
332017  നവംബർ   04
മലയാള മന�ാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പപ്  

ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ര�ോണിലും (0481–2578413)  സംശയങ്ങൾ ര�ോദിക്ോം. തിങ്കൾ,  
ബുധൻ, വ്യോഴം, ശ്നി  വവകുരനേ�ം അഞ്ുമണി മുതൽ  ഏഴുമണിവര� മോപതമോണ്  ഈ സൗക�്യം.  
ര�ോണിലൂരെ  �ികിത്സ ്നൽകുനേതല്ല.

ക ടുുംബശ്രീ ‘മൈകശകോ സംരംഭങ്ങളുടട 
വർഷ’ൈോയി 2017–18 ആചരിക്ോൻ തരീ

രുൈോനടൈടുത്ത കോര്ം കനരകത്ത ഈ കകോള
ത്തിൽ പറഞ്ിരുന്നക്ോ. 

‘ജരീവനം’ എന്നു കപരിട്ട ഈ ക്ോംടപയിൻ യോ
ഥോർഥ്ൈോകുന്നതിന് ഒകകടോബർ ൈോസത്തിൽ 
തുടക്ം കുറിക്ുകയോണ്. ൈൂവോയിരകത്തോളം 
പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങണടൈന്നും ഓകരോ 
പഞ്ോയത്തിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വ്കതിഗത 
സംരംഭവും ഒരു ശഗൂപ്പ് സംരംഭവും പുതുതോയി 
ഉണ്ോക്ണടൈന്നുൈുള്ളതോണക്ോ ‘ജരീവനം’ 
ക്ോംടപയിനിടറെ ശപധോന ലക്്ം. ഈ ലക്്
ത്തികലക്ുളള യോശത സുശപധോന ചുവടുവയപി
കലക്പ് ഒകകടോബറിൽ നരീങ്ങുകയോണ്.

കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളിൽ സംരംഭം തുട
ങ്ങോൻ തോൽപര്ൈുള്ളവർക്പ് രണ്ു തലത്തി
ലോണ് ശപോരംഭ ദി്ോകബോധം നൽകുന്ന ശപ
ശകിയ (ജനറൽ ഓറിയകറെഷൻ ടശടയനിങ്) 
നടത്തിയത്.

ആദ്ഘട്ടൈോയി എ്ോ ക്ോക്പ് തലത്തിലും 
(ചില ജി്കളിൽ ആളുകളുടട എണ്ണൈനുസരി
ച്പ്  പഞ്ോയത്തിലും ) കബോധവൽക്രണ ് ിൽ
പ്ോല നടത്തി. തുടർന്നു കബോധവൽക്രണ 
്ിൽപ്ോലയിൽ പടകെടുത്തവരിൽ സംരംഭം 
തുടരോൻ കവണ്ി ദൃഢനിശചയകത്തോടട വന്ന
വർക്ോയി ജി്ോതലത്തിൽ രണ്ോംഘട്ട ഓറി
യകറെഷൻ നടത്തി. സക്ോഷകത്തോടട പറയ
ടട്ട, 19,929 കപരോണു രണ്ോംഘട്ടത്തിൽ പടകെടു
ത്തു സംരംഭകരോയി ൈോറോൻ ൈുകന്നോട്ടുവന്നത്! 
3000ത്തിൽ അധികം സംരംഭം (വ്കതിഗതവും, 
ശഗൂപ്ും) തുടങ്ങോൻ ലക്്ൈിട്ടതു കുറഞ്ുകപോ
ടയന്നു വ്കതം!   

 കബോധവൽക്രണ ്ിൽപ്ോലയക്ു 
ക്ഷം സകിൽ ടശടയനിങ് (മവദഗധ് പരി്രീ 

ലനം) നൽകുന്നതിലൂടട പരി്രീലന ശപശകിയ 
പൂർ ത്തിയോയി സംരംഭം തുടങ്ങോൻ കവണ് അറി
വു ലഭിക്ുകയോണ്. സകിൽ ടശടയനിങ് തോൽ
പര്ത്തിനനുസരിച്പ് ഓകരോ സംരംഭകനും തി
രടഞ്ടുക്ോൻ കവണ്ി നൂറിലധികം കൈഖല
കൾ ചൂണ്ിക്ോട്ടിയോണ് ഏജൻസികളിൽ നി
ന്നു തോൽപര്പശതം ക്ണിച്ത്. കകറ്ററിങ്, ടട
യ ലറിങ്, ബ്ൂട്ടരീഷൻ, ടെയർ സടപഷലിസറ്റപ്, 
കെോം നഴസിങ്,  കേറ്റോ എൻശടി ആൻഡ് കംപ്ൂ
ട്ടർ ഓപ്കറഷൻ, ടപയിറെിങ്, കൈസൺ  വർക്പ്, 
ടൈേിക്ൽ ലോബ്, മശേവിങ്, ബ്ൂട്ടി ടതറപ്ി
സറ്റപ്, ജ്വ്റി ടശടയനിങ്, പ്ംബിങ്, ഗോർേനിങ്, 
ഫോഷൻ േിമസൻ തുടങ്ങി അനവധി കൈഖ
ലകളിൽ പരി്രീലനം നൽകോൻ കവണ്ി എ്ോ 
ജി്കളിലുൈോയി 252 ഏജൻസികടള എംപോ
നൽ ടചയതുകഴിഞ്ു. കുടുംബശ്രീ നടത്തു
ന്ന ൈറ്റു പരി്രീലന പദ്ധതികളോയ േിേിയു, 
ജിടകമവ, എൻയുഎൻ എന്നിവയിൽ എംപോ
നൽ ടചയത നൂറിലധികം ഏജൻസികടള കന
രിട്ടപ് എംപോനൽ ടചയതിട്ടുൈുണ്പ്. സർക്ോർ പരി
്രീലന സഥോപനങ്ങൾക്ും കനരിട്ടപ് എംപോനൽ
ടൈറെപ് നൽകോൻ തരീരുൈോനിച്തിനോൽ തോൽപ
ര്ൈുള്ള എ്ോവർക്ും ൈികച് പരി്രീലനം സോ
ധ്ൈോക്ോൻ കവണ് ഏജൻസികളും തയോറോയി 
എന്നും പറയോൻ സോധിക്ും.

രണ്ോഴചക്ോലം മദർഘ്ൈുള്ള കകോഴസു
കൾ ൈുതൽ ൈൂന്നുൈോസം മദർഘ്ൈുള്ള കകോ
ഴസുകൾവടര സകിൽ പരി്രീലനത്തിൽ വി
ഭോവനം ടചയതിട്ടുണ്പ്. ഓകരോ കൈഖലയിലും 
മനപുണ്ം കനടോനും, ബിസിനസ്ിടറെ ബോ
ലപോഠങ്ങൾ ൈനസ്ിലോക്ോനും, ധനകോര് ൈോ
കനജടൈറെപ് പഠിക്ോനുടൈോടക്യുള്ള ടൈോേ്ൂ
ളുകൾ പരി്രീലനത്തിൽ ഉൾടപ്ടുത്തിയിട്ടു
ണ്പ്. സ്വ്ം ജി്യിൽ പറ്റുടൈകെിൽ ക്ോക്പ് 

കുെുംബപശരീ 
വിശേഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹ�ികിര�ോർ ഐഎഎസ്
(എകസിക്ൂട്ടരീവ് േയറകടർ, കുടുംബശ്രീ)

കുെുംബപശരീയുമോയി ബന്ധരപെട്ു പ്രവർത്ിക്ുനേവർ 
അറിഞ്ി�ിരക്ണ്ടരതല്ലോം ഈ ്രംകതിയിലുണ്ടക്. 
ഇക്ോ�്യം കുെുംബപശരീ അംഗങ്ങളോയ 
ബന്ധുമിപതോദികരളോട് ഇനേുതരനേ ്രറയുക

സ്വയം ത�ൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
യൊഥൊർഥ്യമൊകുന്ു

ആസഥോനത്തുതടന്ന പരി്രീലനം നൽകോൻ
കവണ്ിയോണ് ആകലോചിക്ുന്നടതകെിലും 
ഏജൻസികൾ എ്ോ ക്ോക്ിലും ഇ്ോത്തതി
നോൽ ഒരുപകക്, ഇതു സോധ്ൈോടയന്നു വരി
്. എകെിലും തികച്ും സൗജന്ൈോയി ൈികച് 
അറിവും ശപോകയോഗികജ്ോനവും നൽകോൻ 
കവണ് തലത്തിൽ പരി്രീലനം ആസൂശതണം 
ടചയതുകഴിഞ്ു. 

േിസംബർ ൈുതൽ നൂതന സംരംഭങ്ങൾ  
ഉണ്ോകുടൈന്നോണു കണക്ുകൂട്ടൽ. ഓകരോ കൈ
ഖലയിലും തൽപരരോയി ൈുകന്നോട്ടുവന്ന പരി്രീ
ലനോർഥികളുടട എണ്ണൈനുസരിച്ു ബോച്ുക
ളോയോണു പരി്രീലനം നടത്തുക. പരി്രീലനം 
കഴിഞ്ോൽ ആവ്്ടൈകെിൽ ബോകെപ് ലികകെജ 
ഉടടന ്രിയോക്ി നൽകോനും കലോൺ സോധ്
ൈോക്ി സഥോപനം ടപടട്ടന്നു തുടങ്ങോനും കവ
ണ് മകത്തോങ്ങപ് കുടുംബശ്രീ മൈകശകോ എറെർ
മശപസ കൺസൽറ്ററെുൈോർ വഴി നൽകുന്നതോ
ണ്. സഥോപനങ്ങളുടട പുകരോഗതി അളക്ോ
നും പദ്ധതി തയോറോക്ി വരുന്നു.

സ്വയം ടതോഴിൽ പരി്രീലന പദ്ധതിടയക്ു
റിച്പ് ഇതുവടര അറിയോത്തവരും ആദ്ഘട്ട
ത്തിൽ നടത്തിയ കബോധവൽക്രണ ്ിൽപ
്ോലയിൽ പടകെടുക്ോൻ സോധിക്ോത്തവരും 
ആ്കെടപ്കടണ്തി്. നിങ്ങളുടട അവസരം 
ഒരിക്ലും നഷടൈോയിട്ടി്. ഈ കോര്ങ്ങൾ 
ഒരു തുടർ ശപശകിയയോയിട്ടോണു കുടുംബശ്രീ 
കോണുന്നത്. 

സംരംഭം തുടങ്ങോൻ ൈുകന്നോട്ടു വരുന്നവർ 
ഇനിയുൈുടണ്കെിൽ അവടരടയ്ോം ഉൾടപ്ടു
ത്തി ഓറിയകറെഷൻ ഇനിയും നൽകും. അതിൽ 
വിദഗധപരി്രീലനം കനടി സഥോപനം/സംരംഭം 
തുടങ്ങോൻ ആശഗെിച്ുവരുന്നവർടക്്ോം 
വിദഗധപരി്രീലനവും നൽകും. അതിനോൽ 
തോൽപര്ൈുള്ളവർ ൈുകന്നോട്ടുവരോൻ ഒരിക്ൽ
ക്ൂടി അഭ്ർഥിക്ുകയോണ്.
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