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15,000 കടന്ന് 
എസന്.വി.ഇ.പി. സംരംഭങ്ങള്!
കകരളത്ിലെ സംരംഭ കേഖെയില് പുതിയ 
ചുവടുവയന്പപായിരുന്ു കുടുംബശ്രീയുലട 
കേതൃത്വത്ില് േടപ്ിെപാക്ിയ സ്റപാര്ട്ടപ്ന് വികലേജന് 
എന്റര്പ്രണര്്ിപ്ന് കപ്രപാഗപാം (എസന്.വി.ഇ.പി.). 
കകന്ദ്ര- സംസ്പാേ സര്ക്പാരുകളുലട സംയുക്ത 
പദ്ധതിയപായ ഈ സംരംഭത്വ വികസേ പദ്ധതി 
േികച്ചരരീതിയില് േടപ്ിെപാക്പാന് ഞങ്ങള്ക്ന് 
കഴിയുന്ുണ്ന്. കകരളത്ിലെ ഓകരപാ ജിലേയിലെയും 
ലതരലഞെടുത് ഓകരപാ ക്പാക്ില് (ആലക 14 
ക്പാക്ില്) േപാെന് വര്്ം ലകപാണ്ന് കൃ്ിയും 
േൃഗസംരക്ഷണവുലേപാഴിലകയുള്ള കേഖെകളില് ആലക 
26,034 സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്ണലേന് െക്ഷഷ്യേപാണന് 
പദ്ധതിക്ുള്ളതന്. ഈ െക്ഷഷ്യലത്ക്ുറിച്ചും ഇതിലന്റ 
പുകരപാഗതിലയക്ുറിച്ചുലേപാലക് േുന് കെഖേങ്ങളില് 
(Making an Impact 16, Making an Impact 319) 
വപായിച്ചറിഞെിരിക്ുേകലേപാ. ഇന്ന് എസന്.വി.ഇ.പി. വഴി 
ആരംഭിച്ച സംരംഭങ്ങളുലട എണ്ം 15,055 എത്ിലയന് 
സക്പാ്ം േിങ്ങളുേപായി പങ്ുവയ്ക്കലട്ട. 

2017 ജനുവരി േപാസത്ില് എറണപാകുളം ജിലേയിലെ 
വടുകകപാടും പത്േംതിട്ട ജിലേയിലെ പറകക്പാടുേപാണന് 
ഈ പദ്ധതി ആദഷ്യേപായി കകരളത്ില് ആരംഭിക്ുന്തന്. 
2018 ജനുവരി േപാസത്ിെപാണന് േറ്ന് 12 ജിലേകളില് 

പദ്ധതി ആരംഭിക്ുന്തന്. ഈ 14 ജിലേകളിലെയും 
പദ്ധതി േടപ്ിെപാക്ുന് ക്പാക്ുകളില് സംരംഭ 
വികസേ പ്രവര്ത്േങ്ങലള ഏകകപാപിപ്ിച്ചുലകപാണ്ന്  
പ്രവര്ത്ിക്ുന്തിേപായി ക്പാക്ന് കേപാഡല് 
ലസപാസസറ്ി ക�പാര് എന്റര്സപ്രസന് ലപ്രപാകേപാ്ന് (ബി.
എന്.എസന്.ഇ.പി.) രൂപരീകരിച്ചു. ബന്ധലപ്ട്ട ക്പാക്ിലെ 
എലേപാ സി.ഡി.എസുകളുലടയും പ്രപാതിേിധഷ്യം 
ഉള്ലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള ഈ സംവിധപാേേപാണന് പദ്ധതി 
വിജയകപാരണേപായ സംവിധപാേം. അടുത്ഘട്ടേപായി 
എലേപാ ക്പാക്ുകളിെും ആവശഷ്യപാനുസപാരണം സേകരേപാ 
എന്റര്സപ്രസന് കണ്സള്ട്ടന്റുേപാലരയും (എം.ഇ.സി.) 
േിയേിച്ചു. കുടുംബശ്രീ കുടുംബപാംഗങ്ങളപായ 246 
വേിതകളപാണന് എം.ഇ.സി.േപാരപായി പ്രവര്ത്ിക്ുന്തന്. 
ഇവരുലട കേതൃത്വത്ിെപാണന് സംരംഭകരപാകപാന് 
തപാതന്പരഷ്യേുള്ളവലര കലണ്ത്ുന്തും അവര്ക്ന് 
പരിശരീെേം േല്കുന്തും സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്പാന് 
കപ്രപാത്പാഹേവും േപാര്ക്റ്ിങന് സഹപായവും ലചയ്ന് 
േല്കുന്തും. എം.ഇ.സി.േപാര്ക്ന് ആവശഷ്യേപായ  
പി്ുണയും േര്ഗ്ഗേിര്ക്ദേശങ്ങളും  േല്കപാന് 14 
കുടുംബശ്രീ എന്.ആര്.ഒ (േപാ്ണല് റികസപാഴന് സന് 
ഓര്ഗസേകസ്ന്) ലേന്റര്േപാരുേുണ്ന്. കകരളത്ിെുള്ള 
246 എം.ഇ.സി േപാരുലടയും 14 ലേന്റര്േപാരുലടയും 
കഠിേപാദ്ധ്വപാേത്ിലന്റയും സി.ഡി.എസന്, ജിലേപാ 
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േി്ന് ടരീേുകളുലട േികച്ച കേല്കേപാട്ടത്ിലന്റയും 
�െേപായപാണന് േിശ്ചയിച്ചതന് കപപാലെ സംരംഭ 
രൂപരീകരണം സപാധഷ്യേപായതന്. പദ്ധതി േൂന്ന് വര്്ങ്ങള് 
പിന്ിടുക്പാള് 15,055 (2020 േവംബര് 30 വലര) 
സംരംഭങ്ങളപാണന് രൂപരീകരിച്ചതന്. 

കകരളത്ിലെ 14 ക്പാക്ുകളിലെ 88 
പഞ്പായത്ുകളില് പദ്ധതി േടപ്ിെപാക്ുന്ു. ഇത്രയും 
പഞ്പായത്ുകളില് േൂന്ന് വര്്ങ്ങള് ലകപാണ്ന് 15,055 
സംരംഭങ്ങള് രൂപരീകരിച്ചിരിക്ുകയപാണന്. അതപായതന് 
ഓകരപാ പഞ്പായത്ിെും ശരപാശരി 171 സംരംഭങ്ങള് 
വരീതം പദ്ധതിയുലട ഭപാഗേപായി ആരംഭിച്ചിരിക്ുകയപാണന്. 
ഇതന് ഏലറ േികച്ച കേട്ടം തലന്യപാണന്. ഓകരപാ 
എം.ഇ.സി യുലടയും കേല്കേപാട്ടത്ില് ശരപാശരി 61 
വരീതം സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്ുകയും േുകന്പാട്ടന് ലകപാണ്ന് 

കപപാകുകയും ലചയ്ുന്ുലവന്തും വഷ്യക്തേപാകുന്ു. 
ഈ പദ്ധതിയുലട ഏറ്വും വെിയ പ്രകതഷ്യകതലയന്തന് 
േികച്ച ചട്ടക്ൂടും കേപാണിറ്ര് ലചയ്പാനും സംരംഭങ്ങള്ക്ന് 
തുടര് പി്ുണപാകസവേങ്ങള് േല്കപാനുേുള്ള 
സംവിധപാേവും പദ്ധതിയുലട ഭപാഗേപാലണന്തപാണന്. 
എസന്.വി.ഇ.പി യുലട ഈ വിജയേപാണന് റരീബില്ഡന് 
കകരള പദ്ധതിയുലട ഭപാഗേപായി ഇകതേപാതൃകയില് 
14 ക്പാക്ുകളില് സംരംഭ വികസേം േടത്പാന് 
കുടുംബശ്രീയ്ക്കന് അനുേതി െഭിക്പാന് കപാരണവും. 
എസന്.വി.ഇ.പി. േികച്ച രരീതിയില് േടപ്ിെപാക്ിയ 
ടരീേംഗങ്ങള്ലക്ലേപാം ആശംസകള്. സംരംഭങ്ങലള 
ലേപാം േികച്ച വിറ്ുവരകവപാലട േിെേിൽക്ുകയും 
പടിപടിയപായുള്ള വളർച്ചകയപാടു കൂടി കൂടുതൽ വിജയം 
സകവരിക്ുലേന്ും പ്രതരീക്ഷിക്ലട്ട.


