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കേരളത്തിലെ ഒ.ബതി.സതി. / മതന്യൂ
ന്പക്ഷ വതിഭാഗങ്ങളുലെ സമഗ്ര 

പുകരാഗതതി െക്ഷഷ്യമാക്തി 1995 ൽ സ്ാപതിത
മായ കേരള സംസ്ാന് പതിക്ാക് വതിഭാഗ 
വതിേസന് കോർപ്പകേഷൻ ജന്െക്ഷങ്ങളുലെ പ്ര
തീക്ഷേൾക്ക് പതിന്തുണകയേതിലോണ്ക് 25-ാം 
വർഷത്തികെക്ക് ോലെടുത്ക് വയ്ക്കുന്നു. 

ന്ാളതിതുവലരയുള്ള േർമ്മ വീഥതിയതിൽ 5 െക്ഷ
ത്തിൽപരം കുടുംബങ്ങലള സംതൃപ്തരായ ഗുണ
കഭാക്തൃവൃന്ദത്തികെക്ക് കേർക്ാൻ സാധതിച്ച 
കോർപ്പകേഷലറെ ആലേ വായ്ാ വതിതരണം 
3200 കോെതി രൂപയതിൽ അധതിേരതിച്ചു േഴതിഞ്ഞു.  
സമൂഹത്തിലറെ മുഖഷ്യധാരയതിൽ ന്തി്ക് അേറ്തി
ന്തിർത്ലപ്പട്ട പതിക്ാക്ക്ാരലറെയും സാമ്പ
ത്തിേ പരാധീന്ത ന്തിമതിത്ം പ്രതീക്ഷേൾ 
ന്ഷ്ടലപ്പട്ട പാവലപ്പട്ടവലറെയും ജീവതിതം കേ
പതിെതിച്ചക് ഉയർത്തി, പതി്തിട്ട 24 വർഷങ്ങൾ 
ലോണ്ക് ലേ.എസക്.ബതി.സതി.ഡതി.സതി. സൃഷ്ടതിച്ച 
ന്തിശബ്ദ സാമൂഹതിേ വതിപക് ളവം  േരതിത്രത്തിലറെ 
ഭാഗമായതി മാേതിേഴതിഞ്ഞു.  

ഈ സാമ്പത്തിേ വർഷാവസാന്കത്ാലെ 
പ്രതതിവർഷം 500 കോെതി രൂപയതിെധതിേം 
വായ് വതിതരണം ന്െത്തു് സ്ാപന്മായതി 
ലേ.എസക്.ബതി.സതി.ഡതി.സതി. വളരുേയാണക്.  
ഇക്ഴതിഞ്ഞ രണ്ര വർഷക്ാെം ലോണ്ക് 
വായ്ാ വതിതരണത്തിൽ കേവ് പുത്ൻ 
ഗതതികവഗമാണക് 25-ാം വർഷം 500 കോെതി
യതിൽപരം രൂപ വായ് വതിതരണം ന്െത്തു് 
സ്ാപന്മായതി വളരു്തതിന്ക് ന്തിദാന്മായതക്.  
കന്ാട്ടുന്തികരാധന്വം ജതി.എസക്.റ്തി. യും കേ
രളലത് ഗ്രസതിച്ച മഹാപ്രളയവം പ്രതതികൂെ 
ഘെേങ്ങളായതി വതിേസന്വഴതിേളതിൽ ോത്തു 
ന്തി്തിട്ടും ലമച്ചലപ്പട്ട ആസൂത്രണവം സമയബ
ന്തിതമായ ഇെലപെലുേളും വഴതി വളർച്ചയുലെ 
ഗതതികവഗലത് പതിക്ാട്ടെതിക്ാലത ന്തിെന്തിർ
ത്തു്തതിന്ക് സാധതിച്ചു എ്തതിൽ ലേ.എസക്.
ബതി.സതി.ഡതി.സതി. അഭതിമാന്തിക്കുന്നു.

ന്ാളതിതുവലര കേവരതിച്ച കന്ട്ടങ്ങളതിൽ 
അഭതിമാന്ം ലോള്ളുകമ്പാഴം ഗുണകഭാക്തൃ
വൃന്ദത്തിലറെ അനുദതിന്ം വർദ്തിച്ചുവരു് 
കവവതിദ്ഷ്യങ്ങളാർ് സാമ്പത്തിോവശഷ്യ
ങ്ങൾ ന്തിേകവറ്റു്തതിന്ക് കോർപ്പകേഷലന് 
പ്രാപ്തമാകക്ണ്തക് അന്തിവാരഷ്യമാലണ് 
ഉത്മകബാധഷ്യമുണ്ക്.  ഈ കബാധഷ്യത്തിലറെ 
അെതിസ്ാന്ത്തിൽ ഒകട്ടലേ ന്െപെതിേൾ 
േഴതിഞ്ഞ രണ്ര വർഷക്ാെം ലോണ്ക് സ്ീ

േരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.  ഒ.ബതി.സതി. വതിഭാഗത്തിൽലപ്പട്ട 
ഭവന്രഹതിതർക്കുകവണ്തി ആരംഭതിച്ച എലറെ 
വീെക് ഭവന് പദ്തതി, പ്രവാസതിേൾക്കുകവണ്തി 
ന്െപ്പതിൊക്തിയ േീ-കെൺ വായ്ാ പദ്തതി, 
ലപ്രാഫഷണലുേൾക്ക് കവണ്തി ആരംഭതിച്ച 
സ്റാർട്ടക്അപ്പക് പദ്തതി എ്തിവ ഈ െക്ഷഷ്യപ്രാ
പ്തതി മുൻന്തിർത്തി സ്ീേരതിച്ച ന്െപെതിേളാണക്.  
ഇതതിനുപുേകമ പദ്തതിേൾ കൂടുതൽ കപർക്ക് 
പ്രകയാജന്േരമാകു്തതിനുകവണ്തി കുടുംബ
വാർഷതിേവരുമാന് പരതിധതി വർദ്തിപ്പതിക്കുേയും 
ഒകട്ടലേ പദ്തതിേൾ പ്രോരം അനുവദന്ീയ
മായ പരമാവധതി വായ്ാ തുേയതിൽ ോകൊേതി
തമായ വർദ്ന്വക് വരുത്തുേയും ലേയ്തു.

ന്തിെവതിലുള്ള 21 ഓഫീസുേൾക്ക് പുേകമ 10 
പുതതിയ ഓഫീസുേൾ കൂെതി ആരംഭതിക്കു്തതിന്ക് 
സർക്ാർ ന്ൽേതിയ അനുമതതി, കോർപ്പകേഷൻ 
സാധഷ്യമാക്തി വരു് സാമൂഹതിേ വതിപക് ളവത്തി
ന്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ം പേരും.  പദ്തതിേളുലെ 
ഗുണഫെം കൂടുതൽ ജന്ങ്ങളതികെയ്കക് എത്തി
ക്കു്തതിനും സമയബന്തിതമായ മതിേവറ് 
കസവന്ം ഉേപ്പുവരുത്തു്തതിനും പുതുതായതി 
ആരംഭതിക്കു് ഓഫീസുേൾ സഹായേരമായതി 
തീരും.

ഈ സ്ാപന്ത്തിലറെ സാമൂഹതിേ പ്രതതിബ
ദ്മായ മുക്റ്ത്തിന്ക് കഹതുവായതി തീർ് 
പ്രാരംഭം മുതലുള്ള ഭരണേർത്ാക്ൾ, ഉകദഷ്യാ
ഗസ്ർ, ഗുണകഭാക്ാക്ൾ, അഭയുദയോംക്ഷതി
േൾ എ്തിവലര ന്ന്ദതിപൂർവ്ം സ്മരതിച്ചുലോണ്ക്, 
ന്വ കേരള സൃഷ്ടതിയ്കായതി കേരള സർക്ാരതി
കന്ാലൊപ്പം അണതികേരു് കോർപ്പകേഷലറെ 
തുെർന്നുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഏവരുകെയും പതി
ന്തുണയും കപ്രാത്ാഹന്വം പ്രതീക്ഷതിക്കുന്നു.
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NBCFDC, NMDFC എ്ീ കദശീയ ഏജൻസതിേളുലെ പദ്തതി ന്െപ്പതിൊ
ക്കു് ഇന്ഷ്യയതിലെ ഏറ്വം മതിേച്ച ോെേ ഏജൻസതിേളതിൽ  ഒ്ാ
യതിട്ടാണക് കേരള സംസ്ാന് പതിക്ാക് വതിഭാഗ വതിേസന് കോർപ്പ
കേഷൻ വതിെയതിരുത്ലപ്പട്ടതിട്ടുള്ളതക്.  പദ്തതി ന്തിർവ്ഹണമതിേവതിനുള്ള 
അംഗീോരമായതി 13 കദശീയ പുരസക് ോരങ്ങൾ കോർപ്പകേഷന്ക് 
െഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 

