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ಅಧಿಸೂಚನೆ: 

 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ರ್ಕಯೆ್ದ  (ಕೇಂದರ  ರ್ಕಯೆ್ದ  

ಸಂಖೆ್ಯ :22/2005) ಚಾಪ್ಟ ರ್-11 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(B) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾರ್ಾಜನಿಕ 

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮಕ್ಕು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ತಿಳುರ್ಳಿಕ್ಕಗಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

(i) ಸಂಸೆೆ ಯ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳು ಮತ್ತು  ಕತಾರೆ್ ಗಳು. 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮವು ದ್ಧ:07.02.1986ರಲಿ್ಲ  

ಸೆಾ ಪ್ನೆಯಾಗಿದೆ್ದ , ಈ ನಿಗಮದ್ಧೇಂದ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರು ಅೇಂದರೆ 

ಮುಸಲಾಾ ನರು, ಕ್ಕರ ೈಸು ರು, ಜೈನರು, ಬೌದೆ ರು, ಸಿಖ ರು ಮತ್ತು  ಪ್ರಸಿಾ 

ಜರ್ನೇಂಗದರ್ರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಅನೇಕ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಹಮ್ಮಾ ಕೇಂಡು ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕ್ಕು  ತರಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ನಿಗಮದ ಸ್ಥಾ ಪನೆ 

fಲ್ಲಾ  ವಾಸಿಸುತಿು ರುರ್ ಮುಸಲಾಾ ನರು, ಕ್ಕರ ೈಸು ರು, ಜೈನರು, ಬೌದಿ ರು, 

ಸಿಖ ರು ಮತ್ತು  ಪ್ರಸಿಾ ಜರ್ನೇಂಗದರ್ರು ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ 

ಸಮುದಾಯಕ್ಕು  ಸೇರಿರುತ್ತು ರೆ. ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುಪ್ರಲು 

ಜನರು ಬಡತನದ ರೇಖ್ಯಯ ಕ್ಕಳಗಿದೆ್ದ  ಅರ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಉತು ಮ ಪ್ಡಿಸುರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಗಮರ್ನ್ನು  

ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ನಿಗಮದ ಉದ್ದ ೇಶ 

 

ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುರ್ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿಯನ್ನು  ಮೊದಲು 

ಸೆಾ ಪಿಸಿದೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿೇಂದ್ದಳಿದ ರ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮಕ್ಕು  

(ಡಿ.ದೇರ್ರಾಜ ಅರಸು ಹಿೇಂದ್ದಳಿದ ರ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ಎೇಂದ್ದ 

ಪುನರಾ ು ಮಕರಣಗೇಂಡಿದೆ) ರ್ಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಹಿೀಗಿದೆ ರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ 

ಹಿೇಂದ್ದಳಿದ ರ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮದ್ಧೇಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳುು ತಿು ದೆ  



ಯೀಜನೆಗಳು ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುರ್ 

ನಿಟ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನ್ನು  ಬೀರುತಿು ಲಿ್  ಎೇಂಬ ಅೇಂಶದ್ಧೇಂದಾಗಿ ಮತ್ತು  

ರಾಜೆ ದ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ 

ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಉತು ಮಪ್ಡಿಸುರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ರನ್ನು  ಸಮಾಜದ 

ಮುಖೆ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುರ್ ಏಕೈಕ ಉದೆೆ ೀಶದ್ಧೇಂದ ಆಗಿನ ಮುಖೆ್ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದೆ  

ದ್ಧವಂಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆಗೆೆ ಯರ್ರ ನೇತೃತವ ದ ಸರ್ಕಾರವು ದ್ಧರ್ನೇಂಕ 

07.02.1986ರಂದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ಎೇಂಬ 

ಪ್ರ ತೆ್ ೀಕ ನಿಗಮರ್ನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸಿತ್ತ.  

 

ರಾಜೆ ದ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಕಡುಬಡರ್ರನ್ನು  

ಸಾವ ರ್ಲಂಬಗಳರ್ನು ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಅರ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೆ್ನ ಯ 

ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅರ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ ನಿಗಮದ ಮುಖೆ್  ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 

ನಿಗಮದ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ  

 

ನಿಗಮದ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, ವಿಷಯ್

ನಿವಾಾಹಕರು ಮತ್ತು  ಕಂಪೆ್ಯ ಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೇಂಡ 

ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳು ಕತಾರೆ್ ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆಾ ರೆ.  

 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದೆ್ಧ  ನಿಗಮವು 2021-22ನೇ 

ಸಾಲ್ಲಗೆ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿು ದೆ.  

 

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

 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮದ್ಧೇಂದ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳುು ತಿು ರುರ್ ಅರಿವು ವಿದೆಾ ಭೆಾ ಸ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  2021-

22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವಂತ್ ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ್ದ  

ಇದರನವ ಯ ಹೊಸ (ಪ್ರ ೀಶ್) ಮತ್ತು  ನವಿೀಕರಣ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕ 

ಪ್ರಿೀರ್ಕಾ  ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ್ಧೇಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವಿದೆಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ 

ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

1 ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ/ನಿೀಟ್ ಇೇಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೀಟಾದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ 

ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ  ವೈದೆ ಕೀಯ MBBS ವಿದೆಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 

ಬೀಧರ್ನ ಶುಲ್ು  ಮಾತರ  ಭೀದರ್ನ ಶುಲ್ು ದ 50% ಗರಿಷ್ಟ  ರೂ.2.00 

ಲ್ಕ್ಷಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 



2 ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇೇಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೀಟಾದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ 

ಆಯ್ದು ಯಾದ  ಬಡಿಎಸ  ವಿದೆಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧನ ಶುಲ್ು  ಮಾತರ  

ರೂ.30.000/- ಸಾಲ್ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

3 ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇೇಂದ ಅೇಂದರೆ ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್,ಆಯುರ್ವಾದ, 

ಐ.ಎಸ.ಎೇಂ.ಹೆಚ್, ವಿದೆಾ ಭೆಾ ಸ ಪ್ಡೆಯಲು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ 

ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವಿದೆಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧರ್ನ ಶುಲ್ು  

ರೂ.30,000/-ಸಾಲ್ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

2. ಶರ ಮಶಕಿ್ತ  ಯೇಜನೆ:- 

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕು  ಸೇರಿದ 

ಸಾೇಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರು 

ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಬಳಕ್ಕಯಿೇಂದಾಗಿ ತಮಾ  ಸಾೇಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ 

ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಕೌಶಲ್ತ್ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಮತ್ತು  ಆದಾಯ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುರ್ ಚಟುರ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕಳು ಲು 

ಅಗತೆ ವಿರುರ್ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರರ್ನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸುರ್ ಉದೆೆ ೀಶದ್ಧೇಂದ, 

‘ಶರ ಮಶಕು ’ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಘಟಕ ವೆಚಿ ರ್ನ್ನು  ರೂ.25,000/- ದ್ಧೇಂದ 

ರೂ.50,000/-ಕ್ಕು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.   ಘಟಕ ವೆಚಿ  

ರೂ.50,000/-ಗಳ ಸಾಲ್ದ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಸಾೇಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ 

(ಪ್ರರಂಪ್ರಾಗತ ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು/ವೃತಿು  ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ 

ಅನವ ಯವಾಗುತು ದೆ. ಶರ ಮಶಕು  ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರಾದ 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್ ಮತ್ತು  ಐಎಫ್ ಎಸ ಸಿ ಸಂಖೆ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್ಯ ವಿರ್ರದ ಮೊದಲ್ನೆ ಪುಟ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕ್ಕ, ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆದ್ದ ಫಲಾನ್ನಭವಿಯು ಉದೆೆ ೀಶಿತ ವೃತಿು ಗೆ ಮಾತರ  

ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕ. 

 

ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ:-  

 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕರ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ 

ಪ್ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ  

ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ಬೆ್ದ ಕ್ ಎೇಂಡ್ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.ಈ 

ಸಾಲ್ಕ್ಕು  ಸಾಲ್ಲಯಾನ ಶೇ.4 ರ ಬಡೆಿ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಮೂರು ರ್ಷ್ಾದ 

ಅರ್ಧಿಯಳಗೆ ಸಾಲ್ ಮರುಪ್ವಾತಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ  ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ  

ಸಹಾಯಧನರ್ನ್ನು  ಬೆ್ದ ಕ್ ಎೇಂಡ್ ಸಬಿ ಡಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ದ ಖ್ಯತ್ತ ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲ  

ಹೊೇಂದಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದ್ದ.ತಪಿಪ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಣಾ ಮೊತು ರ್ನ್ನು  



ಸಾಲ್ರ್ರ್ನು ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.  ಯೀಜನೆ ಉದೆೆ ೀಶರ್ಕು ಗಿ ಗುತಿಾಸಲಾದ 

ಸಾೇಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ (ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ) ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು/ ವೃತಿು  ಕಸುಬುಗಳಿಗೆ 

ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭೆ  ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

3) ಸಣ್ಣ  (ಮೈಕ್ರ ೇ)ಸ್ಥಲ ಮತಿ್ತ  ಸಹಾಯಧನ ಯೇಜನೆ:- 

 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  

ವಾಸವಾಗಿರುರ್ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರು ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ 

ಅನಕ್ಷರಸೆ ರಾಗಿದೆ್ದ , ಅೇಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕು  ಸೇರಿದ ಕ್ಕಶಲ್ 

ಅಥವಾ ಕ್ಕಶಲ್ಯಲಿ್ದ ರೆ್ ಕು ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಸಣಣ  ಪ್ರ ಮಾಣದ 

ವೆಾ ಪ್ರರರ್ನ್ನು  ಮಾಡಲು ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭೆ ರ್ನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

 ನಿಗಮದ್ಧೇಂದ ಫಲಾಪೇಕಾ ಗಳು ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುೇಂಪುಗಳನ್ನು  ಇತರೆ 

ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸವ  

ಸಹಾಯ ಗುೇಂಪುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಸಿದೆ ಪ್ಡಿಸಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುೇಂಪಿನ ಗಾತರ  10 ಜನ ರಿೇಂದ 

20 ಜನ ರ್ರೆಗೆ ಮಾತರ  ಮ್ಮತಿಗಳಿಸಬೇಕರುತು ದೆ. ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುೇಂಪು ಕನಿಷ್ಟ  

ಒೇಂದ್ದ ರ್ಷ್ಾದ್ಧೇಂದ ರ್ಕಯಾ ನಿರ್ಾಹಿಸಿತಿು ರಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸವ -ಸಹಾಯ ಸಂಘದ 

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್ ತ್ರೆದ್ದ ಒೇಂದ್ದ ರ್ಷ್ಾ ವಾಗಿರಬೇಕ್ಕ. ಸವ -ಸಹಾಯ 

ಸಂಘವು ಆರ್ಥಾಕ ಚಟುರ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಲಾಭದಲಿ್ಲರಬೇಕ್ಕ. ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುೇಂಪಿನ 

ಸದಸೆ ರಾಗಿರುರ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಜಮ್ಮೀನ್ನ ಹೊೇಂದ್ಧದೆ ಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ 

ಸರ್ಕಾರಿ/ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾವ ಮೆ ದ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉದೆ್ ೀಗದಲಿ್ಲದೆ ಲಿ್ಲ  ಅರ್ರಿಗೆ ಸಣಣ  

ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡತಕು ದೆ ಲಿ್ .  ಮೈಕರ ೀ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ಹಣರ್ಕಸು ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮತ್ತು  ಸವ ಯಂ 

ಉದೆ್ ೀಗ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಸಹಾಯಧನ, ಗರಿಷ್ಟ  

ರೂ.5,000/-ಗಳು ಪ್ರ ತಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗೆ ಫಲಾನ್ನಭವಿಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುರ್ ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ಸವ -ಸಹಾಯ 

ಗುೇಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೆ್ದ ೇಂಕನಲಿ್ಲ  ತ್ರೆದ್ಧರುರ್ ಖ್ಯತ್ಯ ಸಂಖೆ್ಯ  ನಮೂದ್ಧಸಿ 

ಚೆಕ್ಕು ಗಳನ್ನು  ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸವ  ಸಹಾಯ 

ಸಂಘಗಳು ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗೆ ಶೇಕಡ 5 ರ ಬಡೆಿ  ದರದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಬೇಕ್ಕ. 

 

ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ:- 

 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕರ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ 

ಪ್ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 



4. ಮೈಕ್ರ ೇ ಸ್ಥಲ ಯೇಜನೆ(ವೈಯಕಿ್ತಕ) 

  

ನಿಗಮದ ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಇದ್ದರ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್, ಸಹಾಯಧನ 

ಯಾವುದನ್ನು  ಪ್ಡೆಯದ ಕಡುಬಡತನದಲಿ್ಲರುರ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ 

ಸಮುದಾಯದ ಅೇಂತೆ್ ೀದಯ / ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಕಡ್ಾ ಹೊೇಂದ್ಧರುರ್ 25 ರಿೇಂದ 50  

ರ್ಯೀಮಾನದ್ಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ತಳುು ರ್ ಗಾಡಿಯಲಿ್ಲ   ವೆಾ ಪ್ರರ, ಬೀದ್ಧ 

ವೆಾ ಪ್ರರ, ಜ್ಞತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವೆಾ ಪ್ರರ,  ಕರಾಣಿ ಅೇಂಗಡಿ, ಅರಿಷಿನ/ ಕ್ಕೇಂಕ್ಕಮ/ 

ಅಗರಬತಿು /ಕಪ್ಯಾರ, ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾದಲಿ್ಲ , ಟ್ಟೀ/ರ್ಕಪಿ ಮಾರಾಟ, 

ಎಳನಿೀರು ವೆಾ ಪ್ರರ,  ಹೂವಿನ ವೆಾ ಪ್ರರ, ತರರ್ಕರಿ ವೆಾ ಪ್ರರ, ಹಣಿಣ ನ 

ವೆಾ ಪ್ರರ, ಇನಿು ತರ ಸಣಣ  ವೆಾ ಪ್ರರ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳರ್ಕು ಗಿ 

ರೂ.10,000/-ಮೊತು ದ( ರೂ.8000/- ಸಾಲ್ +ರೂ.2,000/- ಸಬಿ ಡಿ) ಅಲಾಾ ರ್ಧಿ 

ಸಾಲ್ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

ಸಾಲ್ ನಿೀಡಿಕ್ಕ ವಿಧಾನ: 
 
ªÉÆದಲನೇ ಹಂತ:  

 

1. ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ಯ ,ಮೊಬೈಲ್ 

ಸಂಖೆ್ಯ  ಇತೆ್ತ ದ್ಧ ಪ್ರರ ಥಮ್ಮಕ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಅಪಿ್ೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಅಜಿಾದಾರರು ನಿೀಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಓಟ್ಟಪಿ ಸಂಖೆ್ಯ ಯೇಂದ್ದ 

ಬರುತು ದೆ. ಅದನ್ನು  ಆನ್ ಲೈನಿನಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಾಗ ಅಜಿಾಯು ನಿಗಮದ 

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ರಿಜಿಸಟ ರ್ ಆಗುತು ದೆ. ಆಗ ಅಜಿಾದಾರರ ರಿಜಿಸಟ ರ್ ಸಂಖೆ್ಯ  

ಮೊಬೈಲ್ಲಗೂ ರವಾನೆಯಾಗುತು ದೆ. ನಂತರ ಪುನ: ರಿಜಿಸಟ ರ್ ನಂಬರ್ 

ಮೂಲ್ಕ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಟಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಖ್ಯತ್,ಆದಾಯ/ಜ್ಞತಿ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ  ಇತೆ್ತ ದ್ಧ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಸಾು ನ್ ರ್ಕಪಿಯನ್ನು  ಅಪ್ ಲೀಡ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕ. ಸಾಲ್ದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ನಿಗದ್ಧತ ಅರ್ಧಿಯಳಗೆ ಆನ್ 

ಲೈನಿನಲಿೆ ೀ ಭತಿಾ ಮಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ ಅಪ್ 

ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿವ ೀಕೃತಗೇಂಡ ನಿಮಾ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಾಯ 

ಎರಡು ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು  ಪಿರ ೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟುಟ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ.   

 

 

ಅ). ಅಜಿಾಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ನಿೀಡಬೇರ್ಕದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳು 

 

1. ಸರಳ ಅಜಿಾ ನಮೂನೆ (ಆನ್ ಲೈನಿನಲಿೆ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ) 

2. ಆಧಾರ್ ರ್ಕಡ್ಾ ಪ್ರ ತಿ 

3. ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಕಡ್ಾ/ಅೇಂತೆ್ ೀದಯ ರ್ಕಡ್ಾ ಪ್ರ ತಿ 



4. ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಪ್ರಸ ಪುಸು ಕದ ಜೆರಾಕಿ್ ಪ್ರ ತಿ(ಹೆಸರು,ಖ್ಯತ್ 

ಸಂಖೆ್ಯ ,ಫೀಟೀ,ಬೆ್ದ ೇಂಕನ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರ ಸಹಿ ಇರುರ್ ಪುಟಮತ್ತು   

ಇತಿು ೀಚ್ಚನ ಎರಡು ತಿೇಂಗಳ ರೆ್ ರ್ಹಾರ,ಶಿಲುು  ತ್ೀರಿಸುರ್ 

ಪುಟಗಳಜೆರಾಕಿ್) 

5. ಜ್ಞತಿ/ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ  

6. ವಿಧವೆಯರು: ಪಿೇಂಚಣಿ ದಾಖ್ಲೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ  

7. ವಿಕಲ್ ಚೇತನರು: ಅಧಿಕೃತ ಅೇಂಗವೈಕಲೆ್  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ . 

 

ಆ).ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಕೆ ಮತಿ್ತ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ: 

 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ,ನಿಗಮವು ನಿಧಾರಿಸಿದ 

ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ ,ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕರ 

ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ ಪ್ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 

ಎರಡನೇ ಹಂತ:   

 

1.  ಹಿೀಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲ್ಕ 

ಆಯ್ದು ಯಾಗಿರುರ್ ಬಗೆೆ  ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು 

ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ನಿೀಡಿದ ರಿಜಿಸಟ ರ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲ್ಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ 

ಆನ್ ಲೈನಿನಿೇಂದ ಸಾಲ್ದ ದಾಖ್ಲೆ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಮಾತರ   ಡೌನ್ ಲೀಡ್ 

ಮಾಡಿಕೇಂಡು,ಭತಿಾ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಹಾಕದ ದಾಖ್ಲೆ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಸಾು ನ್ 

ಮಾಡಿ ಮತ್ು  ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.  

 

2.  ಆನ್ ಲೈನಿನಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಹಿ ಹಾಕಟುಟ ಕೇಂಡ 

.ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತರ  ಹಾಗೂ ತಗಾದೆಪ್ತರ ,ಹಿೇಂದೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಸಾಲ್ದ 

ಅಜಿಾ ಮತ್ತು  ನಿೀಡಿರುರ್ ಕ್ಕವೈಸಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಪ್ರ ತಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ, ಜಿಲಿಾ  

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕ್ಕ. 

 

ಮೂರನೇ ಹಂತ: 

ಸಾಲ್ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯ ನಂತರ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಯಿೇಂದ ಕೂಡಲೇ 

ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ರ್ನ್ನು  ನೆಫ್ಟ  ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರ ತಿಯೀರ್ಾ ಆಯ್ದು ಯಾದ  

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಖ್ಯತ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

 

 



ಸ್ಥಲ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ: 

 

ಮೈಕರ ೀ ಸಾಲ್ದ ಮೊರೆಟೀರಿಯಂ ಅರ್ಧಿ 2 ತಿೇಂಗಳು ಮಾತರ . ಸಬಿ ಡಿ ಮೊತು  

ರೂ.2000/- ಬಟುಟ , ರೂ.8000/- ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ರ್ನ್ನು ಶೇಕಡ 4 ರ 

ಬಡೆಿ ಯೇಂದ್ಧಗೆ 10 ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ , ರೂ.820/-ರಂತ್ 

ಮರುಪ್ರರ್ತಿ ಮಾಡತಕು ದೆ್ದ . 

 

5) ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಯೇಜನೆ:- 
 

ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಗುರಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸುರ್ ಅಜಿಾ ಹಾಗೂ 

ಅಗತೆ  ರೆವಿನೆ್ನ  ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳಾದ ನಿಗದ್ಧತ ಅಜಿಾ, ಜ್ಞತಿ & ಆದಾಯ 

ದೃಢೀಕರಣ (ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶಕ್ಕು  ರೂ. 1,03,000/- ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶಕ್ಕು  

81,000/-ರ ಒಳಗೆ) ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ, ಮೊ ಟೇಷ್ನ್, ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಅತಿ ಸಣಣ  ರೈತರ 

ದೃಢೀಕರಣ, ಇ.ಸಿ(13 ರ್ಷ್ಾದರ್ರೆಗೆ), ಚೆಕ್ಕು ಬಂದ್ಧ, ವಂಶವೃಕ್ಷ, ಜಮ್ಮೀನಿನಲಿ್ಲ  

ನಿೀರಾರ್ರಿ ಸೌಲ್ಭೆ ವಿಲಿ್ದ ಇರುರ್ ಬಗೆೆ  ವಿ.ಎ ರ್ರದ್ಧ, ಭಾರ್ಚ್ಚತರ , ಜಮ್ಮೀನ್ನ 

ಕನಿಷ್ಾ  1.20 ಎಕ್ಕರೆಯಿೇಂದ 5.00 ಎಕ್ಕರೆ ಒಳಗೆ ಹೊೇಂದ್ಧರುರ್ ಫಲಾಫೇಕಾ ಯಿೇಂದ 

ಅಜಿಾಪ್ಡೆದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  

ಆಯಾಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಶಾಸಕರೇ ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿದೆ್ದ  ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ಆಯ್ದು  

ಸಮ್ಮತಿಯಿೇಂದ ಈ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಿ ಕಳವೆ ಬ್ದವಿ ಕರೆಯಲು 

ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರ ಸಾು ರ್ನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದ್ದ.  ಪ್ರ ತಿ ಬ್ದವಿ ಘಟಕದ 

ವೆಚಿ  3.50 ಲ್ಕ್ಷಗಳಾಗಿದೆ್ದ  (ವಿದೆ್ಯ ದಿ್ಧ ಕರಣ ಸೇರಿದಂತ್) ನಿಗಮರ್ವ ಕಳವೆ 

ಬ್ದವಿ ಕರೆಯುವಿಕ್ಕ, ಪಂಪು ಮೊೀಟರ್ ಪ್ರೈಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವಿದೆ್ಯ ದೆ್ಧ ೀಕರಣ 

ವೈ.ಎೇಂ.ಡಿ. ವೆಚಿ ರ್ನ್ನು  ನಿಗಮವು ಭರಿಸುವುದ್ದ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ರೂ. 3,50,000/- ಲ್ಕ್ಷಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ:-  

 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  ಶಾಸಕರ ನೇತೃತವ ದ ಆಯ್ದು  

ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ 

ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ ಪ್ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ 

ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪ್ಡೆದ್ದ ಟ್ಟೇಂಡರ್  ಪ್ರ ಕರ ಯ್ದಯಾದೆ ರಿೇಂದ ಕಳವೆ ಬ್ದವಿ 

ಕರೆಯಿಸಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.   

 

 

 

 

 



 

6). ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ /ಟ್ಯಯ ಕಿ್ತ /ಗೂಡಿ್ಸ ವಾಹನ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ:- 

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ಕಗಳ  ಮೂಲ್ಕ ಟೆಾ ಕಿ /ಗೂಡಿ್ 

ವಾಹನರ್ನ್ನು  ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಲು ಉದೆೆ ೀಶಿಸಿರುರ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ  

ರೂ.75000 ಸಹಾಯಧನ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ:-  

 

ಮಾನೆ  ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ 

ಪ್ರ ಸಾು ರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

 

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

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಕತಿವ್ಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು-  

ಅನುಬಂಧ-ಅ ರಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿದ್. 

 

ನಿಗಮದ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಕತಾರೆ್ ಗಳು ಹಾಗೂ 

ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಗಳುಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮದ ಜಿಲಿಾ  

ಮಟಟ ದ ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ ಸಾಮಥೆ ಾದ ಚಾಟ್ಾ ವಿರ್ರ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತಿದೆ. 

 

 

ರ್ಜಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದ ರ್ಜಲಿ್ಯ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರ ಅಧಿಕಾರ ಮತಿ್ತ  ಕತಿವ್ಯ ಗಳು: 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮದ  ಜಿಲಿಾ  

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಆಯಾ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಯ ಪ್ಯಣಾ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಾಹಣೆ, 

ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ಗುರಿ ಸಾಧನೆ, ಬೆ್ದ ೇಂಕ್/ಹಣರ್ಕಸು 

ಸಂಸೆೆ ಗಳಡನೆ ರೆ್ ರ್ಹಾರ, ಪ್ರ ಕಟಣೆ ನಿೀಡುವುದ್ದ, ಅಜಿಾ ಪ್ಡೆದ್ದ ಜಿಲಿಾ  

ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪ್ಡೆದ್ದ ಗುರಿಯನವ ಯ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭೆ ಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸಿ, 

ಲೆಕು  ಪ್ತರ , ಇತೆ್ತ ದ್ಧ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಣೆ ಮಾಡುರ್ ಅಧಿರ್ಕರ 

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

ರ್ಜಲಿ್ಯ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರುಗಳ ಕತಿವ್ಯ ಗಳು:  

 

1.  ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಯ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಾಹಣೆ, ಗುರಿ ಅನವ ಯ ಎಲಿಾ  

ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿ. ಮತ್ತು  

ಸಾಲ್ ರ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಜವಾಬೆ್ದ ರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.  



 

2.  ಅಗತೆ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ, ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಜನ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವುದ್ದ. 

 

3.  ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು, ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆೆ ಗಳೇಂದ್ಧಗೆ 

ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನರ್ಕು ಗಿ ಸಮನವ ಯಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸ 

ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

 

4.  ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ನಿಗಮದ ಆದೇಶ, ಪ್ತರ  ಮತ್ತು  

ಸುತ್ು ೀಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಹಿಸಿದ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

 

5.  ತಿೇಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಾ  10 ದ್ಧನಗಳ ಪ್ರ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ ರ್ಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು  

ಘಟಕ ತಪ್ರಸಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ.  

 

6.  ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಮುಖೆ್ ಸೆ ರಾಗಿರುರ್ ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು 

ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲನ ಎಲಿಾ  ಆಗು-ಹೊೀಗುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬೆ್ದ ರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 

 

7.  ನಿಗಮಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ Per Financial Code ಹಣರ್ಕಸಿನ ನಿರ್ಾಹಣೆ 

ವೆಚಿ ದ ಬಗೆೆ  ಆಗಿೇಂದಾಗೆೆ  ರ್ಕಲ್ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು  ಸರ್ಕಾರದ್ಧೇಂದ ಹೊರಡಿಸುರ್ 

ಆದೇಶ, ಸುತ್ು ೀಲೆ, ಮತ್ತು  ಮಾಗಾದಶಾನಗಳನ್ನು  ಕಟುಟ ನಿಟಾಟ ಗಿ 

ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದ್ದ. 

 

8.  ನಿಗಮದ ಮಾನೆ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು ರ್ಹಿಸಿದ ಇತರೆ ಕಛೇರಿ 

ಕತಾರೆ್ ಗಳನ್ನು   ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

 

 (iii) ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಮತಿ್ತ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ                 

ನಿಣ್ಿಯ  ತೆಗೆದುಕ್ಳುು ವ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ  

 

      ಕಾಯಿ ವಿಧಾನಗಳು: 

 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಜರ್ನೇಂಗದ ಸವಾಾೇಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮರ್ನ್ನು  ರೂಪಿಸಿ ನಿದೇಾಶಕ ಮಂಡಳಿ/ಸರ್ಕಾರದ 

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೀೇಂದ್ಧಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಟ ನಗಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನದಲಿ್ಲನ 

ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು  ಆದೇಶ, ಸುತ್ು ೀಲೆ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಸಾಲ್ಕ್ಕು  

ದಸಾು ರ್ವಜುಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ನಿರ್ಾಹಿಸಬೇರ್ಕದ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ನಿಗಮದ 

ರ್ಕಯಾನಿರ್ಾಹಣೆಯ ವಿಧಿ, ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಗತಿಯನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿ 



ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ಆಯೀಗವು ಸಹ ಸಮ್ಮೀಕಾ ಸಿ ಸೂಕು  

ಸೂಚನೆ/ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವುದ್ದ. ಜಿಲಿಾ  ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾ  

ಪಂಚಾಯತ್ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚ್ಚರ್ರು ವಿವಿಧ ಸಮ್ಮತಿಗಳು ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ 

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ಸಮ್ಮೀರ್ಕಾ  ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಣೆ ಮಾಡುತು ವೆ. 

 

(iv) ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಕಾಯಿನಿವ್ಿಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ್ ಸೂತರ ಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಅನುಸರಿಸಲ್ಯಗುವ್ ನಿಯಮಾವ್ಳಿ ನಿರ್ದಿಶನಗಳು / 

ಅನುಸೂಚಿಗಳು   

 

ಸರ್ಕಾರವು ಆಯಾ ರ್ಷ್ಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀಡುರ್ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, 

ಅನ್ನದಾನಗಳ ಹಣರ್ನ್ನು  ಅರ್ಲಂಬಸಿ ಜಿಲಿೆ ಯ ಜನ ಸಂಖೆ್ಯ ಯರ್ನು ಧರಿಸಿ 

ಜಿಲಿಾವಾರು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು  ನಿಗಮದ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಯ ವಾಷಿಾಕ ಕರ ಯಾ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಅದರಂತ್ ನಿಗಮದ ಕೇಂದರ  

ಕಛೇರಿಯಿೇಂದ ನಿೀಡಿರುರ್ ಗುರಿಯನ್ನು  ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ವಾರು ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ 

ಮಾಡಿ ಲ್ಲೀಡ್ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಮೂಲ್ಕ ಶಾಖ್ಯವಾರು ಗುರಿಯನ್ನು  

ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಕಲೆಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ 

ಮಟಟ ದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಗುರಿ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ ವಿಧಾನದ 

ಬಗೆೆ  ಸಾರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿಗಮವು ಕರ ಮ ರ್ಹಿಸಿರುತು ದೆ. 

 

 

(v) ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಹೊೊಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣ್ದಲಿ್ಲರುವ್ 

ದಸಿ್ಥ ವೇಜುಗಳ   ವಿವ್ರಗಳು:-  

 

 ನಿಗಮವು ಕಂಪ್ನಿ ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಯ ನಿರ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ರಿಜಿಸಟ ರ್  

ಗಳನ್ನು  ಮೆಾ ನೆ್ನ ಯಲ್ ಗಳನ್ನು , ಸಟ್ಟಾಫಿಕಟ್ ಗಳನ್ನು , ಪ್ರ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ 

ಸರ್ಕಾರದದ್ಧೇಂದ ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು  ನಿೀಡುರ್ ಸೂಚನೆಗಳನವ ಯ ನಿರ್ಾಹಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಹಾಲ್ಲ ಇರುರ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತ್ ಇವೆ. 

 

ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಟ ಗಳಿಸುತಿು ರುರ್ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಸಾಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅಜಿಾದಾರರು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮೂಲ್ಕ 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಗತೆ  ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಗೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವಿರ್ರ 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 ನಿರೂಪಣೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ  

      ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥವ್ಿಜನಿಕರು/ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನಿ ಯತೆಯ  

ವಿವ್ರಗಳು. 

 

         ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ನಿೀತಿ ನಿರೂಪ್ಣೆಯಲಿ್ಲನ 

ನೆ್ನ ನೆ ತ್ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯಲು ನಿಗಮವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯತರ ರ್ಗಾಗಳ ಜನರ ಸಮನವ ಯದ್ೇಂದ್ಧಗೆ ಕರ ಮರ್ಹಿಸಿದೆ. 

 

1. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯತರ ಒಕೂು ಟ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಯಾ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ ರ್ಗಾಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿರುರ್ ಆರ್ಥಾಕ 

ಚಟುರ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಬೇಡಿಕ್ಕಯಿರುರ್ ಬಗೆೆ  ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲಿ್ಲರುರ್ 

ನೆ್ನ ನೆ ತ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಷ್ು ರಿಸುವುದ್ದ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ರ್ಗಾಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಗಾಗೆೆ  ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 
 

2. ಸಂವಾದ; ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲಿ್ಲನ ನೆ್ನ ನೆ ತ್ 

ಮತ್ತು  ಕರತ್ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯಲು ಜಿಲಿಾ /ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ/ಗಾರ ಮ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  “ಸಂವಾದ” 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕ್ಕೇಂದ್ದ ಕರತ್ ನಿವಾರಣಾ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ 

ತಿೇಂಗಳು ಕಡೆ್ಡ ಯವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ. 
 

 

3. ಸಾಲ್ ವಿತರಣಾ ಪ್ಯರ್ಾ ಸಮಾಲೀಚನೆ: ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ಯಣಾ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲು, ಸಾಲ್ ಮತ್ತು  ಸಬಿ ಡಿಯ 

ಮಹತವ ರ್ನ್ನು  ತಿಳಿಯಲು ಸಾಲ್ ಸದ್ದಪ್ಯೀಗದ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಲು ಅರ್ರ ಸಾಲ್ಕ್ಕು  

ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ರೆ್ ರ್ಸೆೆ ಯನ್ನು  ತಿಳಿಸಲು ಕಡೆ್ಡ ಯವಾಗಿ ಸಾಲ್ ವಿತರಣಾಪ್ಯರ್ಾ 

ಸಮಾಲೀಚನೆಯನ್ನು  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ. 
 

4. ಸಾಲ್ ವಿತರಣೀತು ರ ಪ್ಯಾಾಲೀಚನೆ: ಸಾಲ್ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದನ್ನು  

ತಡೆಗಟಟ ಲು ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ಘಟಕ ಸೆಾ ಪ್ನೆಯ ಬಗೆೆ  ನೆ್ನ ನೆ ತ್ 

ಮತ್ತು  ಕರತ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಯಲು ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ 

ಪ್ಯಾಾಲೀಚರ್ನ ಸಭೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಘಟಕಗಳನ್ನು  ತಪ್ರಸಿಸಿ ಸೂಕು  

ತಿಳುರ್ಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುರ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲಾಗಿದೆ. 
 

 

5. ಸಾಮಥರ ೆ ರ್ಧಾರ್ನ ರ್ಕಯಾಗಾರ: ನಿಗಮದ ಅಧರ್ಕರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಉತ್ು ೀಜನ 

ನಿೀಡಿ ಅರ್ರನ್ನು  ಕರ ಯಾಶಿೀಲ್ರಾಗಿ ರ್ಕಯಾಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ಲು ಅಗತೆ ವಿರುರ್ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲಾಗಿದೆ. 
 

6. ಪ್ರ ಚಾರ: ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳು, ಕರ ಪ್ತರ ಗಳು, ಭಿತಿು  ಪ್ತರ ಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಪ್ರ ಚಾರಂದ್ೀಲ್ರ್ನ ರ್ಕಯಾರ್ನ್ನು  ಹಮ್ಮಾ ಕೇಂಡು ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  
 
 

7. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ: 

 

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

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಕ್ಕು  ಅಗತೆ ವಾದ ಆದಾಯ ತರುವಂತಹ ಚಟುರ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ಥಮ ಆದೆ ತ್ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 



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

ಅನ್ನವಾಗುವಂತ್ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭೆ ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 
 

10. ವಿಧವೆಯರು/ಪ್ರಿತೆ ಕು ರು/ಅೇಂಗವಿಕಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಆದೆ ತ್ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

(vii) ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಉದ್ದ ೇಶಗಳನುು  ಈಡೇರಿಸಲು 2 ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ತ ೊಂತ ಹೆಚ್ಚು  

ಸದಸಯ ರಿೊಂದ ರಚಿಸಲಪ ಟಟ  ಸಮಿತಿ, ಷರತಿ್ತ , ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಅದರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆ …ಪರಿಷತಿ್ತ  , ಮಂಡಳಿ, ಸಮಿತಿಯ 

ಸದಸಯ ರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಡವ್ಳಿಗಳು / …ನಿಣ್ಿಯಗಳು 

ಸ್ಥವ್ಿಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯ ತೆಯ ಮಾಹಿತಿ.   

 

1. ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪ್ನಿ ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಯ ನಿಗಮರ್ನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸಿರುತು ದೆ. ನಿಗಮದ 

ಆಟ್ಟಾಕಲಿ್ ಆಫ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಪ್ರ ರ್ಕರ ನಿದೇಾಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  

ರಚ್ಚಸಿರುತು ದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಕೈಗಳುು ರ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಳಗಿನ ಹಂತಕ್ಕು  

ತಿಳಿಸಲು ಸುತ್ು ೀಲೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  

ಸಾರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ಕೈಪಿಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ವೆ, ನೀಟ್ಟಸ ಬೀಡ್ ಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕು  ತಪ್ರಸಣಾ ರ್ರದ್ಧಗಳು ಸಹ ಸಾರ್ಾಜನಿಕರ 

ಅರ್ಗಾಹನೆಗೆ ಲ್ಭೆ ವಿರುತು ದೆ. 

 

2. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ  ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿು ರುರ್ ಶರ ಮಶಕು  

ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ, ಮೈಕರ ೀ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆ, ಮತ್ತು  ಗಂಗಾ ಕಲೆಾ ಣ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲು ಮಾನೆ  ಶಾಸಕರ ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು  

ರಚ್ಚಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ತಲಿ್ಲ ಕನಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಯಂ ಆಗಿ ವಾಸಿಸುತಿು ರುರ್ 

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಸದಸೆ ರು, ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, 

ಸಹಾಯಕ ರ್ಕಯಾಪ್ರಲ್ಕ ಅಭಿಯಂತರು ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಾಯಕ 

ರ್ಕಯಾಪ್ರಲ್ಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದೆ್ದ ಚಛ ಕು  ಕಂಪ್ನಿ(ಕರ್ನಾಟಕ 

ವಿದೆ್ದ ತ್ ಪ್ರ ಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮ್ಮತ), ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ತಹಸಿೀಲೆಾ ರರು, 

ತ್ತಲಿ್ಲ ಕನ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಲ್ಲೀಡ್ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ 

ಆಫಿಸರ್/ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸದಸೆ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಿಾ  

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಸದಸೆ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸೆ  

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು 

ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಎಲಿಾ  ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ರು. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯು 

ಕೈಗಳುು ರ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು  ನೀಟ್ಟಸ ಬೀಡ್ ಾನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 
 

3. ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿು ರುರ್ ಅರಿವು ಯೀಜನೆನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲು 

ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಮುಖೆ್  ರ್ಕಯಾನಿರ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ್ಲ  

ಅಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು  ರಚ್ಚಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೀಡ್ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ 

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, ಉಪ್ ನಿದೇಾಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕು ಳ ಕಲೆಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, 

ಜಿಲಿಾ  ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಕಲೆಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಪ್ರ ಧಾನ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಫಕರು, ಉಪ್ 

ನಿದೇಾಶಕರು, ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜೆ  ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಕರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ್ 

ನಿಬಂಧಕರು ಮತ್ತು  ಜನರಲ್ ಮೆಾ ನೇಜರ್(ಸೂಪ್ರಿೇಂಟ್ಟೇಂಟ್ಟೇಂಟ್ ಇೇಂಜಿನಿಯರ್) 



ವಿದೆ್ದ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪ್ನಿ ಯರ್ರುಗಳು ಸದಸೆ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಜಿಲಿಾ  

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಸದಸೆ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸೆ  

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಕರು ಎಲಿಾ  ಕಛೇರಿ 

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ರು. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯು ಕೈಗಳುು ರ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು  

ನೀಟ್ಟಸ ಬೀಡ್ ಾನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

4. ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿು ರುರ್ ಟೆಾ ಕಿ /ಗೂಡಿ್/¥Áå¸ÉAdgïDmÉÆÃ 

ವಾಹನಯೀಜನೆAiÀÄ£ÀÄß ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲು ಜಿಲಿೆ ಯ ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ 

ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ್ಲ  ಅಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು  ರಚ್ಚಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲೀಡ್ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, ಜಿಲಿಾ  ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಕಲೆಾ ಣ 

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

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಸದಸೆ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸೆ  

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಕರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ 

ಎಲಿಾ  ಕಛೇರಿ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ರು. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯು ಕೈಗಳುು ರ್ 

ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು  ನೀಟ್ಟಸ ಬೀಡ್ ಾನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

5.  

(viii)  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತಿ್ತ  ನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ ವಿವ್ರಗಳು: 

 
PÀ£ÁðlPÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄzÀ C¢üPÀÈvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtÂ 

¸ÀASÉå ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ 

CªÀUÁºÀ£ÉUÁV ¥ÀæPÀn¹zÉ. 

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À:  ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ್ ನಿಯಮಿತ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ವಾ ಪಕರ್ಕಚೇರಿ 

ನಂ.1599,್ವೈ.ಎನ್.್ಬಿಲ್ಡ ೆಂಗ್, 

ಹೊಸ್ಬಸ್್ಸ್ವಟ ೆಂಡ್್ಹೆಂಭಾಗ, 

ಯಲಹಂಕ್ಬಿೀದಿ,್ದೇವ್ನಹಳಿ್ಳ ್ತಾಲ್ಲಾ ಕು, 

ಬೆಂಗಳೂರು್ಗ್ರಾ ಮೆಂತ್ಜಿಲ್ಲಾ . 

 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ :  080-27681786 

ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಹೆಸರು ಮ್ತ್ತು :ಸೊಹರಬಾನು ಎನ್. ಜಿಲ್ಲಾ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ವಾ ಪಕರು, ಮೊಬೈಲ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ : 8277944204 
 

ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸುತಿಿ ರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 

ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ವೆಬ್ ೈಟ್ ವಿವ್ರಗಳು: 

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

ಇ-ಮೇಲ್: kmdcbrural@gmail.com 



Website: www.kmdc.karnataka.gov.in 

 

(ix) ಸಬಿಿ ಡಿ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ವಿಧಾನಗಳು, ಈ 

ಲೆಕೆ ಶೇರ್ಷಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ  ಹಣ್ ಮತಿ್ತ  ಫಲ್ಯನುಭ್ವಿಗಳ 

ವಿವ್ರ. 

 

ನಿಗಮಕ್ಕು  ಅಯರೆ್ ಯದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುರ್ ಹಣದ್ಧೇಂದ ವಾಷಿಾಕ 

ಕರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಸಿದೆ ಪ್ಡಿಸಿzÀ ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ 

ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕnÖgÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß. ನಿಗಮಕ್ಕು  f¯Áè 

ರ್ಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರ ನ್ ಪ್ರ ೀಗಾರ ೇಂನಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

(ಪ್ರ ತಿ ಅನ್ನಬಂಧ-ಆ ರಲಿ್ಲ  ಲ್ಗತಿು ಸಿದೆ) 

 

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

ಶೇರ್ಷಿಕೆಯಲಿ್ಲ   ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ ಮತಿ್ತ  ಫಲ್ಯನುಭ್ವಿಗಳ 

ವಿವ್ರ. 

 

ಅರಿವು ಯೇಜನೆ:- 

 

• ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ 

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  
 

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ. 
 

• ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮದ್ಧೇಂದ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳುು ತಿು ರುರ್ ಅರಿವು ವಿದೆಾ ಭೆಾ ಸ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವಂತ್ ಪ್ರಿಷ್ು ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ 

ಹೊರಡಿಸಿದೆ್ದ  ಇದರನವ ಯ ಹೊಸ (ಪ್ರ ೀಶ್) ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕ 

ಪ್ರಿೀರ್ಕಾ  ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ್ಧೇಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವಿದೆಾ ರ್ಥಾಗಳ ಹೊರತ್ತಗಿ 

ಬೇರೆ ಯಾರ್ ಕೀಸುಾಗಳಿಗೂ ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ್ . 

ರಿನೆ್ನ ರ್ಲ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶರ್ನ್ನು  ಪ್ರಿಷ್ು ರಿಸಿ 

ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

 

2. ಶರ ಮಶಕಿ್ತ  ಯೇಜನೆ:- 

 

• ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ 

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

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


 

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು 

ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ. 
 

• ಸಾೇಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಕ್ಕಶಲ್ಕಮ್ಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ 

ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭೆ  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ತಲಾ ರೂ.50,000/-ಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭೆ  

ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತು ದೆ.ಇದರಲಿ್ಲ  ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ  ಸಾಲ್ರ್ನ್ನು  36 ತಿೇಂಗಳೂಗಳಲಿ್ಲ  

ಫಲಾನ್ನಭವಿಯು ಮರುಪ್ರರ್ತಿ ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ  ಉಳಿದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ  

ಹಣರ್ನ್ನು  ಬೆ್ದ ಕ್ ಎೇಂಡ್ ಸಹಾಯಧನರ್ರ್ನು ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಯು 36 ತಿೇಂಗಳಳಗೆ ಮರುಪ್ರರ್ತಿ ಮಾಡಲು 

ವಿಫಲ್ರ್ನದಲಿ್ಲ  ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ  ಬೆ್ದ ಕ್ ಎೇಂಡ್ ಸಹಾಯಧನರ್ನ್ನು  ಸಹ 

ಸಾಲ್ವೆೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿೀಸಲಾಗುತು ದೆ. 

• ಆಹಾ ಫಲಾಫೇಕಾ ಗಳನ್ನು  ಆಯಾಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  

ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.  

• ಸಾಲ್ದ ಮೊತು ಕ್ಕು  ಶೇ.4ರಷ್ಟಟ  ಬಡೆಿ  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

3. ಸಣ್ಣ  (ಮೈಕ್ರ ೇ)ಸ್ಥಲ(ಗುೊಂಪು ಸ್ಥಲ) ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ 

ಯೇಜನೆ:- 

 

• ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ 

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  
 

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು 

ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ. 

•  ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುೇಂಪಿನ ಮೂಲ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಿ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭೆ  

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

•  ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ತಲಾ 5,000-00 ಸಾಲ್, 5,000-00 

ಸಹಾಯಧನ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

•  ಆಹಾ ಫಲಾಫೇಕಾ ಗಳನ್ನು  ಆಯಾಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  

ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

4. ಮೈಕ್ರ ೇ ಸ್ಥಲ ಯೇಜನೆ(ವೈಯುಕಿ್ತಕ) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರ   

 

ನಿಗಮದ ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರ್ರೆಗೆಸಾಲ್,ಸಹಾಯಧನ 

ಯಾವುದನ್ನು  ಪ್ಡೆಯದ ಕಡುಬಡತನದಲಿ್ಲರುರ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತ 

ಸಮುದಾಯದ ಬಪಿಎಲ್ ರ್ಕಡ್ಾ ಹೊೇಂದ್ಧರುರ್ 25 ರಿೇಂದ 50 



ರ್ಯೀಮಾನದ್ಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ತಳುು ರ್ಗಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ವೆಾ ಪ್ರರ, 

ಬೀದ್ಧವೆಾ ಪ್ರರ, ಜ್ಞತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವೆಾ ಪ್ರರ,  ಕರಾಣಿ ಅೇಂಗಡಿ, ಅರಿಷಿನ / 

ಕ್ಕೇಂಕ್ಕಮ/ ಅಗರಬತಿು / ಕಪ್ಯಾರ, ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾದಲಿ್ಲ , ಟ್ಟೀ / 

ರ್ಕಪಿಮಾರಾಟ, ಎಳನಿೀರು ವೆಾ ಪ್ರರ,  ಹೂವಿನ ವೆಾ ಪ್ರರ, ತರರ್ಕರಿ ವೆಾ ಪ್ರರ, 

ಹಣಿಣ ನ ವೆಾ ಪ್ರರ, ಇನಿು ತರ ಸಣಣ  ವೆಾ ಪ್ರರ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಕ 

ಬಂಡವಾಳರ್ಕು ಗಿ ರೂ.10,000/-ಮೊತು ದ (ರೂ.8000/-ಸಾಲ್ +ರೂ.2,000/-

ಸಬಿ ಡಿ) ಅಲಾಪ ರ್ಧಿ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

5. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಯೇಜನೆ:-  

• ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ 

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆ ಪ್ಕರ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು 

ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.  

•  ಕನಿಷ್ಾ  1.50 ಎಕ್ಕರೆಯಿೇಂದ 5.00 ಎಕ್ಕರೆ ಒಳಗೆ ಜಮ್ಮೀನ್ನ ಹೊೇಂದ್ಧರುರ್ 

ಆಯ್ದು ಯಾದ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಳವೆ ಬ್ದವಿ ಕರೆದ್ದ 

ವಿದೆ್ಯ ದಿ್ಧ ಕರಣ ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ರೂ. 2,00,000/- ಗಳರ್ರೆಗೆ 

ಸಹಾಯಧನವಾಗಿರುತು ದೆ. 

• ಆಹಾ ಫಲಾಫೇಕಾ ಗಳನ್ನು  ಆಯಾಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ದ ಮಾನೆ  

ಶಾಸಕರ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 
 

6.  ಟ್ಯಯ ಕಿ್ತ /ಗೂಡಿ್ಸ /ಪ್ಯಾ ಸೆಂಜರ  ವಾಹನ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ:- 

• 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

• ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಗಳು 

ಸಿವ ೀಕೃತವಾಗುತು ದೆ.  

• ತಲಾ 75000/- ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹಣ ಬೆ್ದ ೇಂಕ್ ಸಾಲ್ 

ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ದ. 

• ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಮಾನೆ  ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

• ಉಳಿದಂತ್ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ರುರ್ 

ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ್ . 

 

(xi) ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಹೊೊಂದಿರುವ್/ಸಂಸ್ಥಾ ಯೊಂದ ದೊರೆಯುವ್ ಇಲಿವೆ 

ವಿದುಯ ನಾಾ ನ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಅಳವ್ಡಿಸಿರುವ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿವ್ರ 

ಹಾಗೂ ನಾಗರಿೇಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಪಡೆಯುವ್ ವಿವ್ರ ಮತಿ್ತ  

ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಕೆಲಸದ ಅವ್ಧಿ ಇತ್ಯಯ ದಿ. 

 

 



 

 

 

        ನಿಗಮದ್ಧೇಂದ ಲ್ಭೆ ವಿರುರ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಸಾರ್ಾಜನಿಕರು ಸಂಸೆೆ ಯಿೇಂದ ಸೌಲ್ಭೆ  ಪ್ಡೆಯುರ್ಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇರ್ಕದ ಅಜಿಾ 

ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿಗಮದ ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ಲ  

ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಚಾರರ್ಕು ಗಿ 

ರ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1. ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರ ಚಾರಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕರ 

ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು /ಕರುಹೊತಿು ಗೆಗಳನ್ನು  ಮುದರ ಣ ಮಾಡಿ ಚಚ್ಾ ಮಸಿೀದ್ಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಜೈನ ಬಸಿೀದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

2. ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಸೆ ಳಿಯ ಪ್ತರ ಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಷ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿ್ಲ  

ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ಆಹಾವ ನಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟಣೆನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

3. ವೃತಿು  ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರ ಮುಖಂಡರನ್ನು  ಕ್ಕಲ್ವು ಜರ್ನೇಂಗಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು  

ಆಹಾವ ನಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕರ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು /ಕರು 

ಹೊತಿು ಗೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಅರ್ರುಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವಂತ್ 

ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. 
 

4. ನಿಗಮದ ಜಿಲಿೆ ಯ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಪ್ರ ವಾಸ ರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಸೌಲ್ಭೆ  ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ ಘಟಕ ತಪ್ರಸಣೆಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ. 
 

 

5. ಪ್ರ ತಿ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಷ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿ್ಲ  ಆಯಾ ರ್ಷ್ಾದ ಗುರಿಯನ್ನು  ನಮೂದ್ಧಸಿ 

ಯೀಜನೆಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು  ವಾತ್ತಾ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಾರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ಅರ್ರೂ ಸಹ ಸುದೆ್ಧ  ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ 

ಬಗೆೆ  ವಿವಿಧ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲಾವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ 

ನಿದೇಾಶರ್ನಲ್ಯ ಇರ್ರ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲರುರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರ ಚಾರ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 
 

6. ಅರಿವು ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಎಲಿಾ  ವೃತಿು ಪ್ರ ರ್ಕಲೇಜುಗಳ ನೀಟ್ಟಸ ಬೀಡ್ ಾನಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು ಸಂಕಾ ಪ್ು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಅದೇ ರಿೀತಿ 

ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಸಂಕಾ ಪ್ು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿಾ  

ಪಂಚಾಯತ್/ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀಟ್ಟಸ ಬೀಡ್ ಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುವಂತ್ಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದ್ದ. 
 

7. ನಿಗಮದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಘಟಕ ಪ್ರಶಿೀಲ್ನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲ್ ರ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ 

ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿದಾಗ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಆ ಗಾರ ಮದ ಜನರಿಗೆ ವಿರ್ರಣೆ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

8. ಸಂಸೆೆ ಯ ಕ್ಕಲ್ಸದ ಅರ್ಧಿ: ಸೀಮವಾರ ದ್ಧೇಂದ ಶನಿವಾರದರ್ರೆಗೆ ಬೆಳಗೆೆ  10-00 

ಗಂಟ್ಟಯಿೇಂದ  ಸಾಯಂರ್ಕಲ್ 5.30 ಗಂಟ್ಟಯರ್ರೆಗೆ ರ್ಕಯಾ ನಿರ್ಾಹಿಸುತು ದೆ. ಎಲಿಾ  



ಭಾನ್ನವಾರ, ಪ್ರ ತಿ ತಿೇಂಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು  4ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು  ಸರ್ಕಾರ ಘೀಷಿಸಿರುರ್ 

ರಜ್ಞ ದ್ಧನಗಳಂದ್ದ ಸಂಸೆೆ ಯು ಮುಚಿ್ಚ ರುತು ದೆ. 

 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮದ, f¯Áè ಕಛೇರಿಯು # 

1599,ವೈಎನ್.್ ಬಿಲ್ಡ ೆಂಗ್,್ ಹೊಸಬಸ್್ ಸ್ವಟ ೆಂಡ್್ ಹೆಂಭಾಗ,್ ಯಲಹಂಕ್ ಬಿೀದಿ,್

ದೇವ್ನಹಳಿ್ಳ ್ ತಾಲ್ಲಾ ಕು,್ ಬೆಂಗಳೂರು್ ಗ್ರಾ ಮೆಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ  ಈ ವಿಳಾಸದಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಯಾನಿರ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 

(xii)  ಸ್ಥವ್ಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವ್ರ, ಹೆಸರು ಹುದ್ದ  ಮತಿಿೇತರ 

ವಿವ್ರಗಳು. 

 

2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಯ (ಕೇಂದರ  ರ್ಕಯೆ್ದ  

ಸಂಖೆ್ಯ :22/2005) ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ಈ ರ್ಕಯೆ್ದ ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿರ್ಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ದತು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಲು ಈ 

ಕ್ಕಳಕಂಡರ್ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 

1 Appelate Authority 

ಮೇಲಾ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕನಿದೇಾಶಕರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ,  

12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖೆ್  ಗೀಪುರ, ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಯೆ  ಕೇಂದರ ,  

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

 

2 Public Information Officer 

(ಸ್ಥವ್ಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ) 

ಕೇಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  

ಪ್ರ ಧಾನ ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ, 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖೆ್  

ಗೀಪುರ, 

ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಯೆ  ಕೇಂದರ , ಡ್ಡ|| ಬ ಆರ್ ಅೇಂಬೇಡು ರ್ ವಿೀದ್ಧ, ಬೆೇಂಗಳೂರು-

560001 

 

3 PublicInformation Officer 

ಸ್ಥವ್ಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲಿಾ  ರೆ್ ರ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, 



ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖೆ್ಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು್

ಗ್ರಾ ಮೆಂತರ  f¯Éè. 
 
 

 

(xiii)     ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಯದ ಇನಿು ತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು: 

 

          ಪ್ರ ಸುು ತ ಇರುರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಅಳರ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುೇಂದ್ಧನ 

ಪ್ರ ಕಟಣೆಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಆ ಕಂಡಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  

ನಮೂದ್ಧಸಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 
  

                 ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರು   

                                  ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ನಿಗಮ(ನಿ) 

                                    ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ ಮಾೆಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾ ಮ್ಯ ದ ಉದಯ ಮ್) 

ಜಿಲ್ಲಾ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ವಾ ಪಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ ಮೆಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ  

ನಂ.1599,ವೈ.ಎನ್.ಬಿಲ್ಡ ೆಂಗ್, ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ವಟ ೆಂಡ್ ಹೆಂಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ಬಿೀದಿ, ದೇವ್ನಹಳಿ್ಳ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು 

ಬೆಂಗಳೂರು್ಗ್ರಾ ಮೆಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ,ದೂರವಾಣಿ್ಸಂಖ್ಯಯ :27681786,/Gmail:kmdcbrural@gmail.com 
 

ಸಂಖ್ಯಯ :್ಮ.ಹ./ಬೆಂ.ಗ್ರಾ /ಜಿ.ವ್ಯ /್ಮ.ಹ/2021-22                               ದಿರ್ನೆಂಕ:್ 

 

ಮನಯ ್ವ್ಯ ವ್ಸ್ವಾ ಪಕ್ನಿದೇಾಶಕರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ್ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ್ಅಭಿವೃದಿಿ ್ನಿಗಮ್್ನಿಯಮಿತ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, 

 

ಮನಯ ರೆ, 

 

್  ್್್್್್್್್್್್್ವಿಷಯ:್ಮಹತಿ್ಹಕುು ್ಅಧಿನಿಯಮ್್,2005್ರ್ಕಲಂ್19(೩)್ರ್ಡಿಯಲ್ಾ ್ 

                                                     ನಿಗಮ್ದ್ವಾಯ ಪ್ತು ಗೆ್ಬರುವ್್4(1)್A್ಹಾಗೂ್4(1)್B್ಯ್ಮಹತಿ್ 

್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ಸಲ್ಾ ಸುವ್್ಬಗೆೆ .    

   ಉಲ್ಲಾ ೀಖ್:್ತಮ್ಮ ್ಪತಾ ್ಸಂಖ್ಯಯ :್ಕಅಅನಿ:್ಸಿಬಬ ೆಂದಿ:್ಹೆ.ಪಾ .್ಸಿ.ಆರ್/2021- 

                                                         22/3491/್ದಿ:್23.03.2022 

 

********* 

 

   ್ಮೇಲು ೆಂಡ್ವಿಷಯ್ಮ್ತ್ತು ್ಉಲ್ಲಾ ೀಖಕ್ಕು ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,್ಮಹತಿ್ಹಕುು ್ಅಧಿನಿಯಮ್್2005್ರ್ಕಲಂ್

19(3)್ರ್ಡಿಯಲ್ಾ ್ಕರ್ನಾಟಕ್ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ್ಅಭಿವೃದಿಿ ್ನಿಗಮ್ದ್ಜಿಲ್ಲಾ ್ಕಚೇರಿಗಳ್ವಾಯ ಪ್ತು ಗೆ್ಬರುವ್್4(1)A್

ಹಾಗೂ್4(1)್B್ಯ್ಮಹತಿಗಳನುು ್ಕರ್ನಾಟಕ್ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ್ಅಭಿವೃದಿಿ ್ನಿಗಮ್್ನಿಯಮಿತ್ಬೆಂಗಳೂರು್

ಗ್ರಾ ಮೆಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ್ಕಚೇರಿಗೆ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ್ಮಹತಿಯನುು  ಈ್ಪತಾ ಕ್ಕು ್ಲಗತಿು ಸಿ್ತಮ್ಮ ್ಅಧ್ಯ ್ಗಮ್ನಕ್ಕು ್

ಸಲ್ಾ ಸಿದೆ. 

 

ವಂದನೆಗಳೆಂದಿಗೆ, 

                          ತಮಮ  ವಿಶ್ವಾ ಸಿ, 

 

 


