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പ്രാദേശിക വികസനത്ിൽ 
്ങ്രാളികളരാകരാം
ശക്തമരായ ്തദദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധരാനമരാണു 
നമുക്ുള്ളത്. ് ഞ്രായത്ുകളും നഗരസഭകളും 
ഓദരരാ പ്ദേശത്ിന്റെയും വികസനത്ിനു 
ദവണ്ട  ് ദ്ധ്തികന്ളന്രാന്ണന്ു മനസ്ിലരാക്ി 
അവ ആസൂപ്തണം ന്െയ് ്തു നടപ്രാക്ുന് 
സമയമരാണിത്. കുടുംബപശരീ പ്വർത്കർ 
ഇൗ അവസരം പ്ദയരാജനന്പ്ടുത്ണം
 2019–2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്ത്ക്കുള്ള പഞ്ായ
ത്കുകളകുടെ പദ്ധതതികൾ ആസൂതതണം ടെയ്കുന്ന സമ

യമാണതിത്്ാൾ. ഓത്�ാ പഞ്ായത്തിലകും നഗ�സഭയതിലകും 
എട്ാടക് പദ്ധതതികളാണകു ത്വണ്ടടതന്നകു പലത്്ാഴകും 
കകുെകുംബത്രീ സംഘെനാ സംവതിധാനമാണകു പഞ്ായത്കു
കൾക്കു നൽകാറ്. ഇങ്ങടന മകുത്ന്നാട്കുവയ് ക്കുന്ന പദ്ധതതി
കൾ പഞ്ായത്തിടറെ തഗാമസഭ ത്പാലകുള്ള വതിവതിധ ഘട്
ങ്ങളതിൽ പ�തിഗണതിക്കുന്നകു. അതകു പതിന്നരീെകു പദ്ധതതികളായതി 
ജതില്ാ പഞ്ായത്കു കമ്മറ്തികളകുടെ അംഗരീകാ�ത്ത്ാെകുകൂ
െതി പാസാക്കുകയകും ടെയ്കുന്നകു. ഈ നെപെതി തകമം ഇത്്ാൾ 
ആ�ംഭതിച്കു കഴതിഞ്കു. ഡതിസംബർ 31നകു മകുൻപകു ത്ക�ളത്തി
ടല എല്ാ തത്ദേ്സ്ാപനങ്ങളതിലകും അത്�ം പദ്ധതതി
കൾക്കു �ൂപംനൽകകും. 

മത്നാ�മയതിടല ഈ പംകതതി വായതിക്കുന്ന ഓത്�ാ�കുത്ർ
ക്കും തങ്ങളകുടെ തപത്േ്ത്തിന് ആവ്്യമായകുള്ള പദ്ധതതി
കൾ എ്ാടണന്നകു വ്യകതമാക്ാനകും ഇത്�ം പദ്ധതതി
കൾ പഞ്ായത്കു വഴതി നെ്ാക്ാനകുമകുള്ള അവസ�മാ
ണ് ഇത്്ാഴകുള്ളത്. ഒന്നകുകതിൽ തഗാമസഭയതിൽ പടകെെകുത്കു
ടകാണ്ടകു പഞ്ായത്തിടറെ വതികസന പദ്ധതതികളതിൽ ത്ന�തി
ട്കു പകൊളതികളാകാം. അടല്കെതിൽ തപാത്േ്തികമായതി ആവ്്യ
മകുള്ള പദ്ധതതികളകും വതികസനാവ്്യങ്ങളകും പഞ്ായത്കു 
തലത്തിൽ നൽകണടമന്നകു കകുെകുംബത്രീ സംഘെനാ സം
വതിധാനത്ത്ാട് ആവ്്യട്ൊം. ഇങ്ങടന എല്ാവർക്കും 
വതികസന കാ�്യത്തിൽ പകൊളതികളാകാനാകകും. തങ്ങളകുടെ 
തപത്േ്ത്തിന് ആവ്്യമായ പദ്ധതതികൾ ആസൂതതണം 
ടെയ്കുന്നതതിൽ ത്ന�തിട്കുള്ള സംഭാവന നൽകാനകും ഇതകുവ
ഴതി ഓത്�ാ�കുത്ർക്കും കഴതിയകും. ത്ക�ളത്തിടല എല്ാ തത്ദേ
് സ്വയംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും സമയബന്തിതമായതി 
പദ്ധതതികൾ പൂർത്തിയാക്ണടമന്നകു നതിർത്േ്ം ലഭതിച്തിട്കു
ണ്ടട്. ഇത്്ാൾ ലഭതിച്തിട്കുള്ള ഈ അവസ�ം ഏവ�കും പ�മാ
വധതി തപത്യാജനട്െകുത്ണം. 

