
 

 

 

 

 

 

 

 

സ്ത്രീകൾ പടുത്തുയർത്തിയ അഭിമാന ഭവനങ്ങൾ. 

(Pink ladder construction team – NULM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1998ൽ രൂപീകൃരമായ വർഷം മുരൽ കകരള സാമ്പത്തിക 

സാമൂഹിക കമഖലയിൽ കുടുംബ്രീ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് 

മാരൃകപരമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളള 

സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്തുണച്ച് 

സമൂഹത്തിന്ളെ ഉന്നരിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഈ 

്പസ്ഥാനം. രണ്ട് പരിറ്റാണ്ടുകൾ ളകാണ്ട് കുടുംബ്രീ കകരള 

സംസ്ഥാനത്താളക അെിയളെടുന്ന കരുത്തുറ്റ ഒരു 

്പസ്ഥാനമായി വളർന്ന് ജനങ്ങളള ദാരി്ദയത്തിൽ നിന്ന് 

കരകയറ്റാനും സാമൂഹികമായി ഉന്നരിയിളലത്തിക്കാനും 

സഹായിക്കുന്നു. ദാരി്ദയം ളകാണ്ടും സാമൂഹിക പിന്തുണ 

ഇലലാത്തരു ളകാണ്ടും പികന്നാക്കം കപാകുന്ന വനിരകളള 

സവയം സഹായ ലക്ഷയമുള്ള ്രിരല സാമൂഹങ്ങളായി 

സംഘടിെിച്ച് വിവിധ ആരയങ്ങൾ ളകാണ്ട് ദാരി്ദയളത്ത 

ഉന്മൂലനം ളെയ്ത് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നരിയിളലത്തിക്കുന്ന് 

വഴി സാമൂഹികപരമായും ഉന്നരിയിളലത്തിക്കുകയാണ് 

കുടുംബ്രീ. ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുളട സാമൂഹികവും 

സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്നമനത്തിനും നാടിൻളെ സർവ്വരല 

മികവിനും ഊർജ്ജം പകരുന്ന ്പവർത്തനങ്ങളാണ് 

കുടുംബ്രീയുകട്. നിരവധി മികച്ച മാരൃകകൾ കകരള 

സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ളെയ്തര ്പസ്ഥാനമാണ് കുടുംബ്രീ. 

സാക്ഷരരയിൽ,  സ്ത്രീ രാക്തീകരണത്തിൽ, ഭക്ഷയ 



സുരക്ഷയിൽ, ദാരി്ദയ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ അങ്ങളന 

എണ്ണിയാളലാടുങ്ങാത്ത കാരയങ്ങളിൽ കുടുംബ്രീ 

പുലർത്തുന്ന നിലവാരം സംസ്ഥാന പുകരാഗത്തിയിൽ മികച്ച 

പങ്കു വഹിക്കുന്നവയാണ്.  

Pink ladder construction team: 

കുടുംബ്രീ സ്ത്രീകളുളട ളകട്ടിട നിർമാണ യൂണിറ്റായ പിങ്ക് 

ലാഡെിന്ളെ ആഭിമുഖയത്തിൽ രണ്ട് വീടുകളുളട നിർമ്മാണം 

പൂർത്തിയായി. ഏളരാരു കമഖലയിലും കളയാെ് പരിെിച്ച 

കുടുംബ്രീയുളട അംഗങ്ങൾ ആരും മുകന്നാട്ട് വരാൻ മടിക്കുന്ന 

ളകട്ടിട നിർമാണ കമഖലയിലും മുന്നിട്ടിെങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് 

പിങ്ക് ലാഡർ പദ്ധരിയിലൂളട.  ഇ് വളര 2 വീടുകളുളട 

നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പിങ്ക് ലാഡർ കൺസ്ത്ടക്ഷൻ 

പദ്ധരിക്ക് നവംബർ ഒന്നിനാണ് രൂപം നൽകിയ്. ആ ദിവസം 

രളന്നയാണ് ആദയളത്ത വീടിന്ളെ രെക്കലലിട്ടരും.  

കകാര്പകെഷന് കുടുംബ്രീക്കു കീഴിൽ 15 അംഗങ്ങൾ വീരമുള്ള 

2 യൂണിറ്റുകളാണ് ്പവർത്തിക്കുന്ന്. ളകട്ടിട 

നിർമ്മാണത്തിന്ളെ രുടക്കം മുരൽ അവസാനം വളരയുള്ള 

കജാലികൾ വളര ഏളറ്റടുക്കുന്ന രീരിയിലുള്ള പരിരീലനങ്ങൾ 

അംഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പി.എം.എ.വവ 

ഗുണകഭാക്താക്കളായ അംഗങ്ങൾക്കാണ് പിങ്ക് ലാഡർ ടീം 

വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ്.  നഗരസഭാ കുടുംബ്രീക്ക് 



കീഴിൽ കുടുംബ്രീ വനിരകളുളട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്ളെ 

ആഭിമുഖയത്തിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള 

പദ്ധരിയിലാണ് അംഗങ്ങൾ.  

സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ: 

കകാര്പകെഷൻ കുടുംബ്രീയുളട ളപൺകരുത്തിൽ രണ്ടു 

വീടുകളുളട നിർമ്മാണം സമയ ബന്ധിരമായി പൂർത്തിയായി 

സ്ത്രീകൾക്ക് അപരിെിരമായ ളകട്ടിട നിർമാണ കമഖലയികലക്ക് 

പിങ്ക് ലാഡർ എന്ന കപരിൽ കാളലടുത്തു ളവച്ച ്പവർത്തകർ 

രണ്ടു മാസം ളകാണ്ടാണ് രണ്ടു വീടുകളുളട നിർമ്മാണം 

പൂർത്തിയാക്കിയ്. നവംബർ ഒന്നിന് ഉദ്ഘാടന കർമം 

നിർവ്വഹിച്ച പിങ്ക് ലാഡർ ഇ് വളര രണ്ടു വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.  

പി.എം.എ.വവ ഗുണകഭാക്താവായ കരുവികരരി 

എടത്തിക്കണ്ടി പെമ്പിളല നന്ദിനിയുളട വീടാണ് ആദയമായി 

കുടുംബ്രീ പിങ്ക് ലാഡർ ടീം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ്. അ് കപാളല 

രളന്ന പി.എം.എ.വവ ഗുണകഭാക്താവായ കബെൂർ രമ്പി 

കൊഡിൽ ഇടക്കിട്ട കകാവിലകം പെമ്പിൽ കരാഭനക്കാണ് രണ്ടാം 

വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ്.  

കകാർപകെഷൻ കുടുംബ്രീക്ക് കീഴിൽ15 വീരം അംഗങ്ങൾ 

ഉൾളകാള്ളുന്ന രണ്ട് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ് നിലവിൽ ഉള്ള്. 

ളകട്ടിടങ്ങളുളട രെ നിർമ്മാണം മുരൽ ഫിനിഷിങ് വളര മുഴുവൻ 



കജാലികളും ഏളറ്റടുക്കുന്ന രീരിയിലുള്ള പരിരീലനമാണ് ഓകരാ 

അംഗങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള്. നിർമ്മാണ പരിരീലനത്തിനുള്ള 

സാമ്പത്തിക സഹായം കുടുംബ്രീ ജിലലമിഷനും സാകങ്കരിക 

വവദഗ്ധധയ പരിരീലനം കുടുംബ്രീയുളട പരിരീലന ഗകവഷണ 

സ്ഥാപനമായ എക്സാരും നിർമ്മാണത്തിന്ളെ കമൽകനാട്ടം 

ഈസ്തരറ്റിക്സ്ത എന്ന സ്ഥാപനവുമാണ് നിർവ്വഹിച്ച്. 

സംസ്ഥാനളത്ത അർബൻ കമഖലയിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന ആദയ 

വീടുകളളന്ന ്പകരയകരയും ഈ വീടുകൾക്കുണ്ട്.  

400 െരുര്ര അടി വിസ്തരീർണ്ണമുള്ള വീടുകൾ 13 സ്ത്രീകൾ 53 

ദിവസം ളകാണ്ടാണ് പൂർത്തീകരിച്ച്.  ഒരു കിടെുമുെി, ഒരു 

ഹാൾ, അടുക്കള, രുെിമുെി, സിറ്റ്ഔട്ട് എന്നീ സൗകരയങ്ങളാണ് 

നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകൾക്കുള്ള്.  

പി.എം.എ.വവ പദ്ധരി്പകാരം സർക്കാർ നൽകിയ 4 ലക്ഷം 

രൂപയ്തക്ക് പുെകമ യൂണിറ്റുകളുളട പരിരീലനത്തിന് 25 ലക്ഷം 

രൂപയും െിലവായിട്ടുണ്ട്. ഇരിനു പുെളമ ഈ വീടുകളിൽ 

ആർക്കിലം കസാളാർ കമ്പനിയുളട സ്തകപാൺസർഷിെിൽ 

സൗജനയ കസാളാർ വവദയുരീകരണവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സർക്കാരിന്ളെ വിവിധ ഭവന പദ്ധരികൾ നടെിലാക്കുകമ്പാൾ 

നിർമ്മാണത്തിളല അനാവരയ കാലരാമസം ഒഴിവാക്കാനും 

നിരാ്രയരും നിസ്സഹായരുമായ കുടുംബങ്ങളുളട വീട് 

െുരുങ്ങിയ ളെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്നരിനാവരയമായ നിർമ്മാണ 



രീരി അനുവർത്തിക്കുന്നരിനുമാണ് കകാര്പകെഷന് 

കുടുംബ്രീയുളട കീഴിൽ പിങ്ക് ലാഡർ യൂണിറ്റ് 

രൂപവ്കരിച്ച്. 

 



 

 

 



 


