക പ്രവര്ത്നങ്ങള്, 
സാമൂഹഷ്യ വടികസന പരടിപാെടികള്, 
പാര്ശ്വത്ക്കരടിക്കയപ്ടെവര്ക്കുള്ള പ്രനതഷ്യക 
പരടിപാെടികള് എന്നടിവ ഫലപ്രദമാെടി 
നെപ്ാക്കുന്ന മാതൃകാ സടിെടിഎസ് 
ആക്കടി മാറ്ക എന്നടിങ്ങയനൊണ് ഈ 
ഉപലക്ഷ്യങ്ങള്.

ആദഷ്യഘടെത്ടില് ഒരു നബ്ാക്കടില് നടിന്നുും 
ഒരുസടിെടിഎസടിയന കഴടിഞ്ഞ ര്് 
വര്ഷയത് പ്രവര്ത്നും വടിലെടിരുത്ടി 
മാതൃകാ സടിെടിഎസ് ആക്കടി മാറ്ന്നതടിനാെടി 
യതരയഞ്ഞടക്കുന്നു. സുംഘെന, സൂക്്മ 
സുംരുംഭും, കാര്ഷടിക പ്രവര്ത്നും, സാമൂഹടിക 
നസവനും എന്നരീ നമഖലകള് ടകകാരഷ്യും 
യെയ്യുന്ന നബ്ാക്കടിന് കരീഴടിലുള്ള നാല് നബ്ാക്ക് 
നകാര്െടിനനറ്റര്മാര് നെര്ന്നടിരുന്ന് െര്ച്ച 
യെയ്ാണ് ഈ യതരയഞ്ഞടപ്് നെത്തുക. 
ഈ സടിെടിഎസടിയറെ വടിശദാുംശങ്ങള് ജടില്ാ 
മടിഷന് നകാര്െടിനനറ്റര്ക്ക് ടകമാറുന്നു. 
ഇപ്രകാരും യതരയഞ്ഞടക്കയപ്ടന്ന 
സടിെടിഎസ്സുകള്ക്ക് അവരുയെ ഓഫരീസ് 
സുംവടിധാനും നവരീകരടിക്കുന്നതടിനും മറ്റ് 
ഭൗതടിക സാഹെരഷ്യും ഒരുക്കുന്നതടിനും ര്് 