ജനകരീയാസൂതതണത്തിലകും കകുെകുംബത്രീ വഴതി ആവ
്്യങ്ങൾ മകുത്ന്നാട്കുവയ് ക്കുന്നതതിലകും തപാത്േ്തിക പദ്ധതതി 

ആസൂതതണത്തിലകും നതിർവഹണത്തിലകും 
പകൊളതികളാകകുന്നതകു വഴതി ജനാധതിപത്യ
ടത് ്കതതിട്െകുത്ാനകും ഓത്�ാ വാ
യനക്ാ�നകും മകുത്ന്നാട്കുവ�ണടമന്നട് 
അഭ്യർത്തിക്കുന്നകു. 

എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
 കകുെകുംബത്രീ എക സതിക്യൂട്രീവ് 

ഡയറകെർ

ഗുരുവരായൂർ അമ്പലത്ിൽ 
കണ്ണനു നിദവേിക്രാനുള്ള 

കേളിപ്ഴം എത്ിക്ുന്്തിലും  
കുടുംബപശരീയ്ക്ക് ഒരു ് ങ്ുണ്ടക്. 

ഒരു കൂട്ം വനി്തകൾ അ്തിനരായി 
വരാഴക്കൃഷി നടത്ുന് .ു 

അവർക്രാകന്ട്, അ്തു നന്്രാരു 
ജരീവി്ത മരാർഗവുമരായി.

ഗകു�കുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ത്രീഗകു�കു
വായൂ�്നകു േതിവത്സന ത്നേതിക്ാ
നകുള്ള കേളതി്ഴം കൃഷതി ടെയ് ത് 

വ�കുമാനം സ്വ്മാക്കുന്ന ഒ�കുകൂട്ം കകുെകുംബ
ത്രീ വനതിതകളകുണ്ടട്, തൃശ്ൂർ ജതില്യതിൽ. ടകാെ
ക� ത്്ാക്തിനകു കരീഴതിലകുള്ള മറ്ത്ൂർ, ടനന്മ
ണതിക്�, ടകാെക�, തൃക്ൂർ, പകുതകുക്ാട്, പറ
്ൂക്� തകുെങ്ങതിയ പഞ്ായത്കുകളതിലായതി 19 
കകുെകുംബത്രീ കൃഷതിസംഘങ്ങളാണ് ഇത്്ാൾ 
കേളതി വാഴക്ൃഷതിയതിത്ലർട്ട്തി�തിക്കുന്നത്. 
നാലകു മകുതൽ പത്കു കകുെകുംബത്രീ വനതിതകളാണ് ഒത്�ാ സംഘത്തിലകുമകുള്ളത്. 
ത്ക�ളടത്യാടക പതിെതിച്കുലച് തപളയം കേളതിക്ൃഷതിടയയകും കാ�്യമായതി ബാധതി
ടച്കെതിലകും അടതല്ാം മറന്നകു പഴയ തപതാപത്തിത്ലടക്ത്ാനകുള്ള കഠതിനമായ 
പ�തിത്മത്തിലാണവർ.

