
കേരള സംസ്ഥാന പട്ടിേ ജാതി പട്ടിേ വർഗ വിേസന  

സഹേരണ ഫെഡകേഷൻ ക്ലിപ്തം നമ്പർ 4351 
പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തേുരം – 695005  

വവബ് സൈറ്റ്: www.sctfed.com, ഇവെയിൽ: sctfed@gmail.com   പ ോൺ 0471-2433850 ,2433163 

പട്ടിേ ജാതി അംഗ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതി വിഹിത 

വായ ്പ ധനസഹായം   

അകപക്ഷ (ൊേം -1) 

 പാർട്ട  എ  

1 
ൈംഘത്തിന്വെ രജിസ്റ്റർ 

നമ്പർ  
: ...................................................................................................................... 

 പേര് : ...................................................................................................................... 

 
പെൽവിലോൈം 

: ...................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

2 ൈംഘം രജിസ്റ്റർ വെയ്ത തീയ്യതി  :  ................................................................................. 

3 ൈംഘം   പ്േവർത്തനം ആരംഭിച്ച തീയ്യതി  :  ................................................................................. 

4 വ ഡപെഷനിൽ അ ിലിപയഷൻ തീയതി നമ്പർ  :  ................................................................................. 

5 
ഭരണ ൈെിതി കോലോവധി (ഭരണ ൈെിതി 

അംഗങ്ങളുവട പേര ്വിവരം  ോെം -2 െോതൃകയിൽ 

ഉള്ളടക്കം വെയ്യുക) 

: .................................................................................. 

6 
സേഡ് വൈപ്കട്ടെിയുവട പേര,് നിയെിച്ച തീയതി 

പ ോൺ നമ്പർ 
: .................................................................................. 

7 

വ ഡപെഷനിൽ നിന്ും നോളിതു വവര ലഭിച്ച 

ധനൈഹോയ തുകയിൽ അടവ് ബോക്കിനില്പ്   നിൽപ്പ ്

തുക (േൂർണ വിവരം  ോെം -3 െോതൃകയിൽ 

ഉള്ളടക്കം വെയ്യുക   

: ₹  ..................................................................... 
രൂേ.................................................................................
..........................................................................................

........................................................................ െോപ്തം.) 

8 
നിലവിൽ ൈംഘം ഏവറ്റടുത്തു നടത്തി വരുന് 

പ്േവർത്തനങ്ങൾ (പ്േവർത്തന െിപപ്പോർട്ട ് ഉള്ളടക്കം 

വെയ്യോവുന്തോണ്)  

: 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
......................................................................................... 

9 
2019-2020 വർഷവത്ത പ്േവർത്തന ലോഭം /നഷ്ടം   

(ലോഭ നഷ്ട കണക്ക്് ഉള്ളടക്കം വെയ്യുക) 
: ₹  ...................................................................................  

10 
 

2019-2020 ൈോമ്പത്തിക വർഷത്തിന ് വതോട്ടു 

െുൻേുള്ള െൂന്് വർഷവത്ത കോലയളവിൽ 

തുടർച്ചയോയി പ്േവർത്തന ലോഭത്തിൽ ഉള്ള 

ൈംഘത്തിന്വെ കോരയത്തിൽ ലോഭ വിവരം 

 

 (ഓഡിറ്റ് ൈർട്ടി ിക്കറ്റ് പ്േകോരെുള്ള ലോഭ നഷ്ട 

കണക്ക ്േകർപ്പ ്ഉള്ളടക്കം വെയ്യുക) 

വർഷം ലാഭ തുേ 

  

  

  

   

11 

2019-2020   ൈോമ്പത്തിക വർഷത്തിന ് വതോട്ടു 

െുൻേുള്ള െൂന്് വർഷത്തിൽ പ്േവർത്തന നഷ്ടത്തിൽ 

ഉള്ളതും, എന്ോൽ അതിനു വതോട്ടു െുമ്പുള്ള െൂന്് 

വര്ഷം തുടർച്ചയോയി ലോഭത്തിൽ ആയിരുന് 

ൈംഘത്തിന്വെ കോരയത്തിൽ ലോഭ വിവരം 
  

(ഓഡിറ്റ് ൈർട്ടി ിക്കറ്റ് പ്േകോരെുള്ള ലോഭ നഷ്ട 

കണക്ക ്  ഉള്ളടക്കം വെയ്യുക) 

വർഷം ലാഭ തുേ 

  

  

  

   

mailto:sctfed@gmail.com


 പാർട്ട  ബി  

1 
അപേക്ഷിക്കുന് വോയ്്േ തുക  

(അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും)  

: ₹  ......................................................... (........................ 

..........................................................................................

.................................................................രൂേ െോപ്തം.) 

2 
വോയ്്േ ആവശ്യെോയ േദ്ധതി പേര ്/ െുരുക്കം 

(വിശ്ദെോയ േദ്ധതി െിപപ്പോർട്ട് പ്േപതയകം ഉള്ളടക്കം 

വെപയ്യണ്ടതോണ്) 

:                       
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 

3 
േദ്ധതി നടപ്പോക്കുന് വിധം (ൈവോയോപ്ശ്യപ്ഗൂപ്പുകൾ 

വഴി എങ്കിൽ, പ്ഗൂപ്പുകളുവട വിവരം  ോെം-4 

െോതൃകയിൽ ഉള്ളടക്കം വെയ്യുക)   
: □ ൈംഘം പനരിട്ട ്  □ ൈവോപ്ശ്യ പ്ഗൂപ്പുകൾ വഴി 

5 
വോയ്്േ അപേക്ഷിക്കുന്തിനുള്ള ഭരണ ൈെിതി 

തീരുെോനം നമ്പർ തീയ്യതി ( ോെം -5 െോതൃകയിൽ 

തീരുെോനത്തിനവ്െ ശ്രി േകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം വെയ്യുക) 

: ..................................................................  തീയ്യതിയിഫല             

................................................................ നമ്പർ തീരുമാനം 

6 

വോയ്്േ അപേക്ഷ നിബന്ധനകൾ പ്േകോരം ഉള്ള 

പരഖകകളും അനുബന്ധ െോതൃക വിവരങ്ങളും 

ഉള്ളടക്കം വെയ്തിട്ടുപണ്ടോ (വെക്ക ് ലിസ്റ്റ ് പ്േകോരം 

േരിപശ്ോധിച്ചു ഉെപ്പു വരുപത്തണ്ടതോണ ്

:   

   
സതയപ്പസ്താവന 

വോയ്്േ അപേക്ഷയിൽ പ്േസ്തോവിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ, അപേക്ഷവക്കോപ്പം ൈെർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരഖകൾ 

എന്ിവ ൈതയൈന്ധവും, ൈംഘം പരഖകൾ പ്േകോരം ആധികോരികവും ആണ് എന്ും, പെൽ പ്േസ്തോവയത്തിൽ 

വസ്തു തേരം അല്ലത്ത യോവതോന്ും ഇല്ല എന്ും പബോധിപ്പിക്കുന്ു.  

വോയ്്േ അർഹത, വോയ്്േ അനുെതി എന്ിവ ൈംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ എന്ിവ േൂർണെോയും 

പബോധയവപ്പട്ടിട്ടുള്ളതും, വോയ്്േ വിനിപയോഗം ൈംബന്ധിച്ചവയവസ്ഥകൾ   വീഴ്ച കൂടോവത േോലിക്കുന്തും 

ആണ്. 

 

പ്േൈിഡണ്്ട          വൈപ്കട്ടെി 

 

പാർട്ട  സി 

വേുപ്പ  തല പരിക ാധന വിവരം /  ുപാർ  

പെൽ അപേക്ഷയിൽ പ്േസ്തോവിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ േരിപശ്ോധിച്ചു ൈതയോവസ്ഥ 

പബോധയവപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. വോയ്്േ ധനൈഹോയം പതടുന് േദ്ധതി നിർപേശ്ത്തിന്വെ പ്േോപയോഗികത 

േരിഗണിെ ് വോയ്്േ തുക രൂേ .................................................... ( 

........................................................................................................................................................................ ...............................................................

........................................................................ െോപ്തം) അനുവദിക്കോവുന്തോണ് എന്് ശ്ുേോർശ് വെയ്യുന്ു 

ഒപ്പ്          ഒപ്പ് 

അൈിസ്റ്റന്െ ്രജിൈ്പ്ടോർ (എൈ് ൈി എൈ് ടി)   ജില്ലോ പജോയിന്െ ്രജിൈ്പ്ടോർ 

തീയ്യതി: ............../ .............../ .............................   ഓ ീൈ് െുപ്ദ   

     



 

പാർട്ട  ഡി 

വായ ്പ ധനസഹായത്തിനുള്ള അർഹത നിബന്ധനേൾ 

1. അംഗ ൈംഘങ്ങളിവല പ്േോഥെിക അംഗങ്ങൾക്ക്, ഉേജീവന െോർഗ്ഗങ്ങൾ കവണ്ടത്തുന്തിനും 

അംഗങ്ങളുവട ൈോെൂഹിക ൈോമ്പത്തിക വികൈനം ലക്ഷയെോക്കി ഉള്ള   ഉല്പാദന / കസവന 

പദ്ധതിേൾ ഏവറ്റടുക്കുന്തിന് െോപ്തം ആയിരിക്കും വോയ്്േ ൈഹോയം അനുവദിക്കുന്ത ്
 

2. 2016-2017 െുതൽ 2018-2019 വവര െൂന്് ൈോമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ   തുടർച്ചയോയി പ്േവർത്തന 

ലോഭത്തിൽ ഉള്ളപതോ, 2015-2016 ൈോമ്പത്തിക വര്ഷം വവര അറ്റലോഭത്തിൽ ആയിരുന്തും, 

എന്ോൽ തുടർന്ുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്േവർത്തന നഷ്ടം വന്ിട്ടുള്ളപതോ ആയ ൈംഘങ്ങൾക്ക് െോപ്തം 

ആയിരിക്കും വോയ്്േ അനുവദിക്കുന്ത്. 
3. ൈംഘത്തിന ് വ ഡപെഷനിൽ നിലവിൽ വോയ്്േ കുടിശ്ിക ഉണ്ടോയിരിക്കരുത ് (നിലവിൽ 

കുടിശ്ിക ഉള്ള േക്ഷം ആയതു ഒടുക്കി തീർത്തിരിക്കണം) 
 

4. 2018-2019 വര്ഷം വവരയുള്ള ഓഡിറ്റ് േൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം.  

 

5. സ്ഥിര തസ്കിയയിൽ വേയ്ഡ് വൈപ്കട്ടെി ഉണ്ടോയിരിക്കണം  

 

6. വോയ്്േ അനുവദിക്കുന് ൈവോയോപ്ശ്യ പ്ഗൂപ്പുകൾക്ക് നിലവിൽ വോയ്്േ കുടിശ്ിക േോടില്ല  

 

വായ ്പ അകപക്ഷ, പദ്ധതി േികപ്പാർട്ട , തുേ വിനികയാഗം എന്നിവ 

സംബന്ധിച്ച നിർകദ ങ്ങൾ 

 
1. ഉല്പോദന പൈവന പെഖലകളിൽ ൈവോയോപ്ശ്യ പ്ഗൂപ്പ ്അടിസ്ഥോനത്തിപലോ, ൈംഘങ്ങൾ പനരിപട്ടോ 

നടപ്പോക്കോൻ ഉപേശ്ിക്കുന് േദ്ധതി നിർപേശ്ങ്ങൾ െോപ്തപെ ൈവീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

 

2. നടപ്പോക്കോൻ ഉപേശ്ിക്കുന് േദ്ധതി നിർപേശ്ത്തിൽ, തോവഴ േെഞ്ഞിട്ടുള്ളവയുവട വിശ്ദ വിവരം     

ഉണ്ടോയിരിപക്കണ്ടതുണ്്ട  

 

• േദ്ധതിക്ക ്ആവശ്യെോയ ഭൂെി, വകട്ടിടം.  തുടങ്ങി ഉള്ള ഭൗതിക ൈൗകരയം (നിലവിൽ ഉള്ളത ്

/ അധികെോയി പവണ്ടി വരുന്ത്),  

• പ്േവർത്തന െൂലധനം,  

• ഓപരോഇനത്തിലും ഉള്ള ആവക വെലവ,് പ്േതീക്ഷിക്കുന് വരുെോനം,  

• േദ്ധതി ലോഭകരം ആകോൻ പവണ്ടി വരുന് കോലയളപവോ, അഥവോ ആദയവത്ത െൂന്് 

വർഷപെോ ഏതോപണോ കൂടുതൽ അതുവവരയുള്ള ആവക പ്േതീക്ഷിക്കുന് വരവ ്വെലവ,് 

ലോഭ നഷ്ടം എന്ിവ കോണിക്കുന് പസ്റ്ററ്റ്വെനെ്്. 

• േദ്ധതിയുവട പ്േപയോജനം ലഭിക്കുന് കുടുംബങ്ങൾ, ഓപരോ കുടുംബത്തിനും ലഭിക്കുന് 

പ്േതി വർഷ വരുെോനം എന്ിങ്ങവന ഉള്ള വിവരണങ്ങൾ വിശ്ദെോക്കിയിരിക്കണം. 

 

3. പ്ഗൂപ്കൾക്കും, അംഗങ്ങൾക്കും ൈംഘത്തിൽ പൈവിങ് അക്കൗണ്്ട ഉണ്ടോയിരിക്കണം. വോയ്്േ തുക 

വിതരണം, തിരിച്ചടവ് എന്ിവ പ്േസ്തു ത അക്കൗണ്്ട െുപഖന ആയിരിക്കണം. 

 

4. േൂരിപ്പിച്ച വോയ്്േ അപേക്ഷ ൈംഘം വൈപ്കട്ടെി, പ്േൈിഡണ്്ട എന്ിവർ ഒപ്പ ്വച്ച,് തോവഴ േെയുന് 

പരഖകൾ ൈഹിതം, വോയ്്േ അപേക്ഷയും അനുബന്ധ പരഖകകളും ജില്ലോ പജോയിന്െ് രജിൈ്പ്ടോർക്ക ്

ൈെർപ്പിച്ചു അർഹത ൈോക്ഷയവപ്പടുപത്തണ്ടതും, വോയ്പ്പ അനുവദിക്കുന്തിന് ജില്ലോ പജോയിന്െ ്

രജിൈ്പ്ടോെുവട ആ ീൈിന്വെ വയക്തെോയ ശ്ുേോർശ് പരഖവപ്പടുത്തി ൈെർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

 

5. പെൽ വയവസ്ഥകൾ / നിബന്ധനകൾ േോലിക്കോവതപയോ, ആവശ്യെോയ പരഖകൾ ൈഹിതം 

അല്ലോവതപയോ, നിശ്ചിത തീയതിക്ക് പശ്ഷം ൈെപ്പിക്കുന്പതോ   ആയ അപേക്ഷകൾ 

നിരൈിക്കുന്തോണ.് 

 

6. തുക വിനിപയോഗിച്ചു നടപ്പോക്കുന് േദ്ധതികളുവട നടത്തിപ്പ ് േുപരോഗതി വിവരം ഓപരോ 

ആെുെോൈപത്തതും, പ്േവർത്തന െിപപ്പോർട്ട,് അർദ്ധ വോർഷിക കണക്കുകൾ, പ ോപട്ടോ എന്ിവ 

ൈഹിതം വ ഡപെഷന് ൈെർപ്പിപക്കണ്ടതോണ.് 

 

7. വോയ്്േ തുക സകേറ്റി െൂന്് െോൈത്തിനുള്ളിൽ, വിനിപയോഗം േൂർത്തീകരിപക്കണ്ടതും, 

വിനിപയോഗ വിവരം, ബന്ധവപ്പട്ട ജില്ലോ പജോയിന്െ് രജിൈ്പ്ടോർ ആ ിൈിവല എൈ ്ൈി എൈ് ടി 

അൈിസ്റ്റന്െ് രജിൈ്പ്ടോെുവട ൈോക്ഷയവപ്പടുത്തപലോടുകൂടി ൈെർപ്പിപക്കണ്ടതും ആണ്. 

 

8. നിർദിഷ്ട േദ്ധതികൾക്കല്ലോവത ഉള്ള തുക വിനിപയോഗം അനുവദിക്കുന്തല്ല. അപ്േകോരം തുക വക 

െോറ്റി വിനിപയോഗം വെയ്തതോയി കവണ്ടത്തുന് േക്ഷം, വകുപ്പ ്തല നടേടിക്ക ്ശ്ുേോർശ് വെയ്യുന്തും, 

വോയ്്േ തുക േൂർണെോയി, 12% േലിശ് ൈഹിതം വ ഡപെഷനിൽ തിരിച്ചടിപക്കണ്ടതും ആണ.് 

 



 

 

ൊേം – 2     ഭരണ സമിതി തീരുമാനം മാതൃേ 

 

 

ഭരണ സമിതി തീരുമാനം  രി പേർപ്പ  

 

................................................തീയ്യതിയിഫല .........................................നമ്പർ തീരുമാനം 

 

ക്ലിപ്തം നമ്പർ ............................................... ആയി രജിസ്റ്റർ വെയ്തിട്ടുള്ള 

........................................................................................................................................................................................................ േട്ടിക 

ജോതി / േട്ടിക വർഗ ൈഹകരണ ൈംഘത്തിന് പകരള ൈംസ്ഥോന േട്ടിക വർഗ വികൈന 

ൈഹകരണ വ ഡപെഷനിൽ നിന്ും ..................................... ൈോമ്പത്തിക വർഷവത്ത േദ്ധതി 

വിഹിതയിനത്തിൽ ൈവോപ്ശ്യ പ്ഗൂപ്പുകൾ വഴിയുള്ള വികൈന േദ്ധതികൾ 

നടപ്പോക്കുന്തിന് , വ ഡപെഷൻ  ഏർവപ്പടുത്തുന്  നിബന്ധനകൾ  അംഗീകരിച്ചു 

വകോണ്ടും , ൈവോപ്ശ്യ പ്ഗൂപ്പുകൾ  ഏവറ്റടുക്കോൻ ഉപേശ്ിക്കുന്   പ്േവർത്തനങ്ങൾ  

ൈംബന്ധിച്ച    േദ്ധതി നിർപേശ്ം /നിർപേശ്ങ്ങൾ  അംഗീകരിച്ചുവകോണ്ടും , പ്േസ്തു ത  

േദ്ധതി/ േദ്ധതികളുവട  നടത്തിപ്പോനോയി ആവക  ........................ ലക്ഷം രൂേ 

വോയ്്േഅനുവദിക്കുന്തിനുള്ള അപേക്ഷ  , ജില്ലോ ൈഹകരണ ൈംഘം  പജോയിന്െ്  

രജിൈ്പ്ടോെുവട ശ്ുേോർശ് ലഭയെോക്കി , വ ഡപെഷന്  ൈെർപ്പിക്കുന്തിന് 

തീരുെോനിച്ചുവകോണ്ടു  വോയ്്േ അപേക്ഷ ൈെർപ്പിക്കുന്തിന് ൈംഘം  വൈപ്കട്ടെിവയ  

െുെതലവേടുന്ു . 

 

വോയ്്േ അപേക്ഷ , അനുബന്ധ പരഖകൾ എന്ിവ ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്തിനും, വ ഡപെഷനും 

ആയി   വോയ്്േ കരോെിൽ ഏർവേടുന്തിനും, ൈംഘം ഭരണ ൈെിതി അംഗങ്ങൾ (1) 

പ്ശ്ീെതി/ പ്ശ്ീ ................................................................................................. (2)  പ്ശ്ീെതി/പ്ശ്ീ 

............................................................................................ എന്ിവർവക്കോപ്പം ൈംഘം പ്േൈിഡന്െ് വൈപ്കട്ടെി 

എന്ിവവര കൂട്ടോയി െുെതലവപ്പടുത്തിവകോണ്ടു തീരുെോനിക്കുന്ു. 

 

ഒപ്പ്്                                                                                                                                      ഒപ്പ്് 

പ്േൈിഡന്െ്                                                                                                                     വൈപ്കട്ടെി 

ഭരണ ൈെിതി അംഗങ്ങൾ                                                                                   ഒപ്പ്് 

(1) പ്ശ്ീെതി/ പ്ശ്ീ .................................................................................................  ......................................................................... 

(2)  പ്ശ്ീെതി/പ്ശ്ീ ............................................................................................   ............................................................................. 

   
 

   

 



 

ൊേം-3 പദ്ധതി ഗുണകഭാക്താക്കൾ ആയ സവാപ് യ പ്ഗൂപ്പുേളുഫെ വിവരം 

ൈംഘത്തിന്വെ പേര് 

പെൽവിലോൈം 

 

 

 

പ്േമ 

നമ്പർ 

സവാപ് യ സംഘത്തിന ഫേ കപര  

േൺവീനർ / പ്െഷേർ 

എന്നിവരുഫെ കപര  വിലാസം  

ഫമാബബൽ നമ്പർ 

ആഫേ 

അംഗതവം 

വനിതാ 

/ പുരുഷ 

പ്ഗൂപ്പ  

സംഘത്തിൽ 

ഉള്ള SB A/c വിവരം  

നിലവിൽ ഏഫെെുത്തിട്ടുള്ള 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

      

      

      

      

      

 

പ്േൈിഡണ്്ട                വൈപ്കട്ടെി 



 

ൊേം - 4 സവാപ് യ പ്ഗൂപ്പുേളുഫെ അംഗതവ വിവരം (ഓകരാ പ്ഗൂപ്പിനും പ്പകതയേം ൊേം സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ ) 

സവാപ് യ സംഘത്തിന ഫേ കപര   
 

 

പ്കെ 

ന0  
അംഗങ്ങളുവട പേര് വിലോൈം 

വയസ്്സ 
 

ൈ്പ്തീ 

േുരുഷൻ 
 

പെഷൻ 

കോർഡ് 

വിഭോഗം   

വെോസബൽ 

നമ്പർ   
ആധോർ നമ്പർ ഒപ്്പ് 

        

        

        

        

        

        

        

      

 പ്േൈിഡണ്്ട               വൈപ്കട്ടെി 



 

 

ൊേം -5 ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുഫെ വിവരം 

പ്കെ 

നമ്പർ 

പേര് വിലോൈം വെോസബൽ 

നമ്പർ 

വയസ്സ്, 

േുരുഷൻ / 

ൈ്പ്തീ 

ഒപ്പ്് 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

പ്േൈിഡണ്്ട          വൈപ്കട്ടെി 



ൊേം -6 വായ ്പ തിരിച്ചെവ ് ബാക്കി നിൽപ്പ  വിവരം 

പ്കെ 

നമ്പർ 

വോയ്്േ ഇനം / പേര്    

തുക   

വോയ്്േ 

നമ്പർ / 

തീയതി 

വോയ്്േ തുക 
കോലയളവ് 

തവണ 

ആവക തിരിച്ചടവ് ബോക്കി നില്പ,് കുടിശ്ിക 

െുതൽ േലിശ് െുതൽ േലിശ് െുതൽ േലിശ് 

           

           

           

           

           

           

           

 

 

പ്േൈിഡണ്്ട               വൈപ്കട്ടെി 

 


