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കു്ടുംബശ്ടീയസിലെ കു്ടുംബാംഗങ്ങൾ
ക്ു കയൂ്ടുതൽ വരുമാന മാർഗം െഭ്
മാക്ുന്നതസിനു വവണ്സി കു്ടുംബ

ശ്ടീ നയൂതന ആ്യങ്ങൾ ആവസിഷകരസിക്ാറു
ണ്ട്. ഇത്തരത്തസിൽ വകരളത്തസിൽ നാെു കു്ടും
ബശ്ടീ ജസില്ാ മസിഷനുകൾ ന്ടപ്ാക്സിയ നയൂതന 
ആ്യങ്ങലളക്ുറസിച്ുള്ള ശ്രതസി്രാദനമാണ് 
ഈ െക്ത്തസിൽ.

1. കണ്യൂർ കു്ടുംബശ്ടീ ജസില്ാ മസിഷൻ ന്ടപ്ാ
ക്സിയ ‘ലറയസിൻ ആർമസി’എന്ന ്രദ്ധതസിയാണ് 
ഇതസിൽ ശ്രധാനലപ്ട്ത്. ഇക്ഴസിഞ്ഞ വവനൽ
ക്ാെത്തു മഴയുല്ട െഭ്തക്ുറവു ലകാണ്ു 
രയൂക്ഷമായ കു്ടസിലവള്ള ക്ഷാമം വകരളത്തസിൽ 
്രെ സ്ഥെങ്ങളസിെും അനുഭവലപ്ട്ു. ഇതസിലനാ
രു ്ാ്്വത ്രരസിഹാരം മഴലവള്ള ്ംഭരണസി
കൾ നസിർമസിക്ുകയും െഭസിക്ുന്ന മഴ ്രുഴയസിവെ
ക്ും ക്ടെസിവെക്ും ഒഴുകസിവപ്ാകാലത മണ്സിവെ
ക്ു ് ംഭരസിക്ലപ്്ടുകയുമാണ്. ഈ ഒരു ആ്
യം മുൻനസിർത്തസിയാണു കസിണർ റടീചാർജസിങ്ങസി
നുവവണ്സി ്രഞ്ായത്തുകലളയും കു്ടുംബങ്ങ
ലളയും വശ്രരസിപ്സിക്ാൻ ‘ലറയസിൻ ആർമസി’ എന്ന 
ആ്യം കു്ടുംബശ്ടീ കണ്യൂർ ജസില്ാ മസിഷൻ 
ആരംഭസിച്സിട്ുള്ളത്. കു്ടുംബശ്ടീ കു്ടുംബാംഗ
ങ്ങൾക്ു ‘കസിണർ റടീചാർജസിങ്ങസിൽ’ ്ാസശതടീ
യമായ ്രരസി്ടീെനം നൽകുകയാണു ലറയസിൻ 
ആർമസിയുല്ട ശ്രധാന െക്ഷ്ം. കസിണർ റടീ ചാർ
ജസിങ്ങസിനുവവണ്സി മഴലവള്ളം കസിണറുകളസിവെക്ട് 
എങ്ങലന എത്തസിക്ാലമന്നും അതസിലറെ പ്രപ്ട് 
ലനറ്ട് വർക്ട് എങ്ങലന സ്ഥാ്രസിക്ാലമന്നുമുള്ള
തസിലനക്ുറസിച്ു വസി്ദമായ ്രരസി്ടീെനം വ്ാ
ക്്ടസിസ്ഥാനത്തസിെും ്രഞ്ായത്ത്ടസിസ്ഥാന
ത്തസിെും കു്ടുംബശ്ടീ സശതടീകൾക്ു നൽകസി
ക്ഴസിഞ്ഞു. ഇതസിവനാ്ടകം 430 വ്രർക്ാണ് ഈ 
്രരസി്ടീെനം നൽകസിയസിട്ുള്ളത്. ലതാഴസിെുറപ്ു 
്രദ്ധതസിയസിൽ നസിന്നു െഭസിക്ുന്ന ഫണ്ട് ഉ്രവയാ
ഗസിച്ട് ്രഞ്ായത്തുകൾ വശ്രാജകട് വയ്ക്ുക
യും ഈ വശ്രാജകട് വഴസി വടീ്ടുകളസിൽ കസിണർ 
റടീ  ചാർജസിങ് ന്ടത്തുകയുമാണു ലറയസിൻ ആർ
മസി ലചയ്ുന്നത്.  