ഗകു�കുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നതിത്വേ്യം, തകുലാഭാ�ം, പഞ്ാമൃതം എന്നതിവയ് ടക്
ല്ാം പൂജകേളതിയാണ് ഉപത്യാഗതിക്കുന്നത്. 2009 ജൂൺ ഒൻപതകു മകുതലാണകു സമ
തഗ പദ്ധതതിയകുലകുൾട്െകുത്തി കേളതിവാഴക്ൃഷതി ഇവതിടെ ആ�ംഭതിച്ത്. പതിന്നരീട് 

ന്്തരുവുനരായ ശല്ം മരാറരാം; 
ഒപ്ം നന്്രാരു വരുമരാനവും 
ന്്തരുവു നരായയുന്ട ശല്ംമൂലം ന്്രാറു്തിമുട്ുന്വർക്ക് 
ആശ്വരാസം നൽകരാൻ പ്വർത്ിക്ുന് കുടുംബപശരീ വനി്തരാ 
പഗൂപ്ുകളുണ്ടക്. ന്നയ്രാറിൻകരയിന്ല അത്രം ഒരു യൂണിറിനു 
പ്്തിമരാസം ഒദന്കരാൽ ലക്ഷദത്രാളം രൂ്യരാണു വരുമരാനം.

ടനയ്ാറ്തിൻക� നഗ�സഭയതിടല കകുളത്ാമലതിടല ത്ഗാൾഡൻ എബതിസതി 
യൂണതിറ്ട് ടത�കുവകുനായ ് ല്യത്തിനകു പ�തിഹാ�ം കാണകുക വഴതി ഒാത്�ാ 

മാസവകും ഒത്ന്നകാൽ ലക്ഷത്ത്ാളം �ൂപ വ�കുമാനമകുണ്ടാക്കുന്നകു.  കകുെകുംബത്രീ
യകുടെ അനതിമൽ ടബർത്ട് കൺത്തൊൾ എന്ന എബതിസതി പദ്ധതതിവഴതിയാണതിത്. 
അക്ഷയ, സ ത്നഹ എന്നരീ അയൽക്ൂട് അംഗങ്ങളായ വനതിതകളാണകു ത്ഗാൾ
ഡൻ യൂണതിറ്തിനകു തകുണയായത്.  ത്മ�തി സടറ്ല്, തപരീത, സകുെതിതത, സതിന്കു എന്നതിവ
�കുൾട്െകുന്ന യൂണതിറ്ട് ടത�കുവകുനായ വന്്യംക�ണ തപവർത്നങ്ങൾ 2017 മാർച്ട് 
25ന് ആ�ംഭതിച്താണ്. അന്നകു മകുതൽ ഇതകുവട� 2500  നായ് ക്ടള ഇവർ പതിെതികൂെതി.

ടത�കുവകുനായകടള പതിെതികൂെതി  മൃഗാ്കുപതതതികളതിത്ലക്ട്  എത്തിച്കു വന്്യംക�
ണ ് സ തതതകതിയയ് ക്കു വതിത്ധയമാക്തിയത്്ഷം അത്ത നായ് ക്ടള പതിെതിച്തിെത്ട് 
തടന്ന തതി�തിടക ടകാണ്ടകുത്പായതി വതിെകുകയാണകു േൗത്യം. ഒ�കു നായയ്ക്കു  2100 �ൂ
പയാണകു തത്ദേ് സ്വയംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ ടെലവഴതിക്കുക. (2100 �ൂപയതിൽ 400 
�ൂപ ത്ഡാകെർക്കും 500 �ൂപ നായ് ക്ളകുടെ മ�കുന്നട്, ത്ലാഷൻ തകുെങ്ങതിവയ് ക്കും 
200 �ൂപ ഭക്ഷണത്തിനകും വാഹനസൗക�്യത്തിനകുമാണകു വകയതി�കുത്തിയതി�തിക്കു
ന്നത്. നായ ഒന്നതിന് 1000 �ൂപയാണകു കൂെകുംബത്രീ യൂണതിറ്കുകൾക്കു ലഭതിക്കുന്നത്). 
ഇൗ ത്ഗാൾഡൺ യൂണതിറ്തിനകു ടനയ്ാറ്തിൻക�യതിൽ 20 കൂെകുകളകും പാറശ്ാലയതിൽ 
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ഓമനകളെ പരിപാലിക്ാനും
കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്ുകൾ
മ ഗൃസംരക്ഷണ മമഖലയിലല നൂതന സാധ്യതയായ ലെറ്റ് 

