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നിര്മാണം, പ്മാദേശിക സമാമ്പത്ിക വികസനം 
എന്ിവയ്ക്ക് പ്ദ്യേക ഊന്ല് നല്കുന്നു. 
പ്്ിവര്ം മൂന്നു മു്ല് അഞ്്ക് ദകമാടി രൂപ 
വരെ ഓദെമാ ഗ്മാ്പഞ്മായത്ിലം ര്മാഴിലറപ്്ക് 
പദ്ധ്ിക്മായി വിനിദയമാഗിക്രപ്ടുന്നുണ്്ക്. 
ഇ്ില് മൂന്ിര�മാരന്ങ്ിലം ആസ്ികളുരട 
നിര്മാണത്ിനമായി രെ�വഴിക്മാനു്മാകും. 
ഇങ്ങരന ആസ്ി നിരമമാണത്ിനമായുള്ള 
തുകയുരട 60 മു്ല് 70 ശ്്മാനം വരെയുള്ള 
തുക നിരമമാണ സമാ്ഗ്ികളുരട വി�യമാരണന്നും 
ജില്മാ ടീം ്നസ്ി�മാക്ി. അ്മായ്്ക് ഒരു 
ഗ്മാ്പഞ്മായത്ില് ശെമാശെി 75 �ക്ം മു്ല് 
1.5 ദകമാടി രൂപ വരെ വി�യുള്ള നിര്മാണ 
സമാ്ഗ്ികളുരട ആവശയേമുണ്മാകുന്നുരവന്്ക് 
ചുരുക്ം. 

ഇത്െം നിരമമാണ സമാ്ഗ്ികള് എത്ിക്കുന് 
പ്വരത്നം സമാധമാെണയമായി അ്മാ്്ക് 
പഞ്മായത്തുകള് രടന്ഡര രെയ്്ക് രവന്ഡര്മാരെ 

അയല്ക്കൂടമാംഗങ്ങള്ക്്ക് പെ്മാവധി 
വരു്മാന്മാരഗം ഒരുക്ി നല്കുകയും അവരെ 
സമാമ്പത്ിക സ്മാശ്രയത്ിദ�ക്്ക് എത്ിക്കുകയും 
രെയ്യുകരയന്്്ക് കുടുംബശ്രീ ്ി്രറെ പ്ധമാന 
േൗ്യേങ്ങളിര�മാന്മാണ്ക്. ഞങ്ങള് മുദേന 
നടപ്ി�മാക്കുന് വിവിധ ഉപജീവന പദ്ധ്ികള് 
മുദേനയും വിവിധ സംദയമാജനങ്ങള് വഴിയും 
കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്ക്്ക് നിശ്ി് വരു്മാനം 
ദനടിരക്മാടുക്മാന് ഞങ്ങള് ശ്ര്ിച്ചുവരുന്നു. 
ഇത്െത്ില് രകമാല്ം ജില് ര്മാഴിലറപ്്ക് 
പദ്ധ്ിയു്മായി ദെരന്്ക് നടത്തുന് ഏരറ 
ഫ�പ്േ്മായ സംദയമാജന പ്വരത്നരത് ഇന്്ക് 
ഞമാന് നിങ്ങള്ക്്ക് പെിെയരപ്ടുത്മാം. 
  ദേശീയ ഗ്മാ്ീണ ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയും 
കുടുംബശ്രീയും ്മിലള്ള ഏദകമാപനം വഴി 
കുടുംബശ്രീ കുടുംബങ്ങള്ക്്ക് വിവിധ ദനടങ്ങള്ക്്ക് 
അവസെമുരണ്ന്്ക് കണ്റഞ്ിദ്മാരടയമാണ്ക് 
ജില്മാ ടീം ഇങ്ങരനരയമാരു പ്വരത്നവു്മായി 
മുന്ിടിറങ്ങിയ്്ക്. ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയില് ആസ്ി 

ക�ൊല്ലത്ത് ശ്രദ്ധേയമൊകുന്ന കുടുംബശ്രരീ - 
ക�ൊഴിലുറപ്ത് സുംദ്യൊജനും
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ഏരറെടുക്കുന്്ിന്ക് മുദന്മാട്ക് വെമാന് ്ടിക്മാറുണ്്ക്. 
അ്ിനമാല് ്രന് ഈ ഒരു അവസെം 
ഫ�പ്േ്മായി വിനിദയമാഗിക്മാന് രനടുമ്പന 
സിഡിഎസിന്ക് കഴിഞ്ഞു. 

  സി.ഡി.എസില് �ഭയേ്മായ ്ന്്ക് ഫണ്്ക്, 
ആന്തെിക്മായി സംഘടിപ്ിച്ച വമായ്ക്പ എന്ിവ 
ഉപദയമാഗിച്ചമാണ്ക് വസ്ക്തുക്ള് വമാങ്ങിയ്്ക്. ഒന്െ 
വര്ത്ിനുള്ളില് ഇത്െത്ില് ഒന്െദക്മാടി 
രൂപയുരട നിരമമാണ വസ്ക്തുക്ളമാണ്ക് വി്െണം 
രെയ്്്ക്. ല�ഫ്ക് ഭവന പദ്ധ്ിക്്ക് ദവണ് സി്റെ്ക് 
കടകളുരട നിരമമാണം, കദമ്പമാസ്റ്ക് പിറെ്ക്, ദസമാക്ക് 
പിറെ്ക്, കമാ�ിരത്മാഴുത്്ക്, ആടിന് കൂട്ക്, ്ണ്്ക് ജ� 
സംെക്ണ നിരമി്ികള്, ഗ്മാ്ീണ ദറമാഡുകളുരട 
നിരമമാണം തുടങ്ങിയവയ്കമാണ്ക് രനടുമ്പന 
സിഡിഎസ്ക് നിരമമാണ വസ്ക്തുക്ള് വി്െണം 
രെയ്്്ക്. 8000 പമായ്കറെ്ക് സി്റെ്ക്, 42,000 കയുബിക്ക് 
അടി ര്റെല്, 37,000 കയുബിക്ക് അടി എം സമാറെ്ക് 
എന്ിവ വിപണനം നടത്ി 14,87,000 രൂപ 
അറെ�മാഭമുണ്മാക്ി. രനടുമ്പന സിഡിഎസിരറെ 
വിജയ്മാതൃക പിന്തുടരന്്ക് ഇദപ്മാള് ജില്യിര� 15 
സി.ഡി.എസുകളും 22 നിരമമാണ സംെംഭകരും 
ജി.എസ്ക്.ടി െജിസ്ക് ദരേ്ന് എടുത്്ക് നിരമമാണ 
സമാ്ഗ്ികളുരട വിപണന െംഗദത്ക്്ക് 
കടന്നുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ്റെ്ക് സിഡിഎസുകള് 
4 �ക്ദത്മാളം രൂപ ഇ്്ക് മുദേന �മാഭ്മായി 
ദനടിക്ഴിഞ്ഞു. നിരമമാണ സംെംഭകര, 
ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയുരട ഭമാഗ്മായി സ്മാപിക്കുന് 
സിറെിസണ് ഇന്ഫരദ്്ന് ദബമാരഡുകള് 
വയേമാപക്മായി നിരമിച്ചു നല്കിയും വരുന്നു.  

   നി�വിലള്ള ഒരു പദ്ധ്ിയു്മായി സംദയമാജനം 
സമാധയേ്മാക്ി വരു്മാന്മാരഗം തുറന്്ക് 
നല്കമാന് മുന്ലകരയടുത്്ക് പ്വരത്ിച്ച്ക് 
്മാതൃകയമായിത്ീരന് രകമാല്ം ജില്മാ ടീ്ിനും 
ഇ്ില് പങ്മാളികളമാകുന് എല്മാ കുടുംബശ്രീ 
പ്വരത്കരക്കും ഈ സംദയമാജനം സമാധയേ്മാക്ിയ 
അ്മാ്്ക് പഞ്മായത്തുകള്ക്കും ര്മാഴിലറപ്്ക് ്ി്നും 
എരറെ അഭിനന്ദനങ്ങള് ദനെരട.

