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കുടുനും�ശ്രീ സൂക്ഷ്മസനുംരനുംഭ പമഖലയയ ശക്തി
യ്ടുത്തുന്നെതിനുനും അതുവെതി കുടുനും�ശ്രീ 
വനതിെകൾകെ് കൂടുെൽ യൊെതിലവസരങ്ങ

ളുനും വരുമാനവനും പനടതിയകൊടുക്കുന്നെതിനുമായതി 
'ജീവനനും-2017' എന്ന പ�രതിൽ  കായ്യ്ൻ പ്ര
വർത്നങ്ങൾകെ് തുടകെമായതി. ചതിട്പയാടുനും കൃ
െ്യമായ ലക്ഷ്യപ�ാധപത്ാടുനും കൂടതിയള്ള ക്രതിയാ
ത്കമായ പ്രവർത്നങ്ങളുനും �ദ്െതികളു മാണ് 
ഇെതിനായതി ആവതിഷ് കരതിച്ചതിട്ടുള്ളെ്. ഒരു വർഷനും 
നീണ്ടുനതിൽക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങളതിലൂയട ഈ 
പമഖലയതിൽ സമഗ്രമായ മുപന്നറ്നും ലകവരതികൊ
നാണ് കുടുനും�ശ്രീയയട ശ്രമനും. നതില വതിയല 
യൊെതിൽ സനുംരനുംഭങ്ങളതിൽ നതിന് വ്യെ്യസ്തമാ
യതി നൂെനവനും ലവവതിധ്യമാർന്നതുമായ പുെതിയ 
സനുംരനുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നെതിനുനും നതിലവതിലളളവ 
കൂടുെൽ ശക്തിയ്ടുത്തുന്നെതിനുമുളള പ്രവർത്
നങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നെ്.

 കുടുനും�ശ്രീയയട ചരതിത്രത്തിൽ െയന്നയനും 
ഇത്രത്തിൽ ഒരു കായ്യ്ൻ  ഇൊദ്യമാണ്. 
കുടുനും�ശ്രീ ഉൽ�ന്നങ്ങളുയട സ്ീകാര്യെ വള

  'ജീവേം -2017'
കുടംബശ്ീ സൂക്ഷ്മസംരംഭ റേഖലയ്ക് പുതുജീവന്

യരയധതികനും സപന്ാഷകരമായ കാര്യമാണ്. 
അതുയകാണ്ടു െയന്ന ഈ പമഖലയതിൽ കരു
ത്ാർജ്തിക്കുന്നെതിലൂയട പ്രാപദശതിക സാ്
ത്തിക വതികസനനും പനടാനുനും പുെതിയ യൊെതിൽ 
പമഖലകളതിപലകെ് കുടുനും�ാനുംഗങ്ങയള നയതിച്ച് 
കൂടുെൽ വരുമാനനും ലഭതിക്കുന്ന പ്രവർത്ന 
ങ്ങളതിൽ ഏർയ്ടാനുനും സാധതിക്കുനും എന്നൊണ് 
പ്രപെ്യകെ.  ലമപക്രാ സനുംരനുംഭങ്ങൾകെ് 
ഉണർവ് നൽകാനുള്ള �ദ്െതികൾ �ലതുനും 
ഇതുമായതി �ന്യ്ട് ഉപദ്യാഗസ്രുമായതി 
ചർച്ച യചയ്ത് ആസൂത്രണനും യചയ്തു കെതിഞ്ഞു. പ്ര
വർത്നങ്ങൾകെ് കരുത്തുനും കുെതിപ്പുനും �കർന്ന് 
�ദ്െതിയയട സനുംസ്ാനെല ഉദ്ഘാടനവനും 
നടത്തി. 

നിലവികല സംരംഭങ്ങളുകെ 
കേച്ചകപെടത്ലം പുതിയവയുകെ തുെക്കവം

ഇന്ന് സനുംസ്ാനയമാട്ായക 30,000 ൽ�രനും 
സൂക്ഷ്മസനുംരനുംഭങ്ങൾ കുടുനും�ശ്രീ വനതിെകളുപട

