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ക ടുുംബശ്രീയുടട സംഘകൃഷി ശ്രൂപ്ു
കൾ കൃഷി രം്ത്ു പുതിയ ഉണർ

വാണല്ാ സൃഷടിക്ുന്നത്. 60,000 ഇത്
രം സംഘങ്ങളിലരൂടട രണ്ു ലക്ഷത്ിലധി
കം വനിതാ കർഷകരാണു നാടും ന്രവും 
പച്ചപ്ു വിരിക്ാനും ജനങ്ങൾക്ു സുരക്ഷി
തമായ ഭക്ഷണം നൽകാനും മുലന്നാട്ു വന്നി
ട്ുള്ളത്. വലിടയാരു ജരീവലനാപാധി കരൂടിയാ
ണ് ഇത്രം സംരംഭങ്ങൾ  എന്നു ശപലതയേകം 
പറലയണ്തി്ല്ാ.

ഒരു ജരീവലനാപാധിക്പ്ുറലത്ക്ക് ഓലരാ 
വരീട്ിലലക്ും ആവ്യേമുള്ള സുരക്ഷിതമായ 
പച്ചക്റികളും പഴവർ്ങ്ങളും ധാനയേങ്ങളു
ടമ്ാം കുടുംബശ്രീ കർഷകരിലരൂടട ലഭിക്ു
ന്നുടണ്ന്ന വി്്ാസയേതയിലലക്ു സംഘകൃ
ഷി ഉയർന്നുകഴിഞ്ു. സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷ
ണത്ിനായുള്ള സമരൂഹത്ിടറെ താൽപരയേം
കരൂടിയായലപ്ാൾ ഓലരാ വരീട്ിലും കൃഷിടെ
യ്ാനും തങ്ങൾക്തയോവ്യേമുള്ള വിളകൾ 
ഉൽപാദിപ്ിക്ാനും മലയാളി കുടുംബങ്ങൾ 
മനസ്ു നൽകാൻ തുടങ്ങിയല്ാ? 

കൃഷിയിലലക്ു മടങ്ങാനുള്ള ഈ ശ്മങ്ങ
ളും സുരക്ഷിതമായതും വിഷമി്ാത്തുമാ
യ പച്ചക്റികൾ സ്യം ഉൽപാദിപ്ി ക്ാനു
ള്ള കുടുംബശ്രീ കുടുംബാം്ങ്ങളുടട താൽ
പരയേവും മനസ്ിലാക്ി 2015ൽ ‘ടപാലിവ്’ 
എന്ന പദ്ധതിക്ു കുടുംബശ്രീ മിഷൻ രരൂപം
ടകാടുത്ിരുന്നു. ഓലരാ അയൽക്രൂട്വും െു
രുങ്ങിയതു മരൂന്നു ടസടറെങ്ിലും കൃഷി ടെ
യ്ണടമന്നാണു ‘ടപാലിവ്’ പദ്ധതിയുടട വയേ
വസ്ഥ. ഇതിനായി ശപലതയേക പരി്രീലനം 
നൽകുകയും എ്ാ അയൽക്രൂട്ങ്ങടളയും 

60,000 സംഘങ്ങളിലൂടെ രണ്ടു ലക്ഷത്ിലധികം വനിതാ 
കർഷകരാണടു നാെടും നഗരവടും പച്ചപ്ടു വിരിക്ാനടും 
ജനങ്ങൾക്ടു സടുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം നൽകാനടും 
മടുന്ാട്ടു വ്ിട്ടുള്ളത്. 

കുടുംബശ്രീ 
വിനേഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എകസികയേരൂട്രീവ് ഡയറകടർ, കുടുംബശ്രീ)ഭക്ഷഷ്യസടുരക്ഷാ 

ഭവന പദ്ധതി
അയൽക്രൂട്ത്ിലനാടും കൃഷി ടെയ്ാൻ 
ആവ്യേടപ്ട്ിരുടന്നങ്ിൽ ‘ഭക്ഷയേസുരക്ഷാ 
ഭവനം’ യാ്ഥാർ്ഥയേമാകുല്ാൾ കൃഷി ഓലരാ 
അയൽക്രൂട്ാം്ത്ിടറെയും വരീട്ിലലക്ക് 
എത്ുകയാണ്. 43 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ 
കൃഷിടയത്ിക്ുകയാണ് ‘ഭക്ഷയേസുരക്ഷാ 
ഭവന’ത്ിടറെ ലക്ഷയേം.

‘ഭക്ഷയേസുരക്ഷാ ഭവനം’ പദ്ധതി വിവിധ 
പഞ്ായത്ുകളിൽ ഇതിനകം നടപ്ാക്ി
ത്ുടങ്ങി. ഓലരാ അം്ത്ിനും കൃഷിരരീതി
കൾ സംബന്ിച്ചും കൃഷിയിൽ ശ്ദ്ധിലക്
ണ് കാരയേങ്ങടളക്ുറിച്ചും പരി്രീലനം നൽ
കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടട ആദയേപടി. തി
രടഞ്ടുത് മാസറ്റർ കർഷകരാണു പരി
്രീലനം നൽകുക. ടശടയനിങ്ങിൽ പടങ്ടു
ക്ുന്ന ഓലരാ അം്ത്ിനും അഞ്ിനം പച്ച
ക്റി വിത്ു സൗജനയേമായി നൽകും. പുതി
യ തലമുറയിലലക്ു കൃഷി വയോപിപ്ിക്ാനും 
ഓലരാ വരീടിടറെയം ഭക്ഷയേസുരക്ഷയും നയേരൂശടരീ
ഷൻ സുരക്ഷയും ഉറപ്ിക്ാനും നഷടടപ്ട്ു
ടകാണ്ിരിക്ുന്ന കാർഷിക സംസകാരം വരീ
ടണ്ടുക്ാനും കൃഷിയിൽ ്ാസശതരീയമാ
യ പരി്രീലനം ഓലരാ അം്ത്ിനും നൽ
കിടക്ാണ്ക് കുടുംബശ്രീയിലരൂടട കാർഷിക
ശ്രീ ലനടിടയടുക്ാനുടമാടക് ഈ പദ്ധതി 
ലക്ഷയേമിടുന്നു.

ഓലരാ അയൽക്രൂട്ാം്വും ‘ഭക്ഷയേസു
രക്ഷാ ഭവനം’ ടശടയനിങ്ങിൽ പടങ്ടുലക്
ണ്തും തങ്ങളുടട വരീട്ുമുറ്റത്ു കൃഷി തു
ടങ്ങാൻ മുൻകടയ്ടുലക്ണ്തുമാണ്. സുര
ക്ഷിതമായ പച്ചക്റികൾ ഉൽപാദിപ്ിക്ാനും 
തലമുറകളിലലക്ക് അറിവു പകരാനും തങ്ങ
ളുടട ഈ ശപവർത്നത്ിലരൂടട മറ്റുള്ളവർ
ക്ു മാതൃകയായി കാർഷിക ലകരളം യാ്ഥാർ
്ഥയേമാക്ാനും ‘ഭക്ഷയേസുരക്ഷാ ഭവന’ത്ിനു 
സാധിക്ുടമന്നു ശപതരീക്ഷിക്ുകയാണ്.

ലശപാൽസാഹിപ്ിക്ുകയും ടെയതിരുന്നു. 
‘ടപാലിവി’ടറെ ഭാ്മായി 1.98 ലക്ഷം  അയൽ
ക്രൂട്ങ്ങൾ 7000 ടഹകടറിലധികം ഭരൂമി കൃഷി 
ടെയതലപ്ാൾ അടതാരു െരിശതവിജയമാ
യി മാറി.

‘ടപാലിവി’ടറെ വിജയമാണ് ഭക്ഷയേസു
രക്ഷാ ഭവനം എന്ന ആ്യടത്ക്ുറി
ച്ചു െിന്ിക്ാൻ കുടുംബശ്രീക്ു ലശപ
രണ നൽകിയത്. ‘ടപാലിവി’ൽ ഓലരാ 

അധികം വവകാടത ആഞ്ലലാസ കട
ലിൽ െരൂണ്യക്ു ലപാകാൻലവണ്ി ഒരു 
ടെറു വള്ളം വാങ്ങി. അതിന് ടഡന്നിച്ചൻ 
എന്നു നാമകരണം ടെയതു.

û û û û û

മത്യേബന്ന രം്ത്ു വിപ്ലവകരമായ മാ
റ്റങ്ങൾ സംഭവിക്ുകയാണ്.

തണ്ു വലിച്ചക് കടലിൽ ലപാകുന്ന വള്ളങ്ങ
ളുടട കാലം അവസാനിച്ചു. യമഹ എൻജിൻ 
സാർവശതികമായി.

തണ്ു വലിക്ാൻ ആടള കിട്ാതായി. 
വസമൺ തരകൻ എൻജിൻ ഘടിപ്ിച്ച അര 
ഡസൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഒന്നിച്ചു കടലിലിറക്ി
യത്. അലതാടട തണ്ു വലിക്ാരുടട ലജാലി
ഭാരം കുറഞ്ു.പഴയ വലകൾ ഉപലയാ്ി
ക്ാൻ പറ്റാതായി. 

നരൂലുവല പഴങ്്ഥയായി. പകരം പട്ുവല 
സ്ഥാനം പിടിച്ചു. നാലുഭാ്ം ഇറക്വും മു
പ്ത്ഞ്ു നാൽപത് ഭാ്ം നരീളവുമുള്ള വല
കളുടട സ്ഥാനത്ക് ഇരുനരൂറും നാനരൂറും 
അഞ്രൂറും.ഭാ്ം വടര നരീളമുള്ളതും ഒൻ
പതു പത്ു ഭാ്ംവടര ഇറക്മുള്ളതുമായ 
വലകടളത്ി. 

ൊളവലയും നരീട്ുവലയും ഡിസലകാ വല
യും താങ്ങുവലയും വന്നു. യമഹ എൻജിൻ 
ഘടിപ്ിച്ച വള്ളങ്ങൾ, പത്ുമുതൽ ഇരുപ
തു ഭാ്ംവടര കടലാഴങ്ങളിൽ ലപായി മത്യേ 
ബന്നം നടത്ി. പഴയ പല തണ്ുവലി വള്ള
ങ്ങളും യമഹ വള്ളങ്ങവുടട കാരിയർ വള്ള
ങ്ങളായി ലവഷം മാറി. അവയിലും യമഹ 
എൻജിൻ ലവണമായിരുന്നു.

വലിയ ഫിഷിങ് ലബാട്ുകൾ മത്യേബന്ന 

രം്ം അടക്ിവാണലതാടട തരീരക്ടലിൽ 
മത്യേസ്ത്ു കുറഞ്ു. ആഴക്ടലിൽ 
ലപായി തിരഞ്ാലല മരീൻ കിട്രൂ എന്നായി. 
മരീൻ കിട്ിയ വള്ളങ്ങൾ രണ്ും മരൂന്നും എൻ
ജിൻവച്ചക് ലവ്ത്ിലലാടി ആദയേം കരയടക്
ത്ി ന് വിലയക്ു മരീൻ വിറ്റു.

ഒരു വള്ളം കടലിൽ ഇറക്ാൻ ഒരു ലക്ഷ
ത്ിൽ താടഴ രരൂപ മാശതം മതിയായിരു
ന്ന സ്ഥാനത്ക് യമഹ എൻജിൻ ഘടിപ്ി
ച്ച വള്ളം ലവണ്ശത സന്നാഹങ്ങളുമായി 
മൽസയേബന്നത്ിനിറക്ാൻ ലക്ഷങ്ങൾ 
ലവണടമന്നായി.

ത്രിത്തിയിലാണു മാറ്റങ്ങൾ വന്നത്,
നാലഞ്ു വർഷങ്ങൾക്ുള്ളിൽ പര്

രാ്ത മത്യേബന്ന വ്ലിയും അതി
നുപലയാ്ിച്ചിരുന്ന വള്ളങ്ങളും വലകളും 


