
 
 

ಕಅಅನಿ/ಜಿವ್ಯ /ಮಾ.ಹ/ಸಿ.ಆರ್/2022-23                                ದಿನಾಂಕ: 09.06.2022 

 

ಅಧಿಸೂಚನೆ: 

 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ರ್ಕಯೆ್ದ  (ಕಾಂದರ  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಸಂಖ್ಯಯ :22/2005) 

ಚಾಪ್ಟ ರ್-11 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಅ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವಾದ ಕನಾಟಕ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಾವ್ಾಜನಿಕ 

ತಿಳುವ್ಳಿಕ್ಕಗಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

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

 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮವು 07.02.1986ರಲಿ್ಲ  

ಸೆಾ ಪ್ನೆಯಾಗಿದೆ್ದ , ಈ ನಿಗಮದಿಾಂದ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರು ಅಾಂದರೆ ಮುಸಲಾಾ ನರು, 

ಕ್ಕರ ೈಸು ರು, ಜೈನರು, ಬೌದೆ ರು, ಸಿಖ ರು 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 ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು 2011ರ ಜನಗಣತಿ 

ಪ್ರ ರ್ಕರ 96,00,475 ಇದೆ್ದ , ಈ ಪ್ರ ಮಾಣವು ರಾಜಯ ದ ಒಟ್ಟಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಶೇ.15.92 

ಆಗಿರುತು ದೆ. ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ್ ಮುಸಲಾಾ ನರು, ಕ್ಕರ ೈಸು ರು, ಜೈನರು, ಬೌದಿ ರು, ಸಿಖ ರು 

ಮತ್ತು  ಪ್ರಸಿಾ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕು  ಸೇರಿರುತ್ತು ರೆ. 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುಪ್ರಲು ಜನರು ಬಡತನದ ರೇಖ್ಯಯ ಕ್ಕಳಗಿದೆ್ದ  ಅವ್ರ 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಉತು ಮ ಪ್ಡಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ 

ನಿಗಮವ್ನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ 

ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ್ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿಯನ್ನು  ಮೊದಲು ಸೆಾ ಪಿಸಿದೆ  ಕನಾಟಕ 

ಹಿಾಂದ್ದಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮಕ್ಕು  (ಡಿ.ದೇವ್ರಾಜ ಅರಸು ಹಿಾಂದ್ದಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ ಎಾಂದ್ದ ಪುನರಾ ು ಮಕರಣಗಾಂಡಿದೆ) ವ್ಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಹಿೀಗಿದೆ ರೂ, 

ಕನಾಟಕ ಹಿಾಂದ್ದಳಿದ ವ್ಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದಿಾಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳುು ತಿು ದೆ  

ಯೀಜನೆಗಳು ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ್ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನು  ಬೀರುತಿು ಲಿ್  ಎಾಂಬ ಅಾಂಶದಿಾಂದಾಗಿ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಮತಿೀಯ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಉತು ಮಪ್ಡಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ 

ಹಾಗೂ  ಅವ್ರನ್ನು    ಸಮಾಜದ   ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ  ತರುವ್   ಏಕೈಕ  ಉದೆೆ ೀಶದಿಾಂದ  ಆಗಿನ  
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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  ಸೆಾ ಪಿಸಿತ್ತ.  

 

ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ  ಉದ್ದ ೇಶ   
 

ರಾಜಯ ದ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯದ ಕಡುಬಡವ್ರನ್ನು  

ಸಾವ ವ್ಲಂಬಗಳನು ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಯ ಯ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ದ 

ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ  

ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆ. 
 

ನಿಗಮದ ರಚನೆ  

 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮವು ರಾಜಯ  ಸರ್ಕಾರ ಸಾವ ಮಯ ದ 

ಉದಯ ಮವಾಗಿದೆ್ದ , 1956ರ ಕಂಪೆನಿ ಅಧಿನಿಯಮದನವ ಯ ಸೆಾ ಪಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದೆ. ನಿಗಮದ 

ಇದ್ದವ್ರೆಗಿನ 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 ಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ನಿಗಮವು ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ. 

ನಿಗಮದ ನೀಾಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಇದೆ್ದ , ಇದರ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಗಳು ರಾಜಯ ದ 

ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿಾ  ಕಾಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುತು ವೆ. ರಾಜಯ  ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ನಿಗಮದ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಿ ಮತಿೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ ನಿಗಮದ 

ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆ.   

 

ನಿಗಮದ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ  

 

ನಿಗಮದ ನಿದೇಾಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಾಂದ ನಮ ನಿದೇಾಶಿತಗಾಂಡಿರುವ್ 

ಮಾನಯ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ನೇಮಕಗಾಂಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಮಾನಯ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು, ನಿಗಮದ 

ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಮಾನಯ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರ ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ 

ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನ ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು,ಉಪ್ ಪ್ರ ಧಾನ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು(ಯೀಜನೆ), ಪ್ರ ಧಾನ ಹಣರ್ಕಸು ಅಧಿರ್ಕರಿ ಉಪ್ ಪ್ರ ಧಾನ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು(ಹಣರ್ಕಸು), ಕಂಪೆನಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಉಪ್ ಪ್ರ ಧಾನ ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು(ಆಡಳಿತ 

ಮತ್ತು  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ)  ಲೆಕು  ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ವ್ಗಾದವ್ರು 

ಕತಾವ್ಯ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆಾ ರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು  ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಕತಾವ್ಯ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆಾ ರೆ.  

 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದೆಿ  ನಿಗಮವು 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಈ 

ಕ್ಕಳಕಂಡ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಿರುತು ದೆ.  
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1). ಅರಿವು (ವಿದ್ಯಯ ಭ್ಯಯ ಸ) ಸ್ಥಲ ಯೇಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕ ೃತ):- 

 

 ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದಿಾಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳುು ತಿು ರುವ್ 

ಅರಿವು ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಸಾಲ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವಂತ್ 

ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ್ದ  ಇದರನವ ಯ ಹೊಸ (ಪೆರ ೀಶ್) ಮತ್ತು  ನವೀಕರಣ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಾಟಕ ಪ್ರಿೀರ್ಕಾ  ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿಾಂದ ಆಯ್ದು ಯಾದ ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ 

ಕ್ಕಳಕಂಡ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

1 ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ/ನಿೀಟ್ ಇಾಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೀಟಾದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ 

ಆಯ್ದು ಯಾದ  ವೈದಯ ಕೀಯ MBBS ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧ್ನ ಶುಲ್ು  ಮಾತರ  

ಭೀದನ ಶುಲ್ು ದ 50% ಗರಿಷ್ಟ  ರೂ.2.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳವ್ರೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.  
 

