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ഭഥാഗമഥാകഥാന് മുസന്നഥാട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. 
ഇവരില് 5,12,561 സപരും ലഥാപ് സടഥാപ്് 
സവണടമന്നും ആവശ്യടപ്ട്ടിട്ടുണ്്.

500 രൂപ വലീതം 30 മഥാേതവണകളഥായി 
അടച്് ആടക 15,000 രൂപ അടങ്ല് 
തുക വരുന്ന പദ്ധതിയഥാണ് വിദ്യഥാശ്ലീ. 
ഒരു അയല്ക്കൂട്ടഥാംഗതിന് ഒരു വിദ്യഥാശ്ലീ 
പദ്ധതിയില് മഥാ്സമ ഭഥാഗമഥാകഥാനഥാകൂ. 
ഇപ്രകഥാരം ഒരു കുടംബശ്ലീ അംഗം 
പദ്ധതിയടട ഭഥാഗമഥായികഴിഞ്ഞഥാല് 
മൂന്നഥാമടത അടവിന് സശഷം ലഥാപ് സടഥാപ്് 
ആവശ്യടമങ്ില് ഈ വിവരം അവര്ക് 
അയല്ക്കൂട്ടടത അറിയികഥാം. 
വിദ്യഥാഭ്യഥാേ വകുപ്് നിഷ് കര്ഷിച്ിട്ടുള്ള 
േ് ടപേിഫിസകഷന് പ്രകഥാരമുള്ള 
ലഥാപ ്സടഥാപ് ്ഐടി വകുപ് ്എംപഥാനല് ടചയ്യുന്ന 

സകഥാവിഡ്- 19 പ്രതിേന്ധികഥാലയളവില് 
വിദ്യഥാഭ്യഥാേ പ്രരെിയ കൂടതലഥായി ഓജണലൈന് 
മഥാര്ഗ്ഗങ്ങടള ആശ്യിച്് തുടങ്ങിയതിനഥാല് 
വിദ്യഥാര്തികള്ക് തുണയഥാകഥാന് 
ടകഎേ്എഫ്ഇ (സകരള സസ്ററ്് 
ഫിനഥാന്ഷ്യല് എറെര്ജപ്രേ് ലിമിറ്ഡ് )
യമഥായി സചര്ന്ന് കുടംബശ്ലീ നടപ്ഥാക്കുന്ന 
വിദ്യഥാശ്ലീ േ് കലീമിടനക്കുറിച്് Making an 
Impact 293ല് വിശദമഥാകിയിരുന്നുവസ്ഥാ. 
ഓജണലൈന് പഠനേൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് 
അ ന ി വ ഥാ ര ്യമ ഥാ യ  ല ഥാ പ്  സ ട ഥാ പ്് 
േഥാധഥാരണകഥാര്ക് ലഭ്യമഥാക്കുന്നത് 
ലക്്യമിട്ടുള്ള ഈ സൂക്്മ േമ്പഥാദ്യ 
പദ്ധതിയില് സചരഥാന് ആഗ്ഹമുള്ള 
കുടംബശ്ലീ അംഗങ്ങളുടട വിവരങ്ങള് 
ഞങ്ങള് സശേരിച്ചു. ഇതനുേരിച്് 6,70,156 
കുടംബശ്ലീ അംഗങ്ങളഥാണ് േ് കലീമിടറെ 

ലാപ്ക് സൊപ്്ക് ആവശ്മുള്ളവര്ക്ക് ' 
ടകഎേ്ക്എഫ്ക്ഇ വിദ്ാശ്ീ േ്ക് കീും'- 

ഭാഗമാകാന് താത്ക്പര്ും അറിയിച്്ക് 6.7 
ലക്ഷും കുടുുംബശ്ീ അുംഗങ്ങള്
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ലഥാപ് സടഥാപ്് സവണ്ഥാത കുടംബശ്ലീ 
അംഗങ്ങള്ക്കും പദ്ധതിയില് സചരഥാനഥാകും. 
ഇവര്ക് 13ഥാം തവണ അടച്ചു കഴിഞ്ഞഥാല് 
ആവശ്യടമങ്ില് സലലം കൂടഥാടത തുക 
പിന്വലികഥാം. അസപ്ഥാള് നിലവിലുള്ള 
ടകഎേ്എഫ്ഇയടട നിസക്പ 
പലിശയം ലഭിക്കും. തവണ മുടങ്ങഥാടത 
അടയ്കണം. തവണ തിരിച്ടയ്ക്കുന്നതിന് 
അയല്ക്കൂട്ടതിടറെയം േിഡിഎേിടറെയം 
സമല്സനഥാട്ടവമുണ്ഥായിരിക്കും.

വ ി ദ ്യഥാ ശ്ലീ  േ്  ക ലീ മ ി ല്  സ ച ര ഥാ ന് 
തഥാത്പര്യമറിയച്വരുടട ജി് തിരിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങളും ഇത് േംബന്ധിച് ഉതരവകളും 
േര്ക്കുലറും എ്ഥാം http://www.
kudumbashree.org/pages/871 എന്ന 
ലിങ്ില് ലഭിക്കും. മഥാറുന്ന കഥാലവമഥായി 
ഇണങ്ങിസച്രഥാന് പുതുതലമുറയ്ക് ഏടറ 
തുണയഥാകുന്ന ഒരു പ്രവര്തനതിടറെ 
ഭഥാഗമഥാകഥാന് വിദ്യഥാശ്ലീ േ് കലീമിലൂടട 
കുടംബശ്ലീയ്ക് കഴിഞ്ഞതില് ഞങ്ങള്ക് 
ഏടറ അഭിമഥാനമുണ്്.

ഏജന്േികളില് നിന്ന് ലഭ്യമഥാക്കും. 15,000 
രൂപയില് തഥാടഴയഥാകും ഈ ലഥാപ് സടഥാപ്ിന് 
വിലവരുന്നത്. ഇപ്രകഥാരം ചിട്ടി അടച്് 
തുടങ്ങി ആദ്യ മൂന്ന് തവണയ്ക് സശഷം തടന്ന 
ലഥാപ ്സടഥാപ്് േ്വന്മഥാകഥാന് ആവശ്യകഥാര്ക് 
കഴിയന്നു. ലഥാപ് സടഥാപ്ിടറെ വില കഴിഞ്ഞുള്ള 
സശഷിച് തുകയം പലിശയം സചര്ത് 
ചിട്ടിയടട അടവ് തലീരുസമ്പഥാള് അംഗങ്ങള്ക് 
ലഭിക്കുന്നതഥാണ്. ചിട്ടി കൃത്യമഥായി 
അടക്കുന്നവര്ക് പതഥാം തവണയം 
ഇരുപതഥാം തവണയം തവണത്തുകയഥായ 
500 രൂപ വലീതം അടയ് സകണ്തി്. ഇത് 
ടകഎേ്എഫ്ഇ തടന്ന അടയ്ക്കും. കൂടഥാടത 
ഒന്ന് മുതല് 30 വടരയള്ള തവണേംേ്യ 
കൃത്യമഥായി അടയ്ക്കുന്നവര്ക് പുതുതഥായി 
ആരംഭിക്കുന്ന േമഥാനമഥായ പദ്ധതിയില് 
സചരഥാന് ആദ്യതവണ േംേ്യയഥായ 500 രൂപ 
ടകഎേ്എഫ്ഇ വരവ് വച്് ടകഥാടക്കുകയം 
ടചയ്യും. തിരിച്ടവ് മുടകഥാടത തവണ 
അടയ്ക്കുന്നവര്ക് ആടക 1500 രൂപയടട 
ലഥാഭം ഉറടപ്ന്ന് ചുരുകം.


