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കേരളത്തിലെ മറ്റു പികനോക്ക മതന്യൂന്പക്ഷ വിഭോഗങ്ങളിലെ സോമ്പത്തിേമോയി 

പികനോക്കം ന്ിൽക്കുനവരുലെ സോമൂഹിേ, സോമ്പത്തമറിേ വിദ്യോഭയോസ ഉനമന്ം എന 

െക്ഷയവുമോയോണ് കേരള സംസ്ഥോന് പികനോക്ക വിഭോഗ വിേസന് കേോർപ്പകറഷൻ 

1995-ൽ സ്ഥോപിതമോയത്.  വളലര േുറഞ്ഞ പെിശ ന്ിരക്കിെും െളിതമോയ 

വയവസ്ഥയിെുമോണ് വിവിധ വോയ്പോ പദ്ധതിേൾ കേോർപ്പകറഷൻ ന്െപ്പിെോക്കിവരുനത്.  

വോയ്പോ പദ്ധതിേൾക്ക് പുറകമ സംരംഭേതവ പരിശീെന്ം, ലതോഴിെധിഷ്ഠിത പെിശീെന്ം, 

വിപണന്കമളേൾ എനിവയും കേോർപ്പകറഷൻ ന്െത്തി വരുനു.  1995 മുതൽ 

31.07.2021 വലര 6.45 െക്ഷം േുെുംബങ്ങൾക്കോയി 4500 കേോെികയോളം രൂപ വോയ്പോ 

ധന്സഹോയമോയി അനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മറ്റു പികനോക്ക വിഭോഗങ്ങൾക്ക് (ഒ.ബി.സി.) 

കവണ്ടിയുള്ള വോയ്പോ പദ്ധതിേൾ കദ്ശീയ പികനോക്ക വിഭോഗ ധന്േോരയ വിേസന് 

കേോർപ്പകറഷലെ (NBCFDC)യും മതന്യൂന്പക്ഷ വിഭോഗങ്ങൾക്ക് കവണ്ടി യുള്ള 

പദ്ധതിേൾ കദ്ശീയ ന്യൂന്പക്ഷ വിേസന് ധന്േോരയ  കേോർപ്പകറഷലെ (NMDFC) യും 

ധന്സഹോയമുപകയോഗിച്ചോണ് ന്െപ്പിെോക്കിവരുനത്. 

കേരള സംസ്ഥോന് പികനോക്ക വിഭോഗ വിേസന് കേോർപ്പകറഷൻ ഒ.ബി.സി 

വിഭോഗത്തിൽലപ്പട്ട ലരോഫഷണെുേൾക്ക് സ്റ്റോർട്ട്അപ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുനതിനു 

കവണ്ടി ന്െപ്പിെോക്കുന വോയ്പോ പദ്ധതിയോണ് സ്റ്റോർട്ട് അപ് വോയ്പ. 

പദ്ധതി രേോരം പരമോവധി 20 െക്ഷം രൂപവലര വോയ്പയോയി അനുവദ്ിക്കുനതോണ്.  

3,00,000/- രൂപ വലര േുെുംബ വോർഷിേ വരുമോന്മുള്ള ഒ.ബി.സി. വിഭോഗം 

ലരോഫഷണെുേൾക്ക് 5 െക്ഷം രൂപ വലര 6% പെിശ ന്ിരക്കിെും അതിനുമുേളിൽ 10 
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െക്ഷം രൂപ വലര 7% പെിശ ന്ിരക്കിെും 10 െക്ഷത്തിന്് മുേളിൽ 8% പെിശ ന്ിരക്കിെും  

വോയ്പ െഭിക്കും. തിരിച്ചെവ് േോെയളവ് 84 മോസം വലര. 

അകപക്ഷേൻ സംസ്ഥോന്ലത്ത ഒ.ബി.സി. വിഭോഗത്തിൽ ഉൾലപ്പട്ടവരും ലരോഫഷണൽ 

കേോഴ്സുേൾ (എം.ബി.ബി.എസ്., ബി.ഡി.എസ്., ബി.എ.എം.എസ്., 

ബി.എസ്.എം.എസ്., ബി.ലെേ്, ബി.എച്ച്.എം.എസ്., ബിആർക്ക്, ലവറ്റിന്റി സയൻസ്, 

ബി.എസ്.സി. അഗ്രിേൾച്ചർ, ബി.ഫോം, ബകയോലെകനോളജി, ബി.സി.എ., 

എൽ.എൽ.ബി., ഫുഡ് ലെകനോളജി, ഫഫൻ ആർട്ട്സ്, ഡയറി സയൻസ്, മുതെോയവ)  

വിജയേരമോയി പൂർത്തീേരിച്ചവരുമോയിരിക്കണം.  രോയം 40 വയസ്സ് േവിയോൻ പോെില്ല.  

ഈ പദ്ധതി രേോരം ലമഡിക്കൽ / ആയുർകവദ് / കഹോമികയോ / സിദ്ധ / ദ്ന്തൽ 

േ്ളിന്ിക്ക്, ലവറ്റിന്റി േ്ളിന്ിക്ക്, സിവിൽ എഞ്ചിന്ീയറിംഗ് േൺസൾട്ടൻസി, 

ആർക്കിലെേ്ച്ചറൽ േൺസട്ടൻസി, ഫോർമസി, കസോഫ്റ്റ് ലവയർ ഡവെപ്ലമെ്, ഡയറി 

ഫോം, അേവോേൾച്ചർ, ഫിറ്റ്ലന്സ്സ് ലസെർ, ഫുഡ് കരോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്, ഓർക്കിഡ് 

ഫോം, െിഷയു േൾച്ചർ ഫോം, വീഡികയോ കരോഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്  എഞ്ചിന്ീയറിംഗ് 

വർക്ക്കഷോപ്പ് തുെങ്ങി ലരോഫഷണൽ കയോഗയതയുമോയി ബന്ധലപ്പട്ട 

വരുമോന്ദ്ോയേമോയ ഏലതോരു ന്ിയമോനുസൃത സംരംഭം ആരംഭിക്കുനതിനും വോയ്പ 

െഭിക്കും. പദ്ധതി അെങ്കെിലെ 95% വലര വോയ്പ അനുവദ്ിക്കും. ബോക്കി തുേ 

ഗുണകഭോക്തോവ് േലണ്ടത്തണം.     
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5 e£-¯n-\p-ap-I-fnÂ 

84 amkw 
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1) പിനോക്ക വിഭോഗ വിേസന് വേുപ്പ് സബ്സിഡി  

     വോയ്പോ തുേയുലെ 20% (പരമോവധി 2 െക്ഷം രൂപ) പിനോക്ക വിഭോഗ വിേസന് 

വേുപ്പ് സബ്സിഡിയോയി അനുവദ്ിക്കും.  െി തുേ അകപക്ഷേലെ വോയ്പോ 

അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വയ്ക്കുനതോണ്. സംരംഭേൻ സബ്സിഡി േഴിച്ചുള്ള തുേയും 

അതിലെ പെിശയും മോത്രമോണ്  തിരിച്ചെകയ്ക്കണ്ടി വരുനത്.  

 

2) ലേ.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി. ഗ്രീൻ േോർഡ് ആനുേൂെയം 

     േൃതയമോയി വോയ്പ തിരിച്ചെക്കുനതനുകവണ്ടി കേോർപ്പകറഷൻ ന്െപ്പിെോക്കുന 

കരോത്സോഹന് പദ്ധതിയോണ് ഗ്രീൻേോർഡ്. ഇതു രേോരം മുെക്കമില്ലോലത എല്ലോ 

ഗഡുക്കളും ന്ിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപു തലന ഒെുക്കുന വോയ്പക്കോർക്ക് 

പെിശയിന്ത്തിൽ ലമോത്തം തിരിച്ചെച്ച തുേയുലെ 5% ഇളവ് ന്ൽേുനതോണ്. 

  

 

പദ്ധതി രകയോജന്ലപ്പെുത്തി സ്റ്റോർട്ട്അപ്പ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുനതിന്് തത്പരരോയ 

ലരോഫഷണെുേൾ ബന്ധലപ്പട്ട ജില്ലോ / ഉപജില്ലോ ഓഫീസിൽ ഹോജരോയി വോയ്പോ 

അകപക്ഷോ കഫോറം ഫേപ്പറ്റണം.  െി അകപക്ഷോ കഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ചുവലെ കചർക്കുന 

കരഖേൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കണം.  

1. കറഷൻ േോർഡിലെ പേർപ്പ് 

2. ഇെക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ േോർഡിലെ പേർപ്പ്  

3. ആധോർ േോർഡിലെ പേർപ്പ് 

4. അകപക്ഷേലെ/േുെുംബോംഗങ്ങളുലെ കപരിെുള്ള വീെിലെയും സ്ഥെത്തിലെയും 

േരമെച്ച രസീതിലെ പേർപ്പ് 



5. അകപക്ഷേലെ വയസ്സ് ലതളിയിക്കുന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പേർപ്പ് 

(എസ്.എസ്.എൽ.സി./സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതെോയവ) 

6. ജോതി ലതളിയിക്കുനതിന്് എസ്.എസ്.എൽ.സി. സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പേർപ്പ് 

അലല്ലങ്കിൽ വികല്ലജ്  ഓഫീസിൽ ന്ിനുള്ള ജോതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 

7. വികല്ലജ് ഓഫീസിൽ ന്ിന് െഭിക്കുന േുെുംബവോർഷിേ വരുമോന്ം 

ലതളിയിക്കുന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 

8. ബോങ്ക് പോസ്സ് ബുക്കിലെ അക്കൗണ്ട് ന്മ്പർ, IFS കേോഡ് എനിവ 

കരഖലപ്പെുത്തിയ കപജിലെ പേർപ്പ്. 

9. ലരോഫഷണൽ ബിരുദ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മോർക്ക് െിസ്റ്റ് 

 

ഇതിനു പുറകമ  മെയോളത്തികെോ, ഇംഗ്ളീഷികെോ തയ്യോറോക്കിയ വിശദ്മോയ കരോജക്ട് 
റികപ്പോർട്ട് ഹോജരോക്കണം.  തോലഴ പറയുന വിശദ്ോംശങ്ങൾ അതിൽ ഉൾലപ്പെുത്തണം. 

 
1. സംരംഭേലന്ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ (വിദ്യോഭയോസകയോഗയത, സോകങ്കതിേ  

കയോഗയത, രോകയോഗിേ പരിചയം തുെങ്ങിയവ) 

2. പദ്ധതിയുലെ വിശദ്ോംശങ്ങൾ 

3. പദ്ധതി തുെങ്ങോനുകേശിക്കുന സ്ഥെത്തിലെ അനുകയോജയത 

4. പദ്ധതി ലചെവും ധന്ോഗമന് മോർഗ്ഗങ്ങളും 

5. പദ്ധതിക്കോവശയമോയ യന്ത്രസോമഗ്രിേൾ 

6. പദ്ധതിക്കോവശയമോയ രവർത്തന്മൂെധന്ം േലണ്ടത്തുനതിനുള്ള മോർഗ്ഗങ്ങൾ 

7. വിപണി സോധയതേൾ 

8. ഉൽപ്പനം വിപണന്ം ലചയ്യുനതിനുള്ള മോർഗ്ഗങ്ങൾ 

9. പദ്ധതി ന്െത്തിയോൽ െഭിക്കോവുന െോഭം േണക്കോക്കി ഇതു സംബന്ധിച്ച് 

രതീക്ഷിക്കുന 8 വർഷലത്ത െോഭ ന്ഷ്ടക്കണക്കും, ബോെൻസ് ഷീറ്റും. 

10. 8 വർഷലത്ത േയോഷ് ഫ്കളോ കസ്റ്ററ്റ്ലമെ് 

11. പദ്ധതിയുലെ െോഭക്ഷമത വിെയിരുത്തുനതിനുള്ള സൂചിേേൾ þ (BEP, Pay Back 

Period, DSCR, IRR മുതെോയവ). 

  



പ്രോജക്ട് റിപപോർട്ടിപ ോട ോപം സമർപപണ്ട  പഖകൾ 

Pmay hyhØ

 

 

പദ്ധതിയ്ക്ക് യന്ത്രസോമഗ്രിേൾ/ഉപേരണങ്ങൾ/ഫർണിച്ചറുേൾ ആവശയമുള്ള പക്ഷം 

ആയത് വോങ്ങുനതിന്ോയി ന്ിർമ്മോതോക്കൾ/വിതരണക്കോർ എനിവരിൽ ന്ിനുള്ള 

ഇൻകവോയ്സ്/  േവകട്ടഷൻ. 

പദ്ധതിയുലെ ഭോഗമോയി ന്ിർമ്മോണരവർത്തന്ങ്ങകളോ, ഇെീരിയർ ഫർണിഷികങ്ങോ 

ആവശയമുള്ളപക്ഷം ഫെസൻസ്ഡ് എൻജിന്ിയർ സോക്ഷയലപ്പെുത്തിയ എസ്റ്റികമറ്റ്. 

ന്ിർേിഷ്ഠ വിദ്യോഭയോസ/സോകങ്കതിേ കയോഗയത ആവശയമുള്ള സംരംഭമോലണങ്കിൽ 

ബന്ധലപ്പട്ട കയോഗയത സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പേർപ്പ്. 

 

 

 

വോയ്പ അനുവദ്ിക്കുനതിന്് കേോർപ്പകറഷൻ ഉകദ്യോഗസ്ഥജോമയം/വസ്തു ജോമയം/ സ്ഥിര 

ന്ികക്ഷപം/ LIC കപോളിസി മുതെോയവ ജോമയമോയി സവീേരിക്കുനതോണ്. ന്ിബന്ധന് 

േൾക്ക് വികധയമോയി ഇവയിൽ ഒകനോ, ഒനിെധിേകമോ കരഖേൾ േൂട്ടികച്ചർകത്തോ 

ജോമയമോയി സമർപ്പിക്കോവുനതോണ്. 
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