
2017  ജൂൈല 22
മലയാള മേനാരമ ആ�ചതി്  46

കുടുംബ�ശീ 

വിേശഷ�ൾ         
എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�
(എ�സിക�ൂ�ീ� ഡയറ�ടർ, കുടുംബ"ശീ)

കഴി% മൂ&ു വർഷെ- കുടുംബ
"ശീയുെട "പവർ-ന/ളിൽ മിക
1േതതാ2 എ&ു േചാദി1ാൽ അ�

ാടിയിൽ കുടുംബ"ശീയുെട േനതൃത6-ിൽ 
നട-ു& സമ"ഗവികസന പ8തി മുൻപ:ി
യിൽ നിൽ;ുെമ& ്ഉറി;ാം. മൂ&ു വർഷ
/ൾ;ു മുൻ? അൻപതിലധികം ശിശുമര
ണ/ൾ അ�ാടിയിൽ ഉBാവുകയും ഇതു 
േദശീയതല-ിൽ ചർ1യാവുകയും െചDത
ോഴാണു  മEു വകുുകളുമായി സംേയാജ
നം ഉറാ;ിെ;ാBു "പവർ-ന-ിെn ചു
;ാൻ കുടുംബ"ശീെയ ഏൽി1I.

ഇോൾ തിരി%ുേനാ;ുേJാൾ, കഴി
% വർഷ/ളിൽ അ�ാടിയിൽ നട-ിയ 
വികസന "പവർ-ന/ൾ അവിെട താമസി
;ു& പ�ികവർഗ വിഭാഗ;ാരുെട സമ"ഗവി
കസന-ിനുL അടി-റ പാകി എ& ്ഉറ
ി1ു പറയാം. ശിശുമരണ/ൾ ഇMാതാവു
കയും ജനി;ു& കു�ികളുെട ശരീരഭാരം മൂ
&ു കിേലായിലധികം (മൂ&ു വർ
ഷ/ൾ;ു മുൻ? ശരാശരി ഒ&ര 
കിേലായായിരു&ു നവജാതശിശു
;ളുെട ശരീരഭാരം) ആവുകയും 
െചDതുെവ& ഒെരാE കാര�െമടു
-ാൽ "പവർ-ന/ൾ;ു ഫലം 
കBുെവ&ു പറയാം.

അ�ാടിയിൽ പ�ികവർഗ കുടും
ബ/ൾ;ായി നടാ;ിയ ഈ "പ
േത�ക േ"പാജ�ടിെn തുട;വും 
ഈ േ"പാജ�ടിെല സു"പധാനമായ ഒരു ഘട
കവുമാണു ‘കമ�ൂണിEി കി1ൺ.’ േപാഷകാ
ഹാര;ുറവാണു ശിശുമരണ/ൾ;ു "പധാ
ന കാരണെമ& തിരി1റിവിൽനി&ാണു ഗർ
ഭിണികൾ;ും മുലയൂ�ു& അTമാർ;ും കു
�ികൾ;ും "പായമായവർ;ും േപാഷകാഹാ
രം നൽകാൻ ‘കമ�ൂണിEി കി1ൺ’ ആരംഭി1
I. അ�ാടിയിെല 192 ഊരുകളിലും ഗുണ
േഭാ�താ;െള കെB-ി പതിനായിര-ില
ധികം േപെരയാണു േനരി�ു േപാഷകാഹാരം 
നൽകു& ഈ പ8തിയുെട ഭാഗമാ;ിയI.

സാമൂഹികനീതി വകുും ൈ"ടബൽ വകു
ുമാ2 ഈ പ8തി;ായി പണം നൽകിയ
I. നടാ;ിയതു കുടുംബ"ശീയാ2. ഊരിൽ
നി&ുL അംഗ/ൾ അട/ിയ സമിതിയുെട 
േനതൃത6-ിൽ പ1;റികളും ധാന�/ളും 
വാ/ി എMാ ദിവസവും ആവശ�;ാർ;ും 
േപാഷകാഹാര;ുറവു കെB-ിയവർ;ും 
ഭZണം നൽകു& പ8തിയാ2 കമ�ൂണിEി 
കി1ൺ. ശിശുമരണ/ൾ ഒഴിവാ;ാൻേവ
Bി വകുുകൾ നട-ു& "പവർ-ന-ി
െn തുട;വും ഇതുതെ&യാ2. മൂ&ു വർ
ഷെ- "പവർ-നം വിജയ-ിെല-ിയതി
നാൽ ഇനി കമ�ൂണിEി കി1ണുകെള ‘ന�ൂ"ടീ
ഷൻ എജ�ൂേ;ഷൻ െസnറാ’;ി മാEാനുL 
തയാെറടുിലാണു കുടുംബ"ശീ.

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിലാണു കുടുംബ"ശീ
യുെട മെEാരു സമ"ഗമായ ഇടെപടൽ. \കൂ
ളിൽനി&ു പഠനം നിർ-ി വർഷ/ളായി 

െവറുെതയിരി;ു& കു�ികെള കെB-ി 
അവർ;ു തുല�താപഠനം നൽകു& ‘"ബി
^_ \കൂൾ’ പ8തിയാ2 ഇതിൽ "പധാന
െ�I. മുഴുവൻ സമയവും താമസി1ു പഠി
;ു& ഈ "ബി^_ \കൂളിൽ 100  കു�ികൾ 
ഇോൾ പഠി;ു&ു. ആേരാഗ�െ-;ുറി
1ും ശുചിത6ശീല/െള;ുറി1ും കു�ികൾ
; ്അറിവു നൽകാൻ എMാ േകാളനിയിലും 
രാവിെല ഒരു മണി;ൂർ നൽകു& aാസായ 
‘"ബി^_ േകാ�സാ’ണു മെEാരു "പവർ-
നം. േകാളനിയിൽനി&ു തിരെ%ടു- "പ
വർ-കർ;ു പരിശീലനം നൽകി അവരിലൂ
െടയാണു ശുചിത6വും നM ശീല/ളും കു�ിക
െള പഠിി;ു&I.

യുവജന/ളുെട േZമ-ിലൂ&ിയ 

േവBി ശ�തമായ ഇടെപടൽ കാർഷിക േമ
ഖലയിൽ നട-ാൻ തുട/ിെയbിലും മഴയു
െട ലഭ�ത;ുറവുമൂലം വിചാരി1 േന�-ി
െല-ി;ാൻ സാധി1ി�ിM. ഈ വർഷം കാർ
ഷിക ഉ&മന-ിനായിരി;ും അ�ാടിയിൽ 
ഏEവും "ശ8 െകാടു;ു&I.

കുടുംബ"ശീയുെട ലഘു സJാദ� "പവർ
-ന/ൾ;ും ലഘു സംരംഭ/ൾ തുട
/ാൻ േ"പരിി;ു& "പവർ-ന/ൾ;ും 
"പാധാന�ം െകാടു;ുകയും അയൽ;ൂ�
/ൾ ശ�തിെടു-ു&I ഏEവും "പധാ
നെ� അജൻഡയായി പരിഗണി1തുമാ2 
അ�ാടി േ"പാജ�ടിെn വിജയമcം. എMാ 
കുടുംബ/െളയും അയൽ;ൂ�/ളിൽ േചർ
;ുകയും ഇവD;ു "പവർ-ന-ിനാവ
ശ�മായ റിേവാൾവിd ഫB,് കമ�ൂണിEി ഇൻ
െവ\Eെ്മn ് ഫB ് എ&ിവ നൽകുകയും 
െചDI ഇവെയ ശ�തിെടു-ിയേതാെട 
സJാദ�ശീലം വർധി1ു. സ6:ം ആവശ�
/ൾ;ു വാDപയായി പണം ലഭി;ാൻ സൗ
കര�ം ലഭി1േതാെട കടെ;ണിയിൽനി&ു 
േമാചിതരാവാൻ കുടുംബ/ൾ;ു സാധി1ു. 
കൂടാെത െചറിയ ക1വടം തുട/ി ഉപജീവന
മാർഗം കെB-ാനും കുടുംബ"ശീ വഴിെയാ
രു;ി. വനവിഭവ/ൾ േശഖരി1ു വിൽ;ു&
തിൽ ഇടനില;ാരുെട ചൂഷണം ഒഴിവാ;ാൻ 

സാധി1തും ‘മMീശ6ര േ"പാഡ
�f’ എ& േപരിൽ "ബാൻ^ 
വികസിി;ാൻ സാധി1തും 
‘അ�ാടി gാ;’് എ& ആടി
െn പരിപാലനവും വിൽപന
യും ചൂഷണമിMാെത സാധ�
മാ;ി കുടുംബ/ളുെട വരു
മാനം വർധിി;ാൻ കഴി%
തുെമാെ; എടു-ുപറേയ

B േന�/ൾ തെ&യാ2.
 അ �ാടിയിെല കുടുംബ"ശീയുെട "പവർ

-നം വിജയി1തിനാൽ ഇേത മാതൃകയിൽ 
ഇ:�യുെട ഇതര സം\ഥാന/ളിൽ ആദി
വാസി േമഖലയിൽ "പവർ-നം നട-ാൻ 
േദശീയ "ഗാമീണ ഉപജീവന ദൗത�ം ലZ�മി
ടു&ുB.് ഇതു കൂടാെത േകരള-ിൽ ആറ
ളം, തിരുെനMി പiായ-,് മലുറം ജിMയി
െല നിലJൂർ േgാ;,് ഇടു;ിയിെല ചില പി
&ാ; "പേദശ/ൾ എ&ിവിട/ളിൽ അ�
ാടി മാതൃകയിൽ ശാ�തീകരണ "പവർ-
നം നട-ാൻ ആറരേ;ാടി രൂപ േദശീയ "ഗാ
മീണ ഉപജീവന ദൗത�-ിൽനി&ു ലഭി1ു
കഴി%ു. കുടുംബ"ശീയുെട സംഘാടനവും 
സംഘാടനശ�തിയും "പവർ-നപരിചയ
വും ആദിവാസി േമഖലയിൽ അ�ാടിയിെല 
മിക1 "പവർ-ന/ളുെട വിജയവും ഒരുമി
ി1 ് മEു സം\ഥാന/ളിലും സമ"ഗ വിക
സന-ിനും ഉപജീവനമാർഗം നൽകാനുL 
േജാലി ഏെEടു-ു മുേ&ാ�ു െകാBുേപാ
കാെമ&ു "പതീZി;ു&ു.

ആദിവാസി 
വിഭാഗ�ളുെട ഉ�മനം; 

േദശീയ �ശ�േനടിയ �പവർ�നം

"പവർ-ന/ൾ;ും വളെരയധികം "പാധാ
ന�ം കുടുംബ"ശീ നൽകിയി�ുB.് സാധ�മായ 
എMാ \ഥല/ളിലും യൂ- ്ajുകൾ \ഥാ
പി1 ്യുവാ;െള "കിയാkകമായ "പവൃ-ി
കളിേല;ു തിരി;ാൻ സാധി1ി�ുB.് ഇതു 
കൂടാെത െതാഴിൽ െചlാൻ താൽപര�മുL
വരുെട ഒരു കൂ�ാDമ രൂപീകരി;ുകയും േല
ബർ ബാbായി ഇതിെന മാEുകയും െചDതി
�ുB.് അ�ാടിയിെല സർ;ാർ/ഇതര അവിദ
nധ െതാഴിലുകൾ ഈ േലബർ ബാbിനു നൽ
കാനുL സർ;ാർ ഉ-രവു "പതീZി;ുക
യാ2. ഇതു ലഭ�മായാൽ സ6:ം നാ�ിൽ-
െ& െതാഴിൽ ലഭി;ാൻ ഇവർ; ്അവസരം 
ലഭ�മാകും. ഇതിനുപരിയായി oംബിd, ൈ"ഡ
വിd, ഇല�"ടീഷൻ തുട/ി യുവാ;ൾ;ു 
താൽപര�മുL േമഖലയിെലMാം വിദnധ പരി
ശീലനം സൗജന�മായി നൽകാനും കുടുംബ
"ശീ മുൻൈകെയടു-ി�ുB.്

കാർഷികരംഗ-ു സ6യംപര�ാ?തത 
ൈകവരി;ാനും കൃഷിയിേല;ു പ�ികവർഗ 
കുടുംബ/െള തിരി1ുെകാBുേപാകാനും 


