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വരുമാനവും ഉറപ്ാക്കുന്ന പദ്തടിൊണ് 
അജസമൃദ്ടി. നാലു വര്ഷത്ടിനടിെെടില് 50 
സുംരുംഭക ഗ്രൂപ്കളടിയല 250 സ്ത്രീകള്ക്കാെടി 
25 ലക്ും രൂപ സബ് സടിെടിൊണ് 
ജടില്ാ പഞ്ാെത്് നല്കടിെത്. അഞ്് 
നപരെങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്ടിന് 20 വരീതും അടെപ്ാെടി 
ബ്ാക്ക് വടിഭാഗത്ടില്യപ്ടെ ആടകയളൊണ് 
പദ്തടിയുയെ ഭാഗമാെടി നല്കുന്നത്.

2. ക്ഷീര സമൃദ്കി
ക്രീരനമഖലെടിയല ഉപജരീവന അവസരങ്ങള് 
ഈ പദ്തടി മുനഖന അെല്ക്കൂടൊുംഗങ്ങള്ക്ക് 
ത റ ന്ന്  യ ക ാ ട ക്കു ന്നു .  പ ാ ലു ും 
പാലുല്പ്ന്നങ്ങളുും വഴടി 17 സുംഘങ്ങളടിലാെടി 
85 സ്ത്രീകള് വരുമാനും കയ്ത്തുന്നു. 21 
ലക്ും രൂപൊണ് ഈ പദ്തടി വഴടി ജടില്ാ 
പഞ്ാെത്് സബ് സടിെടി ഇനത്ടില് 
നല്കടിെത്.

കുടുംബശ്രീയുയെ ഓനരാ ജടില്ാ െരീമുകളുും 
പ്രനതഷ്യകമാെടി നെപ്ടിലാക്കടി വരുന്ന െടില 
പദ്തടികയളക്കുറടിച്ചുള്ള നലഖനങ്ങള് 
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വടിശദമാക്കടിെടിരുന്നുവനല്ാ. പാലക്കാെ് ജടില്ാ 
െരീും, ജടില്ാ പഞ്ാെത്തുമാെടി സുംനൊജടിച്ച് 
നെത്തുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏയറ 
ശ്നദ്െമാണ്. നടിരവധടി പദ്തടികളാണ് 
ഇത്രത്ടിലുള്ള സുംനൊജനത്ടിലൂയെ ജടില് 
നെപ്ാക്കടിെത.് ഈ വഴടി സാധാരണക്കാരടില് 
സാധാരണക്കാരാെ കുടുംബശ്രീ 
അെല്ക്കൂടൊുംഗങ്ങള്ക്ക് വഷ്യതഷ്യസ്തമാെ 
ഉപജരീവന മാര്ഗങ്ങളാണ് തറന്ന് കടിട്ടുന്നത്. 
ഇത്രത്ടിലുള്ള െടില പ്രവര്ത്നങ്ങള് തായഴ 
നല്കുന്നു.

1. അജസമൃദ്കി
ആടവളര്ത്ലടിലൂയെ സ്ത്രീകള്ക്ക് യതാഴടിലുും 

ജകില്ാ പഞ്ായത്് സംമയാജനത്കിതറെ 
ഉദാത് ോതൃകയായകി പാലക്ാട്
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ധനസഹാെും നല്കുന്നു. ഈ നമഖലെടിയല 
10 ഗ്രൂപ്കള് മുനഖന 100 സ്ത്രീകള്ക്ക് 
യതാഴടില് ലഭടിച്ചു. 25 ലക്ും രൂപൊണ് 
സബ് സടിെടിൊെടി നല്കടിെത്.

ഈ ഉപജരീവന പദ്തടികള് കൂൊയത 
കുടുംബശ്രീ നെപ്ാക്കുന്ന മറ്റ് പദ്തടികള്ക്കുും 
ജടില്ാ പഞ്ാെത്് മടികച്ച പടിന്തുണനെകുന്നു. 
20 ഗ്ാമപഞ്ാെത്തുകളടില് ആരുംഭടിച്ച 
യജന്െര് റടിനസാഴ് സ് യസറെറുകളടില് 
അെടിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതടിന് 
നാല്പ്തടിനാെടിരും രൂപ വരീതും 8 ലക്ും 
രൂപ ജടില്ാപഞ്ാെത്് നല്കടി. ജടില്ാ 
പഞ്ാെത്് ഓഫരീസടിലുും യജന്െര് 
റടിനസാഴ് സ് യസറെര് ആരുംഭടിച്ചടിട്ടു്്. ഇത് 
കൂൊയത ജടില്െടിയല 13 നബ്ാക്കുകളടില് 
സ്ത്രീകളുയെ മാനസടികാനരാഗഷ്യും 
വര്ദ്ടിപ്ടിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമടിടെ് ആരുംഭടിച്ച 
കമ്മ്യൂണടിറ്റടി കൗണ്സടിലടിങ് യസറെറുകള്ക്ക് 
2.60 ലക്ും രൂപ ജടില്ാ പഞ്ാെത്് 
ധനസഹാെും നല്കടിെടിട്ടു്്. ഇങ്ങയന 
ജടില്ാ പഞ്ാെത്തുമാെടി ഫലപ്രദമാെ 
രരീതടിെടില് സുംനൊജടിച്ച് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്തുന്ന പാലക്കാെ് ജടില്ാ െരീും ഏയറ 
അഭടിനന്ദനും അര്ഹടിക്കുന്നു.

3. കമേ കുടംബശ്ഷീ കാറെഷീനുകള്ക്ം 
കകത്ാങ്്
120ഓളും അെല്ക്കൂടൊുംഗങ്ങള്ക്ക് 
യതാഴടില് ഉറപ് വരുത്തുന്നതടിനാെടി 17 
കഷ്യാറെരീനകളാണ് നാല് വര്ഷത്ടിനടിെെടില് 
ജടില്ാ പഞ്ാെത്് സബ് സടിെടിനൊയെ 
ആരുംഭടിച്ചത്. 30 ലക്ും രൂപൊണ് 
ജടില്ാ പഞ്ാെത്് ഈ യൂണടിറ്കള്ക്ക് 
സബ് സടിെടിൊെടി നല്കടിെത്.

4. തടയ് ലറകിങ് യൂണകിറ്റുകള്
യ െ െ്  ല റ ടി ങ്  ന മ ഖ ല െ ടി ല്  7 9 5 
അെല്ക്കൂടൊുംഗങ്ങളുള്യപ്ടന്ന 110 
ഗ്രൂപ്കള്ക്കാെടി ഒരു നകാെടി 90 ലക്ും രൂപ 
ജടില്ാ പഞ്ാെത് ്സബ ്സടിെടിൊെടി നല്കടി. 
യെക് സ് ടറ്റല്സ് ആന്െ് ഗാര്യമറെ് സ് 
സുംരുംഭങ്ങയള നപ്രാത്ാഹടിപ്ടിക്കാന് 5 ലക്ും 
രൂപ മുതല്മുെക്കടില് ആരുംഭടിക്കുന്ന ഒരു 
യൂണടിറ്റടിന് 50 ശതമാനും സബ് സടിെടിൊണ് 
ജടില്ാ പഞ്ാെത്് നല്കുന്നത്.

5. ഒരുേ ട്ാന്സ് തജന്ഡര് ക്ാറെഷീന്
സുംസ്ാനത് ്ആദഷ്യമാെടി ട്ാന്സ ്യജന്െര് 
വടിഭാഗക്കാര് നെത്തുന്ന കഷ്യാറെരീന് പാലക്കാെ് 
കുടുംബശ്രീ െരീമടിന് കരീഴടില് ആരുംഭടിക്കാനും 
ജടില്ാ പഞ്ാെത്് പടിന്തുണനെകടി. പത്് 
നപര് ഈ സുംരുംഭും മുനഖന ഉപജരീവനും 
കയ്ത്തുന്നു. ജടില്ാ കളക്നററ്റടില് തെക്കമടിടെ 
'ഒരുമ' എന്ന ഈ കഷ്യാറെരീന് നവ്ടി 5 ലക്ും 
രൂപൊണ് ജടില്ാപഞ്ാെത്് നല്കടിെത്.

6. സാനകിറ്ററകി നാപ്കകിന് നകിര്മാണം
സാനടിറ്ററടി നാപ്കടിന് നടിര്മ്മാണത്ടില് 
പ്രനതഷ്യക പരടിശരീലനും പൂര്ത്ടിൊക്കടിെവര്ക്ക് 
അഞ്് ലക്ും രൂപ െടിലവടില് യൂണടിറ്കള് 
ആരുംഭടിക്കുന്നതടിന് ജടില്ാ പഞ്ാെത്് 


