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1.0  ಹಿನೆ್ನ  ಲೆ  

1.1  ಅವಲೀಕನ  

1.1.1 ದೇಶದ್ ಅಸಂಘಟಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಕ್ಷ್ ೋ  ೀತರ ವು, ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ್ 

ನೀೋ  ೀೋಂದಾಯಸ್ದ  ಮತ್ತು  ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾದ್ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಉದ್ಯ ಮಗಳನುು  

ಒಳಗೀಂಡಿದೆ. ಸ್್ ಯ  ಮತ್ತು  ಯಂತರ  ೋ  ೀಪಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 7% ರಷ್ಟು  

ಹೂಡಿಕಯ ನುು  ಮತ್ತು  ಶೇಕಡಾ 3% ರಷ್ಟು  ಬಾಕ ಇರುವ ಸಾಲವನುು  ಒಳಗೀಂಡಿರುವ 

ಅಸಂಘಟಿತ ಉದ್ಯ ಮಗಳು, ಶೇಕಡಾ 74%ರಷ್ಟು  ಉದ್ಯ  ೋ  ೀಗಕಕ  (ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಮೂರನೇ 

ಒ  ೀಂದು ಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು), ಶೇಕಡಾ 12% ರಷ್ಟು  ಉತ್ಪಾ  ದ್ನೆಗೆ  ಮತ್ತು  ಶೇಕಡಾ 27% 

ರಷ್ಟು  ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆಯ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ಮೌಲಯ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನುು  

ನೀಡುತ್ತ ವೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 66% ರಷ್ಟು  ಗಾರ ಮೀಣ ಪರ 

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 80% ರಷ್ಟು  ಕುಟೀಂಬ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯ 

ಮಗಳಾಗಿವೆ1
. ಈ ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ  ನವು ಸ್್ ಯ  ಮತ್ತು  ಯಂತರ  ೋ  ೀಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  

ವಹಿವಾಟಿನಲಿ್ಲ  ನ ಹೂಡಿಕಯ  ದೃಷ್ಟು  ಯ  ೀಂದ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉತ್ಪಾ  ದ್ನಾ ಘಟಕಗಳ ವಗರ್ಕಕ  

ಸೇರುತ್ತ ವೆ.  

1.1.2 ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲ  ನ ಅಸಂಘಟಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಉದ್ಯ ಮವು ಅದ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಯನುು  

ಸೀಮತಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು  ಕಾಯರ್ಕ್ಷ್ಮತೆಯನುು  ದುಬರ್ಲಗಳಿಸುವ ಸಾಾ ಲುಗಳನುು  

ಎದುರಿಸುತ್ತು  ದೆ. ಈ ಸಾಾ ಲುಗಳು ಯಾವುವೆ  ೀಂದ್ರೆ: (ಎ) ಉತ್ಪಾ  ದ್ನೆ ಮತ್ತು  ಪಯ ಯ 

ಕೇಜೀಂಗಾಾ ಗಿ,  ಆಧುನಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ  ನ ಮತ್ತು  ಯಂತರ  ೋ  ೀಪಕರಣಗಳನುು  ಬಳಕ್ಗಾ  

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೌಶಲಯ ಗಳು ಸೀಮತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿೀಂದಾಗಿ, ಉತ್ಪಾ  ದ್ಕತೆ ಮತ್ತು  

ನಾವೀನಯ ತೆಗಳಲಿ್ಲ   ಕೊರತೆ; (ಬಿ) ಉತ್ತ ಮ ಆರೀಗಯ ಕರ ಮತ್ತು  ಉತ್ಪಾ  ದ್ನಾ ಪದ್ಧ 

ತು ಗಳ ಬಗೆೋ  ಮೂಲಭೂತ ಅರಿವನ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಣಮಟು ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತಾ  

ನಯಂತರ ಣ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೊರತೆ; (ಸ್) ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್ ಮತ್ತು  

ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ ಕೌಶಲಯ ಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು  ಪೂರೈಕ್ ಸ್ರ ಪಳಿಗಳೀಂದಿ್ ಗೆ ಸಂಯೀಜಸಿು  

ಅಸ್ಮ ರ್ಧತೆ; (ಡಿ) ಬಂಡವಾಳದ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ ೋ  ೀೋಂಕ್ ಕರ  ಡಿಟ್.  

1.1.3 ಅಸಂಘಟಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ, ಉತ್ತ ಮ ವಾಯ ಪ್ತು  ಗಾಗಿ, ರಾಜಯ  

ಸಾಕ ರ್ರದ್ ಸಿಕ ರ ಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಕಯ ಲಿ್ಲ  , ಮೌಲಯ ತರಬೇತು  ಸ್ರ ಪಳಿಯಲಿ್ಲ  ಕೌಶಲಯ 

ತರಬೇತು , ಉದ್ಯ ಮಶೀಲತೆ, ತಂತರ ಜ್ಞಾ  ನ, ಸಾಲ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟುು  ಇವುಗಳಲಿ್ಲ   

ತ್ು ೀವರ ವಾದ್ ಬೀಂಬಲದ್ ಅಗತಯ ವರುತ್ತ ದೆ. ಕಳೆದ್ ಒ  ೀಂದು ದ್ಶಕದ್ಲಿ್ಲ  , 

ಕೇೋ  ೀೋಂದ್ರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಾಕ ರ್ರಗಳು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳಲಿ್ಲ  (ಎಫ್ಪಾ ು ಒ-

FPO) ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಲಿ್ಲ  (ಎಸ್ಎಚ್ಜ -SHG)) ರೈತರನುು  

ಸಂಘಟಿಸಿು  ತ್ು ೀವರ ಪರ ಯತ್ತ ಗಳನುು  ಮಾಡಿವೆ. ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳು ಮತವಯ 

ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಪರ ಗತು ಯನುು  ಸಾಧಿಸ್ವೆ ಮತ್ತು  ಶೇಕಡಾ 97% ರಷ್ಟು  ಎನಾ ು ಎ(NPA) 

ಮಟು ದ್ೋ  ೀೋಂದಿ್ ಗೆ ಅವರ ಮರುಪಯ ವತು  ದಾಖಲೆಯು ಅತು ಯ ತ್ತ ಮವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ 

ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವವರ್ ಉತ್ಪಾ  ದ್ನಾ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ವಲಯದ್ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳನುು  

ಕೈಗಳಳ ಲು ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳನುು  ಶಕು ಗಳಿಸಿು  ಸಾಕ ರ್ರಗಳು ಪರ ಯತ್ತ ಗಳನುು  

ಮಾಡಿವೆ. ಆದಾಗಯ ಯ , ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಕಾಯಾರ್ಚ್ರಣೆಯನುು  ಹೆಚಿಿ  

ಸಿು  ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)ಗಳನುು  ಮತ್ತು   



 

ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳನುು  ಬೀಂಬಲಿಸಿು  ಕಿವು ಸಾಕ ರ್ರಿ ಯೀಜ್ನು ಗಳಿವೆ.  

1.1.4 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯು ಕೇೋ  ೀೋಂದಿ್ ರ ೋ  ೀಯ ಪಯ ರ ಯೀಜತ ಯೀಜ್ನು ಯಾಗಿದುುು , ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಉದ್ಯ ಮಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತು  ರುವ ಸಾಾ ಲುಗಳನುು  ಪರಿಹರಿಸಿು  ಮತ್ತು  ಈ ಉದ್ಯ ಮಗಳ 

ಉನು ತ್ು ೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ  ೀಕರಣಕಕ  ಬೀಂಬಲಿಸಿು  ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ಸಾಮಯಧ ರ್ವನುು  ಹೆಚಿಿ  ಸುವಲಿ್ಲ   ಸ್ಾ ಕರಿಸುತ್ತ ದೆ.  

  

1.2 ಗುರಿ  

1.2.1 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯ ಗುರಿಗಳು  ಕಳ ಕಂಡಂತು ವೆ:  

i) ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಉದ್ಯ ಮದ್ ಅಸಂಘಟಿತ ವಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ 

ವೈಯಕುು ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳ ಸ್ೋ  ಧಾರ್ತಮ ಕತೆಯನುು  ಹೆಚಿಿ  ಸ್ ಮತ್ತು  ಕ್ಷ್ 

ೋ  ೀತರದ್  ಔಪಚಾರಿಕ  ೀಕರಣಕಕ   ಉತೆುು ೋ  ೀಜ್ನು ; ಮತ್ತು   

ii) ರೈತ ಉತ್ಪಾ  ದ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳ (ಎಫ್ಪಾ ು ಒ-FPO), ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳ (ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ 

ಸಂಘಗಳ) ಮತ್ತು  ಸ್ಾ ಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಮಾರ್ಪಕರ ಸಂಪೂಣರ್ ಮೌಲಯ 

ಸ್ರ ಪಳಿಯಲಿ್ಲ  ಬೀಂಬಲಿಸುವಕ್.  

  

1.3  ಉದ್ದ  ೇ ೋಶಗಳು  

1.3.1 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳ ಸಾಮಯಧ ರ್ವನುು  ನಮರ್ಸುವಲಿ್ಲ  ಈ ಯೀಜ್ನು ಯ ಉದೆುು 

ೋ  ೀಶಗಳು:  

i) ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಉದ್ಯ ಮಗಳು, ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FOP)ಗಳು, 

ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಾ ಕಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳಿ  ೀಂದ್ ಹೆಚಿಿ  ನ ಸಾಲಕಕ  ಅವಕಾಶ; 

ii) ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್ ಮತ್ತು  ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ ಅನುು  ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಸಂಘಟಿತ ಪೂರೈಕ್ ಸ್ರ ಪಳಿಯೀಂದಿ್ ಗೆ ಸಂಯೀಜ್ನು ; iii) ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ 2,00,000 

ಉದ್ಯ ಮಗಳನುು  ಫಾಮರ್ಲ್  ಫ್ಪರ  ೋ  ೀಮವ ಕಿ  (formal framework) ಗೆ ಪರಿವತು ರ್ಸಿು  

ಬೀಂಬಲ;  

iv) ಸಾಮಾನಯ  ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ  ಸೌಲಭ್ಯ  ,  ಪರ ಯೀಗಾಲಯಗಳು,  ಸಂಗರ 

ಹಣೆ,  

 ಪಯ ಯ ಕೇಜೀಂಗ್(packaging),  ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) ಮತ್ತು  ಇನು ಕ ಯ ಬೇಷನ್  

(incubation) ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ  ನ ಅವಕಾಶ;  



 

v) ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಕ್ಷ್ ೋ  ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಶೀನೆಧ ಮತ್ತು  

ತರಬೇತು ; ಮತ್ತು  vi) ಉದ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತು  ಪರ ಮತ್ತು  ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ ಬೀಂಬಲಕಕ  ಹೆಚಿಿ  

ನ ಅವಕಾಶ.  

  

  

1.4  ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆ  

1.4.1 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯು 2020-21 ರಿ  ೀಂದ್ 2024-25ರವರೆಗಿನ ಐದು ವಷರ್ದ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ರೂ. 10,000 ಕೊೋ  ೀಟಿಯಷ್ಟು  ಬಂಡವಾಳ ತಡ ಗಿಸುವಕಯ ನುು  ನರಿ  ೀಕಷ ಸುತ್ತು  ದೆ. ಈ 

ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ ವೆಚಿ ವನುು  ಕೇೋ  ೀೋಂದ್ರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಾಕ ರ್ರಗಳ ನಡುವೆ 

60:40 ಅನು ಪಯ ತದ್ಲಿ್ಲ  , ಈಶಾನಯ ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಜಯ  ಗಳೀಂದಿ್ ಗೆ 90:10 

ಅನು ಪಯ ತದ್ಲಿ್ಲ  , ಶಾಸಾ  ಕ ೀಂಗದ್ೋ  ೀೋಂದಿ್ ಗೆ ಯುಟಿ(UT)ಗಳಿಗೆ 60:40 ಅನು ಪಯ ತದ್ಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಶೇಕಡಾ 100% ರಷ್ಟು  ಇತರ ಯುಟಿ(UT)ಗಳ ಕೇೋ  ೀೋಂದ್ರಗಳಿಗೆ 

ಹಂಚಿ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.  