അനിമൽ ലെയറുമായി (ഓമനമൃഗ െരിൊലനം) ബന്ധ
ലപെട്ട വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്ുന്നതിനു െുടുംബശ്രീ 
സഹായം നൽെുന്നു.  ലെറ്റ് ശബരീഡിങ് ലസന്റർ, ലെറ്റ് മഹാ
സ്റ്ൽ, ലെറ്റ് ആക് സസ്റി ആൻഡ് ഫരീഡ് മ�ാപെറ്, ലെറ്റ് ശഗൂമി
ങ് ലസന്റർ, ലെറ്റ് ഫുഡ് നിർമാണ യൂണിറ്റ്, മഡാർ ടു മഡാർ 
ലെറ്റ് ലെയർ ലമാബബൽ യൂണിറ്റ്, ലെറ്റ് ലശടയനിങ് യൂണിറ്റ്, 
ലെറ്റ് ക്ിനിക്, ലെറ്റ് ഫാർമസി തുടങ്ങിയ വിവിധ നൂതന സം
രംഭങ്ങൾക്ുള്ള സാമ്പത്ിെ, സാമകേതിെ സഹായമാണു െു
ടുംബശ്രീ നൽെുന്നത്. 

െൃശതിമ ബരീജസകേലനം, ഓമനമൃഗ െരിൊലനം എന്നിവ
യ ക്ായി എറണാെുളം ജില്ലയിലല ആലങ്ങാട് െഞ്ായത്ിൽ 
ആരംഭിച്ിരിക്ുന്ന ശ്ദ്ധ ആർട്ടിഫി�്യൽ ഇൻലസമിമന�ൻ 
ആൻഡ് ലെറ്റ് ലെയർ യൂണിറ്റ് ഇത്രത്ിലലാന്നാണ്. െു
ടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾമക്ാ അംഗങ്ങളുലട െുടുംബാംഗങ്ങൾ
മക്ാ സഹായം ലഭിക്ും. െൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്റ് അതതു ജി
ല്ലാ മി�ൻ മൊഓർഡിമനറ്റുമായി ബന്ധലപെടുെ.

കണ്ണനു നനദിക്ാൻ 
കദെിപ്പഴം

ഇവിലട െദളിവാഴ െൃ�ിലെയ്ുന്നത്.  മറ്ത്ൂർ മലബർ 
മൊഓപെമററ്രീവ് ലസാബസറ്ിയാണു വിവിധ െഞ്ായ
ത്ുെളിലലത്ി െദളിവാഴക്ുലെൾ മ്ഖരിക്ുന്നതും 
ഗുരുവായൂർ മദവസ്വത്ിനു നൽെുന്നതും.

 
ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങടന:
ആഴ് െയിൽ രണ്ുതവണ െർ�െരിൽ നിന്നു ലസാ

ബസറ്ി െുലെൾ വാങ്ങും. െൃ�ി സംഘത്ിലന്റ (ലജഎൽ
ജി – മജായന്ററ് ലയബിലിറ്ി ശഗൂപെറ്) മെരും വാഴക്ുലയുലട 
തൂക്വും െുലയിലുള്ള ൊയെളുലട എണ്ണവും മരഖലപെ
ടുത്ിയ ഒരു മലബൽ ഓമരാ വാഴക്ുലയിലും െതിപെിക്
ണം. നിശെയിച് സ്്ഥലത്ു വാഴക്ുലെൾ എത്ിമക്
ണ്തു സംഘമാണ്. ൊയ ഒന്നിന് 2.70 രൂെയാണു ശെതി
ഫലമായി ലസാബസറ്ി നൽെുെ. ഇമപൊൾ ആഴ് െയിൽ 
300 വാഴക്ുലെൾ വരീതമാണ് ഒാമരാ െുടുംബശ്രീ സംഘ
ങ്ങൾ നൽെുന്നത്. മാസംമതാറും ഓമരാ ശഗൂപെിലന്റയും 
അക്കൗണ്ിമലക്ു നൽെിയ ൊയെളുലട എണ്ണമനുസരി
ച്ു ശെതിഫലം മാറ്ും. ഇകൗ സംഘങ്ങൾക്ു െുടുംബശ്രീ ശെ
മത്യെ ഇൻലസന്റരീവും നൽെുന്നുണ്റ്. 

 ശെളയം ൊര്യമായി ബാധിക്ാത് െൃ�ിസംഘങ്ങൾ 
ഇമപൊൾ സ്്ഥിരമായി വാഴക്ുലെൾ നൽെുന്നുണ്റ്. ഇത്
രത്ിലുള്ള നാലു ശഗൂപെുെൾക്ു ് രാ്രി 25,000മത്ാളം 
രൂെ ശെതിഫലമായി ലഭിക്ും. െുറഞ്ഞതു 40 ശഗാം തൂക്മു
ള്ള ൊയെൾ മാശതമമ  അമ്പലത്ിമലക്റ് എടുക്ൂ. അതി

നാൽ ബാക്ി ൊയെൾ ലൊണ്ു ജാം മൊലുള്ള മൂല്യവർധിത 
ഉൽെന്നങ്ങൾ ഉണ്ാക്ാനും െരിൊടിയുണ്റ്.  തുലാവർ�ത്ി
നു മ്�ം െുടുംബശ്രീയുലട മനതൃത്വത്ിൽ തലന്ന മഞ്ഞൾ
വനം, ഔ�ധ സസ്യങ്ങളുലട െൃ�ി എന്നിവയിലും െൂടി ശ്
ദ്ധ െതിപെിക്ാനും ഈ െൃ�ി സംഘങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്റ്റ്. 

സമശഗ നിമവദ്യം –െൂജ െദളി െദ്ധതിലയന്ന മെരിലാക്ി (2013 മുതൽ) െുടും
ബശ്രീ ഈ െദ്ധതി വിെുലലപെടുത്ി. ലൊടെര മ്ാക്റ് െഞ്ായത്റ്, ശഗാ
മ െഞ്ായത്ുെൾ െുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മി�ൻ എന്നിവയും സംമയാജിച്ാ
ണ് ഇമപൊൾ െദ്ധതി നടപൊക്ുന്നത്. തരീർത്ും ബജവരീെമായ രരീതിയിലാണ് 

35 െൂടുെളുമുണ്റ്. തുടക്ത്ിൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ു നായ ക്ലള മാശത
മായിരുന്നു ഇവർ െിടിെൂടിയിരുന്നത്. ഇമപൊൾ 20 നായ ക്ലള ഇവർ നി
മത്യന െിടിെൂടുന്നു. 

ഏതു തമദേ് സ്്ഥാെനങ്ങളുലട െരിധിയിലും ഇത്രം യൂണിറ്ുെൾ 
തുടങ്ങാം. എശത നായ ക്ലള െിടിെൂടി എന്നലതല്ലാം ലസന്ററിലുള്ള റജി
സ്റ്ർ ബുക്ിൽ എഴുതാൻ മറക്രുത്. െിടിെൂടിയ നായ ക്ലള ഒരു ദിവ
സത്ിനു മ്�മാണു ്സ് ശതശെിയയക്ു വിമധയമാക്ുെ. തമലന്നു 
ലവള്ളം മാശതമമ ലൊടുക്ാവൂ. െിമറ്ന്നു െുടുംബശ്രീ എംൊനൽ ലെ
യ തിട്ടുള്ള ലവറ്റിനറി മഡാക്ടർ എത്ി ്സ് ശതശെിയ നടത്ുമമ്പാൾ 
എല്ലാവിധ സഹായവും നൽൊൻ െൂലടയുണ്ാെണം. മുറിവുണങ്ങാൻ 
നാലുദിവസം െൂട്ടിലിട്ടു െരിെരിക്ുന്ന െുമതലയും െുടുംബശ്രീ വനിത
െൾക്ു തലന്ന. െിന്നരീടു നായ ക്ലള െിടിച്ിടത്ു തലന്ന തിരിലെ ലൊ
ണ് ുമൊയി വിടുെയും മവണം. മഡാക്ടറുലട റിമപൊർട്ടും റജിസ്റ്ർ മൊ
പെിയുമടക്ം ജില്ലാ മി�നിൽ നൽെിക്ഴിയുമമ്പാൾ യൂണിറ്ിലന്റ അക്കൗ
ണ്ിമലക്ു െുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മി�ൻ െണം ശടാൻസ് ഫർ ലെയ തു തരും. 

  


