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മ ഗൃസംര�ണ േമഖലയിൽ �പവർ�ി
�ു! സംരംഭകർ� ് ഉൽപാദന വിപ

ണന േമഖലയിൽ ആവശ'മായ എ)ാ പിൻ
തുണാ സംവിധാന,ളും ലഭ'മാ�ു!തിനാ
യി രൂപീകരി/താണു ‘പശു സഖി’ പ0തി. 
കുടുംബ�ശീ മുേഖന നടാ�ിവരു! േക
4ാവി5കൃത പ0തിയായ മഹിളാ കിസാൻ 
സശാ7തീകരൺ പരിേയാജന (എംെകഎ
<പി) ഉൾെടു�ിയി?ാ@ ഇതിെnയും 
�പവർ�ന,ൾ.

അയൽ�ൂ?ം വനിതകളുെട െതാഴിലും വരു
മാനവും വർധിി�ു!തിനു മൃഗസംര�ണ 
േമഖലയിെല ഒരു കുടുംബ�ശീ ഇടെപടലാ@ 
ഈ പ0തിെയ!തിൽ സംശയമി). മെG)ാ 
വരുമാനദായക പ0തികളും എ!േപാെല 
വനിതകൾ�ു കൂടുതൽ െതാഴിൽ അവസര
,ളും വരുമാന ലഭ'തയും ഉറാ�ുകെയ!
തു തെ!യാ@ ഇതിെnയും മുഖ'ല�'ം.

മൃഗസംര�ണ േമഖലയിൽ �പവർ�ി�ു
! സംരംഭകർ� ്ഉൽപാദന വിപണന േമഖ
ലയിൽ ആവശ'മായ എ)ാ പിൻതുണാസം
വിധാന,ളും ഈ പ0തിവഴി ലഭ'മാ�ു!
തിI ഉേJശി�ു!ുK.് ഇതിെn ഭാഗമായി 
പാൽ, മാംസം, മു? എ!ിവയുെട ഉൽപാദനം 
വർധിി�ു!േതാെടാം അതിെn വിപണ
നവുമായി ബMെ? െതാഴിൽേമഖലയും കൂ
ടുതൽ ശ7തിെടു�ും. ഇ�പകാരം അയൽ
�ൂ? വനിതകൾ നട�ു! സംരംഭം വഴി ഇവ
യുെട ഉപേഭാഗ�ിൽ �പാേദശിക തല�ിൽ 
സNയംപര'ാOതത േനടാനാണു �ശമം. ഇതിനു
പരിയായി സംരംഭകരും അവരുെട െതാഴിൽ 
അഭിവൃ0ിയുKാ�ു!തിനായി എ)ാവിധ 
സഹായവും നൽകു! കമ'ൂണിGി റിേസാ
�< പ�സൻമാരും ഉൾെടു! കൂ?ാPമകൾ 

�പാേദശികത
ല�ിൽ രൂപ
െടു�ു!തിനും 
പ0തി വഴിെയാ
രു�ും.

പരിശീലനം 
നൽകാൻ മിക� 
�ഥാപന�ൾ
സം<ഥാന തല�ിൽ 600 വനിതകെള തിര

െTടു�ു മൃഗസംര�ണ േമഖലയിെല വി
ദUധരുെട േനതൃതN�ിൽ ആവശ'മായ പരി
ശീലന,ൾ നൽകാനാ@ ഉേJശി�ു!V. 
പരിശീലന പരിപാടി�ു സർ�ാർ അനുമതി 
ലഭി/ി?ുK.് വയനാ?ിെല പൂേ�ാW െവGറിന
റി ആൻX ആനിമൽ സയൻസിലൂെടയാണു 
പരിശീലനം ബാ/ുകളായി നടാ�ു!V. 
10 ദിവസം ൈദർഘ'മു\ പരിശീലന പരിപാ
ടിയിൽ കാർഷിക–മൃഗസംര�ണ േമഖലയി
െല വ'ത'<ത വിഷയ,ളിൽ അതതു രംഗ
െ� വിദUധരാവും ̂ ാസുകൾ നയി�ുക. വി
ജയി/ കർഷകരുെട വിജയാനുഭവ,ൾ പ_ു
വP�ാനും കൃഷിയിട,ളും െഡയറിഫാമുക
ളും സbർശി�ാനുമു\ അവസരവും പരിശീ
ലന കാലയളവിൽ ലഭി�ും. ഇ�പകാരം പരിശീ
ലനം ലഭി/ വനിതകൾ പി!ീടു ഫീൽX തല
�ിൽ കമ'ൂണിGി റിേസാ�< പ�സൻമാരായി 
�പവർ�ി�ും. ആദ'ഘ? പരിശീലനം മലു
റം, വയനാW, േകാഴിേ�ാW ജി)കളിൽ നി!ു
\ വനിതകൾ�ും അ?ാടി പ?ികവർഗ �പ
േത'ക പ0തിയിൽ നി!ു\ ആറുേപർ�ും 

കുടുംബ�ശീ 

കുടുംബവിേശഷം

എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�

(എ7സിക'ൂ?ീc ഡയറ7ടർ, കുടുംബ�ശീ)

പശുസഖി പ�തിയും 
ല!"�ളുംല!"�ളും

ഉൾെെട 51 േപർ�ായിരി�ും.
പരീ�ണാടി<ഥാന�ിൽ നടാ�ു! 

പ0തിയുെട വിജയസാധ'തകൾ വ'7തമാ
യി പരിേശാധി/ േശഷമായിരി�ും മGു ജി
)കളിൽ വ'ാപിി�ുക. കൂടുതൽ റിേസാ
�< പ �സൻമാെര ആവശ'മായി വരു! മു
റP�ു വീKും അയൽ�ൂ?,ളിൽനി!ു 
തെ! േയാഗ'രായവെര കെK�ി പരിശീ
ലനം നൽകി അവെര അതതു �പേദശ,ളിൽ 
വിന'സി�ും.

   
ഉൽപാദന&ിെനാ(ം 
മാർ*+ി�ും വിപണനവും
പാൽ, മാംസം, മു? എ!ിവയുെട ഉൽപാദ

നം വർധിി�ു!തിെനാം മാർ�Gി,ും വി
പണനവും കൂടുതൽ കാര'�മമാ�ാൻ ഉേJ
ശി�ു!ുK.് ഇതിനായി മGു വകുുകളുെട 
സംേയാജനവും ഉറുവരു�ും. ഇ�പകാരം 
സംേയാജന സാധ'തകൾ പരമാവധി �പേയാ
ജനെടു�ിെ�ാKായിരി�ും ഫീൽX 
തല�ിൽ പ0തി നടാ�ുക.

പശു സഖിയുെട �പേയാജനം ഏGവും കൂ
ടുതൽ ലഭി�ു!തു കുടുംബ�ശീ മുേഖന നി
ലവിൽ നടാ�ിവരു! �ീരസാഗരം–േന
/ർ�ഫ5 പ0തികൾ�ാ@. അയൽ�ൂ?ാം
ഗ,ളായ <�തീകൾ സംഘം േചർ!ു പശു
വളർ�ു! സംരംഭമാണു �ീരസാഗരം. �ീ
രകർഷകർ ഉൽപാദിി�ു! പാൽ അതിെn 
തനിമയും ശു0ിയും നിലനിർ�ി, ഉപേഭാ
7താ�ൾ�ു േനരി?ു വിതരണം െചfു! 
പ0തിയാണു േന/ർ�ഫ5. പശു സഖിയിൽ 
വിഭാവനം െചPതതു േപാെലയു\ പിൻതു
ണാസംവിധാന,ൾ ഉപേയാഗി/ു �ീരസാ
ഗരം േന/ർ�ഫ5 പ0തി കൂടുതൽ പgായ
�ുകളിേല�ു വ'ാപിി�ാനും സാധി�ു
െമ!താണു വലിയേന?ം. സം<ഥാനം േനരി
ടു! പാൽ�ാമം പരിഹരി�ു!തിനു ഫല
�പദമായ രീതിയിൽ �പാവർ�ികമാ�ാവു! 
മിക/ മാതൃകയായി േന/ർ �ഫ5 മാGാനും 
ഇതിലൂെട സാധി�ും

ആർ&വ �കമേ*ടുകൾ 
മാറു/തി0
അടിവയറും അതിേനാടനുബMി/ു\ അവയവ,ളും ശരിയായ രീതിയിൽ �പവർ

�ി�ു!തിനു വളെര സഹായി�ുെ!ാരു ആസനമാണിV. അേതാെടാം ആർ�വ 
�കമേ�ടുകൾ മാറി�ി?ുകയും െചfു!ു.

െച�ു� വിധം:  ഇരു കാൽമു?ുകളും ൈകകളും തറയിൽ കു�ി പൂ/നിൽ�ു! രീ
തിയിൽ നിൽ�ുക. സാവധാനം ശNാസെമടു�ു െകാK ്നടു താേഴ�ു താ��ി തല 
മുകളിേല�ുയർ�ുക. അേതാെടാം വലതുകാലും  കഴിയു!�ത പുറകിേല�ു നീ?ി 
മുകളിേല�ുയർ�ുക. വീKും ശNാസം വി?ുെകാKു നടു മുകളിേല�ുയർ�ുകയും 
തല അടിയിേല�ു താ��ുകയും അേതാെടാം വലതു കാലിെn മു?ു മുേ!ാ?ു മട�ി
െ�ാKു വ!ു െനGിയിൽ മു?ി�ുകയും െചfുക. ഇേതേപാെല അേgാ ആേറാ തവ
ണ ആവർ�ി�ണം. പി!ീW ഇടേ��ാലു െകാKും ഇേതേപാെല തെ! െചfണം. 

േരാഗവും

േയാഗയും         
എം. ആർ. ബാലച�ൻ    balan.mash@yahoo.in


