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ബജറ്റടില് കുടുംബശ്രീയ്ക്കുള്ള വടിഹടിതും 
ലഭഷ്യമാെടിക്കഴടിയുനമ്പാഴാണ് ഞങ്ങള് 
യതാടെടത് സാമ്പത്ടിക വര്ഷയത് കര്മ്മ 
പദ്തടി തൊറാക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരും 2020 
യഫബ്രുവരടിെടില് കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് നവ്ടി 200 
നകാെടി രൂപയുും പ്രനതഷ്യക ഉപജരീവന പദ്തടി 
പ്രകാരും 50 നകാെടി രൂപയുും റരീബടില്െ് 
നകരളയുയെ ഭാഗമാെടി 250 നകാെടി രൂപയുും 
നദശരീെ ഗ്ാമരീണ ഉപജരീവന ദൗതഷ്യത്ടിയറെ 
(നാഷണല് റൂറല് ടലവ് ലടി ഹുെ് പ്ാന്- 
എന്ആര്എല്എും) ഭാഗമാെടി 195.28 
നകാെടി രൂപയുമാണ് വകെടിരുത്ടിെടിരുന്നത്. 
നകന്്രാവടിഷ് കൃത പദ്തടികളാെ 
പടിഎുംഎടവ (700 നകാെടി), എനയുഎല്എും 
(62.50 നകാെടി), െടിെടിയുജടിയകടവ (100 
നകാെടി) എസ് വടിഇപടി (16.11 നകാെടി) എന്നടിവയ്ക്ക് 
ബ്ാക്കറ്റടില് യകാടത് പ്രകാരമാണ് തക 
അനവദടിച്ചടിരടിക്കുന്നത്.

ബജറ്റടിന് നശഷും അുംഗരീകാരും ലഭടിച്ച 
വാര്ഷടിക കര്മ്മ പദ്തടിയുയെ മാസും 

കുടുംബശ്രീയുയെ 2020-21 സാമ്പത്ടിക 
വര്ഷയത് പ്രവര്ത്നങ്ങള് സുംബന്ടിച്ച 
വാര്ഷടിക കര്മ്മ പദ്തടി (ആനവല് 
ആക്ന് പ്ാന്- എഎപടി) യുയെ മാസും 
തടിരടിച്ചുള്ള ആക്ന് പ്ാന് തൊറാെടി 
കഴടിഞ്ഞു. ഈ സാമ്പത്ടിക വര്ഷും 17 
വടിഭാഗങ്ങളടിയല 239 വടിഷെങ്ങളടിലാെടി 500 
ഓളും പ്രവര്ത്ന പദ്തടികളാണ് കുടുംബശ്രീ 
നെപ്ാക്കുനനദേശടിക്കുന്നത്. ഒരുപനക് 
നകരളത്ടിയല ഒരു മടിഷന് കരീഴടിയല പദ്തടി 
നടിര്്ഹണത്ടിയല ഏറ്റവും ബാഹുലഷ്യമാെതും, 
ടവവടിധഷ്യമാര്ന്നതമാെ ലക്ഷ്യങ്ങളാകുും 
ഇവ. ഈ പദ്തടികള് നെപ്ാക്കുന്ന നതാതും 
ഇെയപടന്ന സാമൂഹഷ്യ വടിഭാഗങ്ങളുും നനരടിടന്ന 
യവല്ലുവടിളടികളുും മറ്റ് വകുപ്കളുമാെടി നെത്തുന്ന 
സുംനൊജനങ്ങളുും എല്ാും കണക്കാക്കുനമ്പാള് 
ഏറ്റവും ബൃഹത്ാെ കര്മ്മ പദ്തടിൊകുും 
ഇത്.

സാധാരണൊെടി യഫബ്രുവരടി മാസത്ടില് 

അറകിയാം ഞങ്ളുതട
 ഈ വര്ഷതത് കര്മ പദ്തകി
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http://www.kudumbashree.org/
pages/173… എന്ന ലടിങ്ടില് ലഭഷ്യമാണ്. 
ഓനരാ മാസവും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള് 
എത്വയര പുനരാഗമടിക്കുന്നുയവന്ന് 
അെൊളയപ്ടത്ടിെടിരടിക്കുന്നു. മാസും നതാറുും 
ഇതനസരടിച്ച് റടിവ്യൂകള് നെത്ടി പുനരാഗതടി 
പരടിനശാധടിക്കുും. ജടില്ാതലത്ടിലുള്ള 
വടിശദാുംശങ്ങള് ലഭഷ്യമാക്കാനള്ള 
നമാണടിറ്ററടിങ് നെബടിളുകളുും നല്കടിെടിട്ടു്്. 
ഓനരാ പദ്തടിയുയെ പുനരാഗതടി ഏവര്ക്കുും 
മനസ്ടിലാക്കാന് സുതാരഷ്യമാെടി ഇതടില് 
നല്കടിെടിട്ടു്്. വഷ്യക്തമാെ ലക്ഷ്യനത്ാെ് 
കൂെടിയുും ആസൂത്ണനത്ാെ് കൂെടിയുും 
െടിടെൊെ പ്രവര്ത്നനത്ാെ് കൂെടിയുും 
മുനന്നാടെ് നപാകുന്ന കുടുംബശ്രീയുയെ പദ്തടി 
പ്രവര്ത്നത്ടിയറെ പ്രനതഷ്യകത ഇയതല്ാും 
പബ്ടിക് യൊടമനടില് യപാതജനങ്ങള്ക്ക് 
മുന്നടില് അവതരടിപ്ടിക്കുന്നുയവന്നതാണ്. 
ഇനതക്കുറടിച്ച് കൂടതലാെടി അറടിൊന് 
ഏവനരയുും ക്ണടിക്കുന്നു.

തടിരടിച്ചുള്ള ആക്ന് പ്ാന് തൊറാക്കുന്ന 
പ്രവര്ത്നും ആരുംഭടിയച്ചങ്ടിലുും നലാക്ൌണ് 
മൂലും മാസും തടിരടിച്ചുള്ള ആക്ന് പ്ാന് 
തൊറാക്കാന് കഴടിഞ്ഞടില്. ഇത്രത്ടില് 
ആസൂത്ണും യെയ് പദ്തടികള് 
നലാക്ൌണ് കാലെളവടില് നെപ്ടിലാക്കാന് 
കഴടിഞ്ഞടിയല്ങ്ടിലുും  യകാനറാണ 
പ്രതടിനരാധത്ടിയറെ ഭാഗമാെടി മാസ് ക്- 
സാനടിടറ്റസര് നടിര്മ്മാണും, ജനകരീെ 
നഹാടെല്, മുഖഷ്യമന്ത്ടിയുയെ സഹാെഹസ്തും, 
യകഎസ്എഫ്ഇ- ലാപ് നൊണ് നലാണ്...
എന്നടിങ്ങയനയുള്ള വടിവടിധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്ടി. ഇനപ്ാള് ജൂടല മുതല് െടിസുംബര് 
വയരയുള്ള ആറ് മാസക്കാലനത്ക്ക് 
വാര്ഷടിക കര്മ്മ പദ്തടി തൊറാക്കുകയുും 
നെപ്ടിലാക്കടി വരടികയുും യെയ്യുന്നു.

ഇത്രത്ടില് ഓനരാ വടിഷെങ്ങളടിലുും 
കു ട ും ബ ശ്രീ യു യ െ  ല ക് ഷ്യങ്ങ ള് 
എയ്ായക്കൊയണന്നുള്ള വടിശദാുംശങ്ങള്


