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സുംരുംഭങ്ങളാണ് ആരുംഭടിച്ചടിട്ടുള്ളത്.

2018യല മഹാപ്രളെത്ടിന് നശഷും 
പ്രള െ ബ ാ ധ ടി ത  പ്രന ദ ശ ങ്ങ ള ടി ലു ും 
വടികസനത്ടില് പടിന്നടില് നടില്ക്കുന്ന 
പ്രനദശങ്ങളടിലുയമായക്ക ഉപജരീവന 
പദ്തടികള് ആസൂത്ണും യെയ്് 
നെപ്ടിലാക്കാന് കുടുംബശ്രീയെ 
ഏല്പ്ടിച്ചടിരുന്നുവനല്ാ. ഇതപ്രകാരും 
റരീബടില്െ് നകരള പദ്തടിെടില് ഉള്യപ്ടത്ടി 
250 നകാെടി രൂപയുയെ വടിശദമാെ പദ്തടി നരഖ 
കുടുംബശ്രീ സമര്പ്ടിക്കുകയുും അുംഗരീകാരും 
ലഭടിക്കുകയുും യെയ്ടിരുന്നു. ഈ റരീബടില്െ് 
നകരള പാനക്കജടില് ഉള്യപ്ടത്ടി 14 പുതടിെ 
എസ് വടിഇപടി നബ്ാക്കുകള് തെങ്ങാനള്ള 
അുംഗരീകാരവും ലഭടിച്ചടിരടിക്കുകൊണ്.

ഇത് പ്രകാരും 14 പുതടിെ നബ്ാക്കുകയള 
എസ് വടിഇപടി പദ്തടി നെപ്ടിലാക്കാന് 

ഗ്ാമപ്രനദശയത് വനടിതകയള സുംരും 
ഭകരാക്കടി മാറ്റടി അവര്ക്ക് ഉപജരീവന മാര്ഗും 
കയ്ത്ടി നല്കുന്ന സ്റാര്ടെപ്് വടിയല്ജ് 
എറെര്പ്രണര്ഷടിപ്് (എസ് വടിഇപടി) എന്ന 
പദ്തടിയെപ്റ്റടിയുും നകരളത്ടില് കുടുംബശ്രീ 
മുനഖന നെപ്ടിലാക്കുന്ന ഈ പദ്തടിയുയെ 
14 ജടില്കളടിയല പുനരാഗതടിയെപ്റ്റടിയുും 
Making an Impact 16, Making an 
Impact 319ലുും എഴുതടിെടിരുന്നുവനല്ാ. 
ഒരു പ്രനദശയത് വടിഭവങ്ങളുയെ ലഭഷ്യത 
അനസരടിച്ചുും സുംരുംഭങ്ങളുയെ ആവശഷ്യകത 
മനസ്ടിലാക്കടിയുും മടികച്ച വരുമാനും 
കടിട്ടുന്ന സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭടിക്കാന് 
വഷ്യക്തമാെ ആസൂത്ണനത്ാടും െടിടെൊെ 
പ്രവര്ത്നനത്ാട കൂെടിയുും നെത്തുന്ന 
പദ്തടിൊണടിത്. നകരളത്ടിയല 14 
ജടില്കളടിയല യതരയഞ്ഞടത് 14 
നബ്ാക്കുകളടില് നെപ്ടിലാക്കുന്ന ഈ പദ്തടി 
അനസരടിച്ച് 2020 ജൂടല 27 വയര 11,212 

റഷീബകില്ഡ് മകരളയുതട ഭാഗോയകി
 എസ് വകിഇപകി പദ്തകി 14 
മ്ാക്കളകിമലക്് കൂടകി



-ta¡n-§v B-³- Cw]mÎv | MAKING AN IMPACT

S.HARIKISHORE IAS

11. പാലക്കാെ് - മണ്ണാര്ക്കാെ് നബ്ാക്ക്- 08 
സടിെടിഎസ്
12. വെനാെ്- കല്പ്റ്റ നബ്ാക്ക്- 09 
സടിെടിഎസ്
13. വെനാെ് - മാന്വാെടി നബ്ാക്ക് - 05 
സടിെടിഎസ്
14. കാസര്നഗാെ് - പരപ് നബ്ാക്ക് - 07 
സടിെടിഎസ്

2020 യസപ്റ്റുംബനറായെ ഈ നബ്ാക്കുകളടിയല 
സുംരുംഭ രൂപരീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് 
നനതൃത്ും നല്കാനാെടി ടമനരോ 
എറെര്ടപ്രസ് കണ്സള്ടെന്റുമാരുയെ 
(എുംഇസടി) യതരയഞ്ഞടപ്് പൂര്ത്ടിൊക്കുും. 
ഒനക്ാബര് ആദഷ്യവാരും നബ്ാക്ക് 
റടിനസാഴ്സ് യസറെറുകളുയെ (ബടിആര്സടി) 
രൂപരീകരണവും പൂര്ത്ടിൊക്കടിെ നശഷും 
പ്രാഥമടിക സനര്് പൂര്ത്ടിൊക്കടി, സുംരുംഭും 
ആരുംഭടിക്കാന് താത്പരഷ്യമുള്ളവയര 
കയ്ത്ടി പരടിശരീലനും നല്കടി െടിസുംബര് 
ആദഷ്യവാരനത്ായെ സുംരുംഭ രൂപരീകരണും 
തെങ്ങാനാകുയമന്നാണ് പ്രതരീക്ടിക്കുന്നത്. 
അടത് മൂന്ന് വര്ഷത്ടിനള്ളടില് ഈ 
നബ്ാക്കുകളടില് ആയക 16,800 സുംരുംഭങ്ങള് 
ആരുംഭടിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമടിടെടിരടിക്കുന്നത്. 
കുടുംബശ്രീയുയെ എസ് വടിഇപടി എന്ന 
വടിജെമാതൃക കൂടതല് നബ്ാക്കുകളടിനലക്ക് 
വഷ്യാപടിപ്ടിക്കാനാകുന്നതടിയറെ സന്ാഷും 
നടിങ്ങളുമാെടി പങ്കുവയ്ക്കയടെ. ഇതടിന് പടിന്നടില് 
പ്രവര്ത്ടിച്ച െരീും അുംഗങ്ങള് ഓനരാരുത്ര്ക്കുും 
അഭടിനന്ദനങ്ങള്.

യതരയഞ്ഞടത്തു കഴടിഞ്ഞു. ഈ 14 
നബ്ാക്കുകളടിലുും നബ്ാക്ക് നനാെല് 
യസാടസറ്റടി നഫാര് എറെര്ടപ്രസ് 
യപ്രാനമാഷന് (ബടിഎന്എസ്ഇപടി) 
രൂപരീകരടിക്കുന്നതടിനള്ള നെപെടികള് 
പുനരാഗമടിക്കുകൊണ്.

യതരയഞ്ഞടക്കയപ്ടെ നബ്ാക്കുകളുയെ 
ലടിസ്റ് തായഴ നല്കുന്നു. (ജടില്, നബ്ാക്ക്, 
സടിെടിഎസുകളുയെ എണ്ണും എന്ന രേമത്ടില്).

1. പത്നുംതടിടെ - പുളടിക്കരീഴ് നബ്ാക്ക്- 05 
സടിെടിഎസുകള്
2. ആലപ്ഴ - െമ്പക്കുളും നബ്ാക്ക് 06 
സടിെടിഎസ്
3. ആലപ്ഴ - യവളടിെനാെ് നബ്ാക്ക്- 06 
സടിെടിഎസ്
4. ആലപ്ഴ - യെങ്ങന്നൂര് നബ്ാക്ക്- 08 
സടിെടിഎസ്
5. ഇടക്കടി - നദവടികുളും നബ്ാക്ക്- 09 
സടിെടിഎസ്
6. ഇടക്കടി - അെടിമാലടി നബ്ാക്ക് -05 
സടിെടിഎസ്
7. എറണാകുളും - പരവൂര് നബ്ാക്ക് - 05 
സടിെടിഎസ്
8. തൃശ്ശൂര് - ൊലക്കുെടി നബ്ാക്ക് - 06 
സടിെടിഎസ്
9. തൃശ്ശൂര് - മതടിലകും നബ്ാക്ക്- 07 
സടിെടിഎസ്
10. തൃശ്ശൂര് - നെര്പ്് നബ്ാക്ക് - 04 സടിെടിഎസ്


