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ൈമേ�കാ സംരംഭ�ളുെട വർ
ഷമായി 2017 ആചരി�ാൻ 
കുടുംബ�ശീ തീരുമാനി$
കാര%ം എ'ാവരും അറി

*ിരി�ുമേ'ാ. ൈമേ�കാ സംരംഭ�ൾ
�ു പുതുജീവൻ നൽകാനു3 പ4തികൾ 
കൃത%മായി ആസൂ�തണം െച9ാനും പ4തി
യുെട സം:ഥാനതല ഉ=ഘാടനം നട?ാ
നും ഉേ@ശി�ുAു. �പാേദശിക സാC?ി
ക വികസനം നടാ�ാനും പുതിയ െതാ
ഴിൽ േമഖലയിേല�ു കുടുംബാംഗ�െള 
നയി$ ്വരുമാനം ലഭി�ുA �പവർ?ന�
ളിൽ ഏർെടാനും സംരംഭ�ളിലൂെട സാ
ധി�ുAു. മുതിനായിര?ിലധികം  ൈമ
േ�കാ സംരംഭ�ളാണു കുടുംബ�ശീ വനിത
കളുേടതായിIു3J. ഈ സംരംഭ�ളുെട �പ
വർ?നം െമ$െടു?ാനും പുതിയ സംരംഭ
�ൾ�ു തുട�ംകുറി�ാനും വിപണനം െമ
$െടു?ാനുെമാെ�യാണു ‘ജീവനം’ ക%ാം
െപLൻ ആസൂ�തണം െച9ുAJ.

നിലവിലു3 സംരംഭ�ളുെട വികസനവും 
കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭി�ാൻ േവMി �പവർ
?നം ചിIെടു?ലും ആവശ%മായ വിപുലീ
കരണം സാധ%മാ�ലുെമാെ�യാണു ജീവന
?ിെn ഒരു �പധാന ഘടകം. ആദ%ഘI?ിൽ 
നിലവിെല സംരംഭ�ളുെട സമ�ഗമായ സർേവ
യാണു നട?ുക. ഓഗ:Q ്അവസാനേ?ാ
െട സർേവ പൂർ?ിയാ�ാൻ സാധി�ുെമAു 
കരുതുAു. ഇതിനുേശഷം ഓേരാ സംരംഭ േമ
ഖലയും െമ$െടു?ാനു3 പ4തികൾ വി
ഭാവനം െച9ും. സം:ഥാന മിഷനിെല േ�പാ
�ഗാം മാേനജർമാർ� ് ഓേരാ േമഖലയിലുമു
3 സംരംഭ�ളുെട ചാർS നൽകി 30 േമഖല
കളിൽ നയപരമായ തീരുമാന�ൾ ൈകെ�ാ
M ്അവ നടാ�ാനാU ഉേ@ശി�ുAJ. നി
ലവിലു3 സംരംഭ�ൾ�ു പുതുജീവൻ നൽ
കാൻ ആവശ%മായ െ�ടLനി�ുകളും ധനസ
ഹായവും നൽകാനും പ4തിയുM.്

നിലവിെല സംരംഭ�ൾ വികസിി�ാൻ  
സംരംഭകർ�ു സിഡിഎസുകളിൽ നിAു 
േലാൺ എടു�ാം. ഇതിY 20 േകാടി രൂപ ‘ൈല
Z ലി ഹു[ ഫMാ’യി സിഡിഎസുകൾ�ു 
നൽകും.  ആവശ%മായ സംരംഭ�ൾ�ു െട
]േനാളജി ഫM ്(പുതിയ സാേ_തികവിദ% ഉപ
േയാഗി$ ്ഉൽപാദനം നട?ാൻ), െട]േനാളജി 
അb�ഗേഡഷൻ ഫM ്(നിലവിെല സാേ_തി
കവിദ% നവീകരി�ാൻ), െസ�ൻ[ േഡാ: 
അസി:Qൻ[ (കൂടുതൽ മുതൽമുട� ്ആവ
ശ%െമ_ിൽ ലഭി�ുA സഹായം), ഇAേവ
ഷൻ ഫM ്(നൂതന ആശയ�ൾ ആവിcക
രി�ാനു3 സഹായം) എAിവL�ും തുക 

വകയിരു?ിയിIുM.് എ'ാ വാLപകൾ�ും 
പലിശയിളവു നൽകി നാലു ശതമാനം പലിശ
L�ു വാLപ ലഭ%മാ�ാനും ‘ജീവന’?ിെn 
ഭാഗമായി നടപടി ൈകെ�ാ3ും.

പുതുതായി മൂവായിര?ിലധികം സംരം
ഭ�ൾ തുട�ാൻ േവM നടപടികൾ ‘ജീ
വന’?ിെn മെQാരു �പധാന ലd%മാU. �ഗാ
മീണ േമഖലയിൽ ഒരു പeായ?ിൽ ഒരു വ%
]തിഗത സംരംഭവും ഒരു �ഗൂ ്സംരംഭവും തു
ട�ും. ഓേരാ നഗരസഭയിലും എIു വ%]തി
സംരംഭവും  മൂAു �ഗൂ ്സംരംഭവും തുട�ും. 
മf%ബgന േമഖലയിൽ ഓേരാ പeായ
?ിലും പ?ു സംരംഭ�ൾ  അധികമായി തു
ട�ും. ഈ സംരംഭ�ൾ തുട�ാൻേവMി 
പതിനായിര?ിലധികം താൽപര%മു3 കു
ടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�ു െപാതുവായ പരി
ശീലനവും (ജനറൽ ഓറിയേnഷൻ െ�ടLനി
h), ഇതിൽ നിAു സംരംഭം തുട�ാൻ മുേAാ
Iു വരുAവർ�ു :കിൽ പരിശീലനവും നൽ
കി സംരംഭം തുട�ുകയാണു ലd%ം. :കിൽ 
പരിശീലനം നൽകാനായി വിവിധ ഏജൻസി
കെള എംപാനൽ െച9ുA �പവർ?നവും 
ഓഗ:Q ് അവസാനേ?ാെട നട?ാനാU 
ഉേ@ശി�ുAJ. പുതിയ എംപാനലിh വരു
േCാൾ ൈവവിധ%വും നൂതനവുമായ േമഖലക
ളിൽ പരിശീലനം നൽകാനു3 �പാഗi%ം കു
ടുംബ�ശീ മിഷനു ൈകവരുെമAു കരുതുAു. 
ഇതിനാൽ മുകളിൽ സൂചിി$ സംരംഭ�ൾ 
കൂടാെത 140  നവീന ആശയ�ൾ ഉ3 സംരം
ഭ�ൾ (ഓേരാ ജി'യിലും 10 വീതം) തുട�ാ
നും ‘ജീവന’?ിൽ ലd%മിടുAു.

മാർ�Qിh െമ$െടു?ാനും കൂടുതൽ 
വിപണന സാധ%തകൾ കെM?ാനും ‘ജീവ
നം’ ക%ാംെപLനിനു സാധി�ുെമAാണു �പ
തീd. ഓേരാ നഗര?ിലും കുടുംബ�ശീയു
െട ഒരു വിപണന േകkം തുട�ാനും ഓേരാ 

കുടുംബ�ശീ 

വിേശഷ�ൾ         
എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�
(എ]സിക%ൂIീZ ഡയറ]ടർ, കുടുംബ�ശീ)

മു�തിനായിര�ിലധികം  ൈമേ�കാ സംരംഭ�ൾ 
കുടുംബ�ശീ�ു�്. ഇവയിലു�ാ�ു" 
സാധന�ളുെട വിപണനം െമ'െ�ടു�ാനു( 
വർഷമാ* 2017

ഇനി കുടുംബ�ശീ 
സൂ�ർ മാർ�,ുകളും

ജി'യിലും ‘കുടുംബ�ശീ സൂർമാർ�Qു’കൾ 
ആരംഭി�ാനും  മാസ $lകൾ  െമ$െടു
?ാനും :ഥിരസംവിധാനെമാരു�ാനും സി
ഡിഎസുകൾ�ു ധനസഹായം നൽകാനും 
േഹാം േഷാുകൾ എ'ാ ജി'യിലും തുട�ാ
നുെമാെ� ഉേ@ശി�ുAുM.് തിരെ*ടു? 
ഉൽപA�ൾ �ബാൻ[ െചLJ ഓൺൈലൻ 
ഉൾെെടയു3 മാർ�Qിh സാധ%തകൾ �പ

േയാജനെടു?ാനും ‘ജീവന’?ിെn 
ലd%�ളാU. തിരെ*ടു? :ഥല
�ളിൽ ഹാൻഡി�കാmQ ് േഷാറൂമുകൾ  
തുട�ാനും ‘സുഭിd’ (േകാഴിേ�ാn ജി
'), ‘മാരി’ (ആലുഴ ജി') േപാലു3 മാർ
�Qിh ശൃംഖലകൾ പുതുതായി ഉMാ
�ാനും  ലd%മുM.്

 സമാനസoഭാവമു3 സംരംഭ�ൾ 
ഏേകാപിി$ു ‘കല]ടീZ:’ രൂപീകരി
$ു െപാതുവായ ഉൽപാദന േകkവും ഒരു
മി$ു3 അസം:കൃത വ:തു�ളുെട 
സCാദനവും െമ$െI വിപണന സാധ%
തകളും ലd%മാ�ി ഓേരാ ജി'യിലും 
സാധ%മായ�ത സമാനസoഭാവമു3 സം
രംഭ�ളുെട ഏേകാപനം ജീവനം ലd%

മിടുAുM.് െമ$െI �പവർ?നം കാ�ചവ
L�ുA ‘കല]ടീZസിെന’ െ�പാഡ%ൂസർ 
കCനിയാ�ാനും സoയംപര%ാbതതയിെല
?ി�ാനും േവM വിശാലമായ വീdണവും 
ജീവന?ിനുM.്

ൈമേ�കാ സംരംഭ�ൾ�ു പുതിയ ‘ജീവൻ’ 
നൽകാൻ ലd%മിടുA ‘ജീവനം’ പ4തി 2017 
ഓഗ:Q ് മുതൽ നടാ�ാൻ േവMിയാU 
ആസൂ�തണം െചLതിIു3J. പുതിയ സംരം
ഭ�ൾ തുട�ുക, പഴയ സംരംഭ�ൾ� ്ഉണർ
വു നൽകുക, മാർ�Qിh െമ$െടു?ുക, 
മതിയായ ധനസഹായം ലഭി�ുAുെMA ്ഉറ
ാ�ുക, കൂടുതൽ കല]ടീZസും െ�പാഡ%ൂ
സർ കCനികളും  ഉMാ�ുക എAീ ലd%
�ൾ േനടാൻ േവM നയപരമായ തീരുമാന
�ൾ എടു�ാനും സംരംഭ�ൾ�ു സഹായ
കമാകാവുA പുതിയ ഉ?രവുകൾ ലഭ%മാ
�ാനും ‘ജീവന’?ിൽ ലd%മിടുAു. ‘കുടും
ബ�ശീ ആനിമൽ ബർ? ്കൺേ�ടാൾ യൂണിQു
ക’ െള ആനിമൽ ബർ? ്കൺേ�ടാൾ  നട?ാ
നു3 ഏജൻസിയാ�ി സർ�ാർ തീരുമാനം 
ലഭി$തും സംരംഭ�ളുെട വാLപ പരിധി  2.5 
ലdം രൂപയിൽനിAു  10  ലdമാ�ി ഉയർ
?ിയതും, 20,500 :�തീ െടL ലറിh യൂണിQു
കൾ�ു െടൻഡറി'ാെത വർ� ്ഓർഡറുകൾ 
നൽകാൻ പeായ?ുകൾ�ും സർ�ാർ 
വകുുകൾ�ും അനുമതി ലഭ%മാ�ിയതും 
നാbകിൻ യൂണിQുകൾ� ് െകഎംഎ: സി
എൽ നിAു സbൈള ഓർഡർ ലഭി$തും െട
L ലറിh യൂണിQുകൾ�ു േലാIറി വകുിൽ 
നിAും സാമൂഹികനീതി വകുിൽ നിAും 
വർ� ് ഓർഡറുകൾ ലഭി$തുെമാെ� ഇതി
െn ഭാഗമാU. ‘ജീവനം’ വിജയിി�ാനും ‘ജീ
വന’?ിലൂെട സംരംഭകർ�ു കൂടുതൽ വരുമാ
നം ലഭ%മാ�ാനും നമുെ�ാAി$ു �ശമി�ാം.