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

ಆಯ್ದು ಯಾದ  ಬಡಿಎಸ  ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧ್ನ  ಶುಲ್ು   ಮಾತರ  ರೂ.30.000/- 

ಸಾಲ್ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 
 

3 ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ ಇಾಂದ ಅಾಂದರೆ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್,ಆಯುರ್ವಾದ, ಐ.ಎಸ.ಎಾಂ.ಹೆಚ್, 

ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಪ್ಡೆಯಲು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಯಾದ 

ವದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೀಧ್ನ ಶುಲ್ು  ರೂ.30,000/- ಸಾಲ್ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 
 

 

2. ಶರ ಮಶಕಿ್ತ  ಯೇಜನೆ:- 
 

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ 

ನೋಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ  ಕಲಾತಮ ಕ ಮ್ತ್ತು  ತಾಂತಿಿ  ಕೌಶಲ್ಾ ವನ್ನು  ವೃದಿ್ಧ ಸಿಕಾಂಡು ಅದೇ 

ಕಸುಬನ್ನು  ಮಾಂದುವರೆಸಲು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ  ವಾಾ ಪಾರವನ್ನು  ಪಿಾ ರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನರ್ಮ್ದ್ಧಾಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಿ ದರ ದಲಿ್ಲ  ರೂ.50,000/-

ದವರೆಗೆ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಾ ವನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ , ಶೇ.50ರಷ್ಟು  ಸಾಲ್ವನ್ನು  36 

ತಿಾಂರ್ಳಿನಲಿ್ಲ  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯು ಮ್ರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ , ಉಳಿದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು  ಹಣ್ವನ್ನು  

‘ಬ್ಯಾ ಕ್ಎಾಂಡ್”ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಗಿ ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯು ತನ್ನ 

ಪಡೆದಸಾಲ್ವನ್ನು  36 ತಿಾಂರ್ಳೊಳಗಾಗಿ ಮ್ರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲ್ನ್ನದಲಿ್ಲ , ಶೇ.50ರಷ್ಟು  

‘ಬ್ಯಾ ಕ್ಎಾಂಡ್” ಸಹಾಯಧನವನ್ನು  ಸಹ ಸಾಲ್ವಾಂದು ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

3) ಕ್ತರು (ಮೈಕ್ರ ೇ) ಸ್ಥಲ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಯೇಜನೆ:- 
 

 ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಸವ -ಸಹಾಯಗುಾಂಪಿನ ಮೂಲ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ 

ಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಅಾಂತಹ ಸಂಘಟಿತ ಗುಾಂಪು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ ವರ್ಗಕೆ್ಕ  ಸೇರಿದ 10 ರಿಾಂದ 20 

ಸದಸಾ ರನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧದುು , ಅದರ ಸದಸಾ ರು ಹಣ್ ಕಾಸು ಮಿತವಾ ಯ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  

(Thrift activity)  ತೊಡಗಿಸಿಕಳ್ಳು ವ  ಉದೆು ೋಶವನ್ನು   ಹಾಂದ್ಧರಬೇಕು.  ಅಾಂತಹ   ಸಂಘದ     
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ಸದಸಾ ರು ತಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಇಬಬ ರನ್ನು  ಪಿ ತಿನಧಿ-01 ಮ್ತ್ತು  ಪಿ ತಿನಧಿ-02 ಆಗಿ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿ 

ಕಾಂಡಿರಬೇಕು. .ಪಿ ತಿನಧಿರ್ಳ್ಳಸವ -ಸಹಾಯಗುAಪಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತೆ ತೆರೆದು 

ಬ್ಯಾ ಾಂಕಿನಾಂದ ತಮ್ಮ ನ್ನು  ‘ಅಧಿಕೃತ ರುಜುದಾರರು’ ಎಾಂಬ ಮಾನಾ ತೆ ಪಡೆದ್ಧರಬೇಕು.ಈ 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಮ್ಹಿಳೆಯರ ರೂಪಿಸಿಕಾಂಡ ಸವ -ಸಹಾಯ 

ಗುಾಂಪಿಗೆ ಪಿಾ ಶಸು ಾ  ಕಡಲಾಗುವುದು. ರಾಜಾ ದ ನರ್ರ ಮ್ತ್ತು  ಗಿಾ ಮಿೋಣ್ ಪಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಲ್ಪ  ಸಂಖ್ಯಾ ತರು ಪಿಾ ರಂಭಿಸಬಯಸುವ ಸಣ್ಣ  ವಾಾ ಪಾರ ಅಾಂದರೆ, 

ತಳ್ಳು ವಗಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ತರಕಾರಿ/ಹಣ್ಣಣ  ಮಾರಾಟ, ಕಲಾಯಿ ಮಾಡುವಿಕ್ಕ, ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡುವಿಕ್ಕ, 

ಪಾನ್ ಅಾಂರ್ಡಿ, ಕಡಿೆ ಕಾಯಿ ವಾಾ ಪಾರ, ಸೈಕಲ್ರಿಪೇರಿ, ಗಾಾ ಸ್/ಆಕ್ಕವ ಗಲಿ್ಲ ಾಂಗ್, ವಲೆ್ ನೈಸಿಾಂಗ್, 

ಮಿೋನ್ನ ಮಾರಾಟ, ಟಿೋ ಅಾಂರ್ಡಿ ಮಾಂತದುವುರ್ಳಿಗೆ ನರ್ಮ್ವು ಪಿ ತಿಸದಸಾ ನಗೆ ರೂ.10,000/- 

ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಾ ವನ್ನು  (ರೂ.5,000/- ಸಾಲ್ ಮ್ತ್ತು  ರೂ.5,000/- ಸಹಾಯಧನ) ನೋಡುತು ದೆ. 