  

1.5  ವಾಾಾ ಪಿ್ತ   

1.5.1 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  , 2,00,000 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಲ 

ಆಧಾರಿತ ಸಾಾ ಯ ನಧದ್ೋ  ೀೋಂದಿ್ ದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಾ ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ಷ್ ೋ  ೀತರ 

ದ್ ಬಳವಣಿಗೆಯನುು  ವೇಗಗಳಿಸಿು  ಸಾಕಷ್ಟು  ಬೀಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮಾನಯ 

ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಮತ್ತು  ಸಾ  ೀಂಸ್ಥ ಕ ವಾಸುುು ಶಲಾ ವನುು  ಬೀಂಬಲಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.  

  

2.0  ಒಂದು ಜಿಲೆೇ  ಒಂದು ಉತ್ಪ  ನ್ೇ   
  

2.1 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯು, ಒ  ೀಂದು ಜಲೆೋ  ಒ  ೀಂದು ಉತ್ಪ ನು (ಒಡಿಒಪು  - ODOP) ವಧಾನವನುು  

ಅಳವಡಿಸ್ಕೊೋ  ೀೋಂಡು, ಇನಾು  ಟ್(input) ಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಸಾಮಾನಯ ಸೇವೆಗಳನುು  

ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಮಾರಾಟ, ಇವುಗಳ ವಷಯದ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ  ನ ಪರ ಮಾಣದ್ 

ಲಾಭ್ಾ ನುು  ಪಡೆಯುತ್ತ ದೆ. ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಯು,  ಈ  ಯೀಜ್ನು ಗೆ ಮೌಲಯ ಸ್ರ ಪಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಗಳ ಜೀಡಣೆಗೆ ಚೌಕಟು ನುು  ಒದ್ಗಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಒ  ೀಂದು ಜಲೆೋ  ಯಲಿ್ಲ  ಒ  ೀಂದ್ಕಕ ೋ  ೀೋಂತ ಹೆಚಿಿ  ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಉತ್ಪ ನು ದ್ ಕ 

ಸ್ೋುು ರ್(cluster) ಇರಬಹುದು. ರಾಜಯ  ದ್ಲಿ್ಲ  , ಪಕಕ ದ್ ಜಲೆೋ  ಗಳನುು  

ಒಳಗೀಂಡಿರುವಂತೆ, ಒ  ೀಂದ್ಕಕ ೋ  ೀೋಂತ ಹೆಚಿಿ  ಒಡಿಒಪು (ODOP)  ಉತ್ಪ ನು ದ್ ಕ 

ಸ್ೋುು ರ್ (cluster) ಇರಬಹುದು.  

  



 

2.2 ರಾಜಯ  ಗಳು, ಹಾಳಾಗುವ ವಸುುು ಗಳನುು  ಗಮನದ್ಲಿ್ಲ  ಟು ಕೊೋ  ೀೋಂಡು, ಜಲೆೋ  ಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪ 

ನು ವನುು  ಗುರುತು ಸುತ್ತ ವೆ. ಬೇಸೆಿ  ೋ  ನ್ ಅಯಧ ಯನವನುು  ರಾಜಯ  ಸಾಕ ರ್ರವು ನಡೆಸಿ್ ಿ ದೆ. 

ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಉತ್ಪ ನು ವು ಹಾಳಾಗಬಹುದಾದ್ ಕೃಷು  ಉತ್ಪ ನು , ಏಕದ್ಳ ಆಧಾರಿತ 

ಉತ್ಪ ನು ಅವಾಧ ಜಲೆೋ  ಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷ್ ೋ  ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಯ 

ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ಪ ತ್ತು  ಯಾಗುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನು ವಾಗಿರಬಹುದು. ಅ  ೀಂತಹ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ 

ವವರಣಾತಮ ಕ  

ಪಟಿುು ಯಲಿ್ಲ  ಮಾವು, ಆಲೂಗಡೆೋ  , ಲಿಚಿಿ  (litchi), ಟಮೆಟ, ಮರಗೆಣಸು, ಕನುು  (kinnu), 

ಭುಜಯಾ(bhujia), ಪೆಥಾ(petha), ಹಪಾ ಳ, ಉಪಾು  ನಕಾಯ, ಸ್ರಿಧಾನಯ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪ 

ನು ಗಳು, ಮೀನು ಗಾರಿಕ್, ಕೊೋ  ೀಳಿ, ಮಾ  ೀಂಸ್ ಮತ್ತು  ಪಶು ಆಹಾರ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚಿಿ  

ವರಿಯಾಗಿ, ತಾ ಯ ಜಯ  ದಿೀಂದ್ ಸಂಪತ್ತು  ನ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿವು ಸಾ  ೀಂಪರ 

ದಾಯಕ ಮತ್ತು  ನವೀನ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನುು  ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಬೀಂಬಲಿಸ್ಬ ಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜೇನು ತು ಪಾ , ಬುಡಕಟು ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ನ ಸ್ಣ ಣ 

ಅರಣಯ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು, ಅರಿಶನ, ನೆಲಿ್ಲ  ಕಾಯ ಮೀಂತಾ ದ್ ಸಾ  ೀಂಪರ ದಾಯಕ 

ಭಾರತ್ು ೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕಾ ಳ ಖಾದ್ಯ ವಸುುು ಗಳು. ಈ ಯೀಜ್ನು ಯು, ಕೃಷು  ಉತ್ಪ ನು 

ಗಳಿಗೆ ಸಿರ ಯಾದ್ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮತ್ತು  ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟುು  

ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ನಷ್ಟ ವನುು  ಕಡಿಮೆಗಳಿಸುವಕಯ ಲಿ್ಲ  ಬೀಂಬಲ ನೀಡುತ್ತ ದೆ.  

  

2.3 ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾಾ ಗಿ ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ವೈಯಕುು ಕ ಮೈಕೊರ ೋ  ೀ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 

ಬೀಂಬಲ ನೀಡುವುದ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ, ಒಡಿಒಪು  (ODOP)  ಉತ್ಪ ನು ಗಳನುು  ಉತ್ಪಾ  

ದಿ್ ಸುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆದಾಗಯ ಯ , ಇತರ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನುು  ಉತ್ಪಾ  

ದಿ್ ಸುವ ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಘಟಕಗಳನುು  ಸ್ಾ  ಬೀಂಬಲಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಿ  ೀಂದ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಯ  ಸಂದ್ಭಿ್ ದ್ಲಿ್ಲ  , ಪರ ಧಾನವಾಗಿ ಒಡಿಒಪು  

(ODOP) ಉತ್ಪ ನು ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರನುು  ಬೀಂಬಲಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.  

  

2.4 ಸಾಕಷ್ಟು  ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ, ಆರ್ಧರ್ಕ ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ಮಶೀಲತೆಯ ಸಾಮಯಧ 

ರ್ದ್ೋ  ೀೋಂದಿ್ ಗೆ ಇತರ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನುು  ಸಂಸ್ಕ  ರಿಸುವ ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಿಗೆ, ಆ ಉತ್ಪ ನು 

ಗಳನುು  ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಕ  ರಿಸುತ್ತು  ರುವ ಜಲೆೋ  ಗಳಿಗೆ ಬೀಂಬಲಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.  

  

2.5 ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಉತ್ಪ ನು ಗಳಲಿ್ಲ  ರುವ ಹೊಸ್ ಘಟಕಗಳು, ವಯ ಕುು ಗಳು ಅವಾಧ 

ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಬೀಂಬಲ ನೀಡುತ್ತ ವೆ.  

  

2.6  ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ, ಸಾಮಾನಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಮತ್ತು   

ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding)ಗೆ 

ಬೀಂಬಲವು ಬೀಂಬಲವು ದ್ರ ಕಲಿದೆ. ರಾಜಯ  ಅವಾಧ ಪಯ ರ ದೇಶಕ ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding)ಗೆ ಬೀಂಬಲ 



 

ಪಡೆದ್  ಸಂದ್ಭಿ್ ದ್ಲಿ್ಲ  , ಆ ಉತ್ಪ ನು ವನುು  ಒಡಿಒಪು (ODOP) ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರದ್ ಜಲೆೋ  

ಗಳ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನುು  ಸ್ಾ  ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಳ ಬಹುದು.  

  

2.7 ಕೃಷು  ವಾಣಿಜಯ  ಇಲಾಖೆಯು, ರಫ್ತು  ನೀತು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಫ್ತು  ಗೆ ಬೀಂಬಲ ನೀಡುವ ಕ 

ಸ್ೋುು ರ್ (cluster) ವಧಾನದ್ ಮೇಲೆ ಕೃಷು  ಬಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇೋ  ೀೋಂದಿ್ ರ ೋ  ೀಕರಿಸ್ದೆ 

ಮತ್ತು  ಕೃಷು  ಸಿ್ ಿ ವಾಲಯವು ತು ಲನಾತಮ ಕ ಪರ ಯೀಜು ವನುು  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರುವ 

ಜಲೆೋ  ಗಳಲಿ್ಲ  ನದಿ್ ರ್ಷ್ಟ ಕೃಷು  ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಗೆ ಕ ಸ್ೋುು ರ್(cluster) 

ವಧಾನವನುು  ಕೇೋ  ೀೋಂದಿ್ ರ ೋ  ೀಕರಿಸ್ದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜಯ  ಗಳು ಇದೇ ರಿ  ೀತು ಯ ಕ 

ಸ್ೋುು ರ್(cluster) ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಯನುು  ಅಳವಡಿಸ್ಕೊೋ  ೀೋಂಡಿವೆ. ಈ 

ಯೀಜ್ನು ಯ ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ವಧಾನವು ಸಾಮಾನಯ ಸೌಲಭ್ಯ  ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಬೀಂಬಲ ಸೇವೆಗಳನುು  ಒದ್ಗಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸುಲಭಾಾ ಗುತ್ತ ದೆ.  

  

  
  

3.0 ಪ್ರ  ೇ ೋಗರ  ೇಂ ಘಟಕಗಳು  
  

3.1 ಕ್ಷ್ ೋ  ೀತರ ದ್ ಅಗತಯ ಗಳನುು  ತು ಳಿಸುವ ನಾಲುಕ ವಶಾಲ ಅ  ೀಂಶಗಳನುು  ಈ ಪರ  ೋ  ೀಗಾರ 

ೋ  ೀೋಂ(programme) ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ದೆ  

i. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳ ವೈಯಕುು ಕ ಮತ್ತು  ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಿಗೆ ಬೀಂಬಲ;   

ii. ಬಾರಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್ (Branding) ಮತ್ತು  ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ 

(Marketing) ಗೆ ಬೀಂಬಲ; 

iii. ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಬೀಂಬಲ;  

iv. ದೃಢವಾದ್ ಯೀಜ್ಞು  ನವರ್ಹಣಾ ಚೌಕಟು ನುು  

ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ಸುವುದು.  

  

3.2 ಈ ಪರ ತು ಯೀಂದು ಘಟಕಗಳ ವವರಗಳನುು  ಕಳ ಗೆ ವವರಿಸಿಾಗಿದೆ.  

