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ഉപജീവന മിഷന്റെ സാധ്യതകള്
ഇന്ന് മുസസാറിയിന്െ ൊല് ബഹാദൂര് ശാസ്ത്ി 
നാഷണല് അക്ാഡമി ഓഫന് അഡ്ിനിസന് സരേഷനിന്െ  
ഐഎഎസന് ന്രൊഫഷണല് സകാഴന് സന് സഫസന് 1 
പരിശീെനാര്തികള്ക്ന് സവണ്ി ഉപജീവ മിഷന്റെ 
സാധ്യതകള് എന് വിഷയത്ില് ഒരു അവതരണം 
നടത്ുകയുണ്ായി. ഈ അവതരണത്ില് സൂചിപ്ിച്ച 
രെധാനന്പ്ട്ട ചിെ കാര്യങ്ങന്െക്ുറിച്ചന് ഇന്ന് 
വിവരിക്ന്ട്ട.

സദശീയതെത്ില് സദശീയ ഗ്ാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യവും 
സംസ്ാനതെത്ില് സംസ്ാന ഗ്ാമീണ ഉപജീവന 
ദൗത്യവും എന് രീതിയിൊണന് എന്ആര്എല്എം- ന്റെ 
(National Rural Livelihood Mission - NRLM) രെവര്ത്നം 
ഇന്്യയില് നടക്ുന്തന്. സകരെത്ിന്െ സംസ്ാന 
ഉപജീവന ദൗത്യമാണന് കുടുംബശ്ീ. സകരെത്ിെും 
സദശീയതെത്ിെും ഉപജീവന ദൗത്യത്ിെൂന്ട 
എന്ന്ാന്ക് സാധ്യതകെുണ്ന് എന്തിന്നക്ുറിച്ചാണന് 
ഐഎഎസന് പരിശീെനാര്തികള്ക്ായി അവതരണം 
നല്കിയതന്. പത്ന് രെധാനസാധ്യതകന്െ 
മുന്നിര്ത്ിയായിരുന്ു ഈ അവതരണം. 
ഇതിന്റെ പവര് സപായിറെന് രെസസറെഷന് കുടുംബശ്ീ 
ന്വബന് സസറ്ില് എകന് സിക്യൂട്ടീവന് ഡയറക്ടറുന്ട 
https://www.kudumbashree.org/pages/183 എന് െിങ്ില് 
െഭ്യമാണന്. ക്ാസ്ില് അവതരിപ്ിച്ച പത്ന് രെധാന 

കാര്യങ്ങന്െക്ുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള് ചുരുക്ത്ില് 
നിങ്ങെുന്ട അറിവിസെക്ന് താന്ഴ നല്കന്ട്ട. 

