
വനിതാവികസന േകാർപ്പേറഷൻ 

വായ്പാ പദ്ധതികൾ 

1. സ�യം െതാഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതി 
2. വിദ�ാഭ�ാസ വായ്പാ പദ്ധതി 
3. ലഘു വായ്പാ പദ്ധതി 

 

പിേന്നാക്ക വിഭാഗം 

േയാഗ�താ മാനദണ്ഡം 
• സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച പിേന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിെലതിെലങ്കിലും 

(ഒ.ബി.സി) ഉൾെപട്ട ആളായിരിക്കണം 

• വാർഷിക വരുമാന പരിധി ്രഗാമ ്രപേദശങ്ങളിൽ 98,000/- രൂപയും, 
നഗരങ്ങളിൽ 1,20,000/- രൂപയും വെരയാണ്. 

• ്രപായ പരിധി സ�യം െതാഴിൽ വായ്പകൾക്ക് 18 നും 55 നും മേദ്ധ�യും, 
വിദ�ാഭ�ാസ വായ്പകള്ക്ക് 18 നും 32 നും മേദ്ധ�യും ആയിരിക്കണം 

സ�യം െതാഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതി 

പരമാവധി വായ്പാ തുക : 10 ലക്ഷം രൂപ വെര 
പലിശ നിരക്ക് : 5 ലക്ഷം രൂപ വെര 6% (വാർഷിക പലിശ) 
5 മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വെര 8%( വാർഷിക പലിശ) 
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി : 60 മാസ ഗഡുക്കൾ 
പിഴ പലിശ : 6% 
ജാമ�ം : വസ്തു ജാമ�ം/ ആൾ ജാമ�ം 

വിദ�ാഭ�ാസ വായ്പാ പദ്ധതി 

a. ഇന്ത�യിൽ പഠിക്കുന്നതിന് 
പരമാവധി വായ്പാ തുക : 10 ലക്ഷം രൂപവെര.( 2.5 ലക്ഷം ്രപതിവർഷം) 

പലിശ നിരക്ക് : 3.5% വാർഷിക പലിശ 
പിഴപലിശ : 6% വാർഷിക പലിശ 
ജാമ�ം : വസ്തു ജാമ�ം/ആൾ ജാമ�ം 

b. വിേദശത്തു പഠിക്കുന്നതിന് 



പരമാവധി വായ്പാ തുക : 20 ലക്ഷം രൂപവെര.( 4 ലക്ഷം ്രപതിവർഷം) 
പലിശ നിരക്ക് : 3.5% വാർഷിക പലിശ 
പിഴപലിശ : 6% വാര്ഷിപക പലിശ 
 
ജാമ�ം : വസ്തു ജാമ�ം/ആൾ ജാമ�ം 

ലഘു വായ്പാ പദ്ധതി 

പരമാവധി വായ്പാ തുക : 10,00,000/- രൂപ വെര 
പരമാവധി അംഗ പരിധി : 20 അംഗങ്ങൾ 
ഓേരാ അംഗങ്ങള്ക്കും ലഭിക്കുന്ന 
പരമാവധി വായ്പാ തുക : 50,000/- രൂപ വെര 
പലിശ നിരക്ക് : 4% 
പിഴപലിശ നിരക്ക് : 6% 
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി : 48 മാസ ഗഡുക്കൾ 

ന�ൂനപക്ഷ വിഭാഗം 

േയാഗ�താ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
• സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ന�ൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിേലെതങ്കിലും 

ഉൾെപട്ടതായിരിക്കണം. 
• വരുമാന പരിധി രണ്ടായി തിരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. Credit line 1 ൽ ്രഗാമ 

്രപേദശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 81,000/- രൂപ വെരയും, നഗരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 
1,03,000/- രൂപ വെരയുമാണ്. 

• Credit line 2 ൽ െമാത്തം വരുമാന പരിധി 6,00,000/- രൂപ വെരയാണ്. 
• ്രപായ പരിധി െതാഴിൽ വായ്പയ്ക്ക് 18 നും, 55 നും മേദ്ധ� ആയിരിക്കണം. 

വിദ�ാഭ�ാസ വായ്പകള്ക്ക് 18 നും 33 നും മേദ്ധ�യും ആയിരിക്കണം 

സ�യം െതാഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതി 
പരമാവധി വായ്പാ തുക : 

Credit line 1 : 20 ലക്ഷം രൂപ വെര 
Credit line 2 : 30 ലക്ഷം രൂപ വെര 
പലിശ നിരക്ക് : 
Credit line 1 : 6% 
Credit line 2 : 6% 
പിഴപലിശ : 
Credit line 1 : 6% 
Credit line 2 : 6% 
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി : 60 മാസ ഗഡുക്കൾ 
ജാമ�ം : വസ്തു ജാമ�ം/ആൾ ജാമ�ം 



വിദ�ാഭ�ാസ വായ്പാ പദ്ധതി 
പരമാവധി വായ്പാ തുക : 

Credit line 1 : 20,00,000/- (ഇന്ത�) 
Credit line 2 : 30,00,000/-(വിേദശത്ത്) 
പലിശ നിരക്ക് : 
Credit line 1 : 3% 
Credit line 2 : 5% 
പിഴപലിശ : 
Credit line 1 : 6% 
Credit line 2 : 6% 
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി : 60 മാസ ഗഡുക്കൾ 
ജാമ�ം : വസ്തു ജാമ�ം/ആൾ ജാമ�ം 

ലഘു വായ്പാ പദ്ധതി 
പരമാവധി വായ്പാ തുക : 50 ലക്ഷം രൂപ വെര 

പലിശ നിരക്ക് : 
SHG : 5% 
NGO : 2% 
പിഴപലിശ : 
SHG : 6% 
NGO : 6% 
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി : 36 മാസ ഗഡുക്കൾ 

പട്ടികജാതി വിഭാഗം 

േയാഗ�താ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
• സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച പട്ടികജാതി സമുദായത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട 

ആളായിരിക്കണം 

• വരുമാന പരിധി ്രഗാമ ്രപേദശങ്ങളിൽ 98,000/- രൂപ വെരയും, നഗരങ്ങളിൽ 
1,20,000/- രൂപ വെരയുമാണ്. 

• ്രപായപരിധി െതാഴിൽ വായ്പയ്ക്ക് 18 നും, 55 നും മേദ്ധ� ആയിരിക്കണം 

സ�യം െതാഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതി 
പരമാവധി വായ്പാ തുക : 3 ലക്ഷം രൂപ വെര 

പലിശ നിരക്ക് : 6% 
പിഴ പലിശ : 6% 

തിരിച്ചടവ് കാലാവധി : 60 മാസ ഗഡുക്കൾ 
ജാമ�ം : വസ്തു ജാമ�ം/ ആൾ ജാമ�ം 



വിദ�ാഭ�ാസ വായ്പാ പദ്ധതി 
പരമാവധി വായ്പാ തുക : 10ലക്ഷം രൂപവെര. (ഇന്ത�യിൽ പഠിക്കുന്നതിന്) 

: 20 ലക്ഷം രൂപവെര.(ഇന്ത�യ്ക്ക് പുറത്ത്) 

പലിശ നിരക്ക് : 4% 
പിഴപലിശ : 6% 
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി : അഞ്ച് വർഷം  
ജാമ�ം : വസ്തു ജാമ�ം/ആൾ ജാമ�ം 

െപാതു വിഭാഗം 

േയാഗ�താ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
• മറ്റ� വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉൾെപ്പടാത്ത ആളായിരിക്കണം 

• വാർഷിക  വരുമാന പരിധി ്രഗാമ്രപേദശങ്ങളിൽ 81,000/- രൂപയും, 
നഗരങ്ങളിൽ 1,20,000/- രൂപ വെരയുമാണ്. 

• ്രപായ പരിധി െതാഴിൽ വായ്പയ്ക്ക് 18 നും, 55 നും മേദ്ധ� ആയിരിക്കണം. 

പരമാവധി വായ്പാ തുക : 3ലക്ഷം രൂപവെര. 

പലിശ നിരക്ക് : 6% 
പിഴപലിശ : 6% 
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി : അഞ്ച് വർഷം  
ജാമ�ം : വസ്തു ജാമ�ം/ആൾ ജാമ�ം 

അേപക്ഷാ ഫാറം 
അേപക്ഷാ ഫാറം േകാർപ്പേറഷന്െറ േമഖലാ/ജില�ാ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും, 

www.kswdc.org എന്ന െവബ്ൈസറ്റിൽ നിന്നും സൗജന�മായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച അേപക്ഷാ ഫാരേത്താെടാപ്പം ചുവെട പറയുന്ന േരഖകള�െട 
പകർപ്പ�കൾ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് 

1. ജാതി, വയസ്സ് ഇവ െതളിയിക്കുന്ന േരഖകൾH SSLC/സ്കൂൾ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്െറ പകർപ്പ്/ വിേല�ജ് / താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ജാതി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ�ം, വയസ്സ് െതളിയിക്കുന്നതിന് ഗവണെമന്റ് െമഡിക്കൽ 
ഒഫീസറുെട സാക്ഷ� പ്രതവും) 

2. േറഷൻ കാർഡിന്െറ ഒന്നും രണ്ടും േപജുകൾ 
3. വിേല�ജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
4. ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്  
5. ആധാർ കാർഡ് 



6. ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്െറ പകർപ്പ്  
7. അേപക്ഷക വിധവേയാ വികലാംഗേയാ നിരാലംബേയാ ആെണങ്കിൽ അത് 

െതളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
8. ആരംഭിക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന പദ്ധതിെയ സംബന്ധിച്ച് അേപക്ഷക സ�യം 

തയ്യാറാക്കിയ േ്രപാജക്റ്റ് റിേപ്പാർട്ട�ം 5/- രൂപ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സ�ന്തം 
േമൽവിലാസം എഴുതിയ കവരും, അേപക്ഷകേയാെടാപ്പം സമർപ്പിക്കണം. 

ജാമ�ം 
വസ്തു ജാമ�ത്തിന് ഹാജരാേക്കണ്ട േരഖകൾ 

1. 5 െസന്ററിൽ കുറയാത്ത വസ്തുവിന്െറ ്രപമാണവും, അനുബന്ധ 
േരഖകള�ം നല്േകതണ്ടതാണ് 

2. മുൻ ആധാരം 
3. വസ്തുവിന്െറ കരം തീർത്ത രസീത് 
4. വസ്തുവിന്െറ വില നിർണ്ണയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
5. വിേല�ജ് ഓഫീസർ നൽകിയ ൈകവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
6. വിേല�ജ് ഓഫീസർ നല്കിസയ െലാേക്കഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് & സ്െകച്ച് 
7. സബ് രജിസ്്രടാറിൽ നിന്നുള്ള 15 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത 

കുടിക്കിട(ബാധ�ത) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  

ഉേദ�ാഗസ്ഥ ജാമ�ം 
1. 1 ലക്ഷം-3 ലക്ഷം രൂപ വെരയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് എല�ാ കിഴിവുകള�ം കഴിച്ച് 

്രപതിമാസം െമാത്തം വായ്പാ തുകയുെട 10% വെര ശമ്പളം ൈകപ്പറ്റ�ന്ന ഒരു 
സര്ക്കാുർ ഉേദ�ാഗസ്ഥന്െറ ജാമ�ം. 

2. 3 ലക്ഷം രൂപ വെരയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് എല�ാ കിഴിവുകള�ം കഴിച്ച് 
്രപതിമാസം െമാത്തം വായ്പാ തുകയുെട 12% വെര ശമ്പളം ൈകപ്പറ്റ�ന്ന ഒരു 
സര്ക്കാുർ ഉേദ�ാഗസ്ഥന്െറ ജാമ�ം. 

3. 3 ലക്ഷം-5 ലക്ഷം രൂപ വെരയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് എല�ാ കിഴിവുകള�ം കഴിച്ച് 
്രപതിമാസം െമാത്തം വായ്പാ തുകയുെട 12% വെര ശമ്പളം ൈകപ്പറ്റ�ന്ന ഒരു 
സർക്കാർ ഉേദ�ാഗസ്ഥന്െറ ജാമ�ം. 

4. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി േമഖലാ ഓഫീസുകളിൽ ബന്ധെപ്പടുക. 

181 മി്രത വിമൻ െഹൽപ് ൈലൻ 

േകരളത്തിെല വനിതകൾക്ക് 181 എന്ന ഏക േടാൾ ്രഫീ നമ്പരിലൂെട എല�ാ 
േമഖലകളിെലയും വിവര അേന�ഷണവും, അത�ാവശ� േസവനങ്ങള�ം 
എള�പ്പത്തിൽ ലഭ�മാക്കുക എന്ന ലക്ഷ�േത്താെട, േക്രന്ദ സർക്കാരിൻെറ 
സാമ്പത്തിക സഹായേത്താടു കൂടി, േകരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന 



േകാർപ്പേറഷൻ സ്്രതീകൾക്കു േവണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും േസവനം 
ലഭ�മാകുന്ന എമർജൻസി െഹൽപ്പ് ൈലൻ സംവിധാനം ആരംഭിച്ച�. 
േകരളത്തിെല സ്്രതീകൾക്ക് ഏത് അത�ാവശ� ഘട്ടത്തിലും സഹായം 
അഭ�ർത്ഥിക്കാനും, നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തെന്ന പരിഹാരം കാണാനും 
ഇതിലൂെട സൗകര�ം ലഭിക്കും. 181 എന്ന േടാൾ ്രഫീ നമ്പറിേലക്ക് 
വിളിക്കുന്നതിലൂെട സ്ഥലെത്ത ്രപധാന േഹാസ്പിറ്റൽ, േപാലീസ് േസ്റ്റഷൻ, 
ആബുലൻസ് സർവ്വീസ് എന്നിവയുെട േസവനങ്ങൾ ്രദുതഗതിയിൽ 
ലഭ�മാക്കുന്നതാണ്. 

ഷീ-േടായ�റ്റ്  

സുരക്ഷിതവും വൃത്തിയുള്ളതും 
അനായാേസന ഉപേയാഗിക്കാൻ 
കഴിയുന്നതുമായ ശൗചാലയങ്ങൾ നൂതന 
സാേങ്കതിക വിദ�യുെട സഹായേത്താെട 
ഇൻസിനേററ്റർ, നാപ്കിൻ െവൻറിംഗ് െമഷീൻ 
എന്നീ ആധുനിക സൗകര�ങ്ങൾ 
ഉൾെപ്പടുത്തി സ്്രതീകൾക്ക് ലഭ�മാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഷീ-േടായ�റ്റ്. സംസ്ഥാന 
വ�ാപകമായി 58 ഷീ-േടായ�റ്റ�കൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവ 
ഉപേയാഗസജ്ജവുമാണ്. 

െപൺകുട്ടികൾക്കുള്ള നാപ്കിൻ വിതരണം 

സംസ്ഥാനെത്ത സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂള�കളിൽ 6 മുതൽ 12 വെരയുള്ള 
�ാസുകളിെല െപൺകുട്ടികൾക്ക് സൗജന�മായി ഗുണേമറിയ സാനിട്ടറി 
നാപ്കിനുകള�ം, ഉപേയാഗിച്ച നാപ്കിനുകൾ കത്തിക്കുന്നതിനാവശ�മായ 
ഇൻസിനേററ്ററും, നാപ്കിനുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ�മായ അലമാര, 
െവൻഡിംഗ് െമഷീൻ എന്നിവയും സ്കൂള�കളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് 
ഷീ പാഡ് പദ്ധതി. േകാർപ്പേറഷൻ രൂപം െകാടുത്ത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
തിരുവനന്തപുരം േകാഴിേക്കാട് ജില�കളിെല സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് 
സ്കൂള�കളിൽ പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ട�ണ്ട്. തേദ്ദശ സ�യം 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള�െട സഹായത്താൽ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
്രപസ്തുത പദ്ധതി േകരളം ഒട്ടാെക നടപ്പിലാക്കുവാൻ േകാർപ്പേറഷൻ 
ലക്ഷ�മിടുന്നു. 
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