ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಸ್ವಯಂ ಉದ ್ಯೇಗಕ್ಾಕಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ ಆರ್ಥಿಕ ನ ರವು
•

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಕೃತ /ಜಿಲ್ಾಾ ಸಹಕಾರಿ / ಗ್ಾಾಮೋಣ / ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಾೂಾಂಕ್/
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸನ ಮತನು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ/ ಸಹಯೋಗದೆಯಡ್ನೆ
ಅನ್ನಷ್ಾಟನ್ಗ್ೆಯಳಿಸಲ್ಾಗನತಿುದೆ.

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ

ರಯ. 25,000-00

ಸಹಾಯಧನ್ (ಸಮಾಜ ಕಲ್ಾೂಣ ಇಲ್ಾಖೆಯಾಂದ)

ರಯ. 10,000/-

ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲ/ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಪ್.ಡಿ.ಸಿ ಅವಧ್ಧಸಾಲ/ ಅಾಂಬೆೋಡ್ಕರ್ ನಿಗಮದಾಂದ ರಯ. 15000/ಬೋಜಧನ್ ಸಾಲ
ಕ್ ೈಗ ತ್ತಿಕ್ ್ಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ ಲವು ಅರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕ್ ಗಳ್ು;- (ಉದ ದೇಶಗಳ್ು)
•

ಪಾನ್ ಅಾಂಗಡಿ, ಚ್ಪಪಲಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾಲಲರ್, ಕೆೋನ್ ಪನಿಲಚ್ರ್, ಗಯಡ್ಾಂಗಡಿ, ಪಾೂನಿಿ
ಸೆಯಟೋರ್, ಚಾಪೆ ತಯಾರಿಕೆ, ದನ್ಸಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಟೆೈಲರಿಾಂಗ್ ಶಾಪ್, ಹೆೈನ್ನಗ್ಾರಿಕೆ, ಬ್ನಟಿಟ
ಹೆಣೆಯನವುದನ, ರೆಡಿಮೋಡ್ ಗ್ಾಮಲಾಂಟ್ಸಿ, ದನ್ಸಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ಡ ದನರಸಿು ಇತರೆ ಯಾವುದೆೋ
ಸಣಣ ವಾೂಪಾರ ಮತನು ಇತ್ಾೂದ.
ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ ಇರಬ ೇಕ್ಾದ ಅಹಿತ ಗಳ್ು:-

•

ಅಜಿಲದಾರರನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗ್ೆ ಸೆೋರಿದವರಾಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಶೆೋ. 40 ರಿಾಂದ 60 ರವರೆಗ್ೆ ಅಾಂಗವಿಕಲತ್ೆಯರಬೆೋಕನ.

•

ಅಜಿಲದಾರರನ ಕನಿಷ್ಠ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಲಗಳಿಾಂದ ಕನಾಲಟಕದಲಿಾ ವಾಸಿಸನತಿುರಬೆೋಕನ.

•

ಅಜಿಲದಾರರ ವಯಸನಿ 18 ರಿಾಂದ 35 ವಷ್ಲಗಳ ಒಳಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅಜಿಲದಾರರ ಕನಟನಾಂಬ್ದ ಸದಸೂರಲಿಾ ಯಾರೆಯಬ್ಬರಯ ಸಕಾಲರಿ ನೌಕರಿಯಲಿಾರಬಾರದನ.

•

ಅಜಿಲದಾರರನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕನಟನಾಂಬ್ದವರನ ಈ ಹಾಂದೆ ನಿಗಮದಾಂದ ಯಾವುದೆೋ ಸೌಲಭ್ೂ
ಪಡೆದರಬಾರದನ.

•

ಅಜಿಲದಾರರ ಕನಟನಾಂಬ್ದ ವಾಷ್ಟ್ಲಕ ಆದಾಯವು ಗ್ಾಾಮೋಣ ಪಾದೆೋಶದವರಿಗ್ೆ ರಯ. 11500-00
ಮತನು ನ್ಗರ ಪಾದೆೋಶದವರೆಗ್ೆ ರಯ. 22,000/- ಮೋರಿರಬಾರದನ.
ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬ ೇಕ್ಾದ ದಾಖಲ ಗಳ್ು :-

•

ಪಾಸ್ೋೋಟ್ಸಲ ಅಳತ್ೆಯ ಇತಿುೋನ ನ್ ವಾವನ ತಾ-2

•

ಜಾತಿ ಪಾಮಾಣ ಪತಾ

•

ಜಿಲ್ಾಾ ಸಜಲನ್ರವರಿಾಂದ ಅಾಂಗವಿಕಲತ್ೆಯರನವ ಬ್ಗ್ೆೆ  ಪಾಮಾಣಪತಾ.

•

ಆದಾಯ ಪಾಮಾಣ ಪತಾ

•

ಪಡಿತರ ನ ೋಟಿ

•

ಗನರನತಿನ್

ನ ೋಟಿ

(ಆಧಾರ್

ಕಾಡ್ಲ/ಚ್ನನಾವಣಾ

ಗನರನತಿನ್

ನ ೋಟಿ/ಡೆೈವಿಾಂಗ್ಲ್ೆೈಸನ್ಿ/

ಪಾನ್ಕಾಡ್ಲ/ವಾವನ ತಾವಿರನವ ಬಾೂಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಪುಸುಕ/ಪಾಸ್ೋೋಟಲ)
ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ್ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗ್ ಯೇಜನ ಅನುಷ್ಾಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ್ು:•

ಅಜಿಲದಾರರನ

ಈ

ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸೌಲಭ್ೂ

ಪಡೆಯಲನ

ನಿಗದಪಡಿಸಿದ

ದಾಖಲ್ೆಗಳನ್ನು

ಕಡಾ್ಯವಾಗಿ ಅಜಿಲಯಾಂದಗ್ೆ ಸಲಿಾಸಬೆೋಕನ. ಇಲಾವಾದಲಿಾ ಆಯ್ಕಕ ಸಮತಿಗ್ೆ ಅಜಿಲಯನ್ನು
ಮಾಂಡಿಸಲ್ಾಗನವುದಲಾ.
•

ಮಹಳೆಯರಿಗ್ೆ ಶೆೋ. 50 ಹಾಗಯ ಪುರನಷ್ರಿಗ್ೆ ಶೆೋ.50 ರಷ್ನಟ ಮೋಸಲ್ಾತಿ ಅನ್ವಯ ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡ್ಲ್ಾಗನವುದನ.

•

ನಿಗಮದ ತ್ಾಲಯಾಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕಕ ಸಮತಿ ಮಯಲಕ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡ್ಲಪಟಟ
ಅಜಿಲದಾರರ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಲರಿರನವ ಕನರಿತನ ವರದ ಸಲಿಾಸನವರನ.

•

ತ್ಾಲಯಾಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಲರೆಾಂದನ ವರದ ಸಲಿಾಸಿದ
ಅಜಿಲದಾರರನ ಮಯಲ ದಾಖಲ್ೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಾಾ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಹಾಜರನಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಾಾ ವೂವಸಾಥಪಕರಿಾಂದ
ಧೃಢೋಕರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ ಅಜಿಲಗಳನ್ನು ಫಲ್ಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಸಯನ ಸಿದ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಲ
ಮಾಂಜಯರಾತಿಗ್ೆ ಕಳುಹಸಿ ಫಲ್ಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗ್ೆ ಮಾಹತಿ ಕೆಯಡ್ಲ್ಾಗನವುದನ. ಬಾೂಾಂಕ್ಗಳಿಾಂದ ಸಾಲ
ಮಾಂಜಯರಾತಿಯಾದ ನ್ಾಂತರ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡ್ಲ್ಾಗನವುದನ. ಫಲ್ಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು
ಸಾಲ ತಿೋರನವಳಿ ಮಾಡಿದ ನ್ಾಂತರ ಬಾೂಾಂಕಿನಿಾಂದ ವರದ ಪಡೆದನ ನಿಗಮದಾಂದ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ನು
ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಮಯಲಕ ಫಲ್ಾನ್ನಭ್ವಿಗ್ೆ ವಿತರಿಸಲ್ಾಗನವುದನ. ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ನು ನಿಗದತ
ಉದೆದೋಶಕೆಕ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರನವ ಕನರಿತನ ಬಾೂಾಂಕ್ ವೂವಸಾಥಪಕರಿಾಂದ ಸಹಾಯಧನ್ ವಿನಿಯೋಗ
ಪಾಮಾಣ ಪತಾವನ್ನು ನಿಗಮವು ಪಡೆಯನವುದನ
ಅಥವಾ

•

ಜಿಲ್ೆಾಯಾಂದ ಆಯ್ಕಕ ಸಮತಿ ಮಯಲಕ ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಅಜಿಲಗಳನ್ನು ಕೆೋಾಂದಾ ಕಛೆೋರಿಯ ಉಪಸಮತಿಗ್ೆ
ಮಾಂಡಿಸಿ ಪುನ್: ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಅಜಿಲದಾರರಿಗ್ೆ ನಿಗಮದಾಂದ ನೆೋರವಾಗಿ ಬೋಜಧನ್/ ಅವಧ್ಧ
ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಂಜಯರಾತಿ ನಿೋಡಿ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲಿಾ ದಾಖಲ್ಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದನ ಜಿಲ್ಾಾ ಕಛೆೋರಿಯ
ಮಯಲಕ ಘಟಕ ಸಾಥಪಿಸಲನ ಮೊದಲಿಗ್ೆ ಸಾಲದ ಹಣ ಬಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡ್ಲ್ಾಗನವುದನ. ಸಾಲ
ಮರನಪಾವತಿಯಾದ

ಮೋಲ್ೆ

ನಿಗಮವು

ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ನು

ಫಲ್ಾನ್ನಭ್ವಿಗ್ೆ

ಬಡ್ನಗಡೆಮಾಡ್ಲ್ಾಗನವುದನ. ಫಲ್ಾನ್ನಭ್ವಿಯನ ಘಟಕವನ್ನು ಸಾಥಪಿಸಿ ೋೋಟೆಯೋ ಸಮೋತ ನಿಗಮಕೆಕ
ಮಾಹತಿ ನಿೋಡ್ನವುದನ.

