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அமெரிக்கரவிடெிருந்து புதிய கடன்கள் ெற்றும் முதலீடுகளரக 120 ெில்லியன் மடரைர்களுக்கு
DFC அனுெதி வழங்கியுள்ளகத அறிவிக்கும் அமெரிக்கத் தூதரகம்
மகரழும்பு, 2022, ஜூன் 15: இைங்ககயின் மபரருளரதரரத்திற்கு உதவி மசய்வதற்கும் அகத
வளர்ப்பதற்கும் 120 ெில்லியன் மடரைர்ககள புதிய கடன்களரக வழங்குவதற்கு அமெரிக்க
சர்வபதச
அபிவிருத்தி
நிதிக்
கூட்டுத்தரபனத்தின்
(DFC)
பைிப்பரளர்
சகப
அனுெதியளித்துள்ளதரக அமெரிக்கத் தூதரகம் இன்று அறிவித்தது.
“எழுபது ஆண்டுகளரக, இைங்ககயின் மபரருளரதரரத்கத வளர்ப்பதற்கும் இைங்கக ெக்களுக்கு
உதவி மசய்வதற்கும் ஐக்கிய அமெரிக்கரவரனது மவளிநரட்டு உதவிகள், கடன்கள் ெற்றும்
வர்த்தக வரய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது” என இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங்
மதரிவித்தரர். “இன்கறய அறிவிப்பு தனியரர் துகறக்கு நல்ை மசய்தியரகும், ஏமனனில் புதிய
முதலீடுகள் வடிவில் DFC இன் 120 ெில்லியன் மடரைர்கள் சிறு ெற்றும் நடுத்தர வைிகங்ககளச்
மசன்றகடந்து உரிகெப்பங்குகள், பவகைவரய்ப்புகள் ெற்றும் எதிர்கரைத்திற்கரன வரய்ப்புககள
வழங்க உதவும்.” என அவர் பெலும் குறிப்பிட்டரர்.
இன்று அறிவிக்கப்பட்ட மசயற்திட்டங்களில் நுண், சிறு ெற்றும் நடுத்தர மதரழில்முயற்சிகளுக்கு
(MSMEs) கடன் வழங்குவகத விரிவுபடுத்துவதற்கும் ெற்றும் இைங்ககயில் 25% MSMEககள
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மபண்களுக்குச் மசரந்தெரன வைிகங்களுக்கரன கடன் இகடமவளிகய
நிவர்த்தி மசய்வதற்கும் இைங்ககயின் முன்னைி தனியரர் வர்த்தக வங்கியரன மகரெர்ஷியல்
வங்கிக்கு 100 ெில்லியன் மடரைர் பநரடிக் கடன் வழங்குவதும் அடங்கும்.
நுண், சிறு ெற்றும் நடுத்தர மதரழில்முயற்சிகளுக்கு (MSMEs) கடன் வழங்குவகத
விரிவுபடுத்துவதற்கும் ெற்றும் இைங்ககயில் 25% MSMEககள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
மபண்களுக்குச் மசரந்தெரன வைிகங்களுக்கரன கடன் இகடமவளிகய நிவர்த்தி மசய்வதற்கும்
இைங்ககயின் முன்னைி தனியரர் வர்த்தக வங்கியரன மகரெர்ஷியல் வங்கிக்கு 100 ெில்லியன்
மடரைர்
பநரடிக்
கடன்
வழங்குவகத
இன்று
அறிவிக்கப்பட்ட
மசயற்திட்டங்கள்
உள்ளடக்குகின்றன.

அதற்கு பெைதிகெரக, ெீள்சுழற்சி மசய்யப்பட்ட பிளரஸ்டிக் மபரருட்ககள உள்ளடக்கிய
மபரலியஸ்டர் நூல் உற்பத்தியரளரரன BPPL Holdings PLC இற்கு 15 ெில்லியன் மடரைர் கடகன
DFC அறிவித்தது. இைங்ககயில் பிளரஸ்டிக் கழிவுககள குகறப்பதற்கரன முயற்சிகளுக்கு
உதவியரக இைங்ககயின் ெீள்சுழற்சி உட்கட்டகெப்கப பைப்படுத்துவதற்கும் அதிகரித்த
உற்பத்திக்கும் இக்கடன் உதவி மசய்யும்.
MA's Tropical Food Processing (Private) Limited எனப்படும் ஒரு நிகைபபறரன உைவு
நிறுவனத்திற்கு,
அதன்
விரிவரக்கத்திற்கு
நிதியளிப்பதற்கும்
அதன்
விநிபயரகஸ்தர்
வகையகெப்கப வளர்ப்பதற்கும் 5 ெில்லியன் மடரைர் கடனும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
இம்முயற்சியரனது இைங்ககயில் நியரயெரன வர்த்தக நகடமுகறககள பைப்படுத்துவதுடன்
மபண்களின் பவகைவரய்ப்கப அதிகரிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி புதிய மதரழில்ககள
உருவரக்கும்.
இந்த புதிய கடன்கள், கடந்த இரண்டு வருடங்களரக இைங்ககயில் MSME துகறக்கு கிட்டத்தட்ட
300 ெில்லியன் மடரைர் நிதியளிப்பிகன வழங்கிய DFC இன் தற்பபரகதய விடயதரனத்தின்
அடிப்பகடயில் அகெந்துள்ளன.
“இன்று அறிவிக்கப்பட்ட பைதரப்பட்ட பரிவர்த்தகனகள் பல்பவறு துகறகள் ெற்றும்
அபிவிருத்திச் சவரல்களில் உண்கெயரன தரக்கத்கத ஏற்படுத்தும்” என DFC CEO ஸ்மகரட்
நரதன் கூறினரர். “இப்பரிவர்த்தகனகள், DFC எவ்வரறு தனியரர் மூைதனத்கத அது ெிக
முக்கியெரனதரக இருக்கும் இடங்களில் மூபைரபரய ரீதியரக ஊக்குவிக்கின்றது என்பகதக்
கரட்டுகிறது.” என அவர் பெலும் மதரிவித்தரர்.
உைகம் முழுவதும், DFC ஆனது ஆற்றல், சுகரதரரப் பரரெரிப்பு, முக்கியெரன உட்கட்டகெப்பு
ெற்றும் மதரழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்பவறு துகறகளில் தீவிரெரன சவரல்களுக்கு தீர்வு
கரண்பதற்கு முதலீடு மசய்வதற்கரக தனியரர் துகறயுடன் ஒன்று பசர்கிறது. வளர்ந்து வரும்
சந்கதகளில்
மதரழில்ககள
உருவரக்குவதற்கரக
சிறு
வைிகங்கள்
ெற்றும்
மபண்
மதரழில்முகனபவரருக்கரன நிதியிடல்ககளயும் DFC வழங்குகிறது. DFC முதலீடுகள் உயர்
தரரதரங்ககளக் ககடப்பிடிக்கின்றன ெற்றும் சுற்றுச்சூழல், ெனித உரிகெகள் ெற்றும்
மதரழிைரளர் உரிகெககள ெதிக்கின்றன.
இந்த அறிவிப்புகள் மவரஷிங்டனில் உள்ள அமெரிக்க கரங்கிரஸின் அறிவிப்பு ெற்றும் பிற
நிர்வரக அனுெதிகளுக்கு உட்பட்டதரக இருக்கைரம். வழங்கப்படுவதற்கு நிதிகள் தயரரரனதும்
பெைதிக தகவல்கள் மவ ியிடப்படும்.

