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എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ)

ടുംബശ്രീയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ
ക്കു കൂടുതൽ വരുമാന മാർഗം ലഭ്യ
മാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുടുംബ
ശ്രീ നൂതന ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാറു
ണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ നാലു കുടും
ബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുകൾ നടപ്പാക്കിയ നൂതന
ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനമാണ്
ഈ ലക്കത്തിൽ.
1. കണ്ണൂർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ നടപ്പാ
ക്കിയ ‘റെയിൻ ആർമി’എന്ന പദ്ധതിയാണ്
ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വേനൽ
ക്കാലത്തു മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവു ക�ൊണ്ടു
രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം കേരളത്തിൽ
പല സ്ഥലങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതിന�ൊ
രു ശാശ്വത പരിഹാരം മഴവെള്ള സംഭരണി
കൾ നിർമിക്കുകയും ലഭിക്കുന്ന മഴ പുഴയിലേ
ക്കും കടലിലേക്കും ഒഴുകിപ്പോകാതെ മണ്ണിലേ
ക്കു സംഭരിക്കപ്പെടുകയുമാണ്. ഈ ഒരു ആശ
യം മുൻനിർത്തിയാണു കിണർ റീചാർജിങ്ങി
നുവേണ്ടി പഞ്ചായത്തുകളെയും കുടുംബങ്ങ
ളെയും പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ‘റെയിൻ ആർമി’ എന്ന
ആശയം കുടുംബശ്രീ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മിഷൻ
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുടുംബശ്രീ കുടുംബാംഗ
ങ്ങൾക്കു ‘കിണർ റീചാർജിങ്ങിൽ’ ശാസ്ത്രീ
യമായ പരിശീലനം നൽകുകയാണു റെയിൻ
ആർമിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കിണർ റീ ചാർ
ജിങ്ങിനുവേണ്ടി മഴവെള്ളം കിണറുകളിലേക്ക്
എങ്ങനെ എത്തിക്കാമെന്നും അതിന്റെ പൈപ്പ്
നെറ്റ് വർക്ക് എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാമെന്നുമുള്ള
തിനെക്കുറിച്ചു വിശദമായ പരിശീലനം ബ്ലോ
ക്കടിസ്ഥാനത്തിലും പഞ്ചായത്തടിസ്ഥാന
ത്തിലും കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീകൾക്കു നൽകി
ക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന�ോടകം 430 പേർക്കാണ് ഈ
പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ത�ൊഴിലുറപ്പു
പദ്ധതിയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രോജക്ട് വയ്ക്കുക
യും ഈ പ്രോജക്ട് വഴി വീടുകളിൽ കിണർ
റീ ചാർജിങ് നടത്തുകയുമാണു റെയിൻ ആർ
മി ചെയ്യുന്നത്.
2. മുപ്പത്തിഒന്നായിരത്തോളം ചെറുകിട സം
രംഭങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീ സൂക്ഷ്മ സംരംഭ മേ
ഖലയിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി
ഉള്ളത് ടെയിലറിങ്ങും കാറ്ററിങ് മേഖലകളു
മാണ്. കാറ്ററിങ് രംഗത്തു കഫേ കുടുംബശ്രീ
മാതൃക വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. കഫേ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ സ്ത്രീ
കൾക്കു വരുമാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്ര
മങ്ങൾ സംസ്ഥാന മിഷനും ജില്ലാ മിഷനുകളും
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി പല ഫെയറു
കളിലുംഉത്സവങ്ങളിലുംപങ്കെടുക്കാനുംസ്ത്രീ
കൾക്കു കഫേ കുടുംബശ്രീ നടത്താനും അതി
ലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം കിട്ടാനുമുള്ള
പരിശീലനങ്ങളും സംസ്ഥാന മിഷൻ നൽകു
ന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരിശീലനം ലഭിച്ചതിനുശേ
ഷം സ്വന്തമായി ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നട
ത്താനുള്ള ആശയമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ മിഷൻ
‘ഉമ്മാന്റെ വടക്കിനി’ എന്ന ഫെയറിലൂടെ പ്രാ
വർത്തികമാക്കിയത്. മറ്റൊരു ധനസഹായവും
കൂടാതെ അഞ്ചു സംരംഭകർ സ്വന്തം കൈയിൽ

നൂതന ആശയങ്ങൾ

ആവിഷ്കരിച്ച് കുടുംബശ്രീ

നിന്നു 20,000 രൂപ മുടക്കി ആകെ 1,00,000 രൂപയു
ടെ ധനം സമാഹരിച്ചു. ഈ തുക ഉപയ�ോഗിച്ചാ
ണ് അഞ്ചു സംരംഭകർ ചേർന്ന് ഈ ഫുഡ് ഫെ
സ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജനങ്ങൾ ധാരാളമാ
യി ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുക
യും ചെയ്തത�ോടെ ‘ഉമ്മാന്റെ വടക്കിനി’ ഒരു
സൂപ്പർ ഹിറ്റായി. ഇതിനുശേഷം ഈ ഫുഡ്
ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ലാഭം ഉപയ�ോഗിച്ച് അഞ്ചോ
ളം സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം നാലു മണി
മുതൽ പത്തു മണി വരെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ
നടത്തുകയും ആകെ പത്തു ലക്ഷം രൂപയു
ടെ വിറ്റുവരവും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താ
നും കന്റീൻ നടത്താനും ഒരു ഹ�ോട്ടൽ തന്നെ

മിഷനാണു ഗ്രീൻ ബൈറ്റ്സ് എന്ന ആശയം
അവതരിപ്പിച്ചത്.
നിലവിൽ കുടുംബശ്രീക്കു കീഴിൽ അറുപ
തിനായിരത്തോളം പഴം–പച്ചക്കറി ഉൽപാദിപ്പി
ക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉദ്ദേ
ശ്യം വിഷരഹിതമായ പഴം–പച്ചക്കറികൾ ഉൽ
പാദിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പച്ചക്കറികൾ
ചന്തകളിൽ (മാർക്കറ്റ്) ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപ
ക്ഷേ, കർഷകനു ന്യായമായ വില ലഭിക്കണമെ
ന്നില്ല. ഈ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉപയ�ോഗി
ച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരു 'fruit ball' ഉണ്ടാക്കുകയും ഇവയു
ടെ വിപണനവുമാണു ‘ഗ്രീൻ ബൈറ്റ്സി’ലൂടെ
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ

നടത്താനുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസം സ്ത്രീകൾ
ക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
3. ആദിവാസി മേഖലയിൽ നടത്തിയ മികച്ച
പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇടു
ക്കി ജില്ലയിലെ ട്രൈബൽ പിഎസ്സി ക�ോച്ചി
ങ്. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളിൽ
പിഎസ്സി പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിക്കുന്നവരു
ടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരികയും ധാരാളം ഒഴിവു
കൾ വരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും താൽ
പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്കു ചിട്ട
യായ പിഎസ്സി ക�ോച്ചിങ് ക�ൊടുക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ
ഈ ക�ോച്ചിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നൂറ്റൻപത�ോ
ളം കുട്ടികളെയാണ് ഈ പരിശീലനത്തിനായി
കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. ഈ കുട്ടികൾക്കു
രണ്ടു മാസത്തെ മുഴുവൻ സമയ റെസിഡൻ
ഷ്യൽ പരിശീലനമാണു വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടു
ള്ളത്. ഇതുവരെ ഒരു ക�ോച്ചിങ്ങിനും പ�ോകാ
ത്ത ഒരു പരിശീലനവും ലഭ്യമാക്കാത്ത കുട്ടി
കൾക്കു വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശവും ചിട്ട
യായ പഠനത്തിന് ഒരവസരവും ലഭിച്ചാൽ തീർ
ച്ചയായും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന തിരിച്ച
റിവാണ് ഇത്തരം ക�ോച്ചിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
4. ഗ്രീൻ ബൈറ്റ്സ് – തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണു ‘ഗ്രീൻ ബൈറ്റ്സ്’ വി
പണന കേന്ദ്രം നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കുടുംബശ്രീയിലെ കർഷകർ ഉൽപാദിപ്പിക്കു
ന്ന പഴം, പച്ചക്കറികൾ ഉപയ�ോഗിച്ചു 30 രൂപ,
40 രൂപ, 50 രൂപ നിരക്കിൽ വിവിധ അളവുക
ളിൽ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട് ബ�ോളുകളാണു വിറ്റുവരുന്ന
ത്. ഓര�ോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്കും അസു
ഖങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ളഫ്രൂട്ട് ബ�ോളുക
ളും ആളുകൾക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാ
ണ്. ഉദാഹരണമായി ഡയബറ്റിക് അസുഖമു
ള്ള ആളുകൾക്കുവേണ്ടി ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡ
ക്സ് കുറച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴ
ങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്.ട് കുട്ടികൾക്കായി
തേനും ഈന്തപ്പഴവും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉപയ�ോ
ഗിച്ചുള്ള ഫ്രൂട്ട് ബ�ോളുകളും തുടങ്ങുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നൂതന
ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ മുഖേന നട
പ്പാക്കുന്നു. ഇതുവഴി പുതിയ വരുമാന മാർഗ
ങ്ങളും സാധ്യതകളും ഇത�ോട�ൊപ്പം വിവിധ
വകുപ്പുകളുടെ സംയ�ോജനവും സാധ്യമാകു
ന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളു
ടെ സിഡിഎസുകളിലും (CDS) ജില്ലകളിലും നട
പ്പാക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2017 ഓഗസ്റ്റ്
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