എസ്. ഹരികിറഷറോർ ഐ.എ.എസ്

പുതുതറോയി 3000 സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങൾ സംരംഭങ്ങൾ തുെങ്ങുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതി
നും ധനസഹറോയം നഗരങ്ങളിൽ കുടംബശ്ീ വിപണനറകന്ദ്രങ്ങൾ ജില്റോതലത്ിൽ കുടംബ
ശ്ീ സൂപെർേറോർക്കറ്റുകൾ തീരറേശറേഖലയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ നിലവികല സംരംഭങ്ങൾ 
വികസിപെിക്കുന്നതിന് 20 റകറോെി രൂപ ലലവ് ലിഹുഡ് ഫണ്്  സംരംഭകർക്ക് നറോല ശതേറോനം 
പലിശയ്ക് വറോയ്പ.                                 
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ൊയതിട്ടുണ്്. ഈ സനുംരനുംഭങ്ങളുയട നതിലവതിലള്ള 
പ്രവർത്നനും യമച്ചയ്ടുത്തുക എന്ന വലതിയ 
ലക്ഷ്യമാണ് കുടുനും�ശ്രീക്കുള്ളെ്. ഒ്നും പുെതിയ 
സനുംരനുംഭങ്ങൾകെ് തുടകെനും കുറതികൊനുനും വതി� 
ണനനും യമച്ചയ്ടുത്ാനുനും 'ജീവനനും' കായ്യ്ൻ 
വെതി ലക്ഷ്യമതിടുന്. നതിലവതിലള്ള സനുംരനുംഭങ്ങളു
യട വതികസനനും �രമപ്രധാനമാണ്. അപൊയടാ
്നും കൂടുെൽ വരുമാനവനും ലഭതികെണനും. ഇെതിനാ
യള്ള പ്രവർത്നനും ചതിട്യ്ടുത്തുകയാണ് മയറ്ാ 
രു പ്രധാന കാര്യനും. ആവശ്യമായ �ദ്െതി വതിപു
ലീകരണനും �രമാവധതി പവഗത്തിൽ സാധ്യമാ
ക്കുക  എന്നതുനും 'ജീവന'ത്തിയറെ ഒരു പ്രധാന 
ഘടകനും െയന്ന. 

ആദ്യഘട്ത്തിൽ നതിലവതിയല സനുംരനുംഭങ്ങളു
യട സമഗ്രമായ സർപവ് നടത്ാനാണ്  കുടുനും�
ശ്രീ ലക്ഷ്യമതിടുന്നെ്. ഇെതിനുപശഷനും ഓപരാ 
സനുംരനുംഭപമഖലയനും യമച്ചയ്ടുത്തുന്നെതിനുള്ള � 
ദ്െതികൾ വതിഭാവനനും യചയ്യുനും. സനുംസ്ാനമതിഷ
നതിയല പപ്രാഗ്രാനും മാപനജർമാർകെ് ഓപരാ പമഖ
ലയതിയലയനും ചാർജ്് നൽകതിയകൊണ്് 30 പമഖ
ലകളതിൽ നയ�രമായ െീരുമാനങ്ങൾ ലക 
യകൊണ്് അവ നട്ാകൊനാണ് ഉപദേശതിക്കു
ന്നെ്. 

പരിശീലനം, ധനസഹറോയം 
പിന്തുണകറളകറ

നതിലവതിലളള സനുംരനുംഭങ്ങൾകെ് പുതുജീവൻ 

നൽകാൻ കുടുനും�ശ്രീ മുപഖന ആവശ്യ
മായ �രതിശീലനങ്ങളുനും ധനസഹായ
വനും നൽകാൻ �ദ്െതിയണ്്. നതിലവതി 
യല സനുംരനുംഭങ്ങൾ വതികസതി്തികൊൻ 
പവണ്തി സനുംരനുംഭകർകെ് സതി.ഡതി.എ 
സതിൽ നതിന്നും പലാൺ എടുകൊൻ പവ 
ണ്തി 20 പകാടതി രൂ� ലലവ് ലതിഹുഡ് 
ഫണ്ായതി സതി.ഡതി.എസുകൾകെ് നൽ 
കുനും. ഇതു കൂടായെ ആവശ്യമായ സനുംരനും
ഭങ്ങൾകെ് യടക് പനാളജതി ഫണ്് (പു 
െതിയ സാപങ്െതികവതിദ്യ ഉ�പയാഗതിച്ച് 
ഉൽ�ാദനനും നടത്തുന്നെതിന്), യടക് പനാ 
ളജതി അ�്ഗ്രപഡഷൻ ഫണ്് (നതിലവതി 
യല സാപങ്െതികവതിദ്യ നവീകരതിക്കുന്ന
െതിന്), യസകെൻഡ് പഡാസ് അസതി
സ്റൻസ് ( കൂടുെൽ മുടക്കുമുെൽ ആവ
ശ്യയമങ്തിൽ ലഭതിക്കുന്ന സഹായനും), 
ഇന്നപവഷൻ ഫണ്് (നൂെന ആശയ
ങ്ങൾ ആവതിഷ് കരതിക്കുന്നെതിനുള്ള സ 
ഹായനും) എന്നതിവയനും നൽകാൻ തുക 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. എല്ലാ വായ്കൾ
ക്കുനും �ലതിശയതിളവ നൽകതി നാല ശെ 
മാനനും �ലതിശയ്ക് ലഭ്യമാകൊനുനും 'ജീ
വന'ത്തിയറെ ഭാഗമായതി നട�ടതി ലക

