
s\¿män³¡c kn.Un. Fkv 1 

 

                      tIhew Zmcn{Z \nÀamÀP\¯n\mbn tIcf kÀ¡mÀ cq]w 

sImSp¯n«pÅ \ho\ Zmcn{Z \nÀamÀP\ ]²XnbmWv IpSpw_{io AYhm 

tIcf kwØm\ Zmcn{Z \nÀamÀP\ ZuXyw cv ]Xnämntesdbmbn hnhn[ 

]²XnIfneqsS kaql¯nse ]mÀizhXv¡cn¡s]«hcpsS D¶a\¯n\mbn  

A£oWw {]bàn¨p hcpIbmWv IpSpw_{io F¶ {]Øm\w. tIcf 

kwØm\¯mIam\w hym]n¨p InS¡p¶ h\nXIfpsS Hcp I½yqWnän 

iywJebmWv \½psS IpSpw_{io.  kvXoimànIcW¯nepsSbpÅ Zmcn{Z 

\nÀ½mÀP\amWv IpSpw_{iobpsS e£yw. 

                IpSpw_{io F¶ {]Øm\w 22þmw hÀjw ]n¶nSpt¼mfpw 

kn.Un.FÊv sâ {]hÀ¯\§Ä {]iwkmÀKamWv.  ]mdÈme t»m¡nse 

s\¿män³¡c, Hcp {][m\ hymhkmbnI hmWnPytaJe tIcf kwØm\ 

\Kcamb Xncph\´]pc¯nsâ sX¡v `mK¯mbn ØnXn sN¿p¶ Hcp 

ap\nkn¸Â SuWnsâ {]hÀ¯\§Ä sImv {i²bmÀPn¨v 

sImncn¡pIbmWv. Cu kmlNcy¯nemWv sImtdmW F¶ almhn]¯v 

temIamIam\w IogS¡pIbmWv  Cu almamcnsb sNdp¯v \nÀ¯p¶XnÂ 

ap\nkn¸menänbpsS kn.Un. Fkv 1 sâ ]¦v {]iwk\obamWv. PnÃmanj³ 

\ÂIp¶ {]hÀ¯\§Ä¡v ]pdsa kn.Un. Fkv sâXmb X\Xv 

{]hÀ¯\§fpw \S¯n kn. Un. Fkv  F¶pw Hcp]Sn ap¶nÂ Xs¶bmWv. 

ssat{Im ^n\m³kv 

 

                     IpSpw_{io                         
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       IpSpw_{io sImtdmW ]©mXe¯nÂ Ka¬saâv  \ÂIp¶ 

\nÀt±i§Ä, Adnbn¸pIÄ F¶nh AbÂ¡q« Xe¯nÂ 

F¯n¡p¶Xn\mbn hmSvkm¸v {Kq¸pIÄ XpS§pIbpw , AbÂ¡q«§fnembn 

AwK§sf CXnsâ `mKam¡m³ Ignªp F¶Xv henb t\«w. 

   

          apJya{´nbpsS k\ZklmblkvX CMHLS hmbv] s\¿män³Ic 

kn.Un. FÊ1 343  NSG IÄ At]£ \ÂIpIbpw AXnÂ AÀlcmb 

AbÂ¡q«§sf Is¯n  81NSG IÄ¡v 7765000 XpI \ÂIpIbpw 

sNbvXp Cds AwK§fpw AXpt]mse kn.Un.FÊpw Hcpt]mse {]hÀ¯n¨p. 
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        s\¿män³¡c IpSpw_{io kn.Un.Fkv 1Â tImhnUv 19 ambn hnhn[ 

IpSpw_{io AbÂ¡q«§Ä tNÀ¶v 4250 amkvIv \nÀ½n¡pIbpw AXv 

IpSpw_{io PoÃmanj\pw ap\nkn¸menän¡pambn Ab v̈ \ÂIpIbpw sNbvXp. 



IpSpw_{io Fw. C bqWnäpIÄ X¿Â bqWnäpIÄ¡v kzbw saäocnbÂkv 

FSp¡pIbpw Bhiyw A\pkcn¨v Xbv̈ v \ÂIpIbpamWv AhcpsS 

{]hÀ¯\w. AXnÂ Gähpw henb t\«amWv bqWnäpIÄ¡pmbXv . 

AXmXv t»m¡v tImUnt\äÀamÀ HmUÀ A\pkcn¨p kn.Un.FÊnÂ \n¶pw 

tiJcn¨ncp¶p. HmUÀ {]Imcw kn.Un.FÊv hfsc BÀamÀ²tbmsS B Hcp 

ZuXyw GsäSp¡pIbpw hfsc IrXy\njvStbmsS sN¿pIbpw AXnÂ 

kn.Un.FÊnsâ Ignhv {]iwkmÀlamWv. 

 

 

 

 

 

 

                I½yqWnän In¨sâ {]hÀ¯\w s\¿män³¡c kn.Un.FknÂ 

amÀ v̈  Â Bcw`n¡pIbpw \ncmew_À¡v `£Ww F¯n¡pIbpw sNbvXp 

P\Iob tlm«Â amÀ¨nÂ Bcw`n¡pIbpw AXp sabv 17\v 

Ahkm\n¸n¡pIbpw sNbvXp. 20 cq] DuWv F¶mbncp¶p e£yw. 300 Â 

A[nIw DuWpIÄ \ÂIpIbpw, Nmb kv\m¡vIÄ DÂs¸Sp¯pIbpw 



sNbvXp. hfsc  ^e{]Zamb Hcp e£yambncp¶p.  Cu almamcn thfbnÂ 

Blmcw Fs¶mcp _p²nap«nÃmsX Ignbm³ km[n¨p. 

 

 

 

 

 

 

 

സാമൂഹിക വികസനം 

            ഡെസ്റ്റിറററയൂട്ടറ ഫ്രീ കകരളം മറ്ററ ദാരിഫ്ദയ നിർമാർജന 

പദ്ധതികളിൽ നിന്നറ വയതയസ്തമാണറ, അർത്ഥത്തിൽ ദാരിഫ്ദയത്തിനറഡറ 

ഒരു ഫ്പകതയക വശത്തറ ഫ്ശദ്ധ കകഫ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, 

ദാരിഫ്ദയത്തിനറഡറ വിവിധ തലങ്ങൾ പരികശാധിക്കാൻ അതറ 

ഫ്ശമിക്കുന്നു. ഒരു സവതഫ്ര സവതഫ്ര കകരള ഗുണക ാക്തൃ 

കുടുംബത്തിനറഡറ അടിസ്ഥാന, വികസന, മാനസിക ആവശയങ്ങൾ 

പലതും കുടുംബഫ്ശീയുഡട ആ ിമുഖ്യത്തിൽ പരിപാലിക്കുകപാൾ മറ്ററ 



ആവശയങ്ങൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകളായ എൽ എസറ ജി ഐ, 

ആകരാഗയവകുപ്പറ, ഡപാതു വിതരണ സംവിധാനം മുതലായവ 

നിറകവറ്റുന്നു. ധനസഹായത്തിനറ ആവശയമായ വി വങ്ങൾ 

നിലവിലുള്ള സ്കീമുകളിൽ നിന്നും കഫ്പാഫ്ഗാമുകളിൽ നിന്നും 

കഫ്പാജകററ്റിനറഡറ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ സമാഹരിക്കഡപ്പടുന്നു. 

                \ncmew_cpw \ncm{ibcpw Bibähcpw ASnØm\ PohnX 

kuIcy§Ä \ntj[n¡s¸«hcpw kmaplyambn _lnjvIrXcpw 

]mÀizhÂ¡cn¡ s¸«hcpambn AKXnIsf kwc£n¡phm\pw Ahsc 

kaql¯nsâ apJy[mcbnte¡v sImv hcp¶Xn\pw e£yan«p sImmWv 

s\¿män³¡c kn.Un.Fkv Cu ka{K AKXn ]p\c[nhmk ]²Xnbv¡ amÀ v̈ 

30 \v Bcw`n¨Xv. sImtdmW kab¯v 125 \ncmew_À¡v AXnÂ \n¶pw Hcp 

ssI klmbw F¶ e£yt¯msSbmWv AhcpsS Cu ]²Xn 
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ഫ്പവശയം               sNbvXp. 
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  കി.              ,       കുട്ടിക്കൽ 
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എം     എസറ  പി 

