
SOFT LOAN TO RETURNEE MIGRANTS – 

CO-ORDINATED RE-INTEGRATION PROJECT FOR NRK’S – PRAVASI BHADRATHA MEGA 

Loan amount 

- Minimum amount Rs. 25,00,000/- (Rupees twenty five lakhs only) and maximum of 

Rs.2,00,00,000/- (Rupees Two crore only) per enterprise. 

- Minimum promoter contribution shall be 50% (loan amount restricted to 50% of the project cost) 

Interest Rate & Tenure 

- Interest rate –5% for initial 4 years with interest subvention of 3.75% from NORKA and 8.75% 

thereafter  

- Tenure – 5 1/2 years 

- Moratorium of up to 6 months shall be permitted for principal repayment. However, interest 

payment is mandatory during the moratorium period  

Eligibility 

- Only for Returnee NRK having Two years of overseas employment experience; eligibility to be 

certified by NORKA ROOTS 

- Company, Partnership, Proprietorship with MSME registration  

- Purpose - for asset creation – construction of building and procuring machinery items (not for 

working capital purpose) 

- Engaged in manufacturing or service industrial units 

- Trading (shops, wholesale etc.), real estate (buying, selling, and developing land & building for 

resale) and agriculture (farm, animal husbandry, etc.) not eligible 

- Entity must be established and made functional within the State of Kerala 

- Promoters should have a good CIBIL score i.e., above 650, if available. 

- Application should be submitted before 31-12-2021 

Security 

- Financial assistance shall be securitized by way of land, building, other fixed assets & collateral 

security to the extent of 1.33 times the loan amount  

- Personal Guarantee of all promoters/directors/partners to be provided. 

Fees (not exhaustive) 

- 0.25% of loan amount + GST as upfront fee after sanction 

- Valuation fees of security at actuals 

- Stamp papers for documentation 

Benefits 

- 3.75% interest subvention of from NORKA for the first four years 

- The processing charges of loan amounting to Rs.1 lakh plus GST shall be waived. 

- A rebate of 0.5% shall be offered in the upfront fee of 0.75% of the sanctioned loan. 

How to apply 

- Download the application form available in the website of KSIDC at www.ksidc.org 

- Apply as per the instructions therein  

http://www.ksidc.org/


SOFT LOAN TO RETURNEE MIGRANTS  – 

CO-ORDINATED RE-INTEGRATION PROJECT FOR NRK’S – PRAVASI BHADRATHA MEGA 

വായ്പാ തുക 

- കുറഞ്ഞ തുക Rs. 25,00,000/- (രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മാത്തം) കൂടാതത പരമാവധി 2,00,00,000/- 

രൂപ (രണ്ട് കകാടി രൂപ മാത്തം). 

- മിനിമം തത്പാകമാട്ടർ നികക്ഷപം 50% ആയിരിക്ും (വായ്പ തുക കത്പാജക്റ്റ് ചിലവിന്തറ 50% 
ആയി പരിമിതതെടുത്തിയിരിക്ുന്നു) 

പലിശ നിരക്ുും കാലാവധിയുും 

- പലിശ നിരക്് – ആദ്യ നാലു  വർഷകത്തക്് 5% (കനാർക്യിൽ നിന്നുള്ള  3.75% പലിശയിളവിന് 
കശഷം) അതിനുകശഷം 8.75%  

- കാലാവധി - 5 1/2 വർഷം 

- മുതൽ തിരിച്ചടവിന് 6 മാസം വതര തമാറകട്ടാറിയം അനുവദ്ിക്ും. തമാറകട്ടാറിയം കാലയളവിൽ 
പലിശ അടയ്ക്ൽ നിർബന്ധമാണ് 

യയാഗ്യത 

- തിരിതച്ചത്തിയ NRKs നു ലഭ്യമാണ് - രണ്ട് വർഷതത്ത വികദ്ശ തതാഴിൽ പരിചയം കവണം; 

കനാർക് റൂട്ട്് സാക്ഷയതെടുത്തണം  

- MSME രജി്ത്ടകഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള കമ്പനി, പാർട്ട്ണർഷിെ്, തത്പാപ്പെറർഷിെ് എന്നിവയ്ക്്   

- ഉകേശയം - അസറ് സൃഷ്ടിക്ലിനായി മാത്തം – വയവസായ ആവശയങ്ങൾക്ായുള്ള തകട്ടിട 
നിർമ്മാണം, യത്രസാമത്രികൾ വാങ്ങൽ എന്നിവയ്ക്്  

- ത്പവർത്തന മൂലധന ആവശയത്തിന് ലഭ്യമലല 

- ഉത്പാദ്ന അതലലങ്കിൽ കസവന വയവസായങ്ങളിൽ  ഏർതെട്ടിരിക്ുന്നവർക്് ലഭ്യമാണ്  

- വയാപാരം (കടകൾ, തമാത്തക്ച്ചവടം മുതലായവ), റിയൽ എകേറ് (വാങ്ങൽ, വിൽക്ൽ, 

വിൽെനയ്ക്ുള്ള ഭ്ൂമിയും തകട്ടിടവും വികസിെിക്ൽ), കൃഷി (കൃഷി, മൃരങ്ങതള വളർത്തൽ 
മുതലായവ) എന്നിവയ്ക്് ലഭ്യമലല 

- കകരള സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ യൂണിറ് സ്ഥാപിക്ുകയും ത്പവർത്തനക്ഷമമാക്ുകയും കവണം 

- തത്പാകമാട്ടർമാർക്് നലല സിബിൽ ്കകാർ (650 ന് മുകളിൽ) ഉണ്ടായിരിക്ണം, 

- അകപക്ഷ 31-12-2021 ന് മുമ്പ് സമർെിക്ണം 

സെകയൂരിറ്റി / ഈട്  

- വായ്പാ തുകയുതട 1.33 മടങ്ങ് ഭ്ൂമി, തകട്ടിടം, മറ് സ്ഥിര ആ്തികൾ എന്നിവ മുകേന ഈട് 
നല്കണം  

- എലലാ തത്പാകമാട്ടർമാരും  ഡയറക്റ്ടർമാരും പങ്കാളികളും വയക്തിരത രയാരണ്ടി നൽകണം. 

ഫീസ് (െമഗ്ഗ്മലല) 

- വായ്പ അനുവദ്ിച്ചതിനുകശഷം വായ്പ തുകയുതട 0.25% + ജിഎ്ടി മുൻകൂർ ഫീ്, 
വായ്പയ്ക്് നൽകുന്ന ഈടിന്തറ മൂലയനിർണ്ണയ ഫീ്, കഡാകയുതമന്കറഷനായി ോമ്പ് 
കപെറുകൾ എന്നിവ ബാധകമാണ്. 

ആനുകൂലയങ്ങൾ 

- ആദ്യതത്ത നാല് വർഷകത്തക്് കനാർക്യിൽ നിന്ന് 3.75% പലിശ ഇളവ് 

- വായ്പയുതട കത്പാസസ്ിംഗ് ചാർജ്ജായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും  ജിഎ്ടിയും ഒഴിവാക്ും. 

- വായ്പയുതട 0.75% മുൻകൂർ ഫീസായി നല്കകണ്ടതിൽ 0.5% കിഴിവ് നല്കും. 0.25% മാത്തകമ 
അടയ്കക്ണ്ടതുളളു  

അയപക്ഷിയക്ണ്ട വിധും 

- തകഎ്ഐഡിസിയുതട www.ksidc.org എന്ന തവബ്പ്പസറിൽ ലഭ്യമായ അകപക്ഷാകഫാറം 
ഡൗൺകലാഡ് തചയ്യുക 

- അതിലുള്ള നിർകേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 31-12-2021 ന് മുൻപായി അകപക്ഷാകഫാറം സമർെിക്ുക  


