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നാളിതുവരെയുള്ള കർമ്മ വീഥിയിൽ 5 ലക്ഷ
ത്തിൽപരം കുടുംബങ്ങളെ സംതൃപ്തരായ ഗുണ
ഭ�ോക്തൃവൃന്ദത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിച്ച
ക�ോർപ്പറേഷന്റെ ആകെ വായ്പാ വിതരണം
3200 ക�ോടി രൂപയിൽ അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അകറ്റി
നിർത്തപ്പെട്ട പിന്നോക്കക്കാരന്റെയും സാമ്പ
ത്തിക പരാധീനത നിമിത്തം പ്രതീക്ഷകൾ
നഷ്ടപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവന്റെയും ജീവിതം കൈ
പിടിച്ച് ഉയർത്തി, പിന്നിട്ട 24 വർഷങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട് കെ.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി. സൃഷ്ടിച്ച
നിശബ്ദ സാമൂഹിക വിപ്ളവം ചരിത്രത്തിന്റെ
ഭാഗമായി മാറികഴിഞ്ഞു.
ഈ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തോടെ
പ്രതിവർഷം 500 ക�ോടി രൂപയിലധികം
വായ്പ വിതരണം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായി
കെ.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി. വളരുകയാണ്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷക്കാലം ക�ൊണ്ട്
വായ്പാ വിതരണത്തിൽ കൈവന്ന പുത്തൻ
ഗതിവേഗമാണ് 25-ാം വർഷം 500 ക�ോടി
യിൽപരം രൂപ വായ്പ വിതരണം നടത്തുന്ന
സ്ഥാപനമായി വളരുന്നതിന് നിദാനമായത്.
ന�ോട്ടുനിര�ോധനവും ജി.എസ്.റ്റി. യും കേ
രളത്തെ ഗ്രസിച്ച മഹാപ്രളയവും പ്രതികൂല
ഘടകങ്ങളായി വികസനവഴികളിൽ കാത്തു
നിന്നിട്ടും മെച്ചപ്പെട്ട ആസൂത്രണവും സമയബ
ന്ധിതമായ ഇടപെടലുകളും വഴി വളർച്ചയുടെ
ഗതിവേഗത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കാതെ നിലനിർ
ത്തുന്നതിന് സാധിച്ചു എന്നതിൽ കെ.എസ്.
ബി.സി.ഡി.സി. അഭിമാനിക്കുന്നു.
നാളിതുവരെ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ
അഭിമാനം ക�ൊള്ളുമ്പോഴും ഗുണഭ�ോക്തൃ
വൃന്ദത്തിന്റെ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന
വൈവിദ്ധ്യങ്ങളാർന്ന സാമ്പത്തികാവശ്യ
ങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ക�ോർപ്പറേഷനെ
പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന
ഉത്തമബ�ോധ്യമുണ്ട്. ഈ ബ�ോധ്യത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒട്ടേറെ നടപടികൾ
കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷക്കാലം ക�ൊണ്ട് സ്വീ

കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട
ഭവനരഹിതർക്കുവേണ്ടി ആരംഭിച്ച എന്റെ
വീട് ഭവന പദ്ധതി, പ്രവാസികൾക്കുവേണ്ടി
നടപ്പിലാക്കിയ റീ-ടേൺ വായ്പാ പദ്ധതി,
പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച
സ്റ്റാർട്ട്അപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവ ഈ ലക്ഷ്യപ്രാ
പ്തി മുൻനിർത്തി സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ്.
ഇതിനുപുറമേ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ പേർക്ക്
പ്രയ�ോജനകരമാകുന്നതിനുവേണ്ടി കുടുംബ
വാർഷികവരുമാന പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം അനുവദനീയ
മായ പരമാവധി വായ്പാ തുകയിൽ കാല�ോചി
തമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തുകയും ചെയ്തു.
നിലവിലുള്ള 21 ഓഫീസുകൾക്ക് പുറമേ 10
പുതിയ ഓഫീസുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതിന്
സർക്കാർ നൽകിയ അനുമതി, ക�ോർപ്പറേഷൻ
സാധ്യമാക്കി വരുന്ന സാമൂഹിക വിപ്ളവത്തി
ന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം പകരും. പദ്ധതികളുടെ
ഗുണഫലം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തി
ക്കുന്നതിനും സമയബന്ധിതമായ മികവുറ്റ
സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പുതുതായി
ആരംഭിക്കുന്ന ഓഫീസുകൾ സഹായകരമായി
തീരും.
ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബ
ദ്ധമായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഹേതുവായി തീർന്ന
പ്രാരംഭം മുതലുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ, ഉദ്യോ
ഗസ്ഥർ, ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷി
കൾ എന്നിവരെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിച്ചുക�ൊണ്ട്,
നവ കേരള സൃഷ്ടിയ്ക്കായി കേരള സർക്കാരി
ന�ോട�ൊപ്പം അണിചേരുന്ന ക�ോർപ്പറേഷന്റെ
തുടർന്നുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഏവരുടേയും പി
ന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ടി.കെ. സുരേഷ്
ചെയർമാൻ

കെ.ടി. ബാലഭാസ്കരൻ
മാനേജിംഗ് ഡയരക്ടർ

ക�ോർപ്പറേഷൻ ചെയർ
മാനായി ശ്രീ.ടി.കെ.
സുരേഷ്, തുരുത്തിപ്പി
ള്ളിൽ, തൃക്കളത്തൂർ പി.ഒ.,
മൂവാറ്റുപുഴ - 683 541
26/11/2018 ന് ചുമതലയേ
റ്റെടുത്തു.

ക�ോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ട
റായി ശ്രീ.ടി.കണ്ണൻ,
വിളയിൽ ഹൗസ്, മഞ്ഞപ്ര
പ�ോസ്റ്റ്-678 685, പാലക്കാ
ട് 09/02/2018ന് ചുമതല
യേറ്റെടുത്തു.
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സാബു എസ്.

ജനറൽ മാനേജർ
(എച്ച.്ആർ.എം.& അഡ്മിൻ)

ഷറഫുദ്ദീൻ ബി.

ജനറൽ മാനേജർ
(പ്രോജക്ട്സ് )

BZ-cm-RvPen
ക�ോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ട
റും ഗവൺമെന്റ് സെക്ര
ട്ടറിയേറ്റിലെ ധനകാര്യ
വകുപ്പിലെ സ്പെഷ്യൽ
സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ.
വി.രാജപ്പൻ 13/01/2019
ന് നിര്യാതനായി.
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക്
പ്രയ�ോജനകരവും ക�ോർ
പ്പറേഷന്റെ ഭാവിക്ക്
ഗുണകരവുമായ സമീപ
നമാണ് ദീർഘകാലം
ഡയറക്ടറായി ചുമതല
വഹിച്ച അദ്ദേഹം വച്ച്
പുലർത്തിയിരുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാ
ണത്തിൽ അനുശ�ോചി
ക്കുന്നു.
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NBCFDC, NMDFC എന്നീ ദേശീയ ഏജൻസികളുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാ
ക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചാലക ഏജൻസികളിൽ ഒന്നാ
യിട്ടാണ് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന ക�ോർപ്പ
റേഷൻ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണമികവിനുള്ള
അംഗീകാരമായി 13 ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ക�ോർപ്പറേഷന്
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലുപരിയായി ഗുണഭ�ോക്തൃ സമൂഹ
ത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പുത്തൻ സാധ്യതകൾ പരിശ�ോധിക്കു
ന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക�ോർപ്പറേഷന്റെ പരിശ്രമം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ
എത്തിയ ആദ്യ പദ്ധതിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കാവശ്ശേരി
യിലെ പരമ്പരാഗതമായി മൺപാത്ര ത�ൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്ന 50
കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയ ത�ൊഴിൽ ആധു
നീകവത്കരണ പദ്ധതി. NBCFDCയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതി ത�ൊഴിൽ
സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഉൽപന്നവൈവിധ്യവൽക്കരണം
സാധ്യമാക്കുകയും ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതു
വഴി ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്ന
മനത്തിന് വഴി തെളിക്കുകയുണ്ടായി. പദ്ധതി ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ
ഉൾപ്പെടുത്തി സ�ൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചതു വഴി പദ്ധതിയുടെ ഗുണ
ഫലങ്ങൾ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും
ക�ോർപ്പറേഷന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
NBCFDC യുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ പദ്ധതിയുടെ മാനദണ്ഡ
ങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ സർവ്വേയുടേയും
ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റേയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും അനു
യ�ോജ്യമായ രീതിയിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും, ഏറ്റവും അർഹ
രായ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും, മികച്ച ആസൂ
ത്രണവും സമയബന്ധിതമായ പദ്ധതി നിർവ്വഹണവും, പ്രാവീണ്യം
തെളിയിച്ച പരിശീലകരെ നിയ�ോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രയ�ോജന
കരമായ പരിശീലനവും, പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ
ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെ വിതരണവും മുഖേന പരക്കെ ശ്രദ്ധ
പിടിച്ചുപറ്റിയ ടി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് NBCFDC യുടെ പ്രത്യേക
പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. NBCFDC യുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബ
ദ്ധതാ പദ്ധതി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നിർവ്വഹിച്ചതിനുള്ള ഈ
പുരസ്കാരം 11/01/2019 ന് ഡൽഹിയിലെ അംബേദ്കർ ഇന്റർനാഷ
ണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് മാനേജിംഗ്
ഡയറക്ടർ കെ.ടി.ബാലഭാസ്കരൻ ഏറ്റുവാങ്ങി.
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.ബി.സി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭവന
രഹിതരുടെ വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർ
ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച
ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പാ പദ്ധതിയാണ്
എന്റെ വീട്. പദ്ധതി പ്രകാരം 7.50 മുതൽ
8 ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്കിൽ 10
ലക്ഷം രൂപാവരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാ
ണ്. ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രാ
മപ്രദേശത്ത് 6 സെന്റും നഗരപ്രദേശത്ത് 5
സെന്റും ഭൂമി സ്വന്തമായി ഉള്ളവർക്ക് ഈ
വായ്പ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കേരള സർ
ക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ
പദ്ധതിയായ ലൈഫിന്റെ ഗുണഭ�ോക്തൃ
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പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭവന നിർമ്മാ
ണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് സർക്കാർ ധനസ
ഹായത്തിന് പുറമേ ആവശ്യമുള്ള തുക
കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വായ്പാ വിതരണത്തി
ന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 2018
മെയ് 21 രാവിലെ 9.30 ന് പാലക്കാട്
ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് ബഹു:പിന്നോക്ക
/പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമം,
നിയമം, സാംസ്കാരികം, പാർലമെ

ന്ററികാര്യം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.എ.കെ.
ബാലന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചട
ങ്ങിൽ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി
വിജയൻ നിർവ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ എം.ബി.
രാജേഷ് എം.പി, എം.എൽ.എ. മാരായ
കെ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി, പി.ഉണ്ണി, കെ.ബാബു
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ക�ോർപ്പറേ
ഷൻ ചെയർമാൻ സംഗീത് ചക്രപാണി
സ്വാഗതവും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ.ടി.
ബാലഭാസ്ക്കരൻ റിപ്പോർട്ടും അവതരി
പ്പിച്ചു. ജനറൽ മാനേജർ (പ്രോജക്ട്സ് )
ആനക്കൈ ബാലകൃഷ്ണൻ നന്ദി രേഖപ്പെടു
ത്തി.

_n.kn.Un.kn.¡v N-cn-{X-t\«w

km-¼¯n-I hÀ-j¯nÂ sI.F-kv._n.kn.Un.kn.bp-sS {]-hÀ-¯-\-em-`w 27.29 tIm-Sn-bm-bn
D-bÀ-¶p. tImÀ-¸-tdj-sâ A-ä B-kv-Xn 352 tIm-Sn cq-]-bm-hp-Ibpw sam-¯w B-kv-Xn 1000
tIm-Sn I-hn-bp-Ibpw sN-bvXp. kw-Øm-\-X-e¯nÂ X-s¶ 1000 tIm-Sn cq-] sam-¯w B-kv-Xn-bp-Å Np-cp-¡w Nn-e
s]m-Xp-ta-J-em-Øm-]-\-§-fn-sem-¶m-bn tImÀ-¸-td-j³ am-dn. tZ-io-b-X-e-¯nÂ 500 tIm-Sn cq-]bnÂ Iq-Sp-XÂ sam¯w B-kv-Xn-bpÅ Systemically Important Bb NBFCIÄ-¡n-S-bnepw C-Sw-t\-Sn. 2017þ18 km-¼¯n-I hÀ-j¯nse Bureau of Public Enterprises {]-kn-²o-I-cn-¨ ]-«n-I-{]-Im-cw tI-c-f-¯n-se s]m-Xp-taJ-em Øm-]-\-§-fnÂ
km-¼¯n-I em-`-¯nÂ 7þmw Øm-\hpw tImÀ-¸-td-j³ t\Sn.
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കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോ
ക്ക വിഭാഗ വികസന ക�ോർപ്പറേഷൻ
പ്രവാസി പുനരധിവാസം ലക്ഷ്യം വച്ച്
ന�ോർക്ക റൂട്ട്സുമായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
ആരംഭിച്ച റീ-ടേൺ പദ്ധതി, പിന്നാക്ക
ക്ഷേമ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച
സ്റ്റാർട്ട്-അപ് പദ്ധതി എന്നിവ പ്രകാരമു
ള്ള വായ്പാ വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാ
നതല ഉത്ഘാടനം 2018 മാർച്ച് 19 ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയ്ക്ക് മാസ്ക്കറ്റ് ഹ�ോട്ടൽ
കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ബഹു:പിന്നോ
ക്ക /പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമം,
നിയമം, സാംസ്കാരികം, പാർലമെന്ററി
കാര്യം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.എ.കെ.ബാലന്റെ
അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബഹു.
മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ നിർ
വ്വഹിച്ചു.
കെ.വി.അബ്ദുൾഖാദർ എം.എൽ.എ.,
(ചെയർമാൻ പ്രവാസികാര്യ നിയമസ

ഭാസമിതി) കെ.വരദരാജൻ., (എക്സി.
വൈസ് ചെയർമാൻ, ന�ോർക്കാ റൂട്ട്സ് )
എം.എൻ.ദിവാകരൻ (ഡയറക്ടർ, പിന്നോ
ക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ), പാളയം
രാജൻ (കൗൺസിലർ, തിരുവനന്തപുരം

dotS¬ hm-bv-] 20 e-£w cq-]
Ir-Xy-am-bn Xn-cn-¨-S-¨mÂ
18.50 e-£w am{Xw Xn-cn-¨Shv
നഗരസഭ) എ.പി.ജയൻ, എ.മഹേന്ദ്രൻ തു
ടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ക�ോർപ്പറേഷൻ
ചെയർമാൻ സംഗീത് ചക്രപാണി സ്വാഗ
തവും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ.ടി.ബാല
ഭാസ്ക്കരൻ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു.
റീ-ടേൺ പദ്ധതി പ്രകാരം വരുമാന ദായ
കമായ ഏത�ൊരു നിയമാനുസൃത സംരംഭം
ആരംഭിക്കുന്നതിനും പരമാവധി 20 ലക്ഷം
രൂപ 6 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ പലിശ

നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 18 നും
65 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവരും പ്രവാസ
ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ സ്ഥിര
താമസക്കാരുമായ സംരംഭകർക്കാണ്
വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്. പദ്ധതി അടങ്ക
ലിന്റെ 15% വരെ മൂലധന സബ്സിഡിയും
(പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപ) വായ്പ തിരി
ച്ചടവിന്റെ ആദ്യ നാലു വർഷങ്ങളിൽ 3%
പലിശ സബ്സിഡിയും ന�ോർക്ക റൂട്ട്സ്
അനുവദിക്കും.
സ്റ്റാർട്ട്-അപ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
40 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള പ്രൊഫഷണ
ലുകൾക്ക് അവരുടെ യ�ോഗ്യതയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനദായകമായ ഏത�ൊരു
നിയമാനുസൃത സംരംഭവും ആരംഭിക്കു
ന്നതിന് വായ്പ ലഭിക്കും. ഒ.ബി.സി.
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക്
വായ്പതുകയുടെ 20% (പരമാവധി 2 ലക്ഷം
രൂപ) പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന
വകുപ്പ് സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കും.
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ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംരംഭകർക്ക് കുറഞ്ഞ
പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര
സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ IFCI വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ
ഫണ്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് ന�ോഡൽ ഏജൻസിയായി രൂപീ
കരിച്ച വെഞ്ച്വർ ക്യാപ്പിറ്റൽ ഫണ്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടു
ണ്ട്. ഒ.ബി.സി. സംരംഭകർക്ക് കുറഞ്ഞത് 51% ഓഹരി
പങ്കാളിത്തവും നിയന്ത്രണവും ഉള്ള കമ്പനികൾക്കും,
വ്യക്തിഗത സംരംഭം, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സംരംഭം, ലിമി

hmbv-]m A-t]£ IFCI sh©zÀ ^@-n-\v
t\-cn-«v k-aÀ-¸n-¡Ww. A-t]-£ ]-cn-K-Wn¡p-¶Xpw A-\pa-Xn \Â-Ip-¶Xpw IFCI
റ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ഒൺ പേഴ്സണൽ
കമ്പനി എന്നിവ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന
കമ്പനികൾക്കും വായ്പ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 20 ലക്ഷം
രൂപ മുതൽ 5 ക�ോടി രൂപ 8% പലിശ നിരക്കിൽ ലഭ്യ
മാകുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർ
ക്ക് 7.75% നിരക്കിൽ പലിശ നൽകിയാൽ മതിയാകും.
പദ്ധതി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്
വേണ്ടി 2018 ഒക്ട�ോബർ 5-ാം തീയതി എറണാകുളം
പ്രസിഡൻസി ഹ�ോട്ടലിൽ വച്ച് ഏകദിന സംരം
ഭകത്വ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ക�ോർപ്പറേഷൻ
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ.ടി.ബാലഭാസ്ക്കരൻ
സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ക�ോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ
സംഗീത് ചക്രപാണി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഹമ്മ
ദാബാദ് IIM ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം മുൻ പ്രെഫസർ

ഡ�ോ.എബ്രഹാം ക�ോശി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. IFCI വെഞ്ച്വർ ക്യാ
പിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീമതി പൂനംഗാർഗ് പദ്ധതി വിശ
ദീകരിച്ചു. നിലവിലുള്ള സംരംഭം കമ്പനിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന
തിനുള്ള നടപടിക്രമം ക�ോർപ്പറേഷന്റെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി രാം ഗണേഷ്
വിശദീകരിച്ചു. 250 ൽ പരം സംരംഭകര് സെമിനാറിൽ സംബന്ധിച്ചു.

