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ഒരു ചേഞ്ായി ഏതറ്ടുത്ു. ഇതിനു കവണ് 
പപവരത്നങ്ങള് അവര െീല്ഡ് തേത്ില് 
ഊരജ്ിതമായി നടത്ുകയും തചയ്തു. 

സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്ാ് താത്പര്യമുള്ളവരക്് 
തപാതുകബാധവത്ക്രണം നല്കുന്നു. പിന്നീട് 
സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടി ക്കൂടി കഴിഞെ 
കേ്ം ജനപുണ്യ പരിേീേനം ആവേ്യമുള്ളവരക്് 
അതും നല്കുന്നു. പപാകദേികമായ തേത്ില് 
ഒഴിവുകള് കതണ്ത്ി തതാഴില് കനടിതയടുക്ാ് 
സഹായിക്ുകയും തചയ്ുന്നു. ഇങ്ങതനയുള്ള വിവിധ 
പപവരത്നങ്ങളാണ് ഓകരാ സിഡിഎസിതറെയും 
കനതൃത്വത്ില് ഇക്ാേയളവില് നടത്ിയിട്ടുള്ളതും 
തുടരന്ന് വരുന്നതും. ഇന്ന് ഏതറ അഭിമാനകത്ാതടയും 
സകന്താ്കത്ാതടയും പറയതട്ട, ഈ തവല്ുവിളി 
ഞങ്ങള് ഏതറ്ടുത്് 60 ദിവസങ്ങള് കഴിഞെകപ്ാള് 
സരക്ാര നല്കിയ േക്്യവും മറികടന്ന് 19,136 
കപരക്് തതാഴില് േഭ്യമാക്ാ് കുടുംബപേീയ്ക് 
കഴിഞെിരിക്ുകയാണ്. ഈ പപവരത്നങ്ങളുതട 
ഭാഗമാകാ് താത്പര്യമറിയിച്് രജിസ്പടര തചയ്ത 
40,000 കപരക്് ക്കൂടി ഇകപ്ാള് വിവിധഘട്ടങ്ങളിേുള്ള 
പരിേീേനങ്ങള് നല്കിവരുന്നു. 

2020 തെപബുവരിയിതേ ബജറ്ില് പപഖ്യാപിച് 1000 
ജനകീയ കഹാട്ടേുകളുതട ര്കൂപീകരണം എന്ന ഏതറ 
തവല്ുവിളി നിറഞെ േക്്യത്ില് കുടുംബപേീ കനടിയ 
പുകരാഗതിതയക്ുറിച്് ഇന്നതേ ഈ പംക്തിയില് 
എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. ഇതുകപാതേ തതന്ന മതറ്ാരു 
ചേഞ്് ഞങ്ങളുതട കുടുംബപേീ ടീം ഏതറ്ടുത്് 
വിജയത്ികേതക്ത്ിച്തിതനക്ുറിച്് ഇതന്നഴുതതട്ട. 

ബഹുമാനതപ്ട്ട മുഖ്യമന്പതി പപഖ്യാപിച് 100 
ദിന കരമ്മ പരിപാടിയില് ഒന്നായിരുന്നു 50,000 
കപരക്് കാര്ികകതര കമഖേയില് തതാഴില് 
നല്കാനുള്ള പദ്തി. സ്വയം തതാഴില് അതല്ങ്ില് 
വരുമാനദായ തതാഴിേുകള് കനടിതക്ാടുക്ാനുള്ള 
വിവിധ പദ്തികള് വഴി താത്പര്യമുള്ളവരക്് 
പരിേീേനവും പിന്തുണാസഹായങ്ങളും നല്കി 
വരുമാനമാരഗ്ഗത്ികേക്് നയിക്ുന്ന അതിജീവനം 
കകരളീയം പദ്തിയുതട മ്കൂന്നിതോന്ന് ടാരഗറ്ും 
കുടുംബപേീയ്കായിരുന്നു േഭിച്ിരുന്നത്. 50,000 
കപരില് 15,000 കപരതക്ങ്ിേും സ്വയം തതാഴില് 
േഭ്യമാക്ണതമന്ന േക്്യം തസപ്റ്ംബര ഒന്നിനാണ് 
ഞങ്ങള് ഏതറ്ടുത്ത്. ഡിസംബര പത്ിനകം 
പ്കൂരത്ിയാകക്ണ് ഈ േക്്യം കുടുംബപേീയുതട ജില്ാ 
ടീമും സിഡിഎസ് അംഗങ്ങളും അയല്ക്്കൂട്ടാംഗങ്ങളും 

അതിജരീവനും കകരെരീയും - കുടുംബശ്രീ 
മുകേന 19,136 കപര്ക് മ്തയാഴില്
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മുകന്നറിയ ഞങ്ങള്ക്് ഡിസംബര ആകുകമ്ാകഴക്ും 
ഇനിയുകമതറകപ്രക് ്വരുമാനമാരഗ്ഗം കനടിതക്ാടുക്ാ് 
കഴിയുതമന്നാണ് കരുതുന്നത്. തവല്ുവിളികള് 
ഏതറ്ടുത്് േക്്യപ്കൂരത്ീകരണം നടത്ുകതയന്ന 
സംതൃപ്തികയക്ാളുപരി 19,136 കുടുംബങ്ങളികേക്് 
പപതീക്യും വരുമാനമാരഗ്ഗവും എത്ിക്ാ് 
സാധിച്ുതവന്ന കനട്ടം മുകന്നാട്ടുള്ള യാപതയില് 
ഞങ്ങള്ക്് ഏതറ പപകചാദനകമകുന്നു. ഈ ദൗത്യം 
ഏതറ്ടുത്് പ്കൂരത്ീകരിച് എല്ാ കുടുംബപേീ 
അംഗങ്ങള്ക്ും ഒരിക്ല്ക്്കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങള് കനരുന്ന .ു 
ഇകത ആകവേകത്ാതടയും േക്്യകബാധകത്ാതടയും 
കവഗതകയാതടയുമുള്ള പപവരത്നങ്ങള് ഏവരും 
തുടരുതമന്നും കരുതതട്ട.

കകരളത്ിതറെ ദാരിപദ്യ നിരമ്മാരജ്ന ദൗത്യമായ 
കുടുംബപേീ സംസ്ാനത്ിതറെ ഉപജീവന 
ദൗത്യമായി മാറുന്നതിതറെ സാക്ാത്ക്ാരമാണ് 
ഉപജീവന കമഖേയിതേ ഈ കനട്ടം. ഒരു ഒറ് േക്്യം 
മുന്നില്ക്ണ്് അത് പ്കൂരത്ീകരിക്ാ് പപവരത്ിച് 
എല്ാവരക്ും എതറെ അഭിനന്ദനങ്ങള്. ഇപതയും 
കപരക്് തതാഴില് േഭ്യമാക്ാ് സഹായിച് ജില്ാ 
മി്് കകാരഡികനറ്രമാര, സിഡിഎസ് അംഗങ്ങള്, 
അക്ൗണ്റെുമാര എന്നിവതര അഭിസംകബാധന തചയ്ത് 
ബഹുമാനതപ്ട്ട ധനകാര്യ വകുപ്് മന്പതി കഡാ. ടി.എം. 
കതാമസ് ഐസക് ഇന്ന് ജവകുകന്നരം 3 മണിക്് 
സംസാരിക്ുകയും തചയ്തു. 

15,000 എന്ന സരക്ാര നല്കിയ ചേഞ്് മറികടന്ന് 


