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കഴടിഞ്ഞടിട്ടുമടില്. ഇവര്ക്ക് തണൊകുന്ന 
തരത്ടില് 10,000 രൂപ ലഘുവാെ്പൊെടി 
നല്കുന്ന പ്രവര്ത്നത്ടിന് ഇന്ന് 
നദശരീെ നഗര ഉപജരീവന ദൗതഷ്യും മുനഖന 
നെപ്ടിലാക്കുന്ന പടി എും സ്ാനടിധടി (പ്രധാന 
മന്ത്ടി സ്ട്രീറ്റ് യവ്ര് ആത്മനടിര്ഭര് 
നടിധടി) നപ്രാഗ്ാമടിയറെ ഭാഗമാെടി കുടുംബശ്രീ 
തെക്കമടിടെടിരടിക്കുകൊണ്.

വാെ്പ അനപക് നല്കുന്ന യത 
രുവകച്ചവെക്കാര്ക്ക് ബാങ്കുകള് മുനഖ 
നൊണ് ഈ വാെ്പ നല്കുന്നത്. 
കച്ചവെും പുനരാരുംഭടിക്കുന്നതടിനള്ള 
ധനസഹാെമാണടിത്. പല യതരു 
വകച്ചവെക്കാര്ക്കുും ബാങ്് അക്കൗ്് 
നപാലുമടില്. അക്കൗ്് ഉയ്ങ്ടില് 
തയന്ന ബാങ്് വാെ്പ ലഭടിക്കാന് ഏയറ 
ബുദ്ടിമുട്ടുമു്്. ഈ സാഹെരഷ്യത്ടിലാണ് 
ഈ പ്രനതഷ്യക പദ്തടി നെപ്ാക്കുന്നത്. 

കുടുംബശ്രീ മുനഖന നകരളത്ടില് 
നെപ്ടിലാക്കുന്ന നകന്്ര നഗരകാരഷ്യ 
മന്ത്ാലെത്ടിയറെ ഏറ്റവും വലടിെ 
ഉപജരീവന പദ്തടിൊെ നദശരീെ നഗര 
ഉപജരീവന ദൗതഷ്യ(നാഷണല് അര്ബന് 
ടലവ് ലടിഹുെ് മടിഷന് - എനയുഎല്എും)
യത്ക്കുറടിച്ച് Making an Impact 56ല് ഞാന് 
എഴുതടിെടിരുന്നുവനല്ാ. ഈ പദ്തടിയുയെ 
ഭാഗമാെടി യതരുവകച്ചവെക്കാരുയെ 
പുനരധടിവാസത്ടിനാെടി 93 നഗര 
തനദേശസ്ാപനങ്ങളുമാെടി നെര്ന്ന് 
നെത്ടിവരന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങയളക്കുറടിച്ച് 
making an Impact 57ലുും വടിശദമാക്കടിെടിരുന്നു. 
ഈ നകാവടിെ്- 19 പ്രതടിസന്ടികാലത്് 
ഉപജരീവന മാര്ഗും ഇല്ാതാെവരാണ് ഈ 
യതരുവകച്ചവെക്കാര്. നലാക്ൌണടില് 
ഇളവകള് വന്നനപ്ാള് പലരുും കച്ചവെും 
പുനരാരുംഭടിയച്ചങ്ടിലുും വരുമാനും കുറഞ്ഞു. 
െടിലര്ക്ക് കച്ചവെും പുനരാരുംഭടിക്കാന് 

മകാവകിഡ് -19 പ്രതകിസന്കി; 
തതരുവുകച്ചവടക്ാര്ക്് ലഘുവായ്പാ 

വകിതരണത്കിന് തുടക്ം
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തനദേശസ്െുംഭരണ വകുപ്് മന്ത്ടി 
അധഷ്യക്നാെ സുംസ്ാനതല ഉപനദശക 
സമടിതടിയുമു്്.

തടിരടിച്ചറടിെല് കാര്െ് ലഭടിച്ചടിട്ടുള്ള 
യതരുവകച്ചെവക്കാര്, സനര്്െടില് 
ഉള്യപ്െടിട്ടുള്ള തടിരടിച്ചറടിെല് കാര്െ് 
ലഭടിക്കാത് യതരുവകച്ചവെക്കാര്, സനര്് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് നശഷും യതരുവടില് 
കച്ചവെും ആരുംഭടിച്ചവരടില് ബന്യപ്ടെ 
കുടുംബശ്രീ സടിെടിഎസ് അയല്ങ്ടില് 
ൌണ് യവന്െടിങ് കമ്മടിറ്റടി എന്നടിവയുയെ 
അുംഗരീകാരമുള്ളവര്, നഗരപ്രനദശങ്ങളുയെ 
ഭൂമടിശാസ്ത് പരടിധടിെടില് യതരുവകച്ചവെും 
യ െ യ്യു ന്ന  ഗ്ാ മ പ്രന ദ ശ ങ്ങ ള ടി ല് 
താമസടിക്കുന്നവര്ക്കുും ഈ ധനസഹാെും 
ലഭടിക്കുും.

പദ്തടി ആരുംഭടിച്ച ആദഷ്യദടിനമാെ ഇന്ന് (02-
07-2020) തയന്ന 9 യതരുവകച്ചെവക്കാരുയെ 
വാെ്പ അനപക്കള് ബാങ്കുകള് പാസാക്കടി. 
1200 ലധടികും അനപക്കള് ബാങ്ടില് 
നല്കാന് തയ്ാറാക്കടിെടിട്ടു്്. 860 
യതരുവകച്ചവെക്കാര് ബാങ്് അക്കൗണ്ടുകള് 
ആരുംഭടിച്ചു കഴടിഞ്ഞു. നകരളത്ടിയലമ്പാടമുള്ള 
യതരുവകച്ചവെക്കാര്ക്ക് ഏവര്ക്കുും ഈ 
നകാവടിെ് കാലത്് ഏയറ തണൊകാന് 
ഈ വാെ്പാ പദ്തടിക്ക് കഴടിയുയമന്ന് 
പ്രതരീക്ടിക്കുന്നു.

വാെ്പ കൃതഷ്യമാെടി തടിരടിച്ചെച്ചാല് 7 
ശതമാനും പലടിശ സബ് സടിെടിയുും അടത് 
തവണ വാെ്പയ്ക്ക് അനപക്ടിക്കുനമ്പാള് 
ഇനത സബ് സടിെടിനൊെ് കൂെടി കൂടതല് 
തകയുും ലഭടിക്കുും. 2022 മാര്ച്ച് 31 വയര 
ഈ സബ് സടിെടി ലഭടിക്കുും. കൂൊയത ബാങ്് 
അക്കൗ്ടില് െടിജടിറ്റല് ഇെപാടകള് 
നെത്തുനമ്പാള് ഒരു വര്ഷും പരമാവധടി 
1200 വയര കഷ്യാഷ്ബാക്ക് കടിട്ടുും. െടിജടിറ്റല് 
ഇെപാടകള് നപ്രാത്ാഹടിപ്ടിക്കുന്നതടിനായുള്ള 
ഇെയപെലുകളുും കുടുംബശ്രീ പ്രനതഷ്യകും 
നെത്തുന്നു്്. പ്രധാനമന്ത്ടിയുയെ 
യതരുവകച്ചവെക്കാര്ക്ക് നവ്ടിയുള്ള ആത്മ 
നടിര്ഭര് നടിധടി പദ്തടിയുയെ ഭാഗമാൊണ് 
ഈ സഹാെധനും നല്കുന്നത്.

നകരളത്ടിയല 93 നഗര തനദേശ 
സ്ാപനങ്ങളടിലുും എനയുഎല്എും (NULM - 
National Urban Livelihood Mission) പദ്തടി 
നെത്ടിപ്ടിനാെടി സടിറ്റടി മടിഷന് മാനനജ് യമറെ് 
യൂണടിറ്കള് കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് കരീഴടിലു്്. 
ഈ നഗരങ്ങളടില് നടിന്ന് സനര്് മുനഖന 
കയ്ത്ടിെ 22000 യതരുവകച്ചവെക്കാരടില് 
11,034 നപര്ക്ക് തടിരടിച്ചറടിെല് കാര്ഡും 
ലഭഷ്യമാക്കടിെടിട്ടു്്. യതരുവകച്ചവെക്കാരുയെ 
നക്മത്ടിനാെടി ൌണ് യവന്െടിങ് 
കമ്മടിറ്റടിയുും പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് നമല്നനാടെും 
വഹടിക്കാനാെടി ജടില്ാ കളക്ര് അധഷ്യക്നാെ 
ജടില്ാതല അടെ്വസറടി കമ്മടിറ്റടിയുും 


