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(ഇരു േിളയ ന്ന് ) സപ്്തീര ക്തീകരണവും കുടുംബപ്രീ 
പ്ബ ൻഡിംഗും 

95. സ്പ്തീകെുളട അവസ്ഥയിൽ പകരെേിൽ പ്രപദ്ധയമ യ 
 ുപര ഗതി ലകവരിച്ചിട്ടുളണ്ടങ്കിൈും സ്പ്തീ ദവിയുളട 
ക രയേിൽ ന ം ഇപപ ഴും ഏതു സംസ്ഥ നവും പ  ളൈ 
 ിന്നിൈ ളണന്ന ണ് സമക ൈീന വിവ ദങ്ങൾ 
ക ണിക്കുന്നത്. സ്പ്തീര ക്തീകരണം ൈക്ഷയമിട്ടു 
ളക ണ്ട ണ് ഈ സർക്ക രിളെ ആദയബജറ്റിൽേളന്ന 
ളജൻഡർ ബജറ്റിംഗ് പ് ഖയ  ിച്ചത്. ഇതിളെ 
അടിസ്ഥ നേിൽ ബജറ്റിളൈ സ്പ്തീ  രിഗണനയിൽ 
പ്രപദ്ധയമ യ  ുപര ഗതി ഉണ്ട യിട്ടുണ്ട്. 2016-17-ൽ 
 ൂർണ്ണമ യും സ്പ്തീകൾക്കുള്ള സ്കീമുകെുളട അടങ്കൽ 
760 പക ടി രൂ യും  ദ്ധതി അടങ്കൈിളെ 4 രതമ നവും 
മ പ്തമ യിരുന്നു. സർ, 2019-20 ളൈ ബജറ്റിൽ ഈ തുക 
1420 പക ടി രൂ യ യും  ദ്ധതി വിഹിതം  
6.1 രതമ നമ യും ഉയർേുന്നു. ള  തുവികസന 
സ്കീമുകെിൽ സ്പ്തീകൾക്ക യുള്ള പ് പതയക ഘടകംകൂടി 
കണക്കിളൈടുക്കുകയ ളണങ്കിൽ ളമ േം വനിത  
വിഹിതം 16.85 രതമ നമ ണ്. 2017-18-ൽ ഇത്  
11.5 രതമ നം ആയിരുന്നു. വകയിരുേൈിൈ യ ൈും 
 രി  ടികെിളൈ ലവ ുൈയേിൈ യ ൈും സ്പ്തീര ക്തീ 
കരണേിളെ ഏറ്റവും ജനകീയമ യ ഇടള ടൽ പമഖൈ 
കുടുംബപ്രീയ ണ്. കുടുംബപ്രീയുളട ആഭിമുഖയേിൈുള്ള 
വരുമ നദ യക പ് വർേനങ്ങെിൽ ഗുണ രമ യ മ റ്റം 
വരുേുന്നതിന് 2019-20-ൽ മുൻലകളയടുക്കും.   
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96. സൂക്്ഷമ ളത ഴിൽ സംരംഭങ്ങെിളൈ വിപകപ്രീകൃത 
ഉൽപ ദനം വി ണനപമഖൈയിൽ വിജയിക്കണളമങ്കിൽ 
പ്ബ ൻഡ് അടിസ്ഥ നേിൈുള്ള പകപ്രീകൃതമ യ 
മ ർക്കറ്റിംഗ് അനിവ രയമ ണ്. അേരളമ രു 
വി ണനതപ്ന്തേിളെ കുടക്കീഴിപൈ സൂക്്ഷമ ളത ഴിൽ 
സംരംഭങ്ങൾ വിജയിക്കൂ. പ് െയ നന്തര ജീവപന   ധി 
വികസനേിളെ ഭ ഗമ യി ഇേരളമ രു വി ുൈമ യ 
തപ്ന്തേിന് കുടുംബപ്രീ രൂ ം നൽകുകയ ണ്. 
ത ളഴപറയുന്ന 12 ഉൽപന്നങ്ങെ ണ് ഇതിന യി 
ളതരളഞ്ഞടുക്കുന്നത്.  

1) നയൂപ്ടിമിക്സ് പ  ഷകഭക്ഷണം 
2) മ രി കുട 
3) സുഭിക്ഷ ന െിപകര ഉൽ ന്നങ്ങൾ 
4) പ്രീ ഗ ർളമെസ്് 
5) പകരെ ചിക്കൻ 
6) കയർ പകരെ 
7) കരകൗരൈ ഉൽ ന്നങ്ങൾ 
8) ഇനംതിരിച്ച പതൻ പ്ബ ൻഡുകൾ 
9) ളഹർബൽ പസ പുകൾ 
10) കറിളപ ടികൾ 
11) ഉണക്കമീൻ 
12) ആദിവ സി ഉൽ ന്നങ്ങൾ 

97. ഈ ഉൽ ന്നങ്ങെുളട സൂക്്ഷമ ളത ഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
ഒപന്ന  അതിൈധിപക  േസ്റ്റർ പകപ്രങ്ങൾ പകപ്രീ 
കരിച്ച യിരിക്കും പ് വർേിക്കുക.  രിരീൈനം നൽകുക, 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എേിച്ചുളക ടുക്കുക, 
ഉൽ ന്ന മ നദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുക, വ ങ്ങൽ വിൈ 
നിർണ്ണയിക്കുക തുടങ്ങിയവളയല്ല ം േസ്റ്റർ പകപ്ര 
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ങ്ങെ യിരിക്കും തീരുമ നിക്കുക. വി ണനേിന് 
സിവിൽ സലപ്ലസ്, കൺസയൂമർളെഡ്,  സൂപർ 
മ ർക്കറ്റുകൾ, സവക രയ കച്ചവടക്ക ർ എന്നിവർക്കു 
 ുറളമ കുടുംബപ്രീയുളട 200 ളചറുവി ണന പകപ്രങ്ങെും 
കുടുംബപ്രീയുളട പഹ ംപഷ പ ് രൃംഖൈയും സീ 
മ ക്കും. ഇതിനു  ുറപമ, പമൽപറഞ്ഞ ഉൽപന്നങ്ങൾ 
ളക്കല്ല ംകൂടി സീനിയർ മ ർക്കറ്റിംഗ് എക്സികയുട്ടീവിളെ 
പനതൃതവേിൽ കുടുംബപ്രീയുളട കീഴിൽ ഒരു 
മ ർക്കറ്റിംഗ് വിംങ് രൂ ീകരിക്കും. 