യകൊള്നും.

 3000 പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ
നതിലവതിയല സനുംരനുംഭങ്ങയള ശക്തിയ്ടു

ത്തുക മാത്രമല്ല പുതുൊയതി 3000 ൽ അധതികനും 
സനുംരനുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പവണ് നട�ടതികൾ 
സ്ീകരതിക്കുന്നതുനും 'ജീവന'ത്തിയറെ മയറ്ാരു 
പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. യകാച്ചതി യമപരൈാ പ�ായല 
ലഹക് ളാസ് നഗരഗൊഗെ പമഖലയതിൽ 
ഇപ്ാൾ അഞ്ഞൂറ്തി മു്പൊളനും കുടുനും�ശ്രീ 
വനതിെകൾകെ് യൊെതിൽ നൽകാൻ കെതിഞ്
െതിലൂയട വളയര ശ്രപദ്യമായ മുപന്നറ്മാണ് കു
ടുനും�ശ്രീ ലകവരതിച്ചെ്. ഇതു നൽകുന്ന ആത്
വതിശ്ാസവനും കൂടതി  പചരുപ്ാൾ ജീവനനും 
കായ്യ്ൻ വതിജയതി്തിക്കുന്നെതിനുളള �രതിശ്ര
മങ്ങൾ കൂടുെൽ കരുത്ാർജ്തിക്കുനും എന്നതുറ
്ാണ്. 

സംരംഭങ്ങൾ ഗ്രറോേീണ 
നഗരറേഖലകളിൽ

കായ്യ് യറെ ഭാഗമായതി ഗ്രാമീണപമഖ 
ലയതിൽ ഒരു �ഞ്ായത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിഗെ 
സനുംരനുംഭവനും ഒരു ഗ്രൂ്് സനുംരനുംഭവനും തുടങ്ങുനും. നഗ
രങ്ങളതിൽ ഓപരാ നഗരസഭയതിലനും എട്ടു വ്യക്തി
ഗെ സനുംരനുംഭങ്ങളുനും മൂന് ഗ്രൂ്് സനുംരനുംഭങ്ങളുനും 
തുടങ്ങുനും. ഇതുകൂടായെ െീരപദശപമഖലയതിൽ 

നിലവിചല സംരംഭങ്ങചള 
ശക്ിചപ്ടുത്ക മമാത്രമല്ല 

പുതുതമായി 3000 ല് 
അധികം സംരംഭങ്ങള് 

തുടങ്ങമാന് ദവണ് 
നടപടികള് സ്വീകരിക്കു
ന്തും 'ജീവന'ത്ിചന് 
മചറ്മാരു പ്ധമാന ലക്്യ
മമാണപ്. ചകമാച്ചി ചമദരേമാ 
ദപമാചല ബഹകപ് ളമാസപ് 
നഗരഗതമാഗത ദമഖല

യില് ഇദപ്മാള് അഞ്ഞൂറ്ി 
മുപ്ദതമാളം കുടുംബശ്ീ 

വനിതകള്കപ് ചതമാഴില് 
നല്കമാന് കഴിഞ്ഞതിലൂ

ചട വളചര ശ്ദദ്യമമായ 
മുദന്റ്മമാണപ് കുടുംബശ്ീ 

ബകവരിച്ചതപ്.
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ഓപരാ �ഞ്ായത്തിലനും �ത്് സനുംരനുംഭങ്ങൾ 
വീെനും അധതികമായതി തുടങ്ങു ന്നെതിനുനും �ദ്
െതിയണ്്.  ഈ സനുംരനുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ  
ൊൽ�ര്യമുള്ള കുടുനും�ശ്രീ അനുംഗങ്ങൾകെ് 
യ�ാതുവായ �രതിശീലനനും (ജനറൽ ഓറതിയ
പറെഷൻ യരൈയതിനതിങ്ങ്) നൽകുനും. ഇെതിൽ 
നതിന്നും സനുംരനുംഭനും തുടങ്ങാൻ മുപന്നാട്ടു വരുന്ന
വർകെ് സ് കതിൽ �രതിശീലനവനും നൽകതി 
സനുംരനുംഭനും തുടങ്ങുകയാണ് ലക്ഷ്യനും. 

കതറോഴിൽ ലവേഗ്ധ്യ 
പരിശീലനത്ിന് 
േികച്ച സ്റോപനങ്ങൾ

സ് കതിൽ �രതിശീലനനും നൽകാനായതി 
വതിവതിധ ഏജൻസതികയള എനും�ാനൽ യചയ്യുന്ന 
പ്രവർത്നവനും നടത്ാനാണ് ഉപദേശതിക്കുന്ന
െ്. പുെതിയ എനും�ാനലതിങ്ങ് വരുപ്ാൾ ലവ
വതിധ്യമാര്ന്നതുനും നൂെനവമായ പമഖലകളതിൽ 
�രതിശീലനനും നൽകാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യനും കുടുനും�
ശ്രീ മതിഷന് ലകവരുനും. ഇെതിനാൽ മുകളതിൽ സൂ
ചതി്തിച്ച സനുംരനുംഭങ്ങൾ കൂടായെ 140 നവീന ആശ
യങ്ങൾ ഉള്ള സനുംരനുംഭങ്ങളുനും (ഓപരാ ജതില്ലയതിലനും 
10 വീെനും) നടത്ാനുനും 'ജീവനനും' �ദ്െതിയതിൽ 
ലക്ഷ്യമതിടുന്. ജതില്ലകളതിൽ ഇതുമായതി �ന്യ്ട് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ തുടങ്ങതികെെതിഞ്ഞു. ഇതു പൂർ
ത്തിയാകുന്നപൊയട ലവവതിധ്യമാർന്ന നൂെന 
സനുംരനുംഭങ്ങളുയട ഒരു ശനുംഖല െയന്ന കുടുനും�ശ്രീ
കെ് സ്ന്മാകുനും. 

േറോർക്ക്ിങ്ങിനും വിപണനത്ിനും 
നൂതന പരിപറോെികൾ

മാർകെറ്തിങ്ങ് യമച്ചയ്ടുത്ാനുനും കൂടുെൽ 
വതി�ണന സാധ്യെകൾ കയണ്ത്ാനുനും 'ജീവ
നനും'കായ്യ് നു സാധതിക്കുയമന്നാണ് പ്രെീക്ഷതി
ക്കുന്നെ്. ഓപരാ നഗരത്തിലനും കുടുനും�ശ്രീയയട 
വതി�ണനപകന്ദ്രങ്ങൾ  ഓപരാ ജതില്ലയതിലനും കുടുനും
�ശ്രീ സൂ്ർമാർകെറ്റുകൾ എന്നതിവ തുടങ്ങാൻ 
ഉപദേശതിക്കുന്ണ്്. കൂടായെ മാസച്ചന്കൾ യമച്ച
യ്ടുത്ാനുനും ഇെതിനായതി സ്തിരനും സനുംവതിധാന
യമാരുകൊനുനും ലക്ഷ്യമതിടുന്. സതി.ഡതി.എസുകൾ
കെ് ധനസഹായനും നൽകാനുനും എല്ലാ ജതില്ല 
യതിലനും പഹാനുംപഷാപ്പുകൾ തുടങ്ങാനുനും ഉപദേശതി
ക്കുന്ണ്്. യെരയഞ്ടുത് ഉൽ�ന്നങ്ങൾ 
ബ്ാൻഡ് യചയ്ത് ഓൺലലൻ ഉൾയ്യടയള്ള 
മാർകെറ്തിങ്ങ് സാധ്യെകൾ പ്രപയാജനയ്ടു 
ത്തുന്നതുനും 'ജീവന'ത്തിയറെ ലക്ഷ്യങ്ങളതിൽ യ� 
ടുന്. യെരയഞ്ടുത് സ്ാ�നങ്ങളതിൽ ഹാൻ
ഡതിക്രാഫ്റ് പഷാറൂമുകൾ തുടങ്ങാനുനും 'സുഭതിക്ഷ' 
(പകാെതിപകൊട് ജതില്ല), 'മാരതി' (ആലപ്പുെ ജതില്ല) 
പ�ാലള്ള മാർകെറ്തിങ്ങ് സനുംവതിധാനനും പുതുൊ 

യതി തുടങ്ങാനുനും ലക്ഷ്യമതിടുന്.  

പദ്ധതി വിജയത്ിന് 
സർക്കറോർ ഒപെമുണ്്

അയൽക്കൂട് വനതിെകൾകെ് മാന്യമായ യൊ 
െതിലനും വരുമാനവനും പനടതിയകൊടുകൊനുളള കുടുനും
�ശ്രീയയട �രതിശ്രമങ്ങൾകെ് സർകൊരതിൽ 
നതിന്നും മതികച്ച �തിന്തുണ ലഭതിക്കുന് എന്നതുനും 
എടുത്തു �റപയണ് കാര്യമാണ്.  കുടുനും�ശ്രീ 
അനതിമൽ യ�ർത്് കൺപരൈാൾ യൂണതിറ്റുകയള 
അനതിമൽ യ�ർത്് കൺപരൈാൾ നടത്ാനുളള 
ഏജൻസതിയാകെതി സർകൊർ െീരുമാനനും ലഭതിച്ച
െ് ഇെതിൽ പ്രധാനമാണ്. കൂടായെ സനുംരനുംഭ
ങ്ങൾക്കുള്ള വായ്ാ തുക രണ്രലക്ഷനും രൂ�യതിൽ 
നതിന്നും �ത്തുലക്ഷമാകെതി ഉയർത്തി. ഇപൊ
യടാ്നും കുടുനും�ശ്രീ യടയ് ലറതിങ്ങ് യൂണതിറ്റു 
കൾകെ് യടണ്റതില്ലായെ വർകെ് ഓർഡറകൾ 
നൽകാൻ �ഞ്ായത്തുകൾക്കുനും സർകൊർ വകു
പ്പുകൾക്കുനും അനുമെതി ലഭ്യമാകൊനുനും നാ�്കതിൻ 
യൂണതിറ്റുകൾകെ് പകരള യമഡതികെൽ സർവീസ് 
പകാർ്പറഷൻ ലതിമതിറ്ഡ് (യക.എനും.എസ്.
സതി.എൽ) നതിന്നും സ�് ലള ഓർഡർ ലഭതിച്ച
തുനും യടയ് ലറതിങ്ങ് യൂണതിറ്റുകൾകെ് പലാട്റതി വകു
്തിൽ നതിന്നും സാമൂഹ്യനീെതി വകു്തിൽ നതിന്നും 
വർകെ് ഓർഡർ ലഭതിച്ചതുനും ഇെതിയറെ ഭാഗമാണ്. 
അയൽക്കൂട് വനതിെകൾകെ് കൂടുെൽ യമച്ചയ്ട് 
യൊെതിലവസരങ്ങളുനും വരുമാനവനും ലഭ്യമാകുന്ന
െതിനുള്ള ഭൗെതികസാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുകെതി
യകൊടുക്കുന്നെതിലൂയട കുടുനും�ശ്രീയയട സനുംരനുംഭ
പമഖലയ്ക് കൂടുെൽ ഉണർവ്നും ഊർജ്വനും ലക 
വരുയമന്ന് പ്രെീക്ഷതികൊനും. 

മമാരകറ്ിങ്ങപ് ചമച്ചചപ്ടു
ത്മാനും കൂടുതല് 
വിപണന സമാധ്യതകള് 
കചണ്ത്മാനും 
'ജീവനം'കമാചമ്യപ് നു 
സമാധിക്കുചമന്മാണപ് 
പ്തീക്ിക്കുന്തപ്. ഓദരമാ 
നഗരത്ിലം 
കുടുംബശ്ീയുചട 
വിപണന ദകന്ദ്രങ്ങള്  
ഓദരമാ ജില്ലയിലം 
കുടുംബശ്ീ 
സൂപ്രമമാരകറ്റുകള് 
എന്ിവ തുടങ്ങമാന് 
ഉദദേശിക്കുന്നുണ്പ്. 

പലഖകന് കുടുനും�ശ്രീ മതിഷന് 
എക്തികയുട്ീവ് ഡയറക്ടറാണ്