  

4.0 ವೈಯಕಿ್ತ  ಕ ಮೈಕರ  ೇ ೋ ಎಂಟಪ್ರ ಭ ೇ  ಸಸ್(Micro Enterprise) ಗಳಿಗೆ ಬಂಬಲ  
  

4.1 ವೈಯಕುು ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ  ಬಂಡವಾಳ  

ಸಾಾ ಯನಧ ಶೇಕಡಾ 35% ರಷ್ಟು  ಅಹರ್ ಯೀಜ್ಞು  ವೆಚಿ ದ್ ಗರಿಷಠ 

ಸೀಲಿೀಂಗ್(ceiling)ನೀಂದಿ್ ಗೆ ಪರ ತು  ಯೂನಟ್(unit)ಗೆ ರೂ.10.0 ಲಕ್ಷ್ 

ನೀಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಫ್ಪಲಾನು ಭ್ಾ ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯು ಯೀಜ್ನು ಯ ವೆಚಿ ದ್ ಕನಷಠ ಶೇಕಡಾ 



 

10% ರಷ್ಟು  ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಉಳಿದ್  ಬಾಕ ಹಣವು ಬಾಯ ೋ  ೀೋಂಕನೀಂದ್ 

ಸಾಲವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.  

  

4.2 ಈ ಯೇಜನೆ್ ಯಡಿಯಲೆೆ  ವೈಯಕಿ್ತ  ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಉದ್ೇಾಾ ಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಭತಾ 

ಮಾನ್ದ ಂಡಗಳು:  

i) ಕಾಯಾರ್ಚ್ರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ 

ಘಟಕಗಳು; ii) ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಘಟಕಗಳು ಒಡಿಒಪು (ODOP) ಉತ್ಪ ನು 

ಗಳಿಗಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಎಸ್ಎಲುಯ ಪು (SLUP)ಯಲಿ್ಲ  ಅವಾಧ ಭೌತು ಕ 

ಪರಿಶೀಲನೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪನಮ ಮ ಲ ವಯ ಕುು ಯ  ೀಂದ್ ಗುರುತು ಸಿಾ  ಟು 

ವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಘಟಕಗಳು ವದುಯ ತ್ ಶಕುು ಯನುು  ಬಳಸುತ್ತು  ರುವ 

ಸಂದ್ಭಿ್ ದ್ಲಿ್ಲ  , ವದುಯ ತ್ ಬಿಲ್ ವೆಚಿ ವನುು  ಬರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ, 

ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಕಾಯಾರ್ಚ್ರಣೆಗಳು, ದಾಸಾುು ನು , ಯಂತರ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಮಾರಾಟ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತ ವೆ; iii) ಉದ್ಯ ಮವು ಅಸಂಘಟಿತವಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು  

10 ಕಕ ೋ  ೀೋಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಮರ್ಕರನುು  ನೇಮಸ್ಕೊಳಳ ಬೇಕು; iv) ಉದ್ಯ ಮವು, 

ಜಲೆೋ  ಯ ಒಡಿಒಪು (ODOP) ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತು ಸಿಾದ್ ಉತ್ಪ ನು ದ್ಲಿ್ಲ  

ತಡ ಗಿಸ್ಕೊೋ  ೀೋಂಡಿರಬೇಕು. ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳನುು  ಸ್ಾ  

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ಹುದು;  

v) ಅಜರ್ದಾರನು  ಉದ್ಯ ಮದ್ ಮಾಲಿೀಕತವ ದ್ ಹಕಕ ನುು  

ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು; vi) ಉದ್ಯ ಮದ್ ಮಾಲಿೀಕತವ ದ್ ಸ್ಥ ತು  ಸಾವ ಮಯ ದ್ 

/ ಪಯ ಲುದಾರಿಕ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯಾಗಿರಬಹುದು; vii) ಅಜರ್ದಾರರು 18 ವಷರ್ಕಕ 

ೋ  ೀೋಂತ ಮೇಲಾ ಟು ವರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಕನಷಠ ಏಳನೇ ತರಗತು ಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ತು  

ೋ  ೀಣರ್ನಾಗಿರುವ ಶೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಅಹರ್ತೆಯನುು   

ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು;  

viii) ಒ  ೀಂದು ಕುಟೀಂಬದಿೀಂದ್ ಒಬಬ ವಯ ಕುುಯು ಮಾತರ ಹಣಕಾಸ್ನ 

ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅಹರ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ  ನೆ. ಈ ಉದೆುು ೋ  ೀಶಕಾಕ ಗಿ “ಕುಟೀಂಬವು”, 

ವಯ ಕುು, ಸಂಗಾತು  ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳನುು  ಒಳಗೀಂಡಿರುತ್ತ ದೆ; ix) ಯೀಜ್ಞು  ವೆಚಿ 

ದ್ ಶೇಕಡಾ 10% ರಷ್ಟು  ಔಪಚಾರಿಕಗಳಿಸಿು  ಮತ್ತು  ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು  

ಬಾಯ ೋ  ೀೋಂಕ್ ಸಾಲವನುು  ಪಡೆಯಲು ಇಚಿಿ  ಸ್ಬ ಹುದು;  

x) ಯೀಜ್ನು ಯ ವೆಚಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಭೂಮಯ ವೆಚಿ ವನುು  ಸೇರಿಸಾಬ ರದು. ಸ್ದ್ಧ ವರುವ 

ಅವಾಧ ದಿೀಘರ್ ಗುತ್ತು  ಗೆ ಅವಾಧ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ್ ವೆಚಿ ವನುು  

ಯೀಜ್ನು ಯ ವೆಚಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸ್ಬ ಹುದು. ಯೀಜ್ಞು  ವೆಚಿ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ್ ಗುತ್ತು  ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗರಿಷಠ 3 ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮಾತರ 

ಇರಬೇಕು.  



 

4.3  ವೈಯಕಿ್ತ  ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಘಟಕಗಳ ಆಯೆ್ಕ  ಪ್ರ  ಕಿರ ಯೆ   

4.3.1 ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಘಟಕಗಳನುು  ಗುರುತು ಸುವುದು ದಿ್ ವ ಮಖ ಪರ ಕರ ಯೆಯ  ೀಂದ್ 

ಆಗುತ್ತ ದೆ. ಒ  ೀಂದು ಜಲೆೋ  ಒ  ೀಂದು ಉತ್ಪ ನು ವಧಾನವನುು  ಆರಿಧಸ್, ಜಲೆೋ  ಯಲಿ್ಲ  ಆ 

ಉತ್ಪ ನು ದ್ಲಿ್ಲ  ತಡ ಗಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬೀಂಬಲವನುು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಾಮಯಧ 

ರ್ವುಳಳ ಇತರ ಘಟಕಗಳನುು  ಸ್ಾ  ಬೀಂಬಲಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.  

4.3.2 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿ ಸ್ಾ ಲತ್ತು  ಗಳನುು  ಪಡೆಯಲು ಆಸಿುುಕ  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರುವ, ಈಗಾಗಲೇ 

ನಡೆಯುತ್ತು  ರುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಜಲಾೋ  ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಜರ್ಗಳನುು  ಆಹಾವ ನಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಸಂಪನಮ ಮ ಲ ವಯ ಕುು ಗಳು (ಆಪು ಧ-RP) ವವರ್ ಕ ಸ್ೋುು ರ್(cluster)ಗಳ ಸಮ ೀಕ್ಷ್ ಯನುು  

ಕೈಗಳುಳ ತ್ತಾ  ರೆ ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿ ಪರ ಯೀಜು ಗಳನುು  ಪಡೆಯುವ ಸಾಮಯಧ 

ರ್ವನುು  ತ್ೋ  ೀರಿಸುವ ಘಟಕಗಳನುು  ಗುರುತು ಸುತ್ತಾ  ರೆ. ಸ್ವ ೋ  ೀಕರಿಸ್ದ್ ಅಪಿು  

ಕೇಶನ್(application)ಗಳ, ಕ್ಷ್ ೋ  ೀತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಾಮಯಧ ರ್ವನುು  

ನಣರ್ಯಸಿು  ಆಪು ಧ(RP)ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನವರ್ಹಿಸುತ್ತಾ  ರೆ.  

4.3.3 ಆಪು ಧ(RP)ಗಳಿ  ೀಂದ್ ನೇರವಾಗಿ ಗುರುತು ಸ್ದ್ ಘಟಕಗಳ ಮತ್ತು  ಸ್ವ ೋ  ೀಕರಿಸ್ದ್ ಅಜರ್ಗಳ 

ಎಲಾೋ  ಸಂಭಾವಯ ಪರ ಕರಣಗಳನುು  ಜಲಾೋ  ಮಟು ದ್ ಸ್ಮ ತು ಯ ಮೀಂದೆ ಸಿಿ ಿ  ಸಿಾಗುತ್ತ 

ದೆ. ಜಲಾೋ  ಮಟು ದ್ ಸ್ಮ ತು ಯು, ಪರ ತು  ಘಟಕಕಕ  ಆಪು ಧ (RP) ಸಿಿ ಿ  ಸ್ದ್ ವರದಿ್ ಯನುು  

ಅಯಧ ಯನ ಮಾಡಿ, ಆಸುಕ  ರನುು  ಸಂದ್ಶರ್ಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.  

4.3.4 ಪರ ತು  ಘಟಕಕಕ  ಆಪು ಧ(RP) ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾದ್ ಕಿಸುಾ  ಈ ಕಳ ಗಿನ ವವರಗಳನುು  

ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು:  

i) ಉದ್ಯ ಮದ್ ವಾಷು ರ್ಕ ವಹಿವಾಟ;   

ii) ಉದ್ಯ ಮದಿೀಂದ್ ಪಯ ವತು ಗಳ ಟರ ರ  ಯ ಕ್ ರೆಕಾಡಧರ್(track record);   

iii) ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಮೂಲಸೌಕಯರ್;  iv) ಹಿ  ೀಂದುಳಿದ್ ಮತ್ತು  

ಮೀಂದುಳಿದ್ ಸಂಪಕರ್ಗಳು;   

v)  ಕ ಸ್ೋುು ರ್(cluster) ಗಳ ಸಾಮೀಪಯ ತೆ;  vi) 

 ಉದ್ಯ ಮದ್ ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ (marketing) 

ಸಂಪಕರ್ಗಳು.  

4.3.5 ಜಲಾೋ  ಮಟು ದ್ ಸ್ಮ ತು /ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA) ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ, ಘಟಕದ್ ನವೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ ಬಾಯ ೋ  ೀೋಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ 

ಸಿುವಾಗಿ, ಡಿಪು ಆರ್(DPR) ತಯಾರಿಸಿು  ಆಪು ಧ(RP)ಗಳು ಸಾಾ ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ 

ಮಂಜೂರಾತು ಗಾಗಿ ಡಿಪು ಆರ್(DPR) ಜತೆಗೆ ಅಗತಯ ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಬಾಯ ೋ  ೀೋಂಕುಗಳಿಗೆ 

ಸಿಿ ಿ  ಸ್ಥಬ ೀಕು.  



 

4.4 ಮೇಲೆ ವವರಿಸ್ದ್ ಕಾಯರ್ವಧಾನವು ಹೊಸ್ ಘಟಕಗಳ ಆಯೆಕ ಗೆ ಸ್ಾ  ಅನವ ಯಸುತ್ತ ದೆ, 

ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಬೇಸೆಿ  ೋ  ನ್ (baseline) ಅಯಧ ಯನವು ಅ  ೀಂತಹ ಹೊಸ್ ಹೂಡಿಕಾ ಳ 

ಅಗತಯ / ಸಾಮಯಧ ರ್ವನುು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತ್ತ ದೆ.  

