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യുവതീയുവാക്ള്ക്് ഓകരാ സിഡിഎസിേും ആ 
സിഡിഎസികനാട ്കചരന്ന ്തകാണ് ്ഉപജീവന പദ്തികള് 
കതണ്ത്ാനും അത് മികവികേതക്ത്ിക്ാനുമുള്ള 
അവസരമാണുണ്ാകുക. പദ്തിയുതട ഭാഗമാകാ് 
വനിതകള്ക് ്മു്ഗണനയുണ്ാകും. ഈ ഇകറെണ്ിപ്് 
കപപാപഗാമിതന പറ്ിയുള്ള വിേദാംേങ്ങള് https://www.
kudumbashree.org/pages/476 എന്ന േിങ്ില് േഭ്യമാണ്. 
ഇകറെണ്ിപ്് പദ്തിതയപ്റ്ിയുള്ള ചുരുങ്ങിയ 
വിേദാംേങ്ങള് താതഴ നല്കുന്നു. 

1. വിദ്യാഭ്യാസ കയാഗ്യത - ബിരുദധാരികളായ 
ആരക്ും അകപക്ിക്ാം

2. പപായപരിധി - 20 വയസ്് തികഞെവരും 30ല് 
അധികരിക്ാത്വരും

3. അവരവര താമസിക്ുന്ന തകദേേ സ്ാപനത്ിതേ 
സിഡിഎസില് മാപതമാണ് ഇകറെണ്ിപ്് 
തചയ്ാനാകുക

4. തിയതിയും സമരപ്ികക്ണ് ഇടവും- ഒക്ാബര 
23 മുതല് നവംബര 5 വതര അതാത് 
സിഡിഎസുകളില് .അകപക് സമരപ്ിക്ാനാകും.  

5. എല്ാ സിഡിഎസുകളിേും േഭിച് അകപക്കളുതട 
സ്കൂക്ഷ്മ പരികോധന 2020 നവംബര 6ന് നടത്ി 
അന്ന് തതന്ന ഇകറെണിതന തതരതഞെടുക്ും. 

സരക്ാരിതറെ 100 ദിന പദ്തികളുതട ഭാഗമായി 
50,000 കപരക്് വിവിധ പദ്തികള് വഴി തതാഴില് 
നല്കുന്ന പപവരത്നങ്ങളുതട ഭാഗമായി വിവിധ 
പരിപാടികളുമായി മുകന്നാട്ട് കപാകുകയാണ് 
കുടുംബപേീ മി്നും. ഇതിതറെ ഭാഗമായുള്ള 
'അതിജീവനം കകരളീയം' എന്ന പപകത്യക ക്യാതമ്യ്് 
വഴി അരഹരായവരും താത്പര്യമുള്ളവരുമായ 
ഗുണകഭാക്താക്തള കതണ്ത്ുന്നതിനുള്ള പേമങ്ങള് 
കുടുംബപേീ സിഡിഎസ ്തേത്ില് നടന്നുവരികയാണ.് 
ഇങ്ങതന കതണ്ത്ുന്നവരക്് തപാതുഅവകബാധ 
പരിേീേനവും ജനപുണ്യ പരിേീേനവും നല്കി 
വിവിധ പിന്തുണകകളകി അവരക്് വരുമാനമാരഗ്ഗം 
കനടിതക്ാടുക്ാനാണ് ഞങ്ങള് പേമിക്ുന്നത്. 
ഈ പദ്തി വളതര ആകവേകത്ാതടയാണ് എല്ാ 
ജില്കളും സിഡിഎസുകളും അയല്ക്്കൂട്ടങ്ങളും 
ഏതറ്ടുത്ിരിക്ുന്നത്. അതിനാല് തതന്ന ഈ 
പദ്തി മികച് വിജയം കനടിതയടുക്ുതമന്ന് ഞങ്ങള് 
പപതീക്ിക്ുന്നു. 

ക്യാതമ്യ് തറെ വിജയത്ിനായി ഒരു ജദ്വമാസ 
ഇകറെണ്ിപ് ്കപപാപഗാമും ഞങ്ങള് ആരംഭിക്ുകയാണ.് 
കുടുംബപേീ 'അതിജീവനം കകരളീയം' ഇകറെണ്ിപ്് 
കപപാപഗാം എന്ന ഈ പദ്തി വഴി തത്പരരായ 

കുടുംബശ്രീ ഇകന്റണ്ഷിപ്്
കരേയാഗ്യാും വരുന്നൂ...
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ജില്ാ മി്നില് നിന്നും നല്കുന്നതായിരിക്ും. 

ഈ ഇകറെണ്ിപ്് പദ്തിയുതട ഭാഗമായി നിങ്ങളുതട 
ജവദഗ്ധ്യം ഉപകയാഗിച്് സിഡിഎസുമായി 
കചരന്ന് പപവരത്ിച്് കുടുംബപേീയിേ്കൂതട മാറ്ങ്ങള് 
വരുത്ാനും സമ്കൂഹത്ിന് കസവനകമകാനും 
താത്പര്യമുള്ളവരക്് അതാത് തകദേേ സ്ാപന 
സിഡിഎസുകതള ബന്തപ്ടാം കകരളത്ിതേ ദാരിപദ്യ 
നിരമ്മാരജ്ന ദൗത്യവും ഉപജീവന ദൗത്യവുമായ 
കുടുംബപേീയിേ്കൂതട നടത്ുന്ന ഒരു ബൃഹത്ായ 
ഉപജീവന പദ്തിക്് ഈ ഇകറെണ്ിപ്ിേ്കൂതട മികച് 
സംഭാവനകയകാനുള്ള അവസരമാണ് ഇകപ്ാള് 
നിങ്ങള്ക്ുള്ളത്. താത്പര്യമുള്ള ഏവരും അതാത് 
തകദേേ സ്ാപനങ്ങളില് ഈ ഇകറെണ്ിപ് ്പദ്തിയുതട 
ഭാഗമാകുതമന്ന് പപതീക്ിക്തട്ട.

തതരതഞെടുത്വരക് ്നവംബര 7 മുതല് ജനുവരി 
7 വതര പപസ്തുത സിഡിഎസില് ഈ ഇകറെണ്ിപ്് 
തചയ്ാനാകും. 

6. കസവനമകനാഭാവകത്ാതട പപതിെകേച്ഛയില്ാതത 
പപവരത്ിക്ുന്നവരക്് ഇകറെണ്ിപ്ിതറെ 
ഭാഗമാകാം. ഇകറെണ്ിപ്് തചയ്ുന്നവരക്് 
കവതനം, കഹാണകററിയം, യാപതാബത്, മറ്് 
ആനുക്കൂേ്യങ്ങള് എന്നിവ അനുവദിക്ുന്നതല്. 

7. പുതിയ ആേയങ്ങളുതട ആവി്് ക്ാരവും 
നടപ്ാക്േും, സംരംഭങ്ങതള സഹായിക്ല്, കഡറ് 
അനാേിസിസ്, കഡറ്ാ മാകനജ് തമറെ്...തുടങ്ങിയ 
പപവരത്നങ്ങളാണ് ഇകറെണ്ിപ്ിതറെ ഭാഗമായി 
തചകയ്ണ്ി വരിക. 

8. ഇകറെണ്ിപ്് പ്കൂരത്ിയാക്ുന്നവരക്് 
ഇകറെണ്ിപ് ്കംപ്ീ്് സരട്ടിെിക്റ് ്കുടുംബപേീ 


