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�യോപമ്പയറ്ന് ഒക്ാബര് 15 വപെ നീളും.
  അതിജീവനും �യോപമ്പയറ്ന് മുകേന 
പതാഴില് കനടാന് താതറ്െെയേമുള്ളവപെ 
�പണ്ടത്തു�യും അവര്ക്റ് കുടുുംബശ്ീയപട 
വിവിധ െദ്ധതി�ള് വഴി െെിശീലനും 
നല്കു�യും �ാര്ഷിക�തെ കമേലയില് 
സ്വയുംപതാഴില്, കവതനാധിഷ്ിത പതാഴില് 
അവസെങ്ങള് ഒരുക്ിപക്ാടുക്�യമാണറ് 
പചയ്യു�. കുടുുംബശ്ീ സി്ിഎസു�ളപട 
(�മ്മ്യൂണിറ്റി പ്വലപ്റ് പമറെറ് പസാട്സറ്റി- 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളപട െഞ്ായത്തുതല 
പഫ്കറഷന്) കനതൃത്വത്തിലാണറ് 
അയല്ക്കൂട്ടതലത്തിലള്ള ഈ �യോപമ്പയറ്ന് 
നടത്തുന്നതറ്. 

ലീെറ് െദ്ധതി, കുടുുംബശ്ീയപട വിവിധ 
ഉെജീവന െദ്ധതി�ള് എന്നിവപയക്റിച്ചുള്ള 
െെിശീലന ക്ാസ്സു�ള് കുടുുംബശ്ീയപട 
ട്മകക്രാ എറെര്ട്പ്രസറ് �ണസള്ട്ടന്റുമാര് 

സര്ക്ാര് പ്രേയോെിച് 100 ്ിവസങ്ങള് 100 
െദ്ധതി�ളപട ഭാഗമായി 100 ് ിനും പ�ാണ്ടറ് 
50,000 കെര്ക്റ് പതാഴിലവസെങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്ന്ന െദ്ധതിയില് കുടുും 
ബശ്ീ മുകേന 15,000 കെര്ക്റ് 
വരുമാനമാര്ഗ്ഗും തുറന്നറ് പ�ാടുക്ാന് 
ലക്ഷയേമിടുന്നതിപനക്റിച്റ് Making an 
Impact 358ല് എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. 100 
്ിനും പ�ാണ്ടറ് 15,000 പതാഴിലവസെങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്ന്നതിനായി ഞങ്ങള് നടത്തുന്ന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളിപലാന്നാണറ് അതിജീവനും 
�യോപമ്പയറ്ന്. പ്രാക്ശി�മായി എല്ാ 
തകദേശ സ്ാെനത്തിലും കുറഞ്ഞതറ് 
അഞ്റ് കെര്ക്റ് പതാഴില് ലഭയേമാക്ാന് 
ലക്ഷയേമിട്ടുള്ള സര്ക്ാെിപറെ ലീെറ് (കലാക്ല് 
എുംകപ്ായറ് പമറെറ് അഷ്വറന്സറ് കപ്രാഗാും) 
െദ്ധതിയപട ഭാഗമായാണറ് ഈ �യോപമ്പയറ്ന് 
സുംഘടിപ്ിച്ിെിക്ന്നതറ്. പസെറ്റ്റുംബര് 25നറ് 
ആെുംഭിച് ഈ പ്രകതയേ� അയല്ക്കൂട്ടതല 

15,000 കപര്ക്് വരുമോനമോര്ഗും 
ഉറപ്ോക്ല്, അ�ിജരീവനും �യേോടമ്പയ് ന് 

തുെക്ും
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കശേെിക്�യും ഇതറ് ജില്�ള്ക്ും െിന്നീടറ് 
സുംസ്ാനതലത്തികലക്ും ലഭയേമാക്�യും 
പചയ്യുന്നു. 

