
2017   ഓഗസ്റ്റ്    26
മലയാള മന�ാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പപ്  44

കുടുംബശ്രീ 
വിശേഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
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കു്ടുംബശ്ടീ മസിഷൻ രയൂപടീകൃതമായ
തു മുതൽ സശതടീകളുട്ട ്ാമയൂഹസി
ക ് ാകതടീകരണത്ാട്ടാപ്ം ് ാ

മ്പ്സിക ് ാകതടീകരണവും ലക്്മസിട്ു റയൂറൽ  
മമതശകാ എന്റർമശപ്സ  (RME) പദ്ധതസി മു
ഖാന്തരം വരുമാനദായക ശപവർ്നങ്ങളായസി 
വസിവസിധ തമഖലകളസിടല ്ംരംഭക ശപവർ്ന
ങ്ങൾ – വ്കതസിഗത ് ംരംഭങ്ങൾ/ശഗയൂപ്പ് ് ംരംഭ
ങ്ങൾ ഏടറെ്ടു്ു ന്ടപ്ാക്സി വരുന്ു. 

റയൂറൽ മമതശകാ എന്റർമശപ്സ  ്ംരംഭ
ങ്ങളസിൽ ഭയൂരസിപക്ം വരുന് കു്ടുംബശ്ടീ അംഗ
ങ്ങളും താൽപര്ം ശപക്ടസിപ്സിക്ുന്തും ഏടറെ
്ടു്ു ന്ട്സിവരുന്തും മൃഗ്ംരക്ണ തമ
ഖലാ ്ംരംഭങ്ങളാണ്. മൃഗ്ംരക്ണ തമഖ
ലയസിൽ കു്ടുംബശ്ടീയുട്ട ശപവർ്നങ്ങൾ 
നാലു പദ്ധതസികളസിലയൂട്ടയാണു ന്ടപ്ാക്ുന്
ത്. ആ്ടുശഗാമം, ക്ടീര്ാഗരം, തപാ്ുക്ുട്സി 
പരസിപാലനം, അ്ടുക്ളത്ാട് മുട്തക്ാഴസി പരസി
പാലനം എന്ടീ നാലു പദ്ധതസികൾ.

ഭക്്്ുരക് (food Security, Food Safety)  ലക്്
മാക്സി ് ം്ുദ്ധമായ പാൽ, മുട്, ഇറച്സി എന്സിവ
കളുട്ട ഉൽപാദനവും, ് ്വയംപര്ാപതതയും, 
കു്ടുംബശ്ടീ അംഗങ്ങൾക്പ് അധസികവരുമാന
വും ഉറപ്ുവരു്ുന്തസിനായസി എല്ാ ജസില്ക
ളസിലും കു്ടുംബശ്ടീ ജസില്ാ മസിഷനുകൾ വഴസി ്സി
ഡസിഎസ തല്സിൽ ഒരു ശഗയൂപ്സിൽ 5 അംഗങ്ങള
്ടങ്ങുന് ടജഎൽജസി രയൂപടീകരസിച്ു ശഗയൂപ്പ് ്ംരം
ഭങ്ങളായസി മൃഗ്ംരക്ണ ശപവർ്നങ്ങൾ 

ഏടറെ്ടു്ുവരുന്ു. 
ആ്ടുശഗാമം പദ്ധതസിയസിൽ ഒരു ഗുണതഭാകതാ

വസിനു 4 ആട്സിൻകുട്സികൾ എന് രടീതസിയസിൽ ചുരു
ങ്ങസിയത് 5 യയൂണസിറെുകളായും ക്ടീര്ാഗരം പദ്ധ
തസിയസിൽ ഒരു ഗുണതഭാകതാവസിനു 2 കറവപ്്ു
ക്ൾ എന് രടീതസിയസിൽ ചുരുങ്ങസിയത് 2 യയൂണസി
റെുകളായും മാംത്ാൽപാദന പദ്ധതസിയസിൽ ഒരു 
ഗുണതഭാകതാവസിന് 2 തപാ്ുകുട്സികൾ എന് 
രടീതസിയസിൽ ചുരുങ്ങസിയത് 2 യയൂണസിറെുകളായും 
അ്ടുക്ളത്ാട് മുട്തക്ാഴസി പരസിപാലനം പദ്ധ
തസിയസിൽ ഒരു ഗുണതഭാകതാവസിന് 20 തകാഴസിക്ു
ഞ്ുങ്ങൾ (60–70 ദസിവ്ം ശപായം) ചുരുങ്ങസിയ
ത് 5 യയൂണസിറെുകളായുമാണു പദ്ധതസി ന്ടപ്ാക്സി 
വരുന്ത്. ഈ പദ്ധതസികൾക്ു ബാങ്പ് തലാൺ, 
ഗുണതഭാകതൃ വസിഹസിതം എന്സിവയ്ക്ു പുറ
തമ കു്ടുംബശ്ടീ മസിഷൻ ആടക പദ്ധതസി്ുക
യുട്ട 35 ് തമാനാണ് ധന്ഹായം.

