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വരുമാനദായകമായ

കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെയും
പരിപാടികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന
ഈ പംക്തി നിങ്ങളറിയുന്ന കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള�ോടു
പതിവായി വായിക്കാൻ പറയണം. അതവർക്കു
പുതിയ വെളിച്ചം നൽകും.

വിവിധ

സംരംഭങ്ങൾ
കു

ടുംബശ്രീ മിഷൻ രൂപീകൃതമായ
തു മുതൽ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹി
ക ശാക്തീകരണത്തോട�ൊപ്പം സാ
മ്പത്തിക ശാക്തീകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടു റൂറൽ
മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് (RME) പദ്ധതി മു
ഖാന്തരം വരുമാനദായക പ്രവർത്തനങ്ങളായി
വിവിധ മേഖലകളിലെ സംരംഭക പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ – വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾ/ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭ
ങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കി വരുന്നു.
റൂറൽ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് സംരംഭ
ങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കുടുംബശ്രീ അംഗ
ങ്ങളും താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ഏറ്റെ
ടുത്തു നടത്തിവരുന്നതും മൃഗസംരക്ഷണ മേ
ഖലാ സംരംഭങ്ങളാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖ
ലയിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നാലു പദ്ധതികളിലൂടെയാണു നടപ്പാക്കുന്ന
ത്. ആടുഗ്രാമം, ക്ഷീരസാഗരം, പ�ോത്തുക്കുട്ടി
പരിപാലനം, അടുക്കളത്തോട്ട മുട്ടക്കോഴി പരി
പാലനം എന്നീ നാലു പദ്ധതികൾ.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ (food Security, Food Safety) ലക്ഷ്യ
മാക്കി സംശുദ്ധമായ പാൽ, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവ
കളുടെ ഉൽപാദനവും, സ്വയംപര്യാപ്തതയും,
കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് അധികവരുമാന
വും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലക
ളിലും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുകൾ വഴി സി
ഡിഎസ് തലത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 5 അംഗങ്ങള
ടങ്ങുന്ന ജെഎൽജി രൂപീകരിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് സംരം
ഭങ്ങളായി മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
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ഏറ്റെടുത്തുവരുന്നു.
ആടുഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഒരു ഗുണഭ�ോക്താ
വിനു 4 ആട്ടിൻകുട്ടികൾ എന്ന രീതിയിൽ ചുരു
ങ്ങിയത് 5 യൂണിറ്റുകളായും ക്ഷീരസാഗരം പദ്ധ
തിയിൽ ഒരു ഗുണഭ�ോക്താവിനു 2 കറവപ്പശു
ക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് 2 യൂണി
റ്റുകളായും മാംസ�ോൽപാദന പദ്ധതിയിൽ ഒരു
ഗുണഭ�ോക്താവിന് 2 പ�ോത്തുകുട്ടികൾ എന്ന
രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് 2 യൂണിറ്റുകളായും
അടുക്കളത്തോട്ട മുട്ടക്കോഴി പരിപാലനം പദ്ധ
തിയിൽ ഒരു ഗുണഭ�ോക്താവിന് 20 ക�ോഴിക്കു
ഞ്ഞുങ്ങൾ (60–70 ദിവസം പ്രായം) ചുരുങ്ങിയ
ത് 5 യൂണിറ്റുകളായുമാണു പദ്ധതി നടപ്പാക്കി
വരുന്നത്. ഈ പദ്ധതികൾക്കു ബാങ്ക് ല�ോൺ,
ഗുണഭ�ോക്തൃ വിഹിതം എന്നിവയ്ക്കു പുറ
മേ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ആകെ പദ്ധതിത്തുക
യുടെ 35 ശതമാനാണ് ധനസഹായം.
അഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ആടുഗ്രാ
മം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 50,000 രൂപയും ക്ഷീ
രസാഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2,18,750 രൂപ
യും പ�ോത്തുക്കുട്ടി വളർത്തൽ (മാംസസുരക്ഷ)
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 50,000 രൂപയും അടുക്ക
ളത്തോട്ട മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി 25,000 രൂപയും സബ്സിഡി അനു
വദിച്ചുവരുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി മാർഗ
നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ
ക്കു പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം നൽകി വരുന്നു.

മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല ക�ോമൺ
ഇന്ററസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് (സിഐജി)
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പ്രവർത്ത ന
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കു
ന്നതിനും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുകി
ട സംരംഭകരെ ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധ
തി നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹാ
യം നൽകുകയാണ് Support for Animal Husbandry
Initiatives (SAHI) എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമി
ടുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിലവിൽ അയൽ
ക്കൂട്ടാംഗങ്ങളും 2 കറവപ്പശുക്കളുമുള്ള കർഷ
കരെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അവർക്ക് ആവശ്യമായ
പ്രവർത്തന ഫണ്ട് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ
കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലൂടെ
നൽകുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വാർഡിലെ
ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ ഒന്നിലധികം
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള 5 അംഗങ്ങ
ളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു സിഐജി രൂപീകരി
ക്കേണ്ടത്. കുറഞ്ഞതു 2 വർഷമെങ്കിലും പശു
വളർത്തൽ മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയമു
ള്ളവരും 2 കറവപ്പശുവെങ്കിലും ഉള്ളവർക്കുമാ
ണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പി
ന് 1,00,000 രൂപയാണ്. 4% പലിശ നിരക്കിൽ സി
ഐഎഫായി അനുവദിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ട
ത്തിൽ 100 സിഐജികൾ രൂപീകരിച്ചു സിഐ
എഫ് നൽകുവാനാണു പദ്ധതി.
ഇറച്ചിക്കോഴി വളർത്തൽ
കേരളത്തിൽ ക�ോഴി ഇറച്ചിയുടെ വില ക്രമാ
തീതമായി വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ ക�ോഴി ഇറച്ചി കേ
രളത്തിൽ തന്നെ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് കുറഞ്ഞ നിര
ക്കിൽ എത്തിക്കുവാൻ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ
ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും Kerala
State Poultry Development Corparation (KEPCO) എന്നീ
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സംയ�ോജിച്ചാണു കുടും
ബശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഒരു യൂണിറ്റിൽ
ഒരു സംരംഭക എന്ന നിലയിൽ 1000 വ്യക്തിഗ
ത സംരംഭങ്ങളായിട്ടാണു പ്രസ്തുത പദ്ധതി
നടപ്പാക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ വഴി തിരഞ്ഞെടു
ക്കുന്ന ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്കു മൃഗസംരക്ഷ
ണവകുപ്പു വഴി പരിശീലനം നൽകുകയും ഒരു
ദിവസം പ്രായമുള്ള 1000 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു
വ്യക്തിക്കു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ KEPCO യിൽ
നിന്നു ലഭ്യമാക്കും. 42 ദിവസം ഈ ക�ോഴിക്കു
ഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു നിശ്ചിതനിരക്കിൽ
KEPCOയ്ക്കു തന്നെ തിരികെ നൽകുന്നതാ
ണ്. ഇതുവഴി 10,000 രൂപ വരെ ഒരു ഗുണഭ�ോ
ക്താവിനു പ്രതിമാസം ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്ര
തീക്ഷ. ഇതു സംബന്ധിച്ച നയപരമായ തീരു
മാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. കൃത്യമായി
പ�ോളിസി, സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീ
കരിച്ചശേഷം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. കേ
രളത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും മാംസ സുര
ക്ഷയ്ക്കുമായി കുടുംബശ്രീ നടപ്പാക്കുന്ന വലി
യ�ൊരു ചുവടുവയ്പാണിത്.

