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കുടുയംബ�ീ

വികസന വഴിയിതല വിജയഗോഥ
എസ്. ഹരികിറഷറോര് ഐ എ എസ്

സ് ത്രീശവാക്ീകരണ ്വാരതിദ്ര്യനതിർമ്മവാർജന പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്് മലവാകത്തിനു തന്ന്ന മവാ

തൃകയവായതി മവാറതിയതിരതിക്കുന്ന പ്രസ്വാനമവാണ് കു
ടുുംബശ്രീ. മനുഷ്യവതിഭവമശഷതിന്യ ഏറ്വും 
വതി്ഗ്ധ മവായതി ഉപമയവാഗതിച്ചുന്കവാണ്വാണ് ് വാരതിദ്ര്യ
നതിർമ്മവാർജനത്തിനുും അതതിലൂന്െ മകരളത്തിന്ല 
സവാധവാരണക്വാരുും ്രതിദ്രരുമവായ സ്തീസമൂഹത്തി 
ന്റെ ക്രതിയവാത്കമവായ വതികവാസത്തിനു ഈ പ്ര
സ്വാനും വഴതിന്തളതിചെത്. സ്തീശവാക്ീകരണും സവാ
്ത്തിക ശവാക്ീകരണത്തിലൂന്െ എന്ന കവാഴ്ചപ്വാ
െതില് ഊന്നതിനതിന്നുന്കവാണ്വാണ് കുടുുംബശ്രീ എല്വാ 
പദ്തതികളുും ആവതിഷ് കരതിക്കുന്നത്. ഇക്ഴതിഞ്ഞ 
ഒരു വർഷും വതിവതിധ മമഖലകളതിൽ എണ്ണമറ് മന
ട്ടങ്ങൾ കുടുുംബശ്രീക്് ലകവരതിക്വാൻ കഴതിഞ്ഞതി
ട്ടുണ്്.

സയംഘടനറോ സയംവിധറോനയം
കുടുുംബശ്രീയുന്െ അെതിത്റ എന്നുപറയുന്ന

ത് 44 ലക്ും സ്തീകൾ അുംഗങ്ങളവായുള്ള 
അതതിന്റെ ശക്മവായ സവാമൂഹ്യ സുംഘെനവാ സും
വതിധവാനമവാണ്. ഈ �ുംഖലന്യ ശക്തിന്പ്െ
ത്തുക എന്ന ലക്്യമത്വാന്െ 2017 ജനുവരതി 28 
ന് സുംസ്വാനവ്യവാപകമവായതി ്തിശ 2017 സുംഘ
െതിപ്തിച്ചു. മുഖ്യമന്തതി ഉൾന്പ്ന്െയുള്ള മന്തതിമവാർ, 
എും.എൽ.എമവാർ, എും.പതിമവാർ തുെങ്ങതിയ ജന
പ്രതതിനതിധതികൾ പന്ങ്ടുത് ഈ കവാന്്യ്ൻ 
മുമഖന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളതിൽ അുംഗമവാകവാൻ കഴതി
യവാത് നതിരവധതി മപർക്് അതതിനുളള 
അവസരും ലഭതിച്ചു. പവാർശധ്വൽകരതിക്ന്പ്ട്ട വതി
ഭവാഗങ്ങളുന്െ മക്മത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ 
നൽകുക എന്ന സർക്വാർ നയസമീപനത്തി
ന്റെ ഭവാഗമവായതി ്തിശ 2017-ൽ ഭതിന്നലതിുംഗക്വാർ, 
വമയവാജനങ്ങൾ, ശവാരീരതിക ന്വല്ലുവതിളതികൾ 
മനരതിടുന്നവർ, പട്ടതികജവാതതി പട്ടതികവർഗ വതിഭവാ
ഗങ്ങൾ, നയൂനപക്ും, തീരമ്ശ വതിഭവാഗും, വതിധ

വകൾ എന്നീ വതിഭവാഗത്തിൽ ന്പട്ടവർക്വായതി 
പ്രമത്യക അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരതിച്ചു.

