
കുടുംബശ്രീ സുംഘെനാ സുംവിധാന
ടത്ത ്രിന്തുണയ്കാനാണട് സുംസ്ഥാന, 
ജിലൊ, ലബ്ാക്ട് തലങ്ങെില് ഉലദ്ാ
ഗസ്ഥ സുംവിധാനും ഒരുക്ിയിട്ടുള്ള
തട്. ഇതില് സുംസ്ഥാന ഓ�രീസില് 
ശ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്,  നയ്രരമായ 
കാര്ങ്ങള് ശു്രാര്് ടെയ്ല്, സും
സ്ഥാനടത്താട്ടാടക നെക്കുന്ന ്രദ്ധ
തികള്ക്ട് ലമല്ലനാട്ടും നെത്തല്, 
പുതിയ ്രദ്ധതികള് ആവിഷട് ക്രി
ക്ല് തുെങ്ങിയ ലമഖലകെിലാണട് 
ശ്ദ്ധ ലകനശദരീകരിക്കുന്നതട്. 
അതിനാല് തടന്ന �രീല്ഡതല 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങടെക്കുറിച്ചട് അവര്ക്ട് 
വ്ക്മായ ലബാധ്മുണ്ാലകണ്തട് 
അനിവാര്വമാണട്. സുംസ്ഥാനതല 

അറിഞ്ഞുും ്രഠിച്ചുും കാര്ല്ഷി 
വര്ദ്ധിപെിച്ചട് കുടുംബശ്രീ െരീും

ഉലദ്ാഗസ്ഥരില് ്രലരുും �രീല്ഡതലത്തില് മികച്ച 
ശ്രവര്ത്തനും കാഴ്ച്ചവച്ചവരാടണങ്ിലും ഇവര് നി
ര്ബന്മായുും ഇെയ്കിടെ �രീല്ഡട് സന്ദര്്നും നെ
ത്തിയാല് മാശതലമ കാലത്തിനനസരിച്ചട് �രീല്ഡിടല 
യാഥാര്ത്ും ലബാധ്ടപെൊനും അതനസരിച്ചട് 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂശതണും ടെയ്ാനും കഴിയു
കയുള്ളൂ എന്നതട് വ്ക്മാണട്. 

ഇതിടറെ ഭാഗമായി സുംസ്ഥാന ഓ�രീസിലള്ള 
ഉലദ്ാഗസ്ഥരുടെ കാര്ല്ഷി വികസനും ഉറപൊ
ക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷും മൂന്നട് 
ശ്രധാന ശ്രവര്ത്തനങ്ങൊണട് ഞങ്ങള് നെത്തിയതട്. 
നവുംബര് മുതല് മാര്ച്ചട് വടരയുള്ള മാസങ്ങെില് 
കുറഞ്ഞതട് ്രത്തട് ദിവസും �രീല്ഡട് സന്ദര്്നും 
നെത്തണടമന്ന നിര്ലദ്മായിരുന്നു ഇതില് ആദ്
ലത്തതട്. ഇതനസരിച്ചട് സുംസ്ഥാനതല ഓ�രീസിടല 
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അറിഞ്ഞുും ്രഠിച്ചുും കാര്ല്ഷി 
വര്ദ്ധിപെിച്ചട് കുടുംബശ്രീ െരീും

സ്ഥര്ക്ട് നല്കിയിരുന്നു. ഇതനസ
രിച്ചട് വിവിധ വിഷയങ്ങടെക്കുറിച്ചട് 
അവര് വി്ദമായി ്രഠിക്കുകയുും 
വി്കലനും നെത്തുകയുും ്രദ്ധതിക
ള് ടമച്ചടപെടത്താനള്ള നിര്ലദ്ങ്ങ
ള് നല്കുകയുും ടെയ്തു. ഇത്തരത്തില് 
63 റിലപൊര്ട്ടുകൊണട് സമര്പെിച്ചതട്. 
ഈ റിലപൊര്ട്ടുകള് കുടുംബശ്രീ ടവ
ബട്  സ സ റെ ി ട ല  h t t p s : / /
kudumbashree.org/pages/912 
എന്ന ലിങ്ില് അടത്തയാഴ്ച മുതല് 
ലഭ്മാകുും. ഓലരാരുത്തരുും ഈ 
്രഠന റിലപൊര്ട്ടുകളുടെ അവതരണും 
നെത്തണടമന്നട് നിശ്യിച്ചിരുന്നു
ടവങ്ിലും ലകാവിഡട്-19 രണ്ാും 
തരുംഗത്തിടറെ ഭാഗമായുള്ള 
ലലാകഡഡൗണ് മൂലും ഇതട് നെന്നിലെ. 
ഉെന് തടന്ന ഈ ശ്രവര്ത്തനും പൂ
ര്ത്തിയാക്കുകയുും ലഭിക്കുന്ന നിര്ലദ
്ങ്ങള് അതാതട് െരീമുകള് ്രദ്ധതി 
നിര്വ്വ�ണത്തിടറെ ഭാഗമാക്കുകയുും 
ടെയ്ും. 