ഏല്പ്ിക്കുകയമാണ്ക് പ്ിവ്ക്. ഈ പ്ക്ിയയില് 
കുടുംബശ്രീയുരട പങ്മാളിത്ം ഉറപ്മാക്മാനമായി 
ഞങ്ങള് വീദകന്ക്്ീകൃ്മാസൂത്രണ സംസ്മാന്� 
ദകമാഓരഡിദന്ന് കമറെിയില് അദപക് 
നല്കുകയമായിരുന്നു. ഇ്ിരറെ അടിസ്മാനത്ില് 
സരക്മാര ഉത്െവ്ക് (സ.ഉ.(എം.എസ്ക് ) നം. 
110/2018/്സ്ഭവ ്ിരുവനന്തപുെം, ്ീയ്ി, 
13.08.2018) പ്കമാെം കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് കൂടി ഇ്ില് 
പങ്മാളികളമാകമാന് അനു്്ി �ഭിച്ചു. ഈ ഉത്െവ്ക് 
പ്കമാെം പഞ്മായത്തുകള്ക്്ക് ഒരു രവന്ഡരറ 
രടന്ഡര വഴിദയമാ അരല്ങ്ില് കുടുംബശ്രീരയദയമാ 
ഏല്പ്ിക്മാര്ന് ്ീരു്മാനം 2018 ഓഗസ്റ്ക് 
13 മു്ല് നി�വില് വന്നു. ഈ പ്വരത്നം 
ദകെളത്ില് ഏറെവും ്ികച്ച െീ്ിയിലം കൂടു്ല് 
സിഡിഎസുകളിലം നടപ്ി�മാക്ിയ്്ക് രകമാല്ം 
ജില്യമാണ്ക്. ആ പ്വരത്നങ്ങ്ക്ള് ്മാരഴ 
പെിെയരപ്ടുത്രട. 

 നിരമമാണ സമാ്ഗ്ികള് ദശേെിച്ച്ക് ര്മാഴിലറപ്്ക് 
നിരമമാണ പ്വരത്നങ്ങള് നടക്കുന്ിടത്്ക് 
എത്ിച്ച്ക് നല്കുന് പ്വരത്നം ജില്യില് 
ആേയേ്മായി ഏരറെടുത്്ക് നടപ്ി�മാക്ിയ്്ക് 
രനടുമ്പന സിഡിഎസ്ക് ആയിരുന്നു. ഒന്െ വര്ം 
രകമാണ്്ക് സിഡിഎസ്ക് അറെ�മാഭ്മായി ദനടിയ്്ക് 
15 �ക്ദത്മാളം രൂപയമാണ്ക്. നയേമായ വി�യ്ക്ക് 
നിര്മാണ സമാ്ഗ്ികള് ദശേെിച്ച്ക് നിര്മാണ 
സ്�ങ്ങളില് എത്ിക്കുന്്ിന്ക് ഗ്മാ്പ്ഞ്മായത്്ക് 
ഭെണസ്ി്ി കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസിരന 
രവന്ഡറമായി നിശ്യിച്ച്മായിരുന്നു ആേയേപടി. 
സിഡിഎസ്ക് പിന്ീട്ക് ജി.എസ്ക്.ടി െജിസ്ക് ദരേ്ന് 
എടുക്കുകയും ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ി നിര്മാണ 
പ്വരത്നങ്ങള്ക്മാവശയേ്മായ പമാറ, ്ണല്, 
ര്റെല്, സി്റെ്ക് മു്�മായ വസ്ക്തുക്ള് 
ആവശയേമാനുസെണം നിശ്ി് സ്�ങ്ങളില് 
എത്ിച്ചു നല്കുകയും രെയ്ക്തു. ര്മാഴിലറപ്്ക് 
പദ്ധ്ിക്മായി നിരമമാണ വസ്ക്തുക്ള് 
എത്ിച്ച്ക് നല്കിയ്മാല് അ്ിരറെ വി� 
�ഭയേ്മാകുന്്ിന്ക് കമാ�്മാ്സം ദനെിടുന്്ിനമാല് 
രപമാതുദവ സ്കമാെയേ കെമാറുകമാര ഈ പ്വൃത്ി 