അഞ്ുതപര്ടങ്ങുന്   ഒരു ശഗയൂപ്സിന് ആ്ടുശഗാ 
മം പദ്ധതസിയുട്ട ഭാഗമായസി 50,000 രയൂപയും ക്ടീ
ര്ാഗരം പദ്ധതസിയുട്ട ഭാഗമായസി 2,18,750 രയൂപ
യും തപാ്ുക്ുട്സി വളർ്ൽ (മാം്്ുരക്) 
പദ്ധതസിയുട്ട ഭാഗമായസി 50,000 രയൂപയും അ്ടുക്
ളത്ാട് മുട്തക്ാഴസി വളർ്ൽ പദ്ധതസിയുട്ട 
ഭാഗമായസി 25,000  രയൂപയും ്ബ്സിഡസി അനു
വദസിച്ുവരുന്ു. മൃഗ്ംരക്ണ പദ്ധതസി മാർഗ
നസിർതദ്ങ്ങൾക്നു്രസിച്പ് അയൽക്യൂട്ങ്ങൾ 
വഴസി തസിരടഞ്്ടുക്ുന് ഗുണതഭാകതാക്ൾ
ക്ു പദ്ധതസിയുട്ട ആനുകയൂല്ം നൽകസി വരുന്ു.

മൃഗസംരക്ഷണ ശമഖല ശ�ോമൺ 
ഇന്ററസ്റ്റ് ഗഗരൂപ്റ് (സിഐജി)
മൃഗ്ംരക്ണ തമഖലയസിടല ശപവർ് ന 

ങ്ങൾ കയൂ്ടുതൽ ആളുകളസിതലക്പ് എ്സിക്ു
ന്തസിനും മൃഗ്ംരക്ണ തമഖലയസിടല ശപ
വർ്നങ്ങളസിൽ ഏർടപ്ട്സിരസിക്ുന് ടചറുകസി
്ട ്ംരംഭകടര ഏതകാപസിപ്സിക്ുന്തസിനും പദ്ധ
തസി ന്ട്സിപ്സിനാവ്്മായ ് ാമ്പ്സിക ് ഹാ
യം നൽകുകയാണ് Support for Animal Husbandry 
Initiatives (SAHI) എന് പദ്ധതസിയസിലയൂട്ട ലക്്മസി
്ടുന്ത്. ആദ്ഘട്്സിൽ നസിലവസിൽ അയൽ
ക്യൂട്ാംഗങ്ങളും 2 കറവപ്്ുക്ളുമുള്ള കർഷ
കടര ശഗയൂപ്ുകളാക്സി അവർക്പ് ആവ്്മായ 
ശപവർ്ന ഫണ്പ് കുറഞ് പലസി്നസിരക്സിൽ 
കു്ടുംബശ്ടീ ് ംഘ്ടനാ ് ംവസിധാന്സിലയൂട്ട 
നൽകുകയാണു ടചയ്ുന്ത്. ഒരു വാർഡസിടല 
ഒരു അയൽക്യൂട്്സിൽ നസിതന്ാ ഒന്സിലധസികം 
അയൽക്യൂട്ങ്ങളസിൽ നസിതന്ാ ഉള്ള 5 അംഗങ്ങ
ടള ഉൾടപ്്ടു്സിയാണു ്സിഐജസി രയൂപടീകരസി
തക്ണ്ത്. കുറഞ്തു 2 വർഷടമങ്സിലും പ്ു
വളർ്ൽ തമഖലയസിൽ ശപവൃ്സിപരസിചയമു
ള്ളവരും 2 കറവപ്്ുടവങ്സിലും ഉള്ളവർക്ുമാ
ണ് ഈ ആനുകയൂല്ം ലഭസിക്ുന്ത്. ഒരു ശഗയൂപ്സി
ന് 1,00,000 രയൂപയാണ്. 4% പലസി് നസിരക്സിൽ ് സി
ഐഎഫായസി അനുവദസിക്ുന്ത്. ആദ്ഘട്
്സിൽ 100 ് സിഐജസികൾ  രയൂപടീകരസിച്ു ് സിഐ
എഫ് നൽകുവാനാണു പദ്ധതസി. 

ഇറച്ിശ്ോഴി വളർത്തൽ
തകരള്സിൽ തകാഴസി ഇറച്സിയുട്ട വസില ശകമാ

തടീതമായസി വർധസിച്ുവരുന് ്ാഹചര്്സിൽ 
തകരള്സിന് ആവ്്മായ തകാഴസി ഇറച്സി തക
രള്സിൽ തടന് ഉൽപാദസിപ്സിച്പ് കുറഞ് നസിര
ക്സിൽ എ്സിക്ുവാൻ കു്ടുംബശ്ടീയസിലയൂട്ട 
ലക്്മസി്ടുന്ു. മൃഗ്ംരക്ണ വകുപ്ും Kerala 
State Poultry Development Corparation (KEPCO) എന്ടീ 
സ്ാപനങ്ങളുമായസി ് ംതയാജസിച്ാണു  കു്ടും 
ബശ്ടീ പദ്ധതസി ന്ടപ്ാക്ുന്ത്. ഒരു യയൂണസിറെസിൽ 
ഒരു ്ംരംഭക എന് നസിലയസിൽ 1000 വ്കതസിഗ
ത ്ംരംഭങ്ങളായസിട്ാണു ശപസതുത പദ്ധതസി 
ന്ടപ്ാക്ുന്ത്. കു്ടുംബശ്ടീ വഴസി തസിരടഞ്്ടു
ക്ുന് ഗുണതഭാകതാക്ൾക്ു മൃഗ്ംരക്
ണവകുപ്ു വഴസി പരസി്ടീലനം നൽകുകയും ഒരു 
ദസിവ്ം ശപായമുള്ള 1000 കുഞ്ുങ്ങടള ഒരു 
വ്കതസിക്ു നസിശചസിത നസിരക്സിൽ KEPCO യസിൽ 
നസിന്ു ലഭ്മാക്ും. 42 ദസിവ്ം ഈ തകാഴസിക്ു
ഞ്ുങ്ങടള പരസിപാലസിച്ു നസിശചസിതനസിരക്സിൽ 
KEPCOയ്ക്ു തടന് തസിരസിടക നൽകുന്താ
ണ്. ഇതുവഴസി 10,000 രയൂപ വടര ഒരു ഗുണതഭാ
കതാവസിനു ശപതസിമാ്ം ലഭസിക്ുടമന്ാണു ശപ
തടീക്. ഇതു ്ംബന്സിച് നയപരമായ തടീരു
മാനങ്ങൾ മകടക്ാള്ളുകയാണ്. കൃത്മായസി 
തപാളസി്സി, ്ബ്സിഡസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ രയൂപടീ
കരസിച്ത്ഷം പദ്ധതസി ന്ടപ്ാക്ുന്താണ്. തക
രള്സിടന്റ ഭക്്്ുരക്യ്ക്ും മാം് ്ുര
ക്യ്ക്ുമായസി കു്ടുംബശ്ടീ ന്ടപ്ാക്ുന് വലസി
ടയാരു ചുവ്ടുവയ്പാണസിത്.

കുടുംബശ്രീ തുടങ്ുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ളുടടയും 
പരിപോടികളുടടയും വി്ദോം്ങ്ൾ വിവരിക്ുന്ന 
ഈ പംകതി നിങ്ളറിയുന്ന കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ഷളോടു 
പതിവോയി വോയിക്ോൻ പറയണം. അതവർക്ു 
പുതിയ ടവളിച്ം നൽകും.

വരുമോനദോയ�മോയ 
വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ


