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വനിതോ പോർലടമറെ് പതിപെ് 

ലിറംഗനരീതിടയ ഒരു വികസനപ്രശ് നമോയോണു ഈ 
സർകെോർ കോണുന്നത്. സ് ര്ീസുരക്ഷയില്ലോടത 
സോമൂഹിക സുരക്ഷ സോധ്യമല്ല. സ്്രീയുടെ സോ്ത്ിക 
ശോക്തരീകരണവറം സോമൂഹിക പ്രവർത്നരറംഗടത് 
സ്്രീപങ്ോളിത്വറം എല്ലോ ദുർബലവിഭോഗങേളുടെയുറം 
ശോക്തരീകരണത്ിലുറം ഉന്നമനത്ിലുറം 
നിർണോയകമോണ്. 

സോക്ഷരതയെകെമുള്ള ജരീവിത നിലവോരസൂചികകളുടെ 
കോര്യത്ിൽ ങ്ലോകനിലവോരത്ിടലത്ിയ ങ്കരളത്ിൽ 
സ് ര്ീകൾടകെതിരോയ വിങ്വചനറം നിലനിൽ 
ക്കുന്നുടവന്നത് നടമ്മ ഇരുത്ി ചി്ിപെിങ്കെണ്തോണ്. 
സ്ന്നരുറം ഉന്നതപദവികൾ അലങ്രിക്കുന്നവരുമോയ 
സ്്രീകളുടെ കോര്യത്ിൽ ങ്പോലുറം പുരുഷന് തുല്യമോയ 
പരിഗണനങ്യോ പിന്തുണങ്യോ സ്്രീയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നിടല്ലന്ന് 
ചൂണ്ികെോണികെടപെട്ടിട്ടുണ്്. ടപോതുഇെങേളിടല 
സ്്രീസോന്നിധ്യത്ിടറെ കുറവ് ലിറംഗവിങ്വചനത്ിടറെ 
പ്രശ് നത്ിങ്ലകെോണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. 
ടതോഴിലിെങേളിൽ സ് ര്ീവിങ്വചനറം പ്രകെമോണ്. 
സ് ര്ീയുടെ ഗോർഹികോധ്ോനമോകടട്ട 
കണക്കുകളില്ലോടതയുറം അറംഗരീകരികെടപെെോടതയുറം 
ങ്പോകുന്നു. സ് ര്ീകളുടെ ത്യോഗത്ിടറെ 
പിൻബലത്ിലോണ് നല്ല കുടുറംബവറം നല്ല സമൂഹവറം 
ഉണ്ോകുന്നടതന്ന വസ്തുത അനിങ്ഷധ്യമോണ്. 
സ്്രീകളുറം പുരുഷന്മോരുറം വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ 
തുല്യപരിഗണനയുറം ആദരവറം അർഹിക്കുന്നവരോടണന്ന 
അവങ്ബോധത്ിങ്ലകെ് സമൂഹടത് ഉയർത്ോൻ നമുക്കു 
കഴിയണറം. ടപോതു ഇെങേൾ സ്്രീക്കുറം പുരുഷനറം ഒരു 
ങ്പോടല പ്രോപ്യമോകണടമങ്ിൽ, വരീെിന് പുറത്് സ്്രീ 
സുരക്ഷിതയോടണന്ന ശക്തമോയ സങ്ദേശറം 
സമൂഹത്ിന നൽകോൻ നമുകെോകണറം. 

ഈ കോഴ്ചപെോങ്െോടെയുള്ള നൂതനമോയ പദ്ധതികൾ ഈ 
സർകെോർ ആവിഷ് കെരിച്ചു നെപെിലോകെിയിട്ടുണ്്. പുതിയ 
പദ്ധതിങ്രഖയിൽ ഉൾടകെോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  'ഷി ങ്ലോഡ്ജ് ' 
എന്ന ആശയറം ഇതിടറെ ഏറ്വറം പുതിയ നിദർശനമോണ്. 
തങ്ദേശ സ്യറംഭരണ സ്ോപനങേളിങ്ലക്കുള്ള 
ടതരടഞ്ഞടുകെടപെട്ട സ്ോനങേളിൽ പകുതി 
സ് ര്ീകൾകെോയി സറംവരണറം ടചയ്ത നെപെികെ് 
രോജ്യത്ിടറെ സോമൂഹിക വികസന ചരി്ത്ിൽ 
സമോനതകൾ കടണ്ത്ോൻ പ്രയോസമോണ്. 
സ് ര്ീസമൂഹടത് അടുകെളയിൽ നിന്ന് 
ടപോതുപ്രവർത്നരറംഗങ്ത്കെിറകെിയ കുടുറംബശ്രീ 
ഇതിനകറം ങ്ലോകശ്ദ്ധയോകർഷിച്ചിട്ടുണ്്. ങ്കരളത്ിടല 
രണ്രലക്ഷങ്ത്ോളറം അയൽക്കൂട്ടങേളിൽ അറംഗങേളോയ 
40 ലക്ഷങ്ത്ോളറം സ്്രീകൾ അ് തടന്ന കുടുറംബങേടള 
പ്രതിനിധരീകരിക്കുന്നവരോണ്. സോമൂഹിക നരീതിയിൽ 
അെിയുറച്ച പ്രോങ്ദശിക സോ്ത്ിക വികസനങ്ത്ോടുള്ള 
ജനകരീയ സർകെോരിടറെ  പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്നോണ് 
കുടുറംബശ്രീ പ്രസ്ോനറം രൂപറം ടകോണ്ത്.

 ങ്ക�സർകെോർ പദ്ധതിയോയ സ്ർണജയ്ി ഗ്രോമ 
സ്ങ്റോസ്ഗോർ ങ്യോജനയുടെ അനഭവങേളുറം 
ങ്കരളത്ിടറെ സവിങ്ശഷ സോഹചര്യങേളുറം 
കണകെിടലടുത്് വിശദമോയ പഠനങേളുടെ 
അെിസ്ോനത്ിൽ 1998 ൽ തുെകെറം കുറികെടപെട്ട 
കുടുറംബശ്രീ, പ്രതരീക്ഷിച്ചിരുന്നതിങ്നകെോൾ ങ്വഗത്ിൽ 
ങ്കരളത്ിടല സ്്രീകളുടെ വിശ്ോസമോർജിച്ചു.  
സ് ര്ീശോക്തരീകരണടമന്ന ലക്ഷ്യടത് ദോരിദ്്യ 
ലഘൂകരണത്ിനങ്വണ്ിയുള്ള മുൻലക 
പ്രവർത്നവമോയി കൂട്ടിയിണകെോൻ കഴിഞ്ഞതോണ് 
കുടുറംബശ്രീയുടെ വിജയറം.സമൂഹനിർമിതിയിൽ കൂടുതൽ 
മുങ്ന്നോട്ടുവരോൻ വനിതോപോർലടമറെ് സ് ര്ീകൾകെ് 
കൂടുതൽ പ്രങ്ചോദനമോകുടമന്ന് കരുതുന്നു.

സോമൂഹിക ങ്മഖലയിൽ സ്്രീയുടെ അസോന്നിദ്ധ്യത്ിടറെ 
സോമോന്യവത്കരണത്ിടനതിരോയുള്ള പ്രധോന കോൽടവയ്പ്പുകളിടലോന്നോണ് 

ങ്ബോധപൂർവ്വമോയുള്ള സ്്രീപക്ഷ ചരി് പുനർവോയന. ആൺങ്കോയ്മയുടെ ആശയങേളുറം 
അധരീശത്ത്ിടറെ അധികോരഘെനകളുറം ഒരു പ്രങ്ത്യക ആവോസ വ്യവസ്ോ ങ്മഖലയിൽ 

മോ്മോയി സ്്രീകടള തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

ബൂർദ്ോ 

വിേസനത്തിന്ത ദിശ ോട്ടുന്ന 

സ്ത്രീമുകന്നറ്റം

ങ്ഡോ. ടക.െി.ജലരീൽ 
തങ്ദേശഭരണ മ�ി

ടതോഴിൽ ങ്മഖലയിൽ വനിതോ പ്രോതിനിധ്യറം ടകോണ്ടുവരോൻ 
ഏറ്വറം നല്ല ഉപോധി സൂക്ഷ്മ ടതോഴിൽ സറംരറംഭങേളോണ്. 
സ് ര്ീകളുടെ അഭിരുചിക്കുറം സമയത്ിനറം അനസരിച്ച് 
ഏതുതരറം സറംരറംഭവറം ആരറംഭികെോൻ സോധിക്കുറം എന്നതിനോൽ 
തടന്ന ഇന്ന് കൂടുതൽ കുെറംബശ്രീ വനിതകൾ ഈ ങ്മഖല 
തിരടഞ്ഞടുക്കുന്നുണ്്. പ്രോങ്ദശികമോയി വിപണന 
സോധ്യതയുള്ളതുറം ഒരു പ്രങ്ദശത്ിടറെ ആവശ്യകത 
നിറങ്വറ്ോൻ ഉതകുന്നതുറം പ്രോങ്ദശികമോയി 
ആവശ്യകതയുള്ളതുമോയ സറംരറംഭങേൾ കടണ്ത്ി ഈ 
ങ്മഖലയിങ്ലകെ് കൂടുതൽ വനിതകടള ആകർഷികെോൻ 
കഴിയണറം. ഇതിനള്ള പിന്തുണ നൽകോൻ ഓങ്രോ തങ്ദേശ 

സ്യറംഭരണ സ്ോപനവറം 
മുന്നിട്ടിറങേണറം. 

കുടുറംബശ്രീ സറംരറംഭങേൾ 
തിരടഞ്ഞടുക്കുങ്്ോൾ ഓങ്രോ 

സറംരറംഭത്ിനറം 
അനങ്യോജ്യരോയ വനിതകടള 
തങേളുടെ അഭിരുചിക്കുറം 
സന്നദ്ധതക്കുറം അനസരിച്ച് 
കടണ്ത്ി ടതോഴിൽ ലവദഗ്ധ്യ 
പരിശരീലനറം നൽകി സറംരറംഭറം 
ആരറംഭികെോനള്ള സഹോയറം 
ലഭ്യമോകെണറം. സറംരറംഭകടര 

കടണ്ത്തുന്നതിനറം 
ആവശ്യമോയ പിന്തുണ ലഭ്യമോങ്കെണ്തുറം സി.ഡി.എസിടറെ 
ഉത്രവോദിത്മോണ്. കൂെോടത സറംരറംഭങേൾകെ് കുടുറംബശ്രീ 
നൽകുന്ന പിന്തുണോ സഹോയറം എട്ന്നു മനസിലോകെി 
അവശ്യ സമയത്് അവരിങ്ലടകെത്ിക്കുകയുറം ങ്വണറം.  
കുടുറംബശ്രീയുടെ ങ്നതൃത്ത്ിൽ ടപോതു അവങ്ബോധന 
പരിശരീലനറം, സറംരറംഭകത് വികസന പരിശരീലനറം, ടതോഴിൽ 
ലവദഗ്ധ്യ പരിശരീലനറം എന്നിവ ടകോടുത്് രൂപരീകരിച്ച 31,000 
സൂക്ഷ്മസറംരറംഭങേൾ ങ്കരളത്ിലുണ്്. ഇവക്കുള്ള പരിശരീലനറം, 
സബ് സിഡി, ലമങ്ക്രോ എറെർലപ്രസസ് 
കൺസൾട്ടറെ്മോരുടെ പിന്തുണ എന്നിവ കുടുറംബശ്രീ നൽകുന്നു.

