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ന തൂനമായ ആശയ�ൾ �പാവർ�ികമാ
�ി കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ�ൾ�ു 

വരുമാനദായക�ളായ പുതിയ �പവർ�ന
�ളിൽ ഏർെടാനും, സാമൂഹികേ)മ രംഗ
�ു പു�നുണർവു െകാ+ുവരാനും 2016 – 
17 സാ-�ിക വർഷ�ിൽ തുട�മിടാൻ നമു
�ു കഴിയണം. ഇതിനാവശ8മായ സാഹചര8
�ളും സാ-�ിക പി9ുണയുെമ:ാം ലഭ8മാ
യ <ഥിതി� ്ഇനി ഈ ആശയ�ളുെട നടാ
�ലിലാണു നാം �ശ?നൽേക+@.

161 േകാടി രൂപയാA ഈ സാ-�ികവർ
ഷം കുടുംബ�ശീയുെട �പവർ�ന�ൾ�ുേവ
+ി സം<ഥാന സർ�ാർ ബജCിൽ വകയിരു
�ിയിDുE@. ഇതുകൂടാെത േദശീയ �ഗാമീണ 
ഉപജീവന ദൗത8�ിലൂെട (National Rural Livelihood 
Mission - NKLM) ലഭി�ുO 90 േകാടി രൂപകൂടി േച
രുേ-ാൾ 250 േകാടിയിലധികം രൂപയാണു കു
ടുംബ�ശീ� ് അടി<ഥാന �പവർ�ന�ൾ
�ു ലഭി�ുO@.

എ:ാവർ�ും ഭവനെമO ല)8േ�ാെട 
േകVസർ�ാർ നടാ�ുO �പധാനമWി 
ആവാ< േയാജന (PMAY), നഗര ഉപജീവന ദൗ
ത8ം (NULM), �ഗാമീണ സംരംഭ�െള േ�പാൽസാ
ഹിി�ാനുE <CാർD ്അ\ വിേ:] എnർ
ൈ�പ< േ�പാ�ഗാം  (SVEP),  കാർഷിക ഉOതി 
ല)8മിDു വിഭാവനം െചfത മഹിളാ കിസാൻ 
സശാgതികരൺ പേര8ാജന (MKSP), െതാഴിൽ 
പരിശീലനം ലഭ8മാ�ി യുവതീയുവാ�ൾ�ു 
േജാലി നൽകാൻ േവ+ി ആസൂ�തണം െച
fത ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ8ായ �ഗാമീൺ കൗസ
ല8 േയാജന (DDUGKY) തുട�ിയ വിവിധ േകV 

എO@ ഈ വർ  ഷെ� സു�പധാനമായ ഒരു 
ല)8മാA. കഴിq സാ-�ികവർഷം 
ആരംഭിw പ?തിയായ വാfപകൾ 4% പലിശ
f�ു ലഭ8മാ�ുO പലിശ സzസിഡി പ?
തി ഈവർഷം തുടരുOു. അയൽ�ൂD�ൾ
�ുE മാwി| �ഗാn,് സിഡിഎസുകൾ�ു
E കമ8ൂണിCി ഇൻെവ<Cെ്മn ്ഫ+ ്എOി
വയും ഈ വർഷം മുൻവർഷ�ളിെലോെല 
നൽകാൻ ഉേ~ശി�ുOു.

സാമൂഹിക പുനരു?ാരണ രംഗ�ു വലി
െയാരു ചുവടുവfപാA ഈ വർഷം വരു
�ാൻ ല)8മിടുO@. ‘അഗതിരഹിത േക
രളം’ പ?തി നടാ�ുകയാണു ന�ുെട 
ല)8ം. ‘ആ�ശയ’ പ?തിയുെട തുട�ംമു
തൽ ഇOുവെര ഒOര ല)�ിലധികം അഗ
തി കുടുംബ�ൾ�ു കുടുംബ�ശീയുെട ൈക
�ാ� ് ലഭ8മായിDു+.് അർഹരായ എ:ാ 
കുടുംബ�െളയും കെ+�ി ആ�ശയയിൽ 
ഉൾെടു�ാനും അഗതിരഹിത േകരളം സാ
)ാൽ�രി�ാനും നമു� ് ഒരുമിwു �പവർ
�ിേ�+തു+.് 200 പ�ായ�ുകളിൽ പു
തിയ ബ�< <കൂൾ തുട�ുെമOും ബ�< 
<കൂളുകൾ� ്25 ല)ം വീതം ലഭ8മാ�ുെമ
Oും ഉE േകരള സർ�ാരിെn ബജC ്�പഖ8ാപ
നം നടാേ�+തും കുടുംബ�ശീയിലൂെടയാ
A. മാനസിക െവ:ുവിളികളുE കുDികളുെട 
പരിശീലനവും പഠനവും ഉറാ�ാൻ ഈ തീരു
മാനം എ�തയുംെപെDOു നടാേ�+ ബാധ8
ത നമു�ു+.് മാതാപിതാ�േളാ സംര)ണ
�ിനു ബ�ു�േളാ ഇ:ാ� മാനസിക െവ
:ുവിളികൾ േനരിടുO കുDികൾ�ായി ഓേരാ 
ജി:യിലും ഒരു പുനരധിവാസേകVം വീതം 
തുട�ാനും ഈ സാ-�ികവർഷം നമു�ു 
സാധിേ�+തു+.്

