ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಸ್ವಯಂ ಉದ ್ಯೇಗ ಯೇಜನ
•

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಕೃತ / ಗ್ಾಾಮೋಣ / ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಾೂಾಂಕನಗಳ ಸಹಯೋಗದೆಯಡ್ನೆ

ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗ್ೆಯಳಿಸಲಾಗನತ್ತಿದೆ.
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ

ರಯ. 1.00 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗ್ೆ.

ಸಹಾಯಧನ್

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೋ. 50 ರಷ್ನಾ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಾ ಮತ್ತ ರಯ. 35,000/-

ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲ

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೋ. 50 ರಷ್ನಾ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಾ ಮತ್ತ ರಯ. 65000/-

ಕ ೈಗ ತ್ತಿಕ ್ಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ ಲವು ಅರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ್ು;- (ಉದ ದೇಶಗಳ್ು)
•

ಕೃಷ್ಟ್ಯಾಧಾರಿತ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಗಳು, ಮೋನ್ನಗ್ಾರಿಕೆ, ಪಾನ್ ಅಾಂಗಡಿ, ಚ್ಪ್ಪಲಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾಲಲರ್,
ಗಯಡ್ಾಂಗಡಿ, ಪಾೂನ್ಸಿ ಸೆಯಾೋರ್, ಚಾಪೆ ತಯಾರಿಕೆ, ದಿನ್ಸಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಟೆೈಲರಿಾಂಗ್ ಶಾಪ್, ಹೆೈನ್ನಗ್ಾರಿಕೆ, ಬ್ನಟಿಾ
ಹೆಣೆಯನವುದನ, ರೆಡಿಮೋಡ್ ಗ್ಾಮಲಾಂಟ್ಸಿ, ಗನಡಿ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆ, ಬ್ಡ್ಗಿತನ್, ದಿನ್ಸಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ಡ ದನರಸಿಿ
ಇತರೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಣಣ ವಾೂಪಾರ ಮತನಿ ಇತ್ಾೂದಿ
ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ ಇರಬ ೇಕಾದ ಅಹಿತ ಗಳ್ು:-

•

ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಪ್ರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತ್ತಗ್ೆ ಸೆೋರಿದವರಾಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಕನ್ಸಷ್ಠ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಲಗಳಿಾಂದ ಕನಾಲಟಕದಲಿಿ ವಾಸಿಸನತ್ತಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಲದಾರರ ವಯಸನಿ 18 ರಿಾಂದ 60 ವಷ್ಲಗಳ ಒಳಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಲದಾರರ ಕನಟನಾಂಬ್ದ ಸದಸೂರಲಿಿ ಯಾರೆಯಬ್ಬರಯ ಸಕಾಲರಿ ನೌಕರಿಯಲಿಿರಬಾರದನ.

•

ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕನಟನಾಂಬ್ದವರನ ಈ ಹಾಂದೆ ನ್ಸಗಮದಿಾಂದ ಯಾವುದೆೋ ಸೌಲಭ್ೂ
ಪ್ಡೆದಿರಬಾರದನ.

•

ಅರ್ಜಲದಾರರ ಕನಟನಾಂಬ್ದ ವಾಷ್ಟ್ಲಕ ಆದಾಯವು ರಯ. 22,000/- ಮೋರಿರಬಾರದನ.

•

ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಬಿಪಿಎಲ್ಡ ಪ್ಟಿಾಯಲಿಿ ಇರಬೆೋಕನ.
ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳ್ು :-

•

ಪಾಸ್ೋೋಟ್ಸಲ ಅಳತ್ೆಯ ಇತ್ತಿೋನ ನ್ ವಾವನ ತಾ-2

•

ಜಾತ್ತ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾ

•

ಆದಾಯ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾ

•

ಪ್ಡಿತರ ನ ೋಟಿ

•

ಗನರನತ್ತನ್

ನ ೋಟಿ

(ಆಧಾರ್

ಕಾಡ್ಲ/ಚ್ನನಾವಣಾ

ಗನರನತ್ತನ್

ನ ೋಟಿ/ಡೆೈವಾಂಗ್ಲೆೈಸನ್ಿ/

ಪಾನ್ಕಾಡ್ಲ/ವಾವನ ತಾವರನವ ಬಾೂಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಪ್ುಸಿಕ/ಪಾಸ್ೋೋಟಲ)
•

ಆಗತೂವರನವ ಲೆೈಸನ್ಿ/ಪ್ರವಾನ್ಗಿ

•

ದರಪ್ಟಿಾ ಮತನಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿ
ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ್ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗ್ ಯೇಜನ ಅನುಷ್ಾಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ್ು:-

•

ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ೂ ಪ್ಡೆಯಲನ ನ್ಸಗದಿಪ್ಡಿಸಿದÀ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಾ್ಯವಾಗಿ
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕನ. ಇಲಿವಾದಲಿಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮತ್ತಗ್ೆ ಅರ್ಜಲಯನ್ನು ಮಾಂಡಿಸಲಾಗನವುದಿಲಿ.

•

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಲಗಳನ್ನು ವಧಾನ್ಸವಾ ಕ್ೆೋತಾವಾರನ ಪ್ಟಿಾ ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ೂ ಶಾಸಕರ ಅಧೂಕ್ಷತ್ೆಯಲಿಿನ್
ಆಯ್ಕೆ ಸಮತ್ತ ಸವೆಗ್ೆ ಮಾಂಡಿಸಲಾಗನವುದನ.

•

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

•

ಆಯ್ಕೆ

ಸಮತ್ತಯಾಂದ

ಆಯ್ಕೆಯಾದ

ಬ್ಗ್ೆೆ

ಅರ್ಜಲದಾರರಿಗ್ೆ

ಅಾಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್

ಮಯಲಕ

ತ್ತಳಿಸಿಲಾಗನವುದನ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಲದಾರರೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ನ್ಸಗಮದ ಅಾಂತಜಾಲಲ ತ್ಾಣದಲಿಿ ಅರ್ಜಲ ಸಾಂಖ್ೊ
ದಾಖಲಿಸಿ ತ್ತಳಿದನಕೆಯಳಳಬ್ಹನದನ.
•

ನ್ಸಗಮದ ತ್ಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಸಮತ್ತ ಮಯಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಪಟಾ ಅರ್ಜಲದಾರರ
ಸಥಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಲರಿರನವ ಕನರಿತನ ವರದಿ ಸಲಿಿಸನವರನ.

•

ತ್ಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಲರೆಾಂದನ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಿದ ಅರ್ಜಲದಾರರನ
ಮಯಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಹಾಜರನಪ್ಡಿಸಿ ರ್ಜಲಾಿ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರಿಾಂದ ಧೃಢೋಕರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ
ಅರ್ಜಲಗಳನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳು ಸಯನ ಸಿದ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಲ ಮಾಂಜಯರಾತ್ತಗ್ೆ ಕಳುಹಸಿ

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗ್ೆ ಅಾಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮಯಲಕ ಮಾಹತ್ತ ಕೆಯಡ್ಲಾಗನವುದನ. ಅಥವಾ ಅರ್ಜಲದಾರರೆೋ
ನೆೋರವಾಗಿ ನ್ಸಗಮದ ಅಾಂತಜಾಲಲ ತ್ಾಣದಲಿಿ ಅರ್ಜಲ ಸಾಂಖ್ೊ ದಾಖಲಿಸಿ ತ್ತಳಿದನಕೆಯಳಳಬ್ಹನದನ.
•

ಅರ್ಜಲದಾರರನ ಪಾಾಾರಾಂಭಿಸಲನ ಉದೆದೋಶಿಸಿರನವ ಘಟಕದ ಸಾಥಪ್ನೆಯ್ಕ ಸಾಧೂತ್ೆ ಮತನಿ ಆರ್ಥಲಕ ಸಿಾಂಧನತವ
ಆಧಾರಿಸಿ

ಸಾಲ

ಮಾಂಜಯರಾತ್ತ

ನ್ಸೋಡ್ನವುದನ

ಆಯಾ

ಬಾೂಾಂಕಿನ್

ವೂವಸಾಥಪ್ಕರ

ವೆೈಯಕಿಿಕ

ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿರನತಿದೆ. ಒಾಂದನ ವೆೋಳೆ ಬಾೂಾಂಕ್ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರನ ವನಾ ಕಾರಣ ಅರ್ಜಲ ತ್ತರಸೆರಿಸಿದಲಿಿ,
ನ್ಸಗಮವು ಸಯಕಿ ಮಟಾದಲಿಿ ವೂವಹರಿಸಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ೆ ನಾೂಯ ಒದಗಿಸಲನ ಸಹಕರಿಸನವುದನ.
•

ಬಾೂಾಂಕ್ಗಳಿಾಂದ ಸಾಲ ಮಾಂಜಯರಾತ್ತ.

•

ಸಹಾಯಧನ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಕೆಯೋರಿ ನ್ಸಗದಿತ ನ್ಮಯನೆಯಲಿಿ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖ್ೆಗಳ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರನ ನ್ಸಗಮಕೆೆ
ಪ್ಾಸಾಿವನೆ ಸಲಿಿಸನವರನ.

•

ನ್ಸಗಮದಿಾಂದ

ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ

ಬಾೂಾಂಕ್

ಶಾಖ್ೆಗಳಿಗ್ೆ

ನ್ಸಯಮಾನ್ನಸಾರ

ಸಹಾಯಧನ್

ಬಿಡ್ನಗಡೆ

ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದನ.
•

ಬಾೂಾಂಕ್ ವತ್ತಯಾಂದ ಮಾಂಜಯರನ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಮೊತಿದೆಯಾಂದಿಗ್ೆ ನ್ಸಗಮದಿಾಂದ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡಿದ
ಸಹಾಯಧನ್ದ

ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು

ಒಟಿಾಗ್ೆ

ಸೆೋರಿಸಿ

ಉತ್ಾಪದಕ

ಘಟಕವನ್ನು

ಸಾಥಪಿಸಲನ

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ೆ/ಸರಬ್ರಾಜನದಾರರಿಗ್ೆ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖ್ೆಯನ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡ್ನತಿದೆ.
•

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯನ ಉತ್ಾಪದಕ ಘಟಕವನ್ನು ಸಾಥಪಿಸಿ ನ್ಸಗಮಕೆೆ ಮಾಹತ್ತ ನ್ಸೋಡ್ನವುದನ.

•

ನ್ಸಗಮದ ತ್ಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಸಗಮದ ಸಹಾಯಧನ್ ಹಾಗಯ ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ನ್ಸಗದಿತ
ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯನ ಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಾಪದಕ ಘಟಕ ಪಾಾರಾಂಭಿಸಿರನವ ಕನರಿತನ ಸಥಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಾ
ವರದಿಯನ್ನು ೋೋಟೆಯೋ ಸಮೋತ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಸಲಿಿಸನವರನ.

•

ನ್ಸಗಮದಿಾಂದ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ನು ನ್ಸಗದಿತ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ವನ್ಸಯೋಗಿಸಿರನವ ಕನರಿತನ
ಬಾೂಾಂಕ್ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರಿಾಂದ ಸಹಾಯಧನ್ ವನ್ಸಯೋಗ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾ ಪ್ಡೆಯನವುದನ.

ಸ್್ಚನ : ಹೆನ ಚನ್ ಮಾಹತ್ತಗ್ಾಗಿ ಆಯಾ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಯನ್ನು ದಯರವಾಣಿ ಮಯಲಕ ಅಥವಾ ಖನದಾದಗಿ
ಸಾಂಪ್ಕಿಲಸನವುದನ, ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗಳ ವಳಾಸ ಮತನಿ ದಯರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ೊಗಳು ಇದೆೋ ತ್ಾಣದಲಿಿ ಲಭ್ೂವದೆ.

