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പ്വരത്ന്മാണ്ക് രകമാല്ം ജില്യില് നടപ്ി�മാക്ി 
വരുന്്്ക്. 

വീടുകളും ്റ്ം നിരമിക്കുന്്ിന്ക് പെിശീ�നം 
�ഭിച്ചതും ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയുരട 
ഭമാഗ്മായി സിറെിസണ് ഇന്ഫരദ്്ന് 
ദബമാരഡുകളുള്രപ്രടയുള്ളവയുരട നിരമമാണം 
നടത്തുന്്ിന്ക് പെിശീ�നം ദനടിയതു്മായ 
നിരമമാണ ഗ്രൂപ്പുകരള ഉപദയമാഗിച്ച്ക് ര്മാഴിലറപ്്ക് 
പദ്ധ്ിയുരട ഭമാഗ്മായ സ്ക് കില്ഡ്ക്, രസ്ി 
സ്ക് കില്ഡ്ക് ദജമാ�ികള് രെയ്ിപ്ിക്കുന് പ്വരത്നം 
2019 ജൂല� ്മാസത്ില് െടയ്ംഗം�ം 
ദ്മാക്ിര� രവളിരനല്ലൂര പഞ്മായത്ി�മാണ്ക് 
പെീക്ണമാടിസ്മാനത്ില് നടപ്ി�മാക്ിയ്്ക്. 
കുടുംബശ്രീയില് നിന്്ക് പെിശീ�നം 
ദനടിയവരെ പഞ്മായത്ിര� ര്മാഴിലറപ്്ക് 
നിരമമാണ പ്വരത്നങ്ങള് രെയ്ിക്മാര്ന് 
്ീരു്മാനം പഞ്മായത്്ക് ഭെണസ്ി്ി 
ലകരക്മാള്ളുകയമായിരുന്നു. പഞ്മായത്ിര� 

ദേശീയ ഗ്മാ്ീണ ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയു്മായി 
സംദയമാജിച്ച്ക് രകമാല്ം ജില്യില് നടപ്ി�മാക്ി വരുന് 
പ്വരത്നങ്ങളിര�മാന്ിരനക്കുറിച്ച്ക് ഇന്ര� 
ഞമാന് എഴു്ിയിരുന്നുവദല്മാ. ജില്യിര� കുടുംബശ്രീ 
അംഗങ്ങള്ക്്ക് വരു്മാന്മാരഗര്മാരുക്ി 
നല്കുന്്ില് ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയു്മായി 
സംദയമാജിച്ച്ക് പെീക്ണമാടിസ്മാനത്ില് 
നടപ്ി�മാക്കുന് ്രറെമാരു പ്ധമാനരപ്ട 
പ്വരത്നരത് ഇന്്ക് പെിെയരപ്ടുത്മാം. 
  ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയുരട ഭമാഗ്മായി സിറെിസണ് 
ഇന്ഫരദ്്ന് ദബമാരഡുകള് (സിഐബി), 
കമാ�ിരത്മാഴുത്്ക്, ആടിന്കൂട്ക്, കദമ്പമാസ്റ്ക് പിറെ്ക്, 
ദസമാക്ക് പിറെ്ക്, ഗ്മാ്ീണ ദറമാഡ്ക് നിരമമാണം 
തുടങ്ങി നിെവധി നിരമമാണ പ്വരത്നങ്ങള് 
നടക്കുന്നുണ്്ക്. നിരമമാണ പെിശീ�നം �ഭിച്ച 
കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങരള ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയുരട 
ഭമാഗ്മായുള്ള ഈ നിരമമാണ പ്വരത്നങ്ങള് 
ഏല്പ്ിച്ച്ക് അവരക്്ക് സ്ക് കില്ഡ്ക്, രസ്ി സ്ക് കില്ഡ്ക് 
ര്മാഴിലകള് രെയ്യുന് ദവ്നം �ഭയേ്മാക്കുന് 
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ദബമാരഡുകളമാണ്ക് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്കള് 
്യമാറമാക്ി നല്കിയ്്ക്. ഒരു ദബമാരഡിന്ക് 
3000 രൂപയമാണ്ക് നിരമമാണ സംഘങ്ങള്ക്്ക് 
�ഭിക്കുക. സിറെിസണ് ഇന്രഫമാ ദബമാരഡുകള് 
നിരമിക്കുന് യൂണിറ്കള്ക്്ക് സ്റമാരടപ്്ക് ഫണ്ം 
കമ്യൂണിറെി എറെരലപ്സ്ക് ഫണ്ം ഉള്രപ്രടയുള്ള 
സഹമായങ്ങളും കുടുംബശ്രീ നല്കുന്നു. 

ഈ വര്ം 68 ഗ്മാ്ീണ സിഡിഎസുകളിലം 
ഈ സംദയമാജനം സമാധയേ്മാക്മാനമാണ്ക് ജില് 
�ക്യേ്ിടുന്്്ക്. ഇവരക്്ക് കിണര റീച്ചമാരജ്ക് 
പെിശീ�നവും കൂടി നല്കമാനും ജില്മാ ടീം 
്യമാരറടുക്കുന്നു. 

ഇന്�രത് ദ�േനത്ില് സൂെിപ്ിച്ച്്ക് ദപമാര� 
ര്മാഴിലറപ്്ക് പ്വരത്നങ്ങളില് നിരമമാണ 
സമാ്ഗ്ികള് എത്ിച്ച്ക് നല്കുന് രവന്ഡറമായി 
അ്മാ്്ക് കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസുകള് 
പ്വരത്ിക്കുകയും ഓദെമാ നിരമമാണ 
പ്വരത്നങ്ങളുരടയും സ്ക് കില്ഡ്ക്- രസ്ി 
സ്ക് കില്ഡ്ക് ദജമാ�ികള് പെിശീ�നം ദനടിയ 
കുടുംബശ്രീ നിരമമാണ സംഘങ്ങള് രെയ്യുകയും 
അവിേഗ്ക്ധ ദജമാ�ികള് അയല്ക്കൂടമാംഗങ്ങള് 
രെയ്യുകയും രെയ്യുന്ദ്മാരട ര്മാഴിലറപ്പു്മായി 
ബന്ധരപ്ട പ്വരത്നങ്ങരളല്മാം ്രന് 
കുടുംബശ്രീ മുദേന നടപ്ി�മാക്കുന് ഒരു വ�ിയ 
സമാധയേ്യമാണ്ക് ജില്യില് പ്മാവരത്ിക്മാക്ിയ്്ക്. 
ഇത്െത്ില് ര്മാഴിലറപ്്ക് പദ്ധ്ിയിലൂരട 
അയല്ക്കൂടമാംഗങ്ങള്ക്്ക് ്ികച്ച വരു്മാനം 
ഉറപ്മാക്മാനമായി നടപടികള് ലകരക്മാണ് ജില്മാ 
ടീ്ിന്ക് എല്മാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒെിക്ല്ക്കൂടി 
ദനെരട.

17 വമാരഡുകളിര� ഓദെമാ വമാരഡില് നിന്നും 
ര്മാഴിലറപ്്ക് ദജമാ�ി രെയ്ക്തുവന് കുറഞ്്്ക് 
െണ്്ക് ദപരെ വീ്ം ര്െരഞ്ടുക്കുകയും 
കുടുംബശ്രീ എംപമാനല് രെയ് പെിശീ�ന 
ഏജന്സിയമായ ഏക്ക് സമാഥ്ക് (EKSAT) മുദേന 
പെിശീ�നം നല്കുകയും രെയ്ക്തു. ആരക 
35 ദപെമാണ്ക് ഇത്െത്ില് പെിശീ�നം 
ദനടിയ്്ക്. ഇവരക്്ക് വിവിധ ര്മാഴിലറപ്്ക് 
നിരമമാണ ദജമാ�ികള് വീ്ിച്ച്ക് നല്കി. ഈ 
പ്വരത്നത്ിരറെ വിജയരത്ത്തുടരന്്ക് 
ദ്മാക്ിര� ്റെ്ക് പഞ്മായത്തുകളിദ�ക്കും ഈ 
സംദയമാജന പ്വരത്നം വയേമാപിപ്ിച്ചു. പിന്ീട്ക് 
ജില്യിര� ്റെ്ക് എല്മാ പഞ്മായത്തുകളിലം ഈ 
സംദയമാജന പ്വരത്നം സമാധയേ്മാക്കുന്്ിനമായി 
യൂണിറ്കരള സജ്മാക്ി. നി�വില് 34 
നിരമമാണ സംഘങ്ങളും സിഐബി ഉള്രപ്രട 
ര്മാഴിലറപ്്ക് ദജമാ�ികള് രെയ്യുന്്ിന്ക് പെിശീ�നം 
ദനടിയ 22 ഗ്രൂപ്പുകളും ജില്യിലണ്്ക്. ആരക 342 
ദപര ഈ ഗ്രൂപ്പുകളില് അംഗങ്ങളമാണ്ക്.

ര്മാഴിലറപ്്ക് േിവസക്കൂ�ിയമായി 271 രൂപ 
�ഭിക്കുന്ിടത്്ക് പദ്ധ്ിയുരട സ്ക് കില്ഡ്ക്, രസ്ി 
സ്ക് കില്ഡ്ക് ദജമാ�ിക്്ക് 700 രൂപ മു്ല് 1000 
രൂപ വരെ തുക േിവസക്കൂ�ിയമായി �ഭിക്കും. ഈ 
പ്വരത്നങ്ങളിലൂരട 2019-20 സമാമ്പത്ിക 
വര്ം 5.5 ദകമാടി രൂപയുരട ദജമാ�ി രെയ്്ില് 2.2 
ദകമാടി രൂപ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്ക്്ക് സ്ക് കില്ഡ്ക്, 
രസ്ി സ്ക് കില്ഡ്ക് ദവ്ന്മായി �ഭിച്ചിട്ടുണ്്ക്. 
2020-21 സമാമ്പത്ിക വര്ത്ില് ഇതുവരെ 3.35 
ദകമാടി രൂപയുരട ദജമാ�ി രെയ്്ില് 1.32 ദകമാടി 
രൂപയും കൂ�ിയമായി �ഭിച്ചു. 2020-21 സമാമ്പത്ിക 
വര്ം 10,250 സിറെിസണ് ഇന്ഫരദ്്ന് 


