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സ്ത്രീകൾക്കു സകുരക്ഷി്മായഷി ്ാമസഷി
ക്ാനകുള്ള സൗകര്യങ്ങളകുള്ള ഷഷി ല�ാഡ്കു
കൾ കകുടകുംബ്ത്രീയകുടട ലമൽലനാട്ടത്ഷിൽ നാ
ടടങ്ങകും വരാൻ ല�ാകകുന്കു. ഇല്ാടട കൂട്ടഷില്ാ
ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എവഷിടടയകും ല�ായഷി ്ങ്ങാ
നാവകും. കൂടട വരാൻ ആളഷില്ാത്്ഷിനാൽ �� 
�ഷിഎസ സഷി �രരീക്കളകും എഴകു്ാൻ ല�ായഷി
ട്ടഷില്. ആൺകകുട്ടഷികൾക്കു �ഭഷിക്കുന് സൗകര്യ
ങ്ങളഷിൽ ��്കും ട�ൺകകുട്ടഷികൾക്കു കഷിട്ടാറഷി
ല്ലല്ാ. ഈയടകുത് കാ�ത്ക് ഒരകു സൗഹൃദ 
സംഭാഷണത്ഷിനഷിടയഷിൽ ഒരകു ട�ൺകകുട്ടഷി �റ
ഞ്ഞ വാക്കുകളാണഷിത്. ്നഷിച്കുള്ള യാ്ത്കൾ 
��ല്ാഴകും ഉല�ക്ഷിലക്ണ്ഷി വരഷികലയാ, മറ്കു 
വഴഷികളഷില്ാത്്ഷിനാൽ ല�ടഷിലയാടട ഒറ്യ്ക്കു 
യാ്ത് ടെലയേണ്ഷിവരഷികലയാ ടെയേകുന് അനകു
ഭവം ��ർക്കും �റയാനകുണ്ാകകും. ഒറ്യ്ക്ക് 
ഒരകു ല�ാഡ്ഷില�ാ ലഹാട്ട�ഷില�ാ മകുറഷിടയടകു
ക്കുന്്കും ് ാമസഷിക്കുന്്കും ഒരകു വ�ഷിയ ‘െ�
ഞ്ാ’ടണന്ാണകു മടറ്ാരകു സ്ത്രീയകുടട അനകുഭ
വം. ഒറ്യ്ക്കു ്ാമസഷിക്ാൻ �റ്ാത്്ഷിനാൽ 
ഔലദ്യാഗഷിക യാ്ത്കളഷിൽ മകടള കൂട്ടഷിയാണ് 
ആ സ്ത്രീ ല�ായത്!

സ്ത്രീകളകുടട സഞ്ാരവകും സ്ാ്ന്ത്ര്യവകും 
കകുടകുംബ്ത്രീയകുടട സ്ത്രീ്ാക്രീകരണ �ദ്ധ
്ഷിയകുടട ്ത�ധാന ഘടകമാണ്. സ്ത്രീകൾക്കു 
മാ്ത്മായഷി ‘ഷഷി ല�ാഡ്കുകൾ’ എന് ആ്യം 
്ലദേ് സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളകുമായഷി ലെർ
ന്കും ഇ്ര വകകു്കുകളകുടട സംലയാ്നം സാ
ധ്യമാക്ഷിയകുമാണ് ആവഷിഷകരഷിക്ാൻ ഉലദേ്ഷി
ക്കുന്ത്. ഇത്രടമാരകു ആ്യം ലകരള സം
സ്ാന പ്ാനഷിങ് ലബാർഡ മകുലന്ാട്ടകുവയ്ക്കു
കയകും  നഗരസഭകൾക്കും ലകാർ�ലറഷനകുകൾ
ക്കും ്ങ്ങളകുടട �ദ്ധ്ഷിവഷിഹഷി്ത്ഷിൽ ഉൾട്
ടകുത്ഷി ‘ഷഷി ല�ാഡ്കുകൾ’ ്കുടങ്ങാൻ അനകുമ
്ഷി നൽകകുകയകും ടെയ്്ല്ാൾ ഇ്ഷിടറെ നട
ത്ഷി്കും ഏകരീകൃ് മാലനജടമറെകും കകുടകുംബ
്ത്രീ വഴഷി നട്ാക്ാനാണകു �ക്്യമഷിട്ടത്.

