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ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಫಾಯಿ ಕಮಮಚಾರಿ ಪುನವಮಸತಿ ಯೇಜನ   
 

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ಾಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತಖೆೀನ ಗತರತತಿಸಿ 
ಜಿಲಾಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ ಮತಖ್ಯ ಕಾಯಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾರತವ 
ಸಮತಿಯಂದ  ಅನತಮೀದ್ಧತ್ರ್ಾದ  ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿ ಮತ್ತು    ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ್ರತ ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ 
ಪರ್ಾಯಯ ಉದೆ್ ಯೀಗ ಕೆೈಗ್ೆ್ ಳಳಲತ ಆರ್ಥಯಕ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಸಾಲ  ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹತದತ.  

  

ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಮದಾರರಿಗ  ಇರಬ ೇಕಾದ ಅರ್ಮತ ಗಳು:- 
 ಅಜಿಯದಾರರತ ಕನಿಷ್ಠ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಕನಾಯಟಕದಲ್ಲಾ ರ್ಾಸಿಸತತಿುರಬೆೀಕತ. 
 ಅಜಿಯದಾರರ ವಯಸತು 18 ರಿಂದ 60 ವಷ್ಯಗಳ  ಒಳಗಿರಬೆೀಕತ.  
 ಅಜಿಯದಾರರತ ಈ ಹಂದೆ ನಿಗಮದ್ಧಂದ ರ್ಾವುದೆೀ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ್ಧರಬಾರದತ. 
 ಅಜಿಯದಾರರ ಕತಟತಂಬದ ರ್ಾರ್ಷಯಕ ಆದಾಯವು ರ್. 22,000/- ಮೀರಿರಬಾರದತ. 
 ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಾ ಗತರತತಿಸಿದ ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿ ಅಥರ್ಾ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿರಬೆೀಕತ. 

 

ಅರ್ಜಮಯಂದ್ಧಗ  ಸಲ್ಲಸಿಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು :-  
 ಪಾಸ್ ೋೀರ್ಟ್ ಯ ಅಳತೆಯ ಇತಿುೀನ ನ ವಾವನ ತ್ಾ-2 

 ಜಾತಿ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾ  
 ಆದಾಯ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾ  
 ಪಡಿತ್ರ ನ ೀಟಿ  
 ಗತರತತಿನ ನ ೀಟಿ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಯ/ಚತನಾವಣಾ ಗತರತತಿನ ನ ೀಟಿ/ಡೆೈವಂಗ ಲೆೈಸಸು/ 

ಪಾಸ ಕಾರ್ಡಯ/ವಾವನ ತ್ಾವರತವ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸುಕ/ಪಾಸ್ ೋೀಟಯ)   
 ಆಗತ್ಯವರತವ ಲೆೈಸಸು/ಪರರ್ಾನಗಿ  
 ದರಪಟಿಿ ಮತ್ತು ಯೀಜನಾ ವರದ್ಧ 

 ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ಾ (ನಮ್ನೆ-5) 

 

ಸವಯಂ ಉದ ್ ಯೇಗ ಯೇಜನ  
 ರಾರ್ಷರೀಕೃತ್ / ಗ್ಾಾಮೀಣ / ಶೆಡ್್ಯಲ್ಡ್ ಬಾಯಂಕತಗಳ ಸಹಯೀಗದೆ್ ಡ್ನೆ ರ್.1.00 ಲಕ್ಷ ದವರೆಗ್ೆ ವವಧ್ ಆರ್ಥಯಕ 

