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കുടുംബ�ശീ വഴി ഇനി   
3 െതാഴിൽ േമഖല കൂടി

ഭാരതര� നം േനടിയ ആദ� കായികതാരം – സ�ിൻ െതൽഡുൽ�ർ

ഒരു മാസം മുൻപു തിരുവന�പു
ര�ു കുടുംബ�ശീയുെട ഒരു 
സം�ഥാനതല ഉ�ഘാടന�

ട!ിൽ വിശി#ടാതിഥികെള കാ�ു
നിൽ%ുകയാ&. ഉ�ഭ(ണവും ചാ
യയും ഏതു കാ,റി/ യൂണി,ിനാണു 
നൽകിയ1 എ3ാരാ4േ6ാൾ അതാ, 
അവർ വ3േ;ാഎ3ായിരു3ു മറുപടി. 
േനാ%ുേ<ാഴതാ ഒരു ��തീ തെn മാ

രുതി വാൻ നിർ�ി അതിൽനി3ും ചായയും മ,ും ഇറ%ു3ു.
‘സ@�ം വാഹനമാേണാ?’ അടു�ു െച3ു ഞാൻ േചാദി

�ു. ‘അേത’ എ3 മറുപടി േകEേ6ാൾതെ3 സേ�ാഷമായി!  
‘വാഹന!ൾ വെര സ@�മായുHവരാേണാ കുടുംബ�ശീ
യിൽ’ എ3ു ഞാൻ അറിയാെത േചാദി�ുേപായേ6ാഴാണു 
തിരുവന�പുരെ� �ശുതി േക,റി/ ടീമിെല ഗിരിജ തെn 
കഥ പറ41: പല വീടുകളിലായി വീEുേജാലി%ു േപായിരു
3 അവർ 2004ൽ ആണു കുടുംബ�ശീയിൽ േചരു31. അ3ു 
തുട!ിയ കാ,റി/ യൂണി,ാണി1. ഒEുമി% അംഗ!ൾ%ും 
ന; വീടായി, വാഹന!ളായി,ന; സൗകരQ!ളായി. ഇ3ു 
േവR�ത ഓർഡറുകൾ ലഭി%ു3 വലിെയാരു സംരംഭമായി 
ഈ യൂണി, ്മാറി%ഴി4ു.   കുടുംബ�ശീയിലുHവർ മി%
വർ%ും പറയാനുH1 വിജയകഥകളാ&. േകരള�ിെn മാതൃകയിൽ 
ഇ�Qയിെല മ,ു 11 സം�ഥാന!ളിൽ കുടുംബ�ശീകൾ �പവർ�ി%ു
3ുെR3 കാരQം പലർ%ും അറിയി;േ;ാ. കുടുംബ�ശീ െകEി6ടു
%ാൻ നൂറിലധികം മലയാളി വനിതകൾ പരിശീലകരായി അവിെട ഇേ6ാ
ഴും �പവർ�ി%ു3ുR.് അവരിൽ മി%വർ%ും 40,000 രൂപയിലധികം �പ
തിമാസ ഓണേററിയം കിEു3ുR.് കുടുംബ�ശീ അ!െന ഇ�QZ%് 
എ3;, േലാക�ിനു തെ3 നെ;ാരു മാതൃകയായി മാറു3ു. 

 കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ!ൾ%ു സ@യം െതാഴിൽ േമഖലയിലും 
േസവന േമഖലയിലും വളെരയധികം അവസര!ളാണു വ3ുെകാRി
രി%ു31. വനിതകൾ മാ�തം േസവനം �പദാനം െച\ു3 േലാക�ിെല 
ഏക െമേ�ടാ ആയി െകാ�ി െമേ�ടാ മാറുേ<ാൾ ആയിരേ�ാളം കുടും
ബ!ളിേല%ാണു പുതിയ െതാഴിലവസര!െള�ിേ�രു31. സർ
%ാർ വകു6ുകൾ%ും �ഥാപന!ൾ%ും ആവശQമായ യൂണിേഫാ
മുകളും മ,ും കുടുംബ�ശീ ത\ൽ യൂണി,ുകൾ%ു െടൻഡറി;ാെത നൽ
കാം എ3 പുതിയ സർ%ാർ ഉ�ര^ കഴി4 മാസം വ3േതാെട കൂ
ടുതൽ ഓർഡറുകൾ ലഭി%ാനുH വഴിെയാരു!ി%ഴി4ു. േകരള
�ിൽ �പവർ�ി%ു3 മു3ൂ,ൻപതിലധികം കുടുംബ�ശീ ത\ൽ യൂ
ണി,ുകൾ%ാ& ഇതുവഴി വലിെയാരു െതാഴിലവസരം കിEു31.

         ആേരാഗQവകു6ുവഴി �കൂളുകളിൽ വിതരണം െച\ു3 സാ
നി,റി നാ_കിനുകൾ ഉRാ%ി നൽകാനുH രRരേ%ാടി രൂപയുെട 
കരാർ കുടുംബ�ശീ%ു തെ3യാണു ലഭി�ിരി%ു31. േകരള�ിെല 
��തീ സംരംഭകർ നട�ു3 കുടുംബ�ശീ നാ_കിൻ ഉൽപാദന യൂണി
,ുകൾ% ്ഇേതാെട പുതുജീവൻ ലഭി�ിരി%ുകയാ&. തൃശൂർ, എറണാ
കുളം, ആലുവ, െകാ;ം, െച!3ൂർ തുട!ി ഒേEെറ റയിൽേവ �േ,ഷ
നുകളിെല പാർ%ി!ും കാnീൻ 
നട�ി6ും, െവZ,ി/ ഹാൾ നട
�ി6ു ചുമതലയും കുടുംബ�ശീ 
ഏെ,ടു�ു വിജയമാ%ിയേതാ
െട ആ േമഖലയിലും മുേ3,മുRാ
കും. സർ%ാരിതര േമഖലകളിൽ 
നി3ുകൂടി ഇ�രം അവസര!ൾ 
ലഭQമാ%ാനാ& അടു� �ശമം.

പുതിയ   െതാഴിലിട�ൾ
കുടുംബ�ശീയിൽ ലഭQമാകു3 

േജാലികളിൽ സാധQമായെതാെ% 
കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ!ൾ
േ%ാ വനിതകൾേ%ാ നൽകണ
െമ3 നയം നട6ാ%ുേ<ാൾ മൂ3ു 
പുതിയ െതാഴിലവസര!ളാ& 

ഉടെന ലഭQമാകു31. (www.kudumbashree.org/careers ൽdetailsഉR)്
1. കുടുംബ�ശീയുെട േനതൃത@�ിൽ 14 ജി;കളിലും തുട!ു3 

‘�േനഹിത’ ജnർ െഹൽ_ െഡ�കിൽ ഓഫി� അസി�,n,് െസ
കQൂരി,ി, െകയർേട%ർ എ3ീ ത�തികകളിേല%ു മാർ� ്31 p അകം 
അേപ( നൽകാം. കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ!ളായ വനിതകൾ%ു 
മാ�തമാ& അവസരം. ഓഫി� അസി�,n ് ത�തിക ബിരുദധാരി
കൾ%ും െസകQൂരി,ി ത�തിക പ�ാംതരം പാസായവർ%ും െകയർ
േട%ർ ത�തികയിേല%ു പാചകേമഖലയിൽ മുൻ പരിചയമുHവർ
%ും അേപ(ി%ാം. ഇതു കൂടാെത എംഎ�ഡqQു / കൗൺ സലി/ 
പഠി� വനിതകൾ%ായി 22 കൗൺസലർ ഒഴിവുകളും ബിരുദധാരികൾ
%ായി 51 േസവനദാതാവിെn ഒഴിവുകളും ‘�േനഹിത’യിൽ വരു3ു. 
ഈ ഒഴിവുകളിേല%ു കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ!ൾ അ;ാ� വനിത
കൾ%ും അേപ(ി%ാം. 

2. കുടുംബ�ശീ മുേഖന നട6ാ%ു3 േദശീയ നഗര ഉപജീവന പz
തി (NULM)യുെട ഭാഗമായി നഗര�പേദശ!ളിൽ വിവിധ �പവർ�ന!ൾ 
ഫീൽ�തല�ിൽ നട6ാ%ു3തിനു കമQൂണി,ി ഓർഗൈനസർമാരാ
യി �പവർ�ി%ാനും കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ!ളായ വനിതകൾ%് 
അവസരം ലഭി%ു3ു. �� ടു ആ& അടി�ഥാന േയാഗQത. നഗരസ
ഭാ പരിധിയിൽ �ഥിരതാമസമാ%ിയവർ%ു മാ�തമാ& ഈ അവസരം 
ഉH1. സാമൂഹിക വികസനവുമായി ബ�െ6E േമഖലയിൽ ഉH �പ
വർ�ന പരിചയവും കുടുംബ�ശീ �പവൃ�ിപരിചയവും അധിക േയാ
ഗQതയായിരി%ും. മാർ� ്31p അകം ബ�െ6E ജി;ാ മിഷൻ ഓഫിസി
ലാ& അേപ( നൽേകR1.

3. കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ!ളിൽ നി3,് ബിേകാം ബിരുദധാരികളാ
യ, രRുവർഷം �പവൃ�ിപരിചയ
മുH ��തീ–പുരുഷ�ാർ% ്ഇരു
3ൂേറാളം സിഡിഎ� അ%ൗR
n ്ത�തികകളിേല% ്അേപ(ി
%ാം. ഒരു വർഷേ�%ുH കരാർ  
നിയമന�ിp അേപ(ിേ%R 
അവസാന തീയതി ഏ�പിൽ ആറാ
&. കുടുംബ�ശീ സിഡിഎ� െച
യർപ�സൺ വഴി ജി;ാ മിഷനിേല
%ാ& അേപ(കൾ നൽേകR
1. കുടുംബ�ശീകളുെട സംഘടനാ 
സംവിധാന�ിെn ചാലകശ�തി
യായി �പവർ�ി%ാൻ ലഭി%ു3 
വലിയ ഒരു അവസരമാ& അ%ൗ
Rn ്ത�തിക.

കുടുംബ�ശീയിൽ ഇേ�ാൾ                    
43 ല�ം കുടുംബ�ൾ

നാൽപ�ിമൂ3ു ല(�ിേലെറ കുടുംബ!ളാണി
േ6ാൾ കുടുംബ�ശീയിലുH1! കൃതQമായി പറ4ാൽ, 

43,06,976 കുടുംബ!ൾ. അയൽ%ൂE!ൾ 2,77,175, എഡിഎ� 
19,857, സിഡിഎ� 1073. ഇവെര;ാം േചർ3ു തുട!ിയ ൈമേ�കാ 
എnർൈ�പ� സംരംഭ!ൾ 31,619, ആനിമൽ ഹ�ബnറി (ആ�, 
പശു, േകാഴി പരിപാലന) സംരംഭ!ൾ 3972. സംഘകൃഷി �ഗൂ6ു
കൾ മാ�തം  54,167 എ�മുR.് വനിതാ കർഷകരുെട എ�ം  2,65,273. 
49, 960 െഹ�ടർ �ഥല� ്അവർ കൃഷി െച\ു3ു. അയൽ%ൂE
!ൾ% ് 3170 േകാടി രൂപ സ<ാദQമുR.് അയൽ%ൂE!ൾ സ@�ം 
അ%ൗRിൽ നിെ3ടു� വാZപ 14,100 േകാടി രൂപ.

കുടുംബ�ശീ 

കുടുംബവിേശഷം

എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�
(എ�സികQൂEീ^ ഡയറ�ടർ, കുടുംബ�ശീ)