�്ഷിലനഴകു നഗരസഭകൾ ‘ഷഷി ല�ാഡ്കുകൾ’ 
്കുടങ്ങാനകുള്ള �ദ്ധ്ഷി ഇ്ഷിലനാടകം വച്കുകഴഷി
ഞ്ഞകു. �� നഗരസഭകളകും സ്ന്തമായഷി സ്�ം 
നൽകഷി �കു്ഷിയ ടകട്ടഷിടം വച്ക് ‘ഷഷി ല�ാഡജ’ ് കു
ടങ്ങാനാണ് ആസൂ്ത്ണം ടെയ്്ട്ങ്ഷിൽ െഷി
�ടരങ്ഷി�കും വാടകയ്ക്ക് ഒരകു വരീട് കടണ്ത്ഷി 
അവഷിടട ‘ഷഷി ല�ാ ഡജ’ ഉടടന ആരംഭഷിക്ാൻ 
മകുലന്ാട്ടകു വന്ഷിട്ടകുണ്ക്. ഇ്ത�കാരം അടഷിസ്ാന 
സൗകര്യം �ഭ്യമായാൽ ആ ല�ാഡ്ഷിടറെ നട
ത്ഷി്ക് കകുടകുംബ്ത്രീ സഷിഡഷിഎസ ഏടറ്ടകുക്കും. 
ആവ്്യമായ ടസക്യൂരഷിറ്ഷി ്രീവനക്ാർ, റഷിസ
പഷനഷിസറ്ക്, ക്രീനഷിങ് സറ്ാഫ് എന്ഷിവടര നഷിയ
മഷിച്കു ് ാമസക്ാരഷിൽ നഷിന്കു �ഭഷിക്കുന് വരകുമാ
നം ഉ�ലയാഗഷിച്ക് ഇവർക്കുള്ള ് മ്പളം നൽകകും. 

കുടുംബശ്രീ 
വിശേഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എകസഷിക്യൂട്ടരീവ് ഡയറകടർ, കകുടകുംബ്ത്രീ)

കുടുംബശ്രീയുമോയി ബന്ധപ്പെട്ു ശ്രവർത്ിക്ുന്നവർ 
അറിഞ്ിരിഷക്ണ്ടപ്െലോം ഈ ്രംകെിയിലുണ്ടട്. 
ഇക്ോര്ം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളോയ 
ബന്ധുമിശെോദികഷളോട് ഇന്നുെപ്ന്ന ്രറയുക

നാടെങ്ങ്ങും 
‘ഷി’ ശ�ാഡ്്ങകൾ

മകുറഷികളകുടട /ലഡാർമ്തടഷികളകുടട എണ്ണത്ഷിനനകു
സരഷിച്കു �ാെകസൗകര്യം ഏർ്ാടാക്കുകലയാ 
സമരീ�ത്കുള്ള ‘കലേ കകുടകുംബ്ത്രീ’യകുമായഷി 
ല�ാഡ്ഷിടന ബന്ഷി്ഷിക്കുകലയാ ടെയേകും. കൂ
ടാട് കകുടകുംബ്ത്രീ വനഷി്കളകുടട ‘കകുടകുംബ
്ത്രീ ്തടാവൽസ’ ്തഗൂ്കുമായകും ലസവനങ്ങടള 
ബന്ട്ടകുത്കും.

ഒറ്യ്ക്കു സഞ്രഷിക്കുന് സ്ത്രീകൾക്കു സകു
രക്ഷി്മായ ് ാമസ സൗകര്യം ഒരകുക്കുക എന്
്ാണകു ഷഷി ല�ാഡ്ഷിടറെ �ക്്യം. എല്ാ ഷഷി ല�ാ
ഡ്കുകടളയകും ബന്ഷി്ഷിക്കുന് ഒരകു ട�ാ്കു ടവ
ബ്സറ്കും ലകാൾ ടസറെറകും കകുടകുംബ്ത്രീയകു
ടട ലന്ൃ്്ത്ഷിൽ ് കുടങ്ങാം. ഈ ടവബ്സ
റ്ക് വഴഷി ബകുക്ഷിങ് സൗകര്യം ഏർട്ടകുത്ാനകും 
ലകാൾടസറെർ വഴഷി മകുറഷികളകുടട ഒഴഷിവഷിടന്റ്ഷി
യകുള്ള വഷിവരം നൽകാനകുമാണകു �ദ്ധ്ഷി. ഓലരാ 
മകുറഷിയകുടടയകും ്ത�്ഷിദഷിന വാടകയകും നടത്ഷി്ഷി
ടറെ മറ്കു കാര്യങ്ങടളക്കുറഷിച്കുള്ള ആസൂ്ത്ണ
വകുടമാടക് നടന്കുവരകുന്കു. വർക്�, ലകാഴഷി
ലക്ാട്, ്ഷിരകുവനന്ത�കുരം, ്ൃ്ൂർ, എറണാകകു
ളം എന്രീ സ്�ങ്ങളഷിൽ ഉടടന ്കുടങ്ങാനാ
ണകു നഗരസഭകളകും കകുടകുംബ്ത്രീയകും ലെർന്കു
ള്ള ഈ സംയകുക് സംരംഭത്ഷിടറെ ആദ്യ പ്ാൻ.

