
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞട
പെിടറെ ഭാഗമായി വിവിധ 
സുംലയാജന ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് കുടും
ബശ്രീ ഏടറെടത്തട് നെപെിലാക്ിയി
രുന്നു. ടതരടഞ്ഞടപെട് ട്രരുമാറെച്ചട്ടും 
നിലനിന്നിരുന്നതിനാല് അക്ാല
യെവില് Making an Impact ്രര
മ്പര താത്ക്ാലികമായി നിര്ത്തി
വച്ചിരുന്നു.  അതിനാൽ കുടുംബശ്രീ 
ജിലൊഭരണകൂെങ്ങളുമായി സ�കരി
ച്ചട് നെപെിലാക്ിയ ഈ ശ്രവര്ത്തന
ങ്ങടെക്കുറിച്ചട് എഴുതുവാന് കഴിഞ്ഞി
രുന്നിലെ.  ഇന്നടത്ത ലലഖനത്തില് 
കുടുംബശ്രീ നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞ
ടപെിലനാെനബന്ിച്ചു നെത്തിയ 

നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞടപെിടല 
കുടുംബശ്രീയുടെ സജരീവ 
്രങ്ാെിത്തും അറിയാും

ഇെട്രെലകടെക്കുറിച്ചട് എഴുതാും.

കുടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങള്ക്ട് വിവിധ അവസരങ്ങൊണട് 
ഈ ടതരടഞ്ഞടപെിലനാെട് അനബന്ിച്ചട് ഓലരാ 
ജിലെയിലും ലഭിച്ചതട്. ല്രാെിങട് സാമശഗികളുടെ വി
തരണലകനശദങ്ങെില് ഭക്ണും തയാറാക്ി നല്കു
ന്നതിനട് ക്ാറെരീന് തുെങ്ങാനള്ള അവസരവും 
ല്രാെിങട് ലകനശദങ്ങെില് ഭക്ണവിതരണത്തിന
ള്ള അവസരവും എലൊ ജിലെകെിലും ലഭിച്ചു. ല്രാെിങട് 
ലകനശദങ്ങളുും ല്രാെിങട് സാമശഗികളുടെ വിതരണ 
ലകനശദങ്ങളുും വൃത്തിയാക്ാനും മാലിന്നിര്മ്മാ
ര്ജനും നെത്താനമുള്ള അവസരവും ലഭ്മായി. 
ഇതട് കൂൊടത ല്രാെിങട് ലവാെറെിയര്മാരായി ശ്രവ
ര്ത്തിക്ാനും മറെട് െില ഇെങ്ങെില് ലഡറെ എന്ശെി 
ടെയ്ാനള്ള അവസരവും അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങള്ക്ട് 
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kudumbashree... എന്ന ലിങ്ില് 
ലഭിക്കുും. ഇത്തരത്തില് വരുമാനും 
കടണ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞതിനട് പുറലമ 
തൃശ്ശൂര്, ലകാട്ടയും ജിലെകെില് വനിതാ 
സഡൗഹൃദ ല്രാെിങട് സട് ലറെഷനകളുും 
എറണാകുെും ജിലെയില് �രിത ബൂ
ത്തുകള്ളുും സ്ഥാ്രിക്ാനള്ള അവ
സരവും കുടുംബശ്രീയ്കട് ലഭിച്ചു. ലവാ
ടട്ടണ്ല് ദിനത്തില് കണ്ണൂര്, 
ലകാട്ടയും, ലകാഴിലക്ാെട്, എറണാ
കുെും, മലപ്പുറും ജിലെകെിടല ലവാടട്ട
ണ്ല് ലകനശദങ്ങെില് ഭക്ണവിത
രണും നെത്തുകയുും ടെയ്തു കുടുംബശ്രീ. 
ഒറെത്തവണ വരുമാനും ലനൊനള്ള 
അവസരും എന്നതില്രരി കുടുംബ
ശ്രീ അുംഗങ്ങള്ക്ട് ഈ ബൃ�ത്തായ 
ജനാധി്രത് ശ്രശകിയയില് ്രങ്ാ
െികൊകാനും അതുവഴി ് ാക്രീകര
ണും സകവരിക്ാനും ജനലസവന
ത്തിലൂടെ സമൂ�ത്തിടറെ ഭാഗമായി 
വിവിധ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറെടത്തട് 
നെപെിലാക്ാനമുള്ള ആത്മവി്്വാ
സും ലനെിടയടക്ാനടമാടക് ഈ 
ഇെട്രെലകെിലൂടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. ഈ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ായി 
മുലന്നാട്ടട് വന്ന എലൊ കുടുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങള്ക്കുും ആ്ുംസകള്.

ലഭിച്ചു. അങ്ങടന ടതരടഞ്ഞടപെട് ശ്രശകിയയുമായി 
ബന്ടപെട്ടട് നിരവധി അവസരങ്ങള് കുടുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങള്ക്ട് ലഭിച്ചുടവന്നതട് ഏടറ സലന്ാഷലമ
കുന്നു. 

ലകരെത്തിടല 162 ല്രാെിങട് സാമശഗി വിതരണ 
ലകനശദങ്ങെില് 128ലും ക്ാറെരീനകള്/കല�കള്/
ഫുഡട് ലകാര്ട്ടുകള് ആരുംഭിക്ാനള്ള അവസരും കു
ടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങള്ക്ട് ലഭിച്ചു. ല്രാെിങട് ദിനത്തി
ല് 14,964 ല്രാെിങട് ലകനശദങ്ങെില് ല്രാെിങട് 
ഉലദ്ാഗസ്ഥര്ക്ട് കുടുംബശ്രീ സുംരുംഭകര് ഭക്ണ
വിതരണും നെത്തി. 2,11,31,966 ലകാെി രൂ്രയാണട് 
ഭക്ണവിതരണത്തിലൂടെ 11,690 കുടുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങള്ക്ായി ലഭിച്ചതട്. 16,425 അുംഗങ്ങള്ക്ട് 
ല്രാെിങട് ലകനശദങ്ങള് വൃത്തിയാക്ാനും 18,975 
അുംഗങ്ങള്ക്ട് ല്രാെിങട് ലകനശദങ്ങെിടലയുും 
വിതരണ ലകനശദങ്ങെിടലയുും മാലിന്നിര്മ്മാര്ജ
നത്തിനള്ള അവസരങ്ങളുും ലഭിച്ചു. ലകാവിഡട് ശ്ര
തിലരാധ ശ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ടതര്മല് 
സട് കാനര് ഉ്രലയാഗിച്ചട് ലവാട്ടട് ടെയ്ാടനത്തുന്നവ
രുടെ ്രരീലരാഷ്ാവട് അെക്ാനും  സാനിസറെസര് 
നല്കാനമുള്ള അവസരും10,663 ല്രര്ക്കുും ലഭിച്ചു. 
122 ല്രര്ക്ട് ലഡറെ എന്ശെി ശ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 
ഭാഗമാകാനമായി.

ലകരെത്തില് ടതരടഞ്ഞടപെട് സമയത്തട് കുടുംബശ്രീ 
ടെയ്ത ശ്രവര്ത്തനങ്ങടെക്കുറിച്ചട് തയാറാക്ിയ ബുകട് 
ടലറെട് https://www.kudumbashree.org/.../stdhl_


