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കുടുംബ�ശീ 

കുടുംബവിേശഷം

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

സംഘടനാശാ�തീകരണം കൂടാെത 
�പാേദശിക സാ!"ിക വികസ

നവും $�തീശാ�തീകരണവും കുടുംബ�ശീ
യുെട വലിയ ല&�'ളാ+. ഓേരാ നാ	ി
ലും ഉ0 വിഭവ'ൾ എ3ാെണ4ു മന6ി
ലാ7ി, അതതു �പേദശ"ിെn ആവശ�കത
;7നുസരി<ു0 സംരംഭം നട"ാനും ലാഭക
രമായി തുടരാനുമു0 ൈക"ാ' ്കുടുംബ
�ശീ നൽകു4ു. സ@യംെതാഴിൽ കെB"ാനു
0 പരിശീലനവും വാ;പ േനടാനു0 സഹാ
യവും സംരംഭ"ിനു വിപണി േനടിെ7ാടു
7ാനു0 വഴിയുെമDാം കുടുംബ�ശീയുെട 
ഭാഗ"ുനി4ുമുBാകു4ു.

ഇ�പകാരം കുടുംബ�ശീ സംവിധാന"ി
ലൂെട തുട'ിയ 31,000ൽപരം സംരംഭ'ൾ 
ആണു േകരള"ിൽ ഇേKാഴു0L. ഇതിൽ 
വ��തിഗത യൂണിMുകളും �ഗൂK ്സംരംഭ'ളും 
ഉB.് (കാർഷിക രംഗെ" സംരംഭ'ളും മൂല�
വർധിത ഉൽപ4'ൾ ഉBാ7ു4വയും ഉൾ
െKടു"ിയി	ിD). �പാേദശിക ആവശ�'ൾ 
പരിഗണി<ു തുട'ു4തിനാൽ ആയിര"ി
ലധികം ൈവവിധ�മാർ4 ഉൽപാദന, േസവന 
േമഖലയിെല സംരംഭ'ൾ കുടുംബ�ശീയുെട 
മികവിP ഉദാഹരണമാ+. ബാQ, കുട, േസാ
K,് െമഴുകുതിരി തുട'ിയ ഉൽപ4'ളുെട 
നിർമാണ യൂണിMുകൾ, കരകൗശല വ$തു
7ൾ നിർമി7ു4 സംരംഭ'ൾ, കയറുൽപ
4'ളുെട നിർമാണം, പു$തകം ൈബൻT 
െചVു4 യൂണിMുകൾ, �പ6,് കശുവBി പാ
;7ിW യൂണിM,് സ@ർണാഭരണ നിർമാണ യൂ
ണിM,് എൽഇഡി ബൾX, ഇല�േ�ടാണി� 
ഉപകരണ'ൾ എ4ിവ ഉൽപാദിKി7ു4 
സംഘ'ൾ, വീ	ിൽ േപായി ആേരാഗ� പരി
േശാധന നട"ു4 സാ3@നം യൂണി
Mുകൾ എ4ി'െന ആ ലി$M് 
നീBുേപാകു4ു.

നൂതനമായ സംരംഭ'ൾ തു
ട'ാൻേവBി വനിതകൾ ധീര
മായി മുേ4ാ	ു വ4ുെവ4താ
+ ഈ രംഗ" ്ഏMവും അഭിമാ
നി7ാൻ പMു4 കാര�ം. വ$�ത നിർ
മാണം, പലഹാരമുBാ7ൽ, കാnീൻ 
നട"ൽ തുട'ിയ േമഖലകൾ കൂടാെത 
�പിnിW �പ6ും െമഡി7ൽ ലാബും ജിംേന
ഷ�വും വർ7ിW വിമൻ േഹാ$Mലും ഇ\ട
െK	 പ]ാളിെയ കെB"ാൻ സഹായി7ു
4 മാ�ടിേമാണി യൂണിMും ഓർ7ിT ന^സറി
യും _�$ നിർമാണ യൂണിMും െക	ിട നിർ
മാണ �ഗൂKും ശു`ജലവിതരണ ശൃംഖലയും 
ടാ�സി സർവീസുകളും മMും തുട'ാനും െറ
യിൽേവ പാർ7ി'ും െവ;MിW േലാbും ഉൾ
െKെട വിവിധ േമഖലകളിൽ േസവനദാതാ7
ളാകാനും $�തീകൾ മുേ4ാ	ു വരികയും മിക
< �പകടനം കാ^ചവ<ുെകാBു സംരംഭ'
െള വളർ"ി വലുതാ7ുകയും െചVു4ുെവ
4തു വളെര �പതീ& നൽകു4ു.

ഉൽപാദന േസവന സംരംഭ'ൾ ആരംഭി
7ാൻ മുേ4ാ	ുവരു4 $�തീകൾ7ു പല 

നൂതന ആശയ�ൾ�്
ഇനി 100 േമനി വിജയം

തല"ിലു0 സാ!"ിക സഹായം നൽകു
4ു എ4താണു കുടുംബ�ശീ സംരംഭ'ളു
െട ഏMവും വലിയ �പേത�കത. െചറുകിട സം
രംഭ'ൾ തുട'ാൻ വാ;പെയടു7ുേ!ാൾ 

അവ പരിഹരി7ാൻ നൽകു4 ‘ൈ�കസി$ 
മാേനcെമn ് ഫB’് എ4ി'െന കുടുംബ
�ശീ നൽകു4 ധനസഹായം ൈവവിധ�വും 
വിവിധ ആവശ�'ൾ കBറിeുമാ+. സം
രംഭകർ7ു നൽകു4 െപാതു പരിശീലനം, വി
ദQധ പരിശീലനം, വിപണന സഹായം, സം
രംഭ'ൾ മുേ4ാ	ു െകാBുേപാകാൻ ‘ൈമ
േ�കാ എnർൈ�പ$ കൺസൽMn’്മാർ വഴി 
നൽകു4 സഹായം എ4ിവ;7ു പുറേമയാ
+ ഈ ധനസഹായ'ൾ എ4തിനാൽ നൂത
ന ആശയ'ൾ ഉ0വർ7ായും, പുതിയ സം
രംഭ സാധ�തകൾ കെB"ു4വർ7ായും 
കുടുംബ�ശീയുെട വാതിലുകൾ എേKാഴും 
തുറ4ുകിട7ു4ു.

കൃഷി�് തുട�മി�് വിഷുവി� വയൽ ഉഴുതിടു�താ� വിഷു�ാൽ.

എ�തെയ�ത പു�ൻ 
സംരംഭ�ളാണു 
നിേത&നെയേ'ാണം തുട�ു'(! 
നൂതന ആശയ�ളുമായി വരു'വർ�ും 
കുടുംബ�ശീ എ'ും ൈക�ാ�ാകും.

പലിശയിളവു നൽകു4ുെവ4താ+ ഏMവും 
വലിയ �പേത�കത. സംരംഭം തുട'ാനു0 
േലാൺ 4% പലിശ;7ു ലഭ�മാ7ാൻേവBി 
ബാ7ിവരു4 പലിശ കുടുംബ�ശീ ഇളവു നൽ
കു4ു. ഇതുകൂടാെത, സംരംഭ'ൾ7 ്ആറു 
മാസെ" �പവർ"ന"ിനുേശഷം �പവർ
"ന മൂലധനമായി 35,000 രൂപവെര നൽകു4ു. 
കുറ<ു വർഷെ" �പവർ"ന"ിനുേശഷം 
അവിചാരിതമായ കാരണ'ൾെകാBു �പവർ
"ന"ിനു ബു`ിമു	ു സംഭവി< ഉൽപാദകർ
7ു രBാംഘ	 ധനസഹായമായി സXസിഡി
േയാടുകൂടിയ വാ;പയും ലഭ�മാ7ു4ുB.്

നൂതന ആശയ'ൾ ആവി\കരി7ാൻ കു
ടുംബ�ശീ എേKാഴും മുേ4ാ	ു വരാറുB.് പു
തിയ ഒരു ആശയവുമായി  വരു4 വനിതാ സം
രംഭകർ7ു �പേത�ക ധനസഹായം നൽകു4 

‘ഇേ4ാേവഷൻ ഫB’്, പുതിയ സാേ]തിക 
വിദ� ഉപേയാഗി<ു സംരംഭ സാധ�ത വ�ാപി
Kി7ാൻ ഉേkശി7ു4വർ7ു നൽകു4 ‘െട
�േനാളജി ഫB’്, കാല"ിനനുസരി<ു സാ
േ]തിക വിദ� പുതു7ാ ൻ ഉേkശി7ു4വർ
7ു നൽകു4  ‘െട�േനാ ളജി അl�ഗേഡഷൻ 
ഫB’്, സംരംഭ'ൾ �പmന'ൾ േനരി	ാൽ 