ഓണവി്രണി കരീഴടക്ി
കുടുംബശ്രീ
മകു്്ഷിനായഷിരത്ഷി�ധഷികം സംഘകൃഷഷി ്തഗൂ

്കുകളാണ് (ല്ായഷിറെക് �യബഷി�ഷിറ്ഷി ്തഗൂ്കുകൾ) 
ഓണ വഷി�ണഷിയഷിൽ വഷിഷരഹഷി് �ച്ക്റഷിയകും 

രണ്കു�ക്ത്ഷി�ധഷികം വരകുന് സംഘകൃഷഷി 
്തഗൂ്കുകളകുടടയകും ഇവയ്ക്കു ലന്ൃ്്ം നൽ
കഷിയ ‘്രീവ’ ടരീമഷിടറെയകും കകുടകുംബ്ത്രീ സംഘട
നാ സംവഷിധാനത്ഷിടറെയകും സഷിഡഷിഎസഷിടറെ ലന
്ൃ്് �ാടവത്ഷിടറെയകും വഷി്യമാണഷിത്. െന്ത
കൾ നടത്ാൻ ഉലദ്യാഗസ്രകും ല്ാക്ക് ലകാ–
ഓർഡഷിലനറ്ർമാരകും നടത്ഷിയ ്ത്മവകും ്ത�ല്്യ
ക ്ത�്ംസ അർഹഷിക്കുന്കു. 12 ലകാടഷി രൂ�യകുടട 
�ച്ക്റഷികളകും 24 ലകാടഷിലയാളം രൂ�യകുടട കകു
ടകുംബ്ത്രീ ഉൽ�ന്ങ്ങളകും കൂടഷി 36 ലകാടഷി രൂ�
യാണകു കകുടകുംബ്ത്രീയകുടട ഓണ വഷി�ണഷിയഷിട� 
വഷിറ്കുവരവ്. ഇ്കു െരഷി്ത് ലനട്ടമാണ്.

കുടുംബശ്രീയിൽ 244 ഷ്ോക്ട് 
ഷകോഓർഡിഷേറ്റർ ഒഴിവുകൾ
കകുടകുംബ്ത്രീ എല്ാ ്ഷില്കളഷില�ക്കും ല്ാ

ക്ക് ലകാ – ഓർഡഷിലനറ്ർ ്സ്ഷികയഷിട� ഒഴഷി
വഷില�ക്കു അല�ക് ക്ണഷിച്കു. 244 ഒഴഷിവകുക
ളാണ് ആടകയകുള്ളത്. ഒരകു വർഷടത് കരാർ 
നഷിയമനമാണ്.

15,000 രൂ� ്ത�്ഷിമാസ ലവ്നമകുള്ള ല്ാ
ക്ക് ലകാർഡഷിലനറ്ർ –1. ്സ്ഷികയകുടട അടഷി
സ്ാന ലയാഗ്യ് ബഷിരകുദാനന്തര ബഷിരകുദമാണ്. 
10,000 രൂ� അടഷിസ്ാന ്മ്പളമകുള്ള ല്ാക്ക് 
ലകാർഡഷിലനറ്ർ–2 ് സ്ഷികകളകുടട അടഷിസ്ാ
ന ലയാഗ്യ് വഷിഎച്ക്എസ സഷി (അ്തഗഷിക്ൾച്ർ 
/ ്�വ് സലറ്ാക്ക്) ആണ്. 2017 ഒകലടാബർ 
ഒന്ഷിനകു 35 വയസ്ക് അടഷിസ്ാനമാക്ഷി ്ത�ായ�
രഷിധഷി നഷിശെയഷിക്കും. ്ത�വൃത്ഷി�രഷിെയം ഉള്ള
വർക്കും നഷിശെഷി് ല്ാക്ക് / ട്ാട്ടടകുത് ല്ാ
ക്ഷിട� സ്ഷിര്ാമസക്ാർക്കും മകുൻഗണന 
�ഭഷിക്കും. അല�ക്ഷിക്ാൻ ്ാൽ�ര്യമകുള്ളവർ 
2017 ടസപറ്ംബർ 23നകു മകുൻ�കു ്ഷില്ാ മഷിഷൻ 
ലകാഓർഡഷിലനറ്ർക്കു നഷിശെഷി് മാ്ൃകയഷിൽ 
അല�ക് സമർ�ഷിക്ണം.

 

�ഴവർഗങ്ങളകും കഷിഴങ്ങകുകളകും �ഭ്യമാക്ാൻ 
ലവണ്ഷി കഠഷിന്ത്മം നടത്ഷിയത്. 4000 ടണ്ണഷി�
ധഷികം �ച്ക്റഷിയാണ് ഈ ഓണത്ഷിനകു െന്ത
കളഷി�ൂടട കകുടകുംബ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ വഷി�ണഷിയഷി
ട�ത്ഷിച്ത്. കാർഷഷിക സംഘങ്ങൾക്കു മഷിക
ച് വരകുമാനം �ഭ്യമാക്ാനകും ലകരള സമൂഹ
ത്ഷിനകു സ്ാദഷിഷഠമായ വഷിഷരഹഷി്മായ നാ
ടൻ �ച്ക്റഷികൾ സകു�ഭമായഷി കകുറഞ്ഞ വഷി�
യ്ക്കു �ഭഷിക്ാനകും ഈ ഉദ്യമത്ഷി�ൂടട സാ
ധഷിച്കുടവന്ത് വ�ഷിയ സം്ൃപ്ഷി നൽകകുന്കു. 


