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ಅಧಿಸೂಚನೆ: 

 

ಭಾಯತ ಸರ್ಕಾಯದ 2005ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ರ್ಕಯೆ್ದ  (ಕೇಂದರ  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಸಂಖೆ್ಯ :22/2005) 

ಚಾಟ ರ್-11 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(B) ಅಡಿಮಲಿ್ಲ  ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭಕೄು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  ಸಾರ್ಾಜನಿಕ 

ತಿಳುರ್ಳಿಕೄಗಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

(i) ಸಂಸೆೆ ಮ ಯಚನೆ ಹಾಗೂ ಅದಯ ರ ರ್ಕಮಾಗಳು ಭತ್ತು  ಕತಾರೆ್ ಗಳು. 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭವು 07.02.1986ಯಲಿ್ಲ  

ಸೆಾ ನೆಯಾಗಿದೆ್ದ , ಈ ನಿಗಭದ್ಧೇಂದ ಭತಿೀಮ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರು ಅೇಂದರೆ ಮುಸಲಾಾ ನರು, 

ಕೄರ ೈಸು ರು, ಜೈನರು, ಬೌದೆ ರು, ಸಿಖ ರು ಭತ್ತು  ಪ್ರಸಿಾ ಜರ್ನೇಂಗದರ್ಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಭತ್ತು  

ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಹಮ್ಮಾ ಕೇೇಂಡು ರ್ಕಮಾರೂಕೄು  

ತಯಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ನಿಗಮದ ಸ್ಥಾ ನೆ 

 

f¯Éèದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ರುರ್ ಮುಸಲಾಾ ನರು, ಕೄರ ೈಸು ರು, ಜೈನರು, ಬೌದಿ ರು, ಸಿಖ ರು 

ಭತ್ತು  ಪ್ರಸಿಾ ಜರ್ನೇಂಗದರ್ರು ಭತಿೀಮ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಮಕೄು  ಸೇರಿರುತ್ತು ರೆ. 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಮದ ಫಹುಪ್ರಲು ಜನರು ಫಡತನದ ರೇಖ್ಯಮ ಕೄಳಗಿದೆ್ದ  ಅರ್ಯ 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಮನ್ನು  ಉತು ಭ ಡಿಸುರ್ ಸಲುವಾಗಿ 

ನಿಗಭರ್ನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ನಿಗಮದ ಉದ್ದ ೇವ 

 

ಭತಿೀಮ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಮದ ಜನಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ 

ಸೆಿ ತಿಗತಿಮನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುರ್ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿಮನ್ನು  ಮದಲು ಸೆಾ ಪಿಸಿದೆ  ಕರ್ನಾಟಕ 

ಹಿೇಂದ್ದಳಿದ ರ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭಕೄು  (ಡಿ.ದೇರ್ರಾಜ ಅಯಸು ಹಿೇಂದ್ದಳಿದ ರ್ಗಾಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭ ಎೇಂದ್ದ ಪುನರಾ ು ಭಕಯೊಂೇಂಡಿದೆ) ರ್ಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಹಿೀಗಿದೆ ರೂ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿೇಂದ್ದಳಿದ ರ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭದ್ಧೇಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳುು ತಿು ದೆ  

ಯೀಜನೆಗಳು ಭತಿೀಮ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಸೆಿ ತಿಗತಿಮನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುರ್ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ರಿಣಾಭರ್ನ್ನು  ಬೀರುತಿು ಲಿ್  ಎೇಂಫ ಅೇಂಶದ್ಧೇಂದಾಗಿ ಭತ್ತು  ರಾಜೆ ದ ಭತಿೀಮ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಮನ್ನು  ಉತು ಭಡಿಸುರ್ ಸಲುವಾಗಿ 

ಹಾಗೂ ಅರ್ಯನ್ನು  ಸಮಾಜದ ಮುಖೆ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುರ್ ಏಕೆಕ ಉದೆೆ ೀಶದ್ಧೇಂದ ಆಗಿನ 

ಮುಖೆ್ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದೆ  ದ್ಧವಂಗತ ರಾಭಕೃಷ್ಣ  ಹೆಗೆೆ ಮರ್ಯ ನೇತೃತವ ದ ಸರ್ಕಾಯವು 



ದ್ಧರ್ನೇಂಕ 07.02.1986ರಂದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭ ಎೇಂಫ 

ರ ತೆ್ ೀಕ ನಿಗಭರ್ನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸಿತ್ತ.  

 

ರಾಜೆ ದ ಭತಿೀಮ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಮದ ಕಡುಫಡರ್ಯನ್ನು  

ಸಾವ ರ್ಲಂಬಗಳರ್ನು ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತು  ಅರ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೆ್ನ ಮ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ದ 

ಹಾಗೂ ಅರ್ಯ ಆರ್ಥಾಕ ಭತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಮನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ ನಿಗಭದ ಮುಖೆ್  

ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 

 

ನಿಗಮದ ಸಂಘಟನಾ ಯ ಸ್ಥಾ  

 

ನಿಗಭದ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿರ್ಕರಿ, 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ರಿವೀಕ್ಷಕ ಭತ್ತು  ಕಂಪೆ್ಯ ಟರ್ ಆರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು  ಳಂೇಂಡ ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧಗಳು 

ಕತಾರೆ್ ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆಾ ರೆ.  

 

ರ ಸುು ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದೆ್ಧ  ನಿಗಭವು 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಈ 

ಕೄಳಕಂಡ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸುತಿು ದೆ.  

 

1). ಅರಿವು (ವಿದ್ಯಯ ಭ್ಯಯ ಷ) ಸ್ಥಲ ಯೇಜನೆ :- 

 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭದ್ಧೇಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳುು ತಿು ರುರ್ 

ಅರಿವು ವದೆಾ ಭೆಾ ಸ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಮನ್ನು  2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನವ ಮವಾಗುವಂತ್ 

ರಿಷ್ು ೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊಯಡಿಸಿದೆ್ದ  ಇದಯನವ ಮ ಹೊಸ (ಪ್ರ ೀಶ್) ಭತ್ತು  ನವೀಕಯೊ 

ರ ಕಯೊಗಳಲಿ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಿೀರ್ಕಾ  ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕಯದ್ಧೇಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವದೆಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ 

ಕೄಳಕಂಡ ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

1 ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ/ನಿೀಟ್ ಇೇಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇೀಟಾದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ 

ಆಯ್ದು ಯಾದ  ವೈದೆ ಕೀಮ MBBS ವದೆಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧರ್ನ ಶುಲ್ು  ಮಾತರ  

ಭೀದರ್ನ ಶುಲ್ು ದ 50% ಗರಿಷ್ಟ  ರೂ.2.00ಲ್ಕ್ಷಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 

2 ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇೇಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇೀಟಾದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ  

ಬಡಿಎಸ್  ವದೆಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧನ ಶುಲ್ು  ಮಾತರ  ರೂ.30.000/- ಸಾಲ್ 

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

3 ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇೇಂದ ಅೇಂದರೆ ಇೇಂಜಿನಿಮರಿೇಂಗ್,ಆಯುರ್ವಾದ, ಐ.ಎಸ್.ಎೇಂ.ಹೆಚ್, 

ವದೆಾ ಭೆಾ ಸ ಡೆಮಲು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ 

ವದೆಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧರ್ನ ಶುಲ್ು  ರೂ.30,000/-ಸಾಲ್ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ವರ ಮವಕಿ್ತ  ಯೇಜನೆ:- 

 

f¯ÉèAiÀÄಭತಿೀಮಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಮಕೄು  ಸೇರಿದ ಸಾೇಂರ ದಾಯಿಕ 

ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾಯರು ಆಧುನಿಕತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಫಳಕೄಯಿೇಂದಾಗಿ ತಭಾ  ಸಾೇಂರ ದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಮನ್ನು  ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಕೌಶಲ್ತ್ಗೆ 



ಅನ್ನಗುೊವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಡಿಸಿಕೇಳು ಲು ಭತ್ತು  ಆದಾಮ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುರ್ ಚಟುರ್ಟ್ಟಕೄಗಳಿಗೆ 

ಫಳಸಿಕೇಳು ಲು ಅಗತೆ ವರುರ್ ಆರ್ಥಾಕ ನೆಯರ್ನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸುರ್ ಉದೆೆ ೀಶದ್ಧೇಂದ, 

‘ಶರ ಭಶಕು ’ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲಿ್ಲ  ಘಟಕ ವೆಚಿ ರ್ನ್ನು  ರೂ.25,000/- ದ್ಧೇಂದ ರೂ.50,000/-ಕೄು  

ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ಸರ್ಕಾಯವು ಅದೇಶ ಹೊಯಡಿಸಿದೆ.   ಘಟಕ ವೆಚಿ  ರೂ.50,000/-ಗಳ ಸಾಲ್ದ 

ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಸಾೇಂರ ದಾಯಿಕ (ಪ್ರರಂರಾಗತ ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು/ವೃತಿು  

ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾಯರಿಗೆ ಅನವ ಮವಾಗುತು ದೆ.ಶರ ಭಶಕು  ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ 

ಮಂಜೂರಾದ ಪಲಾನ್ನಬವಗಳ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್ ಭತ್ತು  ಐಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಂಖೆ್ಯ  ಭತ್ತು  

ಪಲಾನ್ನಬವಗಳ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್ಮ ವರ್ಯದ ಮದಲ್ನೆ ಪುಟ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕ್ಕ, ಸಾಲ್ ಡೆದ್ದ ಪಲಾನ್ನಬವಯು ಉದೆೆ ೀಶಿತ ವೃತಿು ಗೆ ಮಾತರ  ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  

ಫಳಸಿಕೇಳು ಬೇಕ್ಕ. 

 

ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ:-  

 

ವಧಾನಸಭಾ ಭತಕೄಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕಯ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ 

ಪಲಾನ್ನಬವಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ 

ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.ಇದಯಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ಯಷ್ಟಟ  ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  

ಬೆ್ದ ಕ್ ಎೇಂಡ್ ಸ ಸಹಾಮಧನವಾಗಿ ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.ಈ ಸಾಲ್ಕೄು  ಸಾಲ್ಲಯಾನ ಶೇ.4ಯ 

ಫಡೆಿ ದಯ ವಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.ಮೂರು ರ್ಷ್ಾದ ಅರ್ಧಿಯಳಗೆ ಸಾಲ್ ಭರುವಾತಿಸಿದಾಗ 

ಮಾತರ  ಶೇ.50ಯಷ್ಟಟ  ಸಹಾಮಧನರ್ನ್ನು  ಬೆ್ದ ಕ್ ಎೇಂಡ್ ಸ ಸಬಿ ಡಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ದ ಖ್ಯತ್ತ 

ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲ  ಹೊೇಂದಾಣಿಕೄ ಮಾಡಿಕೇಳು ಲಾಗುವುದ್ದ.ತಪಿಪ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಯೊಾ ಮತು ರ್ನ್ನು  

ಸಾಲ್ರ್ರ್ನು ಗಿ ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.  ಯೀಜನೆ ಉದೆೆ ೀಶರ್ಕು ಗಿ ಗುತಿಾಸಲಾದ 

ಸಾೇಂರ ದಾಯಿಕ (ರಂರಾಗತ) ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು/ ವೃತಿು  ಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಬೆ  

ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

3) ಷಣ್ಣ  (ಮೈಕ್ರ ೇ)ಸ್ಥಲ ಮತಿ್ತ  ಷಹಾಯಧನ ಯೇಜನೆ:- 

 

 ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲಿ್ಲ  ನಗಯ ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಭತ್ತು  ಗಾರ ಭಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸವಾಗಿರುರ್ 

ಭತಿೀಮ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರು ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ಅನಕ್ಷಯಸೆ ರಾಗಿದೆ್ದ , ಅೇಂತಹ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಸಮುದಾಮಕೄು  ಸೇರಿದ ಕ್ಕಶಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಕಶಲ್ಮಲಿ್ದ ರೆ್ ಕು ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಸೊಣ  ರ ಮಾೊದ ವೆಾ ಪ್ರಯರ್ನ್ನು  ಮಾಡಲು ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಬೆ ರ್ನ್ನು  

ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

 ನಿಗಭದ್ಧೇಂದ ಪಲಾಪೇಕಾ ಗಳು ಸವ -ಸಹಾಮ ಗುೇಂಪುಗಳನ್ನು  ಇತರೆ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ 

ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸವ  ಸಹಾಮ ಗುೇಂಪುಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ಯೀಜನೆಮನ್ನು  ಸಿದೆ ಡಿಸಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸಫಹುದಾಗಿದೆ. ಸವ -ಸಹಾಮ 

ಗುೇಂಪಿನ ಗಾತರ  10 ಜನ ರಿೇಂದ 20ಜನ ರ್ರೆಗೆಮಾತರ  ಮ್ಮತಿಂಳಿಸಬೇಕರುತು ದೆ. ಸವ -ಸಹಾಮ 

ಗುೇಂಪು ಕನಿಷ್ಟ  ೇಂದ್ದ ರ್ಷ್ಾದ್ಧೇಂದ ರ್ಕಮಾ ನಿರ್ಾಹಿಸಿತಿು ಯಬೇಕ್ಕ ಭತ್ತು  ಸವ -ಸಹಾಮ 

ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್ ತ್ರೆದ್ದ ೇಂದ್ದ ರ್ಷ್ಾ ವಾಗಿಯಬೇಕ್ಕ. ಸವ -ಸಹಾಮ 

ಸಂಘವು ಆರ್ಥಾಕ ಚಟುರ್ಟ್ಟಕೄಗಳಲಿ್ಲ  ಲಾಬದಲಿ್ಲಯಬೇಕ್ಕ. ಸವ -ಸಹಾಮ ಗುೇಂಪಿನ 

ಸದಸೆ ರಾಗಿರುರ್ ಪಲಾನ್ನಬವ ಜಮ್ಮೀನ್ನ ಹೊೇಂದ್ಧದೆ ಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಸರ್ಕಾರಿ 

ಸಾವ ಭೆ ದ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉದೆ್ ೀಗದಲಿ್ಲದೆ ಲಿ್ಲ  ಅರ್ರಿಗೆ ಸೊಣ  ರ ಮಾೊದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾಲ್ 

ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡತಕು ದೆ ಲಿ್ .  ಮೈಕೇರ ೀ ಕೄರ ಡಿಟ್ ಹೊರ್ಕಸು 

ಯೀಜನೆಮಡಿ ಭತ್ತು  ಸವ ಯಂ ಉದೆ್ ೀಗ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶೇಕಡ 50 ಯಷ್ಟಟ  



ಸಹಾಮಧನ, ಗರಿಷ್ಟ  ರೂ.5,000/-ಗಳು ರ ತಿ ಪಲಾನ್ನಬವಗೆ ಪಲಾನ್ನಬವಮ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುರ್ ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ಸವ -ಸಹಾಮ ಗುೇಂಪುಗಳಿಗೆ 

ಬೆ್ದ ೇಂಕನಲಿ್ಲ  ತ್ರೆದ್ಧರುರ್ ಖ್ಯತ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯ  ನಮೂದ್ಧಸಿ ಚೆಕ್ಕು ಗಳನ್ನು  ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್ಗೆ 

ಜಮಾ ಮಾಡಫಹುದಾಗಿದೆ. ಸವ  ಸಹಾಮ ಸಂಘಗಳು ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ಪಲಾನ್ನಬವಗೆ ಶೇಕಡ 

5ಯಫಡೆಿ  ದಯದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಬೇಕ್ಕ. 

 

ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ:- 

 

ವಧಾನಸಭಾ ಭತಕೄಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕಯ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  

ಪಲಾನ್ನಬವಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ 

ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 

4. ಮೈಕ್ರ ೇ ಸ್ಥಲ ಯೇಜನೆ(ವೈಯಕಿ್ತಕ) 

  

ನಿಗಭದ ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಮಲಿ್ಲ  ಇದ್ದರ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್, ಸಹಾಮಧನ 

ಯಾವುದನ್ನು  ಡೆಮದ ಕಡುಫಡತನದಲಿ್ಲರುರ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ 

ಸಮುದಾಮದಅೇಂತೆ್ ೀದಮ/ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಕಡ್ ಸಾ ಹೊೇಂದ್ಧರುರ್ 25 ರಿೇಂದ 50  

ರ್ಯೀಮಾನದ್ಳಗಿನ ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ, ತಳುು ರ್ ಗಾಡಿಮಲಿ್ಲ   ವೆಾ ಪ್ರಯ, ಬೀದ್ಧ ವೆಾ ಪ್ರಯ, 

ಜ್ಞತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವೆಾ ಪ್ರಯ,  ಕರಾಣಿ ಅೇಂಗಡಿ,ಅರಿಷಿನ/ ಕ್ಕೇಂಕ್ಕಭ/ ಅಗಯಫತಿು /ಕಪ್ಯಾಯ, 

ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾದಲಿ್ಲ , ಟ್ಟೀ/ರ್ಕಪಿ ಮಾರಾಟ, ಎಳನಿೀರು ವೆಾ ಪ್ರಯ,  ಹೂವನ ವೆಾ ಪ್ರಯ, 

ತಯರ್ಕರಿ ವೆಾ ಪ್ರಯ, ಹಣಿಣ ನ ವೆಾ ಪ್ರಯ, ಇನಿು ತಯ ಸೊಣ  ವೆಾ ಪ್ರಯ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಕ 

ಬಂಡವಾಳರ್ಕು ಗಿ ರೂ.10,000/-ಮತು ದ( ರೂ.8000/- ಸಾಲ್ +ರೂ.2,000/- ಸಬಿ ಡಿ) 

ಅಲಾಾ ರ್ಧಿ ಸಾಲ್ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

ಸಾಲ್ ನಿೀಡಿಕೄ ವಧಾನ: 

 
ªÉÆದಲ  ಹಂತ:  

 

1. ನಿಗಭದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಟನಲಿ್ಲಹೆಸರು,ವಳಾಸ,ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ಯ ,ಮಬೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ  ಇತೆ್ತ ದ್ಧ 

ಪ್ರರ ಥಮ್ಮಕ ವರ್ಯಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಜಿಾದಾಯರು ನಿೀಡಿದ 

ಮಬೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಒಟ್ಟಪಿ ಸಂಖೆ್ಯ ಯೇಂದ್ದ ಫರುತು ದೆ. ಅದನ್ನು  ಆನ್ ಲೈನಿನಲಿ್ಲ  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಾಗ ಅಜಿಾಯು ನಿಗಭದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ರಿಜಿಸಟ ರ್ ಆಗುತು ದೆ. ಆಗ 

ಅಜಿಾದಾಯಯ ರಿಜಿಸಟ ರ್ ಸಂಖೆ್ಯ  ಮಬೈಲ್ಲಗೂ ಯವಾನೆಯಾಗುತು ದೆ. ನಂತಯ ಪುನ: 

ರಿಜಿಸಟ ರ್ ನಂಫರ್ ಮೂಲ್ಕ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಟಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ,ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್,ಆದಾಮ/ಜ್ಞತಿ 

ರ ಮಾೊ ತರ  ಇತೆ್ತ ದ್ಧ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಸಾು ನ್ ರ್ಕಪಿಮನ್ನು  ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಸ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ. 

ಸಾಲ್ದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ನಿಗದ್ಧತ ಅರ್ಧಿಯಳಗೆ ಆನ್ ಲೈನಿನಲಿೆ ೀ ಬತಿಾ 

ಮಾಡಿ,ಸಂಬಂಧಟಟ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಸ ಮಾಡಿದ ನಂತಯ 

ಸಿವ ೀಕೃತಂೇಂಡ ನಿಭಾ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಾಮ ಎಯಡು ರ ತಿಗಳನ್ನು  ಪಿರ ೇಂಟ್ ಮಾಡಿ 

ಇಟುಟ ಕೇಳು ಬೇಕ್ಕ.   

 

 

ಅ). ಅಜಿಾಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ನಿೀಡಬೇರ್ಕದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳು 

 

1. ಸಯಳ ಅಜಿಾ ನಮೂನೆ (ಆನ್ ಲೈನಿನಲಿೆ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ) 



2. ಆಧಾರ್ ರ್ಕಡ್ ಸಾ ರ ತಿ 

3. ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಕಡ್ ಸಾ/ಅೇಂತೆ್ ೀದಮ ರ್ಕಡ್ ಸಾ ರ ತಿ 

4. ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಪ್ರಸ್ ಪುಸು ಕದ ಜೆರಾಕಿ್ ರ ತಿ(ಹೆಸರು,ಖ್ಯತ್ ಸಂಖೆ್ಯ ,ಫೀಟೀ,ಬೆ್ದ ೇಂಕನ 

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕಯ ಸಹಿ ಇರುರ್ ಪುಟಭತ್ತು   ಇತಿು ೀಚ್ಚನ ಎಯಡು ತಿೇಂಗಳ ರೆ್ ರ್ಹಾಯ,ಶಿಲುು  

ತ್ೀರಿಸುರ್ ಪುಟಗಳಜೆರಾಕಿ್) 

5. ಜ್ಞತಿ/ಆದಾಮ ರ ಮಾೊ ತರ  

6. ವಧವೆಮರು: ಪಿೇಂಚಣಿ ದಾಖ್ಲೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಭಯೊ ರ ಮಾೊ ತರ  

7. ವಕಲ್ ಚೇತನರು: ಅಧಿಕೃತ ಅೇಂಗವೈಕಲೆ್  ರ ಮಾೊ ತರ . 

 

ಆ).ಅರ್ಜಿ ಷಲಿ್ಲಕೆ ಮತಿ್ತ  ಮಂಜೂರಾತಿ ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ: 

 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ,ನಿಗಭವು ನಿಧಾರಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ 

ಆಧಾಯದಲಿ್ಲ ,ವಧಾನಸಭಾ ಭತಕೄಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕಯ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  

ಪಲಾನ್ನಬವಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ 

ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 

ಎರಡನೇ ಹಂತ:   

 

1.  ಹಿೀಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ ಪಲಾನ್ನಬವಗಳಿಗೆ ಮಬೈಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಆಯ್ದು ಯಾಗಿರುರ್ ಫಗೆೆ  

ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಪಲಾನ್ನಬವಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಭಗೆ ನಿೀಡಿದ ರಿಜಿಸಟ ರ್ 

ನಂಫರ್ ಮೂಲ್ಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಲೈನಿನಿೇಂದ ಸಾಲ್ದ ದಾಖ್ಲೆ ತರ ಗಳನ್ನು  

ಮಾತರ   ಡೌನ್ ಲೀಡ್ ಸ ಮಾಡಿಕೇೇಂಡು,ಬತಿಾ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಹಾಕದ ದಾಖ್ಲೆ 

ತರ ಗಳನ್ನು  ಸಾು ನ್ ಮಾಡಿ ಭತ್ು  ಅಲೀಡ್ ಸ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.  

 

2.  ಆನ್ ಲೈನಿನಲಿ್ಲ  ಅಲೀಡ್ ಸ ಮಾಡಿದ ನಂತಯ, ಸಹಿ ಹಾಕಟುಟ ಕೇೇಂಡ .ಸಾಲ್ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ತರ  ಹಾಗೂ ತಗಾದೆತರ ,ಹಿೇಂದೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಸಾಲ್ದ ಅಜಿಾ ಭತ್ತು  

ನಿೀಡಿರುರ್ ಕೄವೈಸಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ರ ತಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ, ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕಯ ಕಛೇರಿಮಲಿ್ಲ  

ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕ್ಕ. 

 

ಮೂರನೇ ಹಂತ: 

 

ಸಾಲ್ ಅನ್ನಮೀದನೆಮ ನಂತಯ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಯಿೇಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಲ್ದ 

ಮತು ರ್ನ್ನು  ನೆಫ್ಟ  ಮೂಲ್ಕ ರ ತಿಯೀರ್ಾ ಆಯ್ದು ಯಾದ  ಪಲಾನ್ನಬವಗಳ ಖ್ಯತ್ಗೆ ಜಮಾ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

 

 

 

ಸ್ಥಲ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ: 

ಮೈಕೇರ ೀ ಸಾಲ್ದ ಮರೆಟೀರಿಯಂ ಅರ್ಧಿ 2 ತಿೇಂಗಳು ಮಾತರ . ಸಬಿ ಡಿ ಮತು  ರೂ.2000/- 

ಬಟುಟ , ರೂ.8000/- ಸಾಲ್ದ ಮತು ರ್ನ್ನು ಶೇಕಡ 4ಯ ಫಡೆಿ ಯೇಂದ್ಧಗೆ 10 ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ 

ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ , ರೂ.820/-ರಂತೇಭರುಪ್ರರ್ತಿ ಮಾಡತಕು ದೆ್ದ . 

 



5)ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಯೇಜನೆ:- 

 

ಈ ಯೀಜನೆಮಲಿ್ಲ  ಗುರಿಗೆ ಅನ್ನಗುೊವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸುರ್ ಅಜಿಾ ಹಾಗೂ ಅಗತೆ  

ರೆವನೆ್ನ  ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳಾದ ನಿಗದ್ಧತ ಅಜಿಾ, ಜ್ಞತಿ &ಆದಾಮ ದೃಢೀಕಯೊ( ನಗಯ 

ರ ದೇಶಕೄು  ರೂ. 1,03,000/- ಭತ್ತು  ಗಾರ ಮ್ಮೀೊ ರ ದೇಶಕೄು  81,000/-ಯ ಳಗೆ) ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ, 

ಮೊ ಟೇಷ್ನ್, ಸೊಣ  ಭತ್ತು  ಅತಿ ಸೊಣ  ರೈತಯ ದೃಢೀಕಯೊ, ಇ.ಸಿ(13 ರ್ಷ್ಾದರ್ರೆಗೆ), 

ಚೆಕ್ಕು ಬಂದ್ಧ, ವಂಶವೃಕ್ಷ, ಜಮ್ಮೀನಿನಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾರ್ರಿ ಸೌಲ್ಬೆ ವಲಿ್ದ ಇರುರ್ ಫಗೆೆ  ವ.ಎ 

ರ್ಯದ್ಧ, ಭಾರ್ಚ್ಚತರ , ಜಮ್ಮೀನ್ನ ಕನಿಷ್ಾ  1.20 ಎಕೄರೆಯಿೇಂದ 5.00 ಎಕೄರೆ ಳಗೆ ಹೊೇಂದ್ಧರುರ್ 

ಪಲಾಫೇಕಾ ಯಿೇಂದ ಅಜಿಾಡೆದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು  ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  

ಆಯಾಮ ವಧಾನಸಭಾ ಶಾಸಕರೇ ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿದೆ್ದ  ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಿೇಂದ ಈ 

ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಿ ಕೇಳವೆ ಬ್ದವ ಕೇರೆಮಲು ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ ರ ಸಾು ರ್ನೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕೇಡಲಾಗುವುದ್ದ.  ರ ತಿ ಬ್ದವ ಘಟಕದ ವೆಚಿ  3.50 ಲ್ಕ್ಷಗಳಾಗಿದೆ್ದ  

(ವದೆ್ಯ ದಿ್ಧ ಕಯೊ ಸೇರಿದಂತ್) ನಿಗಭರ್ವ ಕೇಳವೆ ಬ್ದವ ಕೇರೆಯುವಕೄ, ಪಂಪು ಮೀಟರ್ 

ಪೊರೈಕೄ ಭತ್ತು  ವದೆ್ಯ ದೆ್ಧ ೀಕಯೊ ವೈ.ಎೇಂ.ಡಿ. ವೆಚಿ ರ್ನ್ನು  ನಿಗಭವು ಬರಿಸುವುದ್ದ. ಈ 

ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲಿ್ಲ  ರೂ. 3,50,000/- ಲ್ಕ್ಷಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಹಾಮಧನವಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ:-  

 

ವಧಾನಸಭಾ ಭತಕೄಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕಯ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  

ಪಲಾನ್ನಬವಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ 

ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಡೆದ್ದ 

ಟ್ಟೇಂಡರ್  ರ ಕರ ಯ್ದಯಾದೆ ರಿೇಂದ ಕೇಳವೆ ಬ್ದವ ಕೇರೆಯಿಸಿ ಯೀಜನೆಮನ್ನು  

ರ್ಕಮಾಗತಂಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.   

 

6).       /ಟ್ಯಯ ಕಿ್ತ /ಗೂಡಿ್ಸ ವಾಸನ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಷಹಾಯಧನ:- 

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ವವಧ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ಕಗಳ  ಮೂಲ್ಕ ಟೆಾ ಕಿ /ಗೂಡಿ್ ಸ ವಾಹನರ್ನ್ನು  

ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಲು ಉದೆೆ ೀಶಿಸಿರುರ್ ಪಲಾನ್ನಬವಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ  ರೂ.75000 ಸಹಾಮಧನ 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ:-  

 

ಮಾನೆ  ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ   ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  ಪಲಾನ್ನಬವಗಳನ್ನು  

ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 

(ii) ಕನಾಿಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದ f¯Éè ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಕತಿಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು-  ಅನುಬಂಧ-

ಅ ರಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿದ್. 

 

ನಿಗಭದ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ/ನೌಕಯಯ ಕತಾರೆ್ ಗಳು ಹಾಗೂ 

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೄಗಳುಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭದ ಜಿಲಿಾ  ಭಟಟ ದ 

ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ ಸಾಭಥರ ೆ ದ ಚಾಟ್ಾ ವರ್ಯ ಈ ಕೄಳಕಂಡಂತಿದೆ. 



 

 

ರ್ಜಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದ ರ್ಜಲಿ್ಯ  ಯ ಸ್ಥಾ ಕರ ಅಧಿಕಾರ ಮತಿ್ತ  ಕತಿಯ ಗಳು: 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭದ  ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು ಆಯಾ 

ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಮ ಪ್ಯೊಾ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಾಹಣೆ, ಯೀಜನೆಮ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಭತ್ತು  ಗುರಿ 

ಸಾಧನೆ, ಬೆ್ದ ೇಂಕ್/ಹೊರ್ಕಸು ಸಂಸೆೆ ಗಳಡನೆ ರೆ್ ರ್ಹಾಯ, ರ ಕಟಣೆ ನಿೀಡುವುದ್ದ, ಅಜಿಾ 

ಡೆದ್ದ ಜಿಲಿಾ  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಡೆದ್ದ ಗುರಿಮನವ ಮ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಬೆ ಗಳನ್ನು  

ವತರಿಸಿ, ಲೆಕು  ತರ , ಇತೆ್ತ ದ್ಧ ರ್ಕಮಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಣೆ ಮಾಡುರ್ ಅಧಿರ್ಕಯ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

ರ್ಜಲಿ್ಯ  ಯ ಸ್ಥಾ ಕರುಗಳ ಕತಿಯ ಗಳು:  

1.  ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಮ ಸಂಪ್ಯೊಾ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಾಹಣೆ, ಗುರಿ ಅನವ ಮ ಎಲಿಾ  

ಯೀಜನೆಮ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಭತ್ತು  ಗುರಿ ಸಾಧನೆಮ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿ. ಭತ್ತು  ಸಾಲ್ 

ರ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಪ್ಯೊಾ ಜವಾಬೆ್ದ ಯರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.  

 

2.  ಅಗತೆ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ, ಯೀಜನೆಗಳ ಫಗೆೆ  ಜನ ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೀಡುವುದ್ದ. 

3.  ವವಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು, ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಗಳು ಭತ್ತು  ಹೊರ್ಕಸು ಸಂಸೆೆ ಗಳೇಂದ್ಧಗೆ 

ಯೀಜನೆಮ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನರ್ಕು ಗಿ ಸಭನವ ಯಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕೄಲ್ಸ ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

 

4.  ಸರ್ಕಾಯದ ವವಧ ಆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭತ್ತು  ನಿಗಭದ ಆದೇಶ, ತರ  ಭತ್ತು  

ಸುತ್ು ೀಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಹಿಸಿದ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

 

5.  ತಿೇಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಾ  10 ದ್ಧನಗಳ ರ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ ರ್ಸೂಲಾತಿ ಭತ್ತು  ಘಟಕ 

ತಪ್ರಸಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ. ಸಂಧಬ್ದಾನ್ನಸಾಯ ವವಧ ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ಹೊೀಫಳಿ 

ಕೇಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸು ರೆ್  ಮಾಡುವುದ್ದ.  

 

6.  ಜಿಲಿೆ ಮಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಮುಖೆ್ ಸೆ ರಾಗಿರುರ್ ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು ಜಿಲಿೆ ಮಲಿ್ಲನ 

ಎಲಿಾ  ಆಗು-ಹೊೀಗುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬೆ್ದ ಯರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 

 

7.  ನಿಗಭಕೄು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ Per Financial Code ಹೊರ್ಕಸಿನ ನಿರ್ಾಹಣೆ ವೆಚಿ ದ 

ಫಗೆೆ  ಆಗಿೇಂದಾಗೆೆ  ರ್ಕಲ್ರ್ಕಲ್ಕೄು  ಸರ್ಕಾಯದ್ಧೇಂದ ಹೊಯಡಿಸುರ್ ಆದೇಶ, ಸುತ್ು ೀಲೆ, 

ಭತ್ತು  ಮಾಗಾದಶಾನಗಳನ್ನು  ಕಟುಟ ನಿಟಾಟ ಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದ್ದ. 

 

8.  ನಿಗಭದ ಮಾನೆ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕ ನಿದೇಾಶಕರು ರ್ಹಿಸಿದ ಇತರೆ ಕಛೇರಿ 

ಕತಾರೆ್ ಗಳನ್ನು   ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

 

 

 (iii) ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಮತಿ್ತ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಣ್ಿಯ  

ತೆಗೆದುಕ್ಳುು  ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಅನುಷರಿಷಬೇಕಾದ ಕಾಯಿ ವಿಧಾನಗಳು: 

 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಜರ್ನೇಂಗದ ಸವಾಾೇಂಗಿೀೊ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ರ್ಕಮಾಕರ ಭರ್ನ್ನು  

ರೂಪಿಸಿ ನಿದೇಾಶಕ ಮಂಡಳಿ/ಸರ್ಕಾಯದ ಅನ್ನಮೀದನೆಯೀೇಂದ್ಧಗೆ 



ಅನ್ನಪ್ರಟ ನಂಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನದಲಿ್ಲನ ವಧಿ ವಧಾನಗಳ ಫಗೆೆ  ಸೂಕು  ಆದೇಶ, 

ಸುತ್ು ೀಲೆ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಸಾಲ್ಕೄು  ದಸಾು ರ್ವಜುಗಳನ್ನು  ಭತ್ತು  ನಿರ್ಾಹಿಸಬೇರ್ಕದ 

ಲೆಕು ತರ ಗಳನ್ನು  ಭತ್ತು  ಅಧಿರ್ಕರಿಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೄಮನ್ನು  ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ನಿಗಭದ 

ರ್ಕಮಾನಿರ್ಾಹಣೆಮ ವಧಿ, ವಧಾನಗಳನ್ನು  ರ ಗತಿಮನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿ ಹಂತದಲಿ್ಲ  

ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಆಯೀಗವು ಸಹ ಸಮ್ಮೀಕಾ ಸಿ ಸೂಕು  ಸೂಚನೆ/ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡುವುದ್ದ. ಜಿಲಿಾ  ಭಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಮತ್ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚ್ಚರ್ರು ವವಧ 

ಸಮ್ಮತಿಗಳು ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ ರ್ಕಮಾಗಳನ್ನು  ಸಮ್ಮೀರ್ಕಾ  ರ್ಕಮಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಣೆ 

ಮಾಡುತು ವೆ. 

 

 

(iv) ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಕಾಯಿನಿಿಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರು ಸೂತರ ಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಅನುಷರಿಷಲ್ಯಗು ನಿಯಮಾಳಿಗಳು, ನಿರ್ದಿವನಗಳು/ಅನುಸೂಚಿಗಳು; 

 

ಸರ್ಕಾಯವು ಆಯಾ ರ್ಷ್ಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀಡುರ್ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ಅನ್ನದಾನಗಳ 

ಹೊರ್ನ್ನು  ಅರ್ಲಂಬಸಿ ಜಿಲಿೆ ಮ ಜನ ಸಂಖೆ್ಯ ಮರ್ನು ಧರಿಸಿ ಜಿಲಿಾವಾರು ಭೌತಿಕ 

ಗುರಿಗಳನ್ನು  ನಿಗಭದ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಮ ವಾಷಿಾಕ ಕರ ಯಾ ಯೀಜನೆಮಲಿ್ಲ  

ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಅದರಂತ್ ನಿಗಭದ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಯಿೇಂದ ನಿೀಡಿರುರ್ ಗುರಿಮನ್ನು  

ವಧಾನಸಭಾ ಕೄಾ ೀತರ ವಾರು ಹಂಚ್ಚಕೄ ಮಾಡಿ ಲ್ಲೀಡ್ ಸ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಮೂಲ್ಕ ಶಾಖ್ಯವಾರು 

ಗುರಿಮನ್ನು  ನಿಗಧಿಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಕಲೆಾ ೊ ಇಲಾಖ್ಯಮ ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ 

ಭಟಟ ದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಮಲಿ್ಲ  ಗುರಿ ಭತ್ತು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ ವಧಾನದ ಫಗೆೆ  

ಸಾರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿಗಭವು ಕರ ಭ ರ್ಹಿಸಿರುತು ದೆ. 

 

 

(v) ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಹೊೊಂದಿರು ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣ್ದಲಿ್ಲರು ದಸಿ್ಥ ವೇಜುಗಳ  

ವಿರಗಳು:-  

 

 ನಿಗಭವು ಕಂನಿ ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಮ ನಿರ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ರಿಜಿಸಟ ಯ ೆ ಳನ್ನು  

ಮೆಾ ನೆ್ನ ಮಲ್ ಗಳನ್ನು , ಸಟ್ಟಾಫಿಕಟ್ ಗಳನ್ನು , ರ ತರ ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾಯದದ್ಧೇಂದ 

ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಲ್ಕೄು  ನಿೀಡುರ್ ಸೂಚನೆಗಳನವ ಮ ನಿರ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಹಾಲ್ಲ ಇರುರ್ 

ರ ಮುಖ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಈ ಕೄಳಕಂಡಂತ್ ಇವೆ. 

 

ನಿಗಭವು ಅನ್ನಷ್ಠಟ ಂಳಿಸುತಿು ರುರ್ ವವಧ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, 

ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅಜಿಾದಾಯರು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮ ಮೂಲ್ಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಂತಯ 

ಅಗತೆ  ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕ್ಕ ಭತ್ತು  ವರ್ಯ ಈ 

ಮುೇಂದ್ಧನಂತಿದೆ. 

 

Scheme-wise Loan Documentation Chart 

 

Sl.No. Scheme 
Annexure 

Number 
By Whom? 

1 Arivu (Education) Loan Scheme 

(a) Indemnity Bond  1 By the Borrower 

& Parents 



2 Shramasakthi Loan Scheme 

(a) Promissory Note I 

By the Borrower 

(b) Demand Promissory Note Delivery letter II 

(c) Consideration Receipt III 

(d) Acknowledgement of Debit Form IV 

(e) Letter of Repayment V 

(f) Hypothecation Deed VI 

(g) Letter of Guarantee VIII In case of 

Guarantor 

3 Micro Loan Scheme 

(a) Promissory Note I 

By the Borrower 

(b) Demand Promissory Note Delivery letter II 

(c) Consideration Receipt III 

(d) Acknowledgement of Debit Form IV 

(e) Letter of Repayment V 

(f) Hypothecation Deed VI 

(g) Memorandum of Agreement VII 

(h) Letter of Guarantee VIII In case of 

Guarantor 

4 Taxi/Goods Scheme 

(a) Utilisation of Subsidy I By Bank 

(b) Memorandum of Agreement II By the Borrower 

5 Micro loan For (Individual) Scheme 

(a) Security of Agreement I By the Borrower 

 

(vi) ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನಿೇತಿ ನಿರೂಣೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ  

ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಿಜನಿಕರು/ರ ತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಷಮನಿ ಯತೆಯ ವಿರಗಳು. 

 

         ನಿಗಭದ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಭತ್ತು  ನಿೀತಿ ನಿರೂಣೆಮಲಿ್ಲನ 

ನೆ್ನ ನೆ ತ್ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಮಲು ನಿಗಭವು ಈ ಕೄಳಕಂಡ ಕರ ಭಗಳನ್ನು  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯತಯ 

ರ್ಗಾಗಳ ಜನಯ ಸಭನವ ಮದ್ೇಂದ್ಧಗೆ ಕರ ಭರ್ಹಿಸಿದೆ. 

 

1. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯತಯ ಕೂು ಟ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಯಾ 

ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ರ್ಗಾಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅಗತೆ ವರುರ್ ಆರ್ಥಾಕ 

ಚಟುರ್ಟ್ಟಕೄಗಳ ಬೇಡಿಕೄಯಿರುರ್ ಫಗೆೆ  ನಿಗಭದ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲಿ್ಲರುರ್ 

ನೆ್ನ ನೆ ತ್ಗಳನ್ನು  ರಿಷ್ು ರಿಸುವುದ್ದ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ರ್ಗಾಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳ 

ಸಭೆಮನ್ನು  ಆಗಾಗೆೆ  ಏಾಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಸಂವಾದ; ನಿಗಭದ ಯೀಜನೆಗಳ ಫಗೆೆ  ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲಿ್ಲನ 

ನೆ್ನ ನೆ ತ್ ಭತ್ತು  ಕೇಯತ್ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಮಲು ಜಿಲಿಾ /ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ/ಗಾರ ಭ ಭಟಟ ದಲಿ್ಲ  

“ಸಂವಾದ” ರ್ಕಮಾಕರ ಭಗಳನ್ನು  ಭತ್ತು  ಕ್ಕೇಂದ್ದ ಕೇಯತ್ ನಿವಾಯಣಾ 

ರ್ಕಮಾಕರ ಭಗಳನ್ನು  ರ ತಿ ತಿೇಂಗಳು ಕಡೆ್ಡ ಮವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾ ಕೇಳು ಬೇಕ್ಕ. 



3. ಸಾಲ್ ವತಯಣಾ ಪ್ಯರ್ಾ ಸಮಾಲೀಚನೆ: ಸಾಲ್ ಡೆಮಲು ಪ್ಯೊಾ 

ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  ಪಲಾನ್ನಬವಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲು, ಸಾಲ್ ಭತ್ತು  ಸಬಿ ಡಿಮ 

ಭಹತವ ರ್ನ್ನು  ತಿಳಿಮಲು ಸಾಲ್ ಸದ್ದಯೀಗದ ಫಗೆೆ  ತಿಳಿಸಲು ಅರ್ಯ ಸಾಲ್ಕೄು  

ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ರೆ್ ರ್ಸೆೆ ಮನ್ನು  ತಿಳಿಸಲು ಕಡೆ್ಡ ಮವಾಗಿ ಸಾಲ್ ವತಯಣಾಪ್ಯರ್ಾ 

ಸಮಾಲೀಚನೆಮನ್ನು  ನಿರಂತಯವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾ ಕೇಳು ಬೇಕ್ಕ. 

4. ಸಾಲ್ ವತಯಣೀತು ಯ ಯಾಾಲೀಚನೆ: ಸಾಲ್ ದ್ದರುಯೀಗವಾಗುವುದನ್ನು  

ತಡೆಗಟಟ ಲು ಯೀಜನೆಮ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಭತ್ತು  ಘಟಕ ಸೆಾ ನೆಮ ಫಗೆೆ  ನೆ್ನ ನೆ ತ್ 

ಭತ್ತು  ಕೇಯತ್ಗಳ ಫಗೆೆ  ತಿಳಿಮಲು ಸಾಲ್ ಡೆದ ಪಲಾನ್ನಬವಗಳೇಂದ್ಧಗೆ 

ಯಾಾಲೀಚರ್ನ ಸಭೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದ್ದ ಭತ್ತು  ಘಟಕಗಳನ್ನು  ತಪ್ರಸಿಸಿ 

ಸೂಕು  ತಿಳುರ್ಳಿಕೄಮನ್ನು  ಪಲಾನ್ನಬವಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುರ್ ಕರ ಭ ಕೆಂಳು ಲಾಗಿದೆ. 

5. ಸಾಭಥರ ೆ ರ್ಧಾರ್ನ ರ್ಕಮಾಗಾಯ: ನಿಗಭದ ಅಧರ್ಕರಿ/ನೌಕಯರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಉತ್ು ೀಜನ 

ನಿೀಡಿ ಅರ್ಯನ್ನು  ಕರ ಯಾಶಿೀಲ್ರಾಗಿ ರ್ಕಮಾಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸಿಕೇಳು ಲು 

ಅಗತೆ ವರುರ್ ತಯಬೇತಿಮನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಕರ ಭ ಕೆಂಳು ಲಾಗಿದೆ. 

6. ರ ಚಾಯ: ತಿರ ಕೄಗಳು, ಕಯ ತರ ಗಳು, ಭಿತಿು  ತರ ಗಳು, ಕೆಪಿಡಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ರ ಚಾರಂದ್ೀಲ್ರ್ನ ರ್ಕಮಾರ್ನ್ನು  ಹಮ್ಮಾ ಕೇೇಂಡು ರ ಚಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

7. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಫಲ್ಲೀಕಯೊ: 

8. ಸವ ಯಂ ಉದೆ್ ೀಗ, ನಿೀರಾರ್ರಿ ಭತ್ತು  ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, 

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಫಲ್ಲೀಕಯೊಕೄು  ಅಗತೆ ವಾದ ಆದಾಮ ತರುವಂತಹ ಚಟುರ್ಟ್ಟಕೄಗಳಿಗೆ 

ರ ಥಭ ಆದೆ ತ್ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

9. ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ರ್ಗಾಗಳ ಜನರು ಸವ -ಉದೆ್ ೀಗದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸಿಕೇಳು ಲು 

ಅನ್ನವಾಗುವಂತ್ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಬೆ ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

10. ವಧವೆಮರು/ರಿತೆ ಕು ರು/ಅೇಂಗವಕಲ್ರಿಗೆ ರ ಥಭ ಆದೆ ತ್ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

(vii) ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಉದ್ದ ೇವಗಳನುು  ಈಡೇರಿಷಲು 2 ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ತ ೊಂತ ಹೆಚ್ಚು   

ಷದಷಯ ರಿೊಂದ ರಚಿಷಲಪ ಟಟ  ಷಮಿತಿ, ಶರತಿ್ತ , ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅದರ  

ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ರಿಶತಿ್ತ  , ಮಂಡಳಿ, ಷಮಿತಿಯ ಷದಷಯ ರು ನಡೆಸಿದ  

ಷಭೆಯ ನಡಳಿಗಳು/ನಿಣ್ಿಯಗಳು ಸ್ಥಿಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯ ತೆಯ ಮಾಹಿತಿ.   

 

1. ಸರ್ಕಾಯವು ಕಂನಿ ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಮ ನಿಗಭರ್ನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸಿರುತು ದೆ. ನಿಗಭದ 

ಆಟ್ಟಾಕಲಿ್ ಆಫ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ರ ರ್ಕಯ ನಿದೇಾಶಕ ಮಂಡಳಿಮನ್ನು  

ಯಚ್ಚಸಿರುತು ದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಕೆಂಳುು ರ್ ನಿೊಾಮಗಳನ್ನು  ಕೄಳಗಿನ ಹಂತಕೄು  

ತಿಳಿಸಲು ಸುತ್ು ೀಲೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ಹೊಯಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  

ಸಾರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆಪಿಡಿಮಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ವೆ, ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ ಸ ಾಗಳಲಿ್ಲ  

ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕು  ತಪ್ರಸಣಾ ರ್ಯದ್ಧಗಳು ಸಹ ಸಾರ್ಾಜನಿಕಯ 

ಅರ್ಗಾಹನೆಗೆ ಲ್ಬೆ ವರುತು ದೆ. 

 

2. ವಧಾನಸಭಾ ಕೄಾ ೀತರ  ಭಟಟ ದಲಿ್ಲ  ನಿಗಭವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸುತಿು ರುರ್ ಶರ ಭಶಕು  

ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ, ಮೈಕೇರ ೀ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ, ಭತ್ತು  ಗಂಗಾ ಕಲೆಾ ೊ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸಲು ಮಾನೆ  ಶಾಸಕಯ ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಮಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  

ಸಮ್ಮತಿಮನ್ನು  ಯಚ್ಚಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  ತ್ತಲಿ್ಲ ಕನಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಯಂ ಆಗಿ 

ವಾಸಿಸುತಿು ರುರ್ ವಧಾನ ರಿಷ್ತ್ ಸದಸೆ ರು, ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ರ್ಕಮಾನಿವಾಾಹಕ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಸಹಾಮಕ ರ್ಕಮಾಪ್ರಲ್ಕ ಅಭಿಯಂತರು ಲೀಕೇೀಯೀಗಿ 

ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಾಮಕ ರ್ಕಮಾಪ್ರಲ್ಕ ಅಭಿಯಂತಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವದೆ್ದ ಚಛ ಕು  



ಕಂನಿ(ಕರ್ನಾಟಕ ವದೆ್ದ ತ್ ರ ಸಯೊ ನಿಗಭ ನಿಮಮ್ಮತ), ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ತಹಸಿೀಲೆಾ ಯರು, ತ್ತಲಿ್ಲ ಕನ ಸಹಾಮಕ ನಿದೇಾಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ, 

ಲ್ಲೀಡ್ ಸ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಆಫಿಸರ್/ರ ತಿನಿಧಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸದಸೆ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ನಿಗಭದ 

ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು ಸದಸೆ  ರ್ಕಮಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮ 

ಸದಸೆ  ರ್ಕಮಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಸಹಾಮಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು 

ಸಹಾಮಕರಾಗಿ ಎಲಿಾ  ರ್ಕಮಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ರು. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯು 

ಕೆಂಳುು ರ್ ನಿೊಾಮಗಳನ್ನು  ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ ಸ ಾನಲಿ್ಲ  ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ಭತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಟಟ  ಪಲಾನ್ನಬವಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ತರ ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 
 

3. ನಿಗಭವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸುತಿು ರುರ್ ಅರಿವು ಯೀಜನೆAiÀÄನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸಲು ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಮತ್ ನ ಮುಖೆ್  

ರ್ಕಮಾನಿರ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಮಲಿ್ಲ  ಅಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮನ್ನು  

ಯಚ್ಚಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೀಡ್ ಸ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು, ಉ 

ನಿದೇಾಶಕರು ಭಹಿಳಾ ಭತ್ತು  ಭಕು ಳ ಕಲೆಾ ೊ ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಿಾ  ಅಧಿರ್ಕರಿ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಕಲೆಾ ೊ ಇಲಾಖ್ಯ, ರ ಧಾನ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪಕರು, ಉ ನಿದೇಾಶಕರು, 

ಕೆಗಾರಿಕೄ ಭತ್ತು  ವಾಣಿಜೆ  ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಕಯ ಸಂಘಗಳ ಉ ನಿಬಂಧಕರು ಭತ್ತು  

ಜನಯಲ್ ಮೆಾ ನೇಜರ್(ಸೂರಿೇಂಟ್ಟೇಂಟ್ಟೇಂಟ್ ಇೇಂಜಿನಿಮರ್) ವದೆ್ದ ತ್ ಸಯಫರಾಜು 

ಕಂನಿ ಮರ್ರುಗಳು ಸದಸೆ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು ಸದಸೆ  

ರ್ಕಮಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮ ಸದಸೆ  ರ್ಕಮಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ರಿವೀಕ್ಷಕರು ಎಲಿಾ  ಕಛೇರಿ ರ್ಕಮಾಗಳನ್ನು  

ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ರು. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯು ಕೆಂಳುು ರ್ ನಿೊಾಮಗಳನ್ನು  ನೀಟ್ಟಸ್ 

ಬೀಡ್ ಸ ಾನಲಿ್ಲ  ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ಭತ್ತು  ಸಂಬಂಧಟಟ  ಪಲಾನ್ನಬವಗಳಿಗೆ 

ಆದೇಶ ತರ ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

4. ನಿಗಭವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸುತಿು ರುರ್ ಟೆಾ ಕಿ /ಗೂಡಿ್ ಸ/¥Áå¸ÉAdgïDmÉÆÃ 

ವಾಹನಯೀಜನೆAiÀÄ£ÀÄß ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸಲು ಜಿಲಿೆ ಮ ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ 

ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಮಲಿ್ಲ  ಅಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮನ್ನು  ಯಚ್ಚಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲೀಡ್ ಸ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು, ಜಿಲಿಾ  ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಕಲೆಾ ೊ 

ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಿಾ  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ¸ÀzÀ¸Àåರುತ್ತು ರೆ. ನಿಗಭದ ಜಿಲಿಾ  

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು ಸದಸೆ  ರ್ಕಮಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮ ಸದಸೆ  

ರ್ಕಮಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ರಿವೀಕ್ಷಕರು ಸಹಾಮಕರಾಗಿ 

ಎಲಿಾ  ಕಛೇರಿ ರ್ಕಮಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ರು. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯು ಕೆಂಳುು ರ್ 

ನಿೊಾಮಗಳನ್ನು  ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ ಸ ಾನಲಿ್ಲ  ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ಭತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಟಟ  ಪಲಾನ್ನಬವಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ತರ ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.  

(viii)  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತಿ್ತ  ನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ ವಿರಗಳು: 

 
PÀ£ÁðlPÀC®à¸ÀASÁåvÀgÀC©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄzÀC¢üPÀÈvÀPÀbÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛzÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå 

ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛzÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ CªÀUÁºÀ£ÉUÁV 

¥ÀæPÀn¹zÉ. 

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À: PÀ£ÁðlPÀC®à¸ÀASÁåvÀgÀC©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ 

PÉÆoÀr ¸ÀASÉå-404, 3£ÉÃ ªÀÄºÀr, 



f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À £ÀÆvÀ£À PÀbÉÃj ¸ÀAQÃtð, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀf¯Éè. 

zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå:  27271029  

C¢üPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå: PÀÄªÀiÁj.¸ÀÄ¤ÃvÁ eÉ,   

  ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ¸ÀASÉå: 8277944210. 

 
ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸುತಿಿ ರು ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಷಲಿ್ಲ ಸು 

ವೆಬ್ ೈಟ್ ವ ವಿರ  : 

¤UÀªÀÄzÀJ¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ:kmdconline.karnataka.gov.in,  

ಇ-  : kmdcrmngr@gmail.com 

Website: www.kmdc.karnataka.gov.in 

 

(ix) ಷಬಿಿ ಡಿ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ವಿಧಾನಗಳು, ಈ ಲೆಕೆ ಶೇರ್ಷಿಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ  ಸಣ್ ಮತಿ್ತ  ಪಲ್ಯನುಭ್ವಿಗಳ ವಿರ. 

 

ನಿಗಭಕೄು  ಅಮರೆ್ ಮದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾಯವು ದಗಿಸುರ್ ಹೊದ್ಧೇಂದ ವಾಷಿಾಕ ಕರ ಯಾ 

ಯೀಜನೆಮನ್ನು  ಸಿದೆ ಡಿಸಿzÀ ಮಂಡಳಿಮ ಅನ್ನಮೀದನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ ಜಿಲಿಾ  

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರಿಗೆಕಳುಹಿಸಿಕೇnÖgÀÄªÀUÀÄjAiÀÄ£ÀÄß.ನಿಗಭಕೄು  f¯Áèರ್ಲ್ಮದಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರ ನ್ 

ಪೊರ ೀಗಾರ ೇಂನಲಿ್ಲ  ವವಧ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

(ರ ತಿ ಅನ್ನಬಂಧ-ಆ ಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಗತಿು ಸಿದೆ) 

 

 

(x)ಷಬಿಿ ಡಿ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ವಿಧಾನಗಳು, ಈ ಲೆಕೆ  ಶೇರ್ಷಿಕೆಯಲಿ್ಲ   

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ ಮತಿ್ತ  ಪಲ್ಯನುಭ್ವಿಗಳ ವಿರ. 

 

 

ಅರಿವು ಯೇಜನೆ:- 

 

• ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಭತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಕಛೇರಿಮಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ. 

 

• ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭದ್ಧೇಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳುು ತಿು ರುರ್ 

ಅರಿವು ವದೆಾ ಭೆಾ ಸ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಮನ್ನು  2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 

ಅನವ ಮವಾಗುವಂತ್ ರಿಷ್ು ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊಯಡಿಸಿದೆ್ದ  ಇದಯನವ ಮ ಹೊಸ 

(ಪ್ರ ೀಶ್) ರ ಕಯೊಗಳಲಿ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಿೀರ್ಕಾ  ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕಯದ್ಧೇಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ 

ವದೆಾ ರ್ಥಾಗಳ ಹೊಯತ್ತಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರ್ ಕೇೀಸುಾಗಳಿಗೂ ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ್ . ರಿನೆ್ನ ರ್ಲ್ ರ ಕಯೊಗಳಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶರ್ನ್ನು  ರಿಷ್ು ರಿಸಿ 

ರ್ಕಮಾಗತಂಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

2. ವರ ಮವಕಿ್ತ  ಯೇಜನೆ:- 

 

http://www.kmdc.karnataka.gov.in/


• ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಭತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಮಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ. 

 

• ಸಾೇಂರ ದಾಯಿಕ ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾಯರಿಗೆ 

ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಬೆ  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಮಲಿ್ಲ ಿ  ತಲಾ ರೂ.50000/-ಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಬೆ  

ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತು ದೆ.ಇದಯಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ಯಷ್ಟಟ  ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  36 ತಿೇಂಗಳೂಗಳಲಿ್ಲ  

ಪಲಾನ್ನಬವಯು ಭರುಪ್ರರ್ತಿ ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ  ಉಳಿದ ಶೇ.50ಯಷ್ಟಟ  ಹೊರ್ನ್ನು  

ಬೆ್ದ ಕ್ ಎೇಂಡ್ ಸ ಸಹಾಮಧನರ್ರ್ನು ಗಿ ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಪಲಾನ್ನಬವಯು 36 

ತಿೇಂಗಳಳಗೆ ಭರುಪ್ರರ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಪಲ್ರ್ನದಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ಯಷ್ಟಟ  ಬೆ್ದ ಕ್ ಎೇಂಡ್ ಸ 

ಸಹಾಮಧನರ್ನ್ನು  ಸಹ ಸಾಲ್ವೆೇಂದ್ದ ರಿಗಣಿೀಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

• ಆಹಾ ಪಲಾಫೇಕಾ ಗಳನ್ನು  ಆಯಾಮ ವಧಾನಸಭಾ ಕೄಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕಯ ಆಯ್ದು  

ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

• ಸಾಲ್ದ ಮತು ಕೄು  ಶೇ.4ಯಷ್ಟಟ  ಫಡೆಿ  ವಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

3. ಷಣ್ಣ  (ಮೈಕ್ರ ೇ)ಸ್ಥಲ(ಗುೊಂಪು ಸ್ಥಲ) ಹಾಗೂ ಷಹಾಯಧನ ಯೇಜನೆ:- 

 

• ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಭತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಮಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ. 

 

•  ಸವ -ಸಹಾಮ ಗುೇಂಪಿನ ಮೂಲ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಂಳಿಸಿ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಬೆ  

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

•  ಸದರಿ ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲಿ್ಲ  ತಲಾ 5,000-00 ಸಾಲ್, 5,000-00 ಸಹಾಮಧನ 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

•  ಆಹಾ ಪಲಾಫೇಕಾ ಗಳನ್ನು  ಆಯಾಮ ವಧಾನಸಭಾ ಕೄಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕಯ 

ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

 

4. ಮೈಕ್ರ ೇ ಸ್ಥಲ ಯೇಜನೆ(ವೈಯುಕಿ್ತಕ) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರ   

 

ನಿಗಭದ ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಮಲಿ್ಲ ಇದ್ದರ್ರೆಗೆಸಾಲ್,ಸಹಾಮಧನ 

ಯಾವುದನ್ನು  ಡೆಮದ ಕಡುಫಡತನದಲಿ್ಲರುರ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಮದ 

ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಕಡ್ ಸಾ ಹೊೇಂದ್ಧರುರ್ 25 ರಿೇಂದ 50 ರ್ಯೀಮಾನದ್ಳಗಿನ ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ, 

ತಳುು ರ್ಗಾಡಿಮಲಿ್ಲ  ವೆಾ ಪ್ರಯ, ಬೀದ್ಧವೆಾ ಪ್ರಯ, ಜ್ಞತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವೆಾ ಪ್ರಯ,  ಕರಾಣಿ ಅೇಂಗಡಿ, 

ಅರಿಷಿನ / ಕ್ಕೇಂಕ್ಕಭ/ ಅಗಯಫತಿು / ಕಪ್ಯಾಯ, ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾದಲಿ್ಲ , ಟ್ಟೀ / 

ರ್ಕಪಿಮಾರಾಟ, ಎಳನಿೀರು ವೆಾ ಪ್ರಯ,  ಹೂವನ ವೆಾ ಪ್ರಯ, ತಯರ್ಕರಿ ವೆಾ ಪ್ರಯ, ಹಣಿಣ ನ 

ವೆಾ ಪ್ರಯ, ಇನಿು ತಯ ಸೊಣ  ವೆಾ ಪ್ರಯ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳರ್ಕು ಗಿ ರೂ.10,000/-



ಮತು ದ (ರೂ.8000/-ಸಾಲ್ +ರೂ.2,000/-ಸಬಿ ಡಿ) ಅಲಾಪ ರ್ಧಿ ಸಾಲ್ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

5. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಯೇಜನೆ:-  

 

• ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಭತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆ ಕಯ ಕಛೇರಿಮಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು 

ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.  

•  ಕನಿಷ್ಾ  1.50 ಎಕೄರೆಯಿೇಂದ 5.00 ಎಕೄರೆ ಳಗೆ ಜಮ್ಮೀನ್ನ ಹೊೇಂದ್ಧರುರ್ ಆಯ್ದು ಯಾದ 

ಪಲಾನ್ನಬವಗಳಿಗೆ ಕೇಳವೆ ಬ್ದವ ಕೇರೆದ್ದ ವದೆ್ಯ ದಿ್ಧ ಕಯೊ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲಿ್ಲ  ರೂ. 2,00,000/- ಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಹಾಮಧನವಾಗಿರುತು ದೆ. 

• ಆಹಾ ಪಲಾಫೇಕಾ ಗಳನ್ನು  ಆಯಾಮ ವಧಾನಸಭಾ ಕೄಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕಯ ಆಯ್ದು  

ಸಮ್ಮತಿಮಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 
 

6.  ಟ್ಯಯ ಕಿ್ತ /ಗೂಡಿ್ಸ /¥Áå¸ÉAdgïDmÉÆÃವಾಸನ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಷಹಾಯಧನ:- 

 

• 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕಯ ಕಛೇರಿಮಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು 

ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.  

• ತಲಾ 75000/- ರೂ. ಸಹಾಮಧನ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹೊ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಸಾಲ್ 

ಡೆಮಫಹುದ್ದ. 

• ಪಲಾನ್ನಬವಗಳನ್ನು  ಮಾನೆ  ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಮಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

• ಉಳಿದಂತ್ ಈ ಯೀಜನೆಮ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ರುರ್ ಷ್ಯತ್ತು ಗಳಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಫದಲಾರ್ಣೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ್ . 

 

 

(xi) ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಹೊೊಂದಿರು/ಸಂಸ್ಥಾ ಯೊಂದ ದೊರೆಯು ಇಲಿವೆ ವಿದುಯ ನಾಾ ನ 

ರೂದಲಿ್ಲ  ಅಳಡಿಸಿರು ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿೇಕರಿಗೆ 

ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಡೆಯು ವಿರ ಮತಿ್ತ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಕೆಲಷದ ಅಧಿ ಇತ್ಯಯ ದಿ. 

 

        ನಿಗಭದ್ಧೇಂದ ಲ್ಬೆ ವರುರ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  ಭತ್ತು  ಸಾರ್ಾಜನಿಕರು 

ಸಂಸೆೆ ಯಿೇಂದ ಸೌಲ್ಬೆ  ಡೆಯುರ್ಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇರ್ಕದ ಅಜಿಾ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  

ನಿಗಭದ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದಯ ೊತತ್ ಈ 

ಕೄಳಕಂಡ ಕರ ಭಗಳನ್ನು  ರ ಚಾಯರ್ಕು ಗಿ ರ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1. ನಿಗಭದ ಯೀಜನೆಗಳ ರ ಚಾಯಕೄು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕಯ 

ತರ ಗಳನ್ನು /ಕರುಹೊತಿು ಗೆಗಳನ್ನು  ಮುದರ ೊ ಮಾಡಿ ಚಚ್ಾ ಭಸಿೀದ್ಧಗಳಿಗೆ ಭತ್ತು  

ಜೈನ ಫಸಿೀದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೇಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು ಸೆ ಳಿಮ ತರ ಕೄಗಳಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಷ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಬದಲಿ್ಲ  

ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ಆಹಾವ ನಿಸಿ ರ ಕಟಣೆನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ವೃತಿು  ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾಯಯ ಮುಖಂಡಯನ್ನು  ಕೄಲ್ವು ಜರ್ನೇಂಗಗಳ ಮುಖಂಡಯನ್ನು  

ಆಹಾವ ನಿಸಿ ಸಭೆಮನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕಯ ತರ ಗಳನ್ನು /ಕರು 



ಹೊತಿು ಗೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಅರ್ರುಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವಂತ್ 

ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. 

4. ನಿಗಭದ ಜಿಲಿೆ ಮ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು ರ ವಾಸ ರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ವವಧ ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಸೌಲ್ಬೆ  ಡೆದ ಪಲಾನ್ನಬವಗಳೇಂದ್ಧಗೆ ಘಟಕ ತಪ್ರಸಣೆಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ. 

5. ರ ತಿ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಷ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಬದಲಿ್ಲ  ಆಯಾ ರ್ಷ್ಾದ ಗುರಿಮನ್ನು  ನಮೂದ್ಧಸಿ 

ಯೀಜನೆಗಳ ವರ್ಯಗಳನ್ನು  ವಾತ್ತಾ ಭತ್ತು  ರ ಚಾಯ ಇಲಾಖ್ಯಮ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕೇಡಲಾಗುತು ದೆ. ಅರ್ರೂ ಸಹ ಸುದೆ್ಧ  ರೂದಲಿ್ಲ  ನಿಗಭದ ಯೀಜನೆಗಳ 

ಫಗೆೆ  ವವಧ ತಿರ ಕೄಗಳಲಿ್ಲ  ರ ಚಾಯ ಮಾಡಲಾವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ 

ನಿದೇಾಶರ್ನಲ್ಮ ಇರ್ಯ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲರುರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರ ಚಾಯ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

6. ಅರಿವು ಯೀಜನೆಮ ಫಗೆೆ  ಎಲಿಾ  ವೃತಿು ಯ ರ್ಕಲೇಜುಗಳ ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ ಸ ಾನಲಿ್ಲ  

ರ ಕಟ್ಟಸಲು ಸಂಕಾ ು  ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೇಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಅದೇ ರಿೀತಿ 

ನಿಗಭದ ಯೀಜನೆಗಳ ಸಂಕಾ ು  ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿಾ  

ಪಂಚಾಮತ್/ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ಪಂಚಾಮತ್ ನೀಟ್ಟಸ್ ಬೀಡ್ ಸ ಾಗಳಲಿ್ಲ  

ರ ಕಟ್ಟಸುವಂತ್ಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿಕೇಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

7. ನಿಗಭದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಘಟಕ ಯಶಿೀಲ್ನೆ ಭತ್ತು  ಸಾಲ್ ರ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಗಾರ ಭಗಳಿಗೆ 

ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿದಾಗ ಯೀಜನೆಗಳ ಫಗೆೆ  ಆ ಗಾರ ಭದ ಜನರಿಗೆ ವರ್ಯಣೆ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

8. ಸಂಸೆೆ ಮ ಕೄಲ್ಸದ ಅರ್ಧಿ: ಸೀಭವಾಯದ್ಧೇಂದ ಶನಿವಾಯದರ್ರೆಗೆ ಬೆಳಗೆೆ  10-00 

ಗಂಟ್ಟಯಿೇಂದ  ಸಾಯಂರ್ಕಲ್ 5.30 ಗಂಟ್ಟಮರ್ರೆಗೆ ರ್ಕಮಾ ನಿರ್ಾಹಿಸುತು ದೆ. ಎಲಿಾ  

ಭಾನ್ನವಾಯ, ರ ತಿ ತಿೇಂಗಳ 2ನೇ ಭತ್ತು  4ನೇ ಶನಿವಾಯ ಭತ್ತು  ಸರ್ಕಾಯ ಘೀಷಿಸಿರುರ್ 

ಯಜ್ಞ ದ್ಧನಗಳಂದ್ದ ಸಂಸೆೆ ಯು ಮುಚಿ್ಚ ರುತು ದೆ. 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭದ, f¯Áèಕಛೇರಿಯು: 03ನೇ ಭಹಡಿ, 

PÉÆoÀr ¸ÀASÉå 305, f¯ÁèqÀ½vÀ ¨sÀªÀ£À, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀf¯Éè571313,  ಈ 

ವಳಾಸದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಮಾನಿರ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 

(xii)  ಸ್ಥಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರ, ಹೆಷರು ಹುದ್ದ  ಮತಿಿೇತರ 

ವಿರಗಳು. 

 

2005ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಮ (ಕೇಂದರ  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಸಂಖೆ್ಯ :22/2005) 

ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭಕೄು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ ರ್ಕಮಾಗಳನ್ನು  ಈ ರ್ಕಯೆ್ದ ಮಡಿಮಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ 

ರ ದತು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕಯರ್ನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಲು ಈ ಕೄಳಕಂಡರ್ಯನ್ನು  ನೇಭಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 

1 Appelate Authority 

ಮೇಲಾ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕನಿದೇಾಶಕರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭ,  

12ನೇ ಭಹಡಿ, ಮುಖೆ್  ಂೀಪುಯ, ವಶ್ವ ೀಶವ ಯಮೆ  ಕೇಂದರ ,  

ಡ್ಡ|| ಬ ಆರ್ ಅೇಂಬೇಡು ರ್ ವೀದ್ಧ, ಬೆೇಂಗಳೂರು-560001 

 

2 Public Information Officer 

(ಸ್ಥಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ) 

ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  



ರ ಧಾನ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭ, 12ನೇ ಭಹಡಿ, ಮುಖೆ್  ಂೀಪುಯ, 

ವಶ್ವ ೀಶವ ಯಮೆ  ಕೇಂದರ , ಡ್ಡ|| ಬ ಆರ್ ಅೇಂಬೇಡು ರ್ ವೀದ್ಧ, ಬೆೇಂಗಳೂರು-560001 

 

3 PublicInformation Officer 

ಸ್ಥಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಕರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಭ,gÁªÀÄ£ÀUÀgÀf¯Éè. 
 

(xiii)     ನಿಗಧಿಡಿಷಲ್ಯದ ಇನಿು ತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು: 

 

          ರ ಸುು ತ ಇರುರ್ ಮಾಹಿತಿಮನ್ನು  ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುೇಂದ್ಧನ ರ ಕಟಣೆಮಲಿ್ಲ  

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಆ ಕಂಡಿಕೄಮಲಿ್ಲ  ನಮೂದ್ಧಸಿ ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 
  

       f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. 

      PÀ£ÁðlPÀC®à¸ÀASÁåvÀgÀC©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ(¤),  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