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಪಾಾರಂಭಿಸಿ ಸವಯಂ ಉದೆ್ ಯೀಗ ಕೆೈಗ್ೆ್ ಳಳಲತ ಘಟಕ ರ್ೆಚಚದ ಶೆೀ.50 ರಷ್ತಿ ಅಥರ್ಾ ಗರಿಷ್ಿ 
ರ್.25000/-ಸಹಾಯಧ್ನ ಹಾಗ್ ಉಳಿದ ಮತ್ುವನತು ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲದೆ್ ಂದ್ಧಗ್ೆ ನಿೀಡ್ಲಾಗತತಿುದೆ.. 
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ಕ ೈಗ ತಿಿಕ ್ಳಳಬರ್ುದಾದ ಅರ್ಥಮಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು;- (ಉದ ದೇಶಗಳು) 
 ಕೃರ್ಷರ್ಾಧಾರಿತ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು, ಮೀನತಗ್ಾರಿಕೆ, ಪಾಸ ಅಂಗಡಿ, ಚಪಪಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ, ಬ್ಯಟಿ ಪಾಲಯರ್,  ಗ್ಡ್ಂಗಡಿ,  

ಪಾಯನಿು ಸೆ್ ಿೀರ್,  ಚಾಪೆ ತ್ರ್ಾರಿಕೆ, ದ್ಧನಸಿ ಅಂಗಡಿ, ಟೆೈಲರಿಂಗ ಶಾಪ್, ಹೆೈನತಗ್ಾರಿಕೆ, ಬತಟಿಿ ಹೆಣೆಯತವುದತ, 
ರೆಡಿಮೀರ್ಡ ಗ್ಾಮಯಂರ್ಟ್ ು, ಗತಡಿ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆ, ಬಡ್ಗಿತ್ನ, ಇತ್ರೆ ರ್ಾವುದೆೀ ಸಣಣ ರ್ಾಯಪಾರ. 

 

ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗ್  ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ರ್ಂತಗಳು:- 
 ನಿಗಮದ ತಾಲ ಾ್ಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಜಿಯದಾರರ ಸಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಯರಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ವರದ್ಧ  

 ಸಲ್ಲಾಸತವರತ. 
 ತಾಲ ಾ್ಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಯರೆಂದತ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಅಜಿಯದಾರರತ ಮ್ಲ 

ದಾಖ್ಲೆಗಳನತು ಜಿಲಾಾ ಕಛೆೀರಿಗ್ೆ ಹಾಜರತಪಡಿಸಿ ಜಿಲಾಾ ವಯವಸಾಥಪಕರಿಂದ ಧ್ೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅಜಿಯಗಳನತು 
ಫಲಾನತಭ್ವಗಳು ಸ್ನ ಸಿದ ಬಾಯಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಲ ಮಂಜ್ರಾತಿಗ್ೆ ಕಳುಹಸಿ ಫಲಾನತಭ್ವಗಳಿಗ್ೆ 
ಅಂಚೆ/ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮ್ಲಕ ಮಾಹತಿ ಕೆ್ಡ್ಲಾಗತವುದತ. ಅಥರ್ಾ ಅಜಿಯದಾರರೆೀ ನೆೀರರ್ಾಗಿ ನಿಗಮದ 
ಅಂತ್ಜಾಯಲ ತಾಣದಲ್ಲಾ ಅಜಿಯ ಸಂಖೆಯ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ತಿಳಿದತಕೆ್ಳಳಬಹತದತ.  

 ಅಜಿಯದಾರರತ ಪಾಾಾರಂಭಿಸಲತ ಉದೆದೀಶಸಿರತವ ಘಟಕದ ಸಾಥಪನೆಯೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಯಕ ಸಿಂಧ್ತತ್ವ ಆಧಾರಿಸಿ 
ಸಾಲ ಮಂಜ್ರಾತಿ ನಿೀಡ್ತವುದತ ಆರ್ಾ ಬಾಯಂಕಿನ ವಯವಸಾಥಪಕರ ರ್ೆೈಯಕಿುಕ ಜರ್ಾಬಾದರಿರ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ 
ರ್ೆೀಳ  ೆ ಬಾಯಂಕ್ ವಯವಸಾಥಪಕರತ ವನಾ ಕಾರಣ ಅಜಿಯ ತಿರಸಕರಿಸಿದಲ್ಲಾ, ನಿಗಮವು ಸ್ಕು ಮಟಿದಲ್ಲಾ ವಯವಹರಿಸಿ 
ಫಲಾನತಭ್ವಗ್ೆ ನಾಯಯ ಒದಗಿಸಲತ ಸಹಕರಿಸತವುದತ. 

 ಬಾಯಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜ್ರಾತಿ. 
 ಸಹಾಯಧ್ನ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಕೆ್ೀರಿ ನಿಗದ್ಧತ್ ನಮ್ನೆಯಲ್ಲಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ವಯವಸಾಥಪಕರತ ನಿಗಮಕೆಕ ಪಾಸಾುವನೆ 

ಸಲ್ಲಾಸತವರತ. 
 ನಿಗಮದ್ಧಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಯಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಸಹಾಯಧ್ನ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಾಗತವುದತ. 
 ಬಾಯಂಕ್ ವತಿಯಂದ ಮಂಜ್ರತ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಮತ್ುದೆ್ ಂದ್ಧಗ್ೆ ನಿಗಮದ್ಧಂದ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡಿದ 

ಸಹಾಯಧ್ನದ ಮಬಲಗನತು ಒಟಿಿಗ್ೆ ಸೆೀರಿಸಿ ಉತಾಪದಕ ಘಟಕವನತು ಸಾಥಪಿಸಲತ 
ಫಲಾನತಭ್ವಗ್ೆ/ಸರಬರಾಜತದಾರರಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಯಂಕ್ ಶಾಖೆಯತ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡ್ತತ್ುದೆ. 

 ನಿಗಮದ ತಾಲ ಾ್ಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಮದ ಸಹಾಯಧ್ನ ಹಾಗ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲವನತು ನಿಗದ್ಧತ್ 
ಉದೆದೀಶಕೆಕ ಫಲಾನತಭ್ವಯತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉತಾಪದಕ ಘಟಕ ಪಾಾರಂಭಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಸಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ 
ವರದ್ಧಯನತು ಜಿಲಾಾ ಕಛೆೀರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಾಸತವರತ. ನಿಗಮದ್ಧಂದ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ಸಹಾಯಧ್ನವನತು ನಿಗದ್ಧತ್ 
ಉದೆದೀಶಕೆಕ ವನಿಯೀಗಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಬಾಯಂಕ್ ವಯವಸಾಥಪಕರಿಂದ ಸಹಾಯಧ್ನ ವನಿಯೀಗ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾ 
ಪಡೆಯತವುದತ. 
 

ನ ೇರ ಸಾಲ ಯೇಜನ  
 ರಾರ್ಷರೀಯ ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿ ಹಣಕಾಸತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ  ಸಹಯೀಗದೆ್ ಡ್ನೆ  ನೆೀರಸಾಲರ್ಾಗಿ ರ್. 1.00 

ಲಕ್ಷದ ಮತಿಯಳಗಿನ ಘಟಕಗಳಿಗ್ೆ ಶೆೀ.50 ರಷ್ತಿ ಅಧ್ರ್ಾ ಗರಿಷ್ಿ ರ್.10000/- ಸಹಾಯಧ್ನ ಹಾಗ್ ಉಳಿದ 
ಮತ್ು ಅವಧಿ ಸಾಲರ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ.  ರ್. 1.00 ಲಕ್ಷ ಮೀಲಪಟಿ ಘಟಕಗಳಿಗ್ೆ ಶೆೀ.5 ರ ಬಿೀಜಧ್ನ, ಶೆೀ.5 ರ 
ಫಲಾನಭ್ವಗಳ ವಂತಿಗ್ೆ ಹಾಗ್ ಉಳಿದ ಶೆೀ.90 ರ ಅವಧಿ ಸಾಲದೆ್ ಂದ್ಧಗ್ೆ  ಆರ್ಥಯಕ ನೆರವು ನಿೀಡಿ ವವಧ್ ಆರ್ಥಯಕ 
ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಪಾಾರಂಭಿಸಲತ ಅನತಷ್ಾಿನಗ್ೆ್ ಳಿಸಲಾಗತತಿುದೆ. 
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ಕ ೈಗ ತಿಿಕ ್ಳಳಬರ್ುದಾದ ಅರ್ಥಮಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು;- (ಉದ ದೇಶಗಳು) 
 ಆಟೆ್ೀರಿಕ್ಷಾ , ಟಾಾಾಕಿರ್ ಮತ್ತು ಟೆೈಲರ್, ಸಾರಿಗ್ೆ ರ್ಾಹನ, ಸರಕತ ಸಾಗಣೆ ರ್ಾಹನ, ಸಕಿಕಂಗ ಮರ್ಷಸ, ಕಸ ಸಾಗಣೆ 

ರ್ಾಹನ ಇತಾಯದ್ಧ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು  
 

ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ರ್ಂತಗಳು:- 
 ನಿಗಮದ ತಾಲ ಾ್ಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಜಿಯದಾರರ ಸಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಯರಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಜಿಲಾಾ 

ಕಛೆೀರಿಗ್ೆ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಾಸತವರತ. 
 ತಾಲ ಾ್ಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಯರೆಂದತ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಅಜಿಯದಾರರತ ಮ್ಲ 

ದಾಖ್ಲೆಗಳನತು ಜಿಲಾಾ ಕಛೆೀರಿಗ್ೆ ಹಾಜರತಪಡಿಸಿ ಜಿಲಾಾ ವಯವಸಾಥಪಕರಿಂದ ಧ್ೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅಜಿಯಗಳನತು   
ಕೆೀಂದಾ ಕಛೆೀರಿಗ್ೆ ಸಾಲ ಮಂಜ್ರಾತಿಗ್ೆ ಕಳುಹಸಿ ಕೆ್ಡ್ಲಾಗತವುದತ.   

 ಕೆೀಂದಾ ಕಛೆೀರಿಯಂದ ಮಂಜ್ರಾತಿ ಆದೆೀಶ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅವಧಿಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಿೀಜಧ್ನ ಸಾಲದ ಮತ್ುಕೆಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಾ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಹಾಗ್ ಕಾಾಸ್ ಮಾಡಿದ 10 ಚೆಕ್ ಹಾಳೆಗಳನತು ಆರ್ಾ 
ಜಿಲೆಾಯ                  ಜಿಲಾಾ ವಯವಸಾಥಪಕರತ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೆೀಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಇವರ ಹೆಸರಿಗ್ೆ 
ಬರೆದತ ದ್ಧನಾಂಕ ಹಾಗ್ ಮತ್ು ನಮ್ದ್ಧಸದೆ ಸಹ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಾಸಬೆೀಕತ.  

 ನಿಗಮದ್ಧಂದ ಪಡೆಯತವ ಬಿೀಜಧ್ನಸಾಲ ಹಾಗ್ ಅವಧಿಸಾಲಕೆಕ  ಜಾಮೀನತ ನಿೀಡ್ಬೆೀಕತ.  
 ಪೂರಕ ಭ್ಧ್ಾತೆರ್ಾಗಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್ುಕೆಕ ಫಲಾನತಭ್ವಯ ಅಥರ್ಾ ಮ್ರನೆೀ ವಯಕಿುಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಿಥರಾಸಿಥಯನತು (ಕಟಿಡ್/ನಿರ್ೆೀಶನ/ಜಮೀನತ) ನಿಗಮಕೆಕ ಆಧಾರ ಮಾಡ್ಬೆೀಕತ ಅಥರ್ಾ ಜಿೀವವಮಾ 
ಪಾಲ್ಲಸಿ/ನಿಗದ್ಧತ್ ಠೆೀವಣಿ/ಎಸ.ಎಸ್.ಸಿ ಗಳನತು ನಿಗಮಕೆಕ ಲ್ಲೀಸ ಮಾಡಿಕೆ್ಡ್ಬೆೀಕತ.  

