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  ळाभयाल ऩेजे कोकण इतय भागावलगीम आर्थिक वलकाव भशाभंडऱ लर. च्मा लवधुंदगुि मेथीर जजल्शा 
कामािरमाभापि त इतय भागावलगीम प्रलगाितीर ऩात्र व्मकतींचा आर्थिक स्तय उंचालण्माकयीता तवेच तमांच्मा  
वलािर्गण कल्माण  ल  वलकावावाठी स्लमंयोजगायाकयीता अल्ऩ व्माजदयाने  अथिवशाम कयण्माच्मा वलवलध मोजना 
याफबफत.े   

 गयजू  इतय भागावलगीम राबाथीना स्लमंयोजगायाकयीता  खारीर याज्म ळावनाच्मा मोजना याफवलण्मात 

मेतात. 

 याज्म भहाभंडऱाच्मा  कजग मोजना 
1) 20% फीज बांडलर मोजना :- प्रकल्ऩ भमािदा रु.5 रष ऩमित.  भशाभंडऱाचा वशबाग 20% फॅकेचा वशबाग 75%,  

राबाथी वशबाग 5%.  भशाभंडऱाच्मा कजािलयीर व्माज 6% .फॅकेच्मा यककभेलयीर व्माज फॅकेच्मा दयाप्रभाणे.  कजि 
ऩयतपेड कारालधी 5 लऴे. 
 

 अजागसोफत जोडालमाची कागदऩत्र े –  

 तशलवरदाय / नामफ तशलवरदाय मांनी ददरेरा उतऩनाचा भुऱ दाखरा . 

 ग्राभीण ल ळशयी बागातीर राबथीच्मा कुटंुफाच ेवलि भागािने लावऴिक उतऩन्न भमािदा रु.1 रष . 

 वषभ अर्धका-माने ददरेरे इतय भागावलगीम जातीच ेप्रभाणऩत्र . 

 लळधाऩबत्रकाची छामांककत प्रत , ननलडणूक ओऱखऩत्र  / आधाय काडािची छामंककत प्रत. 

 ऩावऩोटि वाईझ दोन पोटो. 

 लमोभमािदा 18 त े50 लऴि. लमाच्मा ऩुयाव्मावाठी ळैषणणक अशितचेे प्रभाणऩत्र / जन्भ तायखेचा दाखरा .  

 वललळष्ट दठकाणी व्मलवाम कयणा-मा राबाथी कयीता व्मलवाम स्थऱाची बाडऩेाली कयायनाभ , 7/12 उताया 

 प्रकल्ऩ अशलार ल दयऩत्रक  

 स्थाननक स्लयाज्म वंस्थेचा व्मलवाम  ना-शयकत दाखरा.(ग्राभवेलकची स्लाषयी आलश्मक ) 

 भुऱ प्रभाणाऩत्रे अजागसोफत न जोडता त्माच्मा स्लसाऺांककत झयेॉक्स 2 प्रती जोडाल्मात. भुऱ प्रभाणऩत्र े

ऩडताऱणी कयीता दाखलालीत.  

 

टिऩ–कजग भंजुयीनंतय भहाभंडऱाच्मा ननमभाप्रभाणे लैधाननक कागदऩत्रे कयाली रागतीर .  



 

सदय मोजनांच्मा कजग भागणी अजागची वलक्री जजल्हा कामागरमाच्मा लयीर ऩत्तालय सुरु आहे. 

  

  

 

 

 

2) याज्म भहाभंडऱाची रु.25000/- थेि कजग मोजना (सन 2015-16) 

 उद्देळ –   

 इतय भागावलगीम प्रलगाितीर गयीफातीर गयीफ ल अतमंत गयजू व्मकतीऩमित भशाभंडऱाच्मा 
मोजनेंचा राबा ऩोशचवलणे . 

 ककयकोऱ ल छोटे व्मलवाम ( जवे नायऱवलक्री,ककयाणा दकुान, भेणफत्ती फनवलणे, पऱ वलक्री, 
कपयता वलक्री व्मलवाम, भच्छी वलक्री,अन्म तांबत्र क रघु व्मलवाम इतमादी ) मा कयीता रू.25,000/- 

ऩमितचे थेट कजि . 
 फॅकेभापि त कजि भंजूय न कयता मेणा-मा अडचणी ल कजि वलतयणाव शोणाया वलरंफ टाऱणे . 

 

 व्माज दय ल कजागची ऩयतपेड –   

 द.वा.द.वे 2 % दयाने व्माज दय . त्रैभालवक शप्ततमात तीन लऴाित धनादेळाव्दाये अथला योखीन े 

 व्मलसाम –   

▪ वलि कामदेळीय ककयकोऱ ल छोटे व्मलवाम . 

 अजागसोफत जोडालमाची कागदऩत्र े –  

 तशलवरदाय / नामफ तशलवरदाय मांनी ददरेरा उतऩनाचा भुऱ दाखरा . 
 ग्राभीण ल ळशयी बागातीर राबथीच्मा कुटंुफाच ेवलि भागािने लावऴिक उतऩन्न भमािदा रु.1 रष . 

 वषभ अर्धका-माने ददरेरे इतय भागावलगीम जातीच ेप्रभाणऩत्र . 

 लळधाऩबत्रकाची छामांककत प्रत , ननलडणूक ओऱखऩत्र  / आधाय काडािची छामंककत प्रत. 

 ऩावऩोटि वाईझ दोन पोटो. 
 लमोभमािदा 18 त े 50 लऴि. लमाच्मा ऩुयाव्मावाठी ळैषणणक अशितचेे प्रभाणऩत्र / जन्भ तायखेचा 

दाखरा .  
 वललळष्ट दठकाणी व्मलवाम कयणा-मा राबाथी कयीता व्मलवाम स्थऱाची बाडऩेाली कयायनाभ , 

7/12 उताया 
 फॅकेच्मा फचत खातमाच्मा ऩावफुकची झयेॉकव प्रत . 

 भुऱ प्रभाणाऩत्रे अजािवोफत न जोडता तमाच्मा स्लवाषांककत झयेॉकव 2 प्रती जोडाल ्मात. भुऱ 

प्रभाणऩत्रे ऩडताऱणी कयीता दाखलालीत.  

 



 लधैाननक  कागदऩत्र े –  

▪ कजािदायारा दोन जालभनदाय दमाले रागतीर. दोन जालभनदायांऩैकी एक ळावककम / 

ननभळावककम/ वशकाय षेत्रात कामियथ लेतन र्चठठी धायक ल दवुया वाधा जालभनदाय अवाला.   
अथला कजिदाय ककंला जालभनदाय मांच्मा स्थालय भारभते्तलय( 7/12 ककंला नभुना 8 अ)  कजि 
यककभेचा फोजा नोंद . 

▪ वलदशत नभुन्मातीर कयायनाभा / जालभनऩत्र रु.100/-  च्मा स्टॅऩ ऩेऩयलय . 

▪  राबाथीच्मा फचत खात ेअवरेल्मा फॅकेच ेधनादेळ ऩुस्तक 

▪ नभुना क्र.8 ल 9 रु.1 च्मा येव्शेन्मु स्टॅऩलय. 

  

सदय मोजनांच्मा कजग भागणी अजागची वलक्री जजल्हा कामागरमाच्मा लयीर ऩत्तालय सुरु आहे. 

  लवधुंदगुि जजल्शमातीर गयज ू इतय भागावलगीम राबाथीनी भशाभंडऱांच्मा लयीर  मोजनांचा राब घेण्माव 

मा भशाभंडऱाच े कामािरमात खारीर दठकाणी  वंऩकि  वाधाला, अवे आलाशन श्री.एन.ऩी.साऱसकय,जजल्हा 

व्मलस्थाऩक ससधुंदगुग मांनी केरे आशे. 


