జాతీయ గిరిజనుల ఆరిిక మరియు అభివృద్ధి కారపోరేషన్ (ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి)
(National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation
(NSTFDC)
లక్ష్యాలు (Objectives)
i)

గిరిజనులకు ఉపాధిని కల్పించడానికి మరియు వారి ఆదాయపు స్ాాయిని పించడానికి
వీలుగా పరధానైనన ఆరిిక కార్యకలాపాలను గురితించడిం.

ii) గిరిజనులు వినియోగిించే నైపుణ్ాయలను మరియు పరకియలను సింస్ాాగతైనన
మరియు చేసేపనిలో శిక్షణ్నివ్వడిం వ్ింటి వాటి దావరా అభివ్ృదిా పర్చడిం.
iii) రాష్ట్రయ
ీ
నిధులను మళ్ల ించే (ఛానల ైజింగ్) సింసి లు (ఎస్.సి.ఏ.లు) ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి
గా పరసత ుతిం ఉనన రాష్టర /
ీ కింద్ర పాల్త గిరిజనుల ఆరిిక

మరియు అభివ్ృదిా

కారపపరష్టనల చే నియమించబడి (నామనేట్), వాటిని ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. మరియు
గిరిజనుల ఆరిిక అభివ్ృదిాని చేయడింలో నిమగనైన ఉిండే ఇతర్ అభివ్ృదిా సింసి ల
నుిండి మరిింత సమర్ావ్ింతింగా సహకారానిన ప ింద్గల్గటటల
ల చేయడిం.
iv) ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. సహాయానిన ప ిందే పథకాల పారజెకరుల ర్ూపకలపనలోనూ
మరియు అమలు చేయడింలోనూ ఎస్.సి.ఏ.లకు సహకరిించడిం మరియు వారి
సిబభిందికి అవ్సర్ైనన శిక్షణ్నివ్వడిం.
v)

గిరిజనుల దావరా చిననతర్హా అటవీ ఉతపతత
త లను, వ్యవ్స్ాయ ఉతపతత
త లను మరియు
ఇతర్ పించబడిన/తయార్ుచేయబడిన లేక సేకరిించబడిన ఉతపతత
త ల సేకర్ణ్ మరియు
అమమకానిన చేపటర డానికి కింద్ర/రాష్టర ీ పరభుత్ావల సవింత సింసి లకు పటలరబడి మూలధనిం
అవ్సరాలను తీర్చడింలో ఆరిిక సహాయానిన అిందిించడిం.

vi)

పరసత ుతిం ఉనన సింసి ల పనికి పరతిర్ూపానిన కల్గిించే దానికింటే, నవీకర్ణ్ిం, ఆధునీకరిించడిం
కోసిం పరయోగాలు చేయడానిన పర ర తసహించడిం.

విధులు (Functions)

i)

అర్హత కల్గిన గిరిజనులకు ఆరిికాభివ్ృదిాని కలుగజయడిం కోసిం, ఎస్.సి.ఏ. ల దావరా
ర్ూ//లు 10 లక్షల వ్ర్కూ ఖర్చయియయ, ఆచర్ణ్ీయింగా, అనువ్ుగా ఉిండి, ఉపాధిని కల్గిించే
పథకిం (లు) /పారజెకరు(లు)కు, ఆరిిక సహకారానిన అిందిించడిం.

ii) అర్హత కల్గిన గిరిజనులకు నైపుణ్ాయనిన మరియు పారిశ్ాిమక సింబింధిత కౌశలాయనిన వ్ృదిా
చేయడానికి శిక్షణ్ా కార్యకిమాలను చేపటర డానికి ఎస్.సి.ఏ.ల దావరా ఆరిిక

సహకారానిన

(గాిింటలలను) కలుగజయడిం.
iii) కాలవ్యవ్ధి పరకార్ిం ఇచేచ శిక్షణ్త్ో, ఎస్.సి.ఏ. అధికార్ుల నైపుణ్ాయలను ైనర్ుగుపర్చడిం.

