
ലകരെത്തില് ഒരു്രലക് ഏറെവും 
അധികും വകുപ്പുകളുമായി ലെര്ന്നട് 
സുംലയാജന ്രദ്ധതികള് നെപെിലാക്കു
ന്ന മിഷന് കുടുംബശ്രീ യായിരിക്ാും. 
ബഹുമാനടപെട്ട തലദ് സ്വയുംഭരണ 
വകുപെട് മനശതിയുടെ മുന്്രാടക കുടുംബ
ശ്രീയുടെ ശ്രവര്ത്തനങ്ങടെക്കുറിച്ചുള്ള 
ഒരു അവതരണും നെത്തുന്നതിനായി 
കുടുംബശ്രീയുടെ സുംലയാജന ശ്രവര്ത്ത 
നങ്ങളുടെ പൂര്ണ്മായ വി്ദാും്ങ്ങള് 
ഉള്ടക്ാള്ളിച്ചട് ഒരു റിലപൊര്ട്ടട് ഞങ്ങള് 
തയാറാക്ിയിരുന്നു. ഈ റിലപൊര്ട്ടിടറെ 
പൂര്ണ് രൂ്രും https://www.
kudumbashree.org/publications 
എന്ന ലിങ്ില് ലഭ്മാണട്. നിലവിലള്ള
തുും ഒറെത്തവണ ടകാണ്ട് നിര്വ്വ�ിച്ചതു
മായ 72 ഓെും സുംലയാജന ്രദ്ധതിക

കുടുംബശ്രീയുടെ 
സുംലയാജന ്രദ്ധതികള്

ൊണട് മറെട് വകുപ്പുകളുമായി ലെര്ന്നട് കുടുംബശ്രീ 
നെപെിലാക്കുന്നതട്. കുടുംബശ്രീ മുലഖന നെപൊക്കുന്ന 
സുംലയാജന ്രദ്ധതികളുടെ സവവിധ്വും ഏടറെടത്തി
രിക്കുന്ന ടവല്ലുവിെികളുും എശതമാശതമാടണന്ന വി്ാല
മായ െിശതും ഈ റിലപൊര്ട്ടിലൂടെ ലഭിക്കുും. സുംലയാജന 
്രദ്ധതികളുടെ വി്ദാും്ങ്ങളുും പുലരാഗതിയുും സുംബ
ന്ിച്ച വിവരങ്ങള് ലമല് സൂെിപെിച്ച ലിങ്ില് ഉടണ്ങ്ിലും 
ഈ ്രരമ്പര വായിക്കുന്നവര്ക്ട് ലവണ്ി കുടുംബശ്രീയുടെ 
സുംലയാജന ്രദ്ധതികള് ഏടതാടക്യാടണന്നതിടറെ 
സുംക്ിപ്ത രൂ്രും നല്കുന്നതട് ഉ്രകാരശ്രദമാകുടമന്ന 
െിന്യില് നിന്നാണട് ഈ ല്രാസ്റട് എഴുതുന്നതട്. 
 
 കുടുംബശ്രീ സുംലയാജനും നെത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പുക
ള്, ്രദ്ധതികളുടെ ല്രരുകള് എന്നരീ വി്ദാും്ങ്ങള് 
താടഴ നല്കുന്നു. റിലപൊര്ട്ടട് ഡഡൗലണലൊഡട് ടെയ്താല് 
കൂടതല് വി്ദാും്ങ്ങള് അറിയാനാകുും.
1. ടമലശൊ, ദുരന്നിവാരണും ( ടകാച്ചിൻ ടമലശൊ ട�
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കുടുംബശ്രീയുടെ 
സുംലയാജന ്രദ്ധതികള്

12. കൃഷി (സുഭിക് ലകരെും, ഒരു ലകാെി 
വൃക്സത്ത വിതരണും, നാട്ടുെന്)
13. ്രട്ടികജാതി/്രട്ടികവര്ഗ ലക്മും 
(ടക.എസട്.ബി.സി.ഡി.സി ബള്ക്ട് 
ലലാണ്, കമ്മ്യൂണിറെി കിച്ചണ് അട്ടപൊെി, 
കമ്മ്യൂണിറെി കിച്ചണ് വയനാെട്, ടതാഴി
ലറപെട് മുന്കൂലര്വതനും, ്രി.ടക. കാെന് 
കുടുംബലക്മ ്രദ്ധതി, ഇെമലക്കുെി 
സശതരീ സഡൗഹൃദ ലകനശദും)
14. വ്വസായും (്രി.എും.എ�ട്.എും.ഇ 
്രദ്ധതി, ്രി.എും. യുവ വരീവട്, കയര് 
ലകാര്പെലറഷന്)
15. �ിഷറരീസട് (മത്്കൃഷി ലശ്രാത്ാ
�നും)
16. വിദ്ാഭ്ാസും/ടതാഴില് വകുപെട് 
(ഐ.െി.ഐ കല�, ലകരെ ഇന്സ്റിറെ്യൂ
ട്ടട് ഓ�ട് ലലബര് ആന്ഡട് എുംലലൈായട് ടമ
റെട്, ലകരെ അക്ാഡമി ല�ാര് സട് കില് 
എകട് സലന്സട്, രാഷശെരീയ സ്വാസ്ഥ് 
ബരീമാ ലയാജന ഐ.ഇ.സി ക്ാടമ്പ
യ്ന്, ടക.ബി.്രി.എസട് ്രാഠപുസ്ക 
വിതരണും)
17. സ�കരണ വകുപെട് (മുറെടത്ത മുലെ)
18. ആലരാഗ്ും/വനിതാ-്ിശുലക്മ 
വകുപെട് (സാനിറെറി നാപകിന് 
വിതരണും, അമൃതും ന്യൂശെിമികട് സട് 
വിതരണും, സാന്്വനും, ആര്.എസട്.
ബി.സവ സലര്വ്വ, �്യൂമന് ആും) 
 സുംലയാജന ്രദ്ധതികടെക്കുറിച്ചുള്ളതട് 
കൂൊടത ബഹുമാനടപെട്ട മനശതിയുമായു
ള്ള െര്ച്ചയ്കട് ലവണ്ി തയാറാക്ിയ കു
ടുംബശ്രീടയക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സുംക്ിപ്ത 
റിലപൊര്ട്ടുും കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാവി ്രദ്ധ
തികടെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷന് റിലപൊര്ട്ടുും 
ഇലത ലിങ്ില് ലഭിക്കുും. താത്്രര്മു
ള്ളവര് വായിക്കുകയുും ശ്രതികരണങ്ങള് 
അറിയിക്കുകയുും ടെയ്മലലൊ.

സിലിലറെഷൻ ടസറെർ, സന്നദ്ധലസന ടരജിസലശെഷൻ 
)
2. ഭവന നിര്മ്മാണും (�ഡട് ലകാ-സി.എസട്.ആര്)
3. ജലവിഭവും (ജലജരീവന് മിഷന്, ജലജരീവന് വാട്ടര് 
ക്വാെിറെി സലര്വ്വ, ശഗഡൗണ്ട് വാട്ടര് സലര്വ്വ)
4. ഗതാഗതും (ടക.എസട്.ആര്.െി.സി ബസട് ക്ാറെരീന്, 
ഇ-ലസവാ ലകനശദങ്ങള്)
5. ടറയിലല്വ (ടറയിലല്വ ്രാര്ക്ിങട്, ടവയിറെിങ�ാള് 
മാലനജട് ടമറെട്)
6. സിവില് സസലൈസട് (ജനകരീയ ല�ാട്ടലകള്, തുണി
സഞ്ി വിതരണും, ഔട്ടട് ടലറ്റുകെില് നിന്നട് ഉത്്രന്നങ്ങ
ളുടെ ല�ാും ടഡലിവറി, ഔട്ടട് ടലറ്റുകെില് കുടുംബശ്രീ 
ഉത്്രന്നങ്ങളുടെ വി്രണനും)
7. ധനകാര്ും (സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭ ഇന്ഷ്വറന്സട്, ജരീവന്ദരീ
്രും ഇന്ഷ്വറന്സട്, സാമൂ�്സുരക്ാ ട്രന്ഷന് സലര്വ്വ, 
ടക.എസട്.എ�ട്.ഇ- വിദ്ാശ്രീ െിട്ടി, നവലകരെ ലലാട്ടറി, 
ആര്.ടക.ഐ സുംരുംഭകത്വ വികസന ്രദ്ധതി, റരീസര്ജ
റെട് ലകരെ ലലാണ് സട് കരീും, മുഖ്മനശതിയുടെ സ�ായ
�സ്ും വായ്, യുവലകരെും, ലകരെ സുംസ്ഥാന ഭാഗ്ക്കുറി 
വകുപെട്, ലസ്ററെട് ഇന്ഷ്വറന്സട് വകുപെട്)
8. ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസ വകുപെട്/സാമൂ�്നരീതി വകുപെട് 
(ക്ാറെരീനും ല�ാസ്റലും, ലസ്ററെട് റിലസാഴട് സട് ടസറെര് 
ല�ാര് വിമണ് (എസട്.ആര്.സി.ഡബ്യു), കണക്ടട് ട 
വര്ക്ട്,  ടക-ഡിസട് കട്, ഡി.ഡി.യു.ജി.ടക.സവ നവാഗത 
വിദ്ാര്തികള്ക്ായുള്ള ASAP ്രരി്രീലനും)
9. മൃഗസുംരക്ണും (ലകരെ െിക്ന്)
10. തലദ് സ്വയുംഭരണും/എകട് സസസട് (ശഗാമകും, 
സശെബല് ലൈാന്, സശെരീറെട് സലറെട് റിപെയറിങട്, ക്ാറെരീന്, 
ടജന്ഡര് റിലസാഴട് സട് ടസറെറുകള്, അഗതിര�ിത 
ലകരെും, ബഡട് സട് സ്ഥാ്രനങ്ങള്, ഐ.ഇ.സി- ശുെിത്വ 
മിഷന്, ഐ.ഇ.സി - �രിതലകരെും മിഷന്, ്രി.എും
.എ.സവ (നഗരും)- സല�ട്, ്രി.എും.എ.സവ- അയ്ങ്ാ
െി ടതാഴിലറപെട്, ഷരീ ലലാഡജട്, എും.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.
എസട്, �രിതകര്മ്മലസന, അനിമല് ടബര്ത്തട് കണ്ലശെ
ാള്, ബിവലറജസട് ലകാര്പെലറഷനിലലക്ട് തുണിസഞ്ി.
11. ട്രാതുമരാമത്തട് / വിലനാദസഞ്ാരും (ലറാഡുകെിടല 
കുഴിനികത്തല്, ഡി.െി.്രി.സി ശുെിയാക്ല് ടതാഴി
ലാെികള്, ടറസട് ല്രാണ്സിബിള് ടൂറിസും)
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