ನರ್ಮ್ ದ್ಧಾಂದ ಸಾಲ್ವನ್ನು  ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುಾಂಪಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ನಂತರ ಅಾಂತಹ ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುಾಂಪು, ತಮ್ಮ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಸಾಲ್ವನ್ನು  ಬಿಡುರ್ಡೆ 

ಮಾಡುಬೇಕು. ಸಾಲ್ವನ್ನು  ಶೇ.5ರ ಬಡಿಿ ದರದಲಿ್ಲ  36 ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತರ್ಳಲಿ್ಲ  ಮ್ರುಪಾವತಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   
 

4) ಮೈಕ್ರ ೋಸಾಲ ಯೋಜನೆ(ವೈಯಕಿ್ತಕ) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ ) 
 

ಕೋವಿಡ್-19 ನಾಂದಾಗಿ ತೊಾಂದರೆಗೊಳಗಾದ, ನರ್ಮ್ದ ಯಾವುದೇ 

ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಲ್, ಸಹಾಯಧನ ಯಾವುದನ್ನು  ಪಡೆಯದ 

ಕಡುಬಡತನದಲಿ್ಲರುವ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ ಸಮದಾಯದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡ್ಗ ಹಾಂದ್ಧರುವ 25 

ರಿಾಂದ 50 ವಯೋಮಾನದೊಳಗಿನ ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ತಳ್ಳು ವ ಗಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಪಾರ, 

ಬಿೋದ್ಧವಾಾ ಪಾರ, ಜಾತಿೆ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಪಾರ,  ಕಿರಾಣಿ ಅಾಂರ್ಡಿ, ಅರಿಷಿನ / ಕುಾಂಕುಮ್/ ಅರ್ರಬತಿು / 

ಕರ್ಪಗರ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲಿ್ಲ  ಟಿೋ/ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ, ಎಳನೋರು ವಾಾ ಪಾರ,  

ಹೂವಿನವಾಾ ಪಾರ, ತರಕಾರಿವಾಾ ಪಾರ, ಹಣಿಣ ನವಾಾ ಪಾರ, ಇನು ತರ ಸಣ್ಣ  ವಾಾ ಪಾರ 

ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳಕೆಾ ಗಿ ರೂ.10,000/-ಮೊತು ದ (ರೂ.8000/-ಸಾಲ್ 

+ರೂ.2000/-ಸಬಿಿ ಡಿ) ಅಲಾಪ ವಧಿ ಸಾಲ್ ಯೋಜನೆ ಇದು. 
 

5)ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಯೇಜನೆ:- 
 

ಅ) ಏತ ನಿೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜನೆ 

 

ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತಿು ರುವ್ ನಿೀರನ್ನು  (ನದಿ) ಪೈಪ  

ಲೈನ್  ಮೂಲ್ಕ ಮೇಲ್ಕ್ಕು  ಎತಿು , ಕೃಷಿ ಜಮ್ಮೀನಿಗೆ ನಿೀರಾವ್ರಿ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳ 

ಗರ ಹಕರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕ್ಕು  ಹಸಾು ಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಉತು ಮ ಬಳೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ 

ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಿಾಂದ ಸಲ್ಹೆ ಮತ್ತು  ನೆರವ್ನ್ನು  ಕಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ಯೀಜನೆಯು 

ಸಂಪ್ಯಣಾ ಸಹಾಯಧ್ನ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಜಿಾದಾರರು ಆನ್ -ಲೈನ್  ಮೂಲ್ಕ 

ಅಜಿಾಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕ್ಕ.  
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ಆ) ವೈಯಕು ಕ ಕಳವೆಬ್ದವ ಯೀಜನೆ 

 

ಗಾರ ಮ್ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ಹರಿಯುವ್ ನಿೀರಿನ ವ್ಯ ವ್ಸೆೆ  ಲ್ಭ್ಯ ವರುವುದಿಲಿ್ವೀ 

ಅಾಂತಹ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ತಜ್ಞ ಭೂ ವಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಗುರುತಿಸಲ್ಪ ಟಟ  ಜಲ್ಬಾಂದ್ದ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ನೆಲ್ದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಳವೆಬ್ದವಯನ್ನು  ಕರೆದ್ದ, ನಂತರ ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹಿಸಲು 

ಟಾಯ ಾಂಕನ್ನು  ನಿಮ್ಮಾಸಿಕಟ್ಟಟ , ಅದಕ್ಕು  ಅಳವ್ಡಿಸಿದ ಪೈಪ  ಮೂಲ್ಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮ್ಮಗೆ 

ನಿೀರನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯು ಸಂಪ್ಯಣಾ ಸಹಾಯಧ್ನ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ ಸದಿ 01 ಎಕರೆ 20 ಗುಾಂಟೆಯಿಾಂದ 5 ಎಕರೆ 

ಭೂಮ್ಮಯನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರುವ್ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೆ ಒಾಂದ್ದ ಕಳವೆಬ್ದವ ಕರೆಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕು  

ನಿಗಮದಿಾಂದ ಪಂಪ  ಸೆಟಟ ನ್ನು  ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

ವೈಯಕು ಕ ಕಳವೆ ಬ್ದವ ಯೀಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ.2.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳನ್ನು  

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುತು ದೆ. ಈ ಮೊತು ದಲಿ್ಲ  ಕಳವೆ ಬ್ದವಯ ಕರೆಯುವಕ್ಕ, ಪಂಪ ಸೆಟ್ಸ   

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ವದ್ದಯ ದೆಿ ೀಕರಣದ ಠೇವ್ಣಿ ಮೊತು ವ್ನ್ನು  ಭ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಯೀಜನೆ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ, ಕೀಲಾರ, ಚ್ಚಕು ಬಳ್ಳು ಪುರ, ರಾಮನಗರ, ತ್ತಮಕೂರು 

ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ರೂ.3.50 ಲ್ಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತು ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ರೂ.50,000/- ವದ್ದಯ ದೆಿ ೀಕರಣ 

ವೆಚಿ ಕ್ಕು  ಮ್ಮೀಸಲು. 

