
 

 

പട്ടിക ജാതി വിഭാഗ അംഗ സംഘങ്ങൾക്ക് ഉള്ള  

വായക്പ പദ്ധതി അറിയിപ്പക 
 

 

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തത്ത പദ്ധതി വിഹിതം - ത്തെഡററഷൻ 

അംഗങ്ങൾ ആയ പട്ടിക ജാതി വികസന പ്പാഥമിക സഹകരണ 

സംഘങ്ങൾക്ക ഉള്ള വായക്പ സഹായ പദ്ധതി 

 

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തത്ത പദ്ധതി വിഹിതയിനത്തിൽ പട്ടിക ജാതി വികസന 

വകുപ്പ് മുഖേന അനുവദിച്ച 135 ലക്ഷം   രൂപ നിബന്ധനകൾക്്ക വിഖേയം ആയി 

ഉല്പാദനപരം ആയ പദ്ധതി നിർഖേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു, പരമാവധി Rs.5,00,000/- (അഞ്ചു 

ലക്ഷം) രൂപ വത്തരയുള്ള വായ്്പ േന സഹായത്തിന് അഖപക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

അഖപക്ഷകൾ 15-09-2020 തീയതി പകൽ 5 മണിക്കം ത്തെഡഖേഷൻ ആെീസിൽ 

ലഭിക്കുന്ന വിേം തപാൽ മാർഗഖമാ ഖനരിഖട്ടാ സമർപ്പിഖക്കണ്ടതാണ്.  
 
പ്പാഥമിക സംഘങ്ങൾക്്ക 4% വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക 

ഉപഖയാഗിച്്ച , നിർദിഷ്ട  പദ്ധതി നിർഖേശങ്ങൾ പ്പകാരം ഉള്ള  പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കായി  , 

സവാപ്ശയപ്ഗൂപ്പുകൾക്്ക  4 വർഷ  തിരിച്ചടവ്  പ്കമത്തിൽ  പരമാവേി 8% പലിശ നിരക്കിൽ 

വായ്്പ വിതരണം നടത്താവുന്നതാണ്.  

 

അനുവദിക്ാവുന്ന വായകപ്പ ആവശ്യങ്ങൾ: -  

 

അംഗ സംഘങ്ങളിത്തല പ്പാഥമിക അംഗങ്ങൾക്്ക, ഉപജീവന മാർഗ്ഗങ്ങൾ 

കത്തണ്ടത്തുന്നതിനും അംഗങ്ങളുത്തട സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനം ലക്ഷയമാക്കി 

ഉള്ള   താത്തെ പേയുന്ന ഉല്പാദന നിർമാണ ഖസവന പദ്ധതികൾ ഏത്തെടുക്കുന്നതിന് ആണ് 

വായ്്പ സഹായം അനുവദിക്കുന്നത്.  വായ്്പ അഖപക്ഷ, അനുബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുത്തട 

മാതൃക ത്തവബ് സസെിൽ നിന്നും ത്തഡൌൺഖലാഡ് ത്തെയ്യാവുന്നതാണ്, കൂടാത്തത അഖപക്ഷ 

ഖൊേം ഖനരിട്്ട ത്തഹഡ് ഓെീസിൽ നിഖന്നാ, തൃശൂർ പ്ബാഞ്്ച ഓെീസിൽ   നിഖന്നാ 

ലഭിക്കുന്നതും ആണ്. 

 

# 
ഉല്പാദന നിർമാണ റസവന 

പദ്ധതികൾ 
ഗുണറഭാക്താക്ൾ 

1 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ (start Up Projects).  

സംഘങ്ങളുത്തട ഖനതൃതവത്തിൽ 

യുവതി യുവാക്കളുത്തട സവായാപ്ശയ 

പ്ഗൂപ ്കൾക്്ക  

2 
ടൂേിസ്റ്റ് ഖഹാം ഖസ്റ്റകളും അനുബന്ധ നടൻ 

ഭക്ഷണ ശാലകളുത്തടയും നടത്തിപ്പ്. 

അടിസ്ഥാന വീട് സൌകരയങ്ങൾ 

ഉള്ള തിരത്തെടുത്ത 

വീട്ടമ്മമാർക്്ക് /യുവതികൾക്്ക 

3 
പ്പാഖദശിക ത്തെേുകിട മാലിനയ ഖശേരണ 

സംസ്കരണ യൂണിെ്കൾ 
സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ് കൾക്്ക 

4 
പെം /പച്ചക്കേി / ആയുർഖവദ മരുന്ന്ത്തെടി   

വയാവസായിക കൃഷി 
സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ് കൾക്്ക 

5 
ആയുർേരാ ആയുർഖവദ പഞ്ചകർമ 

െികിത്സ ഖകന്ദങ്ങൾ  

അംഗീകൃത ഖയാഗയതയുള്ള 

അംഗങ്ങളുത്തട സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ് 

കൾക്്ക 

6 വനിതാ ഓഖട്ടാ േിക്ഷ സർവീസ്  വനിതാ സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ് കൾക്്ക 

7 
വസ്പ്ത അലക്്ക / ഇസ്തിരി / സപ്ഡ ക്ലീനിങ് 

യൂണിെുകൾ 
വനിതാ സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ് കൾക്്ക 



8 വസ്പ്ത നിർമാണ യൂണിെുകൾ വനിതാ സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ് കൾക്്ക 

9 
കേി മസാല / േനയ ത്തപാടി സംസ്കരണ 

/പാക്കിങ്, വിപണന യൂണിെുകൾ 
വനിതാ സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ് കൾക്്ക   

10 

കുട ബാഗ് ഗൃഖഹാപകരണങ്ങൾ, 

കരകൌശല ഉലപന്നങ്ങൾ - നിർമാണം 

വിപണനം 

വനിതാ സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ് കൾക്്ക    

11 

ഉല്പാദന നിർമാണ ഖസവന 

യൂണിെുകൾക്്ക പ്പവർത്തന മൂലേന 

സഹായം 

നിലവിൽ   ലാഭകരം ആയുള്ള 

യൂണിെുകൾക്്ക 

12 

ഉല്പാദന വർദ്ധനവിനും, 

സവവിേയവൽക്കരണത്തിനും 

ആവശയവുമായ ഭൌതിക സൌകരയ 

വികസന മൂലേന സഹായം. 

നിലവിൽ   ലാഭകരം ആയുള്ള 

ഉല്പാദന നിർമാണ ഖസവന 

യൂണിെുകൾക്്ക 

 

വായകപ്പ റയാഗയത:  

 

2016-2017 മുതൽ 2018-2019 വത്തര മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ   തുടർച്ചയായി 

പ്പവർത്തന ലാഭത്തിൽ ഉള്ളഖതാ, 2015-2016 സാമ്പത്തിക വര്ഷം വത്തര അെലാഭത്തിൽ 

ആയിരുന്നതും, എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്പവർത്തന നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളഖതാ 

ആയ സംഘങ്ങൾക്്ക മാപ്തം ആയിരിക്കും • വായ്്പ അനുവദിക്കുന്നത്. കൂടാത്തത 

സംഘത്തിന് ത്തെഡഖേഷനിൽ നിലവിൽ വായ്്പ കുടിശിക ഉണ്ടായിരിക്കരുത് (നിലവിൽ 

കുടിശിക ഉള്ള പക്ഷം ആയതു ഒടുക്കി തീർത്തിരിക്കണം) .2018-2019 വര്ഷം വത്തരയുള്ള 

ഓഡിെ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. സ്ഥിര തസ്കിയയിൽ ത്തപയ്ഡ  ്ത്തസപ്കട്ടേി ഉണ്ടായിരിക്കണം 

എന്നീ നിബന്ധനകളും ബാേകമായിരിക്കും 

 

മറ്റു നിബന്ധനകൾ. വയവസ്ഥകൾ 

 

1. പട്ടികയിൽ പേയുന്ന ഉല്പാദന ഖസവന ഖമേലകളിൽ സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ്പ് 

അടിസ്ഥാനത്തിഖലാ, സംഘങ്ങൾ ഖനരിഖട്ടാ നടപ്പാക്കാൻ ഉഖേശിക്കുന്ന 

പദ്ധതിയുത്തട പൂർണ വിവരം പദ്ധതി നിർഖേശം (Project Report) പ്പകാരം 

കാണിച്ചിരിക്കണം.  

2. നടപ്പാക്കാൻ ഉഖേശിക്കുന്ന പദ്ധതിക്്ക ആവശയമായ ഭൂമി, ത്തകട്ടിടം.  തുടങ്ങി ഉള്ള 

ഭൌതിക സൌകരയം (നിലവിൽ ഉള്ളത ്/ അേികമായി ഖവണ്ടി വരുന്നത്), പ്പവർത്തന 

മൂലേനം, ഓഖരാഇനത്തിലും ഉള്ള ആത്തക ത്തെലവ,് പ്പതീക്ഷിക്കുന്ന വില്പന 

വരുമാനം, പ്പതീക്ഷിക്കുന്ന അെ ലാഭം, പദ്ധതി ലാഭകരം ആകാൻ  ഖവണ്ടി വരുന്ന 

കാലയളഖവാ , അഥവാ ആദയത്തത്ത  മൂന്ന്  വർഷഖമാ ഏതാഖണാ കൂടുതൽ 

അതുവത്തരയുള്ള ആത്തക പ്പതീക്ഷിക്കുന്ന വരവ ് ത്തെലവ് , ലാഭ നഷ്ടം എന്നിവ 

കാണിക്കുന്ന ഖസ്റ്റെ്ത്തമന്േ്, പദ്ധതിയുത്തട പ്പഖയാജനം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, 

ഓഖരാ കുടുംബത്തിനും ലഭിക്കുന്ന പ്പതി വർഷ വരുമാനം എന്നിങ്ങത്തന ഉള്ള 

വിവരണങ്ങൾ പദ്ധതി നിർഖേശത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കണം. 

3. വായ്്പ അനുവദിക്കുന്ന സവായാപ്ശയ പ്ഗൂപ്പുകൾക്്ക നിലവിൽ വായ്്പ കുടിശിക 

പാടില്ല  

4. പ്ഗൂപ്കൾക്കും, അംഗങ്ങൾക്കും സംഘത്തിൽ ഖസവിങ് അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

വായ്്പ തുക വിതരണം, തിരിച്ചടവ് എന്നിവ പ്പസ്തു ത അക്കൌണ്ട് മുഖേന 

ആയിരിക്കണം. 

5. വായ്്പ അഖപക്ഷഖയാത്തടാപ്പം, വിശദമായ പദ്ധതി േിഖപ്പാർട്്ട, , മൂന്ന് വർഷത്തത്ത ലാഭ 

നഷ്ട കണക്്ക, ഏെവും ഒടുവിത്തല വാർഷിക കണക്കുകൾ, ഭരണ സമിതി 

തീരുമാനത്തിന്ത്തേ ശരി പകർപ്പ് എന്നിവ താത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മെു 

അനുബന്ധങ്ങൾ  സഹിതം സമർപ്പിക്കണം. 



6.  ജില്ലാ ഖജായിന്േ് രജിസ്പ്ടാർ അഖപക്ഷ പരിഖശാേിച്്ച അർഹത 

സാക്ഷയത്തപ്പടുഖത്തണ്ടതും, വായ്പ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ 

ത്തെയ്തിരിഖക്കണ്ടതും ആണ്. 

7. വായ്്പ തുക സകപെി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ, വിനിഖയാഗം 

പൂർത്തീകരിഖക്കണ്ടതും, വിനിഖയാഗ വിവരം, ബന്ധത്തപ്പട്ട ജില്ലാ ഖജായിന്േ് 

രജിസ്പ്ടാർ ആെിസിത്തല എസ് സി എസ് ടി അസിസ്റ്റന്േ് രജിസ്പ്ടാേുത്തട 

സാക്ഷയത്തപ്പടുത്തഖലാടുകൂടി സമർപ്പിഖക്കണ്ടതും ആണ്. 

8. തുക വിനിഖയാഗിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുത്തട നടത്തിപ്പ് പുഖരാഗതി വിവരം 

ഓഖരാ ആേുമാസഖത്തതും, പ്പവർത്തന േിഖപ്പാർട്്ട, അർദ്ധ വാർഷിക കണക്കുകൾ, 

ഖൊഖട്ടാ എന്നിവ സഹിതം ത്തെഡഖേഷന് സമർപ്പിഖക്കണ്ടതാണ്. 

9. നിർദിഷ്ട പദ്ധതികൾക്കല്ലാത്തത ഉള്ള തുക വിനിഖയാഗം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

അപ്പകാരം തുക വക മാെി വിനിഖയാഗം ത്തെയ്തതായി കത്തണ്ടത്തുന്ന പക്ഷം, വകുപ്പ് 

തല നടപടിക്്ക ശുപാർശ ത്തെയ്യുന്നതും, വായ്്പ തുക പൂർണമായി, 12% പലിശ 

സഹിതം ത്തെഡഖേഷനിൽ തിരിച്ചടിഖക്കണ്ടതും ആണ്. 

10. പൂരിപ്പിച്ച വായ്്പ അഖപക്ഷ സംഘം ത്തസപ്കട്ടേി ഒപ്പ് വച്്ച   ,  താത്തെ പേയുന്ന ഖരേകൾ 

സഹിതം, ജില്ലാ ഖജായിന്േ് രജിസ്പ്ടാേുത്തട ശുപാർശ സഹിതം  

സമർപ്പിഖക്കണ്ടതാണ് .  

11. ഖമൽ വയവസ്ഥകൾ / നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തതഖയാ, ആവശയമായ ഖരേകൾ 

സഹിതം അല്ലാത്തതഖയാ, നിശ്ചിത തീയതിക്്ക ഖശഷം സമപ്പിക്കുന്നഖതാ   ആയ 

അഖപക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

 

വായക്പ അറപക്ഷ / അനുബന്ധ റരഖകൾ 

 

1. ഖജായിന്േ്് രജിസ്പ്ടാേുത്തട ശുപാർശ കത്ത്  

2. പൂരിപ്പിച്ച വായ്്പ അഖപക്ഷ - അനുബന്ധം I മാതൃകയിൽ 

3. പദ്ധതി േിഖപ്പാർട്്ട അംഗീകരിച്ചുത്തകാണ്ടും, ടി പദ്ധതിക്്ക വായ്്പ 

സവീകരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി വായ്്പ അഖപക്ഷ അംഗീകരിച്ചു ത്തകാണ്ട് ഉള്ള 

ഭരണ സമിതി തീരുമാനം ശരി പകർപ്പ് - അനുബന്ധം II മാതൃകയിൽ 

4. വിശദമായ പദ്ധതി നിർഖേശം   

5. പദ്ധതി ഗുണഖഭാക്താക്കൾ ആയ സവാപ്ശയ പ്ഗൂപ്പുകളുത്തട വിവരം - അനുബന്ധം III 

മാതൃകയിൽ 

6. പ്ഗൂപ ്തിരിച്ചുള്ള അംഗങ്ങളുത്തട പട്ടിക -അനുബന്ധം IV മാതൃകയിൽ  

7. ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുത്തട വിവരം - അനുബന്ധം V മാതൃകയിൽ 

8. 2016-2017- , 2017-2018, 2018-2019 എന്നീ വർഷങ്ങളിത്തല   ഓഡിെ് സർട്ടിെിക്കെ് (2016-

2017 മുതൽ മൂന്ന് വര്ഷം അെ ലാഭത്തിൽ ഉള്ള പക്ഷം,  

9. 2013-2014- , 2014-2015, 2015-2016 എന്നീ വർഷങ്ങളിത്തല   ഓഡിെ് സർട്ടിെിക്കെ് (2016-

2017 മുതൽ മൂന്ന് വര്ഷം പ്പവർത്തന നഷ്ടം ഉള്ള പക്ഷം) 

10. 2019-2020 വർഷത്തത്ത ഓഡിെിന് വിഖേയം ആയ അഥവാ താത്കാലിക ലാഭ നഷ്ട 

കണക്്ക / ബാക്കി പപ്തം  

11. 2019-2020 വർഷത്തത്ത പ്പവർത്തന േിഖപ്പാർട്്ട 

12. നിലവിൽ ത്തെഡഖേഷനിൽ വായ്്പ ബാക്കി നില്പുള്ള പക്ഷം ആയതിന്ത്തേ വിവരം, 

ബാക്കി നിൽപ്പിൽ കുടിശിക ഉള്ള പക്ഷം, ആയതു    ഒടുക്കി തീർത്ത വിവരം - 

അനുബന്ധം VI മാതൃകയിൽ 

 

 

ഒപ്പ്   

   

മാഖനജിങ് ഡയേക്ടർ 