పథకాలు (SCHEMES)
కాలవావధధతో కూడి ఉండే ఋణం (TERM LOAN)
(i) యూనిట్ ఖర్చుః

ఒక యూనిట్/లాభానినచేచ కిందారనికి (పారఫిట్ సింటర్) ర్ూ//లు 10

లక్షల వ్ర్కూ ఖర్చయియయ, అనువ్ుగా, ఆచర్ణ్ీయైనన, పథకిం (పథకాలు)/పారజెక్టర(లు)కు
ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి.కాలవ్యవ్ధిత్ో కూడి ఉిండే ఋణ్ాలనిసుతింది.
(ii) అంద్ధంచే సహాయం యొకక పరిమాణం: (QUANTUM OF ASSISTANCE) పథకిం
పరకార్ిం ఎస్.సి.ఏ.లు తమ వ్ింతత ఋణ్ భాగానిన మరియు అర్హతను బటిర అరిాక
సహకారానిన (సబ్ససడీ) ఇచేచ ష్టర్తతకు లోబడి ఉననతింవ్ర్కూ, ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి
పథకా(ల)నికి/పారజెకరు(ల)కు అయియయ ఖర్ుచలో 90 శ్ాతిం వ్ర్కూ కాలవ్యవ్ధిత్ో కూడి ఉిండే
ఋణ్ానిన ఇసుతింది. ఇింకా బయటనుిండి సహకారానిన ప ిందే అవ్కాశ్ాలు, మారాాలు
ఏైననా ఉింటే, అటలవ్ింటి వారిత్ో ఎస్.సి.ఏ.లు ఆరిిక

సహాయింపై ఒపపిందానిన

చేసుకోవ్డానికి పరయతినించవ్చుచ.
(iii) పెటు టబడి మూలధనం (WORKING CAPITAL):
(a) ర్ూ//లు 1 లక్ష వ్ర్కూ ఖర్చయియయ పథకా(ల)నికి, మొతత ిం పటలరబడి అవ్సరానిన అింత్ా
పారజెకరు ఖర్ుచలో ఒక భాగింగా పరిగణ్ించడిం జర్ుగుతతింది.
(b) ర్ూ//లు 1 లక్షకు మించి యూనిట్ ఖర్ుచగా ఉిండే పథకా(ల)నికి/పారజెకరు(ల)కు,
పటలరబడి మూలధన అవ్సర్ిం, పథకా(ల)నికి/పారజెకరు(ల) ఖర్ుచలో, 30 శ్ాతిం వ్ర్కూ,
అటలవ్ింటి ఒక యూనిట్/లాభానినచేచ కిందారనికి (పారఫిట్ సింటర్) అతయధికింగా
ర్ూ//లు

3

లక్షలకు

లోబడి

ఉిండి,

పారజెకరు

ఖర్ుచలో

ఒక

భాగింగా

పరిగణ్ించబడుతతింది.
(iv) ప్ాారంభకుని

(పామోటర్)

చే

అంద్ధంచబడే

ఆరిిక

మద్ద తు

(PROMOTER’s

CONTRIBUTION): ఒక యూనిట్/లాభానినచేచ కిందారనికి (పారఫిట్ సింటర్) అయియయ
ఖర్ుచలో పారర్ింభకుడిచేచ తన వ్ింతత అతయలపింగా ఇచేచ మద్ద తత (కింటిబ
ర ూయష్టన్)
(పారజెకరు ఖర్ుచలో శ్ాతింగా)a) ర్ూ//లు 1 లక్ష వ్ర్కూ, పలవ్ింతిం చేయనవ్సర్ిం లేద్ు.
b) ర్ూ//లు 1 లక్షకు పైబడి, మరియు ర్ూ//లు 2.50 లక్షల వ్ర్కూ – 2 శ్ాతిం.
c) ర్ూ//లు 2.50 లక్షలకు పైబడి, మరియు ర్ూ//లు 5.0 లక్షల వ్ర్కూ –3 శ్ాతిం.
d) ర్ూ//లు 5 లక్షలకు మించి – 5 శ్ాతిం.
(v) వడడీ రేటు ట (INTEREST RATES)
ఋణ్ిం స్ ముమ వారిిక వ్డీీ రటల :
యూనిట్/లాభానినచేచ కిందారనికి (పారఫిట్ సింటర్) ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి యొకక వాటాకు ఛారిి
చేయబడుతతింది. **