കഴിq സാ-�ികവർഷം 28 തേ~ശ
<ഥാപന�ളിൽ അര)ിതാവ<ഥാ പഠനം 
(വൾണറബിലിCി മാി|) നട�ിയിരുOു. ഈ 
വർഷം 140 പ�ായ�ുകളിൽ വൾണറബിലി
Cി മാി| നട�ാനും കഴിqവർഷെ� പഠ
ന�ിെn ഭാഗമായി ല)8മാ�ിയ േ�പാജgടു
കൾ നടാ�ാനും നമു�ു സാധി�ണം. ഇതു
കൂടാെത ‘<േനഹിത’ േകV�ൾ 14 ജി:കളി
ലും തുട�ാനും ‘കമ8ൂണിCി കൗൺസലി|’ 
ശgതിെടു�ാനും ‘േ�ാ�ുതല കൗൺസ
ലി| േകV�ൾ’ തുട�ാനും 2017–18ൽ കഴിയ
ണം. സാഹിത8 ശിൽപശാല, നാടക�ളരി, ചി
�തരചനാ ക8ാം\ തുട�ിയ വിവിധ സർഗാ�
ക �പവർ�ന�ളിലൂെട <�തീശാgതീകര

ണവും വനിതാ അംഗ�ളുെട ആ�
വിശ�ാസം വളർ�ാനുE �പവർ�
ന�ളും ല)8�ളിൽെപടുOു.

കുടുംബ�ശീ 

കുടുംബവിേശഷം

എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�

(എgസിക8ൂDീ� ഡയറgടർ, കുടുംബ�ശീ)

പുതിയ 
സാരഥികൾ

വരു� വർഷം

പ?തികളുെട േകര
ള�ിെല േനാഡൽ 

ഏജൻസി കുടുംബ�ശീ
യാണേ:ാ? ഈ പ?തിക

ളിലൂെട ലഭ8മാകുO േകV 
– സം<ഥാന ഫ+ുകൾ മാ�തം 

500 േകാടിയിലധികം വരും. അോൾ 800 േകാ
ടിേയാളം രൂപയാണു കുടുംബ�ശീയിലൂെട സാ
ധാരണ�ാരുെട ഉOമന�ിനായി ഈ സാ-
�ികവർഷം ലഭ8മാകുO@.

43 ല)ം കുടുംബ�ളാണു കുടുംബ�ശീ
യിൽ അംഗമായിDുE@. ഈ സാ-�ിക വർ
ഷം 50 ല)ം കുടുംബ�െള കുടുംബ�ശീ കുടും
ബ�ിേല�ു സ�ാഗതം െച�ണെമO വിശാ
ലമായ ല)8മുEതിനാൽ കഴിq വർഷം 
നട�ിയ ‘ദിശ’ ക8ാംെപfനിെn തുടർ�പവർ
�ന�ൾ െചേ�+തു+.് 2017 – 18 വർഷം 
കുടുംബ�ശീയിൽ തിരെqടുിെn വർഷം കൂ
ടിയാA. പുതിയ ഭാരവാഹികെള തിരെqടു
�ു പരിശീലനം നൽകി �പവർ�ന മികവിേല
�ുയർ�ാനും, നിലവിെല ഭാരവാഹികൾ�് 
ഇനിയുE ആറു മാസ�ാലം മികw �പവർ�
നം നട�ി അവി<മരണീയമായ േസവന കാ
ലയള� ഉറാ�ാനും േവ+ പരിശീലന�ൾ 
ഈ വർഷെ� �പധാ നല)8മാA. 

ലഘു സ-ാദ8�ളാണേ:ാ കുടുംബ�ശീ
യുെട �പവർ�ന�ിെn അടി�റ. ര+രല
)ം അയൽ�ൂD�ൾ ഉEവയിൽ ഒരുല)
�ി എൺപതിനായിര�ിലധികം അയൽ�ൂ
D�ൾ�ു ലിേ�] വാfപ 
ലഭ8മായിDു+.് ബാ� ്ലിേ�
] നൂറുശതമാനെമ�ി�ുക 

2017–18 വർഷം കുടുംബ�ശീയിൽ 
തിരെ�ടു�ിെn വർഷം കൂടിയാ�. 
പുതിയ ഭാരവാഹികെള തിരെ�ടു#ു 
പരിശീലനം നൽകി �പവർ#ന 
മികവിേല'ുയർ#ാനും, നിലവിെല 
ഭാരവാഹികൾ'് ഇനിയു* ആറു മാസ'ാലം 
മിക/ �പവർ#നം നട#ി അവി4മരണീയമായ 
േസവന കാലയള6 ഉറ�ാ'ാനും േവ: 
പരിശീലന;ൾ ഈ വർഷെ# 
�പധാനല>?മാ�.

കവർ ചി�തം
അരുണും
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