ಕಅಅನಿ/ಜಿವ್ಯ/ಮಾ.ಹ/ಸಿ.ಆರ್/2020-21
ದಿನಾಾಂಕ: 04-12-2020
ಅಧಿಸೂಚನೆ:
ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ 2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ರ್ಾಯ್ದೆ (ಕ ಾಂದರ ರ್ಾಯ್ದೆ ಸಾಂಖ್ಯಯ:22/2005) ಚಾಪ್ಟರ್11 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಅ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರವಾದ ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮಕು
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ತಿಳಕವ್ಳಿಕಗಾಗಿ ನಿ ಡಲಾಗಿದೆ.
(i)

ಸಾಂಸೆೆಯ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರರ್ಾಯಾಗಳಕ ಮತಕು ಕತಾವ್ಯಗಳಕ.

ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮವ್ು 07.02.1986ರಲ್ಲಿ ಸಾೆಪ್ನೆಯಾಗಿದಕೆ, ಈ
ನಿಗಮದಿಾಂದ ಮತಿ ಯ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರಕ ಅಾಂದರೆ ಮಕಸಲಾಾನ್ರಕ, ಕರೈಸುರಕ, ಜೈನ್ರಕ, ಬೌದೆರಕ, ಸಿಖ್ರಕ
ಮತಕು ಪ್ಾಸಿಾ ಜನಾಾಂಗದವ್ರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಗಾಗಿ ಅನೆ ಕ ಯ ಜನೆಗಳನ್ಕು ಹಮ್ಮಾಕೂಾಂಡಕ
ರ್ಾಯಾರೂಪ್ಕು ತರಲಾಗಕತಿುದೆ.
ನಿಗಮದ ಸಾೆಪ್ನೆ
ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ ಮತಿ ಯ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಜನ್ಸಾಂಖ್ಯಯಯಕ 2011ರ ಜನ್ಗಣತಿ ಪ್ರರ್ಾರ 96,00,475
ಇದಕೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣವ್ು ರಾಜಯದ ಒಟಕಟ ಜನ್ಸಾಂಖ್ಯಯಯ ಶ .15.92 ಆಗಿರಕತುದೆ. ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಕತಿುರಕವ್
ಮಕಸಲಾಾನ್ರಕ, ಕರೈಸುರಕ, ಜೈನ್ರಕ, ಬೌದಿರಕ, ಸಿಖ್್ರಕ ಮತಕು ಪ್ಾಸಿಾ ಜನಾಾಂಗದವ್ರಕ ಮತಿ ಯ
ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ಸಮಕದಾಯಕು ಸೆ ರಿರಕತ್ಾುರೆ. ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ಸಮಕದಾಯದ ಬಹಕಪ್ಾಲ್ಕ ಜನ್ರಕ ಬಡತನ್ದ
ರೆ ಖ್ಯಯ ಕಳಗಿದಕೆ ಅವ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆತಿಗತಿಯನ್ಕು ಉತುಮ ಪ್ಡಿಸಕವ್ ಸಲ್ಕವಾಗಿ
ನಿಗಮವ್ನ್ಕು ಸಾೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಗಮದ ಉದೆೆ ಶ
ಮತಿ ಯ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ಸಮಕದಾಯದ ಜನ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆತಿಗತಿಯನ್ಕು ಸಕಧಾರಿಸಕವ್
ಜವಾಬಾೆರಿಯನ್ಕು ಮೊದಲ್ಕ ಸಾೆಪಿಸಿದೆ ಕನಾಾಟಕ ಹಿಾಂದಕಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮಕು (ಡಿ.ದೆ ವ್ರಾಜ
ಅರಸಕ ಹಿಾಂದಕಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ ಎಾಂದಕ ಪ್ುನ್ರ್್ನಾಮಕರಣಗೊಾಂಡಿದೆ) ವ್ಹಿಸಲಾಗಿತಕು.
ಹಿ ಗಿದೆರೂ, ಕನಾಾಟಕ ಹಿಾಂದಕಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಕುತಿುದೆ ಯ ಜನೆಗಳಕ
ಮತಿ ಯ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಸಿೆತಿಗತಿಯನ್ಕು ಸಕಧಾರಿಸಕವ್ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ಕು ಬ ರಕತಿುಲ್ಿ
ಎಾಂಬ ಅಾಂಶದಿಾಂದಾಗಿ ಮತಕು ರಾಜಯದ ಮತಿ ಯ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆತಿಗತಿಯನ್ಕು
ಉತುಮಪ್ಡಿಸಕವ್ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವ್ರನ್ಕು ಸಮಾಜದ ಮಕಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಕವ್ ಏಕೈಕ ಉದೆೆ ಶದಿಾಂದ ಆಗಿನ್
ಮಕಖ್ಯಮಾಂತಿರಯಾಗಿದೆ
ದಿವ್ಾಂಗತ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಹೆಗೆೆಯವ್ರ
ನೆ ತೃತವದ
ಸರ್ಾಾರವ್ು
ದಿನಾಾಂಕ
07.02.1986ರಾಂದಕ ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ ಎಾಂಬ ಪ್ರತ್ಯ ಕ ನಿಗಮವ್ನ್ಕು ಸಾೆಪಿಸಿತಕ.

ರಾಜಯದ ಮತಿ ಯ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ಸಮಕದಾಯದ ಕಡಕಬಡವ್ರನ್ಕು ಸಾವವ್ಲ್ಾಂಬಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡಕವ್ುದಕ
ಮತಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಕಲ್ಲಪಸಕವ್ುದಕ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಮತಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿೆತಿಗತಿಯನ್ಕು
ಸಕಧಾರಿಸಕವ್ುದಕ ನಿಗಮದ ಮಕಖ್ಯ ಉದೆೆ ಶವಾಗಿದೆ.
ನಿಗಮದ ರಚನೆ
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮವ್ು ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರ ಸಾವಮಯದ ಉದಯಮವಾಗಿದಕೆ,
1956ರ ಕಾಂಪೆನಿ ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ಸಾೆಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟದೆ. ನಿಗಮದ ಇದಕವ್ರೆಗಿನ್ ಅಧಿಕೃತ ಷ ರಕ ಬಾಂಡವಾಳವ್ು
ರೂ.600.00 ಕೂ ಟ್ಟ ಇರಕತುದೆ, ಪ್ಾವ್ತಿಸಿದ ಬಾಂಡವಾಳ ರೂ.99.78 ಕೂ ಟ್ಟ ಇರಕತುದೆ. ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರದ
ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಆಡಳಿತ್ಾತಾಕ ಮ ಲ್ಲವಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮವ್ು ರ್ಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಕತಿುದೆ.
ನಿಗಮದ ನೊ ಾಂದಾಯಿತ ಕಛ ರಿ ಬಾಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದಕೆ, ಇದರ ಜಿಲಾಿ ಕಛ ರಿಗಳಕ ರಾಜಯದ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ
ಕ ಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಕತುವೆ. ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರ ಪ್ಾರಯ ಜಿತ ಯ ಜನೆಗಳನ್ಕು ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛ ರಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಿ ಮತಿ ಯ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆತಿಗತಿಯನ್ಕು
ಸಕಧಾರಿಸಕವ್ುದಕ ನಿಗಮದ ಉದೆೆ ಶವಾಗಿದೆ.
ನಿಗಮದ ಸಾಂಘಟನಾ ವ್ಯವ್ಸೆೆ
ನಿಗಮದ ನಿದೆ ಾಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಗೆ, ಸರ್ಾಾರದಿಾಂದ ನಾಮ ನಿದೆ ಾಶಿತಗೊಾಂಡಿರಕವ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಕ
ನೆ ಮಕಗೊಾಂಡಿರಕತ್ಾುರೆ. ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ, ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ್ಾತಾಕ ಮಕಖ್ಯಸೆರಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ.
ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರ ಆಡಳಿತ್ಾತಾಕ ನಿಯಾಂತರಣದಲ್ಲಿ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್
ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ,ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ್ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ(ಯ ಜನೆ), ಪ್ರಧಾನ್ ಹಣರ್ಾಸಕ ಅಧಿರ್ಾರಿ ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ್
ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ(ಹಣರ್ಾಸಕ), ಕಾಂಪೆನಿ ರ್ಾಯಾದಶಿಾ, ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ್ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ(ಆಡಳಿತ ಮತಕು ಸಿಬಬಾಂದಿ)
ಲೆಕು ಅಧಿ ಕ್ಷಕರಕ, ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ, ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಪ್ರಿವ ಕ್ಷಕರಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ದಜಾ ಸಹಾಯಕರಕ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಸಿಬಬಾಂದಿ ವ್ಗಾದವ್ರಕ ಕತಾವ್ಯನಿವ್ಾಹಿಸಕತಿುದಾೆರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛ ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ, ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ, ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಪ್ರಿವ ಕ್ಷಕ ಮತಕು ಕಾಂಪ್ಯಯಟರ್ ಆಪ್ರೆ ಟರ್ ಗಳನ್ಕು
ಒಳಗೊಾಂಡ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳಕ ಕತಾವ್ಯನಿವ್ಾಹಿಸಕತಿುದಾೆರೆ.
ಪ್ರಸಕುತ ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿೆ ನಿಗಮವ್ು 2021-22ನೆ
ಯ ಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಕತಿುದೆ.

ಸಾಲ್ಲಗೆ ಈ ಕಳಕಾಂಡ

1). ಅರಿವ್ು (ವದಾಯಭಾಯಸ) ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆ (ಪ್ರಿಷ್ುೃತ):ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಕುತಿುರಕವ್ ಅರಿವ್ು ವದಾಯಭಾಯಸ
ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆಯನ್ಕು 2021-22ನೆ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಕವ್ಾಂತ್ ಪ್ರಿಷ್ುೃತ ಸರ್ಾಾರಿ ಆದೆ ಶ ಹೊರಡಿಸಿದಕೆ
ಇದರನ್ವಯ ಹೊಸ (ಪೆರ ಶ್) ಮತಕು ನ್ವ ಕರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ರಿ ಕ್ಷಾ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರದಿಾಂದ
ಆಯ್ದುಯಾದ ವದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ ಕಳಕಾಂಡ ಸಾಲ್ವ್ನ್ಕು ಒದಗಿಸಲಾಗಕತುದೆ.
1

ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ/ನಿ ಟ್ ಇಾಂದ ಸರ್ಾಾರಿ ಕೂ ಟಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರಿ/ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಾಲೆ ಜಕಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದುಯಾದ
ವೆೈದಯಕ ಯ MBBS ವದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೂ ಧ್ನಾ ಶಕಲ್ು ಮಾತರ ಭೂ ದನಾ ಶಕಲ್ುದ 50% ಗರಿಷ್ಟ
ರೂ.2.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ನ್ಕು ನಿ ಡಲಾಗಕತುದೆ.

2

ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇಾಂದ ಸರ್ಾಾರಿ ಕೂ ಟಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರಿ/ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಾಲೆ ಜಕಗಳಿಗೆ
ಆಯ್ದುಯಾದ
ಬಡಿಎಸ್ ವದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೂ ಧ್ನ್ ಶಕಲ್ು ಮಾತರ ರೂ.30.000/- ಸಾಲ್ ನಿ ಡಲಾಗಕತುದೆ.

