
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  

 

ಉದ್ಯಮಶೇಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ  

• ನಿಗಮವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಕೃತ / ಗ್ಾಾಮೋಣ / ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಾೂಾಂಕನಗಳ ಸಹಯೋಗದೆಯಾಂದಿಗ್ೆ  
ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗ್ೆಯಳಿಸಲಾಗನತ್ತಿದೆ. 

 

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರಯ. 1.00 ಲಕ್ಷ ಮೋಲಪಟನಾ ರಯ.7.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗ್ೆ 

ಸಹಾಯಧನ್ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೋ.33 ರಷ್ನಾ (ಗರಿಷ್ಾ ಮತ್ತ ರಯ. 1.00 ಲಕ್ಷ)  

ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲ
  

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೋ.67 ರಷ್ನಾ. (ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ಕಾಂತನಗಳಲ್ಲಿ ಮರನಪಾವತ್ತ ಮಾಡ್ಬೆೋಕನ.) 

 

ಕ ೈಗ ತ್ತಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದಾದ್ ಕ ಲವು ಅರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ್ು;- (ಉದ ಿೇಶಗಳ್ು) 

• ಚ್ಪಪಲ್ಲ ಅಾಂಗಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾಲಲರ್, ಸಾಫ್ಟ್ಾ್ ಡಿಾಾಂಕ್್ ಘಟಕ, ದಿನ್ಸಿ/ಸೆಾೋಷ್ನ್ರಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಹೊನ್ನಗ್ಾರಿಕೆ, 
ಕೆಯೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹಾಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ವಕೋಲರ ಕಛೆೋರಿ, ಇಲೆಕರಕಲ್ಡ ಶಾಪ್, ರೆಡಿಮಡ್ ಗ್ಾಮಲಾಂಟ್ಸ್, 
ಆಟೆಯೋರಿಕ್ಷಾ, ಗಯಡ್್ ಕಾೂರಿಯರ್, ಪಾೂಸೆಾಂಜರ್ ಕಾರ್, ಸಿಮಾಂಟ್ಸ ಬ್ರಾಕ್/ಇಟಿಾಗ್ೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಹಾಗಯ ಇತರೆ 
ಯಾವುದೆೋ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಣಣ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆ/ಸೆೋವಾ ಘಟಕ/ವಾೂಪಾರ ಉದಿಿಮ ಪಾಾರಾಂಭಿಸಲನ. 

 

ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ  ಇರಬ ೇಕಾದ್ ಅಹಿತ ಗಳ್ು:- 

• ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತ್ತಗ್ೆ ಸೆೋರಿದವರಾಗಿರಬೆೋಕನ. 

• ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಕನಿಷ್ಠ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಲಗಳಿಾಂದ ಕನಾಲಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನತ್ತಿರಬೆೋಕನ. 

• ಅರ್ಜಲದಾರರ ವಯಸನ್ 18 ರಿಾಂದ 60 ವಷ್ಲಗಳ ಒಳಗಿರಬೆೋಕನ.  

 ಅರ್ಜಲದಾರರ ಕನಟನಾಂಬ್ದ ಸದಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಯಬ್ಬರಯ ಸಕಾಲರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದನ.  

http://www.google.co.in/imgres?start=152&hl=en&biw=1350&bih=608&tbm=isch&tbnid=8r8nNz1KTMilCM:&imgrefurl=http://www.cartrade.com/buy-used-cars/Vijayawada/Tata/Indica-V2-DLS/398415.html&docid=40aXHsv1TZrzNM&imgurl=http://imagecdn7.cartrade.com/img/800x600/lis/tata-indica-v2-398415-1356505711.jpg&w=800&h=480&ei=giqwUcneFM2wiQfe2oDwCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:100,i:196&iact=rc&dur=3439&page=10&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=23&tx=140&ty=98


 ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕನಟನಾಂಬ್ದವರನ ಈ ಹಾಂದೆ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಯಾವುದೆೋ ಸೌಲಭೂ 
ಪಡೆದಿರಬಾರದನ. 

 ಕನಟನಾಂಬ್ದ  ವಾಷ್ಟ್ಲಕ ಆದಾಯ,  ಗ್ಾಾಮೋಣ  ಪಾದೆೋಶದವರಿಗ್ೆ  ರಯ. 40,000/- ನ್ಗರ ಪಾದೆೋಶದವರಿಗ್ೆ  

 ರಯ. 55,000/- ಮೋರಿರಬಾರದನ. 
 

ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ  ಸಲ್ಲಸಿಬ ೇಕಾದ್ ದಾಖಲ ಗಳ್ು :-  

 ಪಾಸ್ ೋೋಟ್ಸಲ ಅಳಯೆಯ ಇತ್ತಿೋನ ನ್ ವಾವನ ತಾ -2. 

 ಜಾತ್ತ ಪಾಮಾಣ ಪತಾ  

 ಆದಾಯ ಪಾಮಾಣ ಪತಾ  

 ಪಡಿತರ ನ ೋಟಿ  

 ಗನರನತ್ತನ್ ನ ೋಟಿ (ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಲ/ಚ್ನನಾವಣಾ ಗನರನತ್ತನ್ ನ ೋಟಿ/ಡೆೈವಾಂಗ ಲೆೈಸಸ್/  
ಪಾಸ ಕಾಡ್ಲ/ವಾವನ ತಾವರನವ ಬಾೂಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸಿಕ/ಪಾಸ್ ೋೋಟಲ)   

 ವಾಹನ್ ಉದೆಿೋಶಕಾಾಗಿ ಅರ್ಜಲ ಸಲ್ಲಿಸನವವರನ ಖಾಯಾಂ ಡೆೈವಾಂಗ ಲೆೈಸಸ್ ಹೆಯಾಂದಿರಬೆೋಕನ. ಪಾೂಸೆಾಂಜರ್ 
ವಾಹನ್ಗಳಿಗ್ೆ ಬಾೂಡ್್ ಹೆಯಾಂದಿರಬೆೋಕನ ಮತನಿ ವಾಹನ್ದ ಕೆಯಟೆೋಷ್ಸ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕನ. 

 ಕೃಷ್ಟ್ ಉದೆಿೋಶಕಾಾಗಿ ಅರ್ಜಲ ಸಲ್ಲಿಸನವವರನ ಜಮೋನಿನ್ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕನ  

 ಉದೆಿೋಶಿತ ಕಸನಬ್ರನ್ಲ್ಲಿ ತರಬೆೋತ್ತ ಅಥವಾ ಅನ್ನಭವ ಹೆಯಾಂದಿದಲ್ಲಿ ಪಾಮಾಣ ಪತಾ  

 ದರಪಟಿಾ ಮತನಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿ 

 

ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ್ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗೊ  ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ್  ವಿವಿಧ  ಹಂತಗಳ್ು:- 

 ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭೂ ಪಡೆಯಲನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಾ್ಯವಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕನ. ಇಲಿವಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಾ ಸಮತ್ತಗ್ೆ ಅರ್ಜಲಯನ್ನು ಮಾಂಡಿಸಲಾಗನವುದಿಲಿ. 

 ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಲಗಳನ್ನು ವಧಾನ್ಸವಾ ಕ್ಷೆೋತಾವಾರನ ಪಟಿಾ ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ೂ ಶಾಸಕರ ಅಧೂಕ್ಷಯೆಯಲ್ಲನಿ್ 
ಆಯ್ಕಾ ಸಮತ್ತ ಸವೆಗ್ೆ ಮಾಂಡಿಸಲಾಗನವುದನ. 

 ಮಹಳೆಯರಿಗ್ೆ ಶೆೋ. 33.33 ಹಾಗಯ ಅಾಂಗವಕಲರಿಗ್ೆ ಶೆೋ.3ರಷ್ನಾ ಮೋಸಲಾತ್ತ ಅನ್ವಯ ಆಯ್ಕಾ 
ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದನ. 

 ಆಯ್ಕಾ ಸಮತ್ತಯಾಂದ ಆಯ್ಕಾಯಾದ ಬ್ಗ್ೆೆ ಅರ್ಜಲದಾರರಿಗ್ೆ ಅಾಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮಯಲಕ 
ತ್ತಳಿಸಿಲಾಗನವುದನ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಲದಾರರೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಅಾಂತಜಾಲಲ ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಲ ಸಾಂಖೊ 
ದಾಖಲ್ಲಸಿ ತ್ತಳಿದನಕೆಯಳಳಬ್ಹನದನ. 



 ನಿಗಮದ ಯಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕಾ ಸಮತ್ತ ಮಯಲಕ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡ್ಲಪಟಾ ಅರ್ಜಲದಾರರ 
ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಲರಿರನವ ಕನರಿತನ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸನವರನ. 

 ಯಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಲರೆಾಂದನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಸಿಿದ ಅರ್ಜಲದಾರರನ 
ಮಯಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಹಾಜರನಪಡಿಸಿ ರ್ಜಲಾಿ ವೂವಸಾಥಪಕರಿಾಂದ ಧೃಢೋಕರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ 
ಅರ್ಜಲಗಳನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭವಗಳು ಸಯನ ಸಿದ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಲ ಮಾಂಜಯರಾತ್ತಗ್ೆ ಕಳುಹಸಿ 
ಫಲಾನ್ನಭವಗಳಿಗ್ೆ ಅಾಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮಯಲಕ ಮಾಹತ್ತ ಕೆಯಡ್ಲಾಗನವುದನ. ಅಥವಾ ಅರ್ಜಲದಾರರೆೋ 
ನೆೋರವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಅಾಂತಜಾಲಲ ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಲ ಸಾಂಖೊ ದಾಖಲ್ಲಸಿ ತ್ತಳಿದನಕೆಯಳಳಬ್ಹನದನ.  

 ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಪಾಾಾರಾಂಭಿಸಲನ ಉದೆಿೋಶಿಸಿರನವ ಘಟಕದ ಸಾಥಪನೆಯ ಸಾಧೂಯೆ ಮತನಿ ಆರ್ಥಲಕ ಸಿಾಂಧನತವ 
ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲ ಮಾಂಜಯರಾತ್ತ ನಿೋಡ್ನವುದನ ಆಯಾ ಬಾೂಾಂಕನ್ ವೂವಸಾಥಪಕರ ವೆೈಯಕಕಿ 
ಜವಾಬಾಿರಿಯಾಗಿರನತಿದೆ.  ಒಾಂದನ ವೆೋಳ  ೆ ಬಾೂಾಂಕ್ ವೂವಸಾಥಪಕರನ ವನಾ ಕಾರಣ ಅರ್ಜಲ ತ್ತರಸಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ, 
ನಿಗಮವು ಸಯಕಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ವೂವಹರಿಸಿ ಫಲಾನ್ನಭವಗ್ೆ ನಾೂಯ ಒದಗಿಸಲನ ಸಹಕರಿಸನವುದನ. 

 ಬಾೂಾಂಕ್ ಗಳಿಾಂದ ಸಾಲ ಮಾಂಜಯರನ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ ಬ್ರಡ್ನಗಡೆ ಕೆಯೋರಿ ನಿಗದಿತ ನ್ಮಯನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾೂಾಂಕ್ 
ಶಾಖೆಗಳ ವೂವಸಾಥಪಕರನ ನಿಗಮಕೆಾ ಪಾಸಾಿವನೆ ಸಲ್ಲಿಸನವರನ. 

 ನಿಗಮದಿಾಂದ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಸಹಾಯಧನ್ ಬ್ರಡ್ನಗಡೆ 
ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದನ. 

 ಬಾೂಾಂಕ್ ವತ್ತಯಾಂದ ಮಾಂಜಯರನ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಮೊತಿದೆಯಾಂದಿಗ್ೆ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಬ್ರಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡಿದ 
ಸಹಾಯಧನ್ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು ಒಟಿಾಗ್ೆ ಸೆೋರಿಸಿ ಉಯಾಪದಕ ಘಟಕವನ್ನು ಸಾಥಪಿಸಲನ 
ಫಲಾನ್ನಭವಗ್ೆ/ಸರಬ್ರಾಜನದಾರರಿಗ್ೆ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ ಬ್ರಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡ್ನತಿದೆ. 

 ಫಲಾನ್ನಭವಯನ ಉಯಾಪದಕ ಘಟಕವನ್ನು ಸಾಥಪಿಸಿ ನಿಗಮಕೆಾ ಮಾಹತ್ತ ನಿೋಡ್ನವುದನ. 

 ನಿಗಮದ ಯಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಿಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಮದ ಸಹಾಯಧನ್ ಹಾಗಯ ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಗದಿತ 
ಉದೆಿೋಶಕೆಾ ಫಲಾನ್ನಭವಯನ ಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉಯಾಪದಕ ಘಟಕ ಪಾಾರಾಂಭಿಸಿರನವ ಕನರಿತನ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನಾ 
ವರದಿಯನ್ನು ೋೋಟೆಯೋ ಸಮೋತ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಸಿನವರನ. 

 ನಿಗಮದಿಾಂದ ಬ್ರಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ಸಹಾಯಧನ್/ಬ್ರೋಜಧನ್ವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಉದೆಿೋಶಕೆಾ ವನಿಯೋಗಿಸಿರನವ 
ಕನರಿತನ ಬಾೂಾಂಕ್ ವೂವಸಾಥಪಕರಿಾಂದ ಸಹಾಯಧನ್/ಬ್ರೋಜಧನ್ ವನಿಯೋಗ ಪಾಮಾಣ ಪತಾ ಪಡೆಯನವುದನ. 

 

 

 