98. ളക ച്ചിളമപപ്ട യുളടയും ളറയിൽപവയുളടയും വിവിധ 
പസവനങ്ങൾ ഏളറ്റടുേ് കുടുംബപ്രീ ഇതിനകം 
പസവന  ടവം ളതെിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പമഖൈ 
യുളട സ ധയത മനസ്സിൈ ക്കി ത ളഴപറയുന്ന ആറ്  ുതിയ 
പസവന രൃംഖൈകൾ 2019-20-ൽ ആരംഭിക്കും.  

1) 2000 ളജറിയ പ്ടിക് ളകയർ ളപ്  െഷണൽ 
സ്പ്തീകളെ  രിരീൈിപിച്ച് വിനയസിക്കും.  

2) 100 പടക് എ പപ്ബക്ക് പകപ്രങ്ങൾ വഴിപയ രങ്ങെിൽ 
ഏളറ്റടുക്കും. ഇവിളട പട യ്ൈറ്്റ സൗകരയങ്ങെും 
വിപ്രമ മുറികെും, സ്ന ക്്ക കൗണ്ടറുകെും 
ഉണ്ട യിരിക്കും. ള പപ്ട ൾ  മ്പുകെിൽ ഇപത 
മ തൃകയിൽ സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് 
ള പപ്ട ൾ കമ്പനികെുമ യി കര റിപൈർളപടും. 

3) എല്ല  സിഡിഎസുകെിൈും ളകട്ടിട നിർമ്മ ണ 
പ് വൃേികൾ ഏളറ്റടുക്ക ൻ പ്   ്തിയുള്ള വനിത  
പമസ്തിരിമ രുളട സംഘങ്ങളെ രൂ ീകരിക്കും. 

4) എല്ല  സിഡിഎസുകെിൈും ഇൈപ്ക്ടിെിപക്കഷൻ, 
പ്ലംർിംഗ്, ഗ ർഹിപ  കരണങ്ങെുളട റിപയർ 
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തുടങ്ങിയ ഏളറ്റടുക്കുവ ൻ പ്   ്തര യ യൂട്ടിൈിറ്റി 
പസവന സംഘങ്ങൾ രൂ ീകരിക്കും. 

5) എല്ല  സിഡിഎസുകെിൈും ഈവെ ് മ പനജ്ളമെ ്
ടീമിന് രൂ ം നൽകും. വിപരഷ ആവരയങ്ങൾക്ക് 
ഭക്ഷണം,   ചകം, വിെമ്പൽ,  ന്തൽ, 
ളഡക്കപറഷൻ തുടങ്ങിയവളയല്ല ം  ഏളറ്റടുക്കുന്ന 
തിന് ഇവർ  രയ  ്തര യിരിക്കും. 

6) കുടുംബപ്രീ ന ട്ടുചന്തകളെ സ്ഥിരം വി ണന 
പകപ്രങ്ങെ യി ഉയർേും. ലവവിദ്ധയമ യ ന ടൻ 
ഇൈക്കറികൾക്കു പവണ്ടിയുള്ള കൂെർ പചംബർ ഈ 
സ്ഥ  നങ്ങെുളട പ് പതയകതയ യിരിക്കും. 

99. പമൽപറഞ്ഞ ഉ ജീവന ഇടള ടൈുകെിൈൂളട 2019-20-ൽ 
25,000 സ്പ്തീകൾക്ക് പ് തിദിനം 400 – 600 രൂ  വരുമ നം 
ൈഭിക്കുന്ന സ്ഥ യിയ യ ളത ഴിൈവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കും. 2019-20-ൽ 65000 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്്ക 
ന ൈു രതമ നം  ൈിരയ്ക്ക് 3500 പക ടി രൂ  ബ ങ്കു 
വ യ്  ൈഭയമ ക്കും. സർ, കുടുംബപ്രീയ്ക്ക് 258 പക ടി 
രൂ  വകയിരുേുന്നു. 400 പക ടി രൂ  തപേരഭരണ 
സ്ഥ  നങ്ങെിൽനിന്ന് ൈഭയമ കും. ഇതിനു  ുറളമ  
315 പക ടി രൂ യുളട വിവിധ പകപ്ര വിഷ്കൃത 
 ദ്ധതികെിൽനിന്നുമുണ്്ട. അങ്ങളന ളമ േം 1000 പക ടി 
രൂ യ ണ് കുടുംബപ്രീയുളട ബജറ്്റ. മൃഗ രി  ൈന 
േിനും ളചറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്കും മറ്റും 
വ യ് ളയടുേ് കടളക്കണിയിൽളപട്ട സ്പ്തീസംഘ 
ങ്ങൾക്ക് ഒരു  ുനരുദ്ധ രണ  ദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന 
ത ണ്. ഇതിപൈയ്ക്ക് 20 പക ടി രൂ  അധികമ യി 
വകയിരുേുന്നു. 


