ಕಅಅನಿ/ಜಿವ್ಯ /ಮಾ.ಹ/ಸಿ.ಆರ್/2020-21

ದಿನಾಂಕ: 04-12-2020

ಅಧಿಸೂಚನೆ:
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ರ್ಕಯ್ದೆ (ಕಾಂದರ ರ್ಕಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯಯ :22/2005)
ಚಾಪ್ಟ ರ್-11 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಅ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವಾದ ಕನಾಟಕ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾವ್ಾಜನಿಕ
ತಿಳುವ್ಳಿಕ್ಕಗಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
1)

4(1)(ಬಿ)(i)ರನ್ವ ಯ, ಸಂಸೆೆ ಯ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳು ಮತ್ತು
ಕತಾವ್ಯ ಗಳು.

ಕನಾಟಕ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಅಭಿವೃದಿಿ
ನಿಗಮವು
07.02.1986ರಲ್ಲಿ
ಸಾೆ ಪ್ನೆಯಾಗಿದ್ದೆ , ಈ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರು ಅಾಂದರೆ ಮುಸಲಾಾ ನ್ರು,
ಕ್ಕರ ೈಸು ರು, ಜೈನ್ರು, ಬೌದೆ ರು, ಸಿಖರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿಾ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಾ ಕಾಂಡು ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕ್ಕು
ತರಲಾಗುತಿು ದೆ.
ನಿಗಮದ ಸ್ಥಾ ಪನೆ
ಕನಾಟಕ ರಾಜಯ ದ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯು 2011ರ ಜನ್ಗಣತಿ
ಪ್ರ ರ್ಕರ 96,00,475 ಇದ್ದೆ , ಈ ಪ್ರ ಮಾಣವು ರಾಜಯ ದ ಒಟ್ಟಟ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಶೇ.15.92
ಆಗಿರುತು ದೆ. ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ್ ಮುಸಲಾಾ ನ್ರು, ಕ್ಕರ ೈಸು ರು, ಜೈನ್ರು, ಬೌದಿ ರು, ಸಿಖರು
ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿಾ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕು ಸೇರಿರುತ್ತು ರೆ.
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುಪ್ರಲು ಜನ್ರು ಬಡತನ್ದ ರೇಖ್ಯಯ ಕ್ಕಳಗೆ ಸುತ್ತು ತಿು ದ್ದೆ ,
ಅವ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆ ತಿಗತಿಯು ಚಾಂತ್ತಜನ್ಕವಾಗಿದೆ.
ನಿಗಮದ ಉದ್ದ ೇಶ
ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಜನ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ
ಸಿೆ ತಿಗತಿಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವ್ ಜವಾಬ್ದೆ ರಿಯನ್ನು
ಮೊದಲು ಸಾೆ ಪಿಸಿದೆ ಕನಾಟಕ
ಹಿಾಂದ್ದಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮಕ್ಕು (ಡಿ.ದೇವ್ರಾಜ ಅರಸು ಹಿಾಂದ್ದಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ ಎಾಂದ್ದ ಪುನ್ರಾು ಮಕರಣಗಾಂಡಿದೆ) ವ್ಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಹಿೀಗಿದೆ ರೂ,
ಕನಾಟಕ ಹಿಾಂದ್ದಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳುು ತಿು ದೆ
ಯೀಜನೆಗಳು ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಸಿೆ ತಿಗತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ್ ನಿಟ್ಟಟ ನ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ ನ್
ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನು
ಬಿೀರುತಿು ಲ್ಿ
ಎಾಂಬ ಅಾಂಶದಿಾಂದಾಗಿ ಮತ್ತು
ರಾಜಯ ದ ಮತಿೀಯ

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆ ತಿಗತಿಯನ್ನು ಉತು ಮಪ್ಡಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ
ಹಾಗೂ ಅವ್ರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ್ ಏಕೈಕ ಉದೆೆ ೀಶದಿಾಂದ ಆಗಿನ್
ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದೆ ದಿವಂಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಹೆಗೆೆ ಯವ್ರ ನೇತೃತವ ದ ಸರ್ಕಾರವು
ದಿನಾಂಕ 07.02.1986ರಂದ್ದ ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ
ನಿಗಮವ್ನ್ನು ಸಾೆ ಪಿಸಿತ್ತ.
ರಾಜಯ ದ
ಮತಿೀಯ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ
ಸಮುದಾಯದ
ಕಡುಬಡವ್ರನ್ನು
ಸಾವ ವ್ಲಂಬಿಗಳನು ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಯ ಯ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ದ
ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿೆ ತಿಗತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ
ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆ.
ನಿಗಮದ ರಚನೆ
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮವು ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವ ಮಯ ದ
ಉದಯ ಮವಾಗಿದ್ದೆ , 1956ರ ಕಂಪೆನಿ ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವ ಯ ಸಾೆ ಪಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದೆ. ನಿಗಮದ
ಇದ್ದವ್ರೆಗಿನ್ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವು ರೂ.600.00 ಕೀಟ್ಟ ಇರುತು ದೆ, ಪ್ರವ್ತಿಸಿದ
ಬಂಡವಾಳ ರೂ.99.78 ಕೀಟ್ಟ ಇರುತು ದೆ. ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಕಲಾಯ ಣ
ಇಲಾಖ್ಯಯ ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಗಮವು ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ.
ನಿಗಮದ ನೀಾಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ಬಾಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ , ಇದರ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಗಳು ರಾಜಯ ದ
ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಕಾಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತು ವೆ. ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು
ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಿ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆ ತಿಗತಿಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ ನಿಗಮದ
ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆ.
ನಿಗಮದ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ
ನಿಗಮದ ನಿದೇಾಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಾಂದ ನಮ ನಿದೇಾಶಿತಗಾಂಡಿರುವ್
ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ನೇಮಕಗಾಂಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಮಾನ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು, ನಿಗಮದ
ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಮಾನ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರ ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ
ನಿಯಂತರ ಣದಲ್ಲಿ
ಕಾಂದರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು,ಉಪ್ ಪ್ರ ಧಾನ್
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು(ಯೀಜನೆ),
ಪ್ರ ಧಾನ್
ಹಣರ್ಕಸು
ಅಧಿರ್ಕರಿ
ಉಪ್
ಪ್ರ ಧಾನ್
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು(ಹಣರ್ಕಸು), ಕಂಪೆನಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಉಪ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು(ಆಡಳಿತ
ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಾಂದಿ)(ಪ್ರ ಭಾರ)ಲೆಕು ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರು
ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ವ್ಗಾದವ್ರು
ಕತಾವ್ಯ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದಾೆ ರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ
ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು,
ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು
ಒಳಗಾಂಡ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಕತಾವ್ಯ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದಾೆ ರೆ. ಇದರನ್ವ ಯ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳನ್ನು
ನೇಮರ್ಕತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿಷ್ು øತ ವೃಾಂದ ಮತ್ತು ನೇಮರ್ಕತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕು
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿರುತು ದೆ.
ಪ್ರ ಸುು ತ ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಜನಾಂಗದ ಜನ್ರು ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೀಗ
ಕೈಗಾಂಡು, ಅವ್ರ ಆರ್ಥಾರ್ಕಭಿವೃದಿಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಗಮವು 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ
ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುತಿು ದೆ.

(ಅ) ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೀಜನೆಗಳು:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ವೃತಿು ಪ್ರ ೀತ್ತಾ ಹ ಯೀಜನೆ(ಪ್ರಿಷ್ು øತ)
ಅರಿವು (ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ) ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ (ಪ್ರಿಷ್ು øತ)
ಶರ ಮಶಕ್ತು ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ,
ಸಣಣ (ಮೈಕರ ೀ)ಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಯೀಜನೆ,
ಮೈಕರ ೀ ವೈಯುಕ್ತು ಕ(ಸಣಣ ) (ಕೀವಡ್ 19) ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ
ಗಂಗಾ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆ,
ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನೆ ಯೀಜನೆ, (ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರ )
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ರೈತರ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆ (ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ೀಪ್ಕರಣ ಕಳು ಲು),
ಆಟೀ ಮೊಬೈಲ್ ಸವೀಾಸ್, ಬಿದರಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮಾ , ಚನ್ು ಪ್ಟಟ ಣ ಕರಕ್ಕಶಲ್
ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿೀಗೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ರ ೀತ್ತಾ ಹ ಹಾಗು ಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಹಾಗೂ
ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕಯಾ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಕಯಾ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಟ್ಯಯ ಕ್ತಾ /ಗೂಡ್ಾ ವಾಹನ್ ಖ್ರಿೀದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಯೀಜನೆ(ಪ್ರಿಷ್ು øತ)
ಮನೆ ಮಳಿಗೆ ಯೀಜನೆ,
ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ – ಮಾಜಿಾನ್ ಹಣ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ
ರಾಷಿಟ ರೀಯ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಅಭಿವೃದಿಿ
ಮತ್ತು
ಹಣರ್ಕಸು
ನಿಗಮದ
(ಎನ್.ಎಾಂ.ಡಿ.ಎಫ.ಸಿ)ಯೀಜನೆಗಳು
i.
ಅವ್ಧಿ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ,
ii.
ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ,

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೇಜ್ನೆಗಳು:1. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹ ಯೇಜ್ನೆ(ಪರಿಷ್ಕ øತ):ಈ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ವವಧ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಕಗಳು/ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮತಿೀಯ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಜನ್ರು ಕೈಗಳುು ವ್ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಸೇವಾ ಉದಿೆ ಮೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ
ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಕ/ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಲ್ ಸೌ¯ಭ್ಯ
ದ್ರಕ್ತಸಿ ಕಡಲಾಗುವುದ್ದ. ವವ್ರ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತ್ ಇರುತು ದೆ.
ಒಟ್ಟಟ ಸಾಲ್ ಮೊತು ರೂ.1.00 ಲ್ಕ್ಷದ್ಳಗೆ ಇರುವ್ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ
ಸಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ್ಾಂದಿಗೆ ಬ್ದಯ ಾಂಕ ಸಾಲ್ದ ಬದಲಾಗಿ ಕನಾಟಕ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ
ಅಬಿವೃದಾಧಿ
ನಿಗಮದ
ವ್ತಿಯಿಾಂದಲೇ
ಸಾಲ್
ಸೌಲ್ಭ್ಯ
ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ಗಳಿಸಲು
ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುವಂತ್
ಪ್ರಿಷ್ು øತ
ಸರ್ಕಾರಿ
ಆದೇಶ
ಹೀರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರನ್ವ ಯ 2020-21ನೇ ಸಆಲ್ಲ ಲ್ಅನ್ವ ಯವಾಗಯುವಂತ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಸಾಲ್ದ
ಬದಲಾಗಿ
ಕ್ಕ.ಎಾಂ.ಡಿ.ಸಿ.
ನಿಗಮದ
ವ್ತಿಯಿಾಂದಲೇ
ಒಟ್ಟಟ
ಸಾಲ್ದ
ಮೊತು
ರಊ.1.00ಲ್ಕ್ಷ(ಒಾಂದ್ದ ಲ್ಕ್ಷ ರೂಫಾಯಿಗಳೂ) ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ ಸಾಲ್, ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ
ಸಹಾಯ ಧ್ನ್ದ್ಾಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗಳಪ್ಟ್ಟಟ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ಗಳಿಸಲು
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿ ಕ್ಕಿ ೈಮ್ ಪ್ತರ ದ ಜೊತ್ಗೆ ಕಮ್ಮಟ್ಮೆಾಂಟ್ ಲೇಟರುು ು ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ.

ಷ್ರತ್ತಿ ಗಳು:
1.

ಈ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯ ತರ ಸಮುದಾಯದ
ಅಹಾ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ನಿೀಡತಕು ದ್ದೆ
2. ಅಜಿಾದಾರರು ರಾಜಯ ದ ಖ್ಯಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರತಕು ದ್ದೆ
3. ಅಜಿಾದಾರರ ವ್ಯಸುಾ 18 ರಿಾಂದ 45 ವ್ಷ್ಾಗಳಾಗಿರತಕು ದ್ದೆ
4. ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಯ ತ್ ನಿೀಡುವುದ್ದ.
5. ಅಜಿಾದಾರರ ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ವಾಷಿಾಕ ಆದಾಯ ಮ್ಮತಿಯು ರೂ.103000/-((ನ್ಗರ
ಪ್ರ ದೇಶ) ಮತ್ತು ರೂ.81000/-(ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ) ಮ್ಮೀರಿರಬ್ದರದ್ದ
6. ಅಜಿಾದಾರರ ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸಯ ರು ಕಾಂದರ /ರಾಜಯ
ಸರ್ಕಾರದ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರಬ್ದರದ್ದ
7. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ sಸುವ್ ಯಾವುದೇ ಅಜಿಾದಾರರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ
ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರು ಈ ಹಿಾಂದೆ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ
ಪ್ಡೆದಿರಬ್ದರದ್ದ
8. ಈ ಹಿಾಂದಿನ್ ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೀಗ ಮತ್ತು ವೃತು ಪ್ರ ೀತ್ತಾ ಹ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಸೂಚಸಲಾಗಿರುವ್
ಎಲಾಿ
ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳೂ
ಉದೆೆ ೀಶಿತ
ಯೀಜನೆಗೆ
ಅನ್ವ ಯವಾಗತಕು ದ್ದೆ .
9. ಈ ಯೀಜನೆ ಒಟ್ಟಟ ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ರೂ.1.00ಲ್ಕ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಸಾಲ್
ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯ ಧ್ನ್ವಾಗಿರತಕು ದ್ದೆ .
10. ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯ ಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನ್ನು ಕ್ಕ.ಎಾಂ.ಡಿ.ಸಿ. ನಿಗಮದ
ವ್ತಿಯಿಾಂದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವುದ್ದ.
11. ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಗಳ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೂ ಪ್ರರ ತಿನಿಧ್ಯ ಒದಗಿಸುವ್ ದೃಷಿಟ ಯಿಾಂದ
ಜಿಲಾಿ ಮತ್ತು ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕವಾರು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದೆ .
ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ
ಜಿಲೆಿ ಯ ಜಿಲಾಿ
ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಮೂಲ್ಕ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿ
ಅನ್ನಮೊೀದಿತ
ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳನ್ನು
ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ
ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ತಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ತನಿಾಂದ ಸಾಲ್ದ ಕ್ಕಿ ಾಂಗಳು/ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತರ ಬಂದ
ನಂತರ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ತಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ.
ಅರ್ಜಾದಾರರು ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇರ್ಕದ ದಾಖಲೆಗಳು:
•
•
•
•
•
•
•

ನಿಗದಿತ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾ(ಆನ್ೈನ್ ಅಜಿಾ)
ಅಜಿಾದಾರರ ಇತಿು ೀಚನ್ ಎರಡು ಪ್ರಸ್ ಪ್ೀಟ್ಾ ಅಳತ್ಯ ಭಾವ್ಚತರ
ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ
ಆಧಾರ್ ರ್ಕಡಾನ್ ಪ್ರ ತಿ
ಪ್ಡಿತರ ಚೀಟ್ಟ/ಮತದಾರರ ಚೀಟ್ಟಯ ಪ್ರ ತಿ
ಯೀಜನ ವ್ರದಿ
ಅಜಿಾದಾರರು ಅಥವಾ ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸಯ ರು ಕಾಂದರ /ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರದ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ ದಿರುವ್ ಬಗೆೆ ರೂ.50/- ಛಾಪ್ರ ರ್ಕಗದದಲ್ಲಿ ನ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ತರ

•

ಕ್ಕ.ಎಾಂ.ಡಿ.ಸಿ. ನಿಗಮದಿಾಂದ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು
ಪ್ಡೆದಿಲ್ಿ ದಿರುವುದರ ಬಗೆೆ ರೂ.50/-ಛಾಪ್ರ ರ್ಕಗದದಲ್ಲಿ ನ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ತರ .

2). ಅರಿವು (ವಿದಾಯ ಭ್ಯಯ ಸ) ಸ್ಥಲ ಯೇಜ್ನೆ (ಪರಿಷ್ಕ øತ):ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳುು ತಿು ರುವ್
ಅರಿವು ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತ್
ಪ್ರಿಷ್ು øತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದ್ದೆ ಇದರನ್ವ ಯ ಹಸ (ಪೆರ ೀಶ್) ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಕನಾಟಕ ಪ್ರಿೀರ್ಕಾ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿಾಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಹರತ್ತಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್
ಕೀಸುಾಗಳಿಗೂ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು
ನಿೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ . ರಿನ್ಯಯ ವ್ಲ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಈ
ಕ್ಕಳಕಂಡಂತ್ ಪ್ರಿಷ್ು ರಿಸಿ ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಕೀಸ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ವವ್ರಣೆ ಈ
ಹಿಾಂದೆ
ನಿಗಮದಿಾಂದ
ಅರಿವು
ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೀಡುತಿು ದೆ ಭೀದನ ಶುಲ್ು ದ ವವ್ರ 2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತ್ ಪ್ರಿಷ್ು øತ ಭೀದನ ಶುಲ್ು
1

2

3

4

ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ/ನಿೀಟ್ ಇಾಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಪ್ದವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೀಟ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧ್ನ ಶುಲ್ು
ಮಾತರ ಭೀದನ ಶುಲ್ು ದ 50% ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.3.50ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ ಭೀದನ
ಶುಲ್ು ದ 50% ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.02.00ಲ್ಕ್ಷದವ್ರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ರಿನ್ಯಯ ವ್ಲ್ ಪ್ರ ಕರಣಕ್ಕು
ರೂ.02.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳು
ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇಾಂದ ಅಾಂದರೆ ಡೆಾಂಟಲ್, ಎಾಂ.ಬಿ.ಎ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೀಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ
ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧ್ನ್ ಶುಲ್ು ಮಾತರ
ಬೀದನ
ಶುಲ್ು ದ ಶೇ 50% ಅಾಂದರೆ ರೂ.52500/- ರಿಾಂದ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.3.30 ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ
ಬೀಧ್ನ ಶುಲ್ು ದ ಶೇ. 50% ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.30000/-(ರಿನ್ಯಯ ವ್ಲ್ ಸಹಿತ)
ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇಾಂದ ಅಾಂದರೆ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಎಾಂಟೆಕ್., ಎಾಂ.ಸಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.(ಎ.ಜಿ)
ಆಯುರ್ವಾದ, ಐ.ಎಸ್.ಎಾಂ.ಹೆಚ್., ಡಿ.ಫಾಮಾ, ಬಿ.ಫಾಮಾ ಮತ್ತು
ಇತರೆ
ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧ್ನ ಶುಲ್ು
ಮಾತರ ಭೀದನ ಶುಲ್ು ದ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.75000/-ಗಳವ್ರೆಗೆ ಭೀದನ
ಶುಲ್ು ದ
ಶೇಕಡ 50% ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.30,000/ಇತರೆ ಡಿಗಿರ , ಡಿಪ್ಿ ೀಮಾ ಮತ್ತು
ಐಟ್ಟಐ ಕೀಸುಾಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ
ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧ್ನ ಶುಲ್ು ಮಾತರ ಫ್ರ ೀಶ್
ರೂ.20000/- ಮತ್ತು ರಿನ್ಯಯ ವ್ಲ್ ರೂ.20000/ಹಸ (ಫೇಶ್) ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ
ಬೀಧ್ನ ಶುಲ್ು ಇರುವುದಿಲ್ಿ .

ರಿನ್ಯಯ ವ್ಲ್ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ರೂ.10000/- ಗರಿಷ್ಟ .
ರಿನ್ಯಯ ವ್ಲ್ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಾಗ ವದಾಯ ರ್ಥಾಯು ಹಿಾಂದಿನ್ ವ್ಷ್ಾದ/ಹಿಾಂದಿನ್
ಸೆಮ್ಮಸಾಟ ರೆ ಳ ಪ್ರಿೀಕ್ಕಾ ಗಳಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಟ ಶೇ 65 ರಷ್ಟಟ ಅಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದ ಎಲಾಿ
ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇಗಾಡೆ ಹಾಂದಿರಬೇಕ್ಕ. ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ೈನ್ನ್ಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯಯ ವ್ಲ್
ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಈ ಹಿಾಂದ ವ್ಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದಿರುವ್ ಒಟ್ಟಟ ಸಾಲ್ದ
ಬ್ದಕ್ತಯ ಮೊತು ದ ಶೇ.12 ರಷ್ಟ ನ್ನು ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವ್ತಿಸಿರಬೇಕ್ಕ. ಉಳಿದಂತ್ ಅರಿವು

ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ರುವ್ ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಿ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಿ ವೆಾಂದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ :ಒWಆ 310
ಒಆS 2020, ಬಾಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:17.08.2020ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವರುತು ದೆ. ಇದರಂತ್
ಕರ ಮ ವ್ಹಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮುಾಂದ್ದವ್ರೆದ್ದ ಉಳಿದಂತ್ ಅರಿವು ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಸಾಲ್
ಯೀಜನೆಯ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ರುವ್
ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಿ
ಯಾವುದೇ
ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಿ ವೆಾಂದ್ದ ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತ್ ಅರಿವು ಸಾಲ್ ಬಯಸುವ್
ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ನಿಯಮಗಳಂತ್ ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ು ಾಂಡ
ಅರಿವು
ಯೀಜನೆ,‘ಅರಿವು’
(ಅಇಖಿ)
ಯೀಜನೆ,
‘ಅರಿವು’
(ಓಇಇಖಿ)ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಥಮಬ್ದರಿ (ಈಡಿesh) ಸಾಲ್ ಪ್ಡಯಬಯಸುವ್ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಗಳು
ತಿತಿತಿ.ಞmಜಛಿ.ಞಚಡಿ.ಟ್ಟiಛಿ.iಟ್ಟ/ಚಡಿivu2 ಇದಕ್ಕು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು
ಅಜಿಾಯನ್ನು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ. ಅಜಿಾಯ ಪಿರ ಾಂಟ್ಔಟ್ನ್ನು ತ್ಗೆದ್ದಕಾಂಡು ಕ್ಕಳಕಂಡ
ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಭಂಧ್ಪ್ಟಟ ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ.
1. ಅಜಿಾದಾರರ / ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಪ್ರಸ್ಪ್ಟ್ಾ ಅಳತ್ಯ 4 ಭಾವ್ಚತರ (Photos)
2. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ರೂ.6.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳ ವ್ರೆಗೆ.
3. ವಳಾಸ ದೃಡಿಕರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ : ಮತದಾರರ ಚೀಟ್ಟ (Voters Id)/ ಪ್ಡಿತರಚೀಟ್ಟ
(Ration Card)/ಆಧಾರ್ ಚೀಟ್ಟ (Aadhar Card)
4. ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಪ್ರ ರ್ವಶ ಪ್ರ ತಿ /ರ್ಕಲೇಜ್ ಪ್ರ ರ್ವಶ ಪ್ರ ತಿ/ಸಿ.ಎ.ಸಿ ಆದೇಶ
5. ವಾಯ ಸಂಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ (ಇತಿು ೀಚನ್ ಕೀಸುಾ)
6. ಇಾಂಡಿಾಂನಿಟ್ಟ ಬ್ದಾಂಡ್ ರೂ.50/- ಛಾಫಾ ರ್ಕಗದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ/ತ್ತಯಿ/ಪ್ೀಷ್ಕರ ಸಹಿ
ಮತ್ತು ಇತಿು ೀಚನ್ 2 ಭಾವ್ ಚತರ .
7. ವದಾಯ ರ್ಥಾಯು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವ್ ರ್ಕಲೇಜಿನ್ / ಸಂಸೆೆ ಯ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತ್ ಮತ್ತು
ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು ರ್ಕಲೇಜಿನ್ Email Id ವದಾಯ ರ್ಥಾಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ
(Mobile Number) ಕಡ್ಡೆ ಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ.
8. ಶುಲ್ು ಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ್ ದೃಢೀಕರಣ ಬಿಲುಿ ಗಳು/ರಶಿೀದಿಗಳು
9. ನ್ವೀಕರಣ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗೆ ಹಿಾಂದಿನ್ ವ್ಷ್ಾದ ಪ್ರಿೀಕ್ಕಾ ಯಲ್ಲಿ ಉತಿು ೀಣಾವಾದ ಅಾಂಕಪ್ಟ್ಟಟ
ನ್ಕಲು ಅಥವಾ ದೃಡಿಕರಣ ಪ್ತರ .
ಕಳೆದ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ್ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಾತರ 2, 3, 4 ಮತ್ತು
5ನೇ ವ್ಷ್ಾದ ಸಾಲ್ ಬಿಡುಗೆಡೆಯ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆ, ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ ಸವ ಯಂ ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ಡೆದ ಅಜಿಾ
ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತ್ ರ್ಕಲೇಜಿನ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ರುವ್ ದೃಡಿೀಕರಣ ಪ್ತರ ಮತ್ತು
ಅಾಂಕಪ್ಟ್ಟಟ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಾಂದೆ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ್ ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ಕ್ಕು ಶೇಕಡ
ಒಟ್ಟಟ 12 ರಷ್ಟಟ ಸಾಲ್ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡಿದ ರಸಿೀದಿಯ ಜೊತ್ಗೆ ಮೂಲ್ ಕಡತವ್ನ್ನು
ಜಿಲಾಿ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ನಿೀಡಿ
ಕಾಂದರ
ಕಛೇರಿಗೆ
ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ
ಎಕ್ಕಾ ಲ್
ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ (Mandate) ನಿಗದಿತ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಾಂತಿಮ
(Final)ವ್ಷ್ಾದ ವದಾಯ ರ್ಥಾಯು ಹಿಾಂದಿನ್ ವ್ಷ್ಾಗಳ (Including Practical) ಪ್ರಿೀಕ್ಕಾ ಯಲ್ಲಿ
ಉತಿು ೀಣಾವಾದ ಅಾಂಕಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ ಅಾಂತಹ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮುಾಂದಿನ್
ಸಾಲ್ದ ಕಂತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. ವದಾಯ ರ್ಥಾಯು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವ್ ರ್ಕಲೇಜಿನ್
/ ಸಂಸೆೆ ಯ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತ್, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ಹಾಗೂ
ವದಾಯ ರ್ಥಾಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ (Mobile Number ) ಕಡ್ಡೆ ಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ.

3. ಶರ ಮಶಕ್ತಿ ಯೇಜ್ನೆ:ರಾಜಯ ದ ಮತಿೀಯಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕು
ಸೇರಿದ ಸಾಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ
ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು
ಹಾಗೂ
ವೃತಿು ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರು
ಆಧುನಿಕತಂತರ ಜಾಾ ನ್
ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದಾಗಿ ತಮಾ ಸಾಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟೆಟ ಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಕೌಶಲ್ತ್ಗೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚಿ ಸುವ್ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ
ಬಳಸಿಕಳು ಲು
ಅಗತಯ ವರುವ್
ಆರ್ಥಾಕ
ನೆರವ್ನ್ನು
ಕಲ್ಲಪ ಸುವ್
ಉದೆೆ ೀಶದಿಾಂದ,
‘ಶರ ಮಶಕ್ತು ’ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚಿ ವ್ನ್ನು ರೂ.25,000/- ದಿಾಂದ ರೂ.50,000/-ಕ್ಕು
ಹೆಚಿ ಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. ಘಟಕ ವೆಚಿ
ರೂ.50,000/-ಗಳ ಸಾಲ್ದ
ಮಂಜೂರಾತಿಯು
ಸಾಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ
(ಪ್ರರಂಪ್ರಾಗತ
ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು/ವೃತಿು
ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ
ಅನ್ವ ಯವಾಗುತು ದೆ.ಶರ ಮಶಕ್ತು
ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಲ್
ಮಂಜೂರಾದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತ್ ಮತ್ತು ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತ್ಯ ವವ್ರದ ಮೊದಲ್ನೆ ಪುಟ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ,
ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆದ್ದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯು ಉದೆೆ ೀಶಿತ ವೃತಿು ಗೆ ಮಾತರ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ಬಳಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ವಧಾನ್ಸಭಾ ಮತಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನ್ಯ
ಶಾಸಕರ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ
ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು
ಬ್ದಯ ಕ್ಎಾಂಡ್ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.ಈ ಸಾಲ್ಕ್ಕು ಸಾಲ್ಲಯಾನ್ ಶೇ.4ರ
ಬಡಿೆ ದರ ವಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.ಮೂರು ವ್ಷ್ಾದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಸಾಲ್ ಮರುಪ್ವಾತಿಸಿದಾಗ
ಮಾತರ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನ್ನು ಬ್ದಯ ಕ್ಎಾಂಡ್ ಸಬಿಾ ಡಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ದ ಖ್ಯತ್ತ
ಪುಸು ಕದಲ್ಲಿ
ಹಾಂದಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದ್ದ.ತಪಿಪ ದಲ್ಲಿ
ಪ್ಯಣಾ ಮೊತು ವ್ನ್ನು
ಸಾಲ್ವ್ನು ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ಯೀಜನೆ ಉದೆೆ ೀಶರ್ಕು ಗಿ ಗುತಿಾಸಲಾದ
ಸಾಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ (ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ) ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು/ ವೃತಿು ಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ
ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
4)

ಸಣಣ (ಮೈಕ್ರ ೇ)ಸ್ಥಲ ಮತ್ತಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೇಜ್ನೆ:-

ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಗರ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಾರ ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ್
ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಅನ್ಕ್ಷರಸೆ ರಾಗಿದ್ದೆ , ಅಾಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಸಮುದಾಯಕ್ಕು ಸೇರಿದ ಕ್ಕಶಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಕಶಲ್ಯಲ್ಿ ದ ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಸಣಣ
ಪ್ರ ಮಾಣದ ವಾಯ ಪ್ರರವ್ನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತು ದೆ.
ನಿಗಮದಿಾಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ತಾ ಗಳು ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುಾಂಪುಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ
ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸವ ಸಹಾಯ ಗುಾಂಪುಗಳ
ಮೂಲ್ಕ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಸಿದೆ ಪ್ಡಿಸಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸವ -ಸಹಾಯ
ಗುಾಂಪಿನ್ ಗಾತರ 10 ಜನ್ ರಿಾಂದ 20ಜನ್ ವ್ರೆಗೆಮಾತರ ಮ್ಮತಿಗಳಿಸಬೇಕ್ತರುತು ದೆ. ಸವ -ಸಹಾಯ
ಗುಾಂಪು ಕನಿಷ್ಟ ಒಾಂದ್ದ ವ್ಷ್ಾದಿಾಂದ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಿತಿು ರಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸವ -ಸಹಾಯ
ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತ್ ತ್ರೆದ್ದ ಒಾಂದ್ದ ವ್ಷ್ಾ ವಾಗಿರಬೇಕ್ಕ. ಸವ -ಸಹಾಯ
ಸಂಘವು ಆರ್ಥಾಕ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ
ಲಾಭ್ದಲ್ಲಿ ರಬೇಕ್ಕ. ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುಾಂಪಿನ್
ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವ್ ಫಲಾನ್ನಭ್ವ ಜಮ್ಮೀನ್ನ ಹಾಂದಿದೆ ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಸರ್ಕಾರಿ

ಸಾವ ಮಯ ದ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ೀಗದಲ್ಲಿ ದೆ ಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣಣ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾಲ್
ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡತಕು ದೆ ಲ್ಿ . ಮೈಕರ ೀ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ಹಣರ್ಕಸು
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮತ್ತು ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೀಗ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್,
ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.5,000/-ಗಳು ಪ್ರ ತಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ್ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುಾಂಪುಗಳಿಗೆ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ತನ್ಲ್ಲಿ
ತ್ರೆದಿರುವ್ ಖ್ಯತ್ಯ ಸಂಖ್ಯಯ ನ್ಮೂದಿಸಿ ಚೆಕ್ಕು ಗಳನ್ನು
ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತ್ಗೆ ಜಮಾ
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೆ ಶೇಕಡ 5ರಬಡಿೆ
ದರದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಬೇಕ್ಕ.ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ತರ ದ ಜೊತ್ ಲ್ಗತಿು ಸಿರುವ್ ಸರ್ಕಾರದ
ಆದೇಶದ ಪ್ತರ ದಂತ್ ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಲು ಸೂಚಸಿಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ವಧಾನ್ಸಭಾ ಮತಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನ್ಯ
ಶಾಸಕರ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿ
ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
5.

ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಮೊೀದಿತ

ಮೈಕ್ರ ೇ ಸ್ಥಲ ಯೇಜ್ನೆ(ವೈಯಕ್ತಿ ಕ)1(2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲಗೆ ಮಾತರ )

ಕೀವಡ್-19 ರ ಪಿಡುಗಿನಿಾಂದಾಗಿ ತ್ಾಂದರೆಗಳಗಾದ, ನಿಗಮದ ಯಾವುದೇ
ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಇದ್ದವ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್, ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಯಾವುದನ್ಯು
ಪ್ಡೆಯದ
ಕಡುಬಡತನ್ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯz 23,000 ಅಾಂತ್ಯ ೀದಯ/ಬಿಪಿಎಲ್
ರ್ಕಡ್ಾ ಹಾಂದಿರುವ್ 25 ರಿಾಂದ 50 ವ್ಯೀಮಾನ್ದ್ಳಗಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ತಳುು ವ್
ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಬಿೀದಿ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಜಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಕ್ತರಾಣಿ ಅಾಂಗಡಿ,ಅರಿಷಿನ್/
ಕ್ಕಾಂಕ್ಕಮ/ ಅಗರಬತಿು /ಕಪ್ಯಾರ, ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ , ಟ್ಟೀ/ರ್ಕಪಿ ಮಾರಾಟ, ಎಳನಿೀರು
ವಾಯ ಪ್ರರ, ಹೂವನ್ ವಾಯ ಪ್ರರ, ತರರ್ಕರಿ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಹಣಿಣ ನ್ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಇನಿು ತರ ಸಣಣ
ವಾಯ ಪ್ರರ ನ್ಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳರ್ಕು ಗಿ ರೂ.10,000/-ಮೊತು ದ( ರೂ.8000/- ಸಾಲ್
+ರೂ.2,000/- ಸಬಿಾ ಡಿ) ಅಲಾಪ ವ್ಧಿ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ ಇದ್ದ.
ಸಾಲ್ ನಿೀಡಿಕ್ಕ ವಧಾನ್:
ಮೊದಲನೇ ಹಂತ:
1.
ನಿಗಮದ
ವೆಬ್
ಸೈಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ (ಞmಜಛಿmiಛಿಡಿo.ಞಚಡಿಟ್ಟಚಣಚಞಚ.gov.iಟ್ಟ)
ಹೆಸರು,ವಳಾಸ,ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ ,ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಇತ್ತಯ ದಿ ಪ್ರರ ಥಮ್ಮಕ ವವ್ರಗಳನ್ನು ನಿೀಡಿ
ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಜಿಾದಾರರು ನಿೀಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಓಟ್ಟಪಿ
ಸಂಖ್ಯಯ ಯಾಂದ್ದ ಬರುತು ದೆ. ಅದನ್ನು ಆನ್ ೈನಿನ್ಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಾಗ ಅಜಿಾಯು ನಿಗಮದ
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸಟ ರ್ ಆಗುತು ದೆ. ಆಗ ಅಜಿಾದಾರರ ರಿಜಿಸಟ ರ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೈಲ್ಲಗೂ
ರವಾನೆಯಾಗುತು ದೆ . ನಂತರ ಪುನ್: ರಿಜಿಸಟ ರ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲ್ಕ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಟಗೆ ಲಾಗಿನ್
ಆಗಿ,ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತ್,ಆದಾಯ/ಜಾತಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಇತ್ತಯ ದಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಸಾು ನ್ ರ್ಕಪಿಯನ್ನು
ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ. ಸಾಲ್ದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಆನ್ ೈನಿನ್ಲೆಿ ೀ
ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿ,ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಸಿವ ೀಕೃತಗಾಂಡ ನಿಮಾ ಆನ್ ೈನ್ ಅಜಿಾಯ ಎರಡು ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು ಪಿರ ಾಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಇಟ್ಟಟ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ.

ಅ). ಅಜಿಾಸಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ನಿೀಡಬೇರ್ಕದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳು
1. ಸರಳ ಅಜಿಾ ನ್ಮೂನೆ (ಆನ್ ೈನಿನ್ಲೆಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ)
2. ಆಧಾರ್ ರ್ಕಡ್ಾ ಪ್ರ ತಿ
3. ಬಿಪಿಎಲ್ ರ್ಕಡ್ಾ/ಅಾಂತ್ಯ ೀದಯ ರ್ಕಡ್ಾ ಪ್ರ ತಿ
4. ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ ಪುಸು ಕದ ರ್ಜರಾಕ್ಾ ಪ್ರ ತಿ (ಹೆಸರು,ಖ್ಯತ್ ಸಂಖ್ಯಯ ,ಫೀಟೀ,ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ತನ್
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ ಸಹಿ ಇರುವ್ ಪುಟ ಮತ್ತು ಇತಿು ೀಚನ್ ಎರಡು ತಿಾಂಗಳ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ,ಶಿಲುು
ತ್ೀರಿಸುವ್ ಪುಟಗಳ ರ್ಜರಾಕ್ಾ )
5. ಜಾತಿ/ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ
6. ವಧ್ವೆಯರು: ಪಿಾಂಚಣಿ ದಾಖ್ಲೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನ್ ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ
7. ವಕಲ್ ಚೇತನ್ರು: ಅಧಿಕೃತ ಅಾಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ .
ಆ).ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಕೆ ಮತ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ:
ಆನ್ ೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ,ನಿಗಮವು ನಿಧ್ಾರಿಸಿದ
ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ,ಆನ್ ೈನಿನ್ಲ್ಲಿ ಯೇ ಜಿಲಾಿ ವಾರು, ತ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ವಾರು ಮತ್ತು
ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತ್ತವಾರಾಗಿ ಹಂಚಕ್ಕಯಾದ ಗುರಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ
ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ:
1.

ಹಿೀಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಆಯ್ದು ಯಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ
ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ನಿೀಡಿದ ರಿಜಿಸಟ ರ್
ನಂಬರ್ ಮೂಲ್ಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆನ್ ೈನಿನಿಾಂದ ಸಾಲ್ದ ದಾಖ್ಲೆ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು
ಮಾತರ
ಡೌನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡು,ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ದಾಖ್ಲೆ
ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಸಾು ನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ು ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.

2.

ಆನ್ ೈನಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಟ್ಟಟ ಕಾಂಡ .ಸಾಲ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತರ ಹಾಗೂ ತಗಾದೆಪ್ತರ ,ಹಿಾಂದೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಸಾಲ್ದ ಅಜಿಾ ಮತ್ತು
ನಿೀಡಿರುವ್ ಕ್ಕವೈಸಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಪ್ರ ತಿಗಳಾಂದಿಗೆ, ಆಯಾ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ.

ಮೂರನೇ ಹಂತ:
ಸಾಲ್ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯ ನಂತರ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಲ್ದ
ಮೊತು ವ್ನ್ನು ನೆಫ್ಟ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರ ತಿಯೀವ್ಾ ಆಯ್ದು ಯಾದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ ಖ್ಯತ್ಗೆ ಜಮಾ
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಸ್ಥಲ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ:
ಮೈಕರ ೀ ಸಾಲ್ದ ಮೊರೆಟೀರಿಯಂ ಅವ್ಧಿ 2 ತಿಾಂಗಳು ಮಾತರ . ಸಬಿಾ ಡಿ ಮೊತು ರೂ.2000/ಬಿಟ್ಟಟ , ರೂ.8000/- ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ವ್ನ್ನು ಶೇಕಡ 4ರ ಬಡಿೆ ಯಾಂದಿಗೆ 10 ಸಮಾನ್ ಮಾಸಿಕ
ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.820/-ರಂತೇ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡತಕು ದ್ದೆ .

6)ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಯೇಜ್ನೆ:ಈ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ್ ಅಜಿಾ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ
ರೆವನ್ಯಯ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳಾದ ನಿಗದಿತ ಅಜಿಾ, ಜಾತಿ & ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ( ನ್ಗರ ಪ್ರ ದೇಶಕ್ಕು
ರೂ. 1,03,000/- ಮತ್ತು ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶಕ್ಕು 81,000/-ರ ಒಳಗೆ) ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ, ಮೂಯ ಟೇಷ್ನ್,
ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣಣ ರೈತರ ದೃಢೀಕರಣ, ಇ.ಸಿ(13 ವ್ಷ್ಾದವ್ರೆಗೆ), ಚೆಕ್ಕು ಬಂದಿ, ವಂಶವೃಕ್ಷ,
ಜಮ್ಮೀನಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿೀರಾವ್ರಿ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವಲ್ಿ ದ ಇರುವ್ ಬಗೆೆ ವ.ಎ ವ್ರದಿ, ಭಾವ್ಚತರ , ಜಮ್ಮೀನ್ನ
ಕನಿಷ್ಾ 1.20 ಎಕ್ಕರೆಯಿಾಂದ 5.00 ಎಕ್ಕರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಂದಿರುವ್ ಫಲಾಫೇಕ್ತಾ ಯಿಾಂದ ಅಜಿಾಪ್ಡೆದ
ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ
ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ
ಶಾಸಕರೇ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೆ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಿಾಂದ ಈ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ
ಕಳವೆ ಬ್ದವ ಕರೆಯಲು ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ದವ ಘಟಕದ ವೆಚಿ 2.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದೆ (ವದೂಯ ದಿಿ ಕರಣ ಸೇರಿದಂತ್) ನಿಗಮರ್ವ ಕಳವೆ
ಬ್ದವ ಕರೆಯುವಕ್ಕ, ಪಂಪು ಮೊೀಟರ್ ಪ್ರೈಕ್ಕ ಮತ್ತು ವದೂಯ ದಿೆ ೀಕರಣ ವೈ.ಎಾಂ.ಡಿ.
ವೆಚಿ ವ್ನ್ನು ನಿಗಮವು ಭ್ರಿಸುವುದ್ದ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2,00,000/- ಗಳಿಾಂದ
3,00,000/-ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ವಧಾನ್ಸಭಾ ಮತಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ
ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪ್ಡೆದ್ದ
ಟೆಾಂಡರಾೆ ರರಿಾಂದ
ಕಳವೆ
ಬ್ದವ
ಕರೆಯಿಸಿ
ಯೀಜನೆಯನ್ನು
ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
7. ಪಶುಸಂಗೇಪನೆ ಯೇಜ್ನೆ, (ಗಾರ ಮೇಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರ ):ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನೆಗೆ ಉತ್ು ೀಜನ್ ನಿೀಡಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಹಾಂದ್ದವ್ಸಲುವಾಗಿ ಹೈನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ, ಕೀಳಿಸಾರ್ಕಣಿಕ್ಕ, ಕ್ಕರಿ ಸಾರ್ಕಣಿಕ್ಕ,
ಮುಾಂತ್ತದ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸಲು ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಸೇರಿ
ರೂ.40,000 ಘಟಕ ವೆಚಿ ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
8.

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಕ್ಳ್ಳ ಲು):-

ರೈತರ

ಕಲ್ಯಯ ಣ

ಯೇಜ್ನೆ(ಕೃಷಿ

ಯಂತ್ರ ೇಪಕರಣ

ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣಣ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಲ್ಲಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪ್ರ ೀತ್ತಾ ಹಿಸಲು ಉಳುಮೆಯಿಾಂದ ಕಯುಿ ವ್ರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ

ಉಪ್ಯುಕು ವವಧ್ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಿಕರಣಗಳಾದ ಸಣಣ ಪ್ವ್ರ್ ಟ್ಟಲ್ಿ ರ್, ಭೂಮ್ಮ ಸಿದಿ ತ್
ಉಪ್ಕರಣ, ನಟ್ಟ/ಬಿತು ನೆ ಉಪ್ಕರಣ, ಅಾಂತರ ಬೇಸಾಯ ಉಪ್ಕರಣ, ಡಿೀಸಲ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್
ಟ್ಯಯ ಕಟ ರ್/ಟ್ಟಲ್ಿ ರ್/ಇಾಂಜಿನ್ ಚಾಲ್ಲತ ಸಸಯ ಸಂರಖ್ಾ ಣ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು ರೂ.
1.00
ಲ್ಕ್ಷಗಳ
ಘಟಕವೆಚಿ ದಲ್ಲಿ
ಖ್ರಿೀದಿಸಲು
ಇದರಲ್ಲಿ
ಶೇ.
50%
ರಷ್ಟಟ
ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ್ಾಂದಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
9.

ಆಟೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸವಿೇಾಸ್, ಬಿದರಿ ಮತ್ತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉದಯ ಮ, ಚನನ ಪಟಟ ಣ
ಕರಕುಶಲ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಲ ಮತ್ತಿ
ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾ ಯೇಜ್ನೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸೌಕಯಾ
ನಿೇಡುವುದು ಹಾಗೂ ತರಬೇತ್ತ ಯೇಜ್ನೆ:-

ಆಟೀ ಮೊಬೈಲ್ ಸವೀಾಸ್ ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆದ ನಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಸವ ಾಂತ ಉದ್ಯ ೀಗ
ಕಲ್ಲಪ ಸಲು ಬ್ದಯ ಾಂಕ್/ಷ್ಮಡ್ಯಯ ಲ್/ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಗಳಿಾಂದ ರೂ. 2.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳಿಾಂದ ರೂ. 5.00
ಲ್ಕ್ಷವ್ರೆಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಾ ಉದಿೆ ಮೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ು ೀಜನ್, ತರಬೇತಿಯನ್ನು
ನಿೀಡಲು ಉದೆೆ ೀಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿದಂದ
ನೇರವ್ಗಿ ರೂ. 1.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಶೇ: 3ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಾಹಣಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ
ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
10.

ಟ್ಯಯ ಕ್ತಾ /ಗೂಡ್ಸಾ ವಾಹನ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ(ಪರಿಷ್ಕ ೃತ),:-

ಈ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ವವಧ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಕಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಟ್ಯಯ ಕ್ತಾ /ಗೂಡ್ಾ ವಾಹನ್ವ್ನ್ನು
ಖ್ರಿೀದಿಸಲು ನಿಗಮದಿಾಂದ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನ್ನು ಪ್ರ ಸುು ತ
ಕೀವಡ್-19 ಸಾಾಂರ್ಕರ ಮ್ಮಕ ರೀಗವು ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಹರಡುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಮತ್ತು
ಆಯವ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ್ ಕಡತಗಾಂಡಿರುವುದರಿಾಂದ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಮಾತರ
ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತ್ ಗರಿಷ್ಾ ರೂ.75000/-ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಲು
ಅನ್ನಮತಿ
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದಂತ್
ಈ
ಯೀಝನೆಯ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ರುವ್ ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಿ .

ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
11.

ಮನೆ ಮಳಿಗೆ ಯೇಜ್ನೆ:-

ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಕ್ಕಳಕಂಡ ಎರಡು ವಭಾಗಗಳ ರಾಜಯ ದ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ
ವಶೇóಷ್ ಹಾಗೂ ದ್ದಬಾಲ್ ವ್ಗಾದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಇವ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಮಟಟ ವ್ನ್ನು
ಉತು ಮಗಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ವ್ಗಾದವ್ರು ಸಾವ ಲಂಭಿಗಳಾಗಿ ಬದ್ದಕ್ಕವ್ ನಿಟ್ಟಟ ನ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ
ಸಬಲ್ರನು ಗಿಸಲು ಸದರಿಯೀಜನೆಯನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
•

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ಕೀಮು ಗಲ್ಭೆ ಮತ್ತು ಕೀಮು ಹಿಾಂಸಾಚಾರದ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
ಪ್ರ ಕೃತಿ ವಕೀಪ್ಗಳಿಾಂದ ವಾಯ ಪ್ರರ ಕಾಂದರ ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸದ ಮನೆಗಳು ನಶ
ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳಗಾಗಿ ಜಿೀವ್ನೀಪ್ರಯವ್ನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಹಸದಾಗಿ ವಾಯ ಪ್ರರ/ಉದಯ ಮ
ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.

•

ಸನ್ು ಡತ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ಕರಾಗೃಹ ವಾಸದಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ,
ಭ್ಯೀತ್ತಪ ದಕ ವರೀಧಿ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕ, ಗೂಾಂಡ್ಡ ರ್ಕಯಿದೆಯಡಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಈ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಸಾಬಿೀತ್ತಗದೇ ನಯ ಯಾಲ್ಯದಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಿರಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗೆ
ಹಾಗೂ ವವಧ್ ಸುರಕ್ಷತ್ ರ್ಕಯಿದೆಯಡಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಹಲ್ವಾರು ವ್ಷ್ಾಗಳ ನಂತರ
ನಯ ಯಾಲ್ಯದಿಾಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ
ನಿರಪ್ರಾಧಿಗಳು
ಇವ್ರಿಗೆ
ಜಿೀವ್ನೀಪ್ರಯವ್ನ್ನು
ಕಲ್ಲಪ ಸಲು ಇಾಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ವ್ಗಾದರವ್ನ್ನ
ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು ನಿೀಡಿ ಇವ್ರ ಜಿೀವ್ನ್ವ್ನ್ನು ಉತು ಮಗಳಿಸಲು
ಉದೆೆ ೀಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿಾಂದ
ವ್ರದಿಯನ್ನು
ಪ್ಡೆದ್ದ
ಯೀಜನೆಯನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.

ಸ್ಥಲ ಸೌಲಭ್ಯ ದ ವಿವ್ರ:
ಮೇಲ್ು ಾಂಡಂತ್
2
ವ್ಗಾಗಳ
ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ನ್
ವಶೇಷ್/ದ್ದಬಾಲ್
ವ್ಗಾದ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ 5.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳ ಘಟಕ ವೆಚಿ ಕ್ಕು ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಮತ್ತು
ಶೇ.3ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ:ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿಯವ್ರ ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ
ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.

12.

ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ – ಮಾರ್ಜಾನ್ ಹಣ ಸ್ಥಲ ಯೇಜ್ನೆ :-

ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ :ಎಾಂಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ಡಿ 69 ಎಾಂಡಿಸಿ 2014, ಬಾಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ:18.07.2016ರನ್ವ ಯ ದಿನಾಂಕ:12.12.2013ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ :ಅಸಂಕ್ತ 397
ಎಾಂಡಿಎಸ್ 2013ಅನ್ನು ಹಿಾಂಪ್ಡೆದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳು
ಅಾಂದರೆ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ನಿಗಮ, ಕನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಮಂಡಳಿ,
ಕಳಚೆ ನಿಮೂಾಲ್ನ್ ಂಾಂಂಾಂಡಳಿೀ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ
ವವಧ್ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಯೀಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಯಾಗುವ್ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ನ್ ಮತಿೀಯ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಮತಿಯಿಾಂದ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಜಿಾನ್ ಹಣ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣದ ಘಟಕ ವೆಚಿ ದನ್ವ ಯ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುವ್ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯ
ವಂತಿಕ್ಕಯನ್ನು (Beneficiary’s Contribution) ಗರಿಷ್ಾ 1.00 ಲ್ಕ್ಷದವ್ರೆಗೆ ಮಾಜಿಾನ್ ಹಣ
ಸಾಲ್ವ್ನು ಗಿ ಪ್ರಿವ್ತಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ಸಾಲ್ಕ್ಕು ಶೇ.4ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ
ಮಾಗಾಸೂಚಗಳನ್ವ ಯ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಷ್ರತ್ತಿ ಗಳು:
1)

2)

3)
4)

5)

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಾಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ ಮತಿೀಯ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನು ಆಯಾ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೀಾಂದ ಪ್ಡೆದ್ದ
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚಸಿರುವಂತ್ ವಂತಿಕ್ಕಯನ್ನು ನಿೀಡಲು ಕರ ಮವ್ಹಿಸತಕು ದ್ದೆ .
ಈ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳು ಆಯ್ದು ಯಾಗುವ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಗೃಹ
ನಿಮಾಾಣರ್ಕು ಗಿ
ರೂಪ್ಸಲಾಗಿರುವ್
ಮಾಗಾಸೂಚಗಳನ್ವ ಯ
ಹಾಗೂ
ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ವ ಯ ಆಯ್ದು ಯಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ ಖ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ತಕು ದ್ದೆ .
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳು ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ
ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ
ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವ್ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ಖ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ತಕು ದ್ದೆ .
ಈ ಉದೆೆ ೀಶರ್ಕು ಗಿ ನಿೀಡಲಾಗುವ್ ವಂತಿಕ್ಕಯನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು
ಮಾಡಿರುವ್ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿಗೆ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ
ಮಾಡತಕು ದ್ದೆ
ಮಾಜಿಾನ್ ಹಣ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು
ಮರುಪ್ರವ್ತಿಸಲು
ನಿಗಮದಿಾಂದ ಹರಡಿಸಲಾಗಿರುವ್ ಮಾಗಾಸೂಚಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಈ
ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಹ ಸುಲ್ಭ್ ಮಾಗಾಸೂಚಗಳನ್ನು ರಚಸಿ ಜಾರಿಗಳಿಸಲು
ಕರ ಮವ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಆ)

ರಾಷಿಟ ರ ೇಯ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ
(ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ), ಯೇಜ್ನೆಗಳು:

ಮತ್ತಿ

ಹಣರ್ಕಸು

ನಿಗಮ

ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಹಣರ್ಕಸು ನಿಗಮವು (ದೆಹಲ್ಲ)
ದಿನಾಂ:30-09-1994ರಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪಿತಗಾಂಡಿದ್ದೆ , ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಕಡುಬಡವ್ರ ಆರ್ಥಾರ್ಕಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಕಾಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನು
ಸಾವ ವ್ಲಂಬಿತಗಳಾನು ಗಿ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ವತರಣಾ ಸಂಸೆೆ ಗಳ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎ)ಮೂಲ್ಕ ವವಧ್
ಯೀಜನೆಯನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುತಿು ದೆ. ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ
ನಿಗಮವು ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಾಂ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಯ ರಾಜಯ ವತರಣಾ ಸಂಸೆೆ ಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ಎನ್.ಎಾಂ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಯ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಯೀಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಅಭಿವೃದಿಿ
ನಿಗಮವು ಅಹಾ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿೆ
ದರದಲ್ಲಿ
ಸಾಲ್
ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು ನಿೀಡುತಿು ದೆ.
ಅ. ಅವ್ಧಿ ಸ್ಥಲ ಯೇಜ್ನೆ:ಸದರಿ ಯೀಜನೆ ಏಕವ್ಯ ಕ್ತಪ್ರ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್ದೆ . ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ೈನ್-1ರ
ನಿಯಮಾವ್ಳಿಯನ್ವ ಯ ಪ್ರ ತಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೆ ವಾಯ ಪ್ರರ/ಆರ್ಥಾಕ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.
50,000-00 ದಿಾಂದ ರೂ. 20.00 ಲ್ಕ್ಷದವ್ರೆಗಿನ್ ಸಾಲ್ಕ್ಕು ಶೇ. 6ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ
ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ೈನ್-2ರ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಯನ್ವ ಯ ಪ್ರ ತಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೆ
ರೂ.30.00 ಲ್ಕ್ಷದವ್ರೆಗೆ, ಪುರುಷ್ರಿಗೆ ಶೇ.8ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.6ರ ಬಡಿ
ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಒಟ್ಟಟ ಸಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಾಂ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಯ ಪ್ರಲು
ಶೇ. 90, ಕ್ಕ.ಎಾಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಪ್ರಲು ಶೇ.5 ಆಗಿದ್ದೆ , ಇನ್ನು ಳಿದ ಶೇ.5ರಷ್ಟಟ ವಂತಿಕ್ಕಯನ್ನು
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯು ಭ್ರಿಸಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ. ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದಲ್ಲಿ
ಸಾರಿಗೆ
ವಾಹನ್ವ್ನ್ನು ಕಳು ಲು ಸಹ ನಿಗಮವು ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು ನಿೀಢುತು ದೆ. ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯು
ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು 36/60 ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ.
ಆ. ವಿದಾಯ ಭ್ಯಯ ಸ ಸ್ಥಲ ಯೇಜ್ನೆ:ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ೈನ್-1ರ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಯನ್ವ ಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ
ಸಮುದಾಯಗಳ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 05 ವ್ಷ್ಾಗಳ ವೃತಿು ಪ್ರ ಮತ್ತು ತ್ತಾಂತಿರ ಕ ವಾಯ ಸಂಗರ್ಕು ಗಿ
ಸಾಲ್ಲಕ್ಕು ಶೇ.3ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ ರೂ. 15.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ (ವದೇಶ ವಾಯ ಸಂಗರ್ಕು ಗಿ ರೂ. 20.00
ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ೈನ್-2ರ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಯನ್ವ ಯ ಪುರುಷ್ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ
ಸಾಲ್ಲಯಾನ್ ಶೇ.8ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ ಶೇ. 5ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ
ರೂ.20.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ (ವದೇಶ ವಾಯ ಸಂಗರ್ಕು ಗಿ ರೂ. 30.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ) ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ
ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.
ಎನ್.ಎಾಂ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಯು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಹಾ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ವೃತಿು
ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುವಂತ್ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ನಿೀಡುವ್
ಉದೆೆ ೀಶವ್ನ್ನು ಹಾಂದಿರುತು ದೆ. ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಪ್ಡೆದ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ಅವ್ರ ವಾಯ ಸಂಗ
ಪ್ಯಣಾಗಾಂಡ ನಂತರ 05 ವ್ಷ್ಾಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ.

ನಿಗಮವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಅವ್ಧಿ ಮತ್ತು
ವದಾಯ ಭಾಯ ಸü ಸಾಲ್ರ್ಕು ಗಿ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯು ಮಂಜೂರಾಗುವ್ ಮೊತು ಕ್ಕು ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ್
ಸರ್ಕಾರಿ/ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳು/ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆ ಪ್ರವ್ತಿದಾರರು ಅಥವಾ ಸಿೆ ರಾಸಿು ಯ
ಅಡಮಾನ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುತು ದೆ.
(1)
(2)

(3)

ರೂ.1.00 ಲ್ಕ್ಷದವ್ರೆಗೆ -- ಸವ ಾಂತ ಜಾಮ್ಮೀನ್ನ (Self-Guarantee) ಮತ್ತು (Post-dated
Cheque)
ರೂ.1.00 ಲ್ಕ್ಷದಿಾಂದ ರೂ.5.00ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ -- ಓವ್ಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಬ್ದಯ ಾಂಕ್/ಆದಾಯ
ತ್ರಿಗೆ ಪ್ರವ್ತಿದಾರ ಹಾಗೂ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯ ಜಾಮ್ಮೀನ್ನ ಮತ್ತು (Postdated Cheque)
ರೂ.5.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳಿಾಂದ ಹೆಚಿ ನ್ ಸಾಲ್ -- ಇಬಬ ರು ಸರ್ಕಾರಿ/ಬ್ದಯ ಾಂಕ್/ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆ
ಪ್ರವ್ತಿದಾರ ಹಾಗೂ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯ ಜಾಮ್ಮೀನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿೆ ರಾಸಿು ಯ
ಅಡಮಾನ್ ಮತ್ತು (Post-dated Cheque)

2. ಮೇಲಕ ಂಡ ಯೇಜ್ನೆಗಳ್ಡಿ ಸ್ಥಲಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇರ್ಕದ ಅಹಾತೆಗಳು
ಮತ್ತಿ ಮಾನದಂಡ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತ್ತವೆ:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯು ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರು ಅಾಂದರೆ ಮುಸಿಿ ಾಂ, ಕ್ಕರ ೈಸು ರು, ಜೈನ್ರು,
ಬೌದೆ ರು, ಸಿಖ್ಖ ರು, ಪ್ರಸಿಾ ವ್ಗಾಕ್ಕು ಸೇರಿದವ್ರಾಗಬೇಕ್ಕ.
ಅಜಿಾದಾರರು ಕನಾಟಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಾ 10 ವ್ಷ್ಾ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕ್ಕ.
ಅಜಿಾದಾರರ ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ವಾಷಿಾಕ ಆದಾಯ ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಪ್ರ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ
ರೂ.81,000/-, ಮತ್ತು ನ್ಗರ ಪ್ರ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ರೂ.1,03,000/- ಮ್ಮೀರಬ್ದರದ್ದ.
ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ವಾಷಿಾಕ ಆದಾಯ ರೂ. 6,00,000/- ಮ್ಮೀರಬ್ದರದ್ದ, ನಿಗಮದ
ಎನ್.ಎಾಂ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ Credit Line-1 –ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ಆದಾಯ
ಮ್ಮತಿ ನ್ಗರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಜಿಾದಾರರಿಗೆ ರೂ.120000/- ಹಾಗೂ ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶದ
ಅಜಿಾದಾರರಿಗೆ ರೂ.98000/-ಗಳು Credit Line-2 – ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ಆದಾಯ ಮ್ಮತಿ ನ್ಗರ
ಮತ್ತು ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಅಜಿಾದಾರರಿಗೆ ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬದ ವಾಷಿಾಕ ಆದಾಯ ರೂ.600000/3 ಪ್ೀಟೀ.
ಅಜಿಾದಾರರ ವ್ಯಸುಾ ಕನಿಷ್ಾ 18 ವ್ಷ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಾ 55 ವ್ಷ್ಾಗಳು. (ಅರಿವು
ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಷ್ರತ್ತು ಅನ್ನವ್ಹಿಸುವುದಿಲ್ಿ .) ಮ್ಮೀರಬ್ದರದ್ದ.
ಶೇ.33ರಷ್ಟಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮ್ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುತು ದೆ. ಶೇ. 05ರಷ್ಟಟ ಅಾಂಗವಕಲ್ರಿಗೆ
ಮ್ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುತು ದೆ.
ಅಜಿಾದಾರರು ತಮಾ ವಳಾಸದ ದೃಢೀಕರಣರ್ಕು ಗಿ ಪ್ಡಿತರ ಚೀಟ್ಟ, ಆಧಾರ್ ಚೀಟ್ಟ,
ಗುರುತಿನ್ ಚೀಟ್ಟ ಆಧಾರ್(UID) ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ
ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ನ್ ಉಳಿತ್ತಯ ಖ್ಯತ್ಗೆ ಹಾಂದಾಣಿಕ್ಕ (ಲ್ಲಾಂಕ್) ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.
ಈ ಹಿಾಂದೆ ನಿಗಮದ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು ಪ್ಡೆದವ್ರು ಮತ್ು ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು
ಅಹಾರಿರುವುದಿಲ್ಿ .

2.

4(1)(ಬಿ)(ii) ರನವ ಯ ಕನಾಾಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಕಂದರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ್/ನೌಕರರ ಕತಾವ್ಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳುಅನುಬಂಧ-ಅ ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್.

ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ
ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಕತಾವ್ಯ ಗಳು ಹಾಗೂ
ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಗಳು ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಮಟಟ ದ
ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಸಾಮಥರ ಯ ದ ಚಾಟ್ಾ ವವ್ರ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತಿದೆ.
1.

ರ್ಜಲ್ಯಿ ಮಟಟ ದ ರ್ಜಲ್ಯಿ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರ ಅಧಿರ್ಕರ ಮತ್ತಿ ಕತಾವ್ಯ ಗಳು:-

ಸಂಖ್ಯಯ :ಕಅಅನಿ/ಆಡಳಿತ/2016-17/

ದಿನಾಂಕ:14-12-2016.
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಷ್ಯ:

ಜಿಲಾಿ
ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ
ಕತಾವ್ಯ ಗಳ ವವ್ರ.

ಜಿಲಾಿ

ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ

ಅಧಿರ್ಕರ

ಮತ್ತು

-----ರ್ಜಲ್ಯಿ ಮಟಟ ದ ರ್ಜಲ್ಯಿ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರ ಅಧಿರ್ಕರ ಮತ್ತಿ ಕತಾವ್ಯ ಗಳು:
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದ 32 ಕಛೇರಿಗಳು ರಾಜಯ ದ ವವಧ್
ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ. ಎಲಾಿ 30 ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದಾೆ ರೆ. ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಆಯಾ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಯ ಪ್ಯಣಾ
ಆಡಳಿತ ನಿವ್ಾಹಣೆ, ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಸಾಧ್ನೆ, ಬ್ದಯ ಾಂಕ್/ಹಣರ್ಕಸು
ಸಂಸೆೆ ಗಳಡನೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ, ಪ್ರ ಕಟಣೆ ನಿೀಡುವುದ್ದ, ಅಜಿಾ ಪ್ಡೆದ್ದ ಜಿಲಾಿ ಸಮ್ಮತಿ
ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪ್ಡೆದ್ದ ಗುರಿಯನ್ವ ಯ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ವತರಿಸಿ, ಲೆಕು ಪ್ತರ , ಇತ್ತಯ ದಿ
ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರ್ಜಲ್ಯಿ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರುಗಳ್ ಕತಾವ್ಯ ಗಳು:
1.

2.
3.
4.
5.

ಜಿಲಾಿ
ಕಛೇರಿಯ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಆಡಳಿತ ನಿವ್ಾಹಣೆ, ಗುರಿ ಅನ್ವ ಯ ಎಲಾಿ
ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಸಾಧ್ನೆಯ ಜವಾಬ್ದೆ ರಿ. ಮತ್ತು ಸಾಲ್
ವ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಜವಾಬ್ದೆ ರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.
ಅಗತಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ, ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಜನ್ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೀಡುವುದ್ದ.
ವವಧ್ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು, ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆೆ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಯೀಜನೆಯ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ರ್ಕು ಗಿ ಸಮನ್ವ ಯಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ.
ಸರ್ಕಾರದ ವವಧ್ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು
ನಿಗಮದ ಆದೇಶ, ಪ್ತರ
ಮತ್ತು
ಸುತ್ುೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಹಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದೆ ರಿಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ.
ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಾ 10 ದಿನ್ಗಳ ಪ್ರ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ಘಟಕ
ತಪ್ರಸಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ. ಸಂಧ್ಬ್ದಾನ್ನಸಾರ ವವಧ್ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಹೀಬಳಿ
ಕಾಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸು ವ್ಯ ಮಾಡುವುದ್ದ.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

ನಿಗಮದ ವವಧ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದ್ಾಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವವಧ್
ರಿಜಿಸಟ ರೆ ಳ ನಿವ್ಾಹಣೆ, ಸಾಲ್ದ ದಸಾು ರ್ವಜುಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆಯ ಪ್ಯಣಾ ಜವಾಬ್ದೆ ರಿ.
ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷ್ಾ ಮಾಚ್ಾ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿೆ ರಾಸಿು
ಮತ್ತು
ಚರಾಸಿು
ಬಗೆೆ ನಿಗದಿತ
ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನಿೀಡುವುದ್ದ.
ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷ್ಾ ನಿಗದಿತ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆ ಂಾಂಟ್ಟಟ್ಟexuಡಿe-I ರಲ್ಲಿ ಭ್ತಿಾ
ಮಾಡಿ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ.
ಅಭಿವೃದಿೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿವೃದಿೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹುದೆೆ ಗಳು ಖ್ಯಲ್ಲ ಇದೆ
ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳ ಜವಾಬ್ದೆ ರಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರವ್ರೇ ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ.
ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ದ ಅಜಿಾ/ಪ್ತರ ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ನಂತರ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ
ಕೈಕಾಂಡ ಕರ ಮದ ಬಗೆೆ ಅಜಿಾದಾರರಿಗೆ ಹಿಾಂಬರಹ/ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೀಡಬೇಕ್ಕ.
ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಿದ ನಂತರ, ಖುದ್ದೆ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಅಜಿಾದಾರರನ್ನು ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸಿ
ಅಹಾತ್ ಮತ್ತು ಘಟಕದ ಬಗೆೆ ಸೆ ಳ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ್ಳಗೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿ, ಆಯ್ದು ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ಪ್ಯಣಾಗಳಿಸಬೇಕ್ಕ.
ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ದ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿಲೆಿ ಯ ಎಲಾಿ ಭಾಗದ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರಿಗೆ
ಸಮಾನ್ ಅವ್ರ್ಕಶ/ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ದ್ರಕ್ಕವಂತ್ ಆಯ್ದು ಮಾಡಬೇಕ್ಕ (80:10:10
ಅನ್ನಪ್ರತದಲ್ಲಿ )
ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರಾದಂತ್, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೊದಲು, ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
ತ್ೀರಿಸಿರುವ್/ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ ನಿೀಡಿರುವ್ ನಿದೇಾಶನ್ಗಳಂತ್ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು /ಪ್ಯರಕ
ಭ್ದರ ತ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ಕ.
ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಾಗ ಗುರಿಗೆ ತಕು ಾಂತ್/ಹಣರ್ಕಸು
ಲ್ಭ್ಯ ತ್ ಆಧ್ರಿಸಿ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕ್ಕ.
ಎಲಾಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ ಹಿತವ್ನ್ನು ರ್ಕಪ್ರಡುವ್
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವ್ಾಹಿಸಬೇಕ್ಕ.
ರಾಷಿಟ ರೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ಯಯ ಲ್ೆ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ
ಶಿಫಾರಸುಾ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.
ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ್/ಅಾಂಚನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಗರಿಷ್ಟ
30
ದಿನ್ಗಳಳಗೆ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಸಾಲ್ದ ಜೊತ್ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ವತರಣೆಯಾಗುವಂತ್
ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಶಾಖ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಹಣ ವತರಣೆಯಾದ ಬಗೆೆ
ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು, ಹಣ ವನಿಯೀಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಪ್ಡೆದ್ದ ಕಡತಕ್ಕು
ಜೊೀಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಆದಯ ತ್ ನಿೀಡಿ, ತಿಾಂಗಳವಾರು ನಿೀಡಿರುವ್ ಗುರಿಯನ್ನು
ತಪ್ಪ ದೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕ್ಕ.
ಸುಸಿು ದಾರರಾದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ 3 ತಿಾಂಗಳಿಗಮೆಾ ನೀಟ್ಟೀಸ್ ನಿೀಡಬೇಕ್ಕ.
ಅವ್ಶಯ ವದೆ ಲ್ಲಿ ಇಾಂತಹ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ ಸವ ತ್ತು /ವಾಹನ್ ಸಿೀಜ್ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ
ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ ಒಾಂದ್ದ ತಿಾಂಗಳಳಗೆ, ಘಟಕ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ, ಘಟಕ
ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನ ವ್ರದಿ ಮತ್ತು ಘಟಕದ ಪ್ೀಟೀ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಜೊೀಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಖ್ರ್ಚಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿ ಒಾಂದ್ದ ರೂಪ್ರಯಿಗೂ ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಜವಾಬ್ದೆ ರರಾಗಿದ್ದೆ , ಸರಿಯಾದ ಲೆರ್ಕು ಚಾರ ಇಟ್ಟಟ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
ನಿಗಮದಿಾಂದ ನಿೀಡಿದ ಸಾಲ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ವಮೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡೆ ಯವಾಗಿ
ಮಾಡಿಸಬೇಕ್ಕ.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

ಸವ ತ್ತು ಖ್ರಿೀದಿಸುವಾಗ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ್ ಸಂಸೆೆ ಯು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸೆೆ ಯಾಗಿ
ಹಾಂದಿದೆಯೇ ನ್ಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ಸಪ ಧಾಾತಾ ಕವಾಗಿದೆಯೇ? ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲು ಶಕು ವಾಗಿದೆಯೇ ಎಾಂಬುದನ್ನು
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಖ್ಯತರಿ
ಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಾಂದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿೀಗೆ ವತರಿಸುವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಹಾಜರಿರಬೇಕ್ಕ
ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು
ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಹಜರ್ ವ್ರದಿ ಮಾಡಿ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯ ಸಹಿ ಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ಕ. ಇದಕ್ಕು ಸಾಕ್ತಾ ಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮತ್ತು
ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ ಸಹಿ ಪ್ಡೆದ್ದ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಜೊೀಡಿಸಬೇಕ್ಕ.
ಸರಬರಾಜು ಸಂಸೆೆ ಗೆ ಚೆಕ್ ನಿೀಡಿದಾಗ ತಪ್ಪ ದೆ ಸಿವ ೀಕೃತಿ ಪ್ಡೆದ್ದ ಕಡತದಲ್ಲಿ
ಜೊೀಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ. (ರ್ಕರ ಸ್ಡ್ಚೆಕ್ ನಿೀಡಬೇಕ್ಕ) ಚೆಕ್ ನಿೀಡುವುದಕ್ಕು ಮೊದಲು
ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ನಿೀಡುವಾಗಲೇ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯ ವ್ಶಕ್ಕು ಸಿಗುವಂತ್
ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
ಮಧ್ಯ ವ್ತಿಾಗಳು
ನಿಗಮದ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ
ಶೀಷ್ಣೆ
ಮಾಡುವುದನ್ನು
ತಪಿಪ ಸಬೇಕ್ಕ.
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ನಿೀಡುವ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ರ್ಕರ ಸ್ಡ್ಚೆಕ್ ನಿೀಡಬೇಕ್ಕ.
ತದನಂತರ ಆಸಿು ಸೃಷಿಟ ಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಾಂಬುದನ್ನು ಸೆ ಳ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ
ರೆರ್ಕಡ್ಾ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.
ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಕಳುಹಿಸಿರುವ್ ಸುತ್ುೀಲೆಗಳನ್ನು ಒಾಂದ್ದ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ
ಜೊೀಡಿಸಿಕಾಂಡು, ವ್ಷ್ಾ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಾಂದ್ದ ಪುಸು ಕದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ಬೈಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸುಸಿು ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಬೇಕ್ಕ.
ಪ್ರ ತಿ 15 ದಿನ್ಗಳಿಗಮೆಾ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಯ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದ್ದ ಸಾಲ್
ವ್ಸೂಲಾತಿ ಘಟಕ ತಪ್ರಸಣೆ, ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ ಕ್ಕರಿತಂತ್ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿ
ಮುಾಂದಿನ್ 15 ದಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಜರುಗಿಸಬೇರ್ಕದ ಕರ ಮಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಾಂದಿಗೆ ಚಚಾಸಿ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು ರ್ಕಲ್ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕ್ಕ. ಸಭೆ
ಕರೆದಿರುವ್ ಬಗೆೆ ನ್ಡವ್ಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕ.
ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ಗಳಿು ಸುತಿು ರುವ್ ಎಲಾಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಾಂದ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಪ್ಡೆದವ್ರ
ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನು ಇಾಂಡೆಕ್ಾ ರಿಜಿಸಟ ರು ಲ್ಲಿ ನೀಾಂದಾಯಿಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು ಈ ಎಲಾಿ
ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣಕ ಯಂತರ ಕ್ಕು ನಾಂದಾಯಿಸಬೇಕ್ಕ. ಹಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ
ಸಾಲ್ರ್ಕು ಗಿ ಅಜಿಾ ಬಂದಾಗ ಹಿಾಂದೆ ಇವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಯಾವುದಾದರೂ
ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸೌಲ್ಭ್ಯ
ಪ್ಡೆದಿದಾೆ ರೆಯೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ
ದೃಢೀಕರಿಸಲು
ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುತು ದೆ.
ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷ್ಾ ಮಾಚ್ಾ ಅಾಂತಯ ಕ್ಕು ಜಿಲಾಿ ಕಚೇರಿಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು (ಚೇರ್, ಟೇಬಲ್
ಇತ್ತಯ ದಿ) ಪ್ಟ್ಟಟ ಮಾಡಿ, ಡೆಡ್ಸಾಟ ಕ್ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ, ಲ್ಭ್ಯ ವರುವ್ ವ್ಸುು ಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ ಗೆ
ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕ್ಕ.
ಜಿಲಾಿ
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಎಲಾಿ
ವ್ಸುು ಗಳು(ಸಿೆ ರಾಸಿು
ಮತ್ತು
ಚರಾಸಿು )
ಸುಸಿು ಯಲ್ಲಿ ಡುವ್ ಜವಾಬ್ದೆ ರಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ ಹಣೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕಡತಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಹಾಗೂ
ಪ್ಡೆದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳು ಕರ ಮಬದಿ ವಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ ಖುದ್ದೆ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತರರ್ವ
ಹಣ
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ
ಕರ ಮ
ಜರುಗಿಸುವುದ್ದ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ
ಜವಾಬ್ದೆ ರಿಯಾಗಿರುತು ದೆ.
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ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯ ವಾಷಿಾಕ ಗೌಪ್ಯ ವ್ರದಿ ಮತ್ತು ಆಸಿು
ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ಗಳ ವವ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ್ಳಗೆ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕ್ಕ.
ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಕಳಿದ ವಾರದ/ವಾಷಿಾಕ/ಮಾಸಿಕ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ತ್ತತ್ತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖ್ಯಾಂತರ
ಕಳುಹಿಸುವ್
ಪ್ತರ ಗಳು/ಆದೇಶ
ಇನಿು ತರೆ
ಕೀರುವ್
ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ
ವ್ರದಿ/ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ್ಳಗೆ
ಇ-ಮೇಲ್/ಅಾಂಚೆ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ.
ಲೀಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಧಾನ್ಸಭೆ/ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಆದಯ ಗಮನ್ ನಿೀಡಿ
ಉತು ರಗಳನ್ನು
ನಿಖ್ರವಾಗಿ
ಮತ್ತು
ತ್ತತ್ತಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸುವ್
ಜವಾಬ್ದೆ ರಿ
ನಿಮಾ ದಾಗಿರುತು ದೆ.
ಸವ -ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದೆ ದಿನಾಂಕದ್ಳಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ್
ವ್ರದಿಯನ್ನು ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕ್ಕ.
ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಸಿ/ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವ್ ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಯ ಖ್ರ್ಚಾ
ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.
ಅನ್ಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವ್ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಇದೇ ಚಾಳಿ
ಮರುಕಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ವ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ.
ಜಿಲಾಿ ಮಟಟ ದ/ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಮಟಟ ದ ಎಲಾಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪ ದೇ ಹಾಜರಾಗಬೇಕ್ಕ.
ಪ್ರ ನೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ಧಿ ಮುಗಿಯುವ್ ಮುನ್ು ನ್ವೀಕರಿಸಬೇಕ್ಕ
ರಾಷಿಟ ರೀಯ ನಿಗಮಗಳಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವ್ಧಿ ಸಾಲ್ಕ್ಕು ಹಣ ವತರಿಸಿದ ಒಾಂದ್ದ
ವಾರದ್ಳಗೆ ನಿಗದಿತ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವನಿಯೀಗ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಕಾಂದರ
ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕ್ಕ.
ರಾಷಿಟ ರೀಯ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಅಭಿವೃದಿೆ
ನಿಗಮದ
ನೇರ
ಸಾಲ್ದ
ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ್ ಸಾಲ್ಕ್ಕು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಾಂದ ಸಾಲ್
ಮತ್ತು ಬಡಿೆ ಹಣ ಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ನಿಗಮಕ್ಕು ಸಂದಾಯವಾದ ನಂತರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ
ಅಡಮಾನ್ ಮಾಡಿರುವ್ ಸಿೆ ರಾಸಿು
ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು
ನಿಗಮದಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡು ಅಡಮಾನ್ ರದ್ದೆ ಗಳಿು ಸಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಹಿಾಂದಿರುಗಿಸುವ್
ಜವಾಬ್ದೆ ರಿ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ ಕತಾವ್ಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಘಟಕದ ಸೆ ಳ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆ
ಮಾಡಿ, ವ್ಸುು ಸಿೆ ತಿಯನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಿರುವ್ ವ್ರದಿಯನ್ನು ಪ್ರ ತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ
ಇಡುವುದ್ದ.
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರಾಗಿರುವ್ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ್
ಎಲಾಿ ಆಗು-ಹೀಗುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದೆ ರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.
ಆಯಾ ದಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಾಲ್ದ ಬಗೆೆ ಲೆಡಜ ರ್ ಖ್ಯತ್ ತ್ಗೆದ್ದ ಎಲಾಿ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕ್ಕ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಾ ದಿನ್ ವ್ಸೂಲಾದ ಮೊತು ವ್ನ್ನು
ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ
ಖ್ಯತ್ಗಳಿಗೆ ಅಾಂದೇ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ. ಇದೇ ರಿೀತಿ
ಗಣಕ್ತೀಕರಣಗಳಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ದ ತಿಾಂಗಳ ಅಾಂತಯ ಕೂು ಡಿಸಿಬಿ ತಯಾರಿಸಿರಿ ಕಾಂದರ
ಕಛೇರಿಯ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ ವಭಾಗಕ್ಕು ವ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ.
ಅಧಿೀನ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುವ್ ಎಲಾಿ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳ ಪ್ರ ವಾಸ ದಿನ್ಚರಿ ಪ್ಡೆದ್ದ
ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ ವಮಶಾಾತಾ ಕ ವ್ರದಿಯನ್ನು ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ತಿಾಂಗಳ 15 ರಳಗೆ
ತಲುಪುವಂತ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕ್ಕ.
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ಪ್ರ ತಿ ದಿನ್ ನ್ಗದ್ದ ಪುಸು ಕವ್ನ್ನು ಬರೆದ್ದ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದ್ದ. ಇಾಂಪೆರ ಸ್ಟ ವೀಚರೆ ಳನ್ನು
ದೃಢೀಕರಿಸುವುದ್ದ, ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಇಾಂಪೆರ ಸ್ಟ ಹಣ ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ, ಕಾಂದರ
ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕು
ಪ್ತರ ಗಳಡನೆ ಜಿಲಾಿ
ಲೆಕು
ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು
ಸಮನ್ವ ಯ
ಮಾಡಿಕಳುು ವುದ್ದ.
ಜಿಲಾಿ
ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕು ಪುಸು ಕ ದೈನಂದಿನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವ್ಾಹಣೆ
ಜವಾಬ್ದೆ ರಿಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಖ್ರ್ಚಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿ ಒಾಂದ್ದ ರೂಪ್ರಯಿಗೂ ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಜವಾಬ್ದೆ ರರಾಗಿದ್ದೆ , ಸರಿಯಾದ ಲೆರ್ಕು ಚಾರ ಇಟ್ಟಟ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
ರಶಿೀದಿ ಪುಸು ಕಗಳು (ತಿಾಂಗಳುವಾರು/ವ್ಷ್ಠಾವಾರು) ನ್ಗದ್ದ ಇದೆ ಾಂತ್ ಇವುಗಳನ್ನು
ಜಾಣೆಾ ಯಿಾಂದ(Order-wise)ಭ್ದರ ವಾಗಿ
ಕಪ್ರಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟಟ ಕಳುು ವ್
ಕತಾವ್ಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ/ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟಟ ಮೊತು , ಅವ್ಧಿ ಸಾಲ್, ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಮತ್ತು ಅಾಂಚನ್ ಹಣದ
ವವ್ರ,
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದೆ
ಕಂತಿನ್
ವವ್ರ,
ಬಡಿೆ ಯ
ಪ್ರ ಮಾಣ
ಇತ್ತಯ ದಿ
ವವ್ರಗಳನು ಳಗಾಂಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ
ಕಡಬೇಕ್ಕ.
ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೂ ಸಾಲ್ದ ಪ್ರಸ್ ಬುಕ್ ಕಡಬೇಕ್ಕ. ಕಂತ್ತ ತ್ತಾಂಬಿದಾಗ,
ಈ ಪ್ರಸ್ ಪುಸು ಕದಲ್ಲಿ ಎಾಂಟ್ಟರ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕ್ಕ.
ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಾಂದ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ
ಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಾಲ್ ತಿರುವ್ಳಿ ಪ್ತರ ನಿೀಡಿ
ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೀನ್ ಲೆಡಜ ರು ಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸಿ ಗಣಕ್ತೀಕರಣಗಳಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖ್ಯತ್ ಮುಕು ಯಗಳಿಸಿ ವ್ರದಿ ನಿೀಡುವ್ ಜವಾಬ್ದೆ ರಿಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ನಿಗಮಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ Per Financial Code ಹಣರ್ಕಸಿನ್ ನಿವ್ಾಹಣೆ ವೆಚಿ ದ ಬಗೆೆ
ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ ರ್ಕಲ್ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು ಸರ್ಕಾರದಿಾಂದ ಹರಡಿಸುವ್ ಆದೇಶ, ಸುತ್ು ೀಲೆ, ಮತ್ತು
ಮಾಗಾದಶಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಯಟ ಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದ್ದ.
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಗಂಗಾ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್
ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆ ಜಿಲಾಿ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕಾ ೀತರ
ಶಾಸಕರುಗಳಿಾಂದ
ಅನ್ನಮೊೀದನೆ
ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ,
ಗುರಿಗೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ನ್ಡುವ್ಳಿಗಳಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳನ್ನು
ಕಾಂದರ
ಕಛೇರಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ.
ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಾಂದ ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಮುಚಿ ಳಿಕ್ಕ ಪ್ತರ
ಬರೆಸಿಕಳುು ವುದ್ದ,
ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಕಳವೆಬ್ದವ ಕರೆಸುವುದ್ದ, ಜಿಯೀಲ್ಜಿಸಟ
ಮತ್ತು
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ ಸಹಯೀಗದ್ಾಂದಿಗೆ ಘಟಕ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನ ವ್ರದಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ, ನಿಗದಿತ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಡಿೀಕರಿಸಿ ಬಿಲುಿ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ,
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂಪು ಮೊೀಟ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನ್ನು ವತರಿಸುವ್ ಮುನು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಮುಚಿ ಳಿಕ್ಕ ಪ್ತರ ಬರೆಸಿಕಾಂಡು ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಪಂಪು
ಮೊೀಟ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ವತರಿಸಿ ನಿಗದಿತ
ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಡಿೀಕರಿಸಿ ಬಿಲುಿ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ
ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕಪಿಟ್ಟಸಿಎಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ
ಠೇವ್ಣಿಯಾಂದಿಗೆ ಪ್ರವ್ತಿ ಸದರಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ ಘಟಕಕ್ಕು
ವದ್ದಯ ದಿೆ ೀಕರಣ ರ್ಕಯಾ ಕೈಗಾಂಡು ಮತ್ು ಮೆಾ ಘಟಕ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಘಟಕ
ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ವಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ ವ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ ಮಾಡಿ
ಯಶಸಿವ ಗಳಿು ಸುವ್ ಪ್ಯಣಾ ಜವಾಬ್ದೆ ರಿ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರದಾಗಿರುತು ದೆ.

58.

59.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ Chapter II, Section V(1) ರನ್ವ ಯ ನಿಗಮದ
ಜಿಲಾಿ ಮಟಟ ಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ,
ಅಜಿಾದಾರರು ಕೀರುವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. ಹಾಗೂ
ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೀಡದೇ ಇರುವ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಿಾದಾರರು ಕನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೀಗ,
ಬಾಂಗಳೂರು ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಗೆ ಮೇಲ್ಾ ನ್ವ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್
ಆಯಾಯ ಜಿಲೆಿ ಯ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರನ್ನು ಜಿಲಾಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತು ರೆ ಸದರಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಕನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೀಗ,
ಬಾಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ವಚಾರಣೆ ಬಂದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೀಗ,
ಬಾಂಗಳೂರು ಇವ್ರು ಸೂಚಸುವ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕು ವಚಾರಣೆ ನೇರವಾಗಿ
ಹಾಜರಾಗಿ ಸದರಿ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿೀಗೆ
ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ
ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಿ
ಜವಾಬ್ದಿ ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದ್ದ.
ನಿಗಮದ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು ವ್ಹಿಸಿದ ಇತರೆ ಕಛೇರಿ ಕತಾವ್ಯ ಗಳನ್ನು
ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ.

3.

4(1)(ಬಿ)(iii) ರನವ ಯ, ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಗಾಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಣಾಯ ತೆಗೆದುಕ್ಳುಳ ವ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ
ರ್ಕಯಾ ವಿಧಾನಗಳು:

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಜನಾಂಗದ ಸವಾಾಾಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮವ್ನ್ನು
ರೂಪಿಸಿ
ನಿದೇಾಶಕ
ಮಂಡಳಿ/ಸರ್ಕಾರದ
ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೀಾಂದಿಗೆ
ಅನ್ನಪ್ರಟ ನ್ಗಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ದಲ್ಲಿ ನ್ ವಧಿ ವಧಾನ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಸೂಕು ಆದೇಶ,
ಸುತ್ುೀಲೆ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಸಾಲ್ಕ್ಕು ದಸಾು ರ್ವಜುಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು
ನಿವ್ಾಹಿಸಬೇರ್ಕದ
ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ನಿಗಮದ
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ ವಧಿ, ವಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಆಯೀಗವು ಸಹ ಸಮ್ಮೀಕ್ತಾ ಸಿ ಸೂಕು ಸೂಚನೆ/ನಿದೇಾಶನ್ಗಳನ್ನು
ನಿೀಡುವುದ್ದ. ಜಿಲಾಿ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚವ್ರು ವವಧ್
ಸಮ್ಮತಿಗಳು ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮೀರ್ಕಾ
ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಣೆ
ಮಾಡುತು ವೆ.

4.

4(1)(ಬಿ)(iv) ಮತ್ತಿ
4(1)(ಬಿ) (ಗಿ) ರನವ ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಣೆಗೆ
ರೂಪಿಸಿರುವ್ ಸೂತರ ಗಳು ಮತ್ತಿ
ಅನುಸರಿಸಲ್ಯಗುವ್ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಗಳು,
ನಿರ್ದಾಶನಗಳು/ ಅನುಸೂಚಿಗಳು;

ಸರ್ಕಾರವು ಆಯಾ ವ್ಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀಡುವ್ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ಅನ್ನದಾನ್ಗಳ
ಹಣವ್ನ್ನು
ಅವ್ಲಂಬಿಸಿ ಜಿಲೆಿ ಯ ಜನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನು ಧ್ರಿಸಿ ಜಿಲಾಿ ವಾರು ಭೌತಿಕ
ಗುರಿಗಳನ್ನು
ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ
ಕಛೇರಿಯ ವಾಷಿಾಕ ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ
ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಅದರಂತ್ ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ನಿೀಡಿರುವ್ ಗುರಿಯನ್ನು
ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ವಾರು ಹಂಚಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಲ್ಲೀಡ್ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಮೂಲ್ಕ ಶಾಖ್ಯವಾರು
ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕ
ಮಟಟ ದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ ವಧಾನ್ದ ಬಗೆೆ
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿಗಮವು ಕರ ಮ ವ್ಹಿಸಿರುತು ದೆ.
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಗಮದ ರ್ಕಯಾಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಪ್ರಿಚಯವ್ನ್ನು
ಮತ್ತು
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೀಡಲು ಯೀಜನೆಗಳ ವವ್ರಗಳನು ಳಗಾಂಡ ಕ್ತರುಹತಿು ಗೆಗಳನ್ನು
ಮುದಿರ ಸಿ ವತರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಗಳ
ಸೂಚನ ಫಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ
ಆಯಾ ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಗಮನ್ರ್ಕು ಗಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು ಕರ ಮವ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
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4(1)(ಬಿ)(vi) ರನವ ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಹೊಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ್
ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳ್ ವಿವ್ರಗಳು:-

ನಿಗಮವು ಕಂಪ್ನಿ ರ್ಕಯ್ದೆ ಅನ್ವ ಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ರಿಜಿಸಟ ರೆ ಳನ್ನು
ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್ಗಳನ್ನು , ಸಟ್ಟಾಫಿಕಟ್ಗಳನ್ನು , ಪ್ರ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದದಿಾಂದ
ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು ನಿೀಡುವ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ವ ಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ್
ಪ್ರ ಮುಖ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತ್ ಇವೆ.
(1)

ಒemoಡಿಚಟ್ಟಜum
ಂಾಂssoಛಿiಚಣioಟ್ಟ.

oಜಿ

ಂಾಂssoಛಿiಚಣioಟ್ಟ

&

ಂಾಂಡಿಣiಛಿಟes

oಜಿ

ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಟ ಗಳಿಸುತಿು ರುವ್ ವವಧ್ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಸಾಲ್
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅಜಿಾದಾರರು ವೆಬ್ಪೇಜ್ ಮೂಲ್ಕ ಆನ್ೈನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಗತಯ
ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಜಿಲಾಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು ವವ್ರ ಈ ಮುಾಂದಿನಂತಿದೆ.
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)
(e)
(f)
(g)
(h)

Micro 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

1

By Whom?

By the Borrower
& Parents

By the Borrower

In case of
Guarantor

By the Borrower

In case of
Guarantor

Sl.No.

Scheme

Annexure
Number

By Whom?

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

By the Borrower

6
(a)
(b)
7
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Taxi/Goods Scheme
Utilisation of Subsidy
Memorandum of Agreement
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

1
2

By Bank
By the Borrower

8
(a)
(b)

Vruthi Prothsaha Scheme
Utilisation of Subsidy
Memorandum of Agreement

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1
2

By the Borrower

In case of
Guarantor

In case of
Guarantor

By the Borrower

In case of
Guarantor
By Bank
By the Borrower

Sl.No.

Scheme

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 Whom?

By the Borrower

In case of
Guarantor

By the Borrower

In case of
Guarantor

6.

4(1) (ಬಿ) (Ⅶ) ರನವ ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನಿೇತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತಿ
ಸಂಸ್ಥಾ ಯ
ಯೇಜ್ನೆಗಳ್
ಅನುಷ್ಠಾ ನ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕರು/
ಪರ ತ್ತನಿಧಿಗಳಂದಿಗೆ ಸಮನವ ಯತೆಯ ವಿವ್ರಗಳು.

ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ ಮತ್ತು ನಿೀತಿ ನಿರೂಪ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ ನ್ಯಯ ನ್ಯ ತ್ಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಯಲು ನಿಗಮವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯತರ ವ್ಗಾಗಳ ಜನ್ರ
ಸಮನ್ವ ಯದ್ಾಂದಿಗೆ ಕರ ಮವ್ಹಿಸಿದೆ.
1.

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯತರ ಒಕೂು ಟ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಯಾ
ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ವ್ಗಾಗಳ ಜನ್ರಿಗೆ ಅಗತಯ ವರುವ್ ಆರ್ಥಾಕ
ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಬೇಡಿಕ್ಕಯಿರುವ್ ಬಗೆೆ ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದಲ್ಲಿ ರುವ್
ನ್ಯಯ ನ್ಯ ತ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಷ್ು ರಿಸುವುದ್ದ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ವ್ಗಾಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳ
ಸಭೆಯನ್ನು ಆಗಾಗೆೆ ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ.
2. ಸಂವಾದ; ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದಲ್ಲಿ ನ್ ನ್ಯಯ ನ್ಯ ತ್
ಮತ್ತು ಕರತ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜಿಲಾಿ /ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕ/ಗಾರ ಮ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ “ಸಂವಾದ”
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಕಾಂದ್ದ ಕರತ್ ನಿವಾರಣಾ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿ
ತಿಾಂಗಳು ಕಡ್ಡೆ ಯವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
3. ಸಾಲ್ ವತರಣಾ ಪ್ಯವ್ಾ ಸಮಾಲೀಚನೆ: ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ಯಣಾ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲು, ಸಾಲ್ ಮತ್ತು
ಸಬಿಾ ಡಿಯ
ಮಹತವ ವ್ನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಲ್ ಸದ್ದಪ್ಯೀಗದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವ್ರ ಸಾಲ್ಕ್ಕು
ಮಾರುಕಟೆಟ ವ್ಯ ವ್ಸೆೆ ಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕಡ್ಡೆ ಯವಾಗಿ ಸಾಲ್ ವತರಣಾಪ್ಯವ್ಾ
ಸಮಾಲೀಚನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ.
4. ಸಾಲ್ ವತರಣೀತು ರ ಪ್ಯಾಾಲೀಚನೆ: ಸಾಲ್ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದನ್ನು
ತಡೆಗಟಟ ಲು ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ ಮತ್ತು ಘಟಕ ಸಾೆ ಪ್ನೆಯ ಬಗೆೆ ನ್ಯಯ ನ್ಯ ತ್
ಮತ್ತು
ಕರತ್ಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಾಂದಿಗೆ
ಪ್ಯಾಾಲೀಚನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಪ್ರಸಿಸಿ ಸೂಕು
ತಿಳುವ್ಳಿಕ್ಕಯನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲಾಗಿದೆ.
5. ಸಾಮಥರ ಯ ವ್ಧ್ಾನ ರ್ಕಯಾಗಾರ: ನಿಗಮದ ಅಧ್ರ್ಕರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆರ್ಚಿ ಉತ್ು ೀಜನ್
ನಿೀಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕ್ತರ ಯಾಶಿೀಲ್ರಾಗಿ ರ್ಕಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ಲು ಅಗತಯ ವರುವ್
ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿೀಡಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲಾಗಿದೆ.
6. ಪ್ರ ಚಾರ: ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳು, ಕರ ಪ್ತರ ಗಳು, ಭಿತಿು
ಪ್ತರ ಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ
ಪ್ರ ಚಾರಂದ್ೀಲ್ನ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನು ಹಮ್ಮಾ ಕಾಂಡು ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ.
7. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ:
8. ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೀಗ, ನಿೀರಾವ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ವ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ,
ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಕ್ಕು ಅಗತಯ ವಾದ ಆದಾಯ ತರುವಂತಹ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಥಮ ಆದಯ ತ್ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
9. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ವ್ಗಾಗಳ ಜನ್ರು ಸವ À-ಉದ್ಯ ೀಗದಲ್ಲಿ
ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ಲು
ಅನ್ನವಾಗುವಂತ್ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.
10. ವಧ್ವೆಯರು/ಪ್ರಿತಯ ಕು ರು/ಅಾಂಗವಕಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಆದಯ ತ್ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.

7.

4(1)(ಬಿ)(Ⅷ) ರನವ ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಉದ್ದ ೇಶಗಳ್ನುನ ಈಡೇರಿಸಲು 2 ಅಥವಾ
ಅದಕ್ತಕ ಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸಯ ರಿಂದ ರಚಿಸಲಪ ಟಟ ಸಮತ್ತ, ಷ್ರತ್ತಿ , ಮಂಡಳಿಗಳು
ಮತ್ತಿ ಅದರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಪರಿಷ್ತ್ತಿ , ಮಂಡಳಿ, ಸಮತ್ತಯ
ಸದಸಯ ರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಡವ್ಳಿಗಳು/ನಿಣಾಯಗಳು ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕರಿಗಾಗಿ
ಲಭ್ಯ ತೆಯ ಮಾಹಿತ್ತ.

1. ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪ್ನಿ ರ್ಕಯ್ದೆ ಅನ್ವ ಯ ನಿಗಮವ್ನ್ನು ಸಾೆ ಪಿಸಿರುತು ದೆ. ನಿಗಮದ
ಆಟ್ಟಾಕಲ್ಾ
ಆಫ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಪ್ರ ರ್ಕರ ನಿದೇಾಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು
ರಚಸಿರುತು ದೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು ನೇಮಕ
ಮಾಡುತು ದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಕೈಗಳುು ವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಹಂತಕ್ಕು ತಿಳಿಸಲು
ಸುತ್ುೀಲೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ
ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ ವೆ, ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕು
ತಪ್ರಸಣಾ ವ್ರದಿಗಳು ಸಹ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗೆ ಲ್ಭ್ಯ ವರುತು ದೆ.
2. ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುತಿು ರುವ್ ಶರ ಮಶಕ್ತು
ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ, ಮೈಕರ ೀ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ, ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು
ರಚಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ತನ್ಲ್ಲಿ ಖ್ಯಯಂ ಆಗಿ ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ್
ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಸದಸಯ ರು, ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು,
ಸಹಾಯಕ ರ್ಕಯಾಪ್ರಲ್ಕ ಅಭಿಯಂತರು ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಾಯಕ
ರ್ಕಯಾಪ್ರಲ್ಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನಾಟಕ ವದ್ದಯ ಚಛ ಕ್ತು
ಕಂಪ್ನಿ(ಕನಾಟಕ
ವದ್ದಯ ತ್ ಪ್ರ ಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮ್ಮತ), ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ತಹಸಿೀಲಾೆ ರರು,
ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ತನ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಲ್ಲೀಡ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್
ಆಫಿಸರ್/ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು
ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.
ನಿಗಮದ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಸದಸಯ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸಯ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು
ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಎಲಾಿ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ರು. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯು
ಕೈಗಳುು ವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ಾನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
3. ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುತಿು ರುವ್ ಅರಿವು ಯೀಜನೆ, ವೃತಿು
ಪ್ರ ೀತ್ತಾ ಹ
ಯೀಜನೆ, ಆಟೀ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ು ರಿೀಲ್ಲಾಂಗ್ ಯೀಜನೆ, ಮನೆ ಮಳಿಗೆ
ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಜಿಾನ್ ಹಣ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಲು
ಜಿಲಾಿ
ಪಂಚಾಯತ್ನ್
ಮುಖ್ಯ
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹÀಣಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ
ಅಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು
ರಚಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲೀಡ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು, ಉಪ್
ನಿದೇಾಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು
ಮಕು ಳ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಾಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಫಕರು, ಉಪ್ ನಿದೇಾಶಕರು,
ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜಯ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಕರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ್ ನಿಬಂಧ್ಕರು ಮತ್ತು
ಜನ್ರಲ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್(ಸೂಪ್ರಿಾಂಟೆಾಂಟೆಾಂಟ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್) ವದ್ದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು
ಕಂಪ್ನಿ ಯವ್ರುಗಳು ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಸದಸಯ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸಯ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರು ಎಲಾಿ ಕಛೇರಿ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ರು.
ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯು ಕೈಗಳುು ವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ಾನ್ಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
4. ನಿಗಮವು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುತಿು ರುವ್
ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನೆ
ಯೀಜನೆÉ,
ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ರೈತರ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆ( ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ೀಪ್ಕರಣಕಳು ಲು),
ಟ್ಯಯ ಕ್ತಾ /ಗೂಡ್ಾ ವಾಹನ್ ಯೀಜನೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮ್ಮ ಖ್ರಿೀದಿ ಯೀಜನೆ, ಕಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಹಿಾಂತಿರುಗಿರುವ್ ನಿರುದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೀಗ
ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಲು ಜಿಲೆಿ ಯ ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ರಚಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಲ್ಲೀಡ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು, ಉಪ್ ನಿದೇಾಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕು ಳ
ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಾಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಾಿ
ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಜಿಲಾಿ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಜಂಟ್ಟ
ನಿದೇಾಶಕರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯರವ್ರುಗಳು ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಸದಸಯ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸಯ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ಎಲಾಿ ಕಛೇರಿ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ರು. ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯು ಕೈಗಳುು ವ್
ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು
ನೀಟ್ಟಸ್
ಬೀಡ್ಾನ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ.
ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.

8.

4(1)(ಬಿ)( ix)ರನವ ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ್ ಮತ್ತಿ ನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ
ವಿವ್ರಗಳು:

ಕನಾಾಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ
ಮತ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ
ಈ ಮಂದಿನಂತೆ ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಪರ ಕಟಿಸಿದ್.
ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ವಿಳಾಸ
ಕಂದರ ಕಛೇರಿ:
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ, ಬಾಂಗಳೂರು
ವಶೆವ ೀಶವ ರಯಯ ಕಾಂದರ , 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೀಪುರ, ಡ್ಡ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ,
ಬಾಂಗಳೂರು-560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-22860999
080-22864782
ಇ-ಮೇಲ್: kmdc.ho.info@gmail.com
Website: www.kmdc.karnataka.gov.in
ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಠಟ ನಗಳಿಸುತ್ತಿ ರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್
ವೆಬ್ೈಟ್ ವಿವ್ರಗಳು:
ಅರಿವು (ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಸಾಲ್) www.kmdc.kar.nic.in/Arivu2
ಇತರೆ ಯೀಜನೆಗಳು ಞmಜಛಿ.ಞಚಡಿ.ಟ್ಟiಛಿ.iಟ್ಟ/ಟoಚಟ್ಟ/ಟogiಟ್ಟ.ಚsಠಿx
ಮೈಕರ ೀ ಸಾಲ್(ವೈಯಕ್ತು ಕ) ಯೀಜನೆ htttps://www.kmdcmicro.kar.nic.in
ಅಧಿರ್ಕರಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ :
ಶಿರ ೀಮತಿ.ಸೈಯಿದಾ ಆಯಿಷ್ಠ, ಕ್ಕ.ಎ.ಎಸ್.(ಹಿರಿೀಯ ಶೆರ ೀಣಿ)
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ, ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಗಳೂರು
ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಾ ನ್ವ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-228608999

ಶಿರ ೀ ಸೈಯದ್ ವ್ಜಿೀರ್ ಅಹಮದ್,
ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು, (ಪ್ರ ಭಾರ)
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ,
ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಗಳೂರು.
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-22864782

9.

4(1)(ಬಿ)( xii)ರನವ ಯ ಸಬಿಾ ಡಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ವಿಧಾನಗಳು, ಈ
ಲೆಕಕ ಶೇಷಿಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಮತ್ತಿ ಫಲ್ಯನುಭ್ವಿಗಳ್ ವಿವ್ರ.

ನಿಗಮಕ್ಕು ಅಯವ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುವ್ ಹಣದಿಾಂದ ವಾಷಿಾಕ ಕ್ತರ ಯಾ
ಯೀಜನೆಯನ್ನು
ಸಿದೆ ಪ್ಡಿಸಿ
ಮಂಡಳಿಯ
ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯಾಂದಿಗೆ
ಎಲಾಿ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ(ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರಿಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ನಿಗಮಕ್ಕು
ರಾಜಯ
ವ್ಲ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿ ನ್
ಪ್ರ ೀಗಾರ ಾಂನ್ಲ್ಲಿ
ವವಧ್
ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
(ಪ್ರ ತಿ ಅನ್ನಬಂಧ್-ಆ ರಲ್ಲಿ ಲ್ಗತಿು ಸಿದೆ)

10.

4(1)(ಬಿ)( xii)ರನವ ಯ ಸಬಿಾ ಡಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ವಿಧಾನಗಳು, ಈ
ಲೆಕಕ ಶೇಷಿಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಮತ್ತಿ ಫಲ್ಯನುಭ್ವಿಗಳ್ ವಿವ್ರ.

1) ವೃತ್ತಿ ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹ ಯೇಜ್ನೆ(ಪರಿಷ್ಕ øತ):1)
2)

3)

4)

ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
ವಾಯ ಪ್ರರ, ಸೇವಾ ಉದಿೆ ಮೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ
ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ಕ/ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ದ್ರಕ್ತಸಿ
ಕಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ವೃತಿು ಪ್ರ ೀತ್ತಾ ಹ ಯೀಜನೆ(ಪ್ರಿಷ್ು øತ) ಒಟ್ಟಟ ಸಾಲ್ ಮೊತು ರೂ.1.00 ಲ್ಕ್ಷದ್ಳಗೆ
ಇರುವ್ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ
ಸಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ
ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ್ಾಂದಿಗೆ ಬ್ದಯ ಾಂಕ ಸಾಲ್ದ ಬದಲಾಗಿ ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ
ಅಬಿವೃದಿಿ
ನಿಗಮದ ವ್ತಿಯಿಾಂದಲೇ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ
ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ಗಳಿಸಲು
ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುವಂತ್ ಪ್ರಿಷ್ು øತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೀರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರನ್ವ ಯ 2020-21ನೇ ಸಆಲ್ಲ ಲ್ಅನ್ವ ಯವಾಗಯುವಂತ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಸಾಲ್ದ
ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಕ.ಎಾಂ.ಡಿ.ಸಿ. ನಿಗಮದ ವ್ತಿಯಿಾಂದಲೇ ಒಟ್ಟಟ
ಸಾಲ್ದ ಮೊತು
ರೂ.1.00ಲ್ಕ್ಷ(ಒಾಂದ್ದ ಲ್ಕ್ಷ ರೂಫಾಯಿಗಳೂ) ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ ಸಾಲ್, ಶೇ.50
ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯ ಧ್ನ್ದ್ಾಂದಿಗೆ ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿೀಗಳಪ್ಟ್ಟಟ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ಗಳಿಸಲು
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿ ಕ್ಕಿ ೈಮ್ ಪ್ತರ ದ ಜೊತ್ಗೆ ಕಮ್ಮಟ್ಮೆಾಂಟ್ ಲೇಟರುು ು ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ.
ಆಹಾ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ
ಆಯ್ದು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.

2). ಅರಿವು ಯೇಜ್ನೆ:•
•
•

•

•

ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳುು ತಿು ರುವ್
ಅರಿವು
ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ
ಸಾಲ್
ಯೀಜನೆಯನ್ನು
2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತ್ ಪ್ರಿಷ್ು øತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದ್ದೆ ಇದರನ್ವ ಯ ಹಸ
(ಪೆರ ೀಶ್) ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ಪ್ರಿೀರ್ಕಾ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿಾಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ
ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಹರತ್ತಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ ಕೀಸುಾಗಳಿಗೂ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು
ನಿೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ . ರಿನ್ಯಯ ವ್ಲ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವ್ನ್ನು ಪ್ರಿಷ್ು ರಿಸಿ
ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ವೃತಿು ಪ್ರ/ತ್ತಾಂತಿರ ಕ/ಸಾು ತಕ ಪ್ದವ/ಸಾು ತಕೀತು ರ ಪ್ದವ/ಡಿಪ್ಿ ೀಮಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅಾಂದರೆ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ, ದಂತ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ, ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್, ಸಾು ತಕೀತು ರ ಪ್ದವ,
ಡಿಪ್ಿ ೀಮಾ, ನ್ಸಿಾಾಂಗ್, ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ರ್ಕಾಂ, ಬಿ.ಎಡ್, ಬಿಬಿಎಾಂ, ಬಿಸಿಎ, ಡಿ.ಎಡ್, ಐಟ್ಟಐ
ಕೀಸ್ಾನ್ನು
ಮಾಡಬಯಸುವ್ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ದ್ರಕ್ತಸಿ
ಕಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷ್ಾಕ್ಕು ರೂ.10,000/-ದಿಾಂದ 2,00,000/-ಗಳವ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.

3. ಶರ ಮಶಕ್ತಿ ಯೇಜ್ನೆ:•
•
•
•

•
•

ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
ಸಾಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ
ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು
ಹಾಗೂ
ವೃತಿು ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ
ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.
ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಿ
ತಲಾ
ರೂ.50000/-ಗಳವ್ರೆಗೆ
ಸಾಲ್
ಸೌಲ್ಭ್ಯ
ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತು ದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ
ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ
ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು
36
ತಿಾಂಗಳೂಗಳಲ್ಲಿ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯು ಮರುಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಹಣವ್ನ್ನು
ಬ್ದಯ ಕ್ಎಾಂಡ್ ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನು ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯು 36
ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಫಲ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಬ್ದಯ ಕ್ಎಾಂಡ್
ಸಹಾಯಧ್ನ್ವ್ನ್ನು ಸಹ ಸಾಲ್ವೆಾಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿೀಸಲಾಗುತು ದೆ.
ಆಹಾ ಫಲಾಫೇಕ್ತಾ ಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ಕ್ಕು ಶೇ.4ರಷ್ಟಟ ಬಡಿೆ ವಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.

4). ಅ) ಸಣಣ (ಮೈಕ್ರ ೇ)ಸ್ಥಲ(ಗುಂಪು ಸ್ಥಲ) ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಯೇಜ್ನೆ:•
•

ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
• ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುಾಂಪಿನ್ ಮೂಲ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಿ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.
• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 5,000-00 ಸಾಲ್, 5,000-00 ಸಹಾಯಧ್ನ್
ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಆಹಾ ಫಲಾಫೇಕ್ತಾ ಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಆ) ಮೈಕ್ರ ೇ ಸ್ಥಲ ಯೇಜ್ನೆ(ವೈಯುಕ್ತಿ ಕ) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರ (2020.21ನೇ
ಸ್ಥಲ್ಲಗೆ ಮಾತರ )
ಕೀವಡ್-19 ಪಿಡುಗಿ ನಿಾಂದಾಗಿ ತ್ಾಂದರೆ ಗಳಗಾದ, ನಿಗಮದ ಯಾವುದೇ
ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರೆಗೆಸಾಲ್,ಸಹಾಯಧ್ನ್
ಯಾವುದನ್ಯು
ಪ್ಡೆಯದ
ಕಡುಬಡತನ್ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯದ 23,000 ಬಿಪಿಎಲ್ ರ್ಕಡ್ಾ
ಹಾಂದಿರುವ್ 25 ರಿಾಂದ 50 ವ್ಯೀಮಾನ್ದ್ಳಗಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ತಳುು ವ್ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಾಯ ಪ್ರರ, ಬಿೀದಿವಾಯ ಪ್ರರ, ಜಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಕ್ತರಾಣಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಅರಿಷಿನ್ / ಕ್ಕಾಂಕ್ಕಮ/
ಅಗರಬತಿು / ಕಪ್ಯಾರ, ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ , ಟ್ಟೀ / ರ್ಕಪಿಮಾರಾಟ, ಎಳನಿೀರು ವಾಯ ಪ್ರರ,
ಹೂವನ್ ವಾಯ ಪ್ರರ, ತರರ್ಕರಿ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಹಣಿಣ ನ್ ವಾಯ ಪ್ರರ, ಇನಿು ತರ ಸಣಣ ವಾಯ ಪ್ರರ
ನ್ಡೆಸಲು
ಆರಂಭಿಕ
ಬಂಡವಾಳರ್ಕು ಗಿ
ರೂ.10,000/-ಮೊತು ದ
(ರೂ.8000/-ಸಾಲ್
+ರೂ.2,000/-ಸಬಿಾ ಡಿ) ಅಲಾಪ ವ್ಧಿ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.

5. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಯೇಜ್ನೆ:• ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
• ಕನಿಷ್ಾ 1.50 ಎಕ್ಕರೆಯಿಾಂದ 5.00 ಎಕ್ಕರೆ ಒಳಗೆ ಜಮ್ಮೀನ್ನ ಹಾಂದಿರುವ್ ಆಯ್ದು ಯಾದ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಕಳವೆ ಬ್ದವ ಕರೆದ್ದ ವದೂಯ ದಿಿ ಕರಣ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2,00,000/- ಗಳಿಾಂದ ರೂ.3,00,000/-ಗಳವ್ರೆಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.
• ಆಹಾ ಫಲಾಫೇಕ್ತಾ ಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು
ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ಕ್ಕು ಶೇ.4ರಷ್ಟಟ ಬಡಿೆ ವಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
6). ಪಶುಸಂಗೇಪನೆ ಯೇಜ್ನೆ, (ಗಾರ ಮೇಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರ ):• ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ
ರೂ. 20,000-00 ಸಾಲ್, ರೂ.20,000-00 ಸಹಾಯಧ್ನ್
ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಹೈನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ, ಕೀಳಿಸಾರ್ಕಣಿಕ್ಕ, ಕ್ಕರಿ ಸಾರ್ಕಣಿಕ್ಕ
ಉದೆೆ ೀಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಮಾನ್ಯ
ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ಕ್ಕು ಶೇ.3ರಷ್ಟಟ ಬಡಿೆ ವಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ
7). ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ರೈತರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಯೇಜ್ನೆ:• ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
• ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣಣ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ
ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ
ರೂ.50,000-00 ಸಾಲ್, ರೂ.50,000-00 ಸಹಾಯಧ್ನ್
ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಮಾನ್ಯ
ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ಕ್ಕು ಶೇ.3ರಷ್ಟಟ ಬಡಿೆ ವಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.

8) ಆಟೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸವಿೇಾಸ್ ಮತ್ತಿ ರೇಷ್ೆ ಉದಯ ಮಕೆಕ ತರಬೇತ್ತ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಲ
ಯೇಜ್ನೆ:• ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸದರಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸೆ ಪ್ಕರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
• ಆಟೀ ಮೊಬೈಲ್ ಸವೀಾಸ್, ಬಿದರಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮಾ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆದ
ನಂತರ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 50,000-00 ಸಾಲ್, ರೂ.50,000-00 ಸಹಾಯಧ್ನ್
ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಮಾನ್ಯ
ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ಕ್ಕು ಶೇ.3ರಷ್ಟಟ ಬಡಿೆ ವಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
9)ಟ್ಯಯ ಕ್ತಾ /ಗೂಡ್ಸಾ ವಾಹನ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ:• 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಮಾತರ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತ್ ಗರಿಷ್ಾ ರೂ.75000/-ಗಳಿಗೆ ಇಳಿೀಕ್ಕ
ಮಾಡಿ ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
• ತಲಾ 75000/- ರೂ. ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹಣ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಸಾಲ್
ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ದ.
• ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಮಾನ್ಯ
ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದು
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಉಳಿದಂತ್ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ರುವ್ ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೆ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಿ .
10) .ಮನೆ ಮಳಿಗೆ ಯೇಜ್ನೆ:* ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
5)

ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ
ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳು
ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.
• ಈ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಮುಗಲ್ಭೆ ಮತ್ತು ಕೀಮು ಹಿಾಂಸಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸರ
ವಕೀಪ್ಗಳಿಾಂದ ಹಾನಿಗಳಗಾದವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ರೂ. 5.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳ ಘಟಕ ವೆಚಿ ಕ್ಕು ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಮತ್ತು
3ರ
ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.
• ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು
ಮಾನ್ಯ
ಮುಖ್ಯ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.

12).

ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಮಾರ್ಜಾನ್ ಹಣ ಸ್ಥಲ ಯೇಜ್ನೆ:-

ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಅಾಂದರೆ ರಾಜಿೀವ್ಗಾಾಂಧಿ
ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ನಿಗಮ, ಕನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಕಳಚೆ ನಿಮೂಾಲ್ನ್ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ ಮೂಲ್ಕ ವವಧ್ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಯೀಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದು ಯಾಗುವ್ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ನ್ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ಗೃಹ
ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣದ ಘಟಕ ವೆಚಿ ದವ ನ್ಯ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುವ್
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯ ವಂತಿಕ್ಕಯನ್ನು
(ಂ eಟ್ಟeಜಿiಛಿಚಡಿies ಅoಟ್ಟಣಡಿibuಣioಟ್ಟ)ಗರಿಷ್ಾ
ರೂ.1.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ ಮಾಜಿಾನ್ ಹಣ ಸಾಲ್ವ್ನು ಗಿ ಶೇ.4ರ ಬಡಿೆ ದರದಲ್ಲಿ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಯ ಪ್ರವಾಗಿ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವ್ ಸಂಸೆೆ ಗಗಳಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯ ಮೂಲ್ಕ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.

12)

4(1)(ಬಿ)(xiv)ಮತ್ತಿ
4(1)(ಬಿ)(xv)ರನವ ಯ
ಸಂಸ್ಥಾ ಯು
ಹೊಂದಿರುವ್/
ಸಂಸ್ಥಾ ಯಂದ ದೊರೆಯುವ್ ಇಲಿ ವೆ ಎಲೆರ್ಕಟ ರ ನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಳ್ವ್ಡಿಸಿರುವ್
ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮಾಹಿತ್ತ ವಿವ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿೇಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಪಡೆಯುವ್
ವಿವ್ರ ಮತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಕೆಲಸದ ಅವ್ಧಿ ಇತ್ಸಯ ದಿ.

ನಿಗಮದಿಾಂದ ಲ್ಭ್ಯ ವರುವ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾವ್ಾಜನಿಕರು
ಸಂಸೆೆ ಯಿಾಂದ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಪ್ಡೆಯುವ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇರ್ಕದ ಅಜಿಾ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ ಈ
ಕ್ಕಳಕಂಡ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಚಾರರ್ಕು ಗಿ ವ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ನಿಗಮದ
ಯೀಜನೆಗಳ
ಪ್ರ ಚಾರಕ್ಕು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್
ಕರ
ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು /ಕ್ತರುಹತಿು ಗೆಗಳನ್ನು ಮುದರ ಣ ಮಾಡಿ ಚಚ್ಾ ಮಸಿೀದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಜೈನ್ ಬಸಿೀದಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ.
2. ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಸೆ ಳಿಯ ಪ್ತರ ಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಆಹಾವ ನಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟಣೆÉ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.
3. ವೃತಿು ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕ್ಕಲ್ವು ಜನಾಂಗಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು
ಆಹಾವ ನಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕರ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು /ಕ್ತರು
ಹತಿು ಗೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡಿ ಅವ್ರುಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವಂತ್
ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ.
4. ನಿಗಮದ ಜಿಲೆಿ ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು ಪ್ರ ವಾಸ ರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ವವಧ್ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಾಂದಿಗೆ ಘಟಕ ತಪ್ರಸಣೆಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ.
5. ಪ್ರ ತಿ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವ್ಷ್ಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಿ
ಯೀಜನೆಗಳ ವವ್ರಗಳನ್ನು ವಾತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಚಾರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ಅವ್ರೂ ಸಹ ಸುದಿೆ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ
ಬಗೆೆ ವವಧ್ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲಾವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ನಿದೇಾಶನಲ್ಯ ಇವ್ರ ಅಧಿೀನ್ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಂದರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರ ಚಾರ
ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ.
6. ಅರಿವು ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಎಲಾಿ ವೃತಿು ಪ್ರ ರ್ಕಲೇಜುಗಳ ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ಾನ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು ಸಂಕ್ತಾ ಪ್ು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಅದೇ ರಿೀತಿ
ನಿಗಮದ
ಯೀಜನೆಗಳ
ಸಂಕ್ತಾ ಪ್ು
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಎಲಾಿ
ಜಿಲಾಿ
ಪಂಚಾಯತ್/ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಕ
ಪಂಚಾಯತ್
ನೀಟ್ಟಸ್
ಬೀಡ್ಾಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುವಂತ್ಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದ್ದ.
7. ನಿಗಮದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಘಟಕ ಪ್ರಶಿೀಲ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ
ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿದಾಗ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಆ ಗಾರ ಮದ ಜನ್ರಿಗೆ ವವ್ರಣೆ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.
8. ಸಂಸೆೆ ಯ ಕ್ಕಲ್ಸದ ಅವ್ಧಿ: ಸೀಮವಾರದಿಾಂದ ಶನಿವಾರದವ್ರೆಗೆ ಬಳಗೆೆ 10-00
ಗಂಟೆಯಿಾಂದ ಸಾಯಂರ್ಕಲ್ 5.30 ಗಂಟೆಯವ್ರೆಗೆ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುತು ದೆ. ಎಲಾಿ
ಭಾನ್ನವಾರ, ಪ್ರ ತಿ ತಿಾಂಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಘೀಷಿಸಿರುವ್
ರಜಾ ದಿನ್ಗಳಂದ್ದ ಸಂಸೆೆ ಯು ಮುಚಿ ರುತು ದೆ.
9. ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಯು: 12ನೇ
ಮಹಡಿ, ವಶೆವ ೀಶವ ರಯಯ ಮುಖ್ಯ ಗೀಪುರ, ಡ್ಡ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ,
ಬಾಂಗಳೂರು-560001 ಈ ವಳಾಸದಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ.

13)

4(1)(ಬಿ)(xvi) ರನವ ಯ ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ವಿವ್ರ, ಹೆಸರು
ಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ೇತರ ವಿವ್ರಗಳು.

2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ರ್ಕಯ್ದೆ ಅನ್ವ ಯ (ಕಾಂದರ ರ್ಕಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯಯ :22/2005)
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು
ಈ ರ್ಕಯ್ದೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ದತು ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡವ್ರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1

Appelate Authority
ಮೇಲೆ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ
(ಅhಚಠಿಣeಡಿ 5, Seಛಿ 19(1) ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ,
12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೀಪುರ, ವಶೆವ ೀಶವ ರಯಯ ಕಾಂದರ ,
ಡ್ಡ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001

2

Public Information Officer
ಅಧಿರ್ಕರಿ (ಅhಚಠಿಣeಡಿ 2, Sec 5(1)
ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್
ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ, 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೀಪುರ,
ವಶೆವ ೀಶವ ರಯಯ ಕಾಂದರ , ಡ್ಡ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001

3

Public Information Officer
ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿರ್ಕರಿ
(ಅhಚಠಿಣeಡಿ 2, Seಛಿ 5(1) ಜಿಲಾಿ ಮಟಟ ಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್
ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ,

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರುಗಳನ್ನು ಚಾಪ್ಟ ರ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್
2(2)ರನ್ವ ಯ ಜಿಲಾಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನು ಗಿ ನೇಮ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.

14)

4(1)(ಬಿ)(xvii) ರನವ ಯ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಯದ ಇನಿನ ತರ ಮಾಹಿತ್ತಗಳು:

ಪ್ರ ಸುು ತ ಇರುವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚಿ ನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಆ ಕಂಡಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುವುದ್ದ.

ಪ್ರ ಧಾನ್ ಹಣರ್ಕಸು ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ(ನಿ)

ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ(ನಿ)

ಕಂಪೆನಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ(ನಿ)

ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ
ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ(ನಿ),

4(1)(ಬಿ)(xvi) ರನವ ಯ ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ವಿವ್ರ, ಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ೇತರ
ವಿವ್ರಗಳು-ಕನಾಾಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ
ನಿಗಮ, ಕಂದರ
ಕಛೇರಿ,
ಬಂಗಳೂರು
2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ರ್ಕಯ್ದೆ ಅನ್ವ ಯ (ಕಾಂದರ ರ್ಕಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯಯ :22/2005)
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು
ಈ ರ್ಕಯ್ದೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ದತು ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡವ್ರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1
ಂಾಂಠಿಠಿeಟಟಚಣe ಂಾಂuಣhoಡಿiಣರ್ಥ
ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಾ ನ್ವ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ
(ಅhಚಠಿಣeಡಿ 5, Seಛಿ 19(1) ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ, 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೀಪುರ,
ವಶೆವ ೀಶವ ರಯಯ ಕಾಂದರ , ಡ್ಡ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001
2
Pubಟiಛಿ Iಟ್ಟಜಿoಡಿmಚಣioಟ್ಟ ಔಜಿಜಿiಛಿeಡಿ
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ
(ಅhಚಠಿಣeಡಿ 2, Seಛಿ 5(1) ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ, 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೀಪುರ,
ವಶೆವ ೀಶವ ರಯಯ ಕಾಂದರ , ಡ್ಡ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001
3
Pubಟiಛಿ Iಟ್ಟಜಿoಡಿmಚಣioಟ್ಟ ಔಜಿಜಿiಛಿeಡಿ
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ
(ಅhಚಠಿಣeಡಿ 2, Seಛಿ 5(1)
ಜಿಲಾಿ ಮಟಟ ಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳ
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ,
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಜಿಲಾಿ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರುಗಳನ್ನು ಚಾಪ್ಟ ರ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್
2(2)ರನ್ವ ಯ ಜಿಲಾಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನು ಗಿ ನೇಮ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಹಿ/ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು.
4(1)(ಬಿ)( ix)ರನ್ವ ಯ ಸಂಸೆೆ ಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ವವ್ರಗಳು:
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಕಛೇರಿಯ ವಳಾಸ ಮತ್ತು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಈ
ಮುಾಂದಿನಂತ್ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದೆ.
ಸಂಸೆೆ ಯ ವಳಾಸ
ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ: ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ(ನಿ),
ಬಾಂಗಳೂರು
ವಶೆವ ೀಶವ ರಯಯ ಕಾಂದರ , 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೀಪುರ,
ಡ್ಡ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-22860999
080-22864782
ಇ-mಚiಟ:ಞmಜಛಿ.ho.iಟ್ಟಜಿo@gmಚiಟ.ಛಿom
Websiಣe:ತಿತಿತಿ.ಞmಜಛಿ.ಞಚಡಿ.ಟ್ಟiಛಿ.iಟ್ಟ
ಅಧಿರ್ಕರಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ :
ಶಿರ ೀಮತಿ.ಸೈಯಿದಾ ಆಯಿಷ್ಠ, ಕ್ಕ.ಎ.ಎಸ್.(ಹಿರಿೀಯ ಶೆರ ೀಣಿ)

ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ,
ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಗಳೂರು
ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಾ ನ್ವ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-228608999
ಶಿರ ೀ ಸೈಯದ್ ವ್ಜಿೀರ್ ಅಹಮದ್,
ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕರು,
ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ,
ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಗಳೂರು.
ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-22864782
ಸಹಿ/ವ್ಯ ವ್ಸಾೆ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು.

