ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಪ್.ಡಿ.ಸಿ -ನ ೇರಸಾಲ ಯೇಜನ
•

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸನ ಮತ್ನು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನ್ವದೆಹಲಿ ಇವರ
ಸಹಯೋಗದೆೊಡನೆ ಅನ್ನಷ್ಾಟನ್ಗೆೊಳಿಸಲಾಗನತಿುದೆ.

•

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೊ. 1.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೊ. 7.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ.

•

ರೊ. 1.00 ಲಕ್ಷ ಮೋಲಪಟಟ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೋ. 70 ರಿಿಂದ 75 ರಷ್ನಟ ಅವಧ್ಧಸಾಲ, ಶೆೋ. 20
ನಿಗಮದಿಂದ ಬೋಜಧನ್ ಸಾಲ, ಶೆೋ. 5 ರಿಿಂದ 10 ರಷ್ನಟ ಪರವತ್ತಕರ ಪಾಲನ.

•

ಬೋಜಧನ್ ಸಾಲಕೆೆ ಶೆೋ. 4 ಹಾಗೊ ಅವಧ್ಧಸಾಲಕೆೆ ಶೆೋ. 6 ರಿಂತೆ ಸರಳಬಡ್ಡಿ ವಿಧ್ಧಸಲಾಗನವುದನ. ನಿಗದತ್
ಅವಧ್ಧಯಲಿಿ ಅವಧ್ಧ ಸಾಲ ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡದದದಲಿಿ ಶೆೋ. 2 ರ ದಿಂಡ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧ್ಧಸಲಾಗನವುದನ.

•

ಮರನಪಾವತಿ ಅವಧ್ಧ 60 ಮಾಸಿಕ ಕಿಂತ್ನಗಳು.
ಕ ೈಗ ತ್ತಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ್ು:- (ಉದ ದೇಶಗಳ್ು)

•

ಟಾಟಾ ಇಿಂಡ್ಡಕಾ, ಇಟ್ಟಟಗೆ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ಬೊೂಟ್ಟ ಪಾಲತರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರರಕಲ್ ಷ್ಾಪ್, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಆಟೆೊೋರಿಕ್ಷಾ,
ಗೊಡ್ಸ್ ಕಾೂರಿಯರ್, ವಕ್ಟ್ರೋಲರ ಕಛೆೋರಿ, ಹಿಟ್ಟಟನ್ ಗಿರಣಿ, ಮಿನಿಡೆೈರಿ, ಮಡ್ಡಕಲ್/ಡೆಿಂಟಲ್ ಕ್ಟ್ರಿನಿಕ್, ಮಡ್ಡಕಲ್
ಸೆೊಟೋರ್, ಡ್ಡ.ಟ್ಟ.ಪಿ. ಸೆಿಂಟರ್, ಕೆೊೋಳಿ ಸಾಕಣಿಕೆ, ಹಿಂದ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಟಾರಾಕಟರ್ ಮತ್ನು ಟೆೈಲರ್,

ಟಾಟ

ಸನಮೋ ಮತ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸನ ಮತ್ನು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನ್ನಮೋದಸಿದ
ಇತ್ರೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದದಮಗಳು.
ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರಿಗ ಇರಬ ೇಕಾದ ಅಹಿತ ಗಳ್ು:•

ಅಜಿತದಾರರನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗೆ ಸೆೋರಿದವರಾಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅಜಿತದಾರರನ ಕನಿಷ್ಠ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ತಗಳಿಿಂದ ಕನಾತಟಕದಲಿಿ ವಾಸಿಸನತಿುರಬೆೋಕನ.

•

ಅಜಿತದಾರರ ವಯಸನ್ 18 ರಿಿಂದ 60 ವಷ್ತಗಳ ಒಳಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅಜಿತದಾರರ ಕನಟನಿಂಬದ ಸದಸೂರಲಿಿ ಯಾರೆೊಬಬರೊ ಸಕಾತರಿ ನೌಕರಿಯಲಿಿರಬಾರದನ.

•

ಅಜಿತದಾರರನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕನಟನಿಂಬದವರನ ಈ ಹಿಿಂದೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಯಾವುದೆೋ ಸೌಲಭೂ
ಪಡೆದರಬಾರದನ.

•

ಕನಟನಿಂಬದ ವಾಷ್ಟ್ತಕ ಆದಾಯ, ಗಾರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶದವರಿಗೆ ರೊ. 81000/- ನ್ಗರ ಪರದೆೋಶದವರಿಗೆ
ರೊ. 1,03,000/- ಮಿೋರಿರಬಾರದನ.
ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳ್ು (ಜ ರಾಕ್ಸ್ ಪರತ್ತಗಳ್ು) :-

•

ಪಾಸ್ೋೋರ್ಟ್ ತ ಅಳತೆಯ ಇತಿುೋನ ನ್ ವಾವನ ತ್ರ -2.

•

ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ

•

ಆದಾಯ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ

•

ಪಡ್ಡತ್ರ ನ ೋಟ್ಟ

•

ಗನರನತಿನ್

ನ ೋಟ್ಟ

(ಆಧಾರ್

ಕಾಡ್ಸತ/ಚ್ನನಾವಣಾ

ಗನರನತಿನ್

ನ ೋಟ್ಟ/ಡೆೈವಿಿಂಗಲೆೈಸಸ್/

ಪಾಸಕಾಡ್ಸತ/ವಾವನ ತ್ರವಿರನವ ಬಾೂಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಪುಸುಕ/ಪಾಸ್ೋೋಟತ)
•

ವಾಹನ್ ಉದೆದೋಶಕಾೆಗಿ ಅಜಿತ ಸಲಿಿಸನವವರನ ಖಾಯಿಂ ಡೆೈವಿಿಂಗ ಲೆೈಸಸ್ ಹೆೊಿಂದರಬೆೋಕನ. ಪಾೂಸೆಿಂಜರ್
ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ಬಾೂಡ್ಸ್ ಹೆೊಿಂದರಬೆೋಕನ ಮತ್ನು ವಾಹನ್ದ ಕೆೊಟೆೋಷ್Àಸ ಸಲಿಿಸಬೆೋಕನ.

•

ಕೃಷ್ಟ್ ಉದೆದೋಶಕಾೆಗಿ ಅಜಿತ ಸಲಿಿಸನವವರನ ಜಮಿೋನಿನ್ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ. ಸಲಿಿಸಬೆೋಕನ (ನ್ಕಲನ ಪರತಿ).

•

ಉದೆದೋಶಿತ್ ಕಸನಬನ್ಲಿಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನಭವ ಹೆೊಿಂದದಲಿಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ (ನ್ಕಲನ ಪರತಿ).

•

ದರಪಟ್ಟಟ ಮತ್ನು ಯೋಜನಾ ವರದ
ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ್ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗೊ ಯೇಜನ ಅನುಷ್ಾಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ್ು:-

•

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅಜಿತಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ್ಸವಾ ಕ್ಷೆೋತ್ರವಾರನ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡ್ಡ, ಮಾನ್ೂ ಶಾಸಕರ ಅಧೂಕ್ಷತೆಯಲಿಿನ್
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲಿಿ ಮಿಂಡ್ಡಸಲಾಗನವುದನ.

•

ಆಯ್ಕೆ

ಸಮಿತಿಯಿಂದ

ಆಯ್ಕೆಯಾದ

ಬಗೆೆ

ಅಜಿತದಾರರಿಗೆ

ಅಿಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್

ಮೊಲಕ

ತಿಳಿಸಿಲಾಗನವುದನ ಅಥವಾ ಅಜಿತದಾರರೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಅಿಂತ್ಜಾತಲ ತಾಣದಲಿಿ ಅಜಿತ ಸಿಂಖೊ
ದಾಖಲಿಸಿ ತಿಳಿದನಕೆೊಳಳಬಹನದನ.
•

ನಿಗಮದ ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮೊಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಪಟಟ ಅಜಿತದಾರರ
ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡ್ಡ ಅಹತರಿರನವ ಕನರಿತ್ನ ಜಿಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ ವರದ ಸಲಿಿಸನವರನ.

•

ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡ್ಡ ಅಹತರೆಿಂದನ ವರದ ಸಲಿಿಸಿದ ಅಜಿತದಾರರನ
ಮೊಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಿಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹಾಜರನಪಡ್ಡಸಿ ಜಿಲಾಿ ವೂವಸಾಥಪಕರಿಿಂದ ಧೃಢೋಕರಿಸಿದ ನ್ಿಂತ್ರ
ಅಜಿತಗಳನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ಸೊನ ಸಿದ ಬಾೂಿಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಿಂಜೊರಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಿಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮೊಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೆೊಡಲಾಗನವುದನ. ಅಥವಾ ಅಜಿತದಾರರೆೋ
ನೆೋರವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಅಿಂತ್ಜಾತಲ ತಾಣದಲಿಿ ಅಜಿತ ಸಿಂಖೊ ದಾಖಲಿಸಿ ತಿಳಿದನಕೆೊಳಳಬಹನದನ.
•

ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಜಿತಗಳನ್ನು ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಿಂಜೊರಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೆೊಡಲಾಗನವುದನ. ಘಟಕ
ವೆಚ್ಚ

ರೊ. 2.50 ಲಕ್ಷ ಮೋಲಪಟಟ ಪರಸಾುವನೆಗಳು ಉನ್ುತ್ ಮಟಟದ (HPC) ಸಮಿತಿಯಲಿಿ ಹಾಗೊ

ಅದಕ್ಟ್ರೆಿಂತ್ ಕಡ್ಡಮ ಇರನವ ಪರಸಾುವನೆಗಳು ಉಪ ಸಮಿತಿಯಿಂದ (Sub-Committee) ಅನ್ನಮೋದನೆ
ಪಡೆದನ ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ಮಿಂಜೊರಾತಿ ಆದೆೋಶ ನಿೋಡಲಾಗನವುದನ.
•

ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ಮಿಂಜೊರಾತಿ ಆದೆೋಶ ಬಿಂದ ನ್ಿಂತ್ರ ಅವಧ್ಧಸಾಲ ಮತ್ನು ಬೋಜಧನ್ ಸಾಲದ
ಮತ್ುಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಧಸಿದಿಂತೆ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲಿಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೊ ಕಾರಸ್ ಮಾಡ್ಡದ 10 ಚೆಕ್
ಹಾಳೆಗಳನ್ನು “ಜಿಲಾಿ ವೂವಸಾಥಪಕರನ, ಡಾ. ಬ.ಆರ್. ಅಿಂಬೆೋಡೆರ್ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ ----- ಜಿಲೆಿ” ಇವರ
ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದನ ದನಾಿಂಕ ಹಾಗೊ ಮತ್ು ನ್ಮೊದಸದೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಡ ಸಲಿಿಸಬೆೋಕನ.

•

ನಿಗಮದಿಂದ ಪಡೆಯನವ ಬೋಜಧನ್ಸಾಲ ಹಾಗೊ ಅವಧ್ಧಸಾಲಕೆೆ ಜಾಮಿೋನ್ನ ನಿೋಡಬೆೋಕನ.

•

ಪೂರಕ ಭಧರತೆಯಾಗಿ ನಿಗದಪಡ್ಡಸಿದ ಮತ್ುಕೆೆ ಫಲಾನ್ನಭವಿಯ ಅಥವಾ ಮೊರನೆೋ ವೂಕ್ಟ್ರುಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಧಸಿದ
ಸಿಥರಾಸಿಥಯನ್ನು (ಕಟಟಡ/ನಿವೆೋಶನ್/ಜಮಿೋನ್ನ) ನಿಗಮಕೆೆ ಆಧಾರ ಮಾಡಬೆೋಕನ ಅಥವಾ ಜಿೋವವಿಮಾ
ಪಾಲಿಸಿ/ನಿಗದತ್ ಠೆೋವಣಿ/ಎಸ.ಎಸ್.ಸಿ ಗಳನ್ನು ನಿಗಮಕೆೆ ಲಿೋಸ ಮಾಡ್ಡಕೆೊಡಬೆೋಕನ.

•

ವಾರಸನದಾರರನ್ನು ನೆೋಮಿಸಬೆೋಕನ. (ಒಿಂದನ ವೆೋಳೆ ಫಲಾನ್ನಭವಿಯನ ಮರಣ ಹೆೊಿಂದದಲಿಿ ಸಾಲವನ್ನುು
ತಿೋರಿಸನವ ಜವಾಬಾದರಿ ಹೆೊರನವವರನ.)

•

ಫಲಾನ್ನಭವಿ ವಿಂತಿಗೆ (ಪಿ.ಸಿ) ಶೆೋ. 5 ರ ಮತ್ುಕೆೆ ನಿಗಮದ ಹೆಸರಿಗೆ ಡ್ಡಮಾಿಂಡ್ಸ ಡಾರಪ್ಟ ಸಲಿಿಸಬೆೋಕನ.

•

ಆಯಾ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ನಿಗದಯಾದ ಮಾಗತಸೊನ ಯಿಂತೆ ಘಟಕ ಸಾಥಪಿಸಲನ ಆಗತ್ೂವಿರನವಷ್ನಟ ಹಣಕಾಸನ್ನು
ನಿಗಮವು ಫಲಾನ್ನಭವಿಗೆ ಒಿಂದೆೋ ಕಿಂತಿನ್ಲಿಿ/ಹಲವು ಕಿಂತ್ನಗಳ ಮೊಲಕ ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನವುದನ.
ನ ೇರಸಾಲ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಒದಗಿಸಬ ೇಕಾದ ಪೂರಕ ಭ್ಧರತ ಯ ವಿವರ
(ರೊಪಾಯಿಗಳ್ಲ್ಲಿ)
ಕರ.ಸಂ

ಇಂದ

1

ವರ ಗ

ಘಟಕ ವ ಚಚದ ಶ ೇಕಡ್

35000

ಇಲಿ

2

35001

100000

10

3

100001

250000

15

4

250001

500000

20

5

500001

700000

25

6

700000 ಮೋಲಪಟನಟ

50

ಒಿಂದಕ್ಟ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚ್ನಚ ಕಿಂತ್ನಗಳಲಿಿ ಹಣ ಬಡನಗಡೆಯಾದಲಿಿ

ಕಿಂತಿನ್

ಹಣವನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭವಿಯನ

ಸಮಪತಕವಾಗಿ ನಿಗದತ್ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಬಳಸಿರನವ ಕನರಿತ್ನ ತಾ.ಅ.ಅ.ಗಳಿಿಂದ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನಾ ವರದ
ಪಡೆದನ ಮನಿಂದನ್ ಕಿಂತ್ನಗಳನ್ನು ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನವುದನ.
•

ಈ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಸೃಷ್ಟ್ಠಸಲಾದ ಸವತ್ುನ್ನು ಸಮಗರ ವಿಮಗೆೊಳಪಡ್ಡಸನವುದನ ಕಡಾಿಯವಾಗಿರನತ್ುದೆ.

•

ಫಲಾನ್ನಭವಿಯನ ಉತಾಪದಕ ಘಟಕವನ್ನು ಸಾಥಪಿಸಿ ೋೋಟೆೊೋ ಸಮೋತ್ ನಿಗಮಕೆೆ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೋಡನವುದನ.

•

ನಿಗಮದ ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳು ನಿಗಮದ ಸಹಾಯಧನ್/ಬೋಜಧನ್ ಹಾಗೊ
ಎಸ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಡ್ಡ.ಸಿ ಅವದ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಗದತ್ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಲಾನ್ನಭವಿಯನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಡ
ಉತಾಪದಕ ಘಟಕ ಪಾರರಿಂಭಿಸಿರನವ ಕನರಿತ್ನ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನಾ ವರದಯನ್ನು ಜಿಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ
ಸಲಿಿಸನವರನ.

•

ನಿಗಮದಿಂದ ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಹಾಯಧನ್/ಬೋಜಧನ್ ಹಾಗೊ ಎಸ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಡ್ಡ.ಸಿ
ಅವಧ್ಧ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಗದತ್ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರನವ ಕನರಿತ್ನ ನಿಗಮದ ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೆೋರಿಗೆ
ನಿಗದತ್ ನ್ಮೊನೆಯಲಿಿ ಬೋಜಧನ್ ಹಾಗೊ ಎಸ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಡ್ಡ.ಸಿ ಅವಧ್ಧ ಸಾಲ ವಿನಿಯೋಗ
ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲಿಿಸನವುದನ.

