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ಯೇಜನ      : ಸ್ವಯಂ ಉದ ್ ಯೇಗ 

ಉಪಯೇಜನ   : ಹ ೈನುಗಾರಿಕ - 2 (ಎಮ್ಮೆ/ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹಸ್ುಗಳು) 

• ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಕೃತ / ಗ್ಾಾಮೋಣ / ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಾೂಾಂಕನಗಳ ಸಹಯೋಗದೆಯಡ್ನೆ  
ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗ್ೆಯಳಿಸಲಾಗನತ್ತಿದೆ. 

• ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರಯ.58,500/- ಕ್ೆೆ ಪ್ಾತ್ತ ದಿನ್ 12 ಲೋಟರ್ ಹಾಲನ ಕರೆಯನವ, 2 ಮಶ್ಾ ತಳಿ 
ಹಸನಗಳು/ಸನಧಾರಿತ ತಳಿಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ 2 ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕ್ೆಯಳಳಲನ ಕ್ೆಳಗ್ೆ ತೆಯೋರಿಸಿದಾಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ 
ನೆರವು ನೋಡ್ಲಾಗನವುದನ. ಅಥವಾ 

• ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರಯ. 29250/- ಕ್ೆೆ ಪ್ಾತ್ತ ದಿನ್ 12 ಲೋಟರ್ ಹಾಲನ ಕರೆಯನವ  1 ಹಸನ/ 1 ಎಮ್ಮೆ   
ಕ್ೆಯಳಳಲನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೋಡ್ಲಾಗನವುದನ. 

ಹ ೈನುಗಾರಿಕ - ಹಾಲನ ಕರೆಯನವ (2 ಸನಧಾರಿತ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ/ 2 ಮಶ್ಾತಳಿಹಸನಗಳು) 

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರಯ. 58500/- 

ಸಹಾಯಧನ್ ರಯ. 25000/- 

ಪ್ಾವತಿಕರ ಪಾಲನ ರಯ. 2925/- 

ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲ  ರಯ. 30575/- 

   

 ಹ ೈನುಗಾರಿಕ  (ಹಾಲನ ಕರೆಯನವ  ಒಾಂದನ  (ಹಸನ/ಎಮ್ಮೆ) 

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರಯ. 29250/- 

ಸಹಾಯಧನ್ ರಯ. 12500/- 

ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲ ರಯ. 16750/- 



 

 ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ  ಇರಬ ೇಕಾದ ಅಹಿತ ಗಳು:- 

• ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಪ್ರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತ್ತಗ್ೆ ಸೆೋರಿದವರಾಗಿರಬೆೋಕನ. 

• ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಕನಷ್ಠ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಿಗಳಿಾಂದ ಕನಾಿಟಕದಲಿ ವಾಸಿಸನತ್ತಿರಬೆೋಕನ. 

• ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸನು 18 ರಿಾಂದ 60 ವಷ್ಿಗಳ ಒಳಗಿರಬೆೋಕನ.  

• ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕನಟನಾಂಬದ ಸದಸೂರಲಿ ಯಾರೆಯಬಬರಯ ಸಕ್ಾಿರಿ ನೌಕರಿಯಲಿರಬಾರದನ.   

• ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕನಟನಾಂಬದವರನ ಈ ಹಾಂದೆ ನಗಮದಿಾಂದ ಯಾವುದೆೋ ಸೌಲಭ್ೂ 
ಪ್ಡೆದಿರಬಾರದನ. 

• ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕನಟನಾಂಬದ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಆದಾಯವು ರಯ. 22,000/- ಮೋರಿರಬಾರದನ. 

• ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಬಿಪಿಎಲ್ಡ ಪ್ಟ್ಟಾಯಲಿ ಇರಬೆೋಕನ. 
 

 ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ  ಸ್ಲ್ಲಸಿ್ಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು :-  

• ಪಾಸ್ ೋೋರ್ಟ್ ಿ ಅಳತೆಯ ಇತ್ತಿೋನ ನ್ ವಾವನ ತಾ-2 

• ಜಾತ್ತ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾ  

• ಆದಾಯ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾ  

• ಪ್ಡಿತರ ನ ೋಟ್ಟ  

• ಗನರನತ್ತನ್ ನ ೋಟ್ಟ (ಆಧಾರ್ ಕ್ಾರ್ಡಿ/ಚ್ನನಾವಣಾ ಗನರನತ್ತನ್ ನ ೋಟ್ಟ/ಡೆೈವಾಂಗ ಲೆರಸಸು/ 

ಪಾಸ ಕ್ಾರ್ಡಿ/ವಾವನ ತಾವರನವ ಬಾೂಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪ್ುಸಿಕ/ಪಾಸ್ ೋೋಟಿ)   
 

 ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗ್  ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ಹಂತಗಳು:- 

• ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ೂ ಪ್ಡೆಯಲನ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ಕಡಾ್ಯವಾಗಿ ಸಲಿಸಬೆೋಕನ. ಇಲಿವಾದಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮತ್ತಗ್ೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾಂಡಿಸಲಾಗನವುದಿಲಿ. 

• ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಧಾನ್ಸವಾ ಕ್ೆೋತಾವಾರನ ಪ್ಟ್ಟಾ ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ೂ ಶಾಸಕರ 
ಅಧೂಕ್ಷತೆಯಲನಿ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮತ್ತ ಸವೆಗ್ೆ ಮಾಂಡಿಸಲಾಗನವುದನ. 

• ಆಯ್ಕೆ ಸಮತ್ತಯಾಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ೆೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ್ೆ ಅಾಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮಯಲಕ 
ತ್ತಳಿಸಿಲಾಗನವುದನ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ನಗಮದ ಅಾಂತಜಾಿಲ ತಾಣದಲಿ ಅರ್ಜಿ 
ಸಾಂಖ್ೊ ದಾಖಲಸಿ ತ್ತಳಿದನಕ್ೆಯಳಳಬಹನದನ. 

• ನಗಮದ ತಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಸಮತ್ತ ಮಯಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಪಟಾ 
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಥಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಿರಿರನವ ಕನರಿತನ ವರದಿ ಸಲಿಸನವರನ. 

• ತಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಿರೆಾಂದನ ವರದಿ ಸಲಿಸಿದ 
ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಮಯಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಹಾಜರನಪ್ಡಿಸಿ ರ್ಜಲಾಿ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರಿಾಂದ 



ಧೃಢೋಕರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳು ಸಯನ ಸಿದ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಲ 
ಮಾಂಜಯರಾತ್ತಗ್ೆ ಕಳುಹಸಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗ್ೆ ಅಾಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮಯಲಕ ಮಾಹತ್ತ 
ಕ್ೆಯಡ್ಲಾಗನವುದನ. ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ನಗಮದ ಅಾಂತಜಾಿಲ ತಾಣದಲಿ ಅರ್ಜಿ 
ಸಾಂಖ್ೊ ದಾಖಲಸಿ ತ್ತಳಿದನಕ್ೆಯಳಳಬಹನದನ.  

• ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಪಾಾಾರಾಂಭಿಸಲನ ಉದೆದೋಶಿಸಿರನವ ಘಟಕದ ಸಾಥಪ್ನೆಯ್ಕ ಸಾಧೂತೆ ಮತನಿ ಆರ್ಥಿಕ 
ಸಿಾಂಧನತವ ಆಧಾರಿಸಿ ಸಾಲ ಮಾಂಜಯರಾತ್ತ ನೋಡ್ನವುದನ ಆಯಾ ಬಾೂಾಂಕಿನ್ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರ ವೆರಯಕಿಕಿ 
ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿರನತಿದೆ.  ಒಾಂದನ ವೆೋಳ  ೆ ಬಾೂಾಂಕ್ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರನ ವನಾ ಕ್ಾರಣ ಅರ್ಜಿ 
ತ್ತರಸೆರಿಸಿದಲ,ಿ ನಗಮವು ಸಯಕಿ ಮಟಾದಲಿ ವೂವಹರಿಸಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ೆ ನಾೂಯ ಒದಗಿಸಲನ 
ಸಹಕರಿಸನವುದನ. 

• ಬಾೂಾಂಕ್ ಗಳಿಾಂದ ಸಾಲ ಮಾಂಜಯರಾತ್ತ, ಸಹಾಯಧನ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಕ್ೆಯೋರಿ ನಗದಿತ ನ್ಮಯನೆಯಲ ಿ
ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖ್ೆಗಳ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರನ ನಗಮಕ್ೆೆ ಪ್ಾಸಾಿವನೆ ಸಲಿಸನವರನ. 

• ನಗಮದಿಾಂದ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ನಯಮಾನ್ನಸಾರ ಸಹಾಯಧನ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆ 
ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದನ. 

• ಬಾೂಾಂಕ್ ವತ್ತಯಾಂದ ಮಾಂಜಯರನ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಮೊತಿದೆಯಾಂದಿಗ್ೆ ನಗಮದಿಾಂದ ಬಿಡ್ನಗಡೆ 
ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಧನ್ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗ್ೆ ಸೆೋರಿಸಿ ಬಾೂಾಂಕ್ ಶಾಖ್ೆಯನ ಹಣ ಬಿಡ್ನಗಡೆ 
ಮಾಡ್ನತಿದೆ. ಮೊದಲಗ್ೆ ಒಾಂದನ ಹಸನ ಅಥವಾ  ಎಮ್ಮೆ ಖರಿೋದಿಸಿ 6 ತ್ತಾಂಗಳ ನ್ಾಂತರ ಮರನಪಾವತ್ತ 
ಆಧಾರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಇನೆಯುಾಂದನ ಹಸನ ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆ ಖರಿೋದಿಸಿ ಕ್ೆಯಡ್ಲಾಗನವುದನ. 
 

•  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯನ   ಘಟಕವನ್ನು ಸಾಥಪಿಸಿ ನಗಮಕ್ೆೆ ಮಾಹತ್ತ ನೋಡ್ನವುದನ. 

• ನಗಮದ ತಾಲಯಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಿಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ನಗಮದ ಸಹಾಯಧನ್ ಹಾಗಯ ಬಾೂಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು 
ನಗದಿತ ಉದೆದೋಶ್ಕ್ೆೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯನ ಬಳಕ್ೆ ಮಾಡಿ ಘಟಕ ಪಾಾರಾಂಭಿಸಿರನವ ಕನರಿತನ ಸಥಳ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ೋೋಟೆಯೋ ಸಮ್ಮೋತ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಸಲಿಸನವರನ. 

• ನಗಮದಿಾಂದ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ನು ನಗದಿತ ಉದೆದೋಶ್ಕ್ೆೆ ವನಯೋಗಿಸಿರನವ 
ಕನರಿತನ ಬಾೂಾಂಕ್ ವೂವಸಾಥಪ್ಕರಿಾಂದ ಸಹಾಯಧನ್ ವನಯೋಗ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾ ಪ್ಡೆಯನವುದನ.  

 

 

 