 

ಈ ಸೌಲ್ಭ್ಯ  ಪ್ಡೆಯಬಯಸುವ್ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳು ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಅತಿ ಸಣಣ  

ರೈತರಾಗಿರಬೇಕ್ಕ ಅಾಂದರೆ ಪ್ರ ತಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೆ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಾಂಟೆ (1 ಎಕರೆ 50 ಸೆಾಂಟ್ಸ ) ಎಕರೆ 

ಇದೆ್ದ  5 ಎಕರೆಯವ್ರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಜಮ್ಮೀನಿರಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ವೃತಿು ಯನೆು ೀ 

ಅವ್ಲಂಬಸಿರಬೇಕ್ಕ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ :ಸಕಇ 168 ಬಎಮ ಎಸ 2010 ದಿನಾಂಕ:25-07-

2011 ರಲಿ್ಲ  ಸೂಚ್ಚಸಿರುವಂತ್ ಮಡಿಕರಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಉತು ರ ಕನು ಡ, 

ಚ್ಚಕು ಮಗಳೂರು, ಶಿವ್ಮೊಗಗ  ಮತ್ತು  ಹಾಸನ ಇಾಂತಹ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜಮ್ಮೀನಿನ ಲ್ಭ್ಯ ತ್ ಬಹಳ 

ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಗರಿಷ್ಟ  1 ಎಕರೆ ಜಮ್ಮೀನನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರತಕು ದೆ್ದ . ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ 

ಸವ ಯಂ ಲ್ಲಖಿತ ಅಜಿಾ, 3 ಭಾವ್ಚ್ಚತರ , ವಾಷಿಾಕ ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ , 

ಆಧಾರರ್ಕರ್ ಾ/ಚುನವ್ಣಾ ಗುರುತಿನ ಚ್ಚೀಟ್ಟ/ರೇಷ್ನ್  ರ್ಕರ್ ಾ ನಕಲು, ಪ್ಹಣಿ, ರೆರ್ಕಾರ್ ಾ 

ಆಪ  ರೈಟ್ಸ   ಪ್ಡೆದ್ದ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಗುರಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಫಲಾಪೇಕಾ ಗಳನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 
 

 ಅಹಗತೆ: 

 

1. ಸಕಾಗರಿ ಆದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯು ಮ್ತಿೋಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ 

ವರ್ಗಕೆ್ಕ  ಸೇರಿರಬೇಕು. 

2. ರಾಜಾ ದ ಖ್ಯಯಂ ನವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 
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3. ಅವರು ಸಣ್ಣ  ಮ್ತ್ತು  ಅತಿ ಸಣ್ಣ  ರೈತರಾಗಿರಬೇಕು. 

4. ವಾಷಿಗಕ ಕೌಟುಾಂಬಿಕ ಆದಾಯ ಗಿಾ ಮಿೋಣ್ ಪಿ ದೇಶರ್ಳಲಿ್ಲ  ರೂ.81,000/ರ್ಳ್ಳ ಹಾಗೂ 

ನರ್ರ ಪಿ ದೇಶರ್ಳಲಿ್ಲ  ರೂ.1.03 ಲ್ಕ್ಷರ್ಳನ್ನು  ಮಿೋರಿಬ್ಯರದು. 

5. ಅರ್ಜಗದಾರರು “ಆಧಾರ್” ಕಾಡ್ಗ, ಚುನ್ನವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚಿೋಟಿ, ಪಡಿತರ 

ಚಿೋಟಿಯನ್ನು  ಹಾಂದ್ಧರಬೇಕು. 

6. ಅರ್ಜಗದಾರರ ವಯಸಿು  18 ರಿಾಂದ 55 ವರ್ಗರ್ಳ ಮಿತಿಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.  

 

6) ಟ್ಯಾ ಕಿ್ತ /ಗೂಡಿ್ಸ  ವಾಹನ/ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ  ಖರಿೋದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ  

 

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟ್ಯಾ ಕಿಿ  / ಗೂಡಿ್  ವಾಹನ/ ಆಟೋರಿಕಾಾ ವನ್ನು  ಖರಿೋದ್ಧಸಲು 

ಪಿ ತಿ ಅರ್ಜಗದಾರರಿಗೆ ರೂ.75000/- ಸಹಾಯಧನ ನೋಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಸಾಲ್ದ 

ಮೂಲ್ಕ ಟ್ಯಾ ಕಿಿ  / ಗೂಡಿ್  ವಾಹನ/ ಆಟೋ ರಿಕಾಾ ವನ್ನು  ಖರಿೋದ್ಧಸುವ ಅರ್ಜಗದಾರರು ಈ 

ಸೌಲ್ಭ್ಾ ವನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

(i)ಜಿಲ್ಯಾ  ಮಟಟ ದ ಜಿಲ್ಯಾ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರ ಅಧಿಕಾರ ಮತಿ್ತ  ಕತತವ್ಯ ಗಳು: 

 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದ 32 ಕಛೇರಿಗಳು ರಾಜಯ ದ ವವಧ್ 

ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ. ಎಲಿಾ  30 ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಗಮದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು 

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆಾ ರೆ. ಜಿಲಿಾ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಆಯಾ ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಯ ಪ್ಯಣಾ 

ಆಡಳಿತ ನಿವ್ಾಹಣೆ, ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ಗುರಿ ಸಾಧ್ನೆ, ಬ್ದಯ ಾಂಕ್/ಹಣರ್ಕಸು 

ಸಂಸೆೆ ಗಳೊಡನೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ, ಪ್ರ ಕಟಣೆ ನಿೀಡುವುದ್ದ, ಅಜಿಾ ಪ್ಡೆದ್ದ ಜಿಲಿಾ  ಸಮ್ಮತಿ 

ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪ್ಡೆದ್ದ ಗುರಿಯನವ ಯ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ವತರಿಸಿ, ಲೆಕು  ಪ್ತರ , ಇತ್ತಯ ದಿ 

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

(ii)ಜಿಲ್ಯಾ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರುಗಳ ಕತತವ್ಯ ಗಳು:  

 

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

ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ಗುರಿ ಸಾಧ್ನೆಯ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿ. ಮತ್ತು  ಸಾಲ್ 

ವ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಜವಾಬೆ್ದ ರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.  
 

2.  ಅಗತಯ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ, ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಜನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೀಡುವುದ್ದ. 
 

3.  ವವಧ್ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು, ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆೆ ಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಯೀಜನೆಯ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನರ್ಕು ಗಿ ಸಮನವ ಯಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 
 

4.  ಸರ್ಕಾರದ ವವಧ್ ಆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ನಿಗಮದ ಆದೇಶ, ಪ್ತರ  ಮತ್ತು  

ಸುತ್ು ೀಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ವ್ಹಿಸಿದ ಜವಾಬೆ್ದ ರಿಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 
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5.  ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಾ  10 ದಿನಗಳ ಪ್ರ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು  ಘಟಕ 

ತಪ್ರಸಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ. ಸಂಧ್ಬ್ದಾನ್ನಸಾರ ವವಧ್ ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ಹೊೀಬಳಿ 

ಕಾಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸು ವ್ಯ  ಮಾಡುವುದ್ದ.  

 

6.  ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ತತಾ ಕ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರಾಗಿರುವ್ ಜಿಲಿಾ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲನ 

ಎಲಿಾ  ಆಗು-ಹೊೀಗುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬೆ್ದ ರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 

 

7.  ನಿಗಮಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ Per Financial Code ಹಣರ್ಕಸಿನ ನಿವ್ಾಹಣೆ ವೆಚಿ ದ ಬಗೆಗ  

ಆಗಿಾಂದಾಗೆಗ  ರ್ಕಲ್ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು  ಸರ್ಕಾರದಿಾಂದ ಹೊರಡಿಸುವ್ ಆದೇಶ, ಸುತ್ು ೀಲೆ, ಮತ್ತು  

ಮಾಗಾದಶಾನಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟಾಟ ಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದ್ದ. 

 

8.  ನಿಗಮದ ಮಾನಯ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು ವ್ಹಿಸಿದ ಇತರೆ ಕಛೇರಿ ಕತಾವ್ಯ ಗಳನ್ನು   

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

 

   (iii) ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ ಮತಿ್ತ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಗತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಣತಯ  

                 ತೆಗೆದುಕ್ಳುು ವ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯೆಗಳಲ್ವಾ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯತ ವಿಧಾನಗಳು: 

 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಜನಾಂಗದ ಸವಾಾಾಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮವ್ನ್ನು  

ರೂಪಿಸಿ ನಿದೇಾಶಕ ಮಂಡಳಿ/ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೀಾಂದಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಟ ನ 

ಗಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನದಲಿ್ಲನ ವಧಿ ವಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ  ಸೂಕು  ಆದೇಶ, ಸುತ್ು ೀಲೆ 

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಸಾಲ್ಕ್ಕು  ದಸಾು ರ್ವಜುಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ನಿವ್ಾಹಿಸಬೇರ್ಕದ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  

ಮತ್ತು  ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ನಿಗಮದ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ 

ವಧಿ, ವಧಾನಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಗತಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ 

ಆಯೀಗವು ಸಹ ಸಮ್ಮೀಕಾ ಸಿ ಸೂಕು  ಸೂಚನೆ/ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವುದ್ದ. ಜಿಲಿಾ  

ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚ್ಚವ್ರು ವವಧ್ ಸಮ್ಮತಿಗಳು ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ 

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ಸಮ್ಮೀರ್ಕಾ  ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡುತು ವೆ. 

 

(iv) ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಕಾಯತನಿವ್ತಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ್ ಸೂತರ ಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಅನುಸರಿಸಲ್ಯಗುವ್ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಗಳು, ನಿರ್ದತಶನಗಳು/ ಅನುಸೂಚಿಗಳು; 

 

ಸರ್ಕಾರವು ಆಯಾ ವ್ಷ್ಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀಡುವ್ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ಅನ್ನದಾನಗಳ 

ಹಣವ್ನ್ನು  ಅವ್ಲಂಬಸಿ ಜಿಲಿೆ ಯ ಜನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನು ಧ್ರಿಸಿ ಜಿಲಿಾವಾರು ಭೌತಿಕ 

ಗುರಿಗಳನ್ನು  ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿಯ ವಾಷಿಾಕ ಕರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಅದರಂತ್ ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿಯಿಾಂದ ನಿೀಡಿರುವ್ ಗುರಿಯನ್ನು  

ವಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ವಾರು ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಲ್ಲೀರ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ ಮೂಲ್ಕ ಶಾಖ್ಯವಾರು 

ಗುರಿಯನ್ನು  ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ 

ಮಟಟ ದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಗುರಿ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ ವಧಾನದ ಬಗೆಗ  

ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿಗಮವು ಕರ ಮ ವ್ಹಿಸಿರುತು ದೆ. 
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ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಗಮದ ರ್ಕಯಾಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಪ್ರಿಚಯವ್ನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಯೀಜನೆಗಳ ವವ್ರಗಳನು ಳಗಾಂಡ ಕರುಹೊತಿು ಗೆಗಳನ್ನು  

ಮುದಿರ ಸಿ ವತರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿಾ  ಕಛೇರಿಗಳ 

ಸೂಚನ ಫಲ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಆಯಾ ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಗಮನರ್ಕು ಗಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು ಕರ ಮವ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

(v) ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಹೊೊಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣದಲ್ವಾ ರುವ್ ದಸಿ್ಥ ವೇಜುಗಳ  

             ವಿವ್ರಗಳು:-  

 

 ನಿಗಮವು ಕಂಪ್ನಿ ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ರಿಜಿಸಟ ರ ಗ ಳನ್ನು  

ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್ ಗಳನ್ನು , ಸಟ್ಟಾಫಿಕಟ್ ಗಳನ್ನು , ಪ್ರ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದದಿಾಂದ 

ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು  ನಿೀಡುವ್ ಸೂಚನೆಗಳನವ ಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  
 

ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಟ ಗಳಿಸುತಿು ರುವ್ ವವಧ್ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಸಾಲ್ 

ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅಜಿಾದಾರರು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮೂಲ್ಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತ್ 

ಅಗತಯ  ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಅಜಿಾಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕ್ಕ.  

 

1. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ ನೋಡಿದ ಲೆಡಜ ರ್ 

2. ಸಾಮಾನಾ  ನರ್ದು ಪುಸು ಕ 

3. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆರ್ಳ ಕಡತರ್ಳ್ಳ 

                                      
 

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

          ಸಂಬಂಧದಲ್ವಾ  ಸ್ಥವ್ತಜನಿಕರು/ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನಿ ಯತೆಯ ವಿವ್ರಗಳು. 

 

         ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ನಿೀತಿ ನಿರೂಪ್ಣೆಯಲಿ್ಲನ ನ್ಯಯ ನಯ ತ್ಗಳನ್ನು  

ತಿಳಿಯಲು ನಿಗಮವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯತರ ವ್ಗಾಗಳ ಜನರ 

ಸಮನವ ಯದಾಂದಿಗೆ ಕರ ಮವ್ಹಿಸಿದೆ. 
 

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

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ವ್ಗಾಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅಗತಯ ವರುವ್ ಆರ್ಥಾಕ 

ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಬೇಡಿಕ್ಕಯಿರುವ್ ಬಗೆಗ  ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲಿ್ಲರುವ್ 

ನ್ಯಯ ನಯ ತ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಷ್ು ರಿಸುವುದ್ದ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ವ್ಗಾಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಗಾಗೆಗ  ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 
 

2. ಸಂವಾದ; ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲಿ್ಲನ ನ್ಯಯ ನಯ ತ್ 

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

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕ್ಕಾಂದ್ದ ಕರತ್ ನಿವಾರಣಾ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ 

ತಿಾಂಗಳು ಕಡೆ್ಡ ಯವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾ ಕಳು ಲಾಗುತು ದೆ. 
 

3. ಸಾಲ್ ವತರಣಾ ಪ್ಯವ್ಾ ಸಮಾಲೀಚನೆ: ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ಯಣಾ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲು, ಸಾಲ್ ಮತ್ತು  ಸಬಸ ಡಿಯ 

ಮಹತವ ವ್ನ್ನು   ತಿಳಿಯಲು  ಸಾಲ್  ಸದ್ದಪ್ಯೀಗದ  ಬಗೆಗ   ತಿಳಿಸಲು  ಅವ್ರ   ಸಾಲ್ಕ್ಕು   
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ಮಾರುಕಟೆಟ  ವ್ಯ ವ್ಸೆೆ ಯನ್ನು  ತಿಳಿಸಲು ಕಡೆ್ಡ ಯವಾಗಿ ಸಾಲ್ ವತರಣಾಪ್ಯವ್ಾ 

ಸಮಾಲೀಚನೆಯನ್ನು  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಾ ಕಳು ಬೇಕ್ಕ. 
 

4. ಸಾಲ್ ವತರಣೀತು ರ ಪ್ಯಾಾಲೀಚನೆ: ಸಾಲ್ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದನ್ನು  

ತಡೆಗಟಟ ಲು ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ಘಟಕ ಸೆಾ ಪ್ನೆಯ ಬಗೆಗ  ನ್ಯಯ ನಯ ತ್ 

ಮತ್ತು  ಕರತ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ತಿಳಿಯಲು ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳೊಾಂದಿಗೆ 

ಪ್ಯಾಾಲೀಚನ ಸಭೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಘಟಕಗಳನ್ನು  ತಪ್ರಸಿಸಿ ಸೂಕು  

ತಿಳುವ್ಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲಾಗಿದೆ. 
 

5. ಸಾಮಥರ ಯ ವ್ಧ್ಾನ ರ್ಕಯಾಗಾರ: ನಿಗಮದ ಅಧ್ರ್ಕರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚಿು  ಉತ್ು ೀಜನ 

ನಿೀಡಿ ಅವ್ರನ್ನು  ಕರ ಯಾಶಿೀಲ್ರಾಗಿ ರ್ಕಯಾಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ಲು ಅಗತಯ ವರುವ್ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲಾಗಿದೆ. 
 

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

ಪ್ರ ಚಾರಂದೀಲ್ನ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನು  ಹಮ್ಮಾ ಕಾಂಡು ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 
  

7. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ: 
 

8. ಸವ ಯಂ ಉದಯ ೀ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 ಜನರು ಸವ -ಉದಯ ೀಗದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ಲು 

ಅನ್ನವಾಗುವಂತ್ ಸಾಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 
 

10. ವಧ್ವೆಯರು/ಪ್ರಿತಯ ಕು ರು/ಅಾಂಗವಕಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಆದಯ ತ್ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

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

              ಸದಸಯ ರಿೊಂದ ರಚಿಸಲಪ ಟಟ  ಸಮಿತಿ, ಷ್ರತಿ್ತ , ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅದರ             

              ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಪರಿಷ್ತಿ್ತ  , ಮಂಡಳಿ, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರು ನಡೆಸಿದ  

              ಸಭೆಯ ನಡವ್ಳಿಗಳು/ನಿಣತಯಗಳು ಸ್ಥವ್ತಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯ ತೆಯ ಮಾಹಿತಿ.   
 

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

ಆಟ್ಟಾಕಲ್ಸ  ಆಫ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಪ್ರ ರ್ಕರ ನಿದೇಾಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  

ರಚ್ಚಸಿರುತು ದೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಸರ್ಕಾರವು ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಲ್ಕ್ಕು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡುತು ದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಕೈಗಳುು ವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಳಗಿನ ಹಂತಕ್ಕು  ತಿಳಿಸಲು 

ಸುತ್ು ೀಲೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ 

ಕೈಪಿಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ವೆ, ನೀಟ್ಟಸ ಬೀರ್ ಾಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ. ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕು  

ತಪ್ರಸಣಾ ವ್ರದಿಗಳು ಸಹ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗೆ ಲ್ಭ್ಯ ವರುತು ದೆ. 
 

2. ವಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ  ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ನಿಗಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿು ರುವ್ ಶರ ಮಶಕು  

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

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲು ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ್ಲ  ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು  

ರಚ್ಚಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ತಲಿ್ಲ ಕನಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಯಂ ಆಗಿ ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ್ 

ವಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಸದಸಯ ರು, ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, 

ಸಹಾಯಕ ರ್ಕಯಾಪ್ರಲ್ಕ ಅಭಿಯಂತರು ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಹಾಯಕ  

..10 



..10.. 

ರ್ಕಯಾಪ್ರಲ್ಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನಾಟಕ ವದ್ದಯ ಚಛ ಕು  ಕಂಪ್ನಿ(ಕನಾಟಕ 

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

ತ್ತಲಿ್ಲ ಕನ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಲ್ಲೀರ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ 

ಆಫಿಸರ್/ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಿಾ  

ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಸದಸಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸಯ  

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು 

ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಎಲಿಾ  ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ರು. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯು 

ಕೈಗಳುು ವ್ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು  ನೀಟ್ಟಸ ಬೀರ್ ಾನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ.  
 