2. മുപ്ത്തസിഒന്നായസിരവത്താളം ലചറുകസി്ട ് ം
രംഭങ്ങളാണ് കു്ടുംബശ്ടീ ് യൂക്ഷട്മ ് ംരംഭ വമ
ഖെയസിെുള്ളത്. ഇതസിൽ ഏറ്വും കയൂ്ടുതൊയസി 
ഉള്ളത് ല്ടയസിെറസിങ്ങും കാറ്റസിങ് വമഖെകളു
മാണ്. കാറ്റസിങ് രംഗത്തു കവഫ കു്ടുംബശ്ടീ 
മാതൃക വളലരയധസികം ശ്ദ്ധ വന്ടസിക്ഴസിഞ്ഞസി
രസിക്ുന്നു. കവഫ കു്ടുംബശ്ടീയസിെയൂല്ട സശതടീ
കൾക്ു വരുമാനം െഭസിക്ാൻ വവണ്സിയുള്ള ശ്
മങ്ങൾ ് ംസ്ഥാന മസിഷനും ജസില്ാ മസിഷനുകളും 
ന്ടപ്ാക്ുന്നുണ്ട്. ഇതസിനുവവണ്സി ്രെ ലഫയറു
കളസിെും ഉത്സവങ്ങളസിെും ്രലകെ്ടുക്ാനും സശതടീ
കൾക്ു കവഫ കു്ടുംബശ്ടീ ന്ടത്താനും അതസി
െയൂല്ട ലമച്ലപ്ട് വരുമാന മാർഗം കസിട്ാനുമുള്ള 
്രരസി്ടീെനങ്ങളും ്ംസ്ഥാന മസിഷൻ നൽകു
ന്നുണ്ട്. ഇങ്ങലന ്രരസി്ടീെനം െഭസിച്തസിനുവ്
ഷം ്്വന്തമായസി ഒരു ഫുഡ് ലഫസറ്സിവൽ ന്ട
ത്താനുള്ള ആ്യമാണ് മെപ്ുറം ജസില്ാ മസിഷൻ 
‘ഉമ്ാലറെ വ്ടക്സിനസി’ എന്ന ലഫയറസിെയൂല്ട ശ്രാ
വർത്തസികമാക്സിയത്. മലറ്ാരു ധന്ഹായവും 
കയൂ്ടാലത അഞ്ു ് ംരംഭകർ ് ്വന്തം പകയസിൽ 