 

           കദശീയ ഫ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷനറഡറ (എൻ ആർ എൽ എം) 

ഉപഘടകമായ മഹില കിസാൻ ശശക്തികരൻ പരികയാജന (എം  

  എസറ പി) ലക്ഷ്യമിടുന്നതറ കാർഷിക കമഖ്ലയിഡല സറഫ്തീകളുഡട 

ദൃശയപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, മദയപാനം കുറയറക്കുക, സുസ്ഥിരവും 

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ കൃഷി സവീകരിച്ചറ ഉപജീവനത്തിനുള്ള 

അവസരം നൽകുക എന്നിവയാണറ സമുദായത്തിഡല മികച്ച 

സഫ്പദായങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂഡട കാർഷിക സമൂഹത്തിനറഡറ 

കശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനറ എ ംഡക എസറ പി പദ്ധതി ഫ്ശദ്ധ 

കകഫ്രീകരിക്കുന്നു. റികസാഴ്സറ വയക്തികഡള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നറ 



തിരഡെടുക്കുകയും ഈ കഫ്പാഫ്ഗാമിനറഡറ ഫ്ഗാസറ റൂട്ടറ വർക്കർമാരായി 

ഫ്പവർത്തിക്കുകയും ഡെയ്യുന്നു. കൃഷിക്കാരുഡട വാതിൽപ്പടിക്കറ 

ശാസറഫ്തീയ രീതികളും പരിഹാരവും ഫ്പദാനം ഡെയ്യുകഡയന്ന 

ലക്ഷ്യകത്താഡടയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ പദ്ധതിയുഡട അവി ാജയ 

ഘടകമാണറ. 

 

                                                     

                                            

                                          

      

ഫ്പവരറത്തനങ്ങൾ 

 

60 hbkv Ignª DFK  bnÂ DÄs¸« AwK§Ä¡v BtcmKy hIp¸pambn tNÀ¶v  

ADS IÄ AhÀ¡v  Bhiyamb acp¶pIÄ ho«nÂ F¯n v̈ \ÂIn 

  s]mXphnXcW hIp¸v Bbn tNÀ¶v  ]©mb¯v Xe¯nÂ Xosc 

AhicmbhÀ¡v `£y Inäv hoSptXmdpw F¯n v̈ \ÂInbXv  knUn AwK§Ä 

BWv. ]©mb¯nÂ Bhiyamb `£y Inäv t]¡v sN¿p¶Xpw kn Un 

AwK§Ä Xs¶bmWv. 

 

   Force sâ klmb¯mÂ s]mXp\nc§Ä, tlmkv]näÂ kÀ¡mÀ 

Hm^okpIÄ AWphnapIXam¡Â, k\nssäkÀ, Detol Soap F¶nh hoSpIfnÂ 

F¯n v̈  t]meokpw BtcmKy{]hÀ¯Icpa amXrIbmbn 

 



 

 

\nÀt±i§Ä 

 kmaply AIew ]men¡pI 

       കുട്ടിക്കൽ Irjn t{]mÕmln¡pI 

 amkvIv D]tbmKw \nÀ_Ôam¡pI 

 FSp¡p¶ ent¦Pv hmbv]IÄ hcpam\ZbI {]hÀ¯IÀ¡v  

thn \nÀ_Ôambn D]tbmKn¡pI.  

 ASp¡f Irjn t{]mÕmln¡Pi 

 htbmP\§Ä¡v  am\knI imcocnI DÃmk¯n\mbn Cd 1 

\mÂ Ignbp¶ klb§Ä \ÂIpI. 

 

 

 

 

                                                                                                        CHAIR PERSON:RAJAM S(8129192485) 
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