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ഏറ്വും പപധാന മാറ്ം. ആരതകഡിപി(റീബില്ഡ് 
കകരള തഡവേപ്് തമറെ് കപപാപഗാം)യില് ഉള്തപ്ടുത്ി 
കകരളത്ിതേ 524 സിഡിഎസുകള്ക്് 3 മുതല് 15 
േക്ം ര്കൂപ വതര കമ്മ്യ്കൂണിറ്ി എറെരജപപസ് െണ്് 
(സിഇഎെ്) നല്കി കഴിഞെു. സംരംഭങ്ങള്ക്് വായ്പ 
നല്കുന്നതിനാണ് ഈ തുക സിഡിഎസുകള്ക്് 
വിനികയാഗിക്ാനാവുക. മു്പ് ഈ ഇനത്ില് 
നല്കിയ തുക ക്കൂടി കണക്ാക്ുകമ്ാള് കകരളത്ിതേ 
1059 സിഡിഎസുകള്ക്ും േരാേരി 5 േക്ം ര്കൂപ 
വീതം സംരംഭങ്ങള്ക്് വായ്പ നല്കുന്നതിനായുള്ള 
സിഇഎെ് േഭ്യമാക്ി കഴിഞെു. 

ഒരു സംരംഭത്ിന് േരാേരി 50,000 ര്കൂപ വായ്പ 
നല്കുകയാതണങ്ില് തതന്ന ഒരു തകദേേസ്ാപനത്ിന് 
കീഴിേുള്ള 10 സംരംഭങ്ങള്ക്് ഇത്രത്ില് ഏതറ 
േളിതമായ നടപടിപകമകത്ാതട സിഡിഎസിന് 
തതന്ന സിഇഎെ് മുകഖന വായ്പ നല്കാനാകും. 
ഇതിതറെ തിരിച്ടവ് േഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക് മറ്ുള്ള 
സംരംഭങ്ങള്ക്ും വായ്പ നല്കാനും അങ്ങതന ഈ 
പപപകിയ തുടരാനാകും. സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്ാ് 
താതപ്ര്യമുള്ളവരക് ്അതാത ്സിഡിഎസുകളില് നിന്ന് 
തതന്ന ധനസഹായം േഭ്യമാകുന്നകതാതട എപതയും 
കവഗത്ില് സംരംഭ ര്കൂപീകരണം സാധ്യമാകുകയും 

സംരംഭങ്ങള് കപപാത്ാഹിപ്ിക്ുന്നത് വഴി 
സ്വയംതതാഴിേവസരങ്ങതളാരുക്ി പരമാവധികപ്രക്് 
വരുമാനം കതണ്ത്ി നല്കാ് ഞങ്ങള് 
പേമിക്ുകമ്ാള് ഇതിന് അനുബന്മായി പേ 
കാര്യങ്ങളും തചകയ്ണ്തായുണ്്. പുതിയ സംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭിക്ുന്ന പേരക്ും കവണ് വായ്പ േഭ്യമാക്ുക, 
സംരംഭകരക്് ജനപുണ്യ പരിേീേനം നല്കുക, 
ജമകപകാ എറെരജപപസ് കണസള്ട്ടറെുമാര (എംഇസി) 
വഴി സംരംഭങ്ങള്ക്് നിരന്തരം ജകത്ാങ്ങ് നല്കി 
സംരംഭങ്ങള് നിേനിരത്ാ് സഹായിക്ുക, മതിയായ 
വിപണന അവസരങ്ങള് ഉറപ്ുവരുത്ുക തുടങ്ങിയ 
നിരവധി പപവരത്നങ്ങളാണ് അനുബന്മായി 
തചയ്ുന്നത്. 

ഇതില് ഏറ്വും പപധാനതപ്ട്ട ഒരു കാര്യം 
സംരംഭങ്ങള്ക്് ആവേ്യമായ വായ്പ സമയത്് 
േഭ്യമാക്ുകതയന്നതാണ്. ഇത്രത്ില് വായ്പ 
എളുപ്ത്ില് കനടിതക്ാടുക്ാനായി ഞങ്ങളുതട 
കമ്മ്യ്കൂണിറ്ി തഡവേപ്് തമറെ് തസാജസറ്ികതള 
(സിഡിഎസ്- പഞ്ായത്് തേത്ിേുള്ള 
അയല്ക്്കൂട്ടങ്ങളുതട തെഡകറ്്) പപാപ്തരാ 
ക്ുന്നതിനുള്ള അടിത്റ പാകിതയന്നതാണ് 
കുടുംബപേീയില് കഴിഞെ ആറ് മാസത്ിനിതട വന്ന 

4 ശതമയാനും പ�ിശയ്ക് േുംരുംഭ 
വയായ്പ, ഇതുവമ്ര 2425 േുംരുംഭങ്ങള്ക് 

േിഡിഎസുകള് വയായ്പ നല്കി
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പരികോധന, വായ്പ അനുവദിക്ല്, തിരിച്ടവ് 
എന്നിവയ്കായി ഒരു പപകത്യക കസാെട് ്തവയറും ഞങ്ങള് 
തയാറാക്ിയിട്ടുണ്.് അതിനാല് തതന്ന ഈ പദ്തിയുതട 
വിേദമായ വിേയിരുത്ല് പപവരത്നങ്ങള് ഈ 
കസാെ്ട് തവയറിതറെ സഹായകത്ാതട ഓജണലൈനായി 
നടത്ാനും കഴിയും. 

4% പേിേയ്ക് സിഡിഎസിതറെ കമല്കനാട്ടത്ില് 
േഭിക്ുന്ന ഈ വായ്പ മുകഖന സംരംഭ കമഖേയില് 
വേിതയാരു കുതിച്ുചാട്ടം നടത്ാ് കുടുംബപേീ 
വഴി അയല്ക്്കൂട്ടാംഗങ്ങതള സഹായിക്ാനാകുതമന്ന് 
ഞങ്ങള് കരുതുന്നു. അത് ക്കൂടാതത സിഡിഎസിതറെ 
കനതൃത്വത്ില് നടക്ുന്ന ഈ പപവരത്നം മുകഖന 
സിഡിഎസുകള്ക്് സ്വന്തമായി ഒരു വരുമാന മാരഗ്ഗം 
തുറന്ന് കിട്ടുതമന്നും ക്കൂടുതല് ഉത്രവാദിത്ം 
ഏതറ്ടുക്ുന്നത് വഴി സിഡിഎസുകള് ക്കൂടുതല് 
കരുത്ാരജ്ിക്ുതമന്നും പപതീക്ിക്ുന്നു.

തചയ്ുന്നു. അതുതകാണ്് തതന്ന 4% പേിേയ്ക് സംരംഭം 
തുടങ്ങാനുള്ള മ്കൂേധനം സിഡിഎസുകളിേ്കൂതട 
നല്കുകതയന്ന പപവരത്നം ഏതറ ദ്കൂരവ്യാപകമായ 
െേമുണ്ാക്ുതമന്ന് പപതീക്ിക്ുന്നു. 

ഏകകദേം 6000 സംരംഭങ്ങള്ക്ാണ ്ആരതകഡിപിയില് 
ഉള്തപ്ടുത്ി സിഡിഎസികേക്് നല്കിയ തുക 
തകാണ്് വായ്പ നല്കാ് സാധിക്ുക. ഇതുവതര 
ആരതകഡിപിയില് ഉള്തപ്ടുത്ി 2425 സംരംഭങ്ങള്ക്് 
വായ്പ നല്കി കഴിഞെു. നവംബര രണ്ിന് മുമ്് 
പരമാവധി സംരംഭങ്ങള്ക് ്വായപ് നല്കാനുള്ള ദൗത്യം 
കുടുംബപേീയുതട പപകത്യക 100 ദിന പരിപാടിയുതട 
ഭാഗമായി ഞങ്ങള് ആരംഭിച്ു കഴിഞെിട്ടുണ്്. 
ഇക്ാേം തകാണ്് 6000 സംരംഭങ്ങള്ക്് വായ്പ 
േഭ്യമാക്ാ് കഴിയുതമന്നാണ് വിേ്വസിക്ുന്നത്. 
വായ്പാ അകപക് സ്വീകരിക്ല്, അകപക്കളുതട 