നൂതന ആേയങ്ങൾ 
ആവിഷകരിച്ച് കുടുംബശേരീ

നസിന്നു 20,000 രയൂ്ര മു്ടക്സി ആലക 1,00,000 രയൂ്രയു
ല്ട ധനം ് മാഹരസിച്ു. ഈ തുക ഉ്രവയാഗസിച്ാ
ണ് അഞ്ു ് ംരംഭകർ വചർന്നട് ഈ ഫുഡ് ലഫ
സറ്സിവൽ ് ംഘ്ടസിപ്സിച്ത്. ജനങ്ങൾ ധാരാളമാ
യസി ഈ ഫുഡ് ലഫസറ്സിവെസിൽ ്രലകെ്ടുക്ുക
യും ലചയ്തവതാല്ട  ‘ഉമ്ാലറെ വ്ടക്സിനസി’  ഒരു 
്യൂപ്ർ ഹസിറ്ായസി. ഇതസിനുവ്ഷം ഈ ഫുഡ് 
ലഫസറ്സിവെസിലറെ ൊഭം ഉ്രവയാഗസിച്ട് അവഞ്ാ
ളം സ്ഥെങ്ങളസിൽ പവകുവന്നരം നാെു മണസി 
മുതൽ ്രത്തു മണസി വലര ഫുഡ് ലഫസറ്സിവൽ 
ന്ടത്തുകയും ആലക ്രത്തു െക്ഷം രയൂ്രയു
ല്ട വസിറ്ുവരവും ഫുഡ് ലഫസറ്സിവൽ ന്ടത്താ
നും കറെടീൻ ന്ടത്താനും ഒരു വഹാട്ൽ തലന്ന 

മസിഷനാണു ശഗടീൻ പബറ്ട്സ എന്ന ആ്യം 
അവതരസിപ്സിച്ത്. 

നസിെവസിൽ കു്ടുംബശ്ടീക്ു കടീഴസിൽ അറു്ര
തസിനായസിരവത്താളം ്രഴം–്രച്ക്റസി ഉൽ്രാദസിപ്സി
ക്ുന്ന യയൂണസിറ്ുകളുണ്ട്. ഈ ശഗയൂപ്ുകളുല്ട ഉവദേ
്്ം വസിഷരഹസിതമായ ്രഴം–്രച്ക്റസികൾ ഉൽ
്രാദസിപ്സിക്ുകയാണ്. ഇത്തരം ്രച്ക്റസികൾ 
ചന്തകളസിൽ (മാർക്റ്ട്) ലകാ്ടുക്ുവ്ാൾ ഒരു്ര
വക്ഷ, കർഷകനു ന്ായമായ വസിെ െഭസിക്ണലമ
ന്നസില്. ഈ ്രഴങ്ങളും ്രച്ക്റസികളും ഉ്രവയാഗസി
ച്ുലകാണ്ട് ഒരു 'fruit ball'  ഉണ്ാക്ുകയും ഇവയു
ല്ട വസി്രണനവുമാണു ‘ശഗടീൻ പബറ്ട്് സി’െയൂല്ട 
െക്ഷ്മസി്ടുന്നത്. തസിരുവനന്ത്രുരം ജസില്യസിലെ 

ന്ടത്താനുമുള്ള ആത്മവസി്്വാ്ം സശതടീകൾ
ക്ു െഭസിക്ുകയും ലചയ്തു. 

3. ആദസിവാ്സി വമഖെയസിൽ ന്ടത്തസിയ മസികച് 
ശ്രവർത്തനത്തസിലറെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇ്ടു
ക്സി ജസില്യസിലെ പശ്ടബൽ ്രസിഎസ ് സി വകാച്സി
 ങ്. ആദസിവാ്സി വസിഭാഗത്തസിൽലപ്ട് കുട്സികളസിൽ 
്രസിഎസ ് സി ്രരടീക്ഷ എഴുതസി വസിജയസിക്ുന്നവരു
ല്ട എണ്ം കുറഞ്ഞുവരസികയും ധാരാളം ഒഴസിവു
കൾ വരുന്നതസിലറെ അ്ടസിസ്ഥാനത്തസിെും താൽ
്രര്മുള്ള കുട്സികലള കലണ്ത്തസി അവർക്ു ചസിട്
യായ ്രസിഎസ ് സി വകാച്സിങ് ലകാ്ടുക്ുക എന്ന 
െക്ഷ്വത്താ്ടുകയൂ്ടസിയാണ് ഇ്ടുക്സി ജസില്യസിൽ 
ഈ വകാച്സിങ് തു്ടങ്ങസിയസിട്ുള്ളത്. നയൂറ്ൻ്രവതാ
ളം കുട്സികലളയാണ് ഈ ്രരസി്ടീെനത്തസിനായസി 
കലണ്ത്താൻ ്ാധസിച്ത്. ഈ കുട്സികൾക്ു 
രണ്ു മാ്ലത്ത മുഴുവൻ ്മയ ലറ്സിഡൻ
ഷ്ൽ ്രരസി്ടീെനമാണു വസിഭാവനം ലചയ്തസിട്ു
ള്ളത്. ഇതുവലര ഒരു വകാച്സിങ്ങസിനും വ്രാകാ
ത്ത ഒരു ്രരസി്ടീെനവും െഭ്മാക്ാത്ത കുട്സി
കൾക്ു വ്കതമായ മാർഗനസിർവദ്വും ചസിട്
യായ ്രഠനത്തസിന് ഒരവ്രവും െഭസിച്ാൽ തടീർ
ച്യായും വസിജയസിക്ാൻ ് ാധസിക്ുലമന്ന തസിരസിച്
റസിവാണ് ഇത്തരം വകാച്സിങ്ങസിലറെ അ്ടസിസ്ഥാനം. 

4. ശഗടീൻ പബറ്ട്സ – തസിരുവനന്ത്രുരം ജസില്ാ 

ല്ശകവട്റസിയറ്സിൊണു ‘ശഗടീൻ പബറ്ട്സ’ വസി
്രണന വകന്ദം നസിെവസിൽ ശ്രവർത്തസിക്ുന്നത്. 
കു്ടുംബശ്ടീയസിലെ കർഷകർ ഉൽ്രാദസിപ്സിക്ു
ന്ന ്രഴം, ്രച്ക്റസികൾ ഉ്രവയാഗസിച്ു 30 രയൂ്ര, 
40 രയൂ്ര, 50 രയൂ്ര നസിരക്സിൽ വസിവസിധ അളവുക
ളസിൽ ഉള്ള ശഫയൂട്ട് വബാളുകളാണു വസിറ്ുവരുന്ന
ത്. ഓവരാരുത്തരുല്ടയും അഭസിരുചസിക്ും അ്ു
ഖങ്ങൾക്ും അനു്രസിച്ുള്ളശഫയൂട്ട് വബാളുക
ളും ആളുകൾക്ു തസിരലഞ്ഞ്ടുക്ാവുന്നതാ
ണ്. ഉദാഹരണമായസി ഡയബറ്സിക അ്ുഖമു
ള്ള ആളുകൾക്ുവവണ്സി പലൈ്ടീമസിക ഇൻഡ
കസ കുറച്ുലകാണ്ുള്ള ്രച്ക്റസികളും ്രഴ
ങ്ങളും ഉൾലപ്്ടുത്തസിയസിട്ുണ്ട്. കുട്സികൾക്ായസി 
വതനും ഈന്തപ്ഴവും അണ്സിപ്രസിപ്ും ഉ്രവയാ
ഗസിച്ുള്ള ശഫയൂട്ട് വബാളുകളും തു്ടങ്ങുന്നു. 

ഇത്തരത്തസിൽ വസിവസിധ ജസില്കളസിൽ നയൂതന 
ആവസിഷകാരങ്ങൾ കു്ടുംബശ്ടീ മുവഖന ന്ട
പ്ാക്ുന്നു. ഇതുവഴസി ്രുതസിയ വരുമാന മാർഗ
ങ്ങളും ്ാധ്തകളും ഇവതാല്ടാപ്ം വസിവസിധ 
വകുപ്ുകളുല്ട ്ംവയാജനവും ്ാധ്മാകു
ന്നു. ഇത്തരത്തസിെുള്ള ആ്യങ്ങൾ നസിങ്ങളു
ല്ട ് സിഡസിഎ്ുകളസിെും (CDS) ജസില്കളസിെും ന്ട
പ്ാക്ുലമന്നു ശ്രതടീക്ഷസിക്ുന്നു.