3

ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇಾಂದ ಅಾಂದರೆ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್,ಆಯಕವೆ ಾದ, ಐ.ಎಸ್.ಎಾಂ.ಹೆಚ್, ವದಾಯಭಾಯಸ ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ
ಇತರೆ ಸರ್ಾಾರಿ/ಖ್ಾಸಗಿ ರ್ಾಲೆ ಜಕಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದುಯಾದ ವದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೂ ಧ್ನಾ ಶಕಲ್ು ರೂ.30,000/ಸಾಲ್ ನಿ ಡಲಾಗಕತುದೆ.

2. ಶರಮಶಕು ಯ ಜನೆ:ರಾಜಯದ ಮತಿ ಯಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ಸಮಕದಾಯಕು ಸೆ ರಿದ ಸಾಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳಕ ಹಾಗೂ
ವ್ೃತಿುಕಕಲ್ಕಸಕಬಕದಾರರಕ ಆಧ್ಕನಿಕತಾಂತರಜ್ಞಾನ್ ಬಳಕಯಿಾಂದಾಗಿ ತಮಾ ಸಾಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರಕಕಟ್ಟಟಯನ್ಕು ಹಾಗೂ
ವ್ೃತಿುರ್ೌಶಲ್ತ್ಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೂಳುಲ್ಕ ಮತಕು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಕವ್ ಚಟಕವ್ಟ್ಟಕಗಳಿಗೆ
ಬಳಸಿಕೂಳುಲ್ಕ ಅಗತಯವರಕವ್ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವ್ನ್ಕು ಕಲ್ಲಪಸಕವ್ ಉದೆೆ ಶದಿಾಂದ, ‘ಶರಮಶಕು’ಯ ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಘಟಕ ವೆಚಿವ್ನ್ಕು ರೂ.25,000/- ದಿಾಂದ ರೂ.50,000/-ಕು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಾಾರವ್ು ಅದೆ ಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಘಟಕ ವೆಚಿ ರೂ.50,000/-ಗಳ ಸಾಲ್ದ ಮಾಂಜೂರಾತಿಯಕ ಸಾಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ (ಪ್ಾರಾಂಪ್ರಾಗತ
ಕಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳಕ/ವ್ೃತಿು ಕಕಲ್ಕಸಕಬಕದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಕತುದೆ.ಶರಮಶಕು ಯ ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್
ಮಾಂಜೂರಾದ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖ್ಾತ್ ಮತಕು ಐಎಫ್ಎಸ್್ಸಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ ಮತಕು ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್
ಖ್ಾತ್ಯ ವವ್ರದ ಮೊದಲ್ನೆ ಪ್ುಟ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ ಕಕ, ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆದಕ ಫಲಾನ್ಕಭವಯಕ ಉದೆೆ ಶಿತ
ವ್ೃತಿುಗೆ ಮಾತರ ಸಾಲ್ವ್ನ್ಕು ಬಳಸಿಕೂಳುಬ ಕಕ.
ಆಯ್ದು ವಧಾನ್:ವಧಾನ್ಸಭಾ ಮತಕ್ಷ ತರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನೆ ತೃತವದ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳನ್ಕು ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗಕತುದೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ಕಮೊ ದಿತ ಪ್ರಸಾುವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಾಂಜೂರಕ ಮಾಡಲಾಗಕತುದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ
ಶ .50ರಷ್ಕಟ ಸಾಲ್ವ್ನ್ಕು ಬಾಯಕ್್ಎಾಂಡ್ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.ಈ ಸಾಲ್ಕು ಸಾಲ್ಲಯಾನ್
ಶ .4ರ ಬಡಿೆದರ ವಧಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.ಮೂರಕ ವ್ಷ್ಾದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಸಾಲ್ ಮರಕಪ್ವಾತಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ
ಶ .50ರಷ್ಕಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನ್ಕು ಬಾಯಕ್್ಎಾಂಡ್ ಸಬಿಡಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ದ ಖ್ಾತ್ಾ ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲಿ ಹೊಾಂದಾಣಿಕ
ಮಾಡಿಕೂಳುಲಾಗಕವ್ುದಕ.ತಪಿಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಣಾ ಮೊತುವ್ನ್ಕು ಸಾಲ್ವ್ನಾುಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ. ಯ ಜನೆ
ಉದೆೆ ಶರ್ಾುಗಿ ಗಕತಿಾಸಲಾದ ಸಾಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ (ಪ್ರಾಂಪ್ರಾಗತ) ಕಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳಕ/ ವ್ೃತಿು ಕಸಕಬಕಗಳಿಗೆ
ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭಯ ನಿ ಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
3)

ಸಣಣ (ಮೈಕೂರ )ಸಾಲ್ ಮತಕು ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಯ ಜನೆ:-

ಈ ಯ ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಗರ ಪ್ರದೆ ಶದಲ್ಲಿ ಮತಕು ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಕವ್ ಮತಿ ಯ
ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಕ್ಷರಸೆರಾಗಿದಕೆ, ಅಾಂತಹ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಸಮಕದಾಯಕು ಸೆ ರಿದ ಕಕಶಲ್
ಅಥವಾ ಕಕಶಲ್ಯಲ್ಿದ ವ್ಯಕುಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಗಾಗಿ ಸಣಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಯಪ್ಾರವ್ನ್ಕು ಮಾಡಲ್ಕ ಸಾಲ್
ಸೌಲ್ಭಯವ್ನ್ಕು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಕತುದೆ.
ನಿಗಮದಿಾಂದ ಫಲಾಪೆ ಕ್ಷಿಗಳಕ ಸವ-ಸಹಾಯ ಗಕಾಂಪ್ುಗಳನ್ಕು ಇತರೆ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಸರ್ಾಾರೆ ತರ
ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸವ ಸಹಾಯ ಗಕಾಂಪ್ುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಯ ಜನೆಯನ್ಕು ಸಿದೆಪ್ಡಿಸಿ
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಬಹಕದಾಗಿದೆ. ಸವ-ಸಹಾಯ ಗಕಾಂಪಿನ್ ಗಾತರ 10 ಜನ್ ರಿಾಂದ 20ಜನ್ ವ್ರೆಗೆಮಾತರ
ಮ್ಮತಿಗೊಳಿಸಬ ಕರಕತುದೆ. ಸವ-ಸಹಾಯ ಗಕಾಂಪ್ು ಕನಿಷ್ಟ ಒಾಂದಕ ವ್ಷ್ಾದಿಾಂದ ರ್ಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಿತಿುರಬ ಕಕ ಮತಕು

ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಾಂಘದ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖ್ಾತ್ ತ್ರೆದಕ ಒಾಂದಕ ವ್ಷ್ಾ ವಾಗಿರಬ ಕಕ. ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಾಂಘವ್ು
ಆರ್ಥಾಕ ಚಟಕವ್ಟ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿರಬ ಕಕ. ಸವ-ಸಹಾಯ ಗಕಾಂಪಿನ್ ಸದಸಯರಾಗಿರಕವ್ ಫಲಾನ್ಕಭವ ಜಮ್ಮ ನ್ಕ
ಹೊಾಂದಿದೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಾಾರಿ/ಸರ್ಾಾರಿ ಸಾವಮಯದ ಸಾಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದೊಯ ಗದಲ್ಲಿದೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣಣ
ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಮಾಂಜೂರಕ ಮಾಡತಕುದೆಲ್ಿ. ಮೈಕೂರ ಕರಡಿಟ್
ಹಣರ್ಾಸಕ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಮತಕು ಸವಯಾಂ ಉದೊಯ ಗ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಶ ಕಡ 50 ರಷ್ಕಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್, ಗರಿಷ್ಟ
ರೂ.5,000/-ಗಳಕ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನ್ಕಭವಗೆ ಫಲಾನ್ಕಭವಯ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಮಾಂಜೂರಕ ಮಾಡಿ ಬಡಕಗಡೆ ಮಾಡಿರಕವ್
ಸಾಲ್ವ್ನ್ಕು ಸವ-ಸಹಾಯ ಗಕಾಂಪ್ುಗಳಿಗೆ ಬಾಯಾಂಕನ್ಲ್ಲಿ ತ್ರೆದಿರಕವ್ ಖ್ಾತ್ಯ ಸಾಂಖ್ಯಯ ನ್ಮೂದಿಸಿ ಚೆಕಕುಗಳನ್ಕು
ಬಾಯಾಂಕ್ ಖ್ಾತ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹಕದಾಗಿದೆ. ಸವ ಸಹಾಯ ಸಾಂಘಗಳಕ ಸಾಲ್ವ್ನ್ಕು ಫಲಾನ್ಕಭವಗೆ ಶ ಕಡ 5ರಬಡಿೆ
ದರದಲ್ಲಿ ನಿ ಡಬ ಕಕ.
ಆಯ್ದು ವಧಾನ್:ವಧಾನ್ಸಭಾ ಮತಕ್ಷ ತರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನೆ ತೃತವದ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳನ್ಕು ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗಕತುದೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ಕಮೊ ದಿತ ಪ್ರಸಾುವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಾಂಜೂರಕ ಮಾಡಲಾಗಕತುದೆ.
4.

ಮೈಕೂರ ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆ(ವೆೈಯಕುಕ)1(2020-21 ನೆ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಮಾತರ)

ಕೂ ವಡ್-19 ರ ಪಿಡಕಗಿನಿಾಂದಾಗಿ ತ್ೂಾಂದರೆಗೊಳಗಾದ, ನಿಗಮದ ಯಾವ್ುದೆ ಯ ಜನೆಯಲ್ೂಿ
ಇದಕವ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್, ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಯಾವ್ುದನ್ೂು ಪ್ಡೆಯದ ಕಡಕಬಡತನ್ದಲ್ಲಿರಕವ್ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ಸಮಕದಾಯದ
ಅಾಂತ್ೂಯ ದಯ/ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಾಡ್ಾ ಹೊಾಂದಿರಕವ್ 25 ರಿಾಂದ 50 ವ್ಯ ಮಾನ್ದೊಳಗಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ತಳಕುವ್
ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ಬ ದಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ಜಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ಕರಾಣಿ ಅಾಂಗಡಿ,ಅರಿಷಿನ್/ ಕಕಾಂಕಕಮ/
ಅಗರಬತಿು/ಕಪ್ಯಾರ, ಪ್ಾದಚಾರಿ ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ, ಟ್ಟ /ರ್ಾಪಿ ಮಾರಾಟ, ಎಳನಿ ರಕ ವಾಯಪ್ಾರ,
ಹೂವನ್
ವಾಯಪ್ಾರ, ತರರ್ಾರಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ಹಣಿಣನ್ ವಾಯಪ್ಾರ, ಇನಿುತರ ಸಣಣ ವಾಯಪ್ಾರ ನ್ಡೆಸಲ್ಕ ಆರಾಂಭಿಕ
ಬಾಂಡವಾಳರ್ಾುಗಿ ರೂ.10,000/-ಮೊತುದ( ರೂ.8000/- ಸಾಲ್ +ರೂ.2,000/- ಸಬಿಡಿ) ಅಲಾಾವ್ಧಿ ಸಾಲ್
ನಿ ಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
ಸಾಲ್ ನಿ ಡಿಕ ವಧಾನ್:
ಮೊದಲ್ನೇ ಹಾಂತ:
1. ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಹೆಸರಕ,ವಳಾಸ,ಆಧಾರ್ ಸಾಂಖ್ಯಯ,ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಂಖ್ಯಯ ಇತ್ಾಯದಿ ಪ್ಾರಥಮ್ಮಕ
ವವ್ರಗಳನ್ಕು ನಿ ಡಿ ಅಪ್ ಲೊ ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಜಿಾದಾರರಕ ನಿ ಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಂಖ್ಯಯಗೆ ಓಟ್ಟಪಿ
ಸಾಂಖ್ಯಯಯಾಂದಕ ಬರಕತುದೆ. ಅದನ್ಕು ಆನ್ ಲೆೈನಿನ್ಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಾಗ ಅಜಿಾಯಕ ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ
ರಿಜಿಸಟರ್ ಆಗಕತುದೆ. ಆಗ ಅಜಿಾದಾರರ ರಿಜಿಸಟರ್ ಸಾಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೈಲ್ಲಗೂ ರವಾನೆಯಾಗಕತುದೆ . ನ್ಾಂತರ
ಪ್ುನ್: ರಿಜಿಸಟರ್ ನ್ಾಂಬರ್ ಮೂಲ್ಕ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ಟಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ,ಬಾಯಾಂಕ್ ಖ್ಾತ್,ಆದಾಯ/ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ತರ ಇತ್ಾಯದಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಸಾುನ್ ರ್ಾಪಿಯನ್ಕು ಅಪ್ ಲೊ ಡ್ ಮಾಡಬ ಕಕ. ಸಾಲ್ದ ಅಜಿಾಗಳನ್ಕು ನಿಗದಿತ
ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನಿನ್ಲೆಿ ಭತಿಾ ಮಾಡಿ,ಸಾಂಬಾಂಧ್ಪ್ಟಟದಾಖ್ಲಾತಿಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಅಪ್ ಲೊ ಡ್ ಮಾಡಿದ
ನ್ಾಂತರ ಸಿವ ಕೃತಗೊಾಂಡ ನಿಮಾ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅಜಿಾಯ ಎರಡಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ಕು ಪಿರಾಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಇಟಕಟಕೂಳುಬ ಕಕ.

ಅ). ಅಜಿಾಸಲ್ಲಿಸಕವಾಗ ನಿ ಡಬ ರ್ಾದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳಕ
ಸರಳ ಅಜಿಾ ನ್ಮೂನೆ (ಆನ್ ಲೆೈನಿನ್ಲೆಿ ನಿ ಡಲಾಗಿದೆ)
ಆಧಾರ್ ರ್ಾಡ್ಾ ಪ್ರತಿ
ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಾಡ್ಾ/ಅಾಂತ್ೂಯ ದಯ ರ್ಾಡ್ಾ ಪ್ರತಿ
ಬಾಯಾಂಕ್ ಪ್ಾಸ್ ಪ್ುಸುಕದ ಜರಾಕ್ಿ ಪ್ರತಿ (ಹೆಸರಕ,ಖ್ಾತ್ ಸಾಂಖ್ಯಯ,ಫಯ ಟ್ಟೂ ,ಬಾಯಾಂಕನ್ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರ
ಸಹಿ ಇರಕವ್ ಪ್ುಟ ಮತಕು ಇತಿು ಚ್ಚನ್ ಎರಡಕ ತಿಾಂಗಳ ವ್ಯವ್ಹಾರ,ಶಿಲ್ಕು ತ್ೂ ರಿಸಕವ್ ಪ್ುಟಗಳ ಜರಾಕ್ಿ)
5. ಜಾತಿ/ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ
6.
ವಧ್ವೆಯರಕ: ಪಿಾಂಚಣಿ ದಾಖ್ಲೆ ಅಥವಾ ಗಾಂಡನ್ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ
7.
ವಕಲ್ ಚೆ ತನ್ರಕ: ಅಧಿಕೃತ ಅಾಂಗವೆೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ.
1.
2.
3.
4.

ಆ).ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಕ ಮತಕು ಮಾಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕರಯ್ದ:
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಜಿಾಗಳನ್ಕು,ನಿಗಮವ್ು ನಿಧ್ಾರಿಸಿದ ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ,ಆನ್ ಲೆೈನಿನ್ಲ್ಲಿಯ್ದ ಜಿಲಾಿವಾರಕ, ತ್ಾಲ್ೂಕಕ ವಾರಕ ಮತಕು ಗಾರಮಪ್ಾಂಚಾಯತಕವಾರಾಗಿ
ಹಾಂಚ್ಚಕಯಾದ ಗಕರಿಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳ ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.

ಎರಡನೆ ಹಾಂತ:
1.

ಹಿ ಗೆ ಆಯ್ದುಯಾದ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಆಯ್ದುಯಾಗಿರಕವ್ ಬಗೆೆ ಸಾಂದೆ ಶ
ಕಳಕಹಿಸಲಾಗಕತುದೆ. ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಕ ಈಗಾಗಲೆ ತಮಗೆ ನಿ ಡಿದ ರಿಜಿಸಟರ್ ನ್ಾಂಬರ್ ಮೂಲ್ಕ ಲಾಗಿನ್
ಆಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನಿನಿಾಂದ ಸಾಲ್ದ ದಾಖ್ಲೆ ಪ್ತರಗಳನ್ಕು ಮಾತರ ಡೌನ್ ಲೊ ಡ್ ಮಾಡಿಕೂಾಂಡಕ,ಭತಿಾ
ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಹಾಕದ ದಾಖ್ಲೆ ಪ್ತರಗಳನ್ಕು ಸಾುನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ು ಅಪ್ಲೊ ಡ್ ಮಾಡಬ ಕಕ.

2.

ಆನ್ ಲೆೈನಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೊ ಡ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಾಂತರ, ಸಹಿ ಹಾಕಟಕಟಕೂಾಂಡ .ಸಾಲ್ ಮಾಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತರ
ಹಾಗೂ ತಗಾದೆಪ್ತರ,ಹಿಾಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಲ್ದ ಅಜಿಾ ಮತಕು ನಿ ಡಿರಕವ್ ಕವೆೈಸಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ
ಪ್ರತಿಗಳೊಾಂದಿಗೆ, ಆಯಾ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ ಕಕ.

ಮೂರನೆ ಹಾಂತ:
ಸಾಲ್ ಅನ್ಕಮೊ ದನೆಯ ನ್ಾಂತರ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಯಿಾಂದ ಕೂಡಲೆ ಸಾಲ್ದ ಮೊತುವ್ನ್ಕು ನೆಫಟ ಮೂಲ್ಕ
ಪ್ರತಿಯ ವ್ಾ ಆಯ್ದುಯಾದ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳ ಖ್ಾತ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
ಸಾಲ್ ಬಡಕಗಡೆಯ ನ್ಾಂತರ:
ಮೈಕೂರ ಸಾಲ್ದ ಮೊರೆಟ್ಟೂ ರಿಯಾಂ ಅವ್ಧಿ 2 ತಿಾಂಗಳಕ ಮಾತರ. ಸಬಿಡಿ ಮೊತು ರೂ.2000/- ಬಟಕಟ,
ರೂ.8000/- ಸಾಲ್ದ ಮೊತುವ್ನ್ಕು ಶ ಕಡ 4ರ ಬಡಿೆಯಾಂದಿಗೆ 10 ಸಮಾನ್ ಮಾಸಿಕ ಕಾಂತಕಗಳಲ್ಲಿ,
ರೂ.820/-ರಾಂತ್ ಮರಕಪ್ಾವ್ತಿ ಮಾಡತಕುದಕೆ.
5)ಗಾಂಗಾ ಕಲಾಯಣ ಯ ಜನೆ:ಈ ಯ ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಕರಿಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಸಿವ ಕರಿಸಕವ್ ಅಜಿಾ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ ರೆವನ್ೂಯ
ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳಾದ ನಿಗದಿತ ಅಜಿಾ, ಜಾತಿ & ಆದಾಯ ದೃಢ ಕರಣ( ನ್ಗರ ಪ್ರದೆ ಶಕು ರೂ. 1,03,000/-

ಮತಕು ಗಾರಮ್ಮ ಣ ಪ್ರದೆ ಶಕು 81,000/-ರ ಒಳಗೆ) ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ, ಮೂಯಟ್ಟ ಷ್ನ್, ಸಣಣ ಮತಕು ಅತಿ ಸಣಣ
ರೆೈತರ ದೃಢ ಕರಣ, ಇ.ಸಿ(13 ವ್ಷ್ಾದವ್ರೆಗೆ), ಚೆಕಕುಬಾಂದಿ, ವ್ಾಂಶವ್ೃಕ್ಷ, ಜಮ್ಮ ನಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿ ರಾವ್ರಿ
ಸೌಲ್ಭಯವಲ್ಿದ ಇರಕವ್ ಬಗೆೆ ವ.ಎ ವ್ರದಿ, ಭಾವ್ಚ್ಚತರ, ಜಮ್ಮ ನ್ಕ ಕನಿಷ್ಾ 1.20 ಎಕರೆಯಿಾಂದ 5.00 ಎಕರೆ
ಒಳಗೆ ಹೊಾಂದಿರಕವ್ ಫಲಾಫ ಕ್ಷಿಯಿಾಂದ ಅಜಿಾಪ್ಡೆದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ ಸಿವ ಕರಿಸಿದ ಅಜಿಾಗಳನ್ಕು
ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಶಾಸಕರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದಕೆ ತ್ಾಲ್ೂಿಕಕ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಿಾಂದ ಈ ಅಜಿಾಗಳನ್ಕು ಆಯ್ದು
ಮಾಡಿ ಕೂಳವೆ ಬಾವ ಕೂರೆಯಲ್ಕ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾುವ್ನೆ ಕಳಕಹಿಸಿಕೂಡಲಾಗಕವ್ುದಕ. ಪ್ರತಿ ಬಾವ ಘಟಕದ
ವೆಚಿ 2.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳಾಗಿದಕೆ (ವದೂಯದಿಿಕರಣ ಸೆ ರಿದಾಂತ್) ನಿಗಮವೆ ಕೂಳವೆ ಬಾವ ಕೂರೆಯಕವಕ, ಪ್ಾಂಪ್ು
ಮೊ ಟರ್ ಪೆಯರೆೈಕ ಮತಕು ವದೂಯದಿೆ ಕರಣ ವೆೈ.ಎಾಂ.ಡಿ. ವೆಚಿವ್ನ್ಕು ನಿಗಮವ್ು ಭರಿಸಕವ್ುದಕ. ಈ
ಯ ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2,00,000/- ಗಳಿಾಂದ 3,00,000/-ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವಾಗಿರಕತುದೆ.
ಆಯ್ದು ವಧಾನ್:ವಧಾನ್ಸಭಾ ಮತಕ್ಷ ತರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನೆ ತೃತವದ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳನ್ಕು ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗಕತುದೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ಕಮೊ ದಿತ ಪ್ರಸಾುವ್ನೆಗಳನ್ಕು ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಗೆ ಕಳಕಹಿಸಿ, ಆಡಳಿತ್ಾತಾಕ
ಅನ್ಕಮೊ ದನೆ ಪ್ಡೆದಕ ಟ್ಟಾಂಡರ್ ಪ್ರಕರಯ್ದಯಾದೆರಿಾಂದ ಕೂಳವೆ ಬಾವ ಕೂರೆಯಿಸಿ ಯ ಜನೆಯನ್ಕು
ರ್ಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.
6).

