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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3736 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�മേകാർ�േറഷ�കൾ വഴി വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനാവശ��ിന് �റ�പലിശനിര�ിൽ വാ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. െക. ��ാലി��ി
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) പഠനാവശ��ിനായി വിദ�ാർ�ികൾ ബാ�കൾ
�േഖന വാ� എ���തി� പകരം സം�ാന�

�വർ�ി�� േ�മേകാർ�േറഷ�കൾ വഴി
ബാ�കൾ നൽ��തിേന�ാൾ �റ� പലിശ�്
വാ� നൽ��തി�ളള സംവിധാനം
ആരംഭി��തിെന�റി�� പ�തികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(എ) നിലവിെല പ�തികൾ �വെട േചർ��; 1) േകരള
സം�ാന പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന
േകാർ�േറഷൻ പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെപ� �വതീ �വാൾ�് േകരള�ി�ം

മ� സം�ാന�ളി�ം ഉളള സർ�ാർ അംഗീ�ത
�ാപന�ളിൽ എ�ിനീയറിംഗ്, െമഡിസിൻ,
അ�ി�ൾ�ർ, ഫാർമസി, മാേനെ��് േന�ിംഗ്
�ട�ിയ െ�ാഫഷണൽ േകാ�കളിൽ േചർ�്
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം േന��തിനായി േകരള
സം�ാന പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന
േകാർ�േറഷൻ വാ� നൽ���്.
സം�ാന�ിനകെ� െ�ാഫഷണൽ ബി�ദ/
ബി�ദാന�ര പഠന�ിന് വാ�ാ �ക പരമാവധി 2
ല�ം �പ�ം മ�് സം�ാന�ളിെല പഠന�ിന്

4.00 ല�ം �പ�മാണ്. വാ��െട പലിശ നിര�്
6% �ം തിരി�ടവ് കാലാവധി പഠനം കഴി�ളള 5
വർഷ�മാണ്. അേപ�ക�െട ��ംബ വാർഷിക
വ�മാന പരിധി 3.50 ല�ം �പയാണ്. �ടാെത
'വിേദശ വിദ�ാഭ�ാസ വാ� പ�തി 'യിൻ കീഴിൽ
വിേദശ�ളള അംഗീ�ത�ം നി�ിത നിലവാര�ളള
സർ�കലാശാലകളിേലാ �ാപന�ളിേലാ

െവ�ളള െ�ാഫഷണൽ ഡിേ�ാമ, ബി�ദം,
ബി�ദാന�ര ബി�ദം, ഗേവഷണം എ�ീ
തല�ളിെല പഠന�ിന് ഒരാൾ�് പരമാവധി
10.00 ല�ം �പ വെര വാ� നൽ��താണ്.
വാ��െട പലിശ നിര�് 5.00 ല�ം �പ വെര
6%�ം അതി� �കളിൽ 10.00 ല�ം �പ വെര
8.5%�മാണ്. അേപ�ക�െട ��ംബ വാർഷിക
വ�മാന പരിധി 5.00 ല�ം �പയാണ്. 2)േകരള
സം�ാന പരിവർ�ിത ൈ��വ �പാർശിത
വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷൻ േകാർ�േറഷനിൽ
നി�ം പഠനാവശ��ിനായി വിദ�ാർ�ികൾ�്

4.5% പലിശ നിര�ിൽ പരമാവധി 5 ല�ം �പ
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വെര ഉേദ�ാഗ� ജാമ�ം/ വ� ജാമ��ിേ�ൽ

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�യായി നൽകി വ���്. 3)േകരള
സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  േകാർ�േറഷൻ േദശീയ
ഏജൻസികളായ േദശീയ പിേ�ാ� വിഭാഗ
ധനകാര� വികസന േകാർ�േറഷൻ(NBCFDC),
േദശീയ ന�നപ� വികസന ധനകാര�
േകാർ�േറഷൻ (NMDFC) �െട ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്െമറി�ടി�ാന�ിൽ അ�ിഷൻ
ലഭി� െ�ാഫഷണൽ/െട�ി�ൽ/ െവാേ�ഷണൽ
േകാ�കൾ ഇ���ക�ം വിേദശ�ം

പഠി��തിനായി �റ� പലിശ നിര�ിൽ
നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി വിദ�ാഭ�ാസ വാ�
അ�വദി� വ��. വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��. ഏജൻസി ��ംബ വാർഷിക വ�മാനം
പരമാവധി വാ�ാ �ക പലിശനിര�് ഇ���ക�്

വിേദശ�് െപൺ��ികൾ�്- 3.5% NBCFDC 3
ല�ം �പയിൽ താെഴ 15ല�ം 20ല�ം

ആൺ��ികൾ�്- 4% ��ംബ വാർഷിക
വ�മാന�ളളവർ�് NMDFC �ാമ�ളിൽ 98,000/-
�പയി�ം, 15ല�ം 20ല�ം 3% (Credit line 1)
നഗര�ളിൽ 1,20,000/- �പയി�ം താെഴ ��ംബ
വാർഷിക വ�മാന��വർ�് NMDFC(Credit 6
ല�ം �പയിൽ താെഴ 20 ല�ം 30 ല�ം

െപൺ��ികൾ�് 5% line 11) ��ംബ വാർഷിക
ആൺ��ികൾ�് 8% വ�മാന��വർ�് ഇതി�
�റെമ േകാർ�േറഷെ� തന� ഫ� ഉപേയാഗി�്
െ�ാഫഷണൽ/െട�ി�ൽ/ െവാേ�ഷണൽ/
ഡിേ�ാമ/ ഗവൺെമ�് അംഗീ�ത സർ�ിഫി��്
േകാ�കൾ ഇ���ക�് പഠി��തിനായി
പരമാവധി 3 ല�ം �പ 6% പലിശ നിര�ിൽ
വിദ�ാ�ീ എ� േപരിൽ വിദ�ാഭ�ാസ വാ�യായി
അ�വദി� വ��. വിദ�ാഭ�ാസ വാ��െട
�ായപരിധി 16-32 വയസാണ്. 4) േകരള
സം�ാന ന�നപ� വികസന ധനകാര�
േകാർ�േറഷൻ േകരള സം�ാന ന�നപ�
വികസന ധനകാര� േകാർ�േറഷനിൽ
(െക.എസ് .എം.ഡി.എഫ്.സി) ന�നപ�
വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാർ�ിക�െട

പഠനാവശ��ിനായി �റ� പലിശ നിര�ിൽ
വാ� നൽകി വ���്. ആയതിെ� വിശദ വിവരം
താെഴ േചർ�� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� പ�തികൾ
നാഷണൽ ൈമേനാറി�ി െഡവലപ്െമ�്
ഫിനാൻസ്  േകാർ�േറഷൻ ധനസഹായം വഴി
നട�ിലാ�� പ�തികൾ: പ�തി നിര�്
പരമാവധി �ക കാലാവധി �േത�ക വ�വ�കൾ
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വിദ�ാഭ�ാസ വാ� 3% 20 ല�ം (ഇ��യിൽ) 5
വർഷം ��ംബ വാർഷിക വ�മാന (Credit Line 1)
20 ല�ം (വിേദശ പഠനം) പരിധി 98,000/-
(�ാമീണ േമഖല) 1,20,000/- (നഗര േമഖല)
വിദ�ാഭ�ാസ വാ� സ�ീ 20 ല�ം 5 വർഷം ��ംബ
വാർഷിക വ�മാന (Credit Line 2) 5%
(ഇ��യിൽ) പരിധി 6 ല�ം വെര ��ഷൻ 20
ല�ം 8% (വിേദശ പഠനം)
െക.എസ് .എം.ഡി.എഫ്.സി പ�തി പ�തി നിര�്
പരമാവധി �ക കാലാവധി �േത�ക വ�വ�കൾ

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� 7% 15 ല�ം 5 വർഷം വ�മാന
പരിധി ബാധകമ� (Parent plus)

(ബി) ��ത േകാർ�േറഷ�കൾ�് ഇ�രം

പ�തികൾ�ായി പലിശ സ�ിഡി ഉൾെ�െട�ളള
സാ��ിക സഹായം നൽ��തി� േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

(ബി)

�പാർശ ലഭ�മാ�� �റ�് പരിഗണി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


