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നേരള സര്കോര് േഴിഞ് �ോെ്ക് വര്ഷങ്ങളില് 
സ്ീേരിച് മിേച് �യങ്ങലളകുറിച്ുും മിേച് രീതിയില് 
പദ്ധതിേള് �ടപ്ിെോകിയതില�കുറിച്ുലമോലക 
വിശദമോകുന്ന 'നേരള ഗവണലമറെ്ക്' നഫസ്ക്ബുക്ക് 
നപജിലെ നെഖ�പരമ്രയില് േുടുുംബശ്ീലയകുറിച്്ക് 
�ല്േിയ നെഖ�ും ഇന്നലത് നമകിങ്ക് ആന് ഇുംപോട്ില് 
�ല്േലട. േുടുുംബശ്ീയിെ്കൂലട �ടപ്ിെോകിയ വിേസ� 
പദ്ധതിേളുലട ഒരു സുംക്ിപ്ത ര്കൂപും ഈ േുറിപ്ിെ്കൂലട 
മ�സ്ിെോകോും. 

ക്ത്ീ ശോക്ീേരണും: വഴിേോടിയോയി േുടുുംബശ്ീ
പടിണിയില്ോതോകോന് നേരളും ആരുംഭിച് ദോരിദ്ര്യ 
�ിര്മ്മോര്ജ� മിഷ�ോണ്ക് േുടുുംബശ്ീ. ക്ത്ീേളിെ്കൂലട 
േുടുുംബങ്ങളിനെക്ക്, േുടുുംബങ്ങളിെ്കൂലട 
സമ്കൂഹത്ിനെക്ക് എന്ന ആശയും മുന് �ിര്ത്ി 
പ്വര്ത്�ും ആരുംഭിച് േുടുുംബശ്ീയില് �ിെവില്  
മ്കൂന്ന്ക് െക്നത്ോളും അയല്ക്കൂടങ്ങളിെോയി 45 െക്ും 
വ�ിതോ അുംഗങ്ങളോണ്ക് ഉള്ളത്ക്. േുടുുംബങ്ങളുലട 
ഉന്നതിയുും ക്ത്ീേളുലട പുനരോഗതിയുും സമ്കൂഹത്ിലറെ 
അഭിവൃദ്ധിയുും െക്്യുംവച്ോണ്ക് േുടുുംബശ്ീയിെ്കൂലട 
പദ്ധതിേള് ആവിഷ്ക് കരികുന്നത്ക്.

േഴിഞ് �ോെര വര്ഷും വളര്ച്യുലട 

പടവുേളിനെകോണ്ക് േുടുുംബശ്ീ സുംഘട�ോ 
സുംവിധോ�ലത് സര്കോര് ഉയര്ത്ിയത്ക്. 2015-16 ല് 
75 നേോടി ര്കൂപനയോളമുടെോയ  േുടുുംബശ്ീയുലട ബജറ്്ക് 
വിഹിതും 2021-22 ലെ ബജറ്ില് എത്ുനമ്ോള് 260 
നേോടിയിനെകോണ്ക്്ക് ഉയര്ന്നത്ക്. േുടുുംബശ്ീയിെ്കൂലട 
�ടപ്ിെോകുന്ന വിവിധ നേന്ദ്രോവിഷ്ക് േൃത 
പദ്ധതിേള്കുള്ള തുേ േ്കൂടി േണകോകുനമ്ോള് 1749 
നേോടി ര്കൂപയോണ്ക് േുടുുംബശ്ീകുള്ള ആലേ ബജറ്്ക് 
വിഹിതും. േുടുുംബശ്ീയ്കുള്ള സോമ്ത്ിേ വിഹിതും 
വര്ദ്ധിപ്ിച്്ക് ക്ത്ീ ശോക്ീേരണത്ിനും സോമ്കൂഹ്യ 
പുനരോഗതികുും ഉപജീവ� പ്വര്ത്�ങ്ങള്കുും 
േ്കൂടുതല് ഊന്നല് �ല്േോന് സര്കോര് പ്നത്യേ 
ശ്ദ്ധ �ല്േി.