 ರ್ಾರಸತದಾರರನತು ನೆೀಮಸಬೆೀಕತ. (ಒಂದತ ರ್ೆೀಳ  ೆಫಲಾನತಭ್ವಯತ ಮರಣ ಹೆ್ ಂದ್ಧದಲ್ಲಾ ಸಾಲವನತುು ತಿೀರಿಸತವ 
ಜರ್ಾಬಾದರಿ ಹೆ್ ರತವವರತ.) 

 ಶೆೀ. 5 ರ ಮತ್ುಕೆಕ ಫಲಾನತಭ್ವಯತ ನಿಗಮದ ಹೆಸರಿಗ್ೆ ಡಿಮಾಂರ್ಡ ಡಾಾಪ್ಿ ಸಲ್ಲಾಸಬೆೀಕತ. 
 ಆರ್ಾ ಉದೆದೀಶಕೆಕ ನಿಗದ್ಧರ್ಾದ ಮಾಗಯಸ್ನ ಯಂತೆ ಘಟಕ ಸಾಥಪಿಸಲತ ಆಗತ್ಯವರತವಷ್ತಿ ಹಣಕಾಸನತು ನಿಗಮವು 

ಫಲಾನತಭ್ವಗ್ೆ ಒಂದೆೀ ಕಂತಿನಲ್ಲಾ/ಹಲವು ಕಂತ್ತಗಳ ಮ್ಲಕ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡ್ತವುದತ. 
 

ನೆೀರಸಾಲ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಬೆೀಕಾದ ಪೂರಕ ಭ್ಧ್ಾತೆಯ ವವರ             
(ರ್ಪಾಯಗಳಲ್ಲಾ) 

ಕಾ.ಸಂ ಇಂದ ವರೆಗ್ೆ ಘಟಕ ರ್ೆಚಚದ ಶೆೀಕಡ್ 
1  35000 ಇಲಾ 
2 35001 100000 10 
3 100001 250000 15 
4 250001 500000 20 
5 500001 700000 25 
6 700000 ಮೀಲಪಟತಿ 50 

 

 ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಾ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡ್ತವ ಹಣವನತು ಫಲಾನತಭ್ವಯತ ಸಮಪಯಕರ್ಾಗಿ ನಿಗದ್ಧತ್ ಉದೆದೀಶಕೆಕ ಬಳಸಿರತವ 
ಕತರಿತ್ತ ತಾ.ಅ.ಅ.ಗಳಿಂದ ಸಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದ್ಧ ಪಡೆದತ ಮತಂದ್ಧನ ಕಂತ್ತಗಳನತು ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡ್ತವುದತ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸೃರ್ಷಠಸಲಾದ ಸವತ್ುನತು ಸಮಗಾ ವಮಗ್ೆ್ ಳಪಡಿಸತವುದತ ಕಡಾ್ಯರ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ.  
 ಫಲಾನತಭ್ವಯತ ಉತಾಪದಕ ಘಟಕವನತು ಸಾಥಪಿಸಿ ನಿಗಮಕೆಕ ಮಾಹತಿ ನಿೀಡ್ತವುದತ. 
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 ನಿಗಮದ ತಾಲ ಾ್ಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಮದ ಸಹಾಯಧ್ನ/ಬಿೀಜಧ್ನ ಹಾಗ್ ಎಸ.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ 
ಅವದ್ಧ ಸಾಲವನತು ನಿಗದ್ಧತ್ ಉದೆದೀಶಕೆಕ ಫಲಾನತಭ್ವಯತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉತಾಪದಕ ಘಟಕ ಪಾಾರಂಭಿಸಿರತವ 
ಕತರಿತ್ತ ಸಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದ್ಧಯನತು ಜಿಲಾಾ ಕಛೆೀರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಾಸತವರತ. 

 ನಿಗಮದ್ಧಂದ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ಸಹಾಯಧ್ನ/ಬಿೀಜಧ್ನ ಹಾಗ್ ಎಸ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ ಅವದ್ಧ ಸಾಲವನತು 
ನಿಗದ್ಧತ್ ಉದೆದೀಶಕೆಕ ವನಿಯೀಗಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ನಿಗಮದ ಕೆೀಂದಾ ಕಛೆೀರಿಗ್ೆ ನಿಗದ್ಧತ್ ನಮ್ನೆಯಲ್ಲಾ 
ಸಹಾಯಧ್ನ/ಬಿೀಜಧ್ನ ಹಾಗ್ ಎಸ.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ ಅವದ್ಧ ಸಾಲ ವನಿಯೀಗ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾ ಸಲ್ಲಾಸತವುದತ. 

 

ಮೈಕ ್ರೇ ಕ ರಡಿಟ್ ಪ ೈನಾನ್ಸ್ (ಗುಂಪು ಯೇಜನ ) 
ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸಯರಿಗ್ೆ ಸಣಣ ಪಾಮಾಣದ  ಆರ್ಥಯಕ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು  ಪಾಾರಂಬಿಸಲತ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ ಿ
ಇಲಾಖೆಯತ ನಿೀಡ್ತವ ಸಹಾಯಧ್ನದೆ್ ಂದ್ಧಗ್ೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ನಿೀಡ್ಲಾಗತತಿುದೆ. 

[[ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲು ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಕ ಕ ಇರಬ ೇಕಾದ ಆರ್ಮತ ಗಳು:-  
 ಗತಂಪಿನ ಸದಸಯರೆಲಾರ್ ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿ ಅಥರ್ಾ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿರಬೆೀಕತ. 
 ಸಂಘ ಪಾಾರಂಭ್ರ್ಾಗಿ 5 ವಷ್ಯಗಳಾಗಿರಬೆೀಕತ. 
 ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘವು ರಾರ್ಷರೀಕೃತ್ / ಗ್ಾಾಮೀಣ / ಶೆಡ್್ಯಲ್ಡ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಲ್ಲಾ ಖಾತೆ ಹೆ್ ಂದ್ಧದತದ, ಸಾಕಷ್ತಿ ವಹರ್ಾಟತ 

ನಡೆಸಿ ಹೆನ ಚನ ಮತ್ುವನತು ಖಾತೆಯಲ್ಲಾ ಇರಿಸಿರಬೆೀಕತ. 
 ಸವಸಹಾಯ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಾ ಕನಿಷ್ಿ 10 ಹಾಗ್ ಗರಿಷ್ಿ 20 ಸದಸಯರ ಮತಿಯಳಗಿರಬೆೀಕತ . 

 

ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ರ್ಂತಗಳು:- 
 ಅಜಿಯದಾರರ ಅಹಯತೆ ಆಧ್ರಿಸಿ ಅಜಿಯದಾರರತ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ದಾಖ್ಲೆಗಳನತು  ಜಿಲಾಾ ವಯವಸಾಥಪಕರಿಂದ ಧ್ೃಢೀಕರಿಸಿ 

ವರದ್ಧಯಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಾಲ ಮಂಜ್ರಾತಿಗ್ೆ ಕೆೀಂದಾ ಕಛೆೀರಿಗ್ೆ ಕಳುಹಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 
 ಕೆೀಂದಾ ಕಛೆೀರಿಯಂದ ಮಂಜ್ರಾತಿ ಆದೆೀಶ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅವಧಿಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಿೀಜಧ್ನ ಸಾಲದ ಮತ್ುಕೆಕ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಾ ದಾಖ್ಲೆಗಳನತು ಸಲ್ಲಾಸಬೆೀಕತ.  
 ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಮದ್ಧಂದ ಹಣಕಾಸತ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಆರ್ಾ ಸಂಘಗಳು 

ಫಲಾನತಭ್ವಗಳಿಗ್ೆ ಹಣ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಗಮಕೆಕ ವವರಗಳನತು ಸಲ್ಲಾಸಬೆೀಕತ. 
 

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

