ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗರ್
ನಿಯಮಿತ.,
ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಡಿ ಚಮ್ಮಾ ರರು / ಚರ್ಮ ಕುಶಲಕರ್ಮಮಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆರ್ಥಮಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು
ಮ್ಮಗಮಸೂಚಿಗಳು.
1.

ನಿಗದಿತ

ಅರ್ಜಮ

ನಮೂನೆಯನ್ನು

ಭರ್ತಮ

ಮೂಲಕವೇ

https://sevasindhu.karnataka.gov.in
ಸರ್ಸ್ಯಾ ಗಳಿದ್ು ಲ್ಲಿ

ಮ್ಮಡಿ

ಸಹಾಯ / ಮ್ಮಹಿರ್ತಗೆ ಹೆಲ್ಪ್

ಡೆಸ್ಕಕ

ಸೇವಾಸಾಂಧು

ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .

ಈ

ವೆಬ್
ಕುರಿತು

ಸೈಟ್:
ಯಾವುದೇ

ಗೆ ಕರೆಮ್ಮಡುವುದು. (8088304855/ 6361799796

/9380204364 / 9380206704)
2.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ

ಜಾರ್ತಯ

ಮಾದ್ಧಗ/ಸರ್ಗಾರ/ಮೀಚಿ/ಡೀರ/ಚಮಾಾ ರ/ರ್ಚಗಾರ

ಉಪಜಾರ್ತಗೆ

ಸೇರಿದ್ವರಾಗಿರಬೇಕು.
3.

ಚರ್ಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದುು , ಆರ್ಥಮಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ವೃರ್ತಿ ನಿರತ ಚರ್ಮ ಕುಶಲಕರ್ಮಮಗಳಾಗಿರಬೇಕು.

4.

ಚಮ್ಮಾ ರರು/ಚರ್ಮ ಕುಶಲಕರ್ಮಮಗಳು ಅಜಮಯಲ್ಲಿ
ನಮೂದ್ಧಸಬೇಕು ರ್ತ್ತು

ತರ್ಾ

5.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಮ ನಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ , ವಿಳಾಸ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ , ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ ಹಾಗೂ

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಬಾೆ ಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು

ಹೆಸರನ್ನು

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಮೂದ್ಧಸಬೇಕು ರ್ತುಿ ಕೋರಿರುವ

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಲಗರ್ತಿ ಸಬೇಕು.

ಬಿಪಿಎಲ್ಪ ಪಡಿತರ ಚಿೋಟಿ ಹಂದಿರುವ ಕುಟಾಂಬದಲ್ಲಿ
ಅವಕಾಶವಿರುತಿ ದೆ.
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ಅಾಂಕೆಗಳಿರುವ

ಹೊಸ

ಒಬಬ ರು ಮಾತರ

ಬಿಪಿಎಲ್

ಪಡಿತರ

ಪರಿಹಾರ ಧನ ಪಡೆಯಲು
ಚಿೀಟಿಯ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು

ನಮೂದಿಸುವುದು.
6.

ಕೋವಿಡ್-19

2ನೇ

ಅಲೆಯ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ

ತೊಂದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಚಮ್ಮಾ ರರು/ಚರ್ಮ

ಕುಶಲಕರ್ಮಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮ್ಮತರ ರೂ. 2,000/- ಗಳನ್ನು ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
7.

ಸಕಾಮರಿ

ನೌಕರರಾಗಿರಬಾರದು.

(ರಾಜ್ಾ /ಕೇಂದ್ರ /ನಿಗರ್

ಮಂಡಳಿ/ಸಕಾಮರಿ

ಅನ್ನದಾನಿತ

ಸಂಸ್ಯೆ ಗಳು/

ಅರೆಸಕಾಮರಿ ಸಂಸ್ಯೆ ಗಳು)
8.

ಅರ್ಜಮದಾರರು 18 ವಷ್ಮ ಮೇಲ್ಪ ಟ್ಟ ವರಗಿದ್ದು , 65 ವಷ್ಮದ ಒಳಗಿರಬೇಕು.

9.

ಅರ್ಜಮದಾರರು ಚರ್ಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ತೊಡಗಿರುವ ಬಗೆೆ

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಲ್ಲಡಕ ರ್ ನಿಂದ್ ನಿೋಡಿದ್ ತರಬೇರ್ತ

ಪರ ಮ್ಮಣ ಪತರ ಅಥವಾ ಕುಟಿೋರ ಹಂಚಿಕೆ ಪರ ಮ್ಮಣ ಪತರ ಅಥವಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಮ ಪರ ಮ್ಮಣ ಪತರ ಅಥವಾ ಕೌಶಲಾ
ಪರಿೋಕೆೆ ಪರ ಮ್ಮಣ ಪತರ ಅಥವಾ ನಗರ/ಗಾರ ರ್ಮೋಣ ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯೆ ಗಳು ನಿೋಡಿದ್ ವೃರ್ತಿ ಪರ ಮ್ಮಣ ಪತರ ಅಥವಾ
ವಾಾ ಪ್ಯರ ಪರವಾನಗಿ ಪತರ ಅಥವಾ ಕುಟಿೋರ ಸ್ಥೆ ಪಿಸಿಕಳಳ ಲು ನಿೋಡಲಾದ್ ಪರವಾನಗಿ ಪತರ ಲಗರ್ತಿ ಸಬೇಕು.
10. ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃರ್ತಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ ರ್ ಸಂಖ್ಯಾ 9 ರಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪರ ಮ್ಮಣ ಪತರ ಗಳು

ಲಬಾ ವಿಲಿ ದಿದ್ು ಲ್ಲಿ , ಅವರು ನೈಜ್ವಾಗಿ ರ್ನೆ, ರ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟಿೋರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ಯದ್ರಕೆೆ

/ ಚರ್ಮ

ವಸುಿ ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ / ದುರಸಿಿ ಕಾಯಮ / ಪ್ಯಲ್ಲಷ್ ಮ್ಮಡುವ ಕಾಯಮದ್ಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ು ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಪ್ಯರ ಧಿಕಾರಗಳಿಂದ್ ವೃರ್ತಿ ಪರ ಮ್ಮಣ ಪತರ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಮಯಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
•

ಆಯಾ ರ್ಜಲೆಿ ಯ ಜಂಟಿ/ಉಪ ನಿದೇಮಶಕರು, ಸಮ್ಮಜ್ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಥವಾ

•

ಆಯಾ ತಾಲ್ಲಿ ಕಿನ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಮಶಕರು, ಸಮ್ಮಜ್ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಥವಾ

•

ಲ್ಲಡಕ ರ್ ರ್ಜಲಾಿ ಸಂಯೋಜ್ಕರುಗಳಿಂದ್ ಅಥವಾ

•

ನಗರ ರ್ತುಿ ಗಾರ ರ್ಮೋಣ ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯೆ ಗಳು

11. ಅರ್ಜಮಗಳನ್ನು

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಮಲ್ಪ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಪ, ಕಂಪ್ಯಾ ರ್ರ್ ಅಥವಾ ಬಂಗಳೂರು-ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ /

ಕರ್ನಮರ್ಕ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ / ಸಿಟಿಜೆನ್ ಸವಿೋಮಸ್ಕ ಸ್ಯಂರ್ರ್ / ಗಾರ ರ್ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
12. ಸೇವಾಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಅರ್ಜಮಯ ಜೇಷ್ಠ ತೆ ಅರ್ಜಮ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಕ್ಷಣದಿಂದ್ಲೇ ಗಣನೆಯಾಗುತಿ ದೆ. ಮೊದ್ಲು

ಅರ್ಜಮ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೊದ್ಲ ಆದ್ಾ ತೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
13. ತಪ್ಪ್

ಮ್ಮಹಿರ್ತ ನಿೋಡಿ, ಇದ್ರ ಲಾಭ ಪಡೆದ್ವರ ಮೇಲೆ ವಿಪತುಿ ನಿವಮಹಣಾ ಅಧಿನಿಯರ್ದ್ನವ ಯ ಕಾನೂನ್ನ

ಕರ ರ್ ಜ್ರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