4.5 ಡಿಎಲ್ ಸ್(DLC) ಅವಾಧ ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA) ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  ಬೀಂಬಲಿಸ್ಥಬ ೀಕಾದ್ ಪರ ತೆಯ 

ೋ  ೀಕ ಮೈಕೊರ ೋ  ೀ ಯೂನಟಾ ಳ ಪಟಿುು ಯನುು  ಯಾವ ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  

ಅ  ೀಂತು ಮಗಳಿಸ್ಥಬ ೀಕ್ೋ  ೀೋಂದು ರಾಜಯ  ಸಾಕ ರ್ರಗಳು ನರ್ಧರಿಸ್ಥಬ ೀಕು. ಅ  ೀಂತೆಯೇ, 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಯ  ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳ, ಸಾಮಾನಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಮತ್ತು  

ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding)ಗಳ, ಅಪಿು  

ಕೇಶನ್(application)ಗಳನುು  ರೂಟಿ  ೀಂಗ್(routing) ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಡಿಎಲ್ (DLC) / 

ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA) ಗಳ ಪಯ ತರ ವನುು  ರಾಜಯ  ಗಳು ನರ್ಧರಿಸ್ಥಬ ೀಕು.  

5.0  ಗುಂಪು ವಗರ್  
  

5.1 ವೀಂಗಡಣೆ,  ಶರ  ೋ  ೀಣಿ  ೀಕರಣ, ಮೌಲಯ ಮಾಪನ, ಸಂಗರ ಹಣೆ,  ಸಾಮಾನಯ ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆ,  

ಪಯ ಯ ಕೇಜೀಂಗ್(packaging), ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing), ಕೃಷು -ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಸಂಸ್ಕ  

ರಣೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಯೀಗಾಲಯಗಳನುು  ಪರಿ  ೀಕಷ ಸಿು  ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)ಗಳು / ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ 

ಸಂಘಗಳು / ಸ್ಾ ಕಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಮೌಲಯ ಸ್ರ ಪಳಿಯೀಂದಿ್ ಗೆ ಈ 

ಯೀಜ್ನು ಯನುು  ಬೀಂಬಲಿಸುತ್ತ ವೆ. 

  

5.2  ರೈತ್ ಉತಾಪ್ ದೆ್  ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು (ಎಫ್ಪಪ ಿ ಒ) / ಉತಾಪ್ ದೆ್  ಸರ್ಕಭರಿಗಳು  

5.2.1 ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)ಗಳು ಮತ್ತು  ನಮಾರ್ಪಕ ಸ್ಾ ಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಈ ಕಳ ಗಿನ ಬೀಂಬಲವನುು  

ನೀಡುತ್ತ ವೆ:  

  

i.    ಕರ  ಡಿಟ್(credit) ಸಂಪಕರ್ದ್ೋ  ೀೋಂದಿ್ ಗೆ ಶೇಕಡಾ 35% ರಷ್ಟು  ಅನು ದಾನ; ii. 

ತರಬೇತು  ಬೀಂಬಲ; iii. ಅ  ೀಂತಹ ಸಂದ್ಭಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನು ದಾನದ್ ಗರಿಷಠ 

ಮತು ಯನುು  ಸೂಚಿ್ ಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.  

5.2.2 ಸ್ಾ ಕಾರ / ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)ಗಳಿಗೆ ಅಹರ್ತಾ  ಮಾನದಂಡಗಳು:  

i) ಇದು ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ತಡ ಗಿರಬೇಕು; ii) ಇದು ಕನಷಠ 

ರೂ. 1 ಕೊೋ  ೀಟಿ ವಹಿವಾಟ ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು;  iii) ಪರ ಸಾುು ಪು ಸಿಾದ್ ಯೀಜ್ನು ಯ 

ವೆಚಿ ವು ಪರ ಸುುು ತ ವಹಿವಾಟಗಿ  ೀಂತ ಹೆಚಾೋ  ಗಿರಬಾರದು;  iv) ಆ ಉತ್ಪ ನು 

ದ್ೋ  ೀೋಂದಿ್ ಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವಾಗ, ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರು ಸಾಕಷ್ಟು  ಜ್ಞಾ  ನ ಮತ್ತು  ಕನಷಠ 3 

ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯ ಅನು ಭ್ಾ ವನುು  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು.   



 

v) ಸ್ಾ ಕಾರಿ / ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO) ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ಆ  ೀಂತರಿಕ ಸಂಪನಮ ಮ ಲಗಳು ಅವಾಧ 

ಯೀಜ್ಞು  ವೆಚಿ ದ್ ಶೇಕಡಾ 10% ರಷ್ಟು  ಹಣ ಮತ್ತು  ಕಾಯರ್ನರತ ಬಂಡವಾಳಕಾಕ ಗಿ 

ಮಾಜರ್ನ್(margin) ಹಣವನುು  ಪೂರೈಸಿು  ರಾಜಯ  ಸಾಕ ರ್ರದಿೀಂದ್ ಅನು ಮತು  

ಇರಬೇಕು;  

  

5.3     ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು   

5.3.1  ಹಲವಾರು ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳನುು  ಕೈಗಳುಳ ತ್ತು  ವೆ.  

ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಈ ಕಳ ಗಿನ ಬೀಂಬಲವನುು  ನೀಡಲು ಈ ಯೀಜ್ನು  ಪರ ಸಾುು ಪು ಸ್ದೆ:   

  

5.3.2  ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ  

i) ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  , ಕಾಯರ್ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  ಸ್ಣ ಣ ಪರಿಕರಗಳ ಖರಿ  ೀದಿ್ ಗಾಗಿ, 

ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘದ್ ಪರ ತು  ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರಿಗೆ ರೂ .40,000/-  ಗಳನುು  ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳದಿೀಂದ್ 

ಒದ್ಗಿಸಿಾಗುವುದು; ii) ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ನೀಡುವಲಿ್ಲ  , ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಉತ್ಪ ನು ಗಳಲಿ್ಲ  

ತಡ ಗಿರುವ ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು;  

iii) ಒ  ೀಂದು ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘದ್ ಎಲಾೋ  ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗಿಯಾಗದಿ್ ರಬಹುದು. ಆದು ರಿ  ೀಂದ್, ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕಕ ಕ ಟದ್ ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  

ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳವನುು  ಒದ್ಗಿಸಿಾಗುವುದು; iv) ಇದ್ನುು  

ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA)/ಎಸ್ಆಎಧಲ್ಎ  ೀಂ(SRLM) ಯ  ೀಂದ್ ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಕಕ  

ಅನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕಕ ಕ ಟವು, ಈ ಮತ್ತ ವನುು  

ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳ ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರುಗಳಿಗೆ ಮರುಪಯ ವತು  ಸಾಲವಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸುತ್ತ ದೆ.  

5.3.3  ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಉದ್ಯ ಮದ್ ಏಕೈಕ ಘಟಕವಾಗಿ ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘದ್ ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರಿಗೆ, 

ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ ಅನು ದಾನ ಶೇಕಡಾ 35% ರೀಂದಿ್ ಗೆ ಗರಿಷಠ ಮತ್ತ 10 ಲಕ್ಷ್ 

ರೂಪಯ ಯಗಳನುು  ಬೀಂಬಲಿಸುತ್ತ ದೆ.  

5.3.4 ಎಸ್ಎಚ್ಜ (SHG) ಮಟು ದ್ ಒಕಕ ಕ ಟದ್ಲಿ್ಲ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಗಾ , ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ ಅನು ದಾನ 

ಶೇಕಡಾ 35% ರಷ್ಟ ನುು  ಬೀಂಬಲಿಸುತ್ತ ದೆ. ಅ  ೀಂತಹ ಸಂದ್ಭಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನು ದಾನದ್ 

ಗರಿಷಠ ಮತು ಯನುು  ಸೂಚಿ್ ಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.  

5.3.5 ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತ್ರ ಬೇತಿ ಮತಿಿ  ಹಾಾಾ ೇಂಡ್ಹ ೋಲೆಡ ೇಂಗ್ ಬಂಬಲ: ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ 

ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬೀಂಬಲಕಾಕ ಗಿ, ರಾಜಯ  ಗಾರ ಮೀಣ ಜೀವನೀಪಯ ಯ 

ಕಾಯಾರ್ಚ್ರಣೆಗಳೀಂದಿ್ ಗೆ (ಎಸ್ಆಎಧಲ್ಎ  ೀಂ-SRLM), ಹೆಚಿಿ  ನ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ತರಬೇತು  ಪಡೆದ್ ಸಂಪನಮ ಮ ಲ ವಯ ಕುು ಗಳು ಲಭ್ಯ  ವದಾುು ರೆ. ಕೃಷು  ಉತ್ಪ ನು ಗಳಲಿ್ಲ  

ಪರಿಣತು ಯನುು  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರುವ ಎಸ್ಆಎಧಲ್ಎ  ೀಂ(SRLM)ನ ಈ ಸ್ೋ  ಳಿ  ೀಯ 

ಸಂಪನಮ ಮ ಲ ವಯ ಕುು ಗಳನುು  ತರಬೇತು , ಘಟಕಗಳ ನವೀಕರಣ, ಡಿಪು ಆರ್(DPR) 



 

ತಯಾರಿಕ್, ಹಾಯ ೋ  ೀೋಂಡಧಹೊೋ  ೀಲಿೆ  ೋ  ೀೋಂಗ್(handholding) ಬೀಂಬಲ ಇತಾ ಯ 

ದಿ್ ಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  

5.3.6 ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳದ್ ಅರ್ಭತಾ ಮಾನ್ದ ಂಡಗಳು:  

i) ಪರ ಸುುು ತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ತಡ ಗಿರುವ ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘ ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರು ಮಾತರ 

ಅಹರ್ರಾಗಿರುತ್ತಾ  ರೆ;  

ii) ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘದ್ ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರು ಈ ಮತ್ತ ವನುು  ಕಾಯರ್ನರತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  

ಸ್ಣ ಣ ಪರಿಕರಗಳ ಖರಿ  ೀದಿ್ ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳಳ ಲು ಬದ್ಧ ರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ 

ಸಂಘ ಮತ್ತು  ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕಕ ಕ ಟಕಕ  ಈ ನಟಿುು ನಲಿ್ಲ  ಬದ್ಧ ತೆಯನುು  

ನೀಡಬೇಕು; iii) ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳವನುು  ಒದ್ಗಿಸುವ ಮದ್ಲು, ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳ 

ಒಕಕ ಕ ಟವು ಪರ ತು ಯಬಬ ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರ ಈ ಕಳ ಗಿನ ಮೂಲ ವವರಗಳನುು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಥಬ ೀಕು:  

a) ಸಂಸ್ಕ  ರಿಸುತ್ತು  ರುವ ಉತ್ಪ ನು ದ್ ವವರಗಳು;  

b) ಕೈಗೀಂಡ ಇತರ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳು;  

c) ವಾಷು ರ್ಕ ವಹಿವಾಟ;  

d) ಕಚಾೋ  ವಸುುು ಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಮಾರಾಟ.  

5.3.7 ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಿಿ  ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ್ 

ಅನುದಾನೆ್ಕ ೇ  ಗಿ ಅರ್ಭತಾ ಮಾನ್ದ ಂಡಗಳು:  

i) ಯೀಜ್ಞು  ವೆಚಿ ದ್ ಶೇಕಡಾ 10% ರಷ್ಟು  ಮತ್ತು  ಕಾಯರ್ನರತ ಬಂಡವಾಳಕಾಕ ಗಿ ಶೇಕಡಾ 

20% ರಷ್ಟು  ಮಾಜರ್ನ್ (margin) ಹಣವನುು  ಅವಾಧ ರಾಜಯ  ಸಾಕ ರ್ರದಿೀಂದ್ 

ಅನು ದಾನವನುು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು  ಸ್ಾ  ೋ  ೀೋಂತ 

ಹಣವನುು  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು;  
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ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘ ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರು ಒಡಿಒಪು  (ODOP)  ಉತ್ಪ ನು ವನುು  ಸಂಸ್ಕ  ರಿಸುವಲಿ್ಲ  

ಕನಷಠ 3 ವಷರ್ಗಳ ಅನು ಭ್ಾ ವನುು  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು.  

6.0  ಸಾಮಾನ್ೇಾಾ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂಬಲ  
  

6.1 ಸಾಮಾನಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)ಗಳು, ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳು, ಸ್ಾ ಕಾರಿ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸಾಕ ರ್ರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅವಾಧ ಖಾಸಿಾ  ಉದ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ಬೀಂಬಲ 

ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಚಿ್ ಸಿಾದ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ವು 

ಇತರ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾವರ್ಜು ಕರಿಗೆ ಸಾಮಯಧ ರ್ದ್ ಗಣನೀಯ ಭಾಗಕಕ  ನೇಮಕಾತು  

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ಕೊಳಳ ಲು ಲಭ್ಯ  ವರಬೇಕು. ಈ ವಗರ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರುವ 

ಯೀಜ್ನು ಯ ಅಹರ್ತೆಯನುು  ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು  ದೆಡ  ಉದ್ಯ ಮಕಕ  , ಕಾಯರ್ಸಾಯಧ ತೆಯ 

ಅ  ೀಂತರ, ಖಾಸಿಾ  ಹೂಡಿಕಯ  ಅನು ಪಸ್ಥ ತು , ಮೌಲಯ ಸ್ರ ಪಳಿಗೆ ವಮಶಿ  ಇತಾ ಯ ದಿ್ ಗಳ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ನರ್ಧರಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ. ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ ಅನು ದಾನವು ಶೇಕಡಾ 35% ರಷ್ಟು  

ಲಭ್ಯ  ವರುತ್ತ ದೆ.  

ಅ  ೀಂತಹ ಸಂದ್ಭಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನು ದಾನದ್ ಗರಿಷಠ ಮತು ಯನುು  ಸೂಚಿ್ ಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.  

  

6.2 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಧಸಾಾ ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಗಳ 

ವಗಧಳು: ಈ ಕಳ ಗಿನ ಸಾಮಾನಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಗಳನುು  ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನಧಸಾಾ ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ:  

i) ಕೃಷು  ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ, ವೀಂಗಡಣೆ, ಶರ  ೋ  ೀಣಿ, ಗೀದಾಮ ಮತ್ತು  

ಕೃಷು ಗೇಟು ಲಿ್ಲ  ಶೀತಲ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಾಗಿ ಆವರಣ; ii) ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಉತ್ಪ ನು 

ಗಳನುು  ಸಂಸ್ಕ  ರಿಸಿು  ಸಾಮಾನಯ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ  ; iii) ಇನು ಕ ಯ 

ಬೇಷನ್(Incubation) ಕೇೋ  ೀೋಂದ್ರ ವು ಒ  ೀಂದು ಅವಾಧ ಹೆಚಿಿ  ನ ಉತ್ಪ ನು 

ಮಾಗರ್ಗಳನುು  ಒಳಗೀಂಡಿರಬೇಕು, ಇದ್ನುು  ಸ್ಣ ಣ ಘಟಕಗಳು ತಮಮ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ 

ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ಕೊಳಳ ಬಹುದು.  

ಇನು ಕ ಯ ಬೇಷನ್(Incubation) ಕೇೋ  ೀೋಂದ್ರ ವನುು  ಭಾಗಶಃ ತರಬೇತು  ಉದೆುು 

ೋ  ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಬಳಸ್ಬ ಹುದು. ಇದ್ನುು  ವಾಣಿಜಯ  ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ಥಬ ೀಕು.  

6.3 ಸಾಮಾನ್ೇಾಾ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಮತಿಿ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ 

ಎಫ್ಪಪ ಿ ಒ(FPO)ಗಳು / ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು / ಸರ್ಕಭರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳಿಂದ್ ಪ್ರ  

ಸಾೇ  ಪಿ್ಳನುೇ  ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಧಾನ್:  

6.3.1 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿ ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)ಗಳು / ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳು / ಸ್ಾ ಕಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳಿ  ೀಂದ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಮತ್ತು  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಗಾ  ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕಳ ಗಿನ 

ವಧಾನವನುು  ಅನು ಸಿರ ಸ್ಥಬ ೀಕು:  
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i) ನಗದಿ್ ತ ಫಾಮಾಯ ರ್ಟ್ (format) ಅನುು  ಆರಿಧಸ್, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ ಮತ್ತು  

ಸಾಮಾನಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಗಳ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಡಿಪು ಆರ್(DPR) 

ಸ್ದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಥಬ ೀಕು;  

ಪರ ಸಾುು ವನೆಯ ಅಗತಯ ವವರಗಳು, ವವರವಾದ್ ಯೀಜ್ಞು  ವೆಚಿ , ಪರ ಸಾುು ವತ 

ಮಾನವಶಕುು, ವಹಿವಾಟ, ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ ಚಾನೆಲ್(marketing channel), ಕಚಾೋ  

ವಸುುು ಗಳ ಮೂಲಗಳು, ಅ  ೀಂದಾಜು ಲಾಭ್ ಮತ್ತು  ನಷ್ಟ ಖಾತೆ, ಹಣದ್ ಹರಿವನ 

ಹೇಳಿಕ್  

ಇತಾ ಯ ದಿ್ ಗಳನುು  ಡಿಪು ಆರ್(DPR) ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು; iii) ಡಿಪು ಆರ್(DPR) ಅನುು  

ರಾಜಯ  ನೀಡಲ್ (nodal) ಏಜ್ನನಿ (ಎಸ್ಎನ್ಎ-SNA) ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥಬ ೀಕು. 

ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್(SLAC) ಯು ಪರ ಸಾುು ವನೆಯನುು  ಅನು ಮೋ  ೀದಿ್ ಸ್ದ್ ನಂತರ, 

ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA) ಈ ಪರ ಸಾುು ಪವನುು  ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI)ಗೆ ಶಫಾರಸು 

ಮಾಡಬೇಕು. ಒ  ೀಂದು ಗು  ೀಂಪು ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ್ಕಕ ೋ  ೀೋಂತ ಹೆಚಿಿ  ನ ಅನು ದಾನಕಾಕ ಗಿ 

ಸಾಾ ಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪರ ಸಾುು ಪವನುು  ಅನು ಮೋ  ೀದ್ನೆಗಾಗಿ 

ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI) ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥಬ ೀಕು.  

iv) ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI)  ಯ ಪರ ಸಾುು ವನೆಯನುು  ಅನು ಮೋ  ೀದಿ್ ಸ್ದ್ ನಂತರ, 

ಸಾಲವನುು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪರ ಸಾುು ವನೆಯನುು  ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ  ಗೆ 

ಕಳುಹಿಸ್ಥಬ ೀಕು;  

v) ನಗದಿ್ ತ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ಮಶೀಲತೆ ಸಿ್ ಿ ವಾಲಯದ್ 

ವೆಚಿ ದ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ ತರಬೇತು  ಸ್ಮ ಯ ಮತ್ತು  ಮಾಡಯ ಯ ಲ್(module)ಗಳ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಗು  ೀಂಪ್ತ ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರಿಗೆ ತರಬೇತು  ಬೀಂಬಲ ನೀಡುವ ಪರ ಸಾುು 

ಪವನುು  ಡಿಪು ಆರ್ (DPR) ಒಳಗೀಂಡಿರಬಹುದು. ತರಬೇತು  ಮತ್ತು  ಸಾಮಯಧ ರ್ 

ವೃದಿ್ಧ  ಯ ಘಟಕಕಕ  ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಧಸಾಾ ಯ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ; vi) ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)ಗಳಿಗೆ / ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ / ಸ್ಾ ಕಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಗಳಿಗೆ ಡಿಪು ಆರ್(DPR) ತಯಾರಿಸಿು  ಪರ ತು  ಪರ ಕರಣಕಕ  50,000  ರೂಪಯ ಯಗಳನುು  

ಸಾಾ ಯವನುು  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

vii) ಬಾಯ ೋ  ೀೋಂಕನೀಂದ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಅಜರ್ದಾರರ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಯ ಬಾಯ ೋ  ೀೋಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅನು ದಾನ ಹಣವನುು  ವತರಿಸಿಾಗುವುದು.  

  

7.0  ಬರ ರ ೇಾಾ ೇಂಡಿಂಗ್(branding) ಮತಿಿ  ಮಾಕೆರ್ಟಂಗ್(marketing)  ಬಂಬಲ  
  

7.1 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  , ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)ಗಳು / ಸ್ಾ  ಸಾಾ ಯ ಸಂಘಗಳು / ಸ್ಾ ಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು 

ಅವಾಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಉದ್ಯ ಮಗಳ ಎಸ್ಾ ು ವ(SPV)ಗಳಿಗೆ ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ 

(marketing) ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್ (branding) ಬೀಂಬಲವನುು  
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ಒದ್ಗಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ. ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ವಧಾನವನುು  ಅನು ಸಿರ ಸ್, ಅ  ೀಂತಹ ಉತ್ಪ ನು ಕಕ  

ಮಾತರ ರಾಜಯ  ಅವಾಧ ಪಯ ರ ದೇಶಕ ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ (marketing) ಮತ್ತು  

ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್ (branding) ಬೀಂಬಲವನುು  ಒದ್ಗಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ.                      

  

7.2  ಬಂಬಲರ್ಕೇ  ಗಿ ಅರ್ಭ ವಸುೇ  ಗಳು  

i) ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ತರಬೇತು ಯನುು  ನೀಡಲು ಈ 

ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣರ್ ಹಣವನುು  ಒದ್ಗಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ;  

ಸಾಮಾನಯ ಪಯ ಯ ಕೇಜೀಂಗ್(packaging)ನಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿು  ಪರ ಮಾಣಿ  ೀಕರಣ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾರ ೋ  ೀೋಂಡಧ (brand) ಮತ್ತು  ಪಯ ಯ 

ಕೇಜೀಂಗ್(packaging) ಅನುು   

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಡಿಸುವುದು;  

iii) ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ ಮತ್ತು  ಪಯ ರ ದೇಶಕ ಚಿ್ ಲ್ಲ ರೆ ವಯ ಪಯ ರ ಸ್ರ ಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  

ಮಟು ದ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳೀಂದಿ್ ಗೆ ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ (marketing) ಒಪಾ ೋ  ೀೋಂದ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು;  

iv) ಉತ್ಪ ನು ದ್ ಗುಣಮಟು ವು ಅಗತಯ ವಾದ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುು  ಪೂರೈಸುತ್ತ ದೆ 

ಎ  ೀಂದು ಖಚಿ್ ತಪಡಿಸ್ಕೊಳಳ ಲು ಗುಣಮಟು ದ್ ನಯಂತರ ಣ.  

7.3 ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding)ಗೆ 

ಬೀಂಬಲಿಸುವುದ್ರಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಧ(brand), ಸಾಮಾನಯ ಪಯ ಯ 

ಕೇಜೀಂಗ್(packaging) ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ನು ಪರ ಮಾಣಿ  ೀಕರಣವನುು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಡಿಸುವ 

ಅಗತಯ ವದೆ. ಸಾಮಾನಯ ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್  

(branding) ಮತ್ತು  ಪಯ ಯ ಕೇಜೀಂಗ್(packaging)ಗೆ ಸೂಕು ವಾದ್ ಮಟು ವು ಸ್ೋ  

ಳದಿೀಂದ್ ಸ್ೋ  ಳಕಕ  , ಪರ ಕರಣದಿೀಂದ್ ಪರ ಕರಣಕಕ  ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ನು ದಿೀಂದ್ ಉತ್ಪ 

ನು ಕಕ  ಭಿನು ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅದು ಜಲೆೋ  ಯಾಗಿರಲಿ , ಪಯ ರ ದೇಶಕವಾಗಿರಲಿ  ಅವಾಧ ರಾಜಯ  

ಮಟು ವಾಗಿರಲಿ  ಪರ ತು ಯೀಂದು ಪರ ಕರಣದ್ಲೂೋ  ಸಂಬಂಪಧಟು ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA) 

ನರ್ಧರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಆದು ರಿ  ೀಂದ್, ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ 

ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding)ಗೆ ಬೀಂಬಲ ನೀಡುವ ಪರ ಸಾುು ಪವನುು  

ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA) ಸ್ದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಥಬ ೀಕು. ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding) ಮತ್ತು  

ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) ನ ಬೀಂಬಲವು ಒಟು ಖಚಿ್ ರ್ನ ಶೇಕಡಾ 50% ರಷ್ಟು  

ಸೀಮತವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅ  ೀಂತಹ ಸಂದ್ಭಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನು ದಾನದ್ ಗರಿಷಠ ಮತು ಯನುು  

ಸೂಚಿ್ ಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ   ಚಿ್ ಲ್ಲ ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನುು  ತೆರೆಯಲು 

ಯಾವುದೇ ಬೀಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುವುದಿ್ ಲ್ಲ .  
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7.4 ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  ಉನು ತ ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಮೇಲೆ 

ವವರಿಸ್ದಂತೆ ಅದೇ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್ (branding) ಮತ್ತು  

ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing)ಗೆ ಸ್ಾ  ಬೀಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನಯ ಬಾರ ಯ 

ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding) / ಪಯ ಯ ಕೇಜೀಂಗ್(packaging) ಮತ್ತು  

ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing)ಗೆ ಅ  ೀಂತಹ ಬೀಂಬಲವನುು  ರಾಷ್ಟ ರಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  

ಒದ್ಗಿಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆ ಬೀಂಬಲದ್ ಪರ ಸಾುು ಪವನುು  ರಾಜಯ  ಗಳು ಅವಾಧ ರಾಷ್ಟ ರಮಟು 

ದ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು ಅವಾಧ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು ಅವಾಧ ಪಯ ಲುದಾರ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು 

ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI) ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥಬ ೀಕು.  

7.5 ಅರ್ಭತಾ ಮಾನ್ದ ಂಡಗಳು:  

7.5.1 ಪರ ಸಾುು ಪಗಳು ಈ ಕಳ ಗಿನ ಷರತ್ತು  ಗಳನುು  ಪೂರೈಸ್ಥಬ ೀಕು: -  

i) ಪರ ಸಾುು ಪವು ODOP ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ರಬೇಕು;  

ii) ಸಾಾ ಯಕಕ  ಅಹರ್ರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉತ್ಪ ನು ದ್ ಕನಷಠ ವಹಿವಾಟ ರೂ. 5 ಕೊೋ  ೀಟಿ 

ಆಗಿರಬೇಕು.  

iii) ಅ  ೀಂತು ಮ ಉತ್ಪ ನು ವು ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಪಯ ಯ ಕ್(pack)ನಲಿ್ಲ  

ಮಾರಾಟವಾಗುವಂತು ರಬೇಕು;  
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iv) ಅಜರ್ದಾರರು ಹೆಚಿಿ  ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ಉತ್ಪಾ  ದ್ಕರನುು  ಒಟಿುು ಗೆ ಸೇರಿಸಿು  

ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO)/ಎಸ್ಎಚ್ಜ (SHG) / ಸ್ಾ ಕಾರಿ / ಪಯ ರ ದೇಶಕ - ರಾಜಯ  ಮಟು ದ್ 

ಎಸ್ಾ ು ವ(SPV) ಆಗಿರಬೇಕು;  

v) ಉತ್ಪ ನು ಮತ್ತು  ನಮಾರ್ಪಕರು ದೆಡ  ಮಟು ಕಕ  ಸೆ್ ಕ ೋ  ೀಲೆಬಲ್(scalable) 

ಆಗಿರಬೇಕು;  

vi) ಪರ ಸಾುು ವನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಸು ತವ ವನುು  ಉತೆುು ೋ  ೀಜಸುವ ನವರ್ಹಣೆ ಮತ್ತು  

ಉದ್ಯ ಮಶೀಲತೆಯ ಸಾಮಯಧ ರ್ವನುು  ಸಾೋ  ಪು ಸ್ಥಬ ೀಕು.  

  

7.6 ಬರ ರ ೇಾಾ ೇಂಡಿಂಗ್(Branding) ಮತಿಿ  ಮಾಕೆರ್ಟಂಗ್(Marketing) ಅಡಿಯಲೆೆ  

ಸಹಾಯರ್ಕೇ  ಗಿ ಅಜಿರ್ ಸಲೆೆ  ಸುವ ವಿಧಾನ್  

7.6.1 ಯೀಜ್ನು ಯ ವವರವಾದ್ ವರದಿ್  ಸ್ದ್ಧ ತೆ:  

i) ಯೀಜ್ನು ಯ ಅಗತಯ ವವರಗಳು, ಉತ್ಪ ನು , ಕಾಯರ್ತಂತರ, ಗುಣಮಟು ದ್ 

ನಯಂತರ ಣ, ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಒಟು ಗಯ ಡಿಸುವಕ್, ಸಾಮಾನಯ ಪಯ ಯ 

ಕೇಜೀಂಗ್(packaging) ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding), ಪೆರ 

ೋ  ಸೀಂಗ್ ಸಾುು ರಟು ಜ (pricing strategy), ಪರ ಚಾರದ್ ವವರಗಳು, ಉಗಾರ ಣ 

ಮತ್ತು  ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ ಚಾನೆಲ್(marketing channel), 

ಮಾರಾಟವನುು  ಹೆಚಿಿ  ಸುವ ಯೀಜ್ನು  ಇತಾ ಯ ದಿ್ ಗಳ ಪರ ಸಾುು ವನೆಗಳು 

ಒಳಗೀಂಡಿರುವಂತೆ ಡಿಪು ಆರ್(DPR) ಅನುು  ಸ್ದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಥಬ ೀಕು.   

ii) ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್ (marketing) ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding) ಪರ 

ಸಾುು ಪಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಪು ಆರ್(DPR) ತಯಾರಿಸಿು  ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA)ಯ  ೀಂದ್ ರೂ. 

5 ಲಕ್ಷ್ ಬೀಂಬಲ  

ಲಭ್ಯ  ವರುತ್ತ ದೆ;  

iii) ಕಚಾೋ  ವಸುುು ಗಳ ಸಂಗರ ಹದಿೀಂದ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing), 

ನಣಾರ್ಯಕ ನಯಂತರ ಣ ಅ  ೀಂಶಗಳು, ಗುಣಮಟು ದ್ ನಯಂತರ ಣವನುು  

ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಕ್, ಪರ ಚಾರ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳ ವಷಯದ್ಲಿ್ಲ  ಐದು ವಷರ್ಗಳ 

ಯೀಜ್ನು ಗಳು,  ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಮಾರ್ಪಕರ ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ಮತ್ತು  ವಹಿವಾಟ 

ಹೆಚಿಿ  ಸುವಕ್, ಈ ಎಲಾೋ   

ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳ ಫ್ೋ  ೋ  ೀ ಚಾಟಿ  (flow chart) ಪರ ಸಾುು ಪದ್ಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕು;  

7.6.2 ಸ್ಾ ಕಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು / ಎಸ್ಎಚ್ಜ (SHG) / ಎಫ್ಪಾ ು ಒ(FPO) / ಎಸ್ಾ ು ವ(SPV), ಪರ 

ಮಖ ಖರಿ  ೀದಿ್ ದಾರರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದು ರೆ ಮತ್ತು  ನಮಾರ್ಪಕರ ಬಂಡವಾಳ 

ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ಅಗತಯ ಗಳನುು  ವವರಿಸುವ ಎಸ್ಎನ್ಎ (SNA) ನಡುವೆ ವಯ 

ವಹಾರ ಯೀಜ್ನು ಯೀಂದಿ್ ಗೆ ಒಪಾ ೋ  ೀೋಂದ್ವರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಪರ ಸಾುು ಪು ತ 

ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಾರುಕಟುು  ಯೀಂದಿ್ ಗಿನ ತಮಮ ಸಂಪಕರ್ವನುು  ಬಲಪಡಿಸಿು  
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ತಮಮ ಉತ್ಪಾ  ದ್ನಾ ಸಾಮಯಧ ರ್ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ ಗಳನುು  ನವೀಕರಿಸಿು  ಅನು ವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ, ಅ  ೀಂದ್ರೆ ಪರ ಮಖ ಖರಿ  ೀದಿ್ ದಾರರು (ಗಳು).  

  

8.0  ಸಾಮರ್ಥಭ ರ್ ವೃದಿ್ಧ  ಮತಿಿ  ಸಂಶೇಧನೆ್   
  

8.1 ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳಿಗೆ ಬೀಂಬಲ:  

  

8.1.1 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಉದ್ಯ ಮಗಳ ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ ಉನು ತ್ು ೀಕರಣ ಮತ್ತು  

ನಯಮಬದ್ಧ ವಾಗಿಸುವುದ್ರಲಿ್ಲ  ಸಾಮಯಧ ರ್ ವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ತರಬೇತು  ಒ  ೀಂದು 

ನಣಾರ್ಯಕ ಅ  ೀಂಶವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  , ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ 

ಆಹಾರ ತಂತರ ಜ್ಞಾ  ನ ಉದ್ಯ ಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು  ನವರ್ಹಣೆ (ನಫ್ೋುು ಮ್- 

NIFTEM) ಮತ್ತು  ಇ  ೀಂಡಿಯನ್ ಇನ್ು  ಟಯ ಯ ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಪು ಡಧ ಪರ  ಸೆ್ ಸೀಂಗ್ 

ಟು ಕಾುು ಲಜ (ಐಐಎಫ್ಪಾ ು ಟಿ- IIFPT) ಸಾಮಯಧ ರ್ ವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀನೆಧಯ 

ಕಾಯರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಖ ಪಯ ತರ ವಹಿಸುತ್ತ ವೆ. ಸಂಶೀನೆಧ ಮತ್ತು  ಸಾಮಯಧ ರ್ 

ವೃದಿ್ಧ  ಗೆ ಹಣಕಾಸ್ನ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಅಹರ್ರಾಗಿರುತ್ತಾ  ರೆ. ರಾಜಯ  ಮಟು 

ದ್ ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳ ಸ್ಾ ಭಾಗಿತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ನಫ್ೋುು ಮ್(NIFTEM) ಮತ್ತು  

ಐಐಎಫ್ಪಾ ು ಟಿ (IIFPT) ಆಯು ಉದ್ಯ ಮಗಳು / ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳು / ಕ ಸ್ೋುು 

ರ್(cluster)ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತು  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀನಾಧ ಬೀಂಬಲವನುು  ನೀಡುತ್ತ ದೆ. 

ಐಸ್ಎಆರ್(ISAR), ಸ್ಎಸ್ಐಆರ್(CSIR) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ ಮಟು ದ್ 

ಉತ್ಪ ನು ನದಿ್ ರ್ಷ್ಟ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು ಅವಾಧ ಡಿಎಫ್ಆಎರ್ಲ್ (DFRL) ಮತ್ತು  

ಸ್ಎಫ್ಟು ಆಐಧ (CFTRI) ನಂತಹ ಪರ ಮಖ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳು ತರಬೇತು  ಮತ್ತು  

ಸಂಶೀನೆಧಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯ ೋ  ೀೋಂತ ಉನು ತ ಮಟು ದ್ಲಿ್ಲ  ಬೀಂಬಲವನುು  

ನೀಡುವ ಪಯ ಲುದಾರ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳಾಗಿವೆ.  

8.1.2 ನಫ್ೋುು ಮ್ (NIFTEM) ಮತ್ತು  ಐಐಎಫ್ಪಾ ು ಟಿ ಈ ಕಳ ಗಿನ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳನುು  

ನವರ್ಹಿಸುತ್ತ ವೆ:  

i) ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI), ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಜಲಾೋ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಯಧ 

ರ್ ವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ತರಬೇತು ;  

ii) ಪಠಯ  ಕರ ಮ ಮತ್ತು  ತರಬೇತು  ಮಾಡಯ ಯ ಲಾ ಳನುು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಡಿಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ  ನ ತರಬೇತು ಗಾಗಿ 

ರಾಜಯ  ಮಟು ದ್ ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳೀಂದಿ್ ಗೆ ಪಯ ಲುದಾರ;  

iii) ತರಬೇತು ದಾರರ ತರಬೇತು ;  

iv) ತರಬೇತು ಗಾಗಿ ಆನಿೆ  ನ್(online) ಮಾಡಯ ಯ ಲ್(module)ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ;  

v) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಶಷ್ಟ ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರ ಮಾಣಿತ ವವರವಾದ್ 

ಯೀಜ್ನು ಯ ವರದಿ್ ಗಳ (ಡಿಪು ಆರ್-DPR) ತಯಾರಿಕ್;  
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vi) ವಶಷ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳ ಉನು ತ್ು ೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ ತಂತರ ಜ್ಞಾ  ನ / ಯಂತರ 

ಗಳ ಶಿ್ಲೋ   

(shelf) ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ;  

vii) ಮೇಲಿನ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ಸಂಶೀನೆಧ ಮತ್ತು  ತರಬೇತು  ಸಂಸೆ್ಥ  

ಗಳೀಂದಿ್ ಗೆ ಸ್ಾ ಭಾಗಿತವ ;  

viii) ಯೀಜ್ನು ಯ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನುು  ತಲುಪು ಸಿು  ರಾಜಯ  ಮಟು ದ್ ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳನುು  ಬಲಪಡಿಸುವುದು.  

8.1.3 ನಗದಿ್ ತ ಸಂಯೀಜ್ನು ಯೀಂದಿ್ ಗೆ ಯೀಜ್ನು ಗಾಗಿ ನಫ್ೋುು ಮ್ (NIFTEM) ಮತ್ತು  

ಐಐಎಫ್ಪಾ ು ಟಿ (IIFPT) ತಮಮ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯಲಿ್ಲ  ಪು ಎ  ೀಂಯು(PMU) ಅನುು  ಸಾೋ  

ಪು ಸುತ್ತ ದೆ. ಈ ಪು ಎ  ೀಂಯು(PMU)ಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರು ಒಪಾ ೋ  ೀೋಂದ್ದ್ ಆಧಾರದ್ 

ಮೇಲೆ ಸ್ಬಬ ೋ  ೀೋಂದಿ್ಯನುು  ತಡ ಗಿಸ್ಕೊಳುಳ ತ್ತಾ  ರೆ. ಈ ಪು ಎ  ೀಂಯು(PMU)ಗಳ 

ಸಂಪೂಣರ್ ವೆಚಿ ವನುು  ಪೂರೈಸಿು  ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿ ಅನು ದಾನವನುು  ನಫ್ೋುು ಮ್ 

(NIFTEM) ಮತ್ತು  ಐಐಎಫ್ಪಾ ು ಟಿ (IIFPT) ಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

8.1.4 ನಫ್ೋುು ಮ್ (NIFTEM) ಮತ್ತು  ಐಐಎಫ್ಪಾ ು ಟಿ (IIFPT) ಅವರು ಬಜ್ನಟು ಲಿ್ಲ  ಕೈಗಳಳ ಲು 

ಮತ್ತು  ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI) ಗೆ ಸಿಿ ಿ  ಸಿು  ಪರ ಸಾುು ಪು ಸುವ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳಿಗೆ 

ಯೀಜ್ಞು  ಅನು ಷಾ ಠ ನ ಯೀಜ್ನು  (ಪು ಐಪು -PIP) ಯನುು  ಸ್ದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಥಬ ೀಕು. 

ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI) ಯ ಸಾಮಯಧ ರ್ ವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀನೆಧಗಾಗಿ 

ಸ್ಮ ತು ಯು ಪು ಐಪು (PIP)ಗಳನುು  ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ 

ಐಎ  ೀಂಇಸ್(IMEC)ಯ ಅನು ಮೋ  ೀದ್ನೆ ಪಡೆಯುತ್ತ ದೆ. ಪು ಐಪು (pip)ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನು ಮೋ  ೀದಿ್ ಸಿಾದ್ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳಿಗೆ ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI) ಯೀಜ್ನು ಯಡಿ 

ನಫ್ೋುು ಮ್ (NIFTEM) ಮತ್ತು  ಐಐಎಫ್ಪಾ ು ಟಿ (IIFPT) ಗೆ ನಧಸಾಾ ಯವನುು  ಒದ್ಗಿಸುತ್ತ 

ದೆ.  

8.2  ರಾಜಾ ಮಟಟ ದ್ ತಾಂತಿರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗಳಿಗೆ ಬಂಬಲ  

8.2.1 ರಾಜಯ  ಸಾಕ ರ್ರ ಈ ಯೀಜ್ನು ಗಾಗಿ ರಾಜಯ  ಮಟು ದ್ ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯನುು  

ನಾಮನದೇರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳಲಿ್ಲ  ಈ ಕಳ ಕಂಡವುಗಳು ಸೇರಿವೆ:  

i) ರಾಜಯ  ಮಟು ದ್ ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗೆ ಪು ಐಪು (PIP) ತಯಾರಿಸುವಕ್;   

ii) ಸಾಮಯಧ ರ್ ವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀನೆಧಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA) 

ಸ್ದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಪು ಐಪು (PIP)ಗೆ ಇನಾು  ಟ್ (input) ಅನುು  ಒದ್ಗಿಸುವುದು; iii) 

ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಜಲಾೋ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಯಧ ರ್ ವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ತರಬೇತು  

ನೀಡುವುದು; iv) ಜಲಾೋ  ಸಂಪನಮ ಮ ಲ ವಯ ಕುು ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತು  

ನೀಡುವುದು;  

v) ಎಸ್ಎನ್ಎ(SNA)ಗಳು ಸ್ದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತು  ರುವ ಬಾರ ಯ 

ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding) ಮತ್ತು  ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) ಯೀಜ್ನು ಗಳಿಗೆ 
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ಇನಾು  ಟ್ (input) ಗಳನುು  ಒದ್ಗಿಸುವುದು; vi) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳನುು  ಕೈಗೆತ್ತು  

ಕೊಳುಳ ವುದು, ಡಿಪು ಆರ್(DPR)ಗಳ ಸ್ದ್ಧ ತೆಗಳನುು  ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು, ಇತಾ ಯ 

ದಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜಲಾೋ  ಸಂಪನಮ ಮ ಲ ವಯ ಕುು ಗಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ದ್ಶರ್ನ ಬೀಂಬಲವನುು  

ಒದ್ಗಿಸುವುದು.  

8.2.2 ನಾಮನದೇರ್ಶತ ರಾಜಯ  ಮಟು ದ್ ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪರ ಸಾುು ವತ ಚ್ಟವಟಿಕಾ ಳಿಗೆ 

ವಾಷು ರ್ಕ ತರಬೇತು  ಕಾಯ ಲೆ  ೀಂಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪು ಐಪು  ಸ್ದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಥಬ ೀಕು ಮತ್ತು  

ನಫ್ೋುು ಮ್ (NIFTEM) ಮತ್ತು  ಐಐಎಫ್ಪಾ ು ಟಿ(IIFPT)ಯೀಂದಿ್ ಗೆ ಸಾಮ ಲೀಚಿ್ ಸ್ 

ರಾಜಯ  ಮಟು ದ್ ಅನು ಮೋ  ೀದ್ನೆ ಸ್ಮ ತು ಯ ಅನು ಮೋ  ೀದ್ನೆಯ ನಂತರ ಅದ್ನುು  

ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI)ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥಬ ೀಕು.  

8.2.3 ರಾಜಾ ಮಟಟ ದ್ ತಾಂತಿರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯ ಆಯೆ್ಕ  ಗಿಿ  ಮಾನ್ದ ಂಡಗಳು: ರಾಜಯ  ಮಟು 

ದ್ ತ್ಾ ೀಂತು ರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ತಂತರ ಜ್ಞಾ  ನದ್ಲಿ್ಲ  ತಡ ಗಿರುವ ಮತ್ತು  

ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಹಿ  ೀಗಿರಬಹುದು:  

i) ರಾಜಯ  ಕೃಷು  ವಶವ ವದಾಯ ಲಯ ಅವಾಧ ಇನಾುು ವುದೇ ವಶವ ವದಾಯ ಲಯದ್ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರುವ ಕಾಲೇಜು / ಸಂಸೆ್ಥ  ಆಗಿರಬೇಕು; ii) ಸಾಕ ರ್ರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ್ ಆಹಾರ 

ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ತಂತರ ಜ್ಞಾ  ನ ಸಂಶೀನಾಧ ಸಂಸೆ್ಥ  ಆಗಿರಬೇಕು; iii) ಸ್ಎಸ್ಐಆರ್(CSIR) 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರುವ ಒ  ೀಂದು ಸಂಸೆ್ಥ  ಅವಾಧ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕೇೋ  ೀೋಂದಿ್ ರ 

ೋ  ೀಕರಿಸ್ದ್ ಭಾರತ ಸಾಕ ರ್ರದ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆ್ಥ  ಆಗಿರಬೇಕು;  

iv) ಅದು ಕಾಲೇಜಾ ಗಿದು ರೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ತಂತರ ಜ್ಞಾ  ನದ್ಲಿ್ಲ   

ಪದ್ವಪೂವರ್/ಸಾುು ತಕೊೋ  ೀತ್ತ ರ ಕೊೋ  ೀಸಿ್ ಗಳನುು  ಮತ್ತು  ಅಗತಯ 

ಅಧಾಯ ಪಕರುಗಳನುು   

ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು;  

v) ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯು ಅಗತಯ ಪರಿ  ೀಕ್ಷ್ ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ ಸಾನಧಗಳೀಂದಿ್ ಗೆ 

ಪೂಣರ್ ಪರ ಮಾಣದ್ ಪರ ಯೀಗಾಲಯವನುು  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು; vi) 

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣೆಗಾಗಿ, ವಶೇಷವಾಗಿ ಎ  ೀಂಎಸ್ಎ  ೀಂಇ(MSME)ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಶೀನಾಧ ಕಾಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಯಂತರ  

ೋ  ೀಪಕರಣಗಳನುು  ಬೀನಾಧ ವಭಾಗವು ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು; vii) ಆ ಪರ 

ಸಾುು ವನೆಯನುು  ರಾಜಯ  ಸಾಕ ರ್ರ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು;  

viii) ಈ ಯೀಜ್ನು ಯ ಮೇಲೆ ಪರ ತೆಯ ೋ  ೀಕವಾಗಿ ಕನಷಠ ಇಬಬ ರು ಬೀಕಧವಗರ್ದ್ 

ಸ್ದ ಸ್ಯ  ರು ಮತ್ತು  ನೀಡಲ್ (nodal) ಅಧಿಕಾರಿಯನುು  ಒಳಗೀಂಡ ಸ್ಮ ಪು ರ್ತ 

ತಂಡವನುು  ನೇಮಸಿು  ಸಂಸೆ್ಥ  ಸ್ದ್ಧ ರಿರಬೇಕು;  

ix) ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಫ್ಪಲಾನು ಭ್ಾ ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತು  ನೀಡಲು ಸಂಸೆ್ಥ  ಯು ಸಾಕಷ್ಟು  

ಸ್ೋ  ಳವನುು  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು;  

x) ರಾಜಯ  ವು ಒಡಿಒಪು  (ODOP)  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಿವು ಉತ್ಪ ನು ಗಳನುು  ಸಂಸ್ಕ  ರಿಸಿು  

ಪೈಲಟ್ ಪಿಯ  ೋ  ೀೋಂಟ್(pilot plant) ಗಳನುು  ಹೊೋ  ೀೋಂದಿ್ ರಬೇಕು.  
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8.3  ವಾ ಕಿ್ತ  / ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತ್ರ ಬೇತಿ ಬಂಬಲ  

8.3.1 ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಗಾ  ಬೀಂಬಲವನುು  ನೀಡುತ್ತು  ರುವ ಪರ ತೆಯ ೋ  ೀಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಿಗೆ ತರಬೇತು  ಬೀಂಬಲವನುು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚಿಿ  

ವರಿಯಾಗಿ, ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಉತ್ಪ ನು ಗಳನುು  ಸಂಸ್ಕ  ರಿಸುವ ಜಲೆೋ  ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಸು 

ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಇತರ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು  ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಿಗೆ ತರಬೇತು  ಬೀಂಬಲವನುು  

ಸ್ಾ  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೀಜ್ನು ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing) 

ಮತ್ತು  ಬಾರ ಯ ೋ  ೀೋಂಡಿ  ೀಂಗ್(branding)ಗೆ ಬೀಂಬಲವನುು  ನೀಡುತ್ತು  ರುವ 

ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳಿಗೆ ತರಬೇತು  ಬೀಂಬಲವನುು  ಸ್ಾ  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

8.3.2 ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ಮಶೀಲತೆ ಸಿ್ ಿ ವಾಲಯ (ಎ  ೀಂಎಸಿಡ ಇ-

MSDE) ತರಬೇತು ಗಾಗಿ ಖಚಿ್ ರ್ ಮಾಡಲು ಪರ ತು  ಗಂಟು ಗೆ ದ್ರವನುು  ನಗದಿ್ಪಡಿಸ್ದೆ. 

ಅದೇ ಮಾನದಂಡದ್ ದ್ರವನುು  ಯೀಜ್ನು ಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸ್ಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ತರಬೇತು ಯ ರಿ  ೀತು  ಮತ್ತು  ತರಬೇತು ಯ ಅವಧಿಯು ನಗದಿ್ ತ ಮಾನದಂಡಗಳನುು  

ಅನು ಸಿರ ಸ್ಥಬ ೀಕು.  

8.3.3 ಈ ಯೀಜ್ನು ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಮಯಧ ರ್ವನುು  ಹೆಚಿಿ  ಸಿು  ಈ ಕಳ ಗಿನವು ಕೇೋ  ೀೋಂದ್ರ 

ಬಿ  ೀಂದುವಾಗಿದೆ:  

i) ಉದ್ಯ ಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  , ಉದ್ಯ ಮ ಕಾಯಾರ್ಚ್ರಣೆಗಳ ಅಗತಯ 

ಕಾಯರ್ಗಳು, ಮಾಕಿಟಿ  ೀಂಗ್(marketing), ಬುಕ್ (book) 

ಕ  ೀಪು ೀಂಗ್(keeping), ನೀೋ  ೀೋಂದ್ಣಿ, ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ(FSSAI) 

ಮಾನದಂಡಗಳು, ಉದ್ಯ  ೋ  ೀಗ್ ಆಧಾರ್, ಜಎಸಿು (GST) ನೀೋ  ೀೋಂದ್ಣಿ, 

ಸಾಮಾನಯ ನೈಮರ್ಲಯ ಇತಾ ಯ ದಿ್ ;  

ii) ಅಗತಯ  ಯಂತರ ಗಳ  ಕಾಯಾರ್ಚ್ರಣೆಗಳು,  ನೈಮರ್ಲಯ  ಸ್ಮ ಸೆ್ ಯ ಗಳು,  

ಪಯ ಯ ಕೇಜೀಂಗ್(packaging), ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಹೊಸ್ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟಕದಿೀಂದ್ ಉತ್ಪಾ  ದಿ್ ಸಿಾ  ಟು ಉತ್ಪ ನು ಕಾಕ ಗಿ ಅವಾಧ ಒಡಿಒಪು  

(ODOP) ಉತ್ಪ ನು ಕಾಕ ಗಿ ನದಿ್ ರ್ಷ್ಟ ತರಬೇತು ಯನುು  ವನಾಯ ಸ್ಾ ಳಿಸಿಾಗಿದೆ;  

8.3.4 ತ್ರ ಬೇತಿ ವಿಧಾನ್  

i) ಎಲಾೋ  ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ ಸಾಮಾನಯ ತರಬೇತು ಗಾಗಿ 

ಆನಿೆ  ನ್(online) ಮಾಡಯ ಯ ಲ್(module)ಗಳನುು  ಬಳಸಿಾಗುತ್ತ ದೆ;  

ii) ಆಎಧಸ್ಇಟಿಐ(RSETI) ಭೌತು ಕ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ವನುು  ಬಳಸ್ಕೊೋ  ೀೋಂಡು 

ಸಾಯಧ ವಾದ್ಷ್ಟು  ಮಟಿುು ಗೆ ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಗಾಗಿ ಜಲೆೋ  ಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪ ನು 

ನದಿ್ ರ್ಷ್ಟ ತರಬೇತು ಯನುು  ನೀಡಲಾಗುವುದು;  

iii) ಜಲೆೋ  ಯಳಗಿನ ಶರ ವಯ -ದೃಶಯ ಬೀಂಬಲವನುು  ಬಳಸ್ಕೊೋ  ೀೋಂಡು 

ವಾರಕೊಕ ಮೆಮ ಸ್ಣ ಣ ಮಾಡಯ ಯ ಲ್(module)ಗಳಲಿ್ಲ  ತರಬೇತು ಯನುು  
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ಆಯೀಜಸ್ಥಬ ೀಕು, ಇದ್ರಿ  ೀಂದಾಗಿ ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ವಾಯ ಪಯ ರ 

ಕಾಯಾರ್ಚ್ರಣೆಗಳಿಗೆ ತ್ೋ  ೀೋಂದ್ರೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ;  

iv) ನೈಮರ್ಲಯ ಮತ್ತು  ಪಯ ಯ ಕೇಜೀಂಗ್ (packaging) ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಿಸ್ ಮಾಡುವ 

ಯಂತರಗಳನುು  ಖರಿ  ೀದಿ್ ಸುವುದು ಮತ್ತು  ತರಬೇತು  ನೀಡುವುದು ಇದ್ರ 

ಒ  ೀಂದು ಪರ ಮಖ ಅ  ೀಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿ  ೀಂದ್, ಅ  ೀಂತಹ 

ಫ್ಪಲಾನು ಭ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಅಸು ತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ರುವ ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಜಲೆೋ  ಯ ಒಳಗೆ ಅವಾಧ 

ಹೊರಗೆ ಆ ಯಂತರ ಗಳನುು  ಅಲಾ  ವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ ತರಬೇತು ಗಾಗಿ 

ಒ  ೀಂದು ನದಿ್ ರ್ಷ್ಟ ಘಟಕವನುು  ಪರಿಚ್ಯಸಿಾಗುತ್ತು  ದೆ.  

8.3.5 ಹಾಾಾ ೇಂಡ್ಹ ೋಲೆಡ ೇಂಗ್ (handholding) ಬಂಬಲ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ  ರಣಾ 

ಉದ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಬೀಂಬಲವನುು  ಒದ್ಗಿಸಿು  ಜಲಾೋ  / ಪಯ ರ ದೇಶಕ 

ಮಟು ದ್ ಸಂಪನಮ ಮ ಲ ವಯ ಕುು ಗಳನುು  (ಆಪು ಧ-RP) ತಡ ಗಿಸ್ಕೊಳಳ ಲು ಈ 

ಯೀಜ್ನು ಯು ಯೀಜಸ್ದೆ. ಈ ಆಪು ಧ (RP)ಗಳು ಈ ಕಳ ಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಳನುು  

ನವರ್ಹಿಸುತ್ತಾ  ರೆ:  

i) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳನುು  ಡಿಪು ಆರ್(DPR) ತಯಾರಿಕಯ ಲಿ್ಲ  ತಡ ಗಿಸುವುದು, ಬಾಯ 

ೋ  ೀೋಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು, ತರಬೇತು , ಘಟಕದ್ ಉನು ತ್ು ೀಕರಣ, ಅಗತಯ 

ನಯಂತರ ಕ  

ಅನು ಮೋ  ೀದ್ನೆಗಳನುು  ಪಡೆಯುವುದು, ನೈಮರ್ಲಯ ತೆ ಇತಾ ಯ ದಿ್ ;  

ii) ಪು ಐಪು (PIP)ಗಳು ಮತ್ತು  ಒಡಿಒಪು  (ODOP) ಮತ್ತು  ಕ ಸ್ೋುು ರ್(cluster) ಅಯಧ 

ಯನಗಳು ಮತ್ತು  ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳ ಅಯಧ ಯನಕಾಕ ಗಿ ಇನಾು  ಟ್ (input) ಗಳನುು  

ಒದ್ಗಿಸುವುದು;  

iii) ವೈಯಕುು ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಗು  ೀಂಪ್ತಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನಯ 

ಸೌಲಭ್ಯ  ಗಳಿಗೆ ಸಿಬ ೋ  ಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳಕಾಕ ಗಿ ಅಜರ್ಗಳನುು  

ಗುರುತು ಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸುಗಮಗಳಿಸುವುದು;  

  

9.0  ಸಾಂಸೆ್ಥ  ಕ ವಾಸುೇ  ಶಿಲಪ್  
  

9.1 ಯೀಜ್ನು ಗಾಗಿ ಎಲಾೋ  ಆಡಳಿತಾ ತಮ ಕ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ದೃಢವಾದ್ ಸಾ  ೀಂಸ್ಥ ಕ ವಾಸುುು 

ಶಲಾ ವನುು  ಸಾೋ  ಪು ಸಿಾಗುವುದು. ಅನು ಷಾ ಠ ನಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ಯೀಜ್ನು ಯ ಪರ 

ಗತು ಯನುು  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ, ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಜಲಾೋ  ಮಟು 

ದ್ಲಿ್ಲ  (ನೀತು  ಮಾಗರ್ದ್ಶರ್ನಕಾಕ ಗಿ) ಸ್ಮ ತು ಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಮ ತು ಗಳು 

ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI) ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ನೀಡಲ್ ಏಜ್ನನಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ನ ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ 

ಕಾಯರ್ಕರ ಮ ವಭಾಗದ್ ಕಾಯರ್ಕ್ಷ್ಮತೆಯನುು  ನೀಡಿಕೊಳುಳ ತ್ತ ವೆ. ಇವುಗಳ 

ಜತೆಗೆ, ಎ  ೀಂಓಎಫ್ಪಾ ು ಐ(MoFPI) ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ನೀಡಲ್ (Nodal) ಏಜ್ನನಿ ಗಳಲಿ್ಲ  

ರಾಷ್ಟು  ರೀಯ ಕಾಯರ್ಕರ ಮ ವಭಾಗವನುು  ಬೀಂಬಲಿಸಿು  ಪೂಣರ್ ಸ್ಮ ಯದ್ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ತಡ ಗಿರುವ ಸಿ್ಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು  ತಜ್ೋ  ರನುು  ಒಳಗೀಂಡ 
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ಪು ಎ  ೀಂಯು (PMU) ಗಳನುು  ಸಾೋ  ಪು ಸಿಾಗುವುದು. ಸಾ  ೀಂಸ್ಥ ಕ ರಚ್ನೆಯನುು  ಈ 

ಕಳ ಗಿನ ಪಟಿುು ಯಲಿ್ಲ  ವವರಿಸಿಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಕಳ ಗಿನ ವಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ವವರಿಸಿಾಗಿದೆ:  

  

ಚಿ್ ತರ 1: ಸಾ  ೀಂಸ್ಥ ಕ ವಾಸುುು ಶಲಾ  

  

  

 
 