ఎస్.సి.ఏ.ల లబ్దద దార్ుడు (లు)
a) ర్ూ//లు. 5 లక్షల వ్ర్కూ -- 3% – 6%.
b) ర్ూ//లు 5 లక్షలకు మించి -- 5% - 8%
** పైన చూపబడిన వ్డిీరటల
ల స్ాలబ్ పారతిపదికపై ఉననవి కావ్ు.
(vi) తిరిగి చెల్ుంచే కాలవావధధ (REPAYMENT PERIOD) :
(a) అతయధికింగా 10 సింవ్తసరాల లోపున, సరెైన అపుపనిలుపుద్ల (మారాటోరియమ్)
కాలవ్యవ్ధిత్ో సహా, ఋణ్ిం స్ ముమను త్్మ
ై ాసిక/అర్ా సింవ్తసర్ వాయిదాలలో, ఎలా
అయిత్ే అలా, తిరిగి చ్ల్లించవ్లసి ఉింటలింది,
(b) యూనిట్ యొకక నగద్ును సింపాదిించగల్గ స్రా మతను బటిర మరియు కార్యకలాపాల
సవభావానిన బటిర, ఈ పథకిం యొకక తిరిగి చ్ల్లింపు కాలానిన ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి.
నిర్ణయిసుతింది.
(c) లబ్దద దార్ులకు అనుమతిించబడిన తిరిగి చ్ల్లింపు చేసే కాలవ్యవ్ధికి మించి ఒక
సింవ్తసర్ిం వ్ర్కూ తిరిగి చ్ల్లించే కాల పరిమతిని ఎస్.సి.ఏ.లు అధికిం (ఎక్టస టార) గా
ప ింద్ుత్ాయి.
బ్రాడ్జ్ ఋణం (BRIDGE LOAN)
i) యూనిట్ ఖర్చ (UNIT COST)
ఒక యూనిట్/లాభానినచేచ కిందారనికి ర్ూ//లు 10 లక్షల వ్ర్కూ ఖర్చయియయ అవ్సర్ిం ఉనన
పథకా(ల)నికి/ పారజెకరు(ల)కు అవ్సర్మయియయ నిధులలో ఉిండే అింతరానిన పూడచడానికి,
ఎస్.సి.ఏ.ల దావరా పథకా(ని)లకు/ పారజెకరు(ల)కు అింద్ుబాటలలో ఉిండే ఆరిిక సహాయిం
(సబ్దసడీ)/ మూల ధన పర ర త్ాసహకాలు మొద్ల ైన వాటికి బద్ులుగా ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి.
చే బ్దరడ్జిఋణ్ిం కలుగజయబడవ్చుచ.
వడడీ రేటు ట (INTEREST RATES): పైన A(v) లో వివ్రిించబడినటల
ల గా,ఇతర్ కాలవ్యవ్ధిత్ో
కూడి ఉిండే ఋణ్ాల (టెర్మ లోన్స) పై ఉిండే వ్డీీ రటల మాదిరిగానే ఈ బ్దరడ్జి ఋణ్ింపై కూడా
వ్డీీరటల
ల అలాగ సమానింగా ఉింటాయి.
ii) తిరిగి చెల్ుంపు చేసే కాలవావధధ (REPAYMENT PERIOD)
ఎస్.సి.ఏ.కు ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. చే బ్దరడ్జిఋణ్ిం మొటర మొద్టిస్ారిగా విడుద్ల చేయబడిన
త్ేదీ నుిండి అతయధికింగా 2 సింవ్తసరాల లోపున, ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. కు ఈ ఋణ్ిం తిరిగి
చ్ల్లింపబడే లాగ ఎస్.సి.ఏ. చూడవ్లసి ఉింటలింది.

మారకకటింగ్ ను బలపరిచే సహాయం (MARKETING SUPPORT ASSISTANCE)
గిరిజనుల దావరా

అటవీ ఉతపతత
త లను, వ్యవ్స్ాయ ఉతపతత
త లను మరియు పించబడిన/

తయార్ు చేయబడిన ఉతపతత
త లు/సేవ్లు లేక ఉతపతత
త ల సేకర్ణ్ మరియు అమమకానిన
చేపటర డానికి కింద్ర/రాష్టర ీ పరభుత్ావల సవింత సింసి లకు మరియు జాతీయ స్ాాయి సమాఖయ/
లక్షయింగా పటలరకునన బృిందాలకు పటలరబడి మూలధనిం అవ్సరాలను తీర్చడింలో ఆరిిక
సహాయానిన అిందిించడిం.
i) వడడీ రేటు ట (INTEREST RATES)
a) ఎస్.సి.ఏ. ల దావరా లబ్దద దార్ులకు సహాయిం.
:

ii) ఇతర్ కాలవ్యవ్ధిత్ో కూడి ఉిండే ఋణ్ాల (టెర్మ లోన్స) పై ఉిండే వ్డీీ రటల మాదిరిగానే
ఈ మారెకటిింగ్ ను బలపర్ుసూ
త సహకరిించడానికి అిందిించే ఆరిిక సహాయింపై కూడా
వ్డీీరటల
ల అలాగ సమానింగా ఉింటాయి.
b) పరతయక్షింగా సేకర్ణ్ మరియు మారెకటిింగ్ చేయడింలో నిమగనైన ఉిండే నిధులను
మళ్ల ించే సింసి లకు/సమాఖయలకు సహాయానిన అిందిించడిం.

సేకర్ణ్

మరియు

సవింతసింసి లు/

మారెకటిింగ్

/జాతీయ

కార్యకలాపాలను

స్ాాయి

నిర్వహించేింద్ుకు

సమాఖయలు

తీసుకునన

కింద్ర/రాష్టర /
ీ కిం.పా.

ఆరిిక

సహాయానికి,

ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. 7% వారిిక వ్డీీను వ్సూలు చేసత ుింది.
iii) తిరిగి చేసే చెల్ుంపు (REPAYMENT) :
చేపటిరన కార్యకలాపాల సవభానానిన బటిర/వాయపార్ిం జర్ుగుతూ ఉిండే కాలపరిధిని బటిర,
తిరిగి చేసే చ్ల్లింపులపై ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. చే నిర్ణయిం తీసుకోబడుతతింది.
సవయం సహాయక బృంద్ాలు (ఎస్.హెచ్.జి. లు) SELF HELP GROUPS (SHGs)
i) యూనిట్ ఖర్చ (UNIT COST) చేపటర బో యియ పథకా(ని)లకు/పారజెకరు(ల)కు, యూనిట్
ఖర్ుచ ర్ూ//లు 25 లక్షల వ్ర్కూ ఉిండే పరతీ ఒక హెచ్.ఎస్.జ.కు ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి.
ఆరిిక
సహాయానిన అిందిసత ుింది.
ii) అంద్ధంచే సహాయం యొకక పరిమాణం(QUANTUM OF ASSISTANCE):ఒక యూనిట్
కు పరతి సభుయడు ర్ూ//లు 50,000/-కు మించకుిండా పటలరబడి పటిరనపుపడు, దీనికి
లోబడి,
పథకిం/పారజెకరుకు అయియయ ఖర్ుచలో 90% వ్ర్కూ కాలవ్యవ్ధిత్ో కూడి ఉిండే ఋణ్ానిన
(టెర్మ లోన్) ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. ఇసుతింది.
iii)

నిధులను మళ్ల ించే సింసి లు (ఎస్.సి.ఏ.లు) ఋణ్ింలో తమ వ్ింతత వాటాను ఇవ్వడిం
మరియు

వారి నిబింధనల కనుగుణ్ింగా అర్హత ఉనన ఆరిిక

సహాయానిన (సబ్దసడీ)

ఏరాపటల చేయడిం/ అిందిించడానికి

ఇది అద్నింగా లోబడి ఉింటలింది. ఇింకా బయట

నుిండి సహకారానిన ప ిందే అవ్కాశ్ాలు, మారాాలు ఏైననా ఉింటే, అటలవ్ింటి వారిత్ో
ఎస్.సి.ఏ.లు ఆరిిక సహాయింపై ఒపపిందానిన చేసుకోవ్చుచ.
iv)

పెటు టబడి మూలధనం (WORKING CAPITAL) పథకిం/పారజెకరు కయియయ ఖర్ుచలో
30% వ్ర్కూ పథకిం/పారజెకరు ఖర్ుచలో ఒక భాగింగా పరిగణ్ించబడుతతింది.
ఎస్.హెచ్.జి.ల నుండి ఇవవబడే కనీస మద్ద తు (MINIMUM CONTRIBUTION

v)

FROM SHG's): పారజెకరు/పథకిం యొకక ఖర్ుచలో 10% చొపుపన.
vi)

వడడీ రేటట (INTEREST RATE): ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. @ 5% వారిిక వ్డీీ ని
ఎస్.సి.ఏ.ల నుిండి (ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. వాటా పై) వ్సూలు చేయగా, ఎస్.సి.ఏ.లు
తిరిగి ఎస్.హెచ్.జ. ల వ్ద్ద నుిండి వారిిక వ్డీీని 8% వ్సూలు చేయవ్చుచ.

vii)

కొతత వి/పాసత ుతం ఉనన, లాభాన్ానరి్ంచే ఎస్.హెచ్.జిలు (NEW/ EXISTING PROFIT
MAKING SHG's): ఎస్.సి.ఏ. ల దావరా, గిరిజనులకు ఉనన ఆదాయపు పరిమతికి
వార్ు

లోబడివ్ుిండి,

ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి

పారథమక
అటలవ్ింటి

నిబింధనలను
ఎస్.హెచ్.జ.లకు

పాటిించి

ఉననపుపడు,

సింబింధిించిన

అనువైన,

ఆచర్ణ్ీయైనన యూనిట్(ల)కు ఆరిిక సహాయాననిందిసత ుింది
viii)

గమనిక (Note): ర్ు. 10 లక్షల వ్ర్కూ యూనిట్ ఖర్ుచగా ఉనన, కాలవ్యవ్ధిత్ో కూడి
వ్ుిండే ఋణ్ాలనిచేచ పథకిం కిింి ద్ వ్రితించే ఇతర్ ఋణ్ాలనిచేచ నిబింధనలకనుగుణ్ింగా
ఉననపుపడు, అటిర నిబింధనలు ఎస్.హెచ్.జ.లకు నిధులను సమకూర్చడింలో కూడా
వ్రితస్త ాయి.

సవయం సహాయక బృంద్ాలకు సూక్ష్మ ఋణాల పథకం (ఎమ్.సి.ఎస్)
(MICRO CREDIT SCHEME (MCS) FOR SELF HELP GROUPS (SHGs)
పరసత ుతిం లాభానిన ఆరిిసత ూ ఉిండే సవయిం సహాయక బృిందాల దావరా సవయిం ఉపాధిని కల్గిించే
వాయపారానికి/కార్యకలాపాలకు మాతరైే అర్హత ఉనన గిరిజనులకు చినన తర్హా ఋణ్ాలను
ఇవ్వడానికి ఈ పథకిం ఉదేదశిింపబడిింది.
.
i)

అంద్ధంచే సహాయం యొకక పరిమాణం (QUANTUM OF ASSISTANCE):
a) సభుయలకు
లక్షలనూ

ర్ూ//లు 35,000/-నూ మరియు ఎస్.హెచ్.జ.లకు అతయధికింగా ర్ూ//లు 5
ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. ఋణ్ాలుగా అిందిసత ుింది.

అర్హత ఉననింత ైేర్కు,

మారిిన్ స్ ముమను/
సబ్దసడీ స్ ముమను, లక్షయింగా పటలరకునన బృిందాలకు, వారి నిబింధనల ైేర్కు ఎస్.సి.ఏ.లు

మరియు మగిల్న స్ ముమను, ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి కాలవ్యవ్ధిత్ో కూడి ఉిండే ఋణ్ిం (టెర్మ
లోన్) గానూ, అిందిస్త ాయి.
b) ఎస్.సి.ఏ./లు మారిిన్ స్ ముమను/సబ్దసడీ ఋణ్ానిన అిందిించలేని పక్షింలో, అవ్సర్ైనన
కాలవ్యవ్ధిత్ో కూడి ఉిండే ఋణ్ింగా 100% వ్ర్కూ ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి, అిందిసత ుింది.
ii) మరల, మరల ఇచేచ ఋణాలు (REPEAT LOANS): సభుయలకు ఎస్.హెచ్.జ. లు మర్ల
మర్ల ఋణ్ాలను ఇవ్వవ్చుచను. అయిత్ే, ఇింతకు ముింద్ు ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి.
కిింి ద్ ఉిండే పథకాలకు తీసుకునన ఋణ్ిం పూరితగా ఎస్.సి.ఏ.(ల)కు ఎస్.హెచ్.జ. లు
చ్ల్లించివేసిన తర్ువాతనే తిరిగి ఎస్.హెచ్.జ.లకు ఎస్.సి.ఏ.లచే మరపస్ారి ఋణ్ాలు
ఇవ్వబడి, తిరిగి ఇవి ఎస్.సి.ఏ.లచే ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. కు చ్ల్లించబడత్ాయి.
iii) వడడీ రేటు ట (INTEREST RATES):
i.

ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. నుిండి ఎస్.సి.ఏ.లకుుః ఎస్.సి.ఏ.ల నుిండి ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. @
3%
వారిిక వ్డీీని వ్సూలు చేసత ుింది.

ii.

ఎస్.సి.ఏ. ల నుిండి ఎస్.హెచ్.జ.లకుుః

అర్హత కల్గి ఉనన సవయిం సహాయక

బృిందాలనుిండి
ఎస్.సి.ఏ. @ 6% వారిిక వ్డీీని వ్సూలు చేసత ుింది.
iii.

ఎస్.హెచ్.జ.ల నుిండి సభుయలకుుః తమ సభుయల వ్ద్ద నుిండి ఎస్.హెచ్.జ. ఎింత వ్డీీని
వ్సూలుచేయాల్ అనన విష్టయానిన సింబింధిత ఎస్.హెచ్.జ. ల సభుయలు నిర్ణయిించాల్.
అయితి ఇది వారిికింగా 15% కు మించి ఉిండకూడద్ు.
iv) తిరిగి చెల్ుంపు చేసే కాలవావధధ (REPAYMENT PERIOD):
a) ఎస్.హెచ్.జ. లనుిండి ఎస్.సి.ఏ.లకుుః కార్యకలా(పిం)పాలను బటిర, ఎసి.సి.ఏ. చే తిరిగి
చ్ల్లింపులుచేసే కాలవ్యవ్ధి నిర్ణయిించబడుతతింది. అయిత్ే, ఎస్.హెచ్.జ.చే ఇవ్వబడిన
ఋణ్ిం ఎస్.సి.ఏ.కు అతయధికింగా 4 సింవ్త్ాసరాల లోపున తిరిగి చ్ల్లించాల్, 6 నలల
వ్యవ్ధిత్ో సరెైన అపుపనిలుపుద్ల (మారాటోరియమ్) త్ో సహా, ఎస్.సి.ఏ.లచే ఎస్.హెచ్.జ.
లకు నిధులను ఇవ్వడిం మొద్ల ైన త్ేదీనుిండి ఎస్.హెచ్.జ.లు ఎస్.సి.ఏ.లకు అనుమతిని
ఇవ్వవ్చుచ.

ఆద్ధవాసి మహిళా సశకతతకరణ్ యోజన (ADIVASI MAHILA SASHAKTIKARAN
YOJANA)
అర్ుహల ై ఉనన ఆదివాసి మహళలకు ఆరిికాభివ్ృదిా కోసిం ఒక పరత్ేయకైనన రాయితీత్ో కూడిన పథకిం.
1.

యూనిట్ ఖర్చ (UNIT COST):
ఒక యూనిట్/లాభానినచేచ కిందారనికి ర్ూ//లు 50,000/- వ్ర్కూ అయియయ పథకా(ల)నికి/
పారజెకరు(ల) ఖర్ుచను ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి. కాలవ్యవ్ధిత్ో కూడి ఉిండే (టెర్మ లోన్)
ఋణ్ింగా ఇసుతింది.

2.

అంద్ధంచే సహాయం యొకక పరిమాణం (QUANTUM OF ASSISTANCE)
ఎస్.సి.ఏ.లు) ఋణ్ింలో తమ వ్ింతత వాటాను ఇవ్వడిం మరియు వారి పథకిం పరకార్ిం
అర్హత ఉనన ఆరిిక సహాయానిన (సబ్దసడీ) అిందిించడానికి లోబడి ఉననింత వ్ర్కూ, ఇటల
వ్ింటి పథకా(ని) లకు/పారజెకరు(ల)కు అయియయ ఖర్ుచలో 90% వ్ర్కూ ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి.
కాల వ్యవ్ధిత్ో కూడి ఉిండే ఋణ్ిం (టెర్మ లోన్) గా ఇసుతింది. బయట నుిండి సహకారానిన
ప ిందే అవ్కాశ్ాలు, మారాాలు ఏైననా ఉింటే, అటలవ్ింటి వారిత్ో ఎస్.సి.ఏ.లు ఆరిిక
సహాయింపై ఒపపిందానిన చేసుకోవ్డానికి పరయతినించవ్చుచ.

3.

ప్ాారంభకుని (పామోటర్) చే అంద్ధంచబడే ఆరిిక మద్ద తు (PROMOTER’s
CONTRIBUTION)
పారర్ింభకుని(పరమోటర్) వ్ద్ద నుిండి కనీస ఆరిిక

మద్ద తతను బలవ్ింతిం చేసే అవ్సర్ిం

ఉిండకపర వ్చుచ.
4.

వడడీ రేటట (INTEREST RATE)
ఎస్.సి.ఏ.లనుిండి ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి అతయింత స్ౌకర్యిం గల రాయితీత్ో కూడి వ్ుిండే
వారిిక వ్డీీ @ 2% గా వ్సూలు చేసత ుింది. చివ్రికి లబ్దద ని ప ిందే మహళా లబ్దద దార్ుల
వ్ద్ద నుిండి ఎస్.సి.ఏ.లు అతయధికింగా వారిిక వ్డీీ @ 4% గా వ్సూలు చేయవ్చుచ.

5.

తిరిగి చెల్ుంపు చేసే కాలవావధధ (REPAYMENT PERIOD):
(a) అతయధికింగా 10 సింవ్తసరాల లోపున, సరెైన అపుప నిలుపుద్ల (మారాటోరియమ్)
కాలవ్యవ్ధిత్ో సహా, ఋణ్ిం స్ ముమను త్్ైమాసిక/ అర్ా సింవ్తసర్ వాయిదాలలో, ఎలా
వీలు అయిత్ే అలా, తిరిగి చ్ల్లించవ్లసి ఉింటలింది.
(b) యూనిట్ యొకక కార్యకలాపాల సవభావానిన బటిర మరియు నగద్ును సింపాదిించగల్గ
స్రి మతను బటిర ఈ పథకిం యొకక తిరిగి చ్ల్లింపు కాలానిన ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి.
నిర్ణయిసుతింది.
(c) లబ్దద దార్ులకు అనుమతిించబడిన తిరిగి చ్ల్లింపుచేసే కాలవ్యవ్ధికి మించి ఒక
సింవ్తసర్ిం వ్ర్కూ తిరిగి చ్ల్లించే కాల పరిమతిని ఎస్.సి.ఏ.లు అధికిం (ఎక్టస టార) గా
ప ింద్ుత్ాయి.
------------------------