ഇങ്ങപന താതറ്െെയേും അറിയിച്വര്ക്റ് 
ഞങ്ങളപട വിവിധ െദ്ധതി�ള് മുകേന 
െെിശീലനങ്ങള് നല്�ി സുംെുംഭങ്ങള് 
ആെുംഭിക്ാകനാ കവതനാധിഷ്ിത പതാഴില് 
കനടാകനാ പ്രാക്ശി� പതാഴില�ള് 
ലഭയേമാക്ാകനാ ഉള്പപ്പടയള്ള 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കുടുുംബശ്ീ നടപ്ിലാക്ും. 
ഇതുവപെ 9500 കെര് െജിസ്റ്റര് പചയറ്തു 
�ഴിഞ്ഞു. 

നോടള ഓണണലൈന് സുംവോേവും
അതിജീവനും �യോപമ്പയറ് പറെ ഭാഗമായി 
കുടുുംബശ്ീ ജില്ാ മിഷന് ക�ാര്്ികനറ്റര്മാര്, 
സി്ിഎസറ് പചയര്കെഴറ് സണമാര്, 
അക്കൗണ്ടന്റുമാര് എന്നിവരുമായി 
ബഹുമാനപപ്ട്ട തകദേശ സ്വയുംഭെണ 
വകുപ്റ് മനറ്ത്ി ശ്ീ. എ.സി. പമായ്ീനുും 
ബഹുമാനപപ്ട്ട ധന�ാെയേ വകുപ്റ് മനറ്ത്ി 
ക്ാ. കതാമസറ് ഐസക്ും ഓട്ണലൈനായി 
നാപള സുംവ്ിക്ും. സൂും, കഫസറ്ബുക്റ്, 
യൂട്യൂബറ് എന്നീ ഓട്ണലൈന് സകകെതങ്ങള് 
വഴി ഈ സുംവാ് െെിൊടിയില് തത്സമയും 
െപകെടുക്ാനാകുും.

(എുംഇസി) മുകേന അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളിപല 
സൂക്ഷറ്മ സുംെുംഭ �ണ്വീനര്മാര്, 
എ്ിഎസറ് പമമ്പര്മാര്, റികസാഴറ് സറ് 
കെഴറ് സണമാര് എന്നിവര്ക്റ് നല്കുന്നു. 
ഇതിനറ് കശഷും ഈ വിവെങ്ങള് 
അയല്ക്കൂട്ടകയാഗങ്ങളില് സൂക്ഷറ്മ സുംെുംഭ 
�ണ്വീനര്മാര്, എ്ിഎസറ് പമമ്പര്മാര്, 
റികസാഴറ് സറ് കെഴറ് സണമാര് എന്നിങ്ങപന 
ഉത്തെവാ്ിത്തപപ്ട്ടവൊപെകെിലും 
വിശ്മാക്ന്നു. പതാഴില് കനടാന് 
താതറ്െെയേമുള്ളവര്, സുംെുംഭങ്ങള് 
ആെുംഭിക്ാന് താതറ്െെയേമുള്ളവര്, 
െ െ ി ശ ീ ല ന ങ്ങ ള്  ക ന ട ാ ന് 
താതറ്െെയേമുള്ളവര് എന്നിവരുപട 
വിശ്ാുംശങ്ങള് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളില് നിന്നറ് 
കശേെിക്ന്നതിനായി പ്രകതയേ�മായി 
തയാറാക്ിയ ഗൂഗിള് കഫാമുും എല്ാ 
അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങള്ക്ും അയച്ചു 
നല്കുന്നു. ഇതിനറ് താതറ്െെയേമുള്ള 
കുടുുംബശ്ീ അുംഗങ്ങള്കക്ാ അവരുപട 
കുടുുംബാുംഗങ്ങള്കക്ാ പമാട്ബല് 
കഫാണ വഴി ഓട്ണലൈനായി െജിസറ് കരൈഷന് 
നടത്താനുും �ഴിയും. െണ്ടാഴറ്ച്യികലപറ 
നീളന്ന ഈ �യോപമ്പയറ്ന് മുകേന 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളില് നിന്നറ് പതാഴില് 
ക ന ട ാ ന്  ത ാ തറ് െ െ യേമു ള്ള വ രു പ ട 
വിശ്ാുംശങ്ങള് സി്ിഎസു�ള് 


