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എസ്.ഇ.പടി.) തെങ്ങുകയുും കുടുംബശ്രീെടില് 
നടിന്നുള്ള ടമനരോ എറെര്ടപ്രസ് 
കണ്സള്ടെന്റുമായര (എും.ഇ.സടി.) 
തടിരയഞ്ഞടക്കുകയുും യെെ്ത. നബ്ാക്കടിയല 
സടി.െടി.എസ്്. ഭരണസമടിതടികളടിയല 
സടി.െടി.എസ്് യെെനപഴ് സണമാര്, എും.ഇ 
ഉപസമടിതടി കണ്രീനര്മാര് എന്നടിവരാണ് 
ബടി.എന്.എസ്.ഇ.പടി യുയെ ഭരണസമടിതടി. 
ഇപ്രകാരമുള്ള ബടി.എന്.എസ്.ഇ.പടി 
ഭരണസമടിതടിയുയെ നനതൃത്ത്ടില് 
പ്രവര്ത്ടിക്കുന്ന എും.ഇ.സടി മാരുയെ 
പടിന്തുണനൊയെൊണ് സുംരുംഭങ്ങള് 
ത െ ങ്ങ ാ ന്  ത ാ ത് പ ര ഷ്യമു ള്ള വ യ ര 
കയ്ത്തുന്നതും പരടിശരീലനും നല്കുന്നതും 
ആവശഷ്യമുള്ള ടകത്ാങ്ങ് നല്കുന്നതും. 
പദ്തടി ആരുംഭടിച്ച് 2 വര്ഷും പടിന്നടിടനമ്പാള് 
വടിഭാവനും യെയ് ലക്ഷ്യത്ടിനലക്ക് 
കൃതഷ്യമാെടി എത്ടിയക്കാ്ടിരടിക്കുന്നുയവന്ന് 
കാണാനാകുും. ഈ ര്് വര്ഷത്ടിനടിെെടില് 

കുടുംബശ്രീ വഴടി നെപ്ാക്കുന്ന സ്റാര്ടെപ് ്വടിനല്ജ് 
എറെര്പ്രണര്ഷടിപ്് നപ്രാഗ്ാമടിയനക്കുറടിച്ച് 
(എസ്.വടി.ഇ.പടി) മുന്പ് Making an Impact 16 
എന്ന നലഖനത്ടില് സൂെടിപ്ടിച്ചടിരുന്നുവനല്ാ. 
നകരളത്ടിയല യതരയഞ്ഞടത് 14 
നബ്ാക്കുകളടില്, ആ പ്രനദശയത് വടിഭവങ്ങള് 
പരമാവധടി ഉപനൊഗടിച്ച് യകാ്് ആ 
പ്രനദശത്് ആവശഷ്യമുള്ള സുംരുംഭങ്ങള് 
ആരുംഭടിക്കുന്നതടിനാെടി കുടുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങള്ക്ക് നപ്രാത്ാഹനും നല്കുന്ന 
പദ്തടിൊണടിത്. 2017ല് നകരളത്ടില് 14 
നബ്ാക്കുകളടിലുും ആരുംഭടിച്ച ഈ പദ്തടിെടിലൂയെ 
നാല് വര്ഷും യകാ്് 26,034 സുംരുംഭങ്ങള് 
ആരുംഭടിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമടിടെത്.

എസ്.വടി.ഇ.പടി പദ്തടിയുയെ ഭാഗമാെടി 
തടിരയഞ്ഞടത് എല്ാ നബ്ാക്കുകളടിലുും 
നബ്ാക്ക് നനാെല് യസാടസറ്റടി നഫാര് 
എറെര്ടപ്രസ് യപ്രാനമാഷന് (ബടി.എന്.

എസ്.വകി.ഇ.പകി; റാങ്കിങ്കില് 
ഇടക്കിക്് ഒന്നാം സ്ാനം!
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1. ഇടക്കടി - ഇടക്കടി
2. മലപ്റും - നടിലമ്പൂര്
3. നകാടെെും - ടവക്കും
4. കാസര്നഗാെ് - നരീനലശ്രും
5. എറണാകുളും - വെവനകാെ്

1 4  ജ ടി ല് ക ളു യ െ  റ ാ ങ്കു ക ളു ും 
വടിലെടിരുത്ലുയമല്ാും http://www.
kudumbashree.org/pages/173 എന്ന 
ലടിങ്ടില് പ്ാന് നൊകയുയമറെ് സ് ൊബടിയല 
റാങ്ടിങ് ഓഫ് െടിസ്ട്ടിക് സ് (2019-
20) എന്ന നപജടില് ലഭഷ്യമാണ്. എസ്.
വടി.ഇ.പടി പദ്തടിയെക്കുറടിച്ച് കൂടതലാെടി 
അറടിൊനാഗ്ഹടിക്കുന്നവര്ക്ക് http://www.
kudumbashree.org/pages/443 എന്ന 
ലടിങ്് സന്ദര്ശടിക്കാും. മടികച്ച പ്രവര്ത്നും 
കാഴ്ച്ചവച്ച നബ്ാക്കുകളടിയല എസ്.വടി.ഇ.പടി 
െരീും അുംഗങ്ങള്ക്ക് അഭടിനന്ദനും നനരുന്നു, 
മറ്ള്ള നബ്ാക്കുകള് കൂടതല് മടികവടിനലക്ക് 
ഉെരാന് ശ്മടിക്കുയമന്ന് പ്രതരീക്ടിക്കയടെ.

11,212 സുംരുംഭങ്ങളാണ് നകരളത്ടിയല 
14 നബ്ാക്കുകളടിലാെടി ഇതവയര 
ആരുംഭടിച്ചടിട്ടുള്ളത്.

കഴടിഞ്ഞവര്ഷയത് പ്രവര്ത്നത്ടിയറെ 
അെടിസ്ാനത്ടില് നകരളത്ടിയല 14 
ജടില്കളടിലുമാെടി ഈ പതടിനാല് 
വഷ്യതഷ്യസ്ത നബ്ാക്കുകളുയെ പ്രവര്ത്നും 
വടിലെടിരുത്ാനും റാങ്് യെയ്ാനും 
ഞങ്ങളുയെ െരീും ശ്മടിച്ചടിരുന്നു. സുംരുംഭങ്ങളുയെ 
രൂപരീകരണ ലക്ഷ്യത്ടിയറെ പൂര്ത്രീകരണും, 
സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക് നടിെമസാധുതയു്ാക്കല്, 
അ ര ക് ടി ത  സ മൂ ഹ ത് ടി യ റെ 
ഉ ള് യ പ് ട ത് ല് ,  ന സ ാ ഫ്യെ ്െ ര് 
അപ്നെഷന് തെങ്ങരീ പനത്ാളും 
ഘെകങ്ങളുയെ അെടിസ്ാനത്ടിലാണ് 
ജടില്കയള വടിലെടിരുത്ടിെത്. ഇതടിയറെ 
അെടിസ്ാനത്ടില് ആദഷ്യ അഞ്് 
സ്ാനങ്ങളടിയലത്ടിെ ജടില്കളുും നബ്ാക്കുകളുും 
തായഴ നല്കുന്നു. (സ്ാനും, ജടില്, നബ്ാക്ക് 
എന്ന രേമത്ടില്)