എ്ാൽ പദ്തതി ന്തിർവ്ഹണത്തിലുപരതിയായതി ഗുണകഭാക്തൃ സമൂഹ
ലത് സഹായതിക്കു്തതിനുള്ള പുത്ൻ സാധഷ്യതേൾ പരതികശാധതിക്കു
്തതിന്ക് കവണ്തിയുള്ള കോർപ്പകേഷലറെ പരതിശ്രമം െക്ഷഷ്യപ്രാപ്തതിയതിൽ 
എത്തിയ ആദഷ്യ പദ്തതിയാണക് പാെക്ാെക് ജതില്ലയതിലെ ോവകശേരതി
യതിലെ പരമ്പരാഗതമായതി മൺപാത്ര ലതാഴതിെതിൽ ഏർലപ്പടു് 50 
കുടുംബങ്ങളുലെ ഉ്മന്ത്തിന്ായതി ന്െപ്പതിൊക്തിയ ലതാഴതിൽ ആധു
ന്ീേവതക്േരണ പദ്തതി.  NBCFDCയുലെ സാമൂഹതിേ പ്രതതിബദ്താ 
പദ്തതിയതിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി ന്െപ്പതിൊക്തിയ ഈ പദ്തതി ലതാഴതിൽ 
സാഹേരഷ്യങ്ങൾ ലമച്ചലപ്പടുത്തുേയും ഉൽപ്കവവതിധഷ്യവൽക്രണം 
സാധഷ്യമാക്കുേയും ഉൽപ്ങ്ങളുലെ ഗുണകമന്മ ഉയർത്തുേയും ലേയ്തതു 
വഴതി ഈ കുടുംബങ്ങളുലെ സാമൂഹതിേവം സാമ്പത്തിേവമായ ഉ്
മന്ത്തിന്ക് വഴതി ലതളതിക്കുേയുണ്ായതി.  പദ്തതി ഗുണകഭാക്ാക്ലള 
ഉൾലപ്പടുത്തി ലസാകസറ്തി രൂപീേരതിച്ചതു വഴതി പദ്തതിയുലെ ഗുണ
ഫെങ്ങൾ സ്ായതിയായതി ന്തിെന്തിൽക്കുലമ്ക് ഉേപ്പുവരുത്തു്തതിനും 
കോർപ്പകേഷന്ക് സാധതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 

NBCFDC യുലെ സാമൂഹതിേ പ്രതതിബദ്താ പദ്തതിയുലെ മാന്ദണ്ഡ
ങ്ങൾക്നുസൃതമായതി, പദ്തതി പ്രകദശത്ക് ന്െത്തിയ സർകവ്യുകെയും 
ഈ കമഖെയതിലെ വതിദഗ്ദ്ധരുമായുള്ള ആശയവതിന്തിമയത്തികറെയും 
അെതിസ്ാന്ത്തിൽ ഈ കമഖെയുലെ വതിേസന്ത്തിന്ക് ഏറ്വം അനു
കയാജഷ്യമായ രീതതിയതിൽ പദ്തതി തയ്ാോക്കുേയും, ഏറ്വം അർഹ
രായ ഗുണകഭാക്ാക്ലള തല് ലതരലഞ്ഞടുക്കുേയും, മതിേച്ച ആസൂ
ത്രണവം സമയബന്തിതമായ പദ്തതി ന്തിർവ്ഹണവം, പ്രാവീണഷ്യം 
ലതളതിയതിച്ച പരതിശീെേലര ന്തികയാഗതിച്ചക് ന്െപ്പതിൊക്തിയ പ്രകയാജന്
േരമായ പരതിശീെന്വം, പദ്തതിയുലെ ഭാഗമായതി ഗുണകഭാക്ാക്ൾ
ക്ക് ഗുണകമന്മയുള്ള യന്ത്രങ്ങളുലെ വതിതരണവം മുകഖന് പരലക് ശ്രദ് 
പതിെതിച്ചുപറ്തിയ െതി പദ്തതി ന്തിർവ്ഹണത്തിന്ക് NBCFDC യുലെ പ്രകതഷ്യേ 
പുരസക് ോരം െഭതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.  NBCFDC യുലെ സാമൂഹതിേ പ്രതതിബ
ദ്താ പദ്തതി ഏറ്വം മതിേച്ച രീതതിയതിൽ ന്തിർവ്ഹതിച്ചതതിനുള്ള ഈ 
പുരസക് ോരം 11/01/2019 ന്ക് ഡൽഹതിയതിലെ അംകബദക്േർ ഇറെർന്ാഷ
ണൽ േൺലവൻഷൻ ലസറെേതിൽ ന്െ് േെങ്ങതിൽ വച്ചക്  മാകന്ജതിംഗക് 
ഡയേക്ടർ ലേ.െതി.ബാെഭാസക് േരൻ ഏറ്റുവാങ്ങതി. 

Imh-tÈ-cn ]²-Xn 
\nÀ-Æ-l-W-¯n-\v 
]p-c-kv-Imcw

കോർപ്പകേഷൻ ലേയർ
മാന്ായതി ശ്രീ.ടി.കെ.
സുരരഷ്, തുരുത്തിപ്പതി
ള്ളതിൽ, തൃക്ളത്തൂർ പതി.ഒ., 
മൂവാറ്റുപുഴ - 683 541 
26/11/2018 ന്ക് ചുമതെകയ
ലറ്ടുത്തു.

കോർപ്പകേഷൻ ഡയേക്ട
ോയതി ശ്രീ.ടി.െണ്ണൻ, 
വതിളയതിൽ ഹൗസക്, മഞ്ഞപ്ര 
കപാസ്റക്-678 685, പാെക്ാ
െക് 09/02/2018ന്ക് ചുമതെ
കയലറ്ടുത്തു.

സാബു എസ്.
ജന്േൽ മാകന്ജർ 
(എച്ച.ക്ആർ.എം.& അഡ്തിൻ)

ഷറഫുദ്രീൻ ബി.
ജന്േൽ മാകന്ജർ 
(കപ്രാജക്ടക് സക് )

\nb-a\§Ä

കോർപ്പകേഷൻ ഡയേക്ട
റം ഗവൺലമറെക് ലസക്ര
ട്ടേതികയറ്തിലെ ധന്ോരഷ്യ 
വകുപ്പതിലെ സക് ലപഷഷ്യൽ 
ലസക്രട്ടേതിയുമായ ശ്രീ.
വി.രാജപ്പൻ 13/01/2019 
ന്ക് ന്തിരഷ്യാതന്ായതി.  
ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്ക് 
പ്രകയാജന്േരവം കോർ
പ്പകേഷലറെ ഭാവതിക്ക് 
ഗുണേരവമായ സമീപ
ന്മാണക് ദീർഘോെം 
ഡയേക്ടോയതി ചുമതെ 
വഹതിച്ച അകദേഹം  വച്ചക് 
പുെർത്തിയതിരു്തക്.  
അകദേഹത്തിലറെ ന്തിരഷ്യാ
ണത്തിൽ അനുകശാേതി
ക്കുന്നു.

BZ-cm-RvPen
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ഒ.ബതി.സതി. വതിഭാഗത്തിൽലപ്പട്ട ഭവന് 
രഹതിതരുലെ വീലെ് സ്പ്ം  യാഥാർ

ത്ഷ്യമാക്കു്തതിന്ക് കവണ്തി ആവതിഷക് േരതിച്ച 
ഭവന് ന്തിർമ്മാണ വായ്ാ പദ്തതിയാണക് 
എലറെ വീെക്.  പദ്തതി പ്രോരം 7.50 മുതൽ 
8 ശതമാന്ം വലര പെതിശ ന്തിരക്തിൽ 10 
െക്ഷം രൂപാവലര വായ് അനുവദതിക്കു്താ
ണക്.   ഭവന് ന്തിർമ്മാണത്തിന്ക് കവണ്തി ഗ്രാ
മപ്രകദശത്ക് 6 ലസന്ം ന്ഗരപ്രകദശത്ക് 5 
ലസന്ം ഭൂമതി സ്ന്മായതി ഉള്ളവർക്ക് ഈ 
വായ് െഭതിക്കു്താണക്.   കേരള സർ
ക്ാരതിലറെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പതിെ സുരക്ഷാ 
പദ്തതിയായ കെഫതിലറെ ഗുണകഭാക്തൃ 

പട്ടതിേയതിൽ ഉൾലപ്പട്ടതിട്ടുള്ള ഭവന് ന്തിർമ്മാ
ണത്തിന്ക് കവണ്തി സ്ന്മായതി ഭൂമതിയുള്ള 
ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്ക് സർക്ാർ ധന്സ
ഹായത്തിന്ക് പുേകമ ആവശഷ്യമുള്ള തുേ 
േലണ്ത്തു്തതിനും ഈ പദ്തതി പ്രകയാജ
ന്ലപ്പടുത്ാവ്താണക്.

പദ്തതി പ്രോരമുള്ള വായ്ാ വതിതരണത്തി
ലറെ സംസ്ാന്തെ ഉദക്ഘാെന്ം 2018 
ലമയക് 21 രാവതിലെ 9.30 ന്ക് പാെക്ാെക് 
ൌൺ ഹാളതിൽ ലവച്ചക് ബഹു:പതിക്ാക് 
/പട്ടതിേജാതതി / പട്ടതിേവർഗ്ഗ കക്ഷമം, 
ന്തിയമം, സാംസക് ോരതിേം, പാർെലമ

റെേതിോരഷ്യം വകുപ്പക് മന്ത്രതി ശ്രീ.എ.ലേ.
ബാെലറെ അദ്ഷ്യക്ഷതയതിൽ ന്െ് േെ
ങ്ങതിൽ ബഹു.മുഖഷ്യമന്ത്രതി ശ്രീ.പതിണോയതി 
വതിജയൻ ന്തിർവ്ഹതിച്ചു.  േെങ്ങതിൽ എം.ബതി.
രാകജഷക് എം.പതി, എം.എൽ.എ. മാരായ 
ലേ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടതി, പതി.ഉണ്ണതി, ലേ.ബാബു 
തുെങ്ങതിയവർ സംസാരതിച്ചു.   കോർപ്പകേ
ഷൻ ലേയർമാൻ സംഗീതക് േക്രപാണതി 
സ്ാഗതവം മാകന്ജതിംഗക് ഡയേക്ടർ ലേ.െതി.
ബാെഭാസക് ക്രൻ േതികപ്പാർട്ടും അവതരതി
പ്പതിച്ചു.  ജന്േൽ മാകന്ജർ (കപ്രാജക്ടക് സക് ) 
ആന്കക് ബാെകൃഷ്ണൻ ന്ന്ദതി കരഖലപ്പടു
ത്തി.

Fsâ hoSv, doþtS¬, 
kv-ämÀ-«vþA-¸v ]-²-Xn-IÄ 
ap-Jy-a-{´n D-Zv-LmS-\w sN-bvXp

_n.kn.Un.kn.¡v N-cn-{X-t\«w

2017þ18 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 സംസ്ാന് പതിക്ാ
ക് വതിഭാഗ വതിേസന് കോർപ്പകേഷൻ 
പ്രവാസതി പുന്രധതിവാസം െക്ഷഷ്യം വച്ചക് 
കന്ാർക് റൂട്ടക് സുമായതി സഹേരതിച്ചുലോണ്ക് 
ആരംഭതിച്ച േീ-കെൺ പദ്തതി, പതി്ാക് 
കക്ഷമ വകുപ്പുമായതി സഹേരതിച്ചുലോണ്ക് 
ലപ്രാഫഷണലുേൾക്ക് കവണ്തി ആരംഭതിച്ച 
സ്റാർട്ടക്-അപക് പദ്തതി എ്തിവ പ്രോരമു
ള്ള വായ്ാ വതിതരണത്തിലറെ   സംസ്ാ
ന്തെ ഉതക്ഘാെന്ം 2018 മാർച്ചക് 19 ന്ക് 
ഉച്ചയ്കക് 12 മണതിയ്കക് മാസക് ക്റ്ക് കഹാട്ടൽ 
േൺലവൻഷൻ ലസറെേതിൽ ബഹു:പതിക്ാ
ക് /പട്ടതിേജാതതി / പട്ടതിേവർഗ്ഗ കക്ഷമം, 
ന്തിയമം, സാംസക് ോരതിേം, പാർെലമറെേതി
ോരഷ്യം വകുപ്പക് മന്ത്രതി ശ്രീ.എ.ലേ.ബാെലറെ 
അദ്ഷ്യക്ഷതയതിൽ ന്െ് േെങ്ങതിൽ ബഹു.
മുഖഷ്യമന്ത്രതി ശ്രീ.പതിണോയതി വതിജയൻ ന്തിർ
വ്ഹതിച്ചു.  

ലേ.വതി.അബ്ദുൾഖാദർ എം.എൽ.എ., 
(ലേയർമാൻ പ്രവാസതിോരഷ്യ ന്തിയമസ

ഭാസമതിതതി) ലേ.വരദരാജൻ., (എേക് സതി. 
കവസക് ലേയർമാൻ, കന്ാർക്ാ റൂട്ടക് സക് ) 
എം.എൻ.ദതിവാേരൻ (ഡയേക്ടർ, പതിക്ാ
ക് വതിഭാഗ വതിേസന് വകുപ്പക് ), പാളയം 
രാജൻ (േൗൺസതിെർ, തതിരുവന്ന്പുരം 

ന്ഗരസഭ) എ.പതി.ജയൻ, എ.മകഹന്ദ്രൻ തു
െങ്ങതിയവർ സംസാരതിച്ചു.  കോർപ്പകേഷൻ 
ലേയർമാൻ സംഗീതക് േക്രപാണതി സ്ാഗ
തവം മാകന്ജതിംഗക് ഡയേക്ടർ ലേ.െതി.ബാെ
ഭാസക് ക്രൻ േതികപ്പാർട്ടും അവതരതിപ്പതിച്ചു.  

േീ-കെൺ പദ്തതി പ്രോരം വരുമാന് ദായ
േമായ ഏലതാരു ന്തിയമാനുസൃത സംരംഭം 
ആരംഭതിക്കു്തതിനും പരമാവധതി 20 െക്ഷം 
രൂപ 6 മുതൽ 7 ശതമാന്ം വലര പെതിശ 

ന്തിരക്തിൽ വായ് െഭതിക്കു്താണക്.  18 നും 
65 നും മകദ്ഷ്യ പ്രായമുള്ളവരും പ്രവാസ 
ജീവതിതത്തിന്ക് കശഷം ന്ാട്ടതിൽ സ്തിര 
താമസക്ാരുമായ സംരംഭേർക്ാണക് 
വായ് അനുവദതിക്കു്തക്.  പദ്തതി അെങ്ക
െതിലറെ 15% വലര മൂെധന് സബക് സതിഡതിയും 
(പരമാവധതി 3 െക്ഷം രൂപ) വായ് തതിരതി
ച്ചെവതിലറെ ആദഷ്യ ന്ാലു വർഷങ്ങളതിൽ 3% 
പെതിശ സബക് സതിഡതിയും കന്ാർക് റൂട്ടക് സക് 
അനുവദതിക്കും.  

സ്റാർട്ടക്-അപക് പദ്തതിയുലെ ഭാഗമായതി 
40 വയസ്സുവലര പ്രായമുള്ള ലപ്രാഫഷണ
ലുേൾക്ക് അവരുലെ കയാഗഷ്യതയുമായതി 
ബന്ലപ്പട്ട വരുമാന്ദായേമായ ഏലതാരു 
ന്തിയമാനുസൃത സംരംഭവം ആരംഭതിക്കു
്തതിന്ക് വായ് െഭതിക്കും.  ഒ.ബതി.സതി. 
വതിഭാഗത്തിൽലപ്പട്ട ലപ്രാഫഷണലുേൾക്ക് 
വായ്തുേയുലെ 20% (പരമാവധതി 2 െക്ഷം 
രൂപ) പതിക്ാക് വതിഭാഗ വതിേസന് 
വകുപ്പക് സബക് സതിഡതിയായതി അനുവദതിക്കും.

dotS¬ hm-bv-] 20 e-£w cq-]
Ir-Xy-am-bn Xn-cn-¨-S-¨mÂ

18.50 e-£w am{Xw Xn-cn-¨Shv
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ഒ.ബതി.സതി. വതിഭാഗത്തിൽലപ്പട്ട സംരംഭേർക്ക് കുേഞ്ഞ 
പെതിശ ന്തിരക്തിൽ വായ് െഭഷ്യമാക്കു്തതിന്ക് കേന്ദ്ര 
സർക്ാർ സ്ാപന്മായ IFCI ലവഞ്്ർ േഷ്യാപതിറ്ൽ 
ഫണ്ക് സക് െതിമതിറ്ഡക് കന്ാഡൽ ഏജൻസതിയായതി രൂപീ
േരതിച്ച ലവഞ്്ർ േഷ്യാപ്പതിറ്ൽ ഫണ്ക് ന്തിെവതിൽ വ്തിട്ടു
ണ്ക്.  ഒ.ബതി.സതി. സംരംഭേർക്ക് കുേഞ്ഞതക് 51% ഓഹരതി 
പങ്കാളതിത്വം ന്തിയന്ത്രണവം ഉള്ള േമ്പന്തിേൾക്കും, 
വഷ്യക്തിഗത സംരംഭം, പാർട്ടക്ണർഷതിപ്പക് സംരംഭം, െതിമതി

റ്ഡക് െയബതിെതിറ്തി പാർട്ടക്ണർഷതിപ്പക്, ഒൺ കപഴക് സണൽ 
േമ്പന്തി എ്തിവ രൂപാന്രം പ്രാപതിച്ചക്  ആരംഭതിക്കു് 
േമ്പന്തിേൾക്കും വായ് െഭതിക്കു്താണക്.  20 െക്ഷം 
രൂപ മുതൽ 5 കോെതി രൂപ 8% പെതിശ ന്തിരക്തിൽ െഭഷ്യ
മാകു്താണക്. സ്തീേൾ, ഭതി്കശഷതിക്ാർ എ്തിവർ
ക്ക് 7.75% ന്തിരക്തിൽ പെതിശ ന്ൽേതിയാൽ മതതിയാകും.  

പദ്തതി പ്രകയാജന്ലപ്പടുത്ാൻ ആഗ്രഹതിക്കു്വർക്ക് 
കവണ്തി 2018 ഒേക് കൊബർ 5-ാം തീയതതി എേണാകുളം 
പ്രസതിഡൻസതി കഹാട്ടെതിൽ വച്ചക്  ഏേദതിന് സംരം
ഭേത് ലസമതിന്ാർ സംഘെതിപ്പതിച്ചു.  കോർപ്പകേഷൻ 
മാകന്ജതിംഗക് ഡയേക്ടർ ലേ.െതി.ബാെഭാസക് ക്രൻ 
സ്ാഗതം ആശംസതിച്ചു.  കോർപ്പകേഷൻ ലേയർമാൻ 
സംഗീതക് േക്രപാണതി അദ്ഷ്യക്ഷത വഹതിച്ചു. അഹമ്മ
ദാബാദക് IIM ലെ മാർക്റ്തിംഗക് വതിഭാഗം മുൻ ലപ്രഫസർ 

2017-18 സാമ്പത്തിേ വർഷം 
മതിേച്ച പ്രവർത്ന്ം ോഴ്ചവച്ച 
ജതില്ലാ / ഉപജതില്ലാ ഓഫീസുേൾ
ക്ക് പുരസക് ോരം ന്ൽേതി. കോട്ടയം 
(ഏറ്വം മതിേച്ച ജതില്ലാ ഓഫീസക് ), 
വർക്െ (ഏറ്വം മതിേച്ച ഉപജതില്ലാ 
ഓഫീസക് ), കോഴതികക്ാെക് (പദ്തതി 
ന്തിർവ്ഹണത്തിൽ മതിേവക് പുെർ
ത്തിയ ഓഫീസക് ), േണ്ണൂർ  (വായ്ാ 
തതിരതിച്ചെവതിൽ മതിേവ പുെർത്തിയ 
ഓഫീസക് ) എ്തിവയാണക് 
അവാർഡക് കജതാക്ൾ.

പ്രവർത്ന്മതിേവതിന്ക് ഏർലപ്പടു
ത്തിയ ഈ അവാർഡക്, ഓഫീസു
േൾ തമ്മതിൽ ആകരാഗഷ്യേരമായ 
മത്രം സംജാതമാക്തിയതിട്ടുണ്ക്.  
ഇതക് എല്ലാ ഓഫീസുേളുകെയും 
പ്രവർത്ന്ം ലമച്ചലപ്പടുത്തു്തതിനും ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്ക് ലമച്ചലപ്പട്ട കസവന്ം ഉേപ്പു വരുത്തു്തതിനും സഹായേരമായതി തീർ്തിട്ടുണ്ക്.  
2018-19 സാമ്പത്തിേ വർഷവം സമാന് രീതതിയതിൽ മതിേച്ച ഓഫീസുേൾക്ക്  അവാർഡക് ന്ൽകു്താണക്. 

sFF v̂-kn-sF sh©zÀ Iym-]n-äÂ ^@- v kw-cw-̀ I-Xz sk-an\mÀ

കഡാ.എബ്രഹാം കോശതി മുഖഷ്യപ്രഭാഷണം ന്െത്തി.  IFCI ലവഞ്്ർ േഷ്യാ
പതിറ്ൽ ഫണ്ക് സക് ജന്േൽ മാകന്ജർ ശ്രീമതതി പൂന്ംഗാർഗക് പദ്തതി വതിശ
ദീേരതിച്ചു.  ന്തിെവതിലുള്ള സംരംഭം േമ്പന്തിയായതി പരതിവർത്ന്ം ലേയ്യു്
തതിനുള്ള ന്െപെതിക്രമം കോർപ്പകേഷലറെ േമ്പന്തി ലസക്രട്ടേതി രാം ഗകണഷക് 
വതിശദീേരതിച്ചു.  250 ൽ പരം സംരംഭേർ ലസമതിന്ാേതിൽ സംബന്തിച്ചു.

{]hÀ-¯-\-an-I-hn-\v Aw-Ko-Imcw

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
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2018 ആഗസ്റക് മാസം കേരളം കന്രതിട്ടതക് സമാന്തേളതില്ലാത് മഹാപ്രളയമാണക്.  
െക്ഷക്ണക്തിന്ക് ജന്ങ്ങൾ അഭയാർത്തിേളായതി തീരുേയും ജീവനും സ്ത്തി
നും വഷ്യാപേ ന്ഷ്ടം സംഭവതിക്കുേയും ലേയ്തു.  പ്രളയമുഖത്ക് സഹായലമത്തിക്കു
്തതിനും പ്രളയാന്ന്ര കേരള പുന്ർന്തിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളതിയാകുവാനും 
കോർപ്പകേഷനും ജീവന്ക്ാരും മു്തിട്ടതിേങ്ങതി.  NBCFDC യുലെ സാമൂഹതിേ പ്രതതി
ബദ്താ പദ്തതി വതിന്തികയാഗതിച്ചക് വതിവതിധ ജതില്ലേളതിലെ പ്രളയബാധതിതർക്ക് 3 
െക്ഷകത്ാളം രൂപയുലെ ആവശഷ്യ സാമഗ്രതിേൾ വതിതരണം ലേയ്തു.  ഇതതിനുപുേകമ 
ജീവന്ക്ാരുലെ കന്തൃത്ത്തിലും വതിവതിധ പ്രകദശങ്ങളതിൽ അവശഷ്യ സാധന്സാമ

ഗ്രതിേളുലെ വതിതരണം ന്െന്നു.  

പ്രളയാന്ര പുന്ർന്തിർമ്മാണലമ് 
െക്ഷഷ്യപ്രാപ്തതിയ്കായതി കോർപ്പകേഷനും 
സർക്ാരതിലന്ാപ്പം കേകോർക്കു
ന്നു.  2017-18 വർഷലത് കോർപ്പ
കേഷലറെ സാമൂഹതിേ പ്രതതിബദ്താ 
ഫണ്തിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി 50 െക്ഷം 

രൂപ ബഹു.മുഖഷ്യമന്ത്രതിയുലെ ദുരതിതാശ്ാസ ന്തിധതിയതികെയ്കക് കേമാേതി.  കോർപ്പ
കേഷന്തിലെ മഹാഭൂരതിപക്ഷം ജീവന്ക്ാരും ഒരു മാസലത് ശമ്പളം സംഭാവന് 
ലേയ്യു്തതിന്ക് സ്ദ്രായതി മുക്ാട്ടുവന്നു.  ജീവന്ക്ാരുലെ ശമ്പളത്തിൽ ന്തി്ക് 
േതിഴതിവക് ലേയ്ത 40.84 െക്ഷം രൂപ കേമാേതിേഴതിഞ്ഞു.  വരും മാസങ്ങളതിൽ േതിഴതിവക് 
ലേയ്യു് തുേ കൂെതി കേമാറ്കതാലെ ജീവന്ക്ാരുലെ വതിഹതിതം 59 െക്ഷം 
രൂപകയാളമാകു്താണക്.

കോർപ്പകേഷന്തിൽ ന്തിന്നും വായ് എടുത് പ്രളയബാധതിത പ്രകദശങ്ങളതിലെ ഗുണ
കഭാക്ാക്ൾക്ക് വായ്ാ തതിരതിച്ചെവതിൽ സാവോശം ന്ൽേ്തതിന്ക് ലമകോകട്ടാ
േതിയം ഏർലപ്പടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്.  കൂൊലത വായ്ാ ബാധഷ്യത തീർക്കു്തതിന്ക് താല്പരഷ്യ
ലപ്പടു്വർക്ക് കവണ്തി ആേർഷേമായ ഒറ്ത്വണ തീർപ്പാക്ൽ പദ്തതിയും 
ന്െപ്പതിൊക്തിയതിട്ടുണ്ക്.  

AXn-Po-h-\w... 
]p-\À-\nÀ-½mWw

1995 ൽ പ്രവർത്ന്മാരംഭതിച്ച കോർപ്പകേഷന്ക് 
2013 വലര എല്ലാ ജതില്ലാ ആസ്ാന്ങ്ങളതിലും ഓകരാ 
ഓഫീസക് വീതമാണക് ഉണ്ായതിരു്തക്.  കൂടുതൽ 
ജന്വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് കോർപ്പകേഷലറെ പദ്തതിേൾ 
പ്രകയാജന്ലപ്പടു്തതിനും, ലമച്ചലപ്പട്ട കസവന്ം 
പ്രദാന്ം ലേയ്യു്തതിനും കവണ്തി 2014 ൽ 6 ഉപ
ജതില്ലാ ഓഫീസുേൾ ആരംഭതിച്ചു.  തതിരുവന്ന്പുരം 
ജതില്ലയതിലെ വർക്െ, ആെപ്പുഴ ജതില്ലയതിലെ ഹരതി
പ്പാെക്, തൃശ്ശൂർ ജതില്ലയതിലെ കേെക്ര, പാെക്ാെക് 
ജതില്ലയതിലെ പട്ടാമ്പതി, മെപ്പുേം ജതില്ലയതിലെ വണ്ടൂർ, 
തതിരൂർ എ്തിവതിെങ്ങളതിൽ ഉപജതില്ലാ ഓഫീസുേൾ 
ആരംഭതിച്ചു.  ജന്ങ്ങൾക്ക് പ്രകയാജന്േരമായ 
രീതതിയതിൽ  10 പുതതിയ ഓഫീസുേൾ കൂെതി ആരംഭതി
ക്കു്തതിന്ക് സർക്ാർ അനുമതതി ന്ൽേതിയതിട്ടുണ്ക്. 
ഓഫീസുേൾ ആരംഭതിക്കു്തതിനുള്ള തസ്തിേേളും 
അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.  

]p¯³ {]-Xo£.....
10 ]pXn-b Hm-^o-kpIÄ

KSBCDCbnÂ \n-¶v 
1.09 tIm-Sn cq-] tI-c-f 
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