േുടുുംബശ്ീ ഏറ്വുും േോര്യക്മമോയ ഉപജീവ� 
മിഷ�ോയി വളര്ന്നു എന്നതോണ്ക് ഈ േോെയളവിലെ 
പ്നത്യേത. �ോല്പ്തി�ോയിരനത്ോളും 
സുംരുംഭങ്ങളിെ്കൂലടയോണ്ക് വ�ിതേള്ക്ക്്ക്  സ്യും ലതോഴില് 
അവസരും ഒരുകിയത്ക്. എഴുപതി�ോയിരനത്ോളും 
സുംഘേൃഷി ഗ്്കൂപ്ുേളിെ്കൂലട േോര്ഷിേ നമഖെയില് 
ലതോഴിെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടികോനും േുടുുംബശ്ീക്ക് 
സോധിച്ു. ലേോച്ിന് ലമനട്രോയുലട �ടത്ിപ്്ക് മുതല് 
മോെി�്യ�ിര്മോര്ജ്ജ�ും വലര മവവിധ്യമോര്ന്ന 
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പ്വര്ത്�ങ്ങളോണ്ക് േുടുുംബശ്ീ ഏലറ്ടുത്്ക് 
വിജയേരമോയി �ടപ്ോകുന്നത്ക്. പ്ോനദശിേ തെത്ില് 
മോെി�്യ �ിര്മ്മോര്ജ്ജ�ത്ി�്ക് ചുകോന് പിടികുന്ന 
ഹരിതേര്മ്മ നസ�യില് 25000ത്ിെധിേും 
വ�ിതേളോണ്ക് പ്വര്ത്ികുന്നത്ക്. േഴിഞ് മ്കൂന്ന്ക് 
വര്ഷങ്ങളിെോയി േുടുുംബശ്ീയിെ്കൂലട ഉപജീവ�  
പദ്ധതിേള് �ടപ്ോകോന് ഒനരോ വര്ഷവുും 50 നേോടി 
ര്കൂപയില് അധിേമുള്ള പ്നത്യേ ഉപജീവ� പോനകജുും 
സര്കോര് അനവദിച്ു. ഇതുേ്കൂടോലത റീ ബില്െ്ക് 
നേരളയുലട ഭോഗമോയി 250 നേോടിയുലട പ്നത്യേ 
പോനകജുും അനവദിച്ു.

സോമ്കൂഹ്യ നക്മും െക്്യമോകി തനദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ോപ�ങ്ങളുലട സഹേരണനത്ോലട �ിരവധി 
പദ്ധതിേളോണ്ക് േുടുുംബശ്ീ �ടപ്ോകിയത്ക്. ഒന്നര 
െക്ത്ിെധിേും അഗതി േുടുുംബങ്ങള്ക്ക് സുംരക്ണും 
�ല്േോന് അഗതിരഹിത നേരളും പദ്ധതിയുും മോ�സിേ 
ലവല്ുവിളി ന�രിടുന്ന േുടിേള്കോയി 150 ഓളും 
പുതിയ ബെ്ക്സ്ക് സ്ക് േ്കൂളുേളുും സ്ോപിച്ു. ഒറ്യ്ക്ക് 

തോമസികുന്നവര്കോയി നനേഹിത നേോളിുംഗ്ക് ലബല് 
പദ്ധതി ആവിഷ്ക് േരിച്ു. ക്ത്ീേള്കുള്ള വണ നസ്റോപ്്ക് 
ലസറെറോയി എല്ോ ജില്യിെുും നനേഹിത തുടങ്ങി. 
ഇനതോലടോപ്ും 700 തനദേശ സ്ോപ�ങ്ങളില് ലജന്െര് 
റിനസോഴ്്ക് ലസറെറുേള് സ്ോപിച്ുും േുടുുംബശ്ീ 
പ്വര്ത്� നമഖെ വ്യോപിപ്ിച്ു.

നേരളത്ിന പുറലമ ഇരുപനതോളും സുംസ്ോ�ങ്ങളില് 
�ോഷണല് റിനസോഴ്്ക് ഓര്ഗമ�നസഷന് രീതിയില് 
പ്വര്ത്�ും �ടത്ുന്നതിനെക്ക് മിേവ്ക് ഉയര്ത്ോന് 
േുടുുംബശ്ീക്ക് േഴിഞ് �ോെര വര്ഷത്ിനള്ളില് 
സോധിച്ു. ഉഗോടെ, അസര്മബജോന്, തോജിേിസ്ോന് 
തുടങ്ങിയ വിനദശ രോജ്യങ്ങളില് അന്തോരോക്ഷ്ട 
തെത്െുള്ള പരിശീെങ്ങള് �ടത്ോനും േുടുുംബശ്ീക്ക് 
അവസരും െഭിച്ു. ക്ത്ീ ശോക്ീേരണത്ിെുും ദോരിദ്ര്യ 
�ിര്മ്മോര്ജ്ജ�ത്ിെുും പുതിയ മോതൃേ സൃഷ്ടിച് 
േുടുുംബശ്ീ ഇന്ന്ക് രോജ്യത്ി�േത്ുും പുറത്ുും 
പ്ശുംസികലപ്ടുന്ന രീതിയില് മോറികഴിഞ്ു.