സൂക്ഷ്മ സയംരയംഭങ്ങൾ
 കുടുുംബശ്രീ വനതിതകളുന്െ മുഖ്യ ന്തവാഴതിൽ 

മമഖലയവാണ് സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭങ്ങൾ. പല 
പുതതിയ ന്തവാഴതിൽരുംഗങ്ങളതിമലക്കുും കുടുുംബ
ശ്രീ കെന്നുകഴതിഞ്ഞു. ന്കട്ടതിെ നതിർമ്മവാണ 
മമഖലയതിൽ വനതിതകൾ മവാത്രും ഉൾന്പ്ടുന്ന 
ഗ്രൂപ്് രൂപീകരതിച്ചു. 41 ഗ്രൂപ്പുകളതിലവായതി 365 
വനതിതകൾക്് പരതിശീലനും ലഭ്യമവാക്തി.

 ന്തരുവനവായ നതിയന്തണ പരതിപവാെതിയുന്െ 
ഭവാഗമവായതി സുംസ്വാനന്ത് 47 മ്വാക്കുകളതി
ലും എട്ട് നഗരസഭകളതിലമവായതി 58 അനതിമൽ 
ന്ബർത്് കൺമടവാൾ -ബ് മളവാക്് മവാമന
ജ് ന്മറെ് യൂണതിറ്റുകൾ രൂപീകരതിച്ചു. ഇതതിൽ 

�ീശമാ�ീകരണം 
സമാമ്ത്ിക ശമാ�ീകര
ണത്ി�ചട എന് 
കമാ�പ്മാടില് ഊന്ിനി�
ചകമാണ്മാണപ് കുടുംബ�ീ 
എല്ലമാ പദ്തികളും 
ആവിഷപ് കരിക്ന്തപ്. 
ഇകഴിഞ് ഒരു വരഷം 
വിവിധ ദമഖലകളില് 
എണ്ണമറ് ദനട്ടങ്ങള് 
കുടുംബ�ീകപ് ബകവരി
കമാന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്പ്.
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306 മപർ അുംഗങ്ങൾ
 ന്കവാചെതി ന്മമടവായതിൽ ആ്്യഘട്ടത്തിൽ 600 

കുടുുംബശ്രീ വനതിതകൾക്് ന്തവാഴതിൽ
 കൂെവാന്ത സൂക്ഷ്മസുംരുംഭ മമഖലയതിൽ  87 

ഗ്രൂപ്്/വ്യക്തിഗത സുംരുംഭങ്ങൾ, 470 മപർക്് 
സധ്യുംന്തവാഴതിൽ സുംരുംഭങ്ങൾ. ഇവർക്് 
46,45,000/- രൂപ സബ് സതിഡതി ഇനത്തിൽ 
നൽകതി

 18 യൂണതിറ്റുകൾക്് ലക്രസതിസ് മവാമനജ് ന്മറെ് 
ഫണ്് ഇനത്തിൽ 51,25,000/- രൂപ നൽകതി

  51 യൂണതിറ്റുകൾക്് ന്െക് മനവാളജതി ഫണ്വായതി 
88,23,510 രൂപ നൽകതി

 30 യൂണതിറ്റുകൾക്വായതി ന്െക് മനവാളജതി അപ്രേ
മഡഷൻ ഫണ്് 44,77,612 രൂപ നൽകതി.

 19 യൂണതിറ്റുകൾക്വായതി രണ്വാുംഘട്ട ധനസ
ഹവായും 24,67,000/- രൂപ നൽകതി

 4 യൂണതിറ്റുകൾക്വായതി 311596 രൂപ ഇന്ന്നവാ
മവഷൻ ഫണ്് നൽകതി

 ശബരതിമല തീർത്വാെകർക്് മതികചെ 
മസവനും നൽകുന്നതതിനവായതി ഏഴ് കമഫ 
കുടുുംബശ്രീ യൂണതിറ്റുകൾ ആരുംഭതിച്ചു.

 ഇടുക്തിയതിൽ ഇമശ്രീ മതിൽക്് ന്പ്രവാഡയൂസർ 
ക്നതി ആരുംഭതിച്ചു

 ന്ജൻ ആഹവാർ - ്ക്തിണ ന്റയതിൽമവയുമവാ
യതി മചർന്ന് ന്ചങ്ങ�രതിൽ ന്വജതിമറ്റതി
യൻ കവാറെീൻ ആരുംഭതിച്ചു. 

 കുടുുംബശ്രീ സവാനതിട്ടറതി നവാപ്കതിൻ യൂണതിറ്റുകൾ
ക്് 1.54 മകവാെതി രൂപയുന്െ ഓർഡർ ലഭതിച്ചു. 

 റബർ മബവാർഡുമവായതി മചർന്ന് 30 മപർ അെ
ങ്ങുന്ന ന്തവാഴതിൽ മസനകൾ രൂപീകരതിച്ചു

 രേവാമീണ മമഖലയതിന്ല നതിർദ്ന യുവതീയുവവാ
ക്ൾക്് പരതിശീലനമത്വാെവാപ്ും ന്തവാഴതിൽ  

നൽകുന്ന മകന്ദ്രവാവതിഷ് കൃത പദ്തതിയവായ 
്ീൻ്യവാൽ ഉപവാധ്യവായ രേവാമീണ കൗശല്യ 
മയവാജന വഴതി ഇതുവന്ര 15984 മപർക്് 
വതിവതിധ മമഖലകളതിൽ ന്തവാഴതിൽ പരതിശീലന
വും 10679 മപർക്് ന്തവാഴതിലും ലഭ്യമവാക്വാൻ 
കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്.
കവാർഷതിക മമഖലയതിലും കുടുുംബശ്രീ 

വലതിയ മുമന്നറ്മവാണ് നൽകതിയത്. കൃഷതിമയവാ
ന്െവാപ്ും ശുദ്ജലും, മവാലതിന്യ സുംസ് കരണും, 
പരതിസര ശുചതിതധ്ും, നല് ജീവതിതലശലതി, നല് 
ആമരവാഗ്യും എന്നതിവ അെതിസ്വാനമവാക്തി പഞ്
ശീല കവാർഷതിക ആമരവാഗ്യ സുംസ് കവാരും വളർ
ത്തുക എന്ന ലക്്യമത്വാന്െ ന്പവാലതിവ് പദ്തതി 
നെപ്വാക്തിവരുന്നു. ഓമരവാ അയൽക്കൂട്ടവും രണ്ടു 
ന്സറെ് സ്ലത്തുും ബവാലസഭകൾ ഒരു ന്സറെ് 
സ്ലത്തുും കൃഷതി ന്ചയ്യുന്നു. കൂെവാന്ത ഹരതിത
മകരളും പദ്തതിയുന്െ ഭവാഗമവായതി സുംസ്വാന
ത്് ഇതതിനകും 6938 ഏക്ർ തരതിശു ഭൂമതി 
കന്ണ്ത്തി കൃഷതി ആരുംഭതിചെതിട്ടുണ്്. നതിലവതിൽ 
ഒരു ലക്ത്തിലധതികും ഏക്ർ ഭൂമതിയതിൽ കുടുുംബ
ശ്രീ സുംഘകൃഷതി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴതി കൃഷതി ന്ചയ്യുന്നു. 

ഒരു പ്രമ്ശന്ത് പ്രധവാന മക്ലശഘെകങ്ങ 
ന്ളയുും മനുഷ്യന്രയുും പ്രകൃതതിന്യയുും പ്രത്യക്
മവാമയവാ പമരവാക്മവാമയവാ ബവാധതിക്കുകയുും ന്ച
യ്യുന്ന പ്രശ് നങ്ങന്ള മരഖന്പ്ടുത്തുന്ന പഠന പ്ര
വർത്നും - വൾണറബതിലതിറ്തി മവാപ്തിുംഗ്,  മനുഷ്യ 
ക്െത്തിന്നതതിന്ര ആറെതിഹയൂമൻ ടവാഫതിക്തിുംഗ് 
പദ്തതി ഇടുക്തി(മ്വതികുളും), പവാലക്വാെ്(ചതിറ്റൂർ), 
വയനവാെ്(മവാനന്തവവാെതി) എന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ നെ
പ്വാക്തി വരുന്നു. 

