
        ഏ�പിൽ 29  2017
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(എ�സിക�ൂ	ീ� ഡയറ�ടർ, കുടുംബ�ശീ)

കുടുംബ�ശീ അംഗ�ളുെട �പധാന �പ
വർ!നേമഖലകളിെലാ& ്കൃഷിയാ-. േക
രള!ിലുടനീളം സംഘകൃഷിയിലൂെട വലി
െയാരു മുേ&1ം നട!ാൻ കുടുംബ�ശീയു
െട �പവർ!ന�ൾ4ു സാധി5ി	ു6.് തരി
ശു നില�ളിൽ നൂറുേമനി െകാ9ാനും അതു
വഴി ഭ<�സുര<യും വിഷമി=ാ! പഴവും 
പ54റികളും ലഭ�മാ4ാനും കുടുംബ�ശീ 
സംഘ�ൾ4ു കഴി>ുെവ&തു വലിെയാ
രു േന	മാ-.

ഇ& ്60,000t അധികം സംഘകൃഷി �ഗൂ
Cുകളാണു േകരള!ിൽ കുടുംബ�ശീ4ുE
F. മൂ&ു ല<!ിലധികം വനിതകൾ കാർ
ഷികരംഗ!ു Gഥിരമായി �പവർ!ി4ു&ു. 
െന=,് പ54റി, വാഴCഴം, കിഴ�ുവർഗ�ൾ 
എ&ി�െന നാലു വിഭാഗ�ളിലായാണു 
സംഘകൃഷി. Joint Liability Groups (JLG) എ&ു 
വിളി4ു& കുടുംബ�ശീ കൃഷിസംഘ�ൾ
4ു കൂ	ു!രവാദി!മാണുEെത&ു �പ
േത�കം പറേയ6തി=േ=ാ. കാർഷിക കൂ	ാ
Mമകൾ4ും വനിതാസംഘ�ൾ4ും ആവ
ശ�മായ പരിശീലനവും ധനസഹായവും വി
പണി കെ6!ാനുE മാർഗവുെമ=ാം കു
ടുംബ�ശീ മിഷൻ നൽകു&തിനാൽ താൽപ
ര�മുEവർ4 ് ആയാസമി=ാെത കാർഷിക
വൃ!ിയിേലർെCടാനും �പാേദശിക മുേ&1
!ിൽ ഭാഗമാകാനും സാധി4ും.

�ഗാമ�ളിലാണു സംഘകൃഷി കൂടുതലാ
യി നട4ു&F. എ&ാൽ നഗര�പേദശ!ു
E കുടുംബ�ശീ �പവർ!കരും കൃഷിയിൽ 
സPQമാെയാരിടം കെ6!ാൻ മുേ&ാ	ുവ
&ി	ു6.് മ	ുCാ� കൃഷിയും േ�ഗാബാR വി
പണിയും, മ1ു വീടുകളിൽ കൃഷി െച9ാന
ത�ാവശ�മായ സഹായം നൽകലുമായി മിക
5 വരുമാനമാർഗം നഗര�ളിെല വനിതാസം
ഘ�ൾ കെ6!ി4ഴി>ു. കൂടാെത നൂ
തന ആശയ�ൾ ആവിTകരി4ാനും കു
ടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ�ൾ മുേ&ാ	ുവ&ി
	ു6.് നUസറി തുട�ി ൈതകൾ വിതരണം 
െച9ാനും പൂ4ൾ കൃഷി െചMതു നൂതന 
വിപണി കെ6!ാനും കാർഷിക േലബർ ’ 
ബാW ്രൂപീകരി4ാനുെമാെ4 വനിതകൾ മു
േ&ാ	ുവ&തു വലിെയാരു ആേവശേ!ാെട
യാ-. കഴി> ഓണ4ാല! ്12 േകാടി രൂ
പയുെട വി1ുവരവാണു കൃഷി വിപണിയിെല 
കുടുംബ�ശീയുെട േന	െമ&തിനാൽ ഈ രം
ഗ!ു താൽപര�മുEവർ4ു വരുമാനലഭ�ത
യും ഉറCി4ാം.

സിഡിഎസുകളുെട സഹായം
വനിതാ കൃഷിസംഘ�ൾ4ു േവ6 �പ

േചാദനവും േ�പാൽസാഹനവും നൽകു&
തു സിഡിഎസാ-. ഒരു െജഎൽജി രൂപീക
രി4ാനും െജഎൽജി4ു േവ6 അടിGഥാ
ന സൗകര��ൾ െചMതുെകാടു4ാനും 
സിഡിഎG േനതൃതPം നൽകു&ു. സംഘ
മായി കൃഷി െച9ാൻ താൽപര�മുEവർ 

സംഘകൃഷി �ഗൂ�ുകൾ
അറുപതിനായിരം!

സിഡിഎസിെന സമീപി5ാൽ  പ`ായ!ു
മായി േചർ& ്തരിശുഭൂമി ലഭ�മാ4ാനും െജ
എൽജി രജിG1ർ െചMതു ബാW ് േലാൺ 
ലഭി4ാനുമുE അടിGഥാന കാര��ൾ െച
9ാനും സിഡിഎG സഹായി4ു&ു. കൂടാ
െത മാസ5Qകളും ആUച5Qകളും വിഷു/
ഓണം �പേത�ക വിപണികളും �കമീകരി5 ്വി
പണന!ിനും �പേത�ക സഹായം സിഡിഎ
G നൽകു&ു.

സം$ഥാന മിഷെn ധനസഹായം
കാർഷിക സംഘ�ൾ4ു പലിശയിള� 

നൽകു&തു കുടുംബ�ശീ സംGഥാന മിഷ
നാ-. സാധാരണയായി 1 ല<ം രൂപ വെര 
7% പലിശM4ു കാർഷികാവശ��ൾ4ായി 

ധനസഹായം നൽകാg. ഉദാഹരണമായി ഒരു 
െഹ�ടർ Gഥല!ു െന= ്ഉൽപാദിCി4ു& 
സംഘ!ിനു 10,200 രൂപയും വാഴ4ൃഷി നട
!ു& സംഘ!ിh 6,600 രൂപയും േ�പാൽസാ
ഹന ധനമായി കുടുംബ�ശീ ലഭ�മാ4ു&ു. 
വനിതാ കൃഷിസംഘ�ൾ4ു വലിെയാരു 
േ�പരണ നൽകാൻ ഈ േ�പാൽസാഹന!ി
ലൂെട സാധി4ു&ു.

ഇതു കൂടാെത ആവശ�മായ പരിശീലനം 
സംഘകൃഷി �ഗൂCുകൾ4ു നൽകാൻ കു
ടുംബ�ശീ മിഷൻ എേCാഴും �ശj നൽകു
&ു6.് കാർഷിക േമഖലയിൽ മിക5 �പകട
നം കാUചവ5വെര ‘മാG1ർ ഫാർമർ’ ആയി 
തിരെ>ടു! ് അവരിലൂെടയാണു പുതി
യ സംഘ�ൾ4ു പരിശീലനം നൽകു&F. 
ഇ& ്20 വനിതാ കൃഷിസംഘ�ൾ4 ്ഒരു മാ
G1ർ കർഷകൻ ഉ6.് മൂ&ു തല!ിലുE 
പരിശീലന!ിനും തിരെ>ടുCിനും േശഷ
മാണു മാG1ർ ഫാർമർമാെര കുടുംബ�ശീ 
തിരെ>ടു4ു&F എ&തിനാൽ ഇവരിലൂ
െട സംഘ�ൾ4ു കൃഷിെച9ാനുE അറി
വും സഹായവുെമ=ാം കൃത�മായി ലഭി4ു
&ു. ഇതുകൂടാെത വനിതാ കർഷകരുെട കൂ
	ാMമകെള പഠി4ാനും �പവർ!നം വിലയി
രു!ാനും JEVA (JLG Evaluation Agent) എ& േപ
രിൽ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ളുെട �പേത�ക �ഗൂ
Cും ഉ6ാ4ിയി	ു6.്

വിപണി കെ6!ാൻ നൽകു& സഹാ
യം കൂടാെത, കാർഷിക മൂല�വർധിത ഉൽ

പ&�ൾ ഉ6ാ4ാൻ വലിയ അളവിൽ 
േ�പാൽസാഹനം നൽകാൻ കുടുംബ�ശീ 

ഉേ|ശി4ു&ു. നUസറി, 
വി!ുസംഭരണ േക
}ം, ജാം, GകPാT 
തുട�ിയ വിവിധ 
മൂല�വർധിത ഉൽപ
&�ളുെട സംരംഭ
�ൾ ആരംഭി4ാൻ 
താൽപര�മുEവർ

4ു േ�പാജ�ടിെn അടിGഥാന!ിൽ 50,000 
രൂപ വെര ധനസഹായം കുടുംബ�ശീയിൽനി
&ു ലഭി4ു&ു.

വിഷമി=ാ! പ54റികൾ ന�ുെട കുടും
ബ�ൾ4ു നൽകാനും കൃഷിയിലൂെട വരു
മാനം കെ6!ാനും തരിശുനില�ളിൽ 
ഉൽപാദനം നട!ി ഭൂമിയുെട മിക5 ഉപേയാ
ഗം സാധ�മാ4ാനും നാടിനു ഭ<�സുര< 
ഉറCുനൽകാനും മ1ും വലിെയാരു അവസര
മാണു വനിതാ സംഘകൃഷി. താൽപര�മുE
വർ4ു കുടുംബ�ശീയിലൂെട വലിയ ൈക!ാ
�ും ധനസഹായവും പരിശീലനവുെമാെ4 
ലഭ�മാകുെമ&തിനാൽ സംഘകൃഷിയിൽ 
പWാളിയാവാൻ താൽപര�മുEവർ കുടുംബ
�ശീ സംഘടനാ സംവിധാന!ിലൂെട മുേ&ാ
	ുവരണെമ& ്അഭ�ർഥി4െ	. സുര<ിതമാ
യ ഭ<ണ!ിനായി നമു4ു കുടുംബ�ശീയി
ലൂെട ൈകേകാർ4ാം.

ബാWുകൾ നൽകാറു6.് എ&ാൽ, ഇ!ര
!ിൽ േലാെണടു4ു& ഒരു സംഘ!ിനു 
പലിശരഹിത വാMപ ലഭ�മാ4ാൻ കുടുംബ
�ശീ സംവിധാന!ിലൂെട സാധി4ു&ു. 5% 
പലിശയിള� കുടുംബ�ശീ നൽകുകയും കൃ
ത�മായി തിരി5ടM4ു& സംഘ�ൾ4ു 2% 
പലിശയിള� ബാWുകൾ നൽകുകയും െച9ു
േ�ാൾ 0% പലിശM4ു കുടുംബ�ശീയിലൂെട 
കാർഷിക വാMപ ലഭ�മാകു&ു. 360 േകാടി രൂ
പയാ- ഈ വർഷം കാർഷിക വാMപയായി 
കുടുംബ�ശീ സംഘ�ൾ4ു ബാWുകളിലൂ
െട ലഭ�മായി	ുEF.

വാMപകൾ4ു പലിശയിളവു നൽകു&
തുകൂടാെത വാMപെയടു4ു& സംഘ�ൾ
4ു കാർഷിക േ�പാൽസാഹന ധനസഹാ
യവും കുടുംബ�ശീ നൽകു&ു. കൃഷിെച
9ു& ഭൂമിയുെട വിGതീർണവും വിളയുെട 
തരവും േനാ4ിയാ- ഈ േ�പാൽസാഹന 