1. കൂട്ടായ്മയുന്ട ശക്ി
സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങെുന്ട സയാഗത്ിനായി 
എല്ാ ആഴ്ചയും ഒത്ുസചരുസ്ാള് സ്വന്ം രെശന് നങ്ങള് 
പരിഹരിക്ാനം രൊസദശികമായ രെശന് നങ്ങെില് 
ഇടന്പടാനമുള്ള അവസരം െഭിക്ുന്ു. കൂട്ടായ്മയിെൂന്ട 
മുസന്റാന് കഴിയുന്ു. 
2. സാമൂഹിക മൂെധനം
സനതൃസശഷി, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങള് 
പരിശീെനത്ിനായുള്ള റിസസാഴ്ന് സപഴ്ൺമാർ 
എന്ിങ്ങന്ന വിവിധ രെവർത്നങ്ങെിെൂന്ട മികച്ച 
സാമൂഹ്യ മൂെധനം സൃഷ്ിക്ന്പ്ടുന്ു 
3. സാ്ത്ിക ശാക്ീകരണം
എല്ാ ആഴ്ചയുമുള്ള സയാഗങ്ങെില് ത്ിഫ്ും ആന്രിക 
വായ്പന്യടുക്െുമുള്ന്പ്ന്ടയുള്ള രെവര്ത്നങ്ങെിെൂന്ട 
സാ്ത്ിക ശാക്ീകരണം സനടുന്ു.
4. ഉപജീവന അവസരം
കാര്ഷികം, കാര്ഷിസകതര സംരംഭങ്ങള്, വ്യക്ിഗത- 
ഗ്ൂപ്ന് സംരംഭങ്ങള്, ഉതന്പാദന, വ്യവാസിയക, സസവന 
സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങിയവയിെൂന്ട ഉപജീവനം സനടാന് 
കഴിയുന്ു. 
5. തസദേശ സ്ാപനങ്ങെുമായുള്ള സംസയാജനം
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ഗ്ാമപഞ്ായത്ന് വികസന പദ്ധതിയില് മികച്ച 
സംഭാവന നല്കുന്ു. സഷേമ ന്പന്ഷനകള്, 
ന്താഴിെുറപ്ന് കാര്ഡുകള്, സറഷന് കാര്ഡുകള് 
എന്ിവ സനടിന്യടുക്ാനം സറാഡന്, സന് കൂെുകള്, 
വഴിവിെക്ുകള് എന്ീ അടിത്ാന സൗകര്യങ്ങള് 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്ാനന്മല്ാ ം  ഡ ി മ ാൻഡന് 
തസദേശസ്ാപനങ്ങൾക്ു നൽകിന്ക്ാണ്ന് 
രെവർത്ിക്ാൻ കഴിയുന്ു.
6. സ്വയം തീരുമാനന്മടുക്ാനള്ള അവകാശം
നിര്ണായക തീരുമാനങ്ങന്െടുക്ുന് സമിതികെിെും 
മറ്ുമുള്ള ഇടം. വിവിധ ഫണ്ുകള് സ്വയം 
സകകാര്യം ന്ചയ്ാനള്ള അവകാശം, ഗുണസഭാക്ൃ 
ന്തരന്ഞെടുപ്ിനള്ള അവകാശം എന്ിവ. 
7. സര്ക്ാര് പദ്ധതികെുന്ട നടത്ിപ്ിെൂന്ട 
ഉപജീവനവസരം 
സര്ക്ാര് പദ്ധതികെുന്ട ഭാഗമായി ന്യൂരേിമികന് സന് 
യൂണിറ്ുകള്, ക്യാറെീനകള്, ന്ടയന് െറിങന് യൂണിറ് 
തുടങ്ങി നിരവധി അവസരങ്ങെും മാർക്റ്ന് ഉറപ്ും 
െഭ്യമായി മികച്ച ഉപജീവന അവസരം സനടാനള്ള 

അവസരം തുടങ്ങാന് അവസരം െഭിക്ുന്ു. 
8. സ്ത്ീ ശാക്ീകരണം
െിംഗവിസവചനം, അതിക്രമം എന്ിവയന് ന്ക്തിസര 
രെവര്ത്ിക്ുന്ു, കമ്്യൂണിറ്ി കൗണസിെിങന്, 
ന്ജന്ഡര് റിസസാഴന് സന് ന്സറെര്, അരഷേിതാവസ്ാ 
പഠനം, സ്ത്ീപദവി സ്വയംപഠന രെക്രിയ തുടങ്ങിയ 
നിരവധി രെവര്ത്നങ്ങള് നടത്ുന്ു. 
9. ദുരന് നിവാരണ രെവര്ത്നങ്ങെിന്െ സജീവ 
സാന്ിധ്യം
ദുരന്നിവാരണ രെവര്ത്നങ്ങെില് സമൂഹത്ിസെക്ന് 
കൂടുതല് ഫെരെദമായി ഇറങ്ങിന്ച്ചന്ന് ഇടന്പടെുകള് 
നടത്ാന് സാധിക്ുന്ു. 
10. അനന് സാധ്യതകള്
സമല്പ്റഞെവന്യാന്ും കൂടാന്ത ഓസരാരുത്രുന്ടയും 
ആഗ്ഹങ്ങള്ക്ും ആശയത്ിനം അനസരിച്ചന് നിരവധി 
രെവര്ത്നങ്ങള് നടത്ാനള്ള സാധ്യതകെുണ്ന്. 
കുടുംബശ്ീ സന് കൂള്, ആശ്യ പദ്ധതി, നാഷണല് 
റിസസാഴന് സന് ഓര്ഗസനസസഷനായുള്ള (എന്ആര്ഒ) 
രെവര്ത്നം എന്ിവ ഉദാഹരണങ്ങൊണന്.