സവാുംസ് കവാരതിക രുംഗത്് കുടുുംബശ്രീ വനതി
തകളുന്െ പ്രവാതതിനതിധ്യും ഉറപ്തിക്കുന്നതതിനവായതി 
'വരയുന്െ ന്പൺമ' എന്ന മപരതിൽ ചതിത്രകലവാ 
പരതിശീലന കളരതി, അയൽക്കൂട്ട വനതിതകൾക്് 
യവാത്രകളതിലൂന്െ സധ്യുംതതിരതിചെറതിയുന്നതതിനുും 
അറതിവ മനടുന്നതതിനുമവായതി ആവതിഷ് ക്രതിച്ചു നെ

ഗ്മാമീണ 
ദമഖലയിചല നിരദ്ന 

യുവതീയുവമാകള്കപ് 
പരിശീലനദത്മാടമാപ്ം 

ചതമാഴില്  നല്കുന് 
ദക�മാവിഷപ് കൃത 

പദ്തിയമായ േീന്േയമാല് 
ഉപമാധ്യമായ ഗ്മാമീണ 

കകൗശല്യ ദയമാജന വഴി 
ഇതുവചര 15984 ദപരകപ് 

വിവിധ ദമഖലകളില് 
ചതമാഴില് പരിശീലനവും 

10679 ദപരകപ് ചതമാഴിലം 
ലഭ്യമമാകമാന് 

കഴിഞ്ിട്ടുണ്പ്.
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പ്വാക്തിയ 'നമുക്് മകരളും കവാണവാും'-പഠനയവാ
ത്ര, സമകവാലീന പ്രസക്തിയുള്ള വതിഷയങ്ങൾ 
അവതരതിപ്തിക്കുന്നതു വഴതി ആശയവതിനതിമയും 
നെത്തുന്നതതിനുള്ള ഉപവാധതിയവായതി കമ്മയൂണതിറ്തി 
തതിമയറ്ർ-രുംഗശ്രീ, അയൽക്കൂട്ട�ുംഖലയതിന്ല 
സ്തീകളുും കുട്ടതികളുും മനരതിടുന്ന വതിവതിധ പ്രശ് ന
ങ്ങൾ മനസതിലവാക്കുന്നതതിനുും അവർക്് ആവ
ശ്യമവായ പതി�ണ നൽകുന്നതതിനുും-കമയൂണതിറ്തി 
കൗൺസതിലതിങ്, അയൽക്കൂട്ട വനതിതകളുന്െ 
സവാഹതിത്യവവാസനകന്ള മപ്രവാത്സവാഹതിപ്തിക്കുന്ന 
തതിനവായതി ലതിറ്മറചെർ ന്ഫസ്റതിവൽ, പവാര്ശധ്വൽ
ക്രതിക്ന്പ്ട്ട ടവാൻസ് ന്ജൻഡർ വതിഭവാഗത്തി
ന്ല ആളുകന്ള ഉൾന്പ്ടുത്തി അയൽക്കൂട്ട രൂപീ
കരണും എന്നതിവ സുംഘെതിപ്തിച്ചു.      

                         
നഗരറമഖലയിസ്ല റനട്ങ്ങൾ

* കുടുുംബശ്രീ മുമഖന സുംസ്വാനന്ത് നഗ
രങ്ങളതിൽ നെപ്വാക്കുന്ന പ്രധവാനമന്തതി ആവവാസ് 
മയവാജനയുന്െ ഭവാഗമവായതി 2016-17 സവാ്ത്തിക 
വർഷും ഇതുവന്ര 769.62 മകവാെതി രൂപയുന്െ 
പദ്തതിക്് മകന്ദ്രവാനുമതതി ലഭതിച്ചു സുംസ്വാന
ന്ത് നഗരപ്രമ്ശങ്ങളതിൽ 25654 വീടുകളുന്െ 
നതിർമ്മവാണത്തിന് അനുമതതി ലഭതിച്ചു

നഗരദരി�ര്ക്റോയള്ള
അഭയറക�ങ്ങൾ

നഗര്രതിദ്രരവായ ഭവനരഹതിതർക്് കയറതി
ക്തിെക്കുന്നതതിനുും അന്തതിയുറങ്ങുന്നതതിനുും സ 
ഹവായതിക്കുന്ന അഭയമകന്ദ്രങ്ങൾ നതിർമതിച്ചുനൽകു
ന്നതതിനവാണ് മ്ശീയ നഗര ഉപജീവന മതിഷനതി 
ന്ല ന്ഷൽട്ടർ മഫവാർ അർബൻ മഹവാുംന്ലസ് 
എന്ന  പദ്തതിഘെകും വതിഭവാവനും ന്ചയ്യുന്നത്. 
നതിലവതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്ഷൽട്ടർ മഹവാമുകളു
ന്െ പുനരുദ്വാരണ പ്രവർത്ന ങ്ങളുും ഇതതിന്റെ 
ഭവാഗമവായതി നെപ്തിലവാക്കുന്നു.
 തതിരുവനന്തപുരത്് 72 കുടുുംബങ്ങന്ള പുന

രധതിവസതിപ്തിക്കുന്നതതിന് കരതിമഠും മകവാളനതി
യതിൽ ആറു ഫ് ളവാറ്് സമുചെയങ്ങൾ നതിർമതിചെ് 
ഗുണമഭവാക്വാക്ൾക്് ലകമവാറതി

 11 അഭയമകന്ദ്രങ്ങളുന്െ പുനരുദ്വാരണ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരതിച്ചു

 834 അമന്തവവാസതികൾക്് അഭയന്മവാരുക്തി

ആദിവറോസി റമഖലയിലുയം �റദ്ധയയം 
 ആ്തിവവാസതി മമഖലയതിൽ പുതുതവായതി 304 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
 ആ്തിവവാസതി കുട്ടതികന്ള ഉൾന്പ്ടുത്തി 

പുതുതവായതി 278 ബവാലസഭകൾ
 582 പുതതിയ സുംഘ�ഷതി ഗ്രൂപ്പുകൾ
 142 വ്യക്തിഗത സുംരുംഭങ്ങൾ 

 44 പുതതിയ സൂക്ഷ്മസുംരുംഭങ്ങൾ 
 കൗമവാരപ്രവായക്വാരുന്െ വ്യക്തിതധ് വതികസ

നത്തിനവായതി ഇവന്ര ഉൾന്പ്ടുത്തി 110 
കൗമവാര ക് ള�കൾ

 60 പുതതിയ കലവാെീമുകൾ 
 പുതതിയ 10 ലടബൽ ആശ്രയ മപ്രവാജക്ടുകൾ 
 അയൽക്കൂട്ടതലത്തിൽ 83 മരേഡതിങ്ങ്             

കവാന്്യ്ൻ
 മകവാളനതിതലത്തിൽ 22 കൂട്ടവാമെകൾ 
 ആ്തിവവാസതി പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തിന്പ്ടു

ത്തുന്നതതിന് 214 ആനതിമമറ്ർമവാർക്് പരതി
ശീലനവും  മജവാലതിയുും

 ്ീൻ ് യവാൽ ഉപവാധ്യവായ രേവാമീണ കൗശല്യ 
മയവാജന വഴതി 205 യുവജനങ്ങൾക്് 
ന്തവാഴതിൽ 

 ന്പവാലതിവ് പദ്തതിയതിന്ല പങ്വാളതിത്ും വഴതി 
1457 പുതതിയ സുംഘ�ഷതി ഗ്രൂപ്പുകൾ 

 203 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് മകവാർപ്സ് ഫണ്്
 യുവജനങ്ങൾക്വായതി അ� ജതില്കളതിൽ 

കമാരഷിക ദമഖലയിലം 
കുടുംബ�ീ വലിയ 
മുദന്റ്മമാണപ് നടത്ി 
യതപ്. കൃഷിദയമാചടമാപ്ം 
�ദ്ജലം, മമാലിന്യ 
സംസപ് കരണം, പരിസര 
�െിത്വം, നല്ല ജീവിത
ബശലി, നല്ല ആദരമാഗ്യം 
എന്ിവ അടിസ്മാനമമാ
കി പഞ്ശീല കമാരഷിക 
ആദരമാഗ്യ സംസപ് കമാരം 
വളരത്തുക എന് 
ല�്യദത്മാചട ചപമാലിവപ് 
പദ്തി നടപ്മാകി
വരു�. 
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പതി.എസ്.സതി ഒറ്ത്വണ രജതിസ് മടഷൻ 
കവാന്്യ്ൻ

 വയനവാെ് ജതില്യതിന്ല തതിരുന്നല്തി, �ൽപ്പുഴ, 
കണതിയവാ്റ്, മലപ്പുറും ജതില്യതിന്ല നതിലമ്പൂർ 
നഗരസഭ, കൂെവാന്ത അമര്ലും, ചുങ്ത്റ, 
കരുളവായതി, മുത്െും, എെക്ര, മപവാത്തുകൽ, 
വഴതിക്െവ്, ചവാലതിയവാർ, കരുവവാരക്കുണ്്, തവാ
ന്ഴക്വാെ്, എെവണ്ണ എന്നീ പഞ്വായത്തുക
ളതിലും അട്ടപ്വാെതി മമഖലയതിൽ നെപ്വാക്തി 
വരുന്ന അന്നപ്ര്വായതിനതി പദ്തതിയുന്െ മവാതൃക
യതിൽ കമ്മയൂണതിറ്തി കതിചെൺ ആരുംഭതിക്കുന്നു. 

ലമറ�റോഫിനറോൻസിലുയം മുറന്ന്യം
കുടുുംബശ്രീ സുംഘെനവാ സുംവതിധവാനത്തി

ന്റെ നന്ട്ടല്വാണ് ലമമക്രവാ ഫതിനവാൻസ്. അയൽ
ക്കൂട്ട അുംഗങ്ങൾക്് നവാല ശതമവാനും പലതിശ 
നതിരക്തിൽ ബവാങ്് വവായ് ലഭ്യമവാക്കുന്നതതിനുള്ള 
പദ്തതി നെപ്വാക്തിയതവാണ് കഴതിഞ്ഞ സവാ്
ത്തിക വർഷത്തിന്ല ശ്രമദ്യമവായ മനട്ടങ്ങ
ളതിൽ ഒന്ന്. റതിമവവാൾവതിങ്ങ് ഫണ്്, കമയൂണതിറ്തി 
ഇൻന്വസ്റ് ന്മറെ് ഫണ്് തുെങ്ങതിയവ പുന:സ്വാ
പതിക്കുകയുും ന്ചയ്തു. 

നവാല ശതമവാനും പലതിശ നതിരക്തിൽ അയൽ

ക്കൂട്ടങ്ങൾക്് ബവാങ്് വവായ് നൽകുന്നതതിനവായതി 
50 മകവാെതി രൂപ നീക്തി വയ്ക്കുകയുും തുെർചെയവായ 
സവാ്ത്തിക സവാക്രത പരതിപവാെതിയതിലൂന്െ 
34972 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ സവാ്ത്തിക 
വർഷും 1310 മകവാെതി രൂപയുന്െ ബവാങ്് വവായ് എടു
ക്കുകയുും ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. ഇതതിനകും മ്ശീയ 
സുംസ്വാന സർക്വാരുകളുന്െ പലതിശ 
സബ് സതിഡതി പദ്തതി മുമഖന 22 മകവാെതി രൂപ 
22000 മലന്റ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുും 10000 
മലന്റ സുംഘ�ഷതി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുും നൽകവാൻ 
കഴതിഞ്ഞു.

 13110 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് മവാചെതിങ്ങ് രേവാറെവാ
യതി 6.35 മകവാെതി രൂപ, 2399 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 
റതിമവവാൾവതിങ്ങ് ഫണ്വായതി 3.6 മകവാെതി രൂപ, 127 
സതി.ഡതി.എസുകൾക്് കമയൂണതിറ്തി ഇൻന്വസ്റ് ന്മ
റെ് ഫണ്വായതി 6.37 മകവാെതി രൂപയുും വൾണറബതി
ലതിറ്തി റതിഡക്ൻ ഫണ്വായതി 43 ലക്ും രൂപയുും 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

അട്പെറോടി പ്രറത്ക പദ്ധതിയിലുയം റനട്യം
 പുതുതവായതി  രൂപീകരതിചെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ  

- 53
 പുതുതവായതി  രൂപീകരതിചെ ഊരുസമതിതതികൾ 

- 10
 ആെ് രേവാമും പദ്തതി വതിറ്റുവരവ് - 16 ലക്ും
. രേതിഡ്ജ് മകവാഴ് സ് - 122 ഊരതിൽ 
 കമ്മയൂണതിറ്തി കതിചെൻ - 190 ഊരതിൽ 6. 

കതില കവാറെീൻ - 18 ലക്ും (വരവ്)
 വനവതിഭവ മശഖരും - 12 ലക്ും
 50 ഏക്ർ സ്ലത്് കൃഷതി (ന്നല്്, റവാഗതി, 

കപ്, ഇഞ്തി, പചെക്റതി, വവാഴ) 
 സ് കതിൽ പരതിശീലനും
 66 മപർക്് പരതിശീലനവും 43 മപർക്് 

മജവാലതിയുും
 122 ഊരതിൽ ബവാല മഗവാത്രസഭ  
 140 ഊരതിൽ മലബർ ബവാങ്് 
 140 ഊരതിൽ യൂത്് ക്ലബ് രൂപീകരണും 
 70 കുട്ടതികൾക്് പതി.എസ്.സതി പരതിശീലനും

-ഒരവാൾക്് മജവാലതി 
 മപവാഷകവാഹവാര വതിഭവ മകന്ദ്രും - ഒരവാൾക്് 

മജവാലതി 
 122 ഊരുകളതിൽ ബവാല മഗവാത്രസഭ 
 140 ഊരുകളതിൽ മലബർ ബവാങ്് 

കുടുുംബശ്രീ മവാതൃക നെപ്വാക്വാൻ മഗവാവ, 
തൃപുര, ലക്്ധ്ീപ് എന്നീ സുംസ്വാനങ്ങളുമവായതി 
കുടുുംബശ്രീ ധവാരണവാപത്രും ഒപ്പുവചെതുും ശ്ര
മദ്യ മനട്ടമവാണ്. ഇമതവാന്െ പതതിന്നവാന്ന് സും
സ്വാനങ്ങളതിൽ കുടുുംബശ്രീ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെപ്വാക്തി വരതികയവാണ്.   

(മലഖകന്  
കുടുബശ്രീ മതിഷന്  എക്തികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറവാണ്)

കുടുംബ�ീ സംഘടനമാ 
സംവിധമാനത്ിചന് 

നചട്ടല്ലമാണപ് ബമദക്രമാ 
ഫിനമാന്സപ്. അയല്�ട്ട 

അംഗങ്ങള്കപ് നമാല 
ശതമമാനം പലിശ 

നിരകില് ബമാങ്കപ് വമാ� 
ലഭ്യമമാക്ന്തിനള്ള 

പദ്തി നടപ്മാകിയതമാ
ണപ് കഴിഞ് സമാമ്
ത്ിക വരഷത്ിചല 

�ദദ്യമമായ ദനട്ടങ്ങ
ളില് ഒന്പ്. റിദവമാള്വി
ങ്ങപ് ഫണ്പ്, കമയൂണിറ്ി 

ഇന്ചവസ്റ്റപ് ചമന്പ് ഫണ്പ് 
തുടങ്ങിയവ 

പുന:സ്മാപിക്കയും 
ചെ�. 