ഓകരാ പഞ്ായത്തിലം കവണം 
ടതാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ  

കുടുറംബശ്രീ ഇന്ന് ഒരോൾക്കൂട്ടങ്മോ ടവറുറം കൂട്ടോയ്മങ്യോ അല്ല . ങ്കരളത്ിടല 
ഓങ്രോ സ്്രീയുടെയുറം ചങ്കൂറ്മോണ്.സ്്റം കോലിൽ നിൽകെോനറം 
അഭിമോനികെോനറം കുടുറംബശ്രീ എന്ന പ്രസ്ോനറം അവടര പഠിപെിച്ചു.
അയൽക്കൂട്ടോയ്മയിലൂടെ പോരസ്പര്യറം സൂക്ഷികെോനറം  സോമൂഹികമോയി 
ഇെടപെോനറം സോ്ത്ിക സുരക്ഷടയോരുകെോനടമോടകെ ങ്കരളത്ിടല 
പോവടപെട്ട വനിതകടള പഠിപെിച്ച കുടുറംബശ്രീ വിജയഗോഥകൾ 
ആയിരകെണകെിനോണ്.പുതിയ ങ്മഖലകളിങ്ലകെ്  കെക്കുന്ന കുടുറംബശ്രീയുറം 
ചില ഉറച്ച കോൽവയ്പുകളുടെ വിജയചി്ങേളുറം ...

കുടുറംബശ്രീ
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വനിതോ പോർലടമറെ് പതിപെ് 

ശോക്തരീകരണറം ലക്ഷ്യമോങ്കെണ്ത് അധികോരത്ിൽ നിന്നുറം നിഷ് കോസിതമോയ 
പോർശ്വത്കരികെടപെട്ട സമൂഹങേടളയോണ്. ചരി്റം അധികോരത്ിടറെ അധരീശത്ത്ിടറെ 
കഥകൾ പറയുങ്്ോൾ, അവ പുരുഷടറെ മോ്റം കഥകളോയി മോറുന്നു.

ഹി്റേറി അസ് ഹിസ് ങ്്റേോറി

ടവറുറം നോൽപതു രൂപകെ്  ടകോളസ് ങ്രേോൾ ഇല്ലോതോകെോനറം ഹൃദയോങ്രോഗ്യറം 
സറംരക്ഷികെോനറം അവസരടമോരുകെി  കുടുറംബശ്രീയുടെ 'ഗ്രരീൻ ലബറ്് '് വരുന്നു.
സ് ങ്രേോബറി, പപെോയ, ലപനോപെിൾ, ടവള്ളരി, ങ്തൻ, കശുഅണ്ി, കോരറ്്, മോതളനോരങേ,  
ആപെിൾ എന്നിങേടന മുറിടച്ചടുത് പഴങേളുറം പച്ചകെറികളുറം ഉൾടപെടുന്ന ബൗൾ ആണ 
'ഗ്രരീൻ ലബറ്് ' . ഇതിൽ ആപെിളുറം മോതളനോരങേയുറം ഒഴിടകയുള്ള പഴങേളുറം പച്ചകെറികളുറം 
കുടുറംബശ്രീയുടെ സറംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ മുങ്ഖന ലജവകൃഷി രരീതിയിൽ 
ഉത്പോദിപെിക്കുന്നവയോണ്. ഇടുകെി, എറണോകുളറം, കോസർങ്കോെ്,പത്നറംതിട്ട 
എന്നിവിെങേളിടല കുടുറംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നോണ് പദ്ധതികെോവശ്യമോയ 
സ് ങ്രേോബറി, ലപനോപെിൾ, കശുഅണ്ി,ങ്തൻ എന്നിവ എത്ിക്കുന്നത്.  

കുടുറംബശ്രീ മുങ്ഖന നെപെോകെിവരുന്ന കോർഷിക പദ്ധതി ടപോലിവിങ്നോെനബന്ിച്ച് 
നല്ല ഭക്ഷണശരീലറം വളർത്ിടയടുക്കുന്നതിടറെ ഭോഗമോയോണ് 'ഗ്രരീൻ ലബറ്് ' 
മലയോളിയുടെ ഊണുങ്മശയിങ്ലടകെത്തുന്നത്.   വരീടുകളിൽ നിന്നുറം ഉച്ചഭക്ഷണറം 
ടകോണ്ടുവരോൻ അസൗകര്യമുള്ള ജരീവനകെോർകെ് ഏടറ സഹോയകരമോകുന്ന 
രരീതിയിലോണ് കട്ട് ഫ്രൂട്ട് സ് ആൻഡ് ടവജിറ്ബിൾ 
ബൗളിടറെ വിതരണറം. ടെക് ങ്നോ പോർകെ്, 
ടസക്രങ്ട്ടറിയറ്്, ബോങ്കുകൾ, മറ്് സ്ോപനങേൾ തുെങേി 
വിവിധ ങ്മഖലകളിടല ജരീവനകെോർകെ് പദ്ധതി ഏടറ 
പ്രങ്യോജനകരമോകുറം.പ്രങ്മഹറം, രക്തസമ്മർദേറം 
തുെങേിയ ജരീവിതലശലരീ ങ്രോഗങേൾ കോരണറം ഭക്ഷണ 
നിയ�ണമുള്ളവർകെ് ഏടറ പ്രങ്യോജനടപെടുന്നതോണ് 
കട്ട് ഫ്രൂട്ട് സ് ആൻഡ് ടവജിറ്ബിൾ ബൗളിടറെ 
വിതരണറം.  

ഗ്രരീൻ ലബറ്് ഫ്രൂട്ട് സ് ആൻഡ് ടവജിറ്ബിൾ ബൗൾ 
ആവശ്യമുള്ളവർകെ് അത് എത്ിച്ചുടകോടുകെോനള്ള 
സറംവിധോനവമുണ്്. മുൻകൂട്ടി  ബുകെ് ടചയ്തോൽ 
ആവശ്യടപെടുന്ന സമയത്് ബൗൾ ലഭിക്കുറം. വില 
അങ്പെോൾ നൽകിയോൽ മതിടയന്നതുറം പദ്ധതിയുടെ ടമച്ചമോണ്. ആദ്യഘട്ടത്ിൽ 
കുടുറംബശ്രീ സറംസ്ോന മിഷൻ, തങ്ദേശസ്യറംഭരണ വകുപെ് മ�ിയുടെ ഓഫരീസ് 
എന്നിവിെങേളിലോയി ഇരുനൂങ്റോളറം മിക് സഡ്് ഫ്രൂട്ട് ബൗളിടറെ വിതരണറം നെത്തുറം. 
കുടുറംബശ്രീ വനിതകൾ ഉത്പോദിപെിക്കുന്ന ഉൽപന്നങേളിൽ നിന്നു മൂല്യവർധിത 
ഉത്പന്നങേളുണ്ോകെി വിൽക്കുന്നതു വഴി വ്യത്യസ്തമോയ ഒരു ടതോഴിൽ ങ്മഖലയുറം 
വരുമോനവറം കടണ്ത്തുകയോണ് പദ്ധതിയിലൂടെ കുടുറംബശ്രീ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
തിരുവന്പുരറം ജില്ലയിടല കഠിനറംകുളറം ഗ്രോമപഞ്ോയത്ിടല സബർമതി യൂണിറ്ിടല 
അറംഗങേളോണ് കട്ട് ഫ്രൂട്ട് സ് ആൻഡ് ടവജിറ്ബിൾ ബൗൾ തയ്യോറോകെി വിതരണറം 
ടചയ്യുന്നത്.

ആകരാഗ്യം ോക്ാൻ 
ഗ്രരീൻ ലൈറ്റ്ത

പോവയ്ക കയ്പുള്ള പച്ചകെറിയോണ്. എന്നോൽ പോവയ്കയുടെ  
കയ്പ് ജരീവിതത്ിൽ മധുരമോകെിയ സ് ര്ീകളുടെ 

നോടുണ്് ങ്കരളത്ിൽ .തൃശൂർ ജില്ലയിടല നെത്റ .ഈ വർഷറം 
ഇവിെടത് സി.ഡി.എസിടല എഴപത് സറംഘക്കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ 
ങ്ചർന്ന് 257.5 ഏകെറിൽ പോവൽകൃഷി ടചയ്തതിലൂടെ 2475.572  
െൺ പോവയ്കയോണ് ഉത്പോദിപെിച്ചത്.  ഇതിടറെ വിറ്റുവരവോകടട്ട  
6.29 ങ്കോെി രൂപയുറം. നെത്റയിടല 415 ടജ.എൽ.ജി അറംഗങേൾ 
ങ്ചർന്നോണ് ഈ വിസ്മയ വിജയറം സൃഷ്ിച്ചത്. പോവൽ കൂെോടത 
മറ്് പച്ചകെറികടളല്ലോറം കൃഷി ടചയ്യുടമങ്ിലുറം നെത്റയുടെ 
എക് സ് ക് ളൂസരീവ് ഐറ്മോയത് പോവൽകൃഷിയോയിരുന്നു. 

കുന്നിടറെ മുകളിലോണ് നെത്റയിടല പോവൽ കൃഷി. 
കൃഷിയിെത്ിങ്ലകെ് വോഹനടമോന്നുറം കയറില്ല. അതുടകോണ്് 
പോവൽ വിളടവടുക്കുന്ന സമയത്് ഗ്രൂപെ് ലരീഡറോയ ടജസിയുറം 
കൂട്ടരുറം വിളഞ്ഞ പോവയ്ക വലിയ ചോകെിൽ തലച്ചുമെോയി തോടഴ 
എത്ിക്കുറം. വോണിജ്യോെിസ്ോനത്ിൽ പ�ണ്ര ഏകെറിലോണ് 
ഇവരുടെ പോവൽ കൃഷി. വർഷത്ിടലോരികെൽ  ഓണത്ിന് 
വിളടവടുകെോൻ പോകത്ിൽ മോ്മോണ് കൃഷിയുള്ളത്. ഇകെഴിഞ്ഞ 
ഓണത്ിന് ഇവർ വിളയിടച്ചടുത്ത് 1,25,000 കിങ്ലോഗ്രോറം 
പോവയ്കയോണ്. ഉത്പോദിപെിച്ച പോവയ്കയുടെ മുകെോൽ പങ്കുറം  
ഓണത്ിടറെ നോലു ദിവസറം ടകോണ്് തടന്ന വിറ്ഴിഞ്ഞു. 
കിങ്ലോകെ് 47 രൂപയ്കോണ് ഓണത്ിന് വിറ്ത്. ഏകങ്ദശറം മുപെതു 
ലക്ഷറം രൂപയുടെ കച്ചവെറം. ബോകെി ദിവസങേളിൽ 30 രൂപയ്ക്കു 
വടരയുറം പോവയ്ക വിറ്റു. 'കച്ചവെകെോർ ങ്നടര ങ്തോട്ടത്ിൽ വന്ന് 
ടമോത്റം ഉത്പന്നവറം ടകോണ്ടുങ്പോകുറം. അതുടകോണ്് ഞങേൾകെ് 
ചരക്കുകൂലിയിനത്ിടലോന്നുറം പോഴ് ടചലവ് വരുന്നില്ല.''' ഗ്രൂപെ് 
ലരീഡറോയ ടജസി ങ്ജോബ് പറയുന്നു. 

20 ഏകെറിൽ വടര പോവൽ കൃഷി ടചയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്് ഇന്ന് 
നെത്റയിൽ. ഉൽപന്നറം വിൽക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന 
വരുമോനത്ിടനോപെറം കുടുറംബശ്രീ നൽകുന്ന വിസ്തൃതി-ഉത്പോദന 
ങ്ബോണസുറം ഇവർകെ് കൂെതൽ ങ്പ്രോത്ോഹനമോകുന്നുണ്്.
കോർഷിങ്കോൽപന്നങേളുടെ വർധിച്ച ങ്തോതിലുള്ള ഉൽപോദനവറം 
വിപണനവറം ലക്ഷ്യമിട്ട് നെത്റകെോർ ടപ്രോഡയൂസർ ക്നി 
രൂപരീകരിക്കുന്നതിനള്ള പ്രോരറംഭ നെപെികളുറം ആരറംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

നെത്തറയിൽ 
മധുരിക്കുന്ന പാവൽപൊെം