 

3. ನಿಗಮವು ಸವ ಯಂ ಉದಯ ೀಗ, ಟಾಯ ಕಸ ೀ/ಆಟೀರಿರ್ಕಾ /ಗೂರ್ಸ   ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲು ಜಿಲಿೆ ಯ ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ್ಲ  

ಅಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು  ರಚ್ಚಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೀರ್ ಬ್ದಯ ಾಂಕ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, ಉಪ್ ನಿದೇಾಶಕರು ಮಹಿಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕು ಳ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, 

ಜಿಲಿಾ  ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಜಿಲಿಾ  

ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಜಿಲಿಾ  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಜಂಟ್ಟ 

ನಿದೇಾಶಕರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯರವ್ರುಗಳು ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ನಿಗಮದ ಜಿಲಿಾ  

ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಸದಸಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯ ಸದಸಯ  

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ 

ಎಲಿಾ  ಕಛೇರಿ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ರು. ಆಯ್ದು  ಸಮ್ಮತಿಯು ಕೈಗಳುು ವ್ 

ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು  ನೀಟ್ಟಸ ಬೀರ್ ಾನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುತು ದೆ.                 

      

(viii)  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತಿ್ತ  ನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ ವಿವ್ರಗಳು: 
 

ಕನಾತಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ 

ಮತಿ್ತ  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತಿ್ತ  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಈ ಮುೊಂದಿನಂತೆ ಸ್ಥವ್ತಜನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಪರ ಕಟಿಸಿದ್. 

 

ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ವಿಳಾಸ  
 

ಕೊಂದರ  ಕಛೇರಿ:  
 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಕಾಂದರ , 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ  ಗೀಪುರ, ಡ್ಡ||ಬ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ,  

ಬಾಂಗಳೂರು-560001.   
 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-22860999 

080-22864782 
 

 

ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸುತಿಿ ರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಜಿತ ಸಲ್ವಾ ಸುವ್ 

ವೆಬ್ ೈಟ್ ವಿವ್ರಗಳು: 

  

ಇ-ಮೇಲ್: kmdc.ho.info@gmail.com 
 

Website: www.kmdc.karnataka.gov.in 

 

..11 

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


..11.. 

ಅಧಿಕಾರಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಮತಿ್ತ  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 

 

ಶಿರ ೀ ಮೊಹಮಾ ದ  ನಜಿೀರ್ , ಬಇ, (ಸಿವಲ್ ) ಎಾಂ.ಯು.ಆರ್ .ಪಿ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು,    

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಗಳೂರು 

       

ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಾ ನವ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು. 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-228608999 

 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಡ್ಡII  ಅಾಂಜುಾಂ ಹಫಿೀಜ್ ,  

ಆಡಳಿತ್ತಧಿರ್ಕರಿಗಳು, 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ,  

ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಗಳೂರು. 

 

ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು. 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-22864782 

 

(ix) ಸಬಿ್ಸ ಡಿ ಕಾಯತಕರ ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ವಿಧಾನಗಳು, ಈ ಲೆಕಕ  ಶೇರ್ಷತಕೆಯಲ್ವಾ  

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ  ಹಣ ಮತಿ್ತ  ಫಲ್ಯನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವ್ರ. 

 

ನಿಗಮಕ್ಕು  ಅಯವ್ಯ ಯದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುವ್ ಹಣದಿಾಂದ ವಾಷಿಾಕ ಕರ ಯಾ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಸಿದೆ ಪ್ಡಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯಾಂದಿಗೆ ಎಲಿಾ  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ(ಜಿಲಿಾ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರಿಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ನಿಗಮಕ್ಕು  

ರಾಜಯ  ವ್ಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರ ನ್ ಪ್ರ ೀಗಾರ ಾಂನಲಿ್ಲ  ವವಧ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

(ಪ್ರ ತಿ ಅನ್ನಬಂಧ್-ಆ ರಲಿ್ಲ  ಲ್ಗತಿು ಸಿದೆ) 

 

(x)ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಹೊೊಂದಿರುವ್/ ಸಂಸ್ಥಾ ಯೊಂದ ದೊರೆಯುವ್ ಇಲಾ ವೆ ವಿದುಯ ನಾಾ ನ 

ರೂಪದಲ್ವಾ  ಅಳವ್ಡಿಸಿರುವ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿವ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿೇಕರಿಗೆ 

ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಪಡೆಯುವ್ ವಿವ್ರ ಮತಿ್ತ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಕೆಲಸದ ಅವ್ಧಿ ಇತ್ಯಯ ದಿ. 

 

        ನಿಗಮದಿಾಂದ ಲ್ಭ್ಯ ವರುವ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಸಾವ್ಾಜನಿಕರು 

ಸಂಸೆೆ ಯಿಾಂದ ಸೌಲ್ಭ್ಯ  ಪ್ಡೆಯುವ್ಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇರ್ಕದ ಅಜಿಾ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿಯ ವೆಬ್ ೈಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ ಈ 

ಕ್ಕಳಕಂಡ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಚಾರರ್ಕು ಗಿ ವ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

1. ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರ ಚಾರಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕರ 

ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು /ಕರುಹೊತಿು ಗೆಗಳನ್ನು  ಮುದರ ಣ ಮಾಡಿ ಚಚ್ಾ ಮಸಿೀದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಜೈನ ಬಸಿೀದಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. 
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2. ಜಿಲಿಾ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಸೆ ಳಿಯ ಪ್ತರ ಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  

ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ಆಹಾವ ನಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟಣೆÉ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

3. ವೃತಿು  ಕ್ಕಲ್ಕಸುಬುದಾರರ ಮುಖಂಡರನ್ನು  ಕ್ಕಲ್ವು ಜನಾಂಗಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು  

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

ಹೊತಿು ಗೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಅವ್ರುಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವಂತ್ 

ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

4. ನಿಗಮದ ಜಿಲಿೆ ಯ ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು ಪ್ರ ವಾಸ ರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ವವಧ್ ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಸೌಲ್ಭ್ಯ  ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಘಟಕ ತಪ್ರಸಣೆಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ. 

