
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷും കുടും
ബശ്രീടയ സുംബന്ിച്ചുും ടവല്ലുവി
െികള് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. 
ലകാവിഡട്-19 മ�ാമാരിയുും 
അതുമായി ബന്ടപെട്ട ലലാകഡഡൗ 
ണും സൃഷ്ിച്ച ശ്രതിസന്ികള്ക്ി
െയില് ലകാവിഡിടനതിലരയുള്ള 
ല്രാരാട്ടത്തിനും ശ്രതിലരാധ ശ്രവ
ര്ത്തനങ്ങൡലമായിരുന്നു കുടുംബശ്രീ 
ശ്രധാനമായുും ശ്ദ്ധ ലകനശദരീകരിച്ച
തട്. എന്നാല് അലതാടൊപെും തടന്ന 
്രദ്ധതിശ്രവര്ത്തനങ്ങള് മികച്ച 
രരീതിയില് മുലന്നാട്ടട് ടകാണ്ടുല്രാകാ
നും ഞങ്ങള്ക്ട് കഴിഞ്ഞു. നിരവധി 
ശ്ലദ്ധയമായ ലനട്ടങ്ങള് 2020-21 

ശ്രതിസന്ികള്ക്ിെയിലും 
ലനട്ടങ്ങള് സകവരിച്ചട് കുടുംബശ്രീ

സാമ്പത്തിക വര്ഷും സകവരിക്ാന് കുടുംബശ്രീയ്കട് 
കഴിഞ്ഞു. 

2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് 1007 ജനകരീയ 
ല�ാട്ടലകള് (2021 ലമയട് 21 വടര 1063) ആരുംഭി
ക്ാനായതട് കുടുംബശ്രീയുടെ ശ്ലദ്ധയമായ ലനട്ടങ്ങ
െിടലാന്നുമാണട്. ഈ ല�ാട്ടലകളുകെില് നിന്നട് 
ദിവസലന ഒന്നര ലക്ലത്താെും ല്രര്ക്ാണട് 20 
രൂ്രയുടെ ഉച്ചയൂണട് നല്കി വരുന്നതട്. കുടുംബശ്രീ 
മുലഖന നെപെിലാക്ിയ മുഖ്മനശതിയുടെ സ�ായ 
�സ്ും വായ്ാ ്രദ്ധതി മുലഖന ലകാവിഡട് ശ്രതിസ
ന്ിയില്ടപെട്ടുഴറിയ 25.17 ലക്ും കുടുംബങ്ങള്ക്ട് 
1917.55 ലകാെി രൂ്ര ്രലി്ര�ിത വായ്യായുും 
ലഭ്മാക്ി. 

-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv



ശ്രതിസന്ികള്ക്ിെയിലും 
ലനട്ടങ്ങള് സകവരിച്ചട് കുടുംബശ്രീ

-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv

ലസനകള് ശ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
 
കൂൊടത കുടുംബശ്രീയിലൂടെ നെപെി
ലാക്ി വരുന്ന മടറെലൊ ലകനശദ ്രദ്ധ
തികളുും ശ്രതിസന്ികള്ക്ിെയിലും 
മികച്ച രരീതിയില് മുലന്നാട്ടട് ടകാണ്ടു
ല്രാകാന് കുടുംബശ്രീയ്കട് കഴിഞ്ഞു. 

ഈ ശ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെടയലൊും 
�ലങ്ങള് ഉള്ടപെടന്ന ഒരു പുസ്കും 
ഞങ്ങള് തയാറാക്ി ശ്രസിദ്ധരീകരി
ച്ചിരിക്കുന്നു. കുടുംബശ്രീ ടവബട് സസ
റെിടല https://www.kudumbashree.
org/pages/159 എന്ന ലിങ്ില് 
ബുകട് സട് ആന്ഡട് ലശബാഷര് എന്ന 
വിഭാഗത്തില് ഈ പുസ്കും വായി
ക്ാനാകുും. കുടുംബശ്രീ ലനട്ടങ്ങള് 
2020-21 എന്ന ഈ പുസ്കത്തില് 
സുംഘെന, സമലശകാ �ിനാന്സട്, 
സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭും, സാമൂ�് വികസനും 
എന്നിങ്ങടന കുടുംബശ്രീ നെത്തുന്ന 
വിവിധ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശകമരീകരി
ച്ചട് അവതരിപെിച്ചിരിക്കുന്നു. കുടുംബ
ശ്രീയുടെ ലനട്ടങ്ങള് അെങ്ങിയ ഈ 
പുസ്കും ഏവരുും വായിക്കുകയുും 
നിര്ലദ്ങ്ങള് അറിയിക്കുകയുും ടെ
യ്ടമന്നട് കരുതടട്ട.

ലകാവിഡട് വ്ാ്രനത്തിടറെ വ്ത്സ് ഘട്ടങ്ങെില് 
ജനങ്ങള്ക്ട് വിവിധ ലസവനങ്ങള് എത്തിച്ചട് നല്കു
ന്നതിനള്ള വിജയമാതൃകയായിത്തരീര്ന്ന തലദ് 
സ്ഥാ്രനതല റാപെിഡട് ടറസട് ല്രാണ്സട് െരീമുകള്ക്ട് 
സുശ്രധാന ്രിന്തുണലയകുന്നതുും കുടുംബശ്രീയാണട്. 
മാസട് കട്- സാനിസട്ടസര് നിര്മ്മാണും, ഓസണലെന് 
്രഠന സ�ായത്തിനായി വിദ്ാര്തികള്ക്ട് ലാ
്രട് ലൊപ്പുകള് ലഭ്മാക്കുന്നതിനട് ടക.എസട്.എ�ട്.
ഇയുമായി ലെര്ന്നട് വിദ്ാശ്രീ െിട്ടി ്രദ്ധതി നെത്തി
പെട്, ലശബക്ട് ദ ടെയിന് ക്ാടമ്പയട് നിലൂടെയുള്ള 
ലബാധവത്ക്രണ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ലലാകഡഡൗണ് 
കാലയെവില് വലയാജനങ്ങള്ക്കുും അഗതി കുടുംബ
ങ്ങള്ക്കുലമകിയ ്രിന്തുണ, ബഡട് സട് സട് കൂെിടല 
വിദ്ാര്തികള്ക്ട് നല്കിയ വിവിധ ലസവനങ്ങള് 
എന്നിവ ലനട്ടങ്ങെില് ഉള്ടപെടും. 

ലകാവിഡട് മ�ാമാരിയുടെ തരീശവതലയറിയ ഘട്ടത്തി
ല് നെത്തിയ ഈ ഇെട്രെലകള്ക്കു്രരി ഒരു ഉ്ര
ജരീവന ദഡൗത്ടമന്ന നിലയിലലക്ട് കുടുംബശ്രീ 
വെര്ന്നു. 50,000ത്തിലലടറ സ്വയും ടതാഴിലവസ
രങ്ങൊണട് കുടുംബശ്രീ മുലഖന സൃഷ്ിച്ചതട്. സൂക്ഷ്മ 
സുംരുംഭങ്ങള് കൂൊടത 63,999 കുടുംബശ്രീ കൃഷി 
സുംഘങ്ങളുടെ (ലജായ്റെട് ലയബിെിറെി ശരൂപ്പുകളുടെ) 
ഭാഗമായ കര്ഷകര് കാര്ഷികവൃത്തിയില് സജരീവ
മായി സര്ക്ാരിടറെ സുഭിക്ലകരെും ്രദ്ധതിക്ട് 
മികച്ച ്രിന്തുണയുലമകി. മൂല്വര്ദ്ധന ശുംഖല സൃ
ഷ്ിക്കുന്നതിനട് 1000ത്തിലധികും കാര്ഷിക സുംരും
ഭങ്ങളുും ആരുംഭിച്ചു. 971 തലദ് സ്ഥാ്രനങ്ങെില് 
കുടുംബശ്രീ സുംരുംഭടമന്ന നിലയില് �രിതകര്മ്മ