{]hÀ-¯-\-an-I-hn-\v Aw-Ko-Imcw
2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം
മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ച
ജില്ലാ / ഉപജില്ലാ ഓഫീസുകൾ
ക്ക് പുരസ്കാരം നൽകി. ക�ോട്ടയം
(ഏറ്റവും മികച്ച ജില്ലാ ഓഫീസ് ),
വർക്കല (ഏറ്റവും മികച്ച ഉപജില്ലാ
ഓഫീസ് ), ക�ോഴിക്കോട് (പദ്ധതി
നിർവ്വഹണത്തിൽ മികവ് പുലർ
ത്തിയ ഓഫീസ് ), കണ്ണൂർ (വായ്പാ
തിരിച്ചടവിൽ മികവു പുലർത്തിയ
ഓഫീസ് ) എന്നിവയാണ്
അവാർഡ് ജേതാക്കൾ.
പ്രവർത്തനമികവിന് ഏർപ്പെടു
ത്തിയ ഈ അവാർഡ്, ഓഫീസു
കൾ തമ്മിൽ ആര�ോഗ്യകരമായ
മത്സരം സംജാതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് എല്ലാ ഓഫീസുകളുടേയും
പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും സഹായകരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്.
2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷവും സമാന രീതിയിൽ മികച്ച ഓഫീസുകൾക്ക്അവാർഡ് നൽകുന്നതാണ്.
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]p-\À-\nÀ-½mWw
2018 ആഗസ്റ്റ് മാസം കേരളം നേരിട്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത മഹാപ്രളയമാണ്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളായി തീരുകയും ജീവനും സ്വത്തി
നും വ്യാപക നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രളയമുഖത്ത് സഹായമെത്തിക്കു
ന്നതിനും പ്രളയാനന്തര കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാനും
ക�ോർപ്പറേഷനും ജീവനക്കാരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി. NBCFDC യുടെ സാമൂഹിക പ്രതി
ബദ്ധതാ പദ്ധതി വിനിയ�ോഗിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിതർക്ക് 3
ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ആവശ്യ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിനുപുറമേ
ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനസാമ
ഗ്രികളുടെ വിതരണം നടന്നു.
പ്രളയാന്തര പുനർനിർമ്മാണമെന്ന
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കായി ക�ോർപ്പറേഷനും
സർക്കാരിന�ൊപ്പം കൈക�ോർക്കു
ന്നു. 2017-18 വർഷത്തെ ക�ോർപ്പ
റേഷന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ
ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 50 ലക്ഷം
രൂപ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് കൈമാറി. ക�ോർപ്പ
റേഷനിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന
ചെയ്യുന്നതിന് സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ടുവന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന്
കിഴിവ്ചെയ്ത 40.84 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറികഴിഞ്ഞു. വരും മാസങ്ങളിൽ കിഴിവ്
ചെയ്യുന്ന തുക കൂടി കൈമാറുന്നത�ോടെ ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം 59 ലക്ഷം
രൂപയ�ോളമാകുന്നതാണ്.

bnÂ \n-¶v
1.09 tIm-Sn cq-] tI-c-f
]p-\À-\nÀ-am-W-¯n\v
KSBCDC

ക�ോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്ത പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കൾക്ക് വായ്പാ തിരിച്ചടവിൽ സാവകാശം നൽകന്നതിന് മെറ�ോട്ടോ
റിയം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വായ്പാ ബാധ്യത തീർക്കുന്നതിന് താല്പര്യ
പ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആകർഷകമായ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയും
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

]p¯³ {]-Xo£.....
10 ]pXn-b Hm-^o-kpIÄ
1995 ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ക�ോർപ്പറേഷന്
2013 വരെ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓര�ോ
ഓഫീസ് വീതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൂടുതൽ
ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ക�ോർപ്പറേഷന്റെ പദ്ധതികൾ
പ്രയ�ോജനപ്പെടുന്നതിനും, മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം
പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി 2014 ൽ 6 ഉപ
ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലയിലെ വർക്കല, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരി
പ്പാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചേലക്കര, പാലക്കാട്
ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂർ,
തിരൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപജില്ലാ ഓഫീസുകൾ
ആരംഭിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയ�ോജനകരമായ
രീതിയിൽ 10 പുതിയ ഓഫീസുകൾ കൂടി ആരംഭി
ക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തസ്തികകളും
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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