ഇത ൊരു പ്രബൊശണഭല്ല.
എണ്ഩതുകഔുടത ദ്യപഩൊ്്തില് , ഩഠന്തിലനനൊത ൊപ്പം തെ ചുറ്റുഩൊടുഔതലയം നനൊക്കതിലക്കൊണൊന്
രു തെറുപ്പക്കൊയന് പ്രനെൊ്നം ന്ഔതിലമ യടു പ സ്തകങഔങളുുടത സ്നഴൊമന ഭൊരമാഭൊണതില ്.
ഏ ൊണ്ട് മുപ്പ്തിലമഞ്ചു ഴശങളു്ക്കു മു ് ഴൊമതിലചൃ സ്തകങഔങളു്. അഴതമഴു തിലമഴ
ദതയന്നരതിലമൊത
ഗ്രൊഭഗ്രൊഭൊന്തയങളുലതില് ഷഞ്ചതിലമതില് നഩരതിലമ സ്തകങഔങളു് ഴീടുഔലതില് ഴതിലറ്റ്
(പ്രെയതിലപ്പതിലചൃ്
എന്ന ് വയതിലമൊമ ഩ്ം!), തെറു കൂട്ടൊയ്മഔലതില് ക്ലൊതെടുത്തു ന ന്ന ഔൊറം.
നഔയല്തിലതറ ഷ ്തിലതനക്കുരതിലചൃ് ന ്തിലമ 30000 ക്ലൊസ്സുഔലതില് അതുകം ഔണക്കൊക്കതപ്പട്ടതിലടുണ്ണ്ടൊഔൊം.
യടു പ സ്തകങഔങളു് - നഔയല്തിലതെ ഷ ്്, നഔയല്തിലതറ കൃശതില, നഔയല ഴതിലജ്ഞൊന െയതിലരമാ്തിലതറ
സുപ്രധൊനഭൊമ കൃ തിലഔ്!
യടു പ സ്തകങഔങളുുടന യം ഗ്രന്ഥഔ്ൊക്കലതിലതറൊയൊലൊമ ഴയപയതിലതമ
എരമാനമൊ ഔൊറ്തിലനുനവശം 1996 ് ഷംസ്ഥൊന ദസൂരമാണ നഫൊഡതില് ഴചൄ ഩയതിലെമതപ്പടുണ്. ദ
െതിലയതിലയം എന ൊ എന്ന ഴതിലലതിലയം. നീണ്ട അഞ്ചു ഴശങളു്! അബതിലപ്രൊമങളു് രു തെറുസ്ഞ്ചതിലയതിലനമൊത
തഴട്ടതിലത്തുരന്നു ഩരയന്ന തില് പ്രന യപഔഭൊമ െൊതുകയയപം.
അബതിലപ്രൊമങളു്ക്ക് ഇന്നും പ്രഷയതില!
അ ൊമതിലരുന്നു നഡൊ. വയപൊഭസുന്ദയന് നൊമ.

നേവഷവമംബയണ സ്ഥൊഩനങളുുടം സ്ത്രീഔുടം ഔൊശതിലഔ നഔയല്തിലതെ ബൊഴതിലയം

നഡൊ. ന ൊമ് ഇലഭണ്
ഡമരക്ട, ഔതിലറ

നഔയല്തിലതറ ഔൊശതിലഔനഭകറ രുരു യഭൊമ ഴലചൃൊ മുയ തിലപ്പതിലന് ഷൊയം വയപം ഴസതിലക്കുഴൊന് തുക ങളുതിലമതിലട്ട്
ഴശങളു് ഏതരമൊമതില. ഡമരക്ടനരറ്റ് ഒപ് ഇക്കനണൊഭതിലക്സ് ദന്ര് റ്റാറൊറ്റതിലറ്റാറതിലക്സതിലതെ ഔണക്കു പ്രഔൊയം
2012-13 ് 1.43 വ ഭൊനഭൊമതിലരുന്ന ഴലചൃൊ നതിലയക്ക് ഩതിലന്ഴശങളുലതില് -6.3 (2013-14), -1.09
(2014-15), -2.9 (2015-16) എന്നതിലങളുതന
ൊനളക്കു നീങളുതില.
ഭളയത യം ഭളക്കൊറങളുുടത യം
അനതിലശ്ചതില ൊഴസ്ഥയം ഔന ൊല്തിലതറ ഔമറ്റതിലമതിലരക്കങളുുടം അനുകൂറഭല്ലൊ് ഴതിലറ നതിലറഴൊയമൊതഭൊതക്ക
ഉമത്തുന്ന ബീശണതിലക്കുഭറമാണരഭൊണ് ഔൊറൊഴസ്ഥൊ ഴയപ തിലമൊനമൊമുലഴൊക്കുന്ന ്.
പ്രൊന്വതിലഔ റ്തില് ഔൊയണങളുലനനവശതിലചൃൊ് ഇ തിലലുഭധതിലഔം അബതിലപ്രൊമങളുുടണ്ടൊമൊം.
ഩറ
ഔൊയണങളു് തഔൊടു പം ഭറ്റു നഭകറഔ് ന തിലനപ്പൊമ ഔശഔ, ഔൊശതിലഔത്്തിലമതിലനറക്ക് ഴയൊന്
ഭ തിലക്കുന്ന അബയപസ്ഥഴതില്യപ, ഔൊശഔത്ൊളതിലറൊലതിലഔുടത അബൊഴം തുക ങളുതിലമ ് അഴമതില് െതിലറതുക
ഭൊരമാം.
1976 ് “നഔയല്തിലന്തര ഷ ്്” എന്ന െയതിലരമാ പ്രഷതിലദ്ധഭൊമ സ്തകങഔ്തില് നഡൊ. വയപൊഭസുന്ദയന്
നൊമരും നഡൊ. എം.ഩതില. ഩയനഭവവയനും ഇങളുതന എള തില : "നമ്മുത കൃശതിലഭൂഭതിലമതില് ഇനപ്പൊ് തന്ന
ൊങളുൊന് ഴയ്യൊ് തിലറധതിലഔം ത ൊളതിലറൊലതിലഔുടണ്ട്. അഴരുത എണ്ണനഭൊ ത ൊളതില് ്തിലഴഷങളുുടത
എണ്ണനഭൊ ഴദ്ധതിലപ്പതിലക്കുഔ ഷൊ ്തിലഔ നതിലമഭങളു്ക്ക് നതിലയക്കുന്ന ല്ല.
അന ഷഭമം നമ്മുത
കൃശതിലഭൂഭതിലക്ക് ഇനപ്പൊഴുള്ള തിലതെ ഇയട്ടതിലനമൊ മൂന്നു ഭ നങളുൊ അദ്ധവൊനത്ക്കൂ തില ഉ്തക്കൊള്ളൊനുള്ള
ഔളതിലമൊണ്ട്".
ഇ തിലനഥതഭതന്തന്ന നെൊ്യപ്തിലനുള്ള ഭറുഩ തിലക്കുമു ് ഭറ്റു െതിലറ ഔൊയയപങളുലതിലനറക്ക്
ഔ ക്കൊം.
73-ാൊാം ബയണഗ നൊനബ്ഖ തിലയം തുക ന്നുള്ള നഔയല ഩഞ്ചൊമ്് യൊ ് നതിലമഭമൊം നഔയല്തിലതറ
പ്രൊന്വതിലഔ ബയണയംഖ്് ഭൊറ്റങളു് സൃഷ്ടതിലചൄ. തുക ന്ന് ദയംബതിലചൃ നഔീമൊസൂരമാണ പ്രസ്ഥൊനം
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ഴതിലഔഷനയംഖ്് ഴയപ യപസ്ഥഭൊമ കു തിലപ്പതിലന് അ തില്രമതിലടുണ്.
കൃശതില, ഭണ്ണു ഷംയയം വണം,
മൃഖഷംയയം വണം, യം വീയഴതിലഔഷനം, ഭത്സ്യപഫന്ധനം തുക ങളുതിലമ ഴതിലശമങളുതലല്ലൊം ഗ്രൊഭഩഞ്ചൊമ്തിലതെ
ചുഭ റമതിലറൊമതില എന്നു ഭൊരമാഭല്ല ഩങ്കൊലതില് ഩദ്ധ തില രൂഩീഔയണ-നതിലവസണ പ്രഴ്നങളുലതിലലൂത
ഈ നഭകറഔലതിലതറല്ലൊം പ്രൊന്വതിലഔഭൊമതില ഇ തഩ ൊനുള്ള അഴഷയമൊതഭൊരുങളുതില.
നഔീമൊസൂരമാണ പ്രസ്ഥൊന്തിലതെ ദയംബഔൊറ്് ഔൊശതിലഔനഭകറമതില് ഔൊയയപഭൊമ െറനങളു്
സൃഷ്ടതിലക്കുഴൊന്
നേവബയണ സ്ഥൊഩനങളു്ക്ക് ഔളതില എന് എന്നു ഩരമൊനൊഔതിലല്ല.
മുയ തിലനചൃൊ
ഔന്നുതഔൊനണ്ടൊമതിലയതിലക്കുന്ന ഔൊശതിലഔയംഖം, ദനഖൊല ഔന ൊല ഴയപഴസ്ഥ ഉമത്തുന്ന ബീശണതിലഔ്,
നേവബയണ സ്ഥൊഩനങളു്ക്കതില തഩ ൊനുള്ള ഷൊധയപ ഔതലക്കുരതിലചൄള്ള അജ്ഞ , ഷൊനങ്ക തിലഔ
വഴ്ഗ്ധധയപ്തിലതറ അബൊഴം തുക ങളുതില പ്രൊന്വതിലഔൊസൂരമാണ്തില് തന്ന തുക ക്കക്കൊ എന്ന ക്കമുള്ള
നട്ടതര ഔൊയണങളു് ചൂണ്ടതിലക്കൊട്ടൊനൊമൊം. അ തുക പ്രന്വത് പ്രശ്നങളുുടം ഷൊധയപ ഔുടം ഔതണ്ട്തില
ഩയതിലഩൊ തിലഔ് ദസൂരമാണം തെയ്യൊനുള്ള വനസ്ണയപഭതിലല്ലൊയ്മ തഔൊതണ്ട്തിലചൃ ് ഩറനപ്പൊഴും ഴൊപ്പ്
ഭൊതൃഔമതിലനറക്കൊണ്. അ തിലനൊ് തന്ന പറമൊമുണ്ടൊമതിലല്ല. എന്നൊ്, ഩതില്ക്കൊറത് അനുബഴങളു്
ഴയപ യപസ്ഥഭൊണ്. ദററമാണളമതിലതറ ഔഞ്ഞതിലക്കുളതിലയം നഔൊളതിലതക്കൊതട്ട നഩയൊമ്പ്ര നലൊക്ക് ഩഞ്ചൊമ്തിലതറ
സുബതിലയം വ ഩദ്ധ തിലയതഭല്ലൊം ഭറ്റു നേവബയണ സ്ഥൊഩനങളു്ക്ക് പ്രനെൊ്നഭൊമതില.
നഔയല്തിലന്തര ഷ ്് എന്ന സ്തകങഔ്തില് നഡൊ. വയപൊഭസുന്ദയന് നൊമരും നഡൊ. എം.ഩതില.
ഩയനഭവവയനും ഔൊശതിലഔ സ്നയൊഖ തിലക്കുള്ള ത്രത്ത് നഡൊഡീഔയതിലചൄതഔൊണ്ട് ഇങളുതന എഴു തില :
“................... കൃശതിലമതില ങളുതല ഷസഔയണൊ തിലസ്ഥൊന്തില് ബൗ തിലഔഭൊമതില ഷംനമൊ തിലപ്പതിലചൃ്
ഏഔീകൃ മൊം പൂണ്ണഭൊമതില നതിലമത്രത്തില മൊഭൊമ യീ തിലമതില് കൃശതില ന ത്തുഔ.
റനഷെനം, ഴലം,
ഔീ നൊവതിലനതിലഔ് മു റൊമഴ റബതിലക്കുതഭന്ന് ഉരറമാണഴരുത്തുഔ. ദഴവയപഭൊമ ഴൊയ്പഔ് റബയപഭൊക്കുഔ.
ഔൊശതിലനഔൊ്പ്പന്നങളുുടത „ഴതിലഩണന ഷൗഔയയപം' തഭചൃതപ്പടു്തില, ഴയപഴഷൊമ നഭകറയഭൊയള്ള
ഭത്സ്യ്തില് കൃശതിലക്കൊയനുലല ്ൗഫറയപം ഩയതിലസയതിലക്കുഔ.
നേവബയണ സ്ഥൊഩനങളു്
്തിലവമതിലറൊമതിലരുന്നതിലനല്ല?

ഏതറ്റടുത്തു

ന ്തിലമ

ഩയതിലഩൊ തിലഔതലല്ലൊം

ഏ ൊണ്ട്

ഈ

മു ് ഞൊന് സൂെതിലപ്പതിലചൃതുകനഩൊതറ ഔശഔയതിലല്ല, ഔശഔത്ൊളതിലറൊലതിലമതിലല്ല, അബയപസ്ഥഴതില്യപ കൃശതിലമതില്
ല്പയയല്ല എന്നത ൊതക്ക ഔൊശതിലഔയംഖത് മുയ തിലപ്പതിലന് ഔൊയണഭൊണ്. എന്നൊ്, നേവബയണ
സ്ഥൊഩനങളുുടത നനതൃ വ്തില് ന പ്പൊക്കതിലമ െതിലറ ഩയതിലഩൊ തിലഔതലങ്കതിലലും ഇ തിലന് ഫ്റൊമതില ഭൊരതില
എന്നു ഔൊണൊം.
നതിലയഴധതില ഗ്രൊഭഩഞ്ചൊമത്തുഔലതില് ദയംബതിലചൃ ഔൊശതിലഔ ഔമ്മനഷന
ഩയതിലനവൊധതിലക്കുഔ.
തഴറും
കൂറതിലക്കൊയൊമ
ഔശഔത്ൊളതിലറൊലതിലമതില്
നതിലന്നും
„ഔൊശതിലഔ
ഔമ്മനഷന‟മൊമതില ഭൊരതിലമനപ്പൊഴുള്ള ഴയപ യപൊഷം ശ്രദ്ധതിലക്കുഔ.
യൂണതിലനപൊഭണതിലഞ്ഞ ഔൊശതിലഔ
ഔമ്മനഷനൊ അംഖങളുലൊമതില അബയപസ്ഥഴതില്യപയൊമ സ്ത്രീയം-സ്രുശനും (പ്രന യപഔതിലചൄം തെറുപ്പക്കൊ)
യംഖത്്തില. ഴതിലഴതിലധ ഔൊശതിലഔ മത്രത്ങളുതല െറതിലപ്പതിലക്കൊന് സ്രുശതനൊപ്പം സ്ത്രീയതഭ്തില. നെരതിലലും
ഴയ തിലലും ഩഔറന്തതിലനമൊലം ഩണതിലതമടുക്കൊന് രു പ്രന യപഔ
ൊ തിലഴതിലബൊഖത് ഭൊരമാം
നതിലനമൊഖതിലചൃതിലരുന്ന ഔൊറ്തില് നതിലന്നും എല്ലൊ ഴതിലബൊഖങളുുടം ഔൊശതിലഔ ഔമ്മനഷനയത
കുപ്പൊമഭണതില എന്തുക ങളുതില.
1978 ് നഡൊ. വയപൊഭസുന്ദയന് നൊമരും നഡൊ. തഔ.ഩതില. ഔണ്ണനും കൂ തില യ്യൊരൊക്കതിലമ 'നഔയല്തിലതറ
കൃശതില' എന്ന സ്തകങഔ്തില് ഇങളുതന എഴു തിലമതിലരുന്നു : “കൃശതില രു ഩളഞ്ചന് ഏപ്പൊ ൊണ് എന്ന
ധൊയണ ഇഴതിലത ഴലതയക്കൊറം നതിലറനതിലന്നതിലരുന്നു.
ഴയപഴഷൊമ-ഴൊണതില യപ നഭകറഔലതിലതറനപ്പൊതറ
വൊസ്ത്രീമ ഴതിലജ്ഞൊനമൊം വഴ്ഗ്ധധയപമൊം കൃശതിലമതില് പ്രനമൊഖതിലക്കതപ്പട്ടതിലട്ടതിലല്ല ............. എന്നൊ്,
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കൃശതിലയത ഷൊ ്തിലഔമൊം ഷൊമൂസതിലഔമൊഭൊമ ഩശ്ചൊ്റം ഩൊന ഭൊറുന ൊ് ഈ അഴസ്ഥ ഭൊറും,
ഭൊരണം.
അന ൊത ൊപ്പം, മഥൊഥ കൃശതിലക്കൊയതെ അനുബഴങളുുടം ദധുനതിലഔ വൊസ്ത്ര്തിലതെ
അരതിലമൊഔുടം
ഷഭനവമതിലക്കതപ്പടുന ൊ്,
കൃശതില
നതില യപനൂ നഭൊമ
ഓന്നതില യപങളുലതിലനറക്ക്
നീങളുതിലത്തു ങ്ങം".
മുമ്പു ഞൊന് സൂെതിലപ്പതിലചൃ ഔൊശതിലഔ ഔമ്മനഷന ഈ ഷവഩന്തിലനറക്കുള്ള ഩൊ മതിലറനല്ല? തെറുപ്പക്കൊ
കൃശതിലമതിലനറക്ക് ഔ ന്നുഴരുന്നു, വൊസ്ത്രീമ ഴതിലജ്ഞൊനമൊം വഴ്ഗ്ധധയപമൊം പ്രനമൊഖതിലക്കതപ്പടുന്നു,
ഷൊ ്തിലഔഭൊമതില കൃശതില പ്രനമൊ നഔയഭൊതണന്ന ഴതിലവവൊഷം ഉ തറടുക്കുന്നു, ഷൊമൂസതിലഔഭൊമ
ഩശ്ചൊ്റം ഭൊറുന്നു ............ ഇ നല്ല ഷംബഴതിലചൃ ്, ഷംബഴതിലചൄതഔൊണ്ടതിലയതിലക്കുന്ന ്?
നേവബയണ
സ്ഥൊഩനങളുുടത
നനതൃ വ്തില്
ഴല്തിലതമടു്
ഩശ്ചൊ്റമൊം
കൂട്ടൊയ്മയം
കൃശതില
ഴകുപ്പതിലതെമ ക്കമുള്ള ഴതിലഴതിലധ ഴകുറമാണഔുടത
ഷംനമൊ നമൊം
ൊതള്ട്ടതില് ഉരറമാണഴരുത്തുഴൊന്
ഔൊശതിലഔയംഖത്തുണ്ടൊകുന്ന ഉണഴ് ശ്രനദ്ധമഭൊണ്.
ഇത ല്ലൊം അരതിലമൊന് തൃശൂക്കൊ നഴതരതമഴതിലത യം നഩൊനഔണ്ട തിലല്ല.
ഴ ക്കൊനഞ്ചയതിലമതിലതറ
ഔൊശതിലഔയംഖത് പ്രഴ്നങളു് ഇന്തയപതക്കൊട്ടൊതഔ ഭൊതൃഔമൊമതില ഭൊരതിലക്കളതില എന്.
കുരചൄ മു ് ഞൊന് ഩര എന്നതില്തിലമ രു ഔൊയയപമുണ്ട് - നഡൊ. വയപൊഭസുന്ദയന് നൊമ നെന്ന് എഴു തിലമ
'നഔയല്തിലതെ ഷ ്്' എന്ന സ്തകങഔ്തില് പ്ര തിലഩൊ്തിലചൃ ് നമ്മുത കൃശതിലമതില ങളു്ക്ക് കൂടു ്
അധവൊനത് ഉ്തക്കൊള്ളൊനുള്ള ഔളതിലമൊണ്ട്. എന്നൊ് , അ തിലനു മുത ഴു തില നമ്മുത കൃശതിലമതില ങളുലതില്
ഇനപ്പൊ് തന്ന ൊങളുൊന് ഴയ്യൊ് തിലറധതിലഔം ത ൊളതിലറൊലതിലഔുടണ്ട്! ഩയസ്പയഴതിലരുദ്ധഭൊനണൊ ഈ
ഴൊ്ങളു്? “കൂടു ് അധവൊനതഭന്നൊ് മത്രത്ങളുുടത അധവൊനം എന്നഥഭതിലല്ല. കൂടു ് അധവൊനം
നഴണം, എന്നൊ് കൂറതിലത്ൊളതിലറൊലതില നഴണ്ട ൊനും". അ തിലനഥം കൂടു ് നഩതയ ഔശഔയൊക്കതില
ഭൊറ്റുഔ, ഔശഔത്ൊളതിലറൊലതിലഔതല ഔശഔയൊക്കതില ഭൊറ്റുഔ.
യതിലവൊമതില ഭൊരതിലമ ഩറ കൃശതിലമതില ങളുുടം
കൃശതിലനമൊഖയപഭൊക്കതില കൃശതിലതെയ്ത് ഉത്ഩൊ്നം ഴദ്ധതിലപ്പതിലക്കുഔയം ദ്ൊമമുണ്ടൊക്കുഔയം തെന്ന്ന
ഔൊശതിലഔ ഔമ്മനഷനഔലതിലലൂത രു നതിലശ്ശബ്ദ ഴതിലപ്ലഴ്തിലതെ ഔൊസലം മുളങ്ങന്നതിലനല്ല? ഇ്യം
ഭൊറ്റങളുുടത ഷൊധയപ
പ്രൊന്വതിലഔ റങളുലതില് ഭൊരമാനഭയണ്ടൊകൂ.
ദ ഷൊധയപ
ഔതണ്ട്തില
പ്രഴ്തിലക്കൊനൊമ ൊണ് അ്യം
നേവബയണ സ്ഥൊഩനങളുുടത നനട്ടം. (ഇത ൊരു വൊവവ
ഭൊഗഭൊതണന്ന് ഞൊന് ഔരുതുകന്നതിലല്ല.
ഉ ഭസ്ഥൊഴഔൊവങളുലതില് ഇനതിലയമുണ്ടൊനഔണ്ട ഭൊറ്റങളു്
അഴനവശതിലക്കുന്നമതില ങളു് ശ്രദ്ധതിലക്കണം).
ഔൊശതിലഔ ഔമ്മനഷനതമക്കുരതിലചൄ സൂെതിലപ്പതിലചൃനപ്പൊ് രു ഔൊയയപം ഞൊന് ഴയപയഭൊക്കതിലമതിലരുന്നു –
“അബയപസ്ഥഴതില്യപയൊമ സ്ത്രീയം സ്രുശനും യംഖത്്തില. ഴതിലഴതിലധ ഔൊശതിലഔ മത്രത്ങളുതല െറതിലപ്പതിലക്കുഴൊന്
സ്രുശതനൊപ്പം സ്ത്രീയതഭ്തില". മുന്ഔൊറങളുലതില് ഔൊശതിലത്്തിലമതില് സ്ത്രീതക്ക തിലതയയള്ള ഴതിലനഴെനം
ഴലതയ പ്രഔ ഭൊമതിലരുന്നു.
എന്നൊ്, ഔൊയയപങളു് ഏതര ഭൊരതിലമതിലയതിലക്കുന്നു.
കുടുംഫശ്രീയത
ദഴതിലബൊഴമൊം ഔൊശതിലഔയംഖന്ക്കുള്ള അഴരുത ദഖഭനമൊം സ്ത്രീവൊയീഔയണതഭന്നതുകനഩൊതറ
നഔയല്തിലതറ ഔൊശതിലഔനഭകറമതിലലും ഭൊറ്റങളു് ഴതില ചൄ. കുടുംഫ്തിലലും ഷമൂസ്തിലലും ബയം വയപസുയയം വ
ഉരറമാണഴരുത്തുഴൊന് റയം വയപഭതിലടുണ്ള്ള അഴരുത പ്രഴ്നങളു് ശ്ലൊഗനീമഭൊണ്. തനല്ല്, ഩചൃക്കരതില, ഩളം,
വഩനൊപ്പതില്, ഔതിലളങ്ങഴഗങളു് എന്നതിലങളുതനയള്ളഴ കൃശതില തെന്ന്ന തിലറൊണ് ശ്രദ്ധനമതരയം. 2016
തറ ഷൊ ്തിലഔൊഴനറൊഔന രതിലനപ്പൊടുണ് പ്രഔൊയം 15078 തസക്ടരതിലറൊണഴ തന്കൃശതില തെയ്ത ്.
12555 തസക്ടരതില് ഩചൃക്കരതിലയം 22476 തസക്ടരതില് ഭറ്റുള്ളഴയം.
കൃശതിലമതിലരക്കതില ഴതിലലതഴടുക്ക് ഭൊരമാഭല്ല ഔൊശതിലഔനഭകറതമ വയതിലതപ്പടു്് തഔൊടു പനേവതിലക്കുന്ന ്.
ദഴവയപഭൊമ ഭണ്ണ്- റഷംയയം വണ പ്രഴ്നങളുുടം ഇ തിലതെ ബൊഖഭൊണ്.
ന്വീമ ഗ്രൊഭീണ
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ത ൊളതിലലുരപ്പ് ഩദ്ധ തില പറപ്ര്ഭൊമതില ഉഩനമൊഖതിലചൃൊ് ഇക്കൊയയപ്തില് നട്ടതര നനട്ടങളുുടണ്ടൊക്കൊനൊമൊം.
നഔയലത് ഷംഫന്ധതിലചൃതില ന്ൊലം സ്ത്രീഔലൊണ് ത ൊളതിലലുരറമാണ ഩദ്ധ തിലയത മുകയപ പ്രഴ്ഔ
എന്നതുക തന്നമൊണ് ബൊഴതിലമതിലതറ ഔൊശതിലഔനഭകറയത
ഴലചൃമതില് അഴരുത
പ്രൊധൊനയപം
ഴദ്ധതിലപ്പതിലക്കുന്ന ്. വൊസ്ത്രീമഭൊമ ഭണ്ണ്- റഷംയയം വണ പ്രഴ്നയീ തില അഴറംഫതിലചൃ് ത ൊളതിലലുരപ്പ്
ഩദ്ധ തിലതമ
പ്രനമൊ നതപ്പടുത്തുഔമൊണ്
ഇ തിലനൊഴവയപം.
നഔഴറം
„ത ൊളതിലലുരപ്പ്
ത ൊളതിലറൊലതില‟തമന്ന തിലററമാണരം
ഭണ്ണ്- റഷംയയം വണ
നീ്
ഴതിലഔഷന
ഴതില്ഗ്ധധതയന്ന
നതിലറമതിലനറക്കുള്ള അഴരുത സ്ഥൊനക്കമറ്റ്തിലലൂത ഭൊരമാനഭ അതുക ഷൊധയപഭൊകൂ.
ഇഴതിലത മൊണ് നഔയല്തിലതറ ഔൊശതിലഔനഭകറയത
ഴലചൃമതില് സ്ത്രീഔുടത
പ്രൊധൊനയപം
അയക്കതിലടുണ്രപ്പതിലക്കുഴൊനു കുന്ന ഭതറ്റൊരു ഇ തഩ ് ശ്രനദ്ധമഭൊകുന്ന ്
ഭസതിലലൊ ഔതിലഷൊന്
ഷവൊയീഔയണ് ഩയതിലനമൊ ന (എം.ഐ.എഷ്.ഩതില.). ന്വീമ ഗ്രൊഭീണ ഉഩ ീഴന ്ൗ യപ്തിലതെ
ബൊഖഭൊമതില ദയംബതിലചൃ സ്ത്രീവൊയീഔയണ തന്കൃശതില ഴതിലഔഷന ഩയതിലഩൊ തില നതിലങളു്നക്കഴക്കും
അരതിലമൊള്ള ൊണനല്ലൊ. മത്രത്ഴത്കൃ തന്കൃശതില ഷമ്പ്ര്ൊമങളു് സ്ത്രീഔതല ഩയതിലവീറതിലപ്പതിലചൃ് അഴതയ
ഉ്തപ്പടു്തില നറഫ ഫൊങ്കുഔ് രൂഩീഔയതിലക്കുഔയം ഔശഔക്ക് ഭതില ഭൊമ നതിലയക്കതില് നഷഴനം
റബയപഭൊക്കതില ഔന്നുതഔൊണ്ടതിലയതിലക്കുന്ന തന്കൃശതില സ്നരുദ്ധയതിലക്കുഔയഭൊണ് റയം വയപം.
നേവബയണ
സ്ഥൊഩനങളു്, ഴതിലഴതിലധ ഴകുറമാണഔ്, സ്കീമുഔ് എന്നതിലഴയത തമല്ലൊം ഷംനമൊ നം ഷൊധയപഭൊക്കതിലമൊണ്
പ്രഴ്നം. ഇ തിലനു നമ്മ് ദൂതയതമങ്ങം നഩൊനഔണ്ട - ഩൊറക്കൊടും ഭററമാണരത്തുതഭന്നതുകനഩൊതറ
തൃശൂയതിലലും ഈ ഩദ്ധ തില പറപ്രൊപ്തതിലമതിലനറക്കു നീങ്ങന്നു.
സ്ത്രീവൊയീഔയണ്തിലതനൊപ്പം
ഔൊശതിലഔൊബതിലത്ദ്ധതിലയം!
ഇനതിലതമന്ത് എന്ന നെൊ്യപമൊം പ്രഷയഭൊണ്. ഭറ്റു ഩറ ഇ തഩ ലുഔ് നഩൊതറ ഇഴയം മുയ തിലക്കൊനനൊ
ഭരക്കതപ്പ ൊനനൊ ഷൊധയപ മതിലനല്ല? നതിലയന്തയഭൊമതില ഭൊറ്റങളുലതിലലൂത സ് തിലമ യീ തിലഔ് ഔതണ്ട്തില കൂടു ്
തഭചൃതപ്പടു്ലുഔലതിലനറക്ക്
നീങളുതിലനമ
ഭ തിലമൊകൂ.
ഔൊശതിലഔ
ഷവഔറൊവൊറയത
ഉ്യഴൊ്തില്ഭതിലഴതിലത മൊണ്.
െതിലറ സൂെനഔ് ഭൊരമാം ന്ഔൊം.








ഔൊറൊഴസ്ഥ ഴയപ തിലമൊനം ഔൊശതിലഔനഭകറമതില് ഉമത്തുന്ന തഴവിളിഴതിലലതിലഔ് - എങളുതന
നനയതില ൊതഭന്ന വൊസ്ത്രീമ ന ഩ തിലഔുടഭൊമതില നേവബയണ സ്ഥൊഩനങളുതലയം നഭ് സൂെതിലപ്പതിലചൃ സ്ത്രീ
കൂട്ടൊയ്മഔതലയം ഷസൊമതിലക്കുഔ.
കൃശതിലമതിലരക്കുന ൊ് മു ് ഔന ൊല്തിലതറത്തുന ൊ് ഴതയയള്ള ഒനയൊ ഗട്ട്തിലലും
തഭചൃതപ്പടു്ലുഔുടത ഷൊധയപ ഔ് അഴനറൊഔനം തെന്ഔയം നതിലനേവങളു് ന്കുഔയം
തെന്ഔ (value chain analysis and development). ഇനതില ഴയൊന്നഩൊകുന്ന മുയ തിലപ്പതിലതന
നനയതില ൊന് ഇതുക തന്നമൊണ് ഭൊഗം.
നറഫ ഫൊങ്കുഔുടത യം തപ്രൊഡൂഷ ഔ നതിലഔുടത യം ന ്തിലപ്പതിലനൊഴവയപഭൊമ നൂ നഭൊമ
ഭൊനനജ്തഭന്ര് ഷംഴതിലധൊനങളു് ഩയതിലെമതപ്പടു്തില ഩയതിലവീറതിലപ്പതിലക്കുഔ.
ഴതിലഴതിലധ സ്കീമൂഔതലയം ഩയതിലഩൊ തിലഔതലയം ഷംനമൊ തിലപ്പതിലചൄള്ള ഷഭഗ്ര ഔൊശതിലഔ ഩദ്ധ തില
യ്യൊരൊക്കുഴൊന് നേവബയണ സ്ഥൊഩനങളു്തക്കൊപ്പം നെരുഔ.
നഴനഔയല സൃഷ്ടതിലക്കൊമതില ഷംസ്ഥൊനതഭൊരുങ്ങന ൊ് ഷവഔറൊവൊറമതിലതറ ക്ലൊഷ് മുരതിലഔലതില്
നതിലന്നുഭതിലരങളുതില ഩഞ്ചൊമത്തുഔലതിലതറ ഔൊശതിലഔ പ്രഴ്നങളുലതില് ഩങ്കൊലതിലഔലൊയള്ള രു ഩഠന
ഷമ്പ്ര്ൊമ്തിലനു തുക ക്കം കുരതിലക്കുഔ.
നതിലങളു്ക്കൊഴവയപഭൊമ എല്ലൊ റനഫൊരട്ടരതില
പ്രഴ്നങളു്ക്കുമുള്ള ഇ മുണ്ട് ഩഞ്ചൊമത്തുഔലതിലറതിലന്ന്!
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കുടുംഫശ്രീയം എം.തഔ.എഷ്.ഩതില.യം ഔൊശതിലഔ ഔമ്മനഷനയതഭല്ലൊം ഔൊ്തിലയതിലക്കുന്ന
ദധുനതിലഔ വൊസ്ത്ര്തിലതെ അരതിലമൊഔ് അഴക്കു ഩഔന്നു ന്കുഔ. ഭതിലനാടൊട്ടതിലതറ കൃണഗിഖതിലയതില
തുക ങളുതിലമ
തിലല്ലഔലതില്
ഭതിലനാടൊ ് ഔൊശതിലഔ ഷവഔറൊവൊറ ന ്തിലമ ഇ തഩ ലുഔ്
ഩഔ്ൊമൊന്ന ൊണ്.

അതുക
തന്നമനല്ല നഡൊ. വയപൊഭസുന്ദയന് നൊമ ഷവപ്നം ഔണ്ട ് – „മഥൊഥ കൃശതിലക്കൊയതെ
അനുബഴങളുുടം ദധുനതിലഔ വൊസ്ത്ര്തിലതെ അരതിലമൊഔുടം ഷഭനവമതിലക്കതപ്പടുന ൊ്, കൃശതില നതില യപനൂ നഭൊമ
ഓന്നതില യപങളുലതിലനറക്ക് നീങളുതിലത്തു ങ്ങം.
ഇ്യതഭൊരു ഷൊസെയയപ്തിലനറക്കുള്ള പ്രമൊണ്തിലനു
ഷസൊമഔഭൊഔണം‟ ഈ അനുസ്മയണ െ ങ്ങം.
…………
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