ಆಟ ೇರಿಕ್ಷಾ/ಟಾಯಕಿ/ಗೂಡ್ಿ ವಾಹನ್ ಖ್ರಿ ದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧ್ನ್:-

2021-22 ನೆ ಸಾಲ್ಲಗೆ ವವಧ್ ಬಾಯಾಂಕಕಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಆಟ್ಟೂ ರಿಕ್ಷಾ/ಟಾಯಕಿ/ಗೂಡ್ಿ ವಾಹನ್ವ್ನ್ಕು
ಖ್ರಿ ದಿಸಲ್ಕ ಉದೆೆ ಶಿಸಿರಕವ್ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.75000 ಸಹಾಯಧ್ನ್ ನಿ ಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
ಆಯ್ದು ವಧಾನ್:ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾಿಧಿರ್ಾರಿಗಳ ನೆ ತೃತವದಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳನ್ಕು ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗಕತುದೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ಕಮೊ ದಿತ ಪ್ರಸಾುವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಾಂಜೂರಕ ಮಾಡಲಾಗಕತುದೆ.
(ii) ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಕತಾವ್ಯಗಳಕ
ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಗಳಕಅನ್ಕಬಾಂಧ್-ಅ ರಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸಿದೆ.
ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛ ರಿಯ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಕತಾವ್ಯಗಳಕ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಗಳಕ ಕನಾಾಟಕ
ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಮಟಟದ ಅಧಿರ್ಾರಿ/ಸಿಬಬಾಂದಿ ಸಾಮಥರಯದ ಚಾಟ್ಾ ವವ್ರ ಈ
ಕಳಕಾಂಡಾಂತಿದೆ.

ಜಿಲಾಿ ಮಟಟದ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರ ಅಧಿರ್ಾರ ಮತಕು ಕತಾವ್ಯಗಳಕ:
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದ 32 ಕಛ ರಿಗಳಕ ರಾಜಯದ ವವಧ್ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಕತಿುದೆ. ಎಲಾಿ 30 ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ ರ್ಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಕತಿುದಾೆರೆ. ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ ಆಯಾ ಜಿಲಾಿ ಕಛ ರಿಯ ಪ್ಯಣಾ ಆಡಳಿತ ನಿವ್ಾಹಣೆ, ಯ ಜನೆಯ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಮತಕು ಗಕರಿ
ಸಾಧ್ನೆ, ಬಾಯಾಂಕ್/ಹಣರ್ಾಸಕ ಸಾಂಸೆೆಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವ್ಹಾರ, ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿ ಡಕವ್ುದಕ, ಅಜಿಾ ಪ್ಡೆದಕ ಜಿಲಾಿ ಸಮ್ಮತಿ
ಅನ್ಕಮೊ ದನೆ ಪ್ಡೆದಕ ಗಕರಿಯನ್ವಯ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನ್ಕು ವತರಿಸಿ, ಲೆಕು ಪ್ತರ, ಇತ್ಾಯದಿ ರ್ಾಯಾಗಳನ್ಕು
ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಕವ್ ಅಧಿರ್ಾರ ನಿ ಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕಗಳ ಕತಾವ್ಯಗಳಕ:
1.

ಜಿಲಾಿ ಕಛ ರಿಯ ಸಾಂಪ್ಯಣಾ ಆಡಳಿತ ನಿವ್ಾಹಣೆ, ಗಕರಿ ಅನ್ವಯ ಎಲಾಿ ಯ ಜನೆಯ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್
ಮತಕು ಗಕರಿ ಸಾಧ್ನೆಯ ಜವಾಬಾೆರಿ. ಮತಕು ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಾಂಪ್ಯಣಾ ಜವಾಬಾೆರರಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ.

2.
3.

ಅಗತಯ ಸಭಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಕವ್ುದಕ, ಯ ಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಜನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿ ಡಕವ್ುದಕ.
ವವಧ್ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಕ, ಬಾಯಾಂಕ್್ಗಳಕ ಮತಕು ಹಣರ್ಾಸಕ ಸಾಂಸೆೆಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಯ ಜನೆಯ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ರ್ಾುಗಿ
ಸಮನ್ವಯಾಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಸ ನಿವ್ಾಹಿಸಕವ್ುದಕ.

4.

ಸರ್ಾಾರದ ವವಧ್ ಆದೆ ಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತಕು ನಿಗಮದ ಆದೆ ಶ, ಪ್ತರ ಮತಕು ಸಕತ್ೂು ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಹಿಸಿದ
ಜವಾಬಾೆರಿಗಳನ್ಕು ನಿವ್ಾಹಿಸಕವ್ುದಕ.

5.

ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಾ 10 ದಿನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿ ಮತಕು ಘಟಕ ತಪ್ಾಸಣೆ ಮಾಡಕವ್ುದಕ.
ಸಾಂಧ್ಬಾಾನ್ಕಸಾರ ವವಧ್ ತ್ಾಲ್ೂಿಕಕ ಹೊ ಬಳಿ ಕ ಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುವ್ಯ ಮಾಡಕವ್ುದಕ.

6.

ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ಾತಾಕ ಮಕಖ್ಯಸೆರಾಗಿರಕವ್ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ್ ಎಲಾಿ ಆಗಕಹೊ ಗಕಗಳಿಗೆ ಜವಾಬಾೆರರಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ.

7.

ನಿಗಮಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ Per Financial Code ಹಣರ್ಾಸಿನ್ ನಿವ್ಾಹಣೆ ವೆಚಿದ ಬಗೆೆ ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ
ರ್ಾಲ್ರ್ಾಲ್ಕು ಸರ್ಾಾರದಿಾಂದ ಹೊರಡಿಸಕವ್ ಆದೆ ಶ, ಸಕತ್ೂು ಲೆ, ಮತಕು ಮಾಗಾದಶಾನ್ಗಳನ್ಕು
ಕಟಕಟನಿಟಾಟಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕವ್ುದಕ.

8.

ನಿಗಮದ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ ವ್ಹಿಸಿದ ಇತರೆ ಕಛ ರಿ ಕತಾವ್ಯಗಳನ್ಕು ನಿವ್ಾಹಿಸಕವ್ುದಕ.

(iii)

ಮ ಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತಕು ಹೊಣೆಗಾರಿಕ ಮಾಗಾಗಳಕ ಸೆ ರಿದಾಂತ್ ನಿಣಾಯ
ತ್ಗೆದಕಕೂಳಕುವ್ ಪ್ರಕರಯ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಸರಿಸಬ ರ್ಾದ ರ್ಾಯಾ ವಧಾನ್ಗಳಕ:

ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ಜನಾಾಂಗದ ಸವಾಾಾಂಗಿ ಣ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಗಾಗಿ ರ್ಾಯಾಕರಮವ್ನ್ಕು ರೂಪಿಸಿ ನಿದೆ ಾಶಕ
ಮಾಂಡಳಿ/ಸರ್ಾಾರದ ಅನ್ಕಮೊ ದನೆಯ ಾಂದಿಗೆ ಅನ್ಕಪ್ಾಟನ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಕತುದೆ. ಅನ್ಕಷ್ಾಟನ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಧಿ ವಧಾನ್ಗಳ
ಬಗೆೆ ಸೂಕು ಆದೆ ಶ, ಸಕತ್ೂು ಲೆ ನಿ ಡಲಾಗಕತುದೆ. ಸಾಲ್ಕು ದಸಾುವೆ ಜಕಗಳನ್ಕು ಮತಕು ನಿವ್ಾಹಿಸಬ ರ್ಾದ
ಲೆಕುಪ್ತರಗಳನ್ಕು ಮತಕು ಅಧಿರ್ಾರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಯನ್ಕು ತಿಳಿಸಲಾಗಕತುದೆ. ನಿಗಮದ ರ್ಾಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ ವಧಿ,
ವಧಾನ್ಗಳನ್ಕು ಪ್ರಗತಿಯನ್ಕು ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿ ಹಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ಆಯ ಗವ್ು ಸಹ ಸಮ್ಮ ಕ್ಷಿಸಿ
ಸೂಕು ಸೂಚನೆ/ನಿದೆ ಾಶನ್ಗಳನ್ಕು ನಿ ಡಕವ್ುದಕ. ಜಿಲಾಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಾಂಚಾಯತ್ ಉಸಕುವಾರಿ ಸಚ್ಚವ್ರಕ
ವವಧ್ ಸಮ್ಮತಿಗಳಕ ಮ ಲ್ಕಸಕುವಾರಿ ರ್ಾಯಾಗಳನ್ಕು ಸಮ್ಮ ಕ್ಷಾ ರ್ಾಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಕತುವೆ.

(iv)

ಸಾಂಸೆೆಯ ರ್ಾಯಾನಿವ್ಾಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರಕವ್ ಸೂತರಗಳಕ ಮತಕು ಅನ್ಕಸರಿಸಲಾಗಕವ್ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಗಳಕ,
ನಿದೆ ಾಶನ್ಗಳಕ/ ಅನ್ಕಸೂಚ್ಚಗಳಕ;

ಸರ್ಾಾರವ್ು ಆಯಾ ವ್ಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿ ಡಕವ್ ಷ ರಕ ಬಾಂಡವಾಳ, ಅನ್ಕದಾನ್ಗಳ ಹಣವ್ನ್ಕು ಅವ್ಲ್ಾಂಬಸಿ
ಜಿಲೆಿಯ ಜನ್ ಸಾಂಖ್ಯಯಯನಾುಧ್ರಿಸಿ ಜಿಲಾಿವಾರಕ ಭೌತಿಕ ಗಕರಿಗಳನ್ಕು ನಿಗಮದ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಯ ವಾಷಿಾಕ
ಕರಯಾ ಯ ಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ. ಅದರಾಂತ್ ನಿಗಮದ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಯಿಾಂದ ನಿ ಡಿರಕವ್ ಗಕರಿಯನ್ಕು

ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಷ ತರವಾರಕ ಹಾಂಚ್ಚಕ ಮಾಡಿ ಲ್ಲ ಡ್್ಬಾಯಾಂಕ್ ಮೂಲ್ಕ ಶಾಖ್ಾವಾರಕ ಗಕರಿಯನ್ಕು
ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಕತುದೆ. ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ತ್ಾಲ್ೂಿಕಕ ಮಟಟದ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ
ಗಕರಿ ಮತಕು ಅನ್ಕಸರಿಸಬ ರ್ಾದ ವಧಾನ್ದ ಬಗೆೆ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಕ ನಿಗಮವ್ು ಕರಮ ವ್ಹಿಸಿರಕತುದೆ.
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಗಮದ ರ್ಾಯಾಚಟಕವ್ಟ್ಟಕಗಳ ಪ್ರಿಚಯವ್ನ್ಕು ಮತಕು ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ನಿ ಡಲ್ಕ
ಯ ಜನೆಗಳ ವವ್ರಗಳನೊುಳಗೊಾಂಡ ಕರಕಹೊತಿುಗೆಗಳನ್ಕು ಮಕದಿರಸಿ ವತರಿಸಲಾಗಕತಿುದೆ. ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಕ ಾಂದರ
ಕಛ ರಿ ಮತಕು ಜಿಲಾಿ ಕಛ ರಿಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ತಿರಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಯ ಜನೆಯ ಗಕರಿಯನ್ಕು
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಗಮನ್ರ್ಾುಗಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲ್ಕ ಕರಮವ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸೆೆಯಕ ಹೊಾಂದಿರಕವ್ ಅಥವಾ ನಿಯಾಂತರಣದಲ್ಲಿರಕವ್ ದಸಾುವೆ ಜಕಗಳ
ವವ್ರಗಳಕ:-

(v)

ನಿಗಮವ್ು ಕಾಂಪ್ನಿ ರ್ಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಬ ರ್ಾದ ರಿಜಿಸಟರ್್ಗಳನ್ಕು ಮಾಯನ್ಕಯಯಲ್್ಗಳನ್ಕು,
ಸಟ್ಟಾಫಿಕ ಟ್್ಗಳನ್ಕು, ಪ್ರಪ್ತರಗಳನ್ಕು ಹಾಗೂ ಸರ್ಾಾರದದಿಾಂದ ರ್ಾಲ್ ರ್ಾಲ್ಕು ನಿ ಡಕವ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ವಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ
ಮಾಡಲಾಗಕತುದೆ. ಹಾಲ್ಲ ಇರಕವ್ ಪ್ರಮಕಖ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳಕ ಈ ಕಳಕಾಂಡಾಂತ್ ಇವೆ.
ನಿಗಮವ್ು ಅನ್ಕಷ್ಾಟಗೊಳಿಸಕತಿುರಕವ್ ವವಧ್ ಯ ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್, ಸಾಲ್ ಮಾಂಜೂರಾತಿಗೆ
ಅಜಿಾದಾರರಕ ವೆಬ್್ಪೆ ಜ್ ಮೂಲ್ಕ ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಮಾಡಿ ನ್ಾಂತರ ಅಗತಯ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಜಿಲಾಿ ಕಛ ರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸಬ ಕಕ ಮತಕು ವವ್ರ ಈ ಮಕಾಂದಿನ್ಾಂತಿದೆ.
Scheme-wise Loan Documentation Chart
Sl.No.

Scheme

Annexure
Number

1
(a)

Arivu (Education) Loan Scheme
Indemnity Bond

2
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Shramasakthi Loan Scheme
Promissory Note
Demand Promissory Note Delivery letter
Consideration Receipt
Acknowledgement of Debit Form
Letter of Repayment
Hypothecation Deed
Memorandum of Agreement
Letter of Guarantee

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

3
(a)
(b)
(c)
(d)

Micro Loan Scheme
Promissory Note
Demand Promissory Note Delivery letter
Consideration Receipt
Acknowledgement of Debit Form

I
II
III
IV

1

By Whom?

By the
Borrower &
Parents

By the
Borrower

In case of
Guarantor

By the
Borrower

(e)
(f)
(g)
(h)
Sl.No.

Letter of Repayment
Hypothecation Deed
Memorandum of Agreement
Letter of Guarantee
Scheme

V
VI
VII
VIII
Annexure
Number

4
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Dairy Scheme
Promissory Note
Demand Promissory Note Delivery letter
Consideration Receipt
Acknowledgement of Debit Form
Letter of Repayment
Hypothecation Deed
Memorandum of Agreement
Letter of Guarantee

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

5
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Farmers Welfare
Promissory Note
Demand Promissory Note Delivery letter
Consideration Receipt
Acknowledgement of Debit Form
Letter of Repayment
Hypothecation Deed
Memorandum of Agreement
Letter of Guarantee

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

6
(a)
(b)

Taxi/Goods Scheme
Utilisation of Subsidy
Memorandum of Agreement

7
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Mane Malige Scheme
Promissory Note
Demand Promissory Note Delivery letter
Consideration Receipt
Acknowledgement of Debit Form
Letter of Repayment
Hypothecation Deed
Memorandum of Agreement
Letter of Guarantee

8
(a)

Vruthi Prothsaha Scheme
Utilisation of Subsidy

1
2

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1

In case of
Guarantor
By Whom?

By the
Borrower

In case of
Guarantor
By the
Borrower

In case of
Guarantor
By Bank
By the
Borrower

By the
Borrower

In case of
Guarantor
By Bank

(b)
Sl.No.

(vi)

Memorandum of Agreement
Scheme

2
Annexure
Number

9
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Housing Loan Margin Money Scheme
Promissory Note
Demand Promissory Note Delivery letter
Consideration Receipt
Acknowledgement of Debit Form
Letter of Repayment
Hypothecation Deed
Memorandum of Agreement
Letter of Guarantee

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

10
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Automobile & Silk Reeling Scheme
Promissory Note
Demand Promissory Note Delivery letter
Consideration Receipt
Acknowledgement of Debit Form
Letter of Repayment
Hypothecation Deed
Memorandum of Agreement
Letter of Guarantee

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

By the
Borrower
By Whom?

By the
Borrower

In case of
Guarantor

By the
Borrower

In case of
Guarantor

ಸಾಂಸೆೆಯ ನಿ ತಿ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮತಕು ಸಾಂಸೆೆಯ ಯ ಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್
ಸಾಂಬಾಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಕ/ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯತ್ಯ ವವ್ರಗಳಕ.

ನಿಗಮದ ಯ ಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಮತಕು ನಿ ತಿ ನಿರೂಪ್ಣೆಯಲ್ಲಿನ್ ನ್ೂಯನ್ಯತ್ಗಳನ್ಕು ತಿಳಿಯಲ್ಕ
ನಿಗಮವ್ು ಈ ಕಳಕಾಂಡ ಕರಮಗಳನ್ಕು ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾತರ ವ್ಗಾಗಳ ಜನ್ರ ಸಮನ್ವಯದೊಾಂದಿಗೆ ಕರಮವ್ಹಿಸಿದೆ.
1. ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾತರ ಒಕೂುಟ ಹಾಗೂ ಸಾಂಘ ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಮಕಖ್ಾಂಡರಕ ಆಯಾ ಪ್ರದೆ ಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ
ವ್ಗಾಗಳ ಜನ್ರಿಗೆ ಅಗತಯವರಕವ್ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟಕವ್ಟ್ಟಕಗಳ ಬ ಡಿಕಯಿರಕವ್ ಬಗೆೆ ನಿಗಮದ ಯ ಜನೆಗಳ
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿರಕವ್ ನ್ೂಯನ್ಯತ್ಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಷ್ುರಿಸಕವ್ುದಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ವ್ಗಾಗಳ ಮಕಖ್ಾಂಡರಕಗಳ
ಸಭಯನ್ಕು ಆಗಾಗೆೆ ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಗಕತುದೆ.
2. ಸಾಂವಾದ; ನಿಗಮದ ಯ ಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿವ್ು ಹಾಗೂ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿನ್ ನ್ೂಯನ್ಯತ್ ಮತಕು
ಕೂರತ್ಗಳನ್ಕು ತಿಳಿಯಲ್ಕ ಜಿಲಾಿ/ತ್ಾಲ್ೂಿಕಕ/ಗಾರಮ ಮಟಟದಲ್ಲಿ “ಸಾಂವಾದ” ರ್ಾಯಾಕರಮಗಳನ್ಕು
ಮತಕು ಕಕಾಂದಕ ಕೂರತ್ ನಿವಾರಣಾ ರ್ಾಯಾಕರಮಗಳನ್ಕು ಪ್ರತಿ ತಿಾಂಗಳಕ ಕಡಾೆಯವಾಗಿ
ಹಮ್ಮಾಕೂಳುಬ ಕಕ.
3. ಸಾಲ್ ವತರಣಾ ಪ್ಯವ್ಾ ಸಮಾಲೊ ಚನೆ: ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಪ್ಯಣಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಿಗೆ
ನಿ ಡಲ್ಕ, ಸಾಲ್ ಮತಕು ಸಬಿಡಿಯ ಮಹತವವ್ನ್ಕು ತಿಳಿಯಲ್ಕ ಸಾಲ್ ಸದಕಪ್ಯ ಗದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಲ್ಕ
ಅವ್ರ ಸಾಲ್ಕು ಮಾರಕಕಟ್ಟಟ ವ್ಯವ್ಸೆೆಯನ್ಕು ತಿಳಿಸಲ್ಕ ಕಡಾೆಯವಾಗಿ ಸಾಲ್ ವತರಣಾಪ್ಯವ್ಾ
ಸಮಾಲೊ ಚನೆಯನ್ಕು ನಿರಾಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾಕೂಳುಬ ಕಕ.

4. ಸಾಲ್ ವತರಣೊ ತುರ ಪ್ಯಾಾಲೊ ಚನೆ: ಸಾಲ್ ದಕರಕಪ್ಯ ಗವಾಗಕವ್ುದನ್ಕು ತಡೆಗಟಟಲ್ಕ ಯ ಜನೆಯ
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಮತಕು ಘಟಕ ಸಾೆಪ್ನೆಯ ಬಗೆೆ ನ್ೂಯನ್ಯತ್ ಮತಕು ಕೂರತ್ಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯಲ್ಕ ಸಾಲ್
ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಾಲೊ ಚನಾ ಸಭಗಳನ್ಕು ನ್ಡೆಸಕವ್ುದಕ ಮತಕು ಘಟಕಗಳನ್ಕು
ತಪ್ಾಸಿಸಿ ಸೂಕು ತಿಳಕವ್ಳಿಕಯನ್ಕು ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಿಗೆ ನಿ ಡಕವ್ ಕರಮ ಕೈಗೊಳುಲಾಗಿದೆ.
5. ಸಾಮಥರಯವ್ಧ್ಾನಾ ರ್ಾಯಾಗಾರ: ನಿಗಮದ ಅಧ್ರ್ಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚಕಿ ಉತ್ು ಜನ್ ನಿ ಡಿ ಅವ್ರನ್ಕು
ಕರಯಾಶಿ ಲ್ರಾಗಿ ರ್ಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೂಡಗಿಸಿಕೂಳುಲ್ಕ ಅಗತಯವರಕವ್ ತರಬ ತಿಯನ್ಕು ನಿ ಡಲ್ಕ ಕರಮ
ಕೈಗೊಳುಲಾಗಿದೆ.
6. ಪ್ರಚಾರ: ಪ್ತಿರಕಗಳಕ, ಕರ ಪ್ತರಗಳಕ, ಭಿತಿು ಪ್ತರಗಳಕ, ಕೈಪಿಡಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಚಾರಾಂದೊ ಲ್ನಾ
ರ್ಾಯಾವ್ನ್ಕು ಹಮ್ಮಾಕೂಾಂಡಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಕತಿುದೆ.
7. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲ್ಲ ಕರಣ:
8. ಸವಯಾಂ ಉದೊಯ ಗ, ನಿ ರಾವ್ರಿ ಮತಕು ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ವ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ
ಸಬಲ್ಲ ಕರಣಕು ಅಗತಯವಾದ ಆದಾಯ ತರಕವ್ಾಂತಹ ಚಟಕವ್ಟ್ಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದಯತ್ ನಿ ಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
9. ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ ವ್ಗಾಗಳ ಜನ್ರಕ ಸವ-ಉದೊಯ ಗದಲ್ಲಿ ತ್ೂಡಗಿಸಿಕೂಳುಲ್ಕ ಅನ್ಕವಾಗಕವ್ಾಂತ್
ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭಯಗಳನ್ಕು ನಿ ಡಲಾಗಕತಿುದೆ.
10. ವಧ್ವೆಯರಕ/ಪ್ರಿತಯಕುರಕ/ಅಾಂಗವಕಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದಯತ್ ನಿ ಡಲಾಗಕತಿುದೆ.
(vii)

ಸಾಂಸೆೆಯ ಉದೆೆ ಶಗಳನ್ಕು ಈಡೆ ರಿಸಲ್ಕ 2 ಅಥವಾ ಅದಕುಾಂತ ಹೆಚಕಿ
ಸದಸಯರಿಾಂದ ರಚ್ಚಸಲ್ಪಟಟ ಸಮ್ಮತಿ, ಷ್ರತಕು, ಮಾಂಡಳಿಗಳಕ ಮತಕು ಅದರ
ಹೆ ಳಿಕಗಳಕ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರಿಷ್ತಕು , ಮಾಂಡಳಿ, ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸಯರಕ ನ್ಡೆಸಿದ
ಸಭಯ ನ್ಡವ್ಳಿಗಳಕ/ನಿಣಾಯಗಳಕ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಲ್ಭಯತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ.

1. ಸರ್ಾಾರವ್ು ಕಾಂಪ್ನಿ ರ್ಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ನಿಗಮವ್ನ್ಕು ಸಾೆಪಿಸಿರಕತುದೆ. ನಿಗಮದ ಆಟ್ಟಾಕಲ್ಿ ಆಫ
ಅಸೊ ಸಿಯ್ದ ಷ್ನ್ ಪ್ರರ್ಾರ ನಿದೆ ಾಶಕ ಮಾಂಡಳಿಯನ್ಕು ರಚ್ಚಸಿರಕತುದೆ. ಈ ಮಾಂಡಳಿಯ ಸದಸಯರನ್ಕು
ಸರ್ಾಾರವ್ು ರ್ಾಲ್ ರ್ಾಲ್ಕು ನೆ ಮಕ ಮಾಡಕತುದೆ. ಮಾಂಡಳಿಯಕ ಕೈಗೊಳಕುವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ಕು ಕಳಗಿನ್
ಹಾಂತಕು ತಿಳಿಸಲ್ಕ ಸಕತ್ೂು ಲೆ ಆದೆ ಶಗಳನ್ಕು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಕತುದೆ. ಇವ್ುಗಳನ್ಕು ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ
ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿವೆ, ನೊ ಟ್ಟಸ್ ಬೂ ಡ್್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಗಕತುದೆ. ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕು ತಪ್ಾಸಣಾ
ವ್ರದಿಗಳಕ ಸಹ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗೆ ಲ್ಭಯವರಕತುದೆ.
2. ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಷ ತರ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ನಿಗಮವ್ು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಕತಿುರಕವ್ ಶರಮಶಕು ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆ,
ಮೈಕೂರ ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆ, ಮತಕು ಗಾಂಗಾ ಕಲಾಯಣ ಯ ಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಮಾನ್ಯ
ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ಕು ರಚ್ಚಸಲಾಗಿರಕತುದೆ. ಈ ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಾಲ್ೂಿಕನ್ಲ್ಲಿ
ಖ್ಾಯಾಂ ಆಗಿ ವಾಸಿಸಕತಿುರಕವ್ ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಸದಸಯರಕ, ತ್ಾಲ್ೂಿಕಕ ರ್ಾಯಾನಿವಾಾಹಕ
ಅ ಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ, ಸಹಾಯಕ ರ್ಾಯಾಪ್ಾಲ್ಕ ಅಭಿಯಾಂತರಕ ಲೊ ಕೂ ಪ್ಯ ಗಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಾಯಕ
ರ್ಾಯಾಪ್ಾಲ್ಕ ಅಭಿಯಾಂತರರಕ, ಕನಾಾಟಕ ವದಕಯಚಛಕು ಕಾಂಪ್ನಿ(ಕನಾಾಟಕ ವದಕಯತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ
ನಿಯಮ್ಮತ), ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ತ್ಾಲ್ೂಿಕಕ ತಹಸಿ ಲಾೆರರಕ, ತ್ಾಲ್ೂಿಕನ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ ಕೃಷಿ
ಇಲಾಖ್ಯ, ಲ್ಲ ಡ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫಿಸರ್/ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ ಸದಸಯರಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ ಸದಸಯ ರ್ಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸಯ ರ್ಾಯಾದಶಿಾಗೆ
ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಎಲಾಿ ರ್ಾಯಾಗಳನ್ಕು
ನಿವ್ಾಹಿಸಕವ್ರಕ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಕ ಕೈಗೊಳಕುವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ಕು ನೊ ಟ್ಟಸ್ ಬೂ ಡ್್ಾನ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಗಕತುದೆ. ಮತಕು ಸಾಂಬಾಂಧ್ಪ್ಟಟ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಿಗೆ ಆದೆ ಶ ಪ್ತರಗಳನ್ಕು ಕಳಕಹಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.

3. ನಿಗಮವ್ು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಕತಿುರಕವ್ ಅರಿವ್ು ಯ ಜನೆ, ವ್ೃತಿು ಪೆಯರ ತ್ಾಿಹ ಯ ಜನೆ, ಆಟ್ಟೂ
ಮೊಬೈಲ್ ಮತಕು ಸಿಲ್ು ರಿ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಯ ಜನೆ, ಮನೆ ಮಳಿಗೆ ಯ ಜನೆ ಮತಕು ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ
ಮಾಜಿಾನ್ ಹಣ ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಾಂಚಾಯತ್್ನ್ ಮಕಖ್ಯ
ರ್ಾಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ಕು ರಚ್ಚಸಲಾಗಕತುದೆ. ಈ ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ಡ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ, ಉಪ್ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ ಮಹಿಳಾ ಮತಕು ಮಕುಳ ಕಲಾಯಣ
ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಾಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ್ ವ್ಯವ್ಸಾೆಫಕರಕ, ಉಪ್
ನಿದೆ ಾಶಕರಕ, ಕೈಗಾರಿಕ ಮತಕು ವಾಣಿಜಯ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಕರ ಸಾಂಘಗಳ ಉಪ್ ನಿಬಾಂಧ್ಕರಕ ಮತಕು ಜನ್ರಲ್
ಮಾಯನೆ ಜರ್(ಸೂಪ್ರಿಾಂಟ್ಟಾಂಟ್ಟಾಂಟ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್) ವದಕಯತ್ ಸರಬರಾಜಕ ಕಾಂಪ್ನಿ ಯವ್ರಕಗಳಕ
ಸದಸಯರಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ. ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ ಸದಸಯ ರ್ಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯ
ಸದಸಯ ರ್ಾಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ/ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಪ್ರಿವ ಕ್ಷಕರಕ ಎಲಾಿ ಕಛ ರಿ ರ್ಾಯಾಗಳನ್ಕು
ನಿವ್ಾಹಿಸಕವ್ರಕ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಕ ಕೈಗೊಳಕುವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ಕು ನೊ ಟ್ಟಸ್ ಬೂ ಡ್್ಾನ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಗಕತುದೆ. ಮತಕು ಸಾಂಬಾಂಧ್ಪ್ಟಟ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಿಗೆ ಆದೆ ಶ ಪ್ತರಗಳನ್ಕು ಕಳಕಹಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.
4. ನಿಗಮವ್ು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಕತಿುರಕವ್ ಪ್ಶಕಸಾಂಗೊ ಪ್ನೆ ಯ ಜನೆÉ, ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ರೆೈತರ ಕಲಾಯಣ
ಯ ಜನೆ( ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ೂರ ಪ್ಕರಣಕೂಳುಲ್ಕ), ಟಾಯಕಿ/ಗೂಡ್ಿ ವಾಹನ್ ಯ ಜನೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮ್ಮ
ಖ್ರಿ ದಿ ಯ ಜನೆ, ಕೂಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಹಿಾಂತಿರಕಗಿರಕವ್ ನಿರಕದೊಯ ಗಿಗಳಿಗೆ ಸವಯಾಂ
ಉದೊಯ ಗ ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಜಿಲೆಿಯ ಜಿಲಾಿಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ
ಅಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ಕು ರಚ್ಚಸಲಾಗಕತುದೆ. ಈ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ಡ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ,
ಉಪ್ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ ಮಹಿಳಾ ಮತಕು ಮಕುಳ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಾಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ
ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಶಕಸಾಂಗೊ ಪ್ನಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಾರದೆ ಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ,
ಜಾಂಟ್ಟ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯರವ್ರಕಗಳಕ ಸದಸಯರಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ
ಸದಸಯ ರ್ಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರಕತ್ಾುರೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸಯ ರ್ಾಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ
ಅಧಿರ್ಾರಿ/ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಪ್ರಿವ ಕ್ಷಕರಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಎಲಾಿ ಕಛ ರಿ ರ್ಾಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವ್ಾಹಿಸಕವ್ರಕ.
ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಕ ಕೈಗೊಳಕುವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ಕು ನೊ ಟ್ಟಸ್ ಬೂ ಡ್್ಾನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಗಕತುದೆ. ಮತಕು
ಸಾಂಬಾಂಧ್ಪ್ಟಟ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಿಗೆ ಆದೆ ಶ ಪ್ತರಗಳನ್ಕು ಕಳಕಹಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.

(viii)

ಸಾಂಸೆೆಯ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಮತಕು ನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ ವವ್ರಗಳಕ:

ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಕಛ ರಿಯ ವಳಾಸ ಮತಕು ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ
ಹಾಗೂ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ ಈ ಮಕಾಂದಿನ್ಾಂತ್ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗಾಗಿ
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದೆ.
ಸಾಂಸೆೆಯ ವಳಾಸ
ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿ:
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ, ಬಾಂಗಳೂರಕ
ವಶವ ಶವರಯಯ ಕ ಾಂದರ, 12ನೆ ಮಹಡಿ, ಮಕಖ್ಯ ಗೊ ಪ್ುರ, ಡಾ||ಬ.ಆರ್.ಅಾಂಬ ಡುರ್ ವ ದಿ,
ಬಾಂಗಳೂರಕ-560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ:

080-22860999
080-22864782

ನಿಗಮವ್ು ಅನ್ಕಷ್ಾಟನ್ಗೊಳಿಸಕತಿುರಕವ್ ವವಧ್ ಯ ಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಕವ್ ವೆಬ್್ಸೆೈಟ್ ವವ್ರಗಗಗ:
ಇ-ಮೇಲ್: kmdc.ho.info@gmail.com
Website: www.kmdc.karnataka.gov.in
ಅಧಿರ್ಾರಿಯವ್ರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ:
ಶಿರ ಮೊಹಮಾದ್ ನ್ಜಿ ರ್, ಬಇ, (ಸಿವಲ್) ಎಾಂ.ಯಕ.ಆರ್.ಪಿ
ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ, ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ
ಪ್ರಥಮ ಮ ಲ್ಾನ್ವ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ: 080-228608999

ಶಿರ ಮತಿ ಡಾII ಅಾಂಜಕಾಂ ಹಫಿ ಜ್,
ಆಡಳಿತ್ಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ,
ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ.
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ: 080-22864782

(ix) ಸಬಿಡಿ ರ್ಾಯಾಕರಮಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ವಧಾನ್ಗಳಕ, ಈ ಲೆಕು ಶಿ ಷಿಾಕಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಚ್ಚಕ ಮಾಡಿದ
ಮತಕು ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳ ವವ್ರ.

ಹಣ

ನಿಗಮಕು ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರವ್ು ಒದಗಿಸಕವ್ ಹಣದಿಾಂದ ವಾಷಿಾಕ ಕರಯಾ ಯ ಜನೆಯನ್ಕು
ಸಿದೆಪ್ಡಿಸಿ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅನ್ಕಮೊ ದನೆಯಾಂದಿಗೆ ಎಲಾಿ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗೆ(ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಿಗೆ)
ಕಳಕಹಿಸಿಕೂಡಲಾಗಕತುದೆ. ನಿಗಮಕು ರಾಜಯ ವ್ಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಿನ್ ಪೆಯರ ಗಾರಾಂನ್ಲ್ಲಿ ವವಧ್ ಯ ಜನೆಗಳನ್ಕು
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.
(ಪ್ರತಿ ಅನ್ಕಬಾಂಧ್-ಆ ರಲ್ಲಿ ಲ್ಗತಿುಸಿದೆ)

ಸಬಿಡಿ ರ್ಾಯಾಕರಮಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ವಧಾನ್ಗಳಕ, ಈ ಲೆಕು ಶಿ ಷಿಾಕಯಲ್ಲಿ
ಹಾಂಚ್ಚಕ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಮತಕು ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳ ವವ್ರ.

(x)

1) ವ್ೃತಿು ಪೆಯರ ತ್ಾಿಹ ಯ ಜನೆ(ಪ್ರಿಷ್ುøತ):1) ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸೆಪ್ಕರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಗಳಕ ಸಿವ ಕೃತವಾಗಕತುದೆ.
2) ವಾಯಪ್ಾರ, ಸೆ ವಾ ಉದಿೆಮಗಳಕ, ಕೈಗಾರಿಕಗಳಕ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟಕವ್ಟ್ಟಕಗಳಿಗೆ
ಬಾಯಾಂಕಕ/ಹಣರ್ಾಸಕ ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭಯ ದೊರಕಸಿ ಕೂಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
3) ಆಹಾ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳನ್ಕು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಷ ತರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
ಅರಿವ್ು ಯ ಜನೆ:•

ಈ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗಕರಿ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

•

ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸೆಪ್ಕರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಗಳಕ ಸಿವ ಕೃತವಾಗಕತುದೆ.

•

ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಕುತಿುರಕವ್ ಅರಿವ್ು ವದಾಯಭಾಯಸ
ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆಯನ್ಕು 2020-21ನೆ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಕವ್ಾಂತ್ ಪ್ರಿಷ್ುøತ ಸರ್ಾಾರಿ ಆದೆ ಶ
ಹೊರಡಿಸಿದಕೆ ಇದರನ್ವಯ ಹೊಸ (ಪೆರ ಶ್) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ರಿ ಕ್ಷಾ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರದಿಾಂದ
ಆಯ್ದುಯಾದ ವದಾಯರ್ಥಾಗಳ ಹೊರತ್ಾಗಿ ಬ ರೆ ಯಾವ್ ಕೂ ಸಕಾಗಳಿಗೂ ಸಾಲ್ವ್ನ್ಕು ನಿ ಡಲಾಗಕವ್ುದಿಲ್ಿ.
ರಿನ್ೂಯವ್ಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರಿ ಆದೆ ಶವ್ನ್ಕು ಪ್ರಿಷ್ುರಿಸಿ ರ್ಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.

2. ಶರಮಶಕು ಯ ಜನೆ:•
•

ಈ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗಕರಿ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸೆಪ್ಕರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಗಳಕ ಸಿವ ಕೃತವಾಗಕತುದೆ.

•

ಸಾಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳಕ ಹಾಗೂ ವ್ೃತಿುಕಕಲ್ಕಸಕಬಕದಾರರಿಗೆ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭಯ ನಿ ಡಲಾಗಕತುದೆ.

•

ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಲ್ಲಿಿ ತಲಾ ರೂ.50000/-ಗಳವ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭಯ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಕತುದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ
ಶ .50ರಷ್ಕಟ ಸಾಲ್ವ್ನ್ಕು 36 ತಿಾಂಗಳೂಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ಕಭವಯಕ ಮರಕಪ್ಾವ್ತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ

ಶ .50ರಷ್ಕಟ ಹಣವ್ನ್ಕು ಬಾಯಕ್್ಎಾಂಡ್ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನಾುಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಕತುದೆ. ಫಲಾನ್ಕಭವಯಕ
36 ತಿಾಂಗಳೊಳಗೆ ಮರಕಪ್ಾವ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಕ ವಫಲ್ನಾದಲ್ಲಿ ಶ .50ರಷ್ಕಟ ಬಾಯಕ್್ಎಾಂಡ್ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನ್ಕು
ಸಹ ಸಾಲ್ವೆಾಂದಕ ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಾಗಕತುದೆ.
•

ಆಹಾ ಫಲಾಫ ಕ್ಷಿಗಳನ್ಕು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಷ ತರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.

•

ಸಾಲ್ದ ಮೊತುಕು ಶ .4ರಷ್ಕಟ ಬಡಿೆ ವಧಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.

3. ಅ) ಸಣಣ (ಮೈಕೂರ )ಸಾಲ್(ಗಕಾಂಪ್ು ಸಾಲ್) ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಯ ಜನೆ:•
•

4.

ಈ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗಕರಿ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸೆಪ್ಕರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಗಳಕ ಸಿವ ಕೃತವಾಗಕತುದೆ.

•

ಸವ-ಸಹಾಯ ಗಕಾಂಪಿನ್ ಮೂಲ್ಕ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಿ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭಯ ನಿ ಡಲಾಗಕತುದೆ.

•

ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 5,000-00 ಸಾಲ್, 5,000-00 ಸಹಾಯಧ್ನ್ ನಿ ಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.

•

ಆಹಾ ಫಲಾಫ ಕ್ಷಿಗಳನ್ಕು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಷ ತರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
ಮೈಕೂರ ಸಾಲ್ ಯ ಜನೆ(ವೆೈಯಕಕುಕ) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರ(2020.21ನೆ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಮಾತರ)

ಕೂ ವಡ್-19
ಪಿಡಕಗಿ
ನಿಾಂದಾಗಿ
ತ್ೂಾಂದರೆ
ಗೊಳಗಾದ,
ನಿಗಮದ
ಯಾವ್ುದೆ
ಯ ಜನೆಯಲ್ೂಿಇದಕವ್ರೆಗೆಸಾಲ್,ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಯಾವ್ುದನ್ೂು ಪ್ಡೆಯದ ಕಡಕಬಡತನ್ದಲ್ಲಿರಕವ್ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತ
ಸಮಕದಾಯದ
ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಾಡ್ಾ ಹೊಾಂದಿರಕವ್ 25 ರಿಾಂದ 50 ವ್ಯ ಮಾನ್ದೊಳಗಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ,
ತಳಕುವ್ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ಬ ದಿವಾಯಪ್ಾರ, ಜಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ಕರಾಣಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಅರಿಷಿನ್ /
ಕಕಾಂಕಕಮ/ ಅಗರಬತಿು/ ಕಪ್ಯಾರ, ಪ್ಾದಚಾರಿ ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ, ಟ್ಟ / ರ್ಾಪಿಮಾರಾಟ, ಎಳನಿ ರಕ ವಾಯಪ್ಾರ,
ಹೂವನ್ ವಾಯಪ್ಾರ, ತರರ್ಾರಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ಹಣಿಣನ್ ವಾಯಪ್ಾರ, ಇನಿುತರ ಸಣಣ ವಾಯಪ್ಾರ ನ್ಡೆಸಲ್ಕ ಆರಾಂಭಿಕ
ಬಾಂಡವಾಳರ್ಾುಗಿ ರೂ.10,000/-ಮೊತುದ (ರೂ.8000/-ಸಾಲ್ +ರೂ.2,000/-ಸಬಿಡಿ) ಅಲಾಪವ್ಧಿ ಸಾಲ್
ಯ ಜನೆಯಾಗಿರಕತುದೆ.
5. ಗಾಂಗಾ ಕಲಾಯಣ ಯ ಜನೆ:• ಈ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗಕರಿ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸೆಪ್ಕರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಗಳಕ ಸಿವ ಕೃತವಾಗಕತುದೆ.
• ಕನಿಷ್ಾ 1.50 ಎಕರೆಯಿಾಂದ 5.00 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಜಮ್ಮ ನ್ಕ ಹೊಾಂದಿರಕವ್ ಆಯ್ದುಯಾದ ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳಿಗೆ
ಕೂಳವೆ ಬಾವ ಕೂರೆದಕ ವದೂಯದಿಿಕರಣ ನಿ ಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
• ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2,00,000/- ಗಳಿಾಂದ ರೂ.3,50,000/-ಗಳವ್ರೆಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ್ವಾಗಿರಕತುದೆ.
• ಆಹಾ ಫಲಾಫ ಕ್ಷಿಗಳನ್ಕು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಷ ತರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.

• ಸಾಲ್ದ ಮೊತುಕು ಶ .4ರಷ್ಕಟ ಬಡಿೆ ವಧಿಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.
6.

ಆಟ ೇರಿಕ್ಷಾ/ಟಾಯಕಿ/ಗೂಡ್ಿ ವಾಹನ್ ಖ್ರಿ ದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧ್ನ್:•
•
•
•
•

2021-22ನೆ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ ಯ ಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರ ಕಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಗಳಕ ಸಿವ ಕೃತವಾಗಕತುದೆ.
ತಲಾ 75000/- ರೂ. ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹಣ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆಯಬಹಕದಕ.
ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳನ್ಕು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾಿಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
ಉಳಿದಾಂತ್ ಈ ಯ ಜನೆಯ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಸರಿಸಲಾಗಕತಿುರಕವ್ ಷ್ರತಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ುದೆ
ಬದಲಾವ್ಣೆ ಇರಕವ್ುದಿಲ್ಿ.

(xi) ಸಾಂಸೆೆಯಕ ಹೊಾಂದಿರಕವ್/ ಸಾಂಸೆೆಯಿಾಂದ ದೊರೆಯಕವ್ ಇಲ್ಿವೆ ವದಕಯನಾಾನ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಳವ್ಡಿಸಿರಕವ್
ಸಾಂಸೆೆಯ ಮಾಹಿತಿ ವವ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿ ಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಪ್ಡೆಯಕವ್ ವವ್ರ ಮತಕು ಸಾಂಸೆೆಯ
ಕಲ್ಸದ ಅವ್ಧಿ ಇತ್ಾಯದಿ.
ನಿಗಮದಿಾಂದ ಲ್ಭಯವರಕವ್ ಯ ಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಮತಕು ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಕ ಸಾಂಸೆೆಯಿಾಂದ ಸೌಲ್ಭಯ
ಪ್ಡೆಯಕವ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ ರ್ಾದ ಅಜಿಾ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ನಿಗಮದ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಯ ವೆಬ್್ಸೆೈಟ್್ನ್ಲ್ಲಿ
ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಕತುದೆ. ಇದರ ಜೂತ್ ಈ ಕಳಕಾಂಡ ಕರಮಗಳನ್ಕು ಪ್ರಚಾರರ್ಾುಗಿ ವ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ನಿಗಮದ ಯ ಜನೆಗಳ ಪ್ರಚಾರಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಕರ ಪ್ತರಗಳನ್ಕು/ಕರಕಹೊತಿುಗೆಗಳನ್ಕು ಮಕದರಣ
ಮಾಡಿ ಚಚ್ಾ ಮಸಿ ದಿಗಳಿಗೆ ಮತಕು ಜೈನ್ ಬಸಿ ದಿಗಳಿಗೆ ಕಳಕಹಿಸಿಕೂಡಲಾಗಕತುದೆ.
2. ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ ಸೆಳಿಯ ಪ್ತರಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾದ ಪ್ಾರರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಗಳನ್ಕು ಆಹಾವನಿಸಿ
ಪ್ರಕಟಣೆÉ ನಿ ಡಲಾಗಕತುದೆ.
3. ವ್ೃತಿು ಕಕಲ್ಕಸಕಬಕದಾರರ ಮಕಖ್ಾಂಡರನ್ಕು ಕಲ್ವ್ು ಜನಾಾಂಗಗಳ ಮಕಖ್ಾಂಡರನ್ಕು ಆಹಾವನಿಸಿ ಸಭಯನ್ಕು
ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕರ ಪ್ತರಗಳನ್ಕು/ಕರಕ ಹೊತಿುಗೆಗಳನ್ಕು ನಿ ಡಿ ಅವ್ರಕಗಳ ಸಾಂಘ ಸಾಂಸೆೆಗಳ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿ ಡಕವ್ಾಂತ್ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರಕತುದೆ.
4. ನಿಗಮದ ಜಿಲೆಿಯ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ ಪ್ರವಾಸ ರ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ವವಧ್ ಯ ಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಪ್ಡೆದ
ಫಲಾನ್ಕಭವಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಘಟಕ ತಪ್ಾಸಣೆಗಳನ್ಕು ನಿವ್ಾಹಿಸಕತ್ಾುರೆ.
5. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾದ ಪ್ಾರರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವ್ಷ್ಾದ ಗಕರಿಯನ್ಕು ನ್ಮೂದಿಸಿ ಯ ಜನೆಗಳ
ವವ್ರಗಳನ್ಕು ವಾತ್ಾಾ ಮತಕು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಕಹಿಸಿಕೂಡಲಾಗಕತುದೆ. ಅವ್ರೂ
ಸಹ ಸಕದಿೆ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಯ ಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ವವಧ್ ಪ್ತಿರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾವ್ುದಕ
ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ನಿದೆ ಾಶನಾಲ್ಯ ಇವ್ರ ಅಧಿ ನ್ದಲ್ಲಿರಕವ್ ಮಾಹಿತಿ ಕ ಾಂದರಗಳ ಮೂಲ್ಕ
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಕತಿುದೆ.
6. ಅರಿವ್ು ಯ ಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಎಲಾಿ ವ್ೃತಿುಪ್ರ ರ್ಾಲೆ ಜಕಗಳ ನೊ ಟ್ಟಸ್ ಬೂ ಡ್್ಾನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲ್ಕ
ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ು ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ನಿ ಡಿ ಕಳಕಹಿಸಿಕೂಡಲಾಗಕವ್ುದಕ. ಅದೆ ರಿ ತಿ ನಿಗಮದ ಯ ಜನೆಗಳ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ು
ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಾಂಚಾಯತ್/ತ್ಾಲ್ೂಿಕಕ ಪ್ಾಂಚಾಯತ್ ನೊ ಟ್ಟಸ್ ಬೂ ಡ್್ಾಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಕವ್ಾಂತ್ಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಕಳಕಹಿಸಿಕೂಡಲಾಗಕವ್ುದಕ.
7. ನಿಗಮದ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ ಘಟಕ ಪ್ರಶಿ ಲ್ನೆ ಮತಕು ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಗಾರಮಗಳಿಗೆ ಭ ಟ್ಟ ನಿ ಡಿದಾಗ
ಯ ಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಆ ಗಾರಮದ ಜನ್ರಿಗೆ ವವ್ರಣೆ ನಿ ಡಲಾಗಕತುದೆ.

8. ಸಾಂಸೆೆಯ ಕಲ್ಸದ ಅವ್ಧಿ: ಸೊ ಮವಾರದಿಾಂದ ಶನಿವಾರದವ್ರೆಗೆ ಬಳಗೆೆ 10-00 ಗಾಂಟ್ಟಯಿಾಂದ
ಸಾಯಾಂರ್ಾಲ್ 5.30 ಗಾಂಟ್ಟಯವ್ರೆಗೆ ರ್ಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಕತುದೆ. ಎಲಾಿ ಭಾನ್ಕವಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಾಂಗಳ 2ನೆ
ಮತಕು 4ನೆ ಶನಿವಾರ ಮತಕು ಸರ್ಾಾರ ಘೂ ಷಿಸಿರಕವ್ ರಜಾ ದಿನ್ಗಳಾಂದಕ ಸಾಂಸೆೆಯಕ ಮಕಚ್ಚಿರಕತುದೆ.
9. ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಯಕ: 12ನೆ ಮಹಡಿ, ವಶವ ಶವರಯಯ
ಮಕಖ್ಯ ಗೊ ಪ್ುರ, ಡಾ||ಬ.ಆರ್.ಅಾಂಬ ಡುರ್ ವ ದಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ-560001 ಈ ವಳಾಸದಲ್ಲಿ
ರ್ಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಕತಿುದೆ.

ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಯ ವವ್ರ, ಹೆಸರಕ ಹಕದೆೆ ಮತಿು ತರ ವವ್ರಗಳಕ.

(xii)

2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ರ್ಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ (ಕ ಾಂದರ ರ್ಾಯ್ದೆ ಸಾಂಖ್ಯಯ:22/2005) ಸಾವ್ಾಜನಿಕ
ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರವ್ು ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪ್ರರ್ಾಯಾಗಳನ್ಕು ಈ
ರ್ಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ಾಹಿಸಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರದತುವಾದ ಅಧಿರ್ಾರವ್ನ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲ್ಕ ಈ ಕಳಕಾಂಡವ್ರನ್ಕು ನೆ ಮಕ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1

Appelate Authority
ಮ ಲ್ಾನ್ವ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರ
(1)ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ,
12ನೆ ಮಹಡಿ, ಮಕಖ್ಯ ಗೊ ಪ್ುರ, ವಶವ ಶವರಯಯ ಕ ಾಂದರ,
ಡಾ|| ಬ ಆರ್ ಅಾಂಬ ಡುರ್ ವ ದಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ-560001

2

Public Information Officer
(ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ)
ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್
ಪ್ರಧಾನ್ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ, 12ನೆ ಮಹಡಿ, ಮಕಖ್ಯ ಗೊ ಪ್ುರ,
ವಶವ ಶವರಯಯ ಕ ಾಂದರ, ಡಾ|| ಬ ಆರ್ ಅಾಂಬ ಡುರ್ ವ ದಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ-560001

3

Public Information Officer
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ
ಜಿಲಾಿ ಮಟಟಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ,

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕಗಳನ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್ 2(2)ರನ್ವಯ
ಜಿಲಾಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಯನಾುಗಿ ನೆ ಮ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

(xiii)

ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇನಿುತರ ಮಾಹಿತಿಗಳಕ:

ಪ್ರಸಕುತ ಇರಕವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕಾಂದಿನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮಾಹಿತಿ
ಕಾಂಡಕ ಬಾಂದರೆ, ಆ ಕಾಂಡಿಕಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಗಕವ್ುದಕ.

ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ(ನಿ)

(xiv)

ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಯ ವವ್ರ, ಹಕದೆೆ ಮತಿುತರ ವವ್ರಗಳಕಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ, ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ

2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ರ್ಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ (ಕ ಾಂದರ ರ್ಾಯ್ದೆ ಸಾಂಖ್ಯಯ:22/2005) ಸಾವ್ಾಜನಿಕ
ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರವ್ು ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪ್ರರ್ಾಯಾಗಳನ್ಕು ಈ
ರ್ಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ಾಹಿಸಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರದತುವಾದ ಅಧಿರ್ಾರವ್ನ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲ್ಕ ಈ ಕಳಕಾಂಡವ್ರನ್ಕು ನೆ ಮಕ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1

First Appelate Authority
ಪ್ರಥಮ ಮ ಲ್ಾನ್ವ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರ
ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ,
12ನೆ ಮಹಡಿ, ಮಕಖ್ಯ ಗೊ ಪ್ುರ, ವಶವ ಶವರಯಯ ಕ ಾಂದರ,
ಡಾ|| ಬ ಆರ್ ಅಾಂಬ ಡುರ್ ವ ದಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ-560001

2

Public Information Officer
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ
ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್
ಪ್ರಧಾನ್ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ, 12ನೆ ಮಹಡಿ, ಮಕಖ್ಯ ಗೊ ಪ್ುರ,
ವಶವ ಶವರಯಯ ಕ ಾಂದರ, ಡಾ|| ಬ ಆರ್ ಅಾಂಬ ಡುರ್ ವ ದಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ-560001

3

Public Information Officer
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ
ಜಿಲಾಿ ಮಟಟಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿಗಳ
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕ, ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ,
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕರಕಗಳನ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್
2(2)ರನ್ವಯ ಜಿಲಾಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಯನಾುಗಿ ನೆ ಮ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಹಿ/ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ.

4(1)(ಬ)(viii)ರನ್ವಯ ಸಾಂಸೆೆಯ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಮತಕು ದೂರವಾಣಿ ವವ್ರಗಳಕ:
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಕಛ ರಿಯ ವಳಾಸ ಮತಕು ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ ಹಾಗೂ
ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ ಈ ಮಕಾಂದಿನ್ಾಂತ್ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದೆ.
ಸಾಂಸೆೆಯ ವಳಾಸ
ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿ: ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ(ನಿ),
ವಶವ ಶವರಯಯ ಕ ಾಂದರ, 12ನೆ ಮಹಡಿ, ಮಕಖ್ಯ ಗೊ ಪ್ುರ,
ಡಾ||ಬ.ಆರ್.ಅಾಂಬ ಡುರ್ ವ ದಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ-560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ:

ಬಾಂಗಳೂರಕ

080-22860999 ಮತ್ತು 080-22864782

ಇ-ಮೇಲ್: kmdc.ho.info@gmail.com
Website: www.kmdc.karnataka.gov.in
ಅಧಿರ್ಾರಿಯವ್ರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ:
ಶಿರ ಮೊಹಮಾದ್ ನ್ಜಿ ರ್, ಬಇ, (ಸಿವಲ್) ಎಾಂ.ಯಕ.ಆರ್.ಪಿ
ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ,
ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ
ಪ್ರಥಮ ಮ ಲ್ಾನ್ವ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ: 080-228608999
ಶಿರ ಮತಿ ಡಾII ಅಾಂಜಕಾಂ ಹಫಿ ಜ್,
ಆಡಳಿತ್ಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ,
ಕನಾಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ,
ಕ ಾಂದರ ಕಛ ರಿ, ಬಾಂಗಳೂರಕ.
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ಯಯ: 080-22864782
ಸಹಿ/ವ್ಯವ್ಸಾೆಪ್ಕ ನಿದೆ ಾಶಕರಕ.