 

5. ಪ್ರ ತಿ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ಆಯಾ ವ್ಷ್ಾದ ಗುರಿಯನ್ನು  ನಮೂದಿಸಿ 

ಯೀಜನೆಗಳ ವವ್ರಗಳನ್ನು  ವಾತ್ತಾ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಾರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ಅವ್ರೂ ಸಹ ಸುದೆಿ  ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ 

ಬಗೆಗ  ವವಧ್ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲಾವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ 

ನಿದೇಾಶನಲ್ಯ ಇವ್ರ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲರುವ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಂದರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರ ಚಾರ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

6. ಅರಿವು ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಎಲಿಾ  ವೃತಿು ಪ್ರ ರ್ಕಲೇಜುಗಳ ನೀಟ್ಟಸ ಬೀರ್ ಾನಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು ಸಂಕಾ ಪ್ು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಅದೇ ರಿೀತಿ 

ನಿಗಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಸಂಕಾ ಪ್ು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿಾ  

ಪಂಚಾಯತ್/ತ್ತಲಿ್ಲ ಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀಟ್ಟಸ ಬೀರ್ ಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುವಂತ್ಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

7. ನಿಗಮದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಘಟಕ ಪ್ರಶಿೀಲ್ನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲ್ ವ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ 

ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿದಾಗ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಆ ಗಾರ ಮದ ಜನರಿಗೆ ವವ್ರಣೆ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

8. ಸಂಸೆೆ ಯ ಕ್ಕಲ್ಸದ ಅವ್ಧಿ: ಸೀಮವಾರದಿಾಂದ ಶನಿವಾರದವ್ರೆಗೆ ಬಳಗೆಗ  10-00 

ಗಂಟೆಯಿಾಂದ  ಸಾಯಂರ್ಕಲ್ 5.30 ಗಂಟೆಯವ್ರೆಗೆ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುತು ದೆ. ಎಲಿಾ  

ಭಾನ್ನವಾರ, ಪ್ರ ತಿ ತಿಾಂಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು  4ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು  ಸರ್ಕಾರ ಘೀಷಿಸಿರುವ್ 

ರಜ್ಞ ದಿನಗಳಂದ್ದ ಸಂಸೆೆ ಯು ಮುಚಿ್ಚ ರುತು ದೆ. 

 

9. ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದ ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿಯು: 12ನೇ 

ಮಹಡಿ, ವಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಮುಖ್ಯ  ಗೀಪುರ, ಡ್ಡ||ಬ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, 

ಬಾಂಗಳೂರು-560001 ಈ ವಳ್ಳಸದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ. 

     

    ಕ್ಕಲ್ಸದ ಅವ್ಧಿ: ಪ್ಯವಾಾಹು : 10.00 -1.30 AM 

                              ಅಪ್ರಾಹು   : 02.15- 5.30 PM 
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(xi)   ಸ್ಥವ್ತಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವ್ರ, ಹೆಸರು ಹುದ್ದ  ಮತಿಿೇತರ ವಿವ್ರಗಳು. 
            

2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಯ (ಕಾಂದರ  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಸಂಖ್ಯಯ :22/2005) 

ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ಈ ರ್ಕಯೆ್ದ ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ದತು ವಾದ 

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡವ್ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  
 

1 Appelate Authority 

ಮೇಲಾ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

(1) ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು, 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ,  

12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ  ಗೀಪುರ, ವಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಕಾಂದರ ,  

ಡ್ಡ|| ಬ ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001 
 

2 Public Information Officer 

(ಸ್ಥವ್ತಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ) 

ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  

ಪ್ರ ಧಾನ ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ  ಗೀಪುರ, 

ವಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಕಾಂದರ , ಡ್ಡ|| ಬ ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001 
 

3 Public Information Officer 

ಸ್ಥವ್ತಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲಿಾ  ಮಟಟ ಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಜಿಲಿಾ  

ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, 
 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಜಿಲಿಾ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರುಗಳನ್ನು  ಚಾಪ್ಟ ರ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್ 

2(2)ರನವ ಯ ಜಿಲಿಾ  ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನು ಗಿ ನೇಮ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. 

 

(xii)     ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಯದ ಇನಿು ತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು: 

 

          ಪ್ರ ಸುು ತ ಇರುವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಆ ಕಂಡಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗುವುದ್ದ.  
 

ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ(ನಿ)    
                    

 (xiii)  ಸ್ಥವ್ತಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವ್ರ, ಹುದ್ದ  ಮತಿಿ ತರ ವಿವ್ರಗಳು- 

           ಕನಾತಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಕೊಂದರ  ಕಛೇರಿ, ಬೊಂಗಳೂರು 

           2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಅನವ ಯ (ಕಾಂದರ  ರ್ಕಯೆ್ದ  ಸಂಖ್ಯಯ :22/2005) 

ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  ಈ ರ್ಕಯೆ್ದ ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ದತು ವಾದ 

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡವ್ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  
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1 First Appelate Authority 

          ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಾ ನವ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ 

          ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು, 

          ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ,  

          12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ  ಗೀಪುರ, ವಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಕಾಂದರ ,  

           ಡ್ಡ|| ಬ ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001 

2 Public Information Officer   

           ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ 

           ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪ್ರ ಧಾನ ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, 

           ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ  ಗೀಪುರ,  

          ವಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಕಾಂದರ , ಡ್ಡ|| ಬ ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001 

 

3 Public Information Officer   

           ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ 

           ಜಿಲಿಾ  ಮಟಟ ಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿೆ ಗಳ           

          ಮಾನಯ  ಜಿಲಿಾ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರು, ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, 

          ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಜಿಲಿಾ  ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕರುಗಳನ್ನು  ಚಾಪ್ಟ ರ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್  

          2(2)ರನವ ಯ ಜಿಲಿಾ  ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನು ಗಿ ನೇಮ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. 

                                           ಸಹಿ/- 

                                     ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು. 
 

4(1)(ಬ)(viii)ರನವ ಯ ಸಂಸೆೆ ಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮತ್ತು  ದೂರವಾಣಿ ವವ್ರಗಳು: 

ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಕಛೇರಿಯ ವಳ್ಳಸ ಮತ್ತು  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹಾಗೂ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಈ 