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ആയുർവേദ ഉൽപന്നങ്ങൾ മാത്രം േിറ്ു ലക്രം  രൂപയിവലറെ തപ്ിമാസരം 
േരുമാനമുണ്ാക്ുന്നേരുണ്ട്. ഇ്ുവപാലുള്ള ഏ്ു സരംരരംഭത്ിനുരം കുടുരംബത്രീ 
അധികൃ്രുറട  സഹായ സഹകരണമുണ്ാകുരം.  സത്രീ ് ാക്രീകരണരം  
ഫലതപദമായി നടപ്ാക്ാൻ കുടുരംബത്രീ തപസ്ാനത്ിന് കഴിയുരം.

തിരുവനന്തപുരം പള്ിച്ചൽ െഎശ്വര്യ കുടുംബാംഗമായ ബിന്ു പപഫുല്ലകുമാറി
െറെ മാസവരുമാനം എപതെയന്ാ? ഒരു ലക്ം രൂപയിനലെറ!  ആതിര െെർ

ബൽ നപപാഡക് സ് എ് സൂക്ഷ് മ സംരംഭ യൂണിറ്ഷ്  ഔഷധ സസ്യമായ പബഹമി ഉപ
നയാഗിച്ചു ജാമും സ് ക്വാഷും സിറപും നപാഷകാൊരവും പായസവുമുണ്ാക്ി വിൽ
ക്ു്ുണ്ഷ്. ആയുർനവദ പച്ചമരു്ുകൾ നേർത്ു തയാറാക്ു് െെയർനടാൺ, നഫ
സ് പാക്ഷ്, താളിെപാടി ഉൾെപെടയുള് ഉൽപ്ങ്ങൾ നവെറയുമുണ്ഷ്.

ബിരുദത്ിനു സംസ് കൃതം മുഖ്യവിഷയമായി പഠിച്ചതിനാൽ സംസ്കൃതഭാഷ
യിൽ എഴുതെപട്ട ആയുർനവദ പഗന്ഥങ്ങൾ പലതും വായിക്ാൻ അവസരം ലഭിച്ചതാ
ണു പൂജപുരയിൽ നടുവില്ലത്ു വീട്ടിൽ സദാശിവൻ – സുനകശിനിയമ്മ ദമ്പതികളു
െട മകളായ ബിന്ുവിെറെ ജീവിതത്ിൽ വഴിത്ിരിവായത്. തലയിൽ നതയ്ക്ാനുള് 
എണ്ണ തയാർ െേയ് താണു ബിന്ു ആദ്യേുവടു വയ് ക്ു്ത്. മകൾ ആതിരയുെട 
നപരും െെയർനടാണിനു നൽകി. മുടിെകാഴിച്ചിൽ, അകാല നര, താരൻ എ്ിവയ് െക്
ല്ലാം പപതിവിധിെയ് നിലയിൽ പുറത്ിറക്ിയ ഈ െെയർനടാൺ അയൽക്ാരും 
ബന്ുക്ളുെമല്ലാം വാങ്ങിക്ുകയും മികച്ച അഭിപപായം പറയുകയും െേയ് തു. 

 തിരുവനന്തപുരം ഒാഫിസിെലത്ിയ ബിന്ുവിനു സംരംഭം ആരംഭിക്ു്തിനുള് 
എല്ലാ പിന്തുണയും കിട്ടി. കുടുംബപശീയുെട പത്ാം വാർഷികനത്ാടനുബന്ിച്ചു 
പട്ടം െസറെഷ് നമരീസ് സ് കൂളിൽ നടത്ിയ പപദർശന നമളയിൽ പെകെടുക്ാനുള് അവ
സരവും ലഭിച്ചു. അവിെടയും ബിന്ു താരമായി. നമളയ് ക്ായി ബിന്ു തയാറാക്ിെയ
ത്ിച്ച 36 കുപി എണ്ണയും അ്ു േൂടപം നപാെല വിറ്ഴിഞ്ു. പി്ീട് എല്ലാം വളെരെപ
െട്ട്ായിരു്ു. പി്ാെല 2007 അവസാനം ആതിര െെർബൽ നപപാഡക്ട് സ് എ് 
സൂക്ഷ് മ സംരംഭത്ിനും കുടുംബപശീയുെട പൂർണ പിന്തുണനയാെട തുടക്മിട്ടു. 

  തിരുവനന്തപുരത്ു നൊർട്ടിനകാർപിെറെ രണ്ു നഷാപുകളിലും അനപഗാ സൂപർ
മാർക്റ്ഷ്, െവൽനഗറ്ഷ്, നപാത്ീസ്, സപ്ലൈനകാ സൂപർമാർക്റ്ുകൾ എ്ിവിടങ്ങളി
ലുെമല്ലാം ബിന്ു തെറെ ഉൽപ്ങ്ങൾ സ്്ിരമായി എത്ിച്ചുനൽകു്ു. കൂടാെത തി
രുവനന്തപുരത്ിനു പുറനത്ക്ും ഉൽപ്ങ്ങൾ ലത, ഉഷ, സിന്ു, സുനിത എ്ീ 
നാലുനപർ കൂടി ബിന്ുവിെറെ യൂണിറ്ിൽ നജാലി െേയ്ു്ു. ഇവർക്ു മാസം 6000 രൂപ 
വീതം ശമ്പളം നൽകു്ു. ബിന്ു തെറെ സ്വപ് നഗൃെവും ഈയിെട സ്വന്തമാക്ി. വർഷ
ങ്ങളായി വാടകെക്ട്ടിടത്ിൽ പപവർത്ിച്ചിരു് ആതിര െെർബൽ നപപാഡക്ട് സി
െറെ യൂണിറ്ഷ് ഈ വീടിനനാടു നേർ്ും ആരംഭിച്ചിരിക്ു്ു. കൂടാെത അരിക്ടമുക്ു 
ജംക് ഷനിൽ ഭർത്ാവ് പപഫുല്ലകുമാറിെറെ വാച്ചഷ് റിപയറിങ് കടനയാടു നേർ്ഷ് ആതി
ര െെർബൽ നപപാഡക് സ് ഉൾെപെട കുടുംബപശീയുെട മറ്ഷ് ഉൽപ്ങ്ങളും ലഭിക്ു
് ഒരു വിപണനനകന്ദ്രവും ഐശ്വര്യ കുടുംബപശീ അയൽക്ൂട്ടത്ിനറെതായി ബിന്ു
വിെറെ നനതൃത്വത്ിൽ ഇനപാൾ നടത്ിവരു്ു. 

കാർഷിക നമഖലയിൽ സ് പതീസാ്ിധ്യം ശക്തമാക്ുക, 
സ് പതീകൾക്ു കൃഷി വഴി ഉപജീവന മാർഗം ഒരുക്ി

നൽകുക തുടങ്ങിയ ലക്്യങ്ങളാണു കുടുംബപശീ വഴി സംസ്്ാ
നത്ു നടപാക്ു് നകന്ദ്രപദ്ധതിയായ മെിളാ കിസാൻ ശാ
ക്തീകരൺ പരിനയാജനയ് ക്ുള്ത് (എംെകഎസ് പി). അയൽ
ക്ൂട്ട അംഗങ്ങളായ നാലു മുതൽ പത്ു വെര സ് പതീകൾ ഉൾ
െപടു് കൃഷി സംഘങ്ങളാണു (നജായ് റെഷ് ലയബിലിറ്ി പഗൂപു
കൾ–െജഎൽജി) കൃഷിെേയ്ു്ത്.   പ്ജവകൃഷി നപപാത്ാെി
പിക്ു്തിനും ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്നറ്ാടു കൂടി ഉൽപ്
ങ്ങൾ വിപണിയിെലത്ിക്ു്തും ലക്്യമിട്ടു കുടുംബപശീ ഈ 
വർഷം പപനത്യക പ്ജവകൃഷി പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ു.   ഒൗഷധ യൂണിറ്ട് േഴി

  ലക്രം രൂപ!

50 % 
േിലക്ുെേിൽ
ഗൃവഹാപകരണങ്ങൾ      
സാരംസങ്, വസാണി, എൽജി, വേൾപൂൾ, 
പാനവസാണിക, വഗാദ് റെജ്, േി ഗാർഡ്, 
ഹഹവകാൺ, അമ്ിണി വസാളർ, ഇ–പ്ാനറ്ട് 
്ുടങ്ങിയ 21 ഓളരം തപമുഖ കമ്പനികൾ 
്ങ്ങളുറട ഉൽപന്നങ്ങൾ തപളയ ദുരി്ത്ിൽ 
അകറപ്ട്ടേർക്ു 40 മു്ൽ 50 ് ്മാനരം 
േറര േിലക്ുെേിൽ നൽകുരം. പപളയദുരിതത്ിൽെപട്ടവർക്ു 

സൊയധനം വിതരണം െേയ്ു
് നകരള റീസർജറെഷ് നലാൺ സ് കീം (ആർ
െകഎൽഎസ്) പപവർത്നങ്ങളുമായി മു
ന്ാട്ടുനപാകുകയാണു കുടുംബപശീ. ഇതു
വെര 141,578 നപർ കുടുംബപശീ അയൽക്ൂ
ട്ടങ്ങൾക്ു നലാൺ അനപക് നൽകിക്ഴി
ഞ്ു. ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ തിരിെക പിടി
ക്ു്തിനും ഗൃനൊപകരണങ്ങൾ വാങ്ങു
്തിനുമായി ഒരാൾ ശരാശരി 68,000 രൂപ
യാണ് അയൽക്ൂട്ടങ്ങൾ വഴി വായ് പയായി 
ആവശ്യെപട്ടിരിക്ു്ത്. ബാകെുകൾ 150.92 
നകാടി രൂപ വായ് പയായി നൽകിക്ഴിഞ്ു.  

കൂടാെത, വായ് പെയടുത്വർക്ു കുറ
ഞ് നിരക്ിൽ ഗൃനൊപകരണങ്ങൾ ലഭ്യ
മാക്ു്തിനായി വിവിധ കമ്പനികളുമായി 
കുടുംബപശീ േർച്ച നടത്ിയിരു്ു. ടിവി, 
പഫിഡ് ജ്, അലമാര, ഗ്യാസ് അടുപഷ്, നമാനട്ടാർ, 
വാട്ടർ ടാകെഷ്, കുക്ർ, വാഷിങ് െമഷീൻ, നമശ, 
ഫാൻ, കിടക്, സിഎഫ് എൽ, എൽഇഡി 
ബൾബ്, പ്പഗൻഡർ, നതപുെപട്ടി എ്ി
ങ്ങെനയുള് ഗൃനൊപകരണങ്ങൾ എല്ലാം 
തെ് വൻ വിലക്ുറവിൽ ലഭ്യമാകും. 

വായ് പെയടുത്വർക്ു ഗൃനൊപകര
ണങ്ങൾ വാങ്ങുനമ്പാൾ ഉപനയാഗിക്ു്

തിനായി നൊനളാപഗാം മുപദപതി
പിച്ച കാർഡും നൽകും. കാർ

ഡിെറെ വിതരനണാദ് ഘാടനം 
നവംബർ പത്ിനു ോലക്ു
ടിയിൽ നടക്ു് േടങ്ങിൽ 
തനദേശ സ്വയംഭരണ വകു
പുമന്തി എ.സി. െമായ് തീൻ 

നിർവെിക്ും. 
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടർ

ഹജേ കൃഷിക്ു10 %
അധിക ഇൻറസന്രീവ്

കുടുരംബത്രീ ഈ േർഷരം 
തപവ്യേക ഹജേകൃഷി പദ്ധ്ിയുരം 
ആരരംഭിച്ുകഴിഞ് .ു 
ഹജേകൃഷിക്ു 
്ാൽപരയേമുള്ളേർക്ട് 
ഈ പദ്ധ്ിയുറട ഭാഗമാകാരം. 

പ്ജവകൃഷിക്ു താൽപര്യ മുള്വർക്ഷ് ഈ പദ്ധതിയുെട ഭാഗ
മാകാം. ഈ സംഘങ്ങൾക്ു പാർട്ടിസിനപറ്റി ഗ്യാരറെി സിസ്റ്ം 
(പിജിഎസ്) സർട്ടിഫിനക്ഷൻ നൽകും.  നാഷണൽ െസറെർ 
ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് (എൻസിഒഎഫ്) അംഗീകരിച്ച റീജ
നൽ കൗൺസിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപാക്ു്തിനു പരിശീല
നം ഉൾെപെടയുള് പൂർണ പിന്തുണ നൽകു്തും സർട്ടിഫിക്
റ്ഷ് നൽകു്തും. നിലവിൽ െജഎൽജികൾക്ു നൽകു് ഇൻ
െസറെീവ് കൂടാെത 10% അധികം ഇൻെസറെീവ് പ്ജവകൃഷി പദ്ധ
തിയിൽ പകൊളികളാകു് കൃഷിസംഘങ്ങൾക്ു നൽകും. ഇതു
വെര 2530 സംഘങ്ങളിലായി പതിനായിരത്ിലധികം വനിതാ കർ
ഷകർ ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ഷ്.

തൃശൂർ ജില്ലയിെല കു്ംകുളത്ു നപാർക്ുളം പഗാമപഞ്ാ
യത്ഷ് സിഡിഎസ് തുടക്മിട്ട നൂതന സംരംഭമാണു കുടും

ബപശീ മാപടിനമാണി. നപാർക്ുളം സിഡിഎസ് െേയർപഴ് സനായ 
സിന്ു ബാലെറെ മനസ്ിൽ വിരിഞ് ആശയം ഇരുപ്കയും നീ
ട്ടിയാണു കുടുംബപശീ തൃശൂർ ജില്ലാ മിഷൻ സ്വാഗതം െേയ് തത്. 
കു്ംകുളം യൂണിയൻ ബാകെിൽ നി്ു മൂ്ുലക്ം രൂപ വായ് പ 
എടുത്ു 2016 ജൂപ്ലയിലാണു സിന്ുവും സംഘവും ഇതിനു തു
ടക്മിട്ടത്. സുജാത നമാെൻ, സുകന്യ, ധന്യ, സന്്യ എ്ിവരും 
കൂടി ഉൾെപടു്താണു മാപടിനമാണി യൂണിറ്ഷ്. സിന്ുവാണു പപ
സിഡറെഷ്. നപാർക്ുളം പഞ്ായത്ഷ്  ഓഫിസിനു സമീപമുള് െകട്ടി
ടത്ിലാണു കുടുംബപശീ മാപടിനമാണിയുെട പപധാന ഓഫിസ് പപ
വർത്ിക്ു്ത്.  www.kudumbashreematrimonial.com എ്ാണു കുടും
ബപശീ മാപടിനമാണിയുെട െവബ് പ്സറ്ഷ് അപഡസ്. 

രണ്ു വർഷത്ിനുള്ിൽ തെ് നാട്ടുകാർക്ിടയിൽ വിശ്വാ
സം നനടിെയടുക്ാൻ കഴിഞ് കുടുംബപശീ മാപടിനമാണി ഇനപാൾ 
വരവൂരും െപരിനങ്ങാട്ടുകരയിലും ബ്യൂനറാകൾ തുറ്ുകഴിഞ്ു. 
െവബ് പ്സറ്ഷ് പപവർത്നങ്ങളിൽ പ്വദഗ് ധ്യം ലഭിച്ച രണ്ുനപർ 
വീതം ഈ ഓഫിസുകളിൽ നജാലിെേയ്ു്ു. ഇതുവെര 108 വിവാ
െങ്ങളാണു മാപടിനമാണി വഴി നടത്ിയത്. സംസ്്ാനെമാട്ടാെക 

കുടുരംബത്രീ മാതടിവമാണി 
റേബ് ഹസറ്ിൽ െജിസറ്ർ 

റെയ്ാൻ ത്മിക്ുന്നേർ ആദയേരം 
വപരുരം ബന്ധറപ്ടാനുള്ള റമാഹബൽ 

നമ്പരുരം ഉൾറപ്റടയുള്ള തപാ്മിക 
േിേരങ്ങൾ നൽകണരം. പഞ്ായത്ട്, 

ോർഡ് എന്നിങ്ങറനയുള്ള േി്ദമായ 
േിേരങ്ങൾ ഉൾറപ്ടുത്ാനുള്ള 

അവപക്ാവഫാരം െജിസ റ്ർ റെയ്ാൻ 
്ാൽപരയേമുള്ളേർക്ു നൽകുരം. 

       സത്രീ ് ാക്രീകരണത്ിറന് 
      ഭാഗമായി ് ൃ്ൂരിൽ 
    കുടുരംബത്രീ മാതടിവമാണി! 
   റപൺകുട്ടികൾക്ു 
െജിസവതടഷൻ സൗജനയേരം!

്ൃ്ൂരിൽ 
കുടുരംബത്രീ േിോഹ ബയേൂവൊ 

കുടുംബപശീ മാപടിനമാണി ഈ വർഷനത്ാെട വ്യാപിപിക്ും. തിരു
വനന്തപുരം, െകാല്ലം, ആലപുഴ, പത്നംതിട്ട, നകാട്ടയം, ഇടുക്ി, 
എറണാകുളം, നകാഴിനക്ാട്, മലപുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർ
നകാട് എ്ീ ജില്ലാ മിഷനുകൾ തൃശൂർ ജില്ലാ മിഷനുമായി ഇക്ാ
ര്യത്ിൽ ധാരണയിെലത്ിക്ഴിഞ്ു.  െപൺകുട്ടികൾക്ു റജി
സ് നപടഷൻ സൗജന്യമാണ്. എസ് എസ് എൽസി വെര നയാഗ്യതയു
ള് ആൺകുട്ടികൾക്ഷ് 500 രൂപയും ലൈസ് ടു നയാഗ്യതയുള്വർക്ഷ് 
750, ഡിപഗി മുതൽ മുകളിനലക്ു നയാഗ്യതയുള്വർക്ഷ് 1000 എ് 
പകമത്ിലാണു റജിസ് നപടഷൻ ഫീസ് ഈടാക്ു്ത്. ഒരു വർഷ
നത്ക്ാണു ഫീസ്. 

വിവരങ്ങൾ അയൽക്ൂട്ടങ്ങൾ, വാർഡ് അംഗങ്ങൾ, െപാലീസ് 
സംവിധാനം എ്ിവ  ഉപനയാഗിച്ചു പരിനശാധിച്ചനശഷം മാപതമാ
ണു െവബ് പ്സറ്ിൽ നൽകുക. വിദ്യാഭ്യാസനയാഗ്യത, നജാലി, 
െപാലീസ് നകസ് എ്ിവെയല്ലാം ഇനതാെടാപം അനന്വഷിക്ും.  
റജിസ് നപടഷൻ പൂർത്ിയാക്ിയ നശഷം യൂസർെനയിമും പാ
സ് നവർഡും അയച്ചു നൽകും. പി്ീട് ഇത് ഉപനയാഗിച്ചഷ് ഓനരാ
രുത്ർക്ും െവബ് പ്സറ്ഷ് വഴി അനുനയാജ്യരായ പകൊളികെള 
കെണ്ത്ാനാകും. 


