
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 

 

ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧ ಿಯೇಜನ  (ವ ೈಯಕ್ತಿಕ) 

• ಈ ಯೇಜನ ಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸನ ಮತನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ 

ಸಹಯೇಗದ ೊಂದ್ಧಗ  ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗ ೊಳಿಸಲಾಗನತಿಿದ . ಘಟಕ ವ ಚ್ಚ ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತಿ ರೊ.25000/-ವಾಗಿದನು, 

ಇದರಲ್ಲಿ ರೊ.15000/- ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ ಯವರ ಅವಧಿಸಾಲವಾಗಿರನತಿದ . ಅವಧಿಸಾಲಕ ಕ ಶ ೇ.5 

ರಷ್ನಟ ಬಡಿಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗನವುದನ. ಉಳಿದ ರೊ.10000/- ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, ನ್ಗರಾಭಿವೃದ್ಧು ಇಲಾಖ , 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,  ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಹಾಗೊ ವಿಶ ೇಷ್ ಘಟಕ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಇತರ  ಇಲಾಖ ಗಳಲ್ಲ ಿಲಭ್ಾವಿರನವ 

ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ನು ಪಡ ದನ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗ ೊಳಿಸಲಾಗನವುದನ. ಈ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಸಣಣಪುಟಟ ಆರ್ಥಿಕ 

ಚ್ಟನವಟಿಕ  ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಲನ ಅವಕಾಶವಿರನತಿದ . 

ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
ಘಟಕ ವ ಚ್ಚ ರೊ. 25,000/- 

ಇತರ  ಇಲಾಖ ಗಳ ಸಹಾಯಧನ್ ರೊ.10000/- 

ಅವಧಿಸಾಲ ರೊ. 15,000/-(ಶ ೇ. 4 ರ ಬಡಿಿ) ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದ 36 ಮಾಸಿಕ ಕಂತನಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಗಮಕ ಕ ಮರನಪ್ಾವತಿ ಮಾಡ್ಬ ೇಕನ. 

   

        

 

 



   ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಫಲಾಪೆೋಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೆೋಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು:- 

• ಅಜಿಿದಾರರನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗ  ಸ ೇರಿದ ಮಹಿಳ ಯಾಗಿರಬ ೇಕನ. 

• ಅಜಿಿದಾರರಾಗಲ್ಲೇ, ಕನಟನಂಬದ ಸದಸಾರಾಗಲ್ಲೇ ನಿಗಮದ ಯಾವುದ ೇ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಈ ಹಿಂದ  
ಸೌಲಭ್ಾವನ್ನು ಪಡ ದ್ಧರಬಾರದನ ಹಾಗೊ ಬಾಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸನಸಿಿದಾರರಾಗಿರಬಾರದನ. 

• ವಯಸನು 18 ರಿಂದ  60 ವಷ್ಿದ ಒಳಗಿರಬ ೇಕನ. 

• ಕಳ ದ 15 ವಷ್ಿಗಳಿಂದ ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನತಿಿರಬ ೇಕನ. 

• ಕನಟನಂಬದ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಆದಾಯ  ರೊ.22,000 ಮಿೇರಿರಬಾರದನ. 

• ಅಜಿಿದಾರರ ಕನಟನಂಬದ ಸದಸಾರಲ್ಲಿ ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದನ. . 

• ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತರ ಚೇಟಿ ಹ ೊಂದ್ಧರಬ ೇಕನ 
 

 ಅರ್ಜಹಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸಲ್ಲಸಿಬೆೋಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು :- 

• ಜಾತಿ ಪಾಮಾಣ ಪತಾ. 

• ಆದಾಯ ಪಾಮಾಣ ಪತಾ. 

• ರ ೇಷ್ನ್ ಕಾಡ್ನಿ  

• ಗನರನತಿನ್ ಚೇಟಿ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ/ಚ್ನನಾವಣಾ ಗನರನತಿನ್ ಚೇಟಿ/ಡ ೈವಿಂಗ ಲ ೈಸನ್ು/ 
ಪ್ಾನ್ ಕಾರ್ಡಿ/ಭಾವಚತಾವಿರನವ ಬಾಾಂಕ್ ಪ್ಾಸ್ ಪುಸಿಕ/ಪ್ಾಸ್ ೋೇಟಿ)   

• ಪ್ಾಸ್ ೋೇರ್ಟ್ ಿ ಸ ೈ ಅ ಅಳಯ ಯ ಇತಿಿೇಚನ್ ಭಾವಚತಾ -2. 
     
 ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ  ಯೋಜನೆ  ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ರ್ೊಂತಗಳು:- 

• ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಅಜಿಿಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ ೇತಾವಾರನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ಾ ಶಾಸಕರ ಅಧಾಕ್ಷಯ ಯಲ್ಲನಿ್ 
ಆಯ್ಕಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗನವುದನ. 

• ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಅಜಿಿಗಳನ್ನು ಪುನ್: ಉಪ ಸಮಿತಿ, ನಿಗಮದ ಕ ೇಂದಾ ಕಛ ೇರಿ ಬ ಂಗಳೂರನ ಇಲ್ಲಿಗ  ಆಯ್ಕಕ 
ಮತನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೊರಾತಿಗ  ಕಳುಹಿಸಿ ಕ ೊಡ್ಲಾಗನವುದನ.  ಉಪ ಸಮಿತಿಯಂದ ಆಯ್ಕಕಯಾದ 
ಪಾಕರಣಗಳಿಗ  ಕ ೇಂದಾ ಕಛ ೇರಿಯಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೊರಾತಿ ಆದ ೇಶ ನಿೇಡ್ಲಾಗನವುದನ.  

• ಕ ೇಂದಾ ಕಛ ೇರಿಯಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೊರಾತಿ ಆದ ೇಶ ಬಂದ ನ್ಂತರ ಅವಧಿಸಾಲ ಮತನಿ ಬಿೇಜಧನ್ ಸಾಲದ 
ಮೊತಿಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಯ  ಛಾಪ್ಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕನ.  

• ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛ ೇರಿಯಂದ ಹಣ ಬಿಡ್ನಗಡ  ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದನ. 

• ನಿಗದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ಕಂತನಗಳಲ್ಲಿ  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಅವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತಾ ಮರನಪ್ಾವತಿ ಮಾಡ್ಬ ೇಕನ. 