ഉലദ്ാഗസ്ഥരുടെ കാര്ല്ഷി നി
രന്രും വര്ദ്ധിപെിക്കുകയുും �രീല്ഡു
മായുള്ള ബന്ും നിലനിര്ത്തി താ
ലഴത്തട്ടിടനക്കുറിച്ചുള്ള അവലബാധും 
ലനടന്നുടവന്നുടവന്നട് ഉറപെിക്കുകയുും 
ടെയ്തുടകാണ്ട് മികച്ച ആസൂശതണവും 
്രദ്ധതി നിര്വ്വ�ണവും നെത്തുകടയ
ന്ന ലക്്വമായാണട് ഞങ്ങള് മു
ലന്നാട്ടട് ല്രാകുന്നതട്.

ഉലദ്ാഗസ്ഥടരലൊവരുും തടന്ന വിവിധ ജിലെകെില് 
സന്ദര്്നും നെത്തുകയുും, �രീല്ഡതല ശ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് ്രഠിക്കുകയുും യാഥാര്ത്ങ്ങള് തിരിച്ചറി
യുകയുും വിജ്ാനും വര്ദ്ധിപെിക്കുകയുും ടെയ്തു. ഈ 
സാമ്പത്തിക വര്ഷും ഓലരാ െരീും അുംഗങ്ങളുും  ഒരു 
മാസും കുറഞ്ഞതട് നാലട് ദിവസും വരീതും �രീല്ഡില് 
സന്ദര്്നും നെത്തണടമന്ന നിര്ലദ്വും നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. 

കുടുംബശ്രീ സുംഘെനാ സുംവിധാനത്തിടറെ അെി
സ്ഥാനഘെകമായ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് ലനരിട്ടട് സന്ദ
ര്്ിച്ചട് അയല്ക്കൂട്ട ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് മനസ്സിലാക്കു
ന്നതിനായി  അയല്ക്കൂട്ട ഓഡിറെിങട് 
നെത്തുകടയന്നതായിരുന്നു രണ്ാും നിര്ലദ്ും. 
സുംസ്ഥാന ഓ�രീസിലള്ള ഉലദ്ാഗസ്ഥടര മൂലന്നാ 
നാലലാ ല്രര് ഉള്ടപെടന്ന െരീമുകൊയി തിരിക്കുകയുും 
ഓലരാ െരീമിടനയുും കുടുംബശ്രീ കാസട് (കുടുംബശ്രീ 
അക്ഡൗണ്ട് സട് ആന്ഡട് ഓഡിറെട് സര്വരീസട് 
ടസാസസറെി- KAASS) െരീമുമായി ബന്ിപെിക്കുക
യുും ടെയ്തു. ഈ കാസട് െരീമിടനാപെും ലെര്ന്നട് ഒന്നു
വരീതും സി.ഡി.എസട്, എ.ഡി.എസട്, അയല്ക്കൂട്ടും 
എന്നിവ ഓഡിറെട് ടെയ്ന്ന ശ്രവര്ത്തനങ്ങെില് 
ഉലദ്ാഗസ്ഥര് ്രടങ്ടക്കുകയുും അങ്ങടന �രീല്ഡതല 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങടെക്കുറിച്ചട് ലനരിട്ടട് അറിവട് ലനടക
ടയന്നുള്ളതുമായിരുന്നു ഈ ശ്രവര്ത്തനും. സുംസ്ഥാന 
മിഷനിടല ഉലദ്ാഗസ്ഥടരലൊും ഈ ശ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്ി. 

ഇതട് കൂൊടത കുടുംബശ്രീയിടല ശ്രധാനടപെട്ട ശ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള്/്രദ്ധതികള് എന്നിവയില് ഏടതങ്ിലും 
രണ്ട് വിഷയങ്ങടെക്കുറിച്ചട് വി്ദമായി ്രഠിച്ചട് റി
ലപൊര്ട്ടട് സമര്പെിക്കുകടയന്ന നിര്ലദ്വും ഉലദ്ാഗ

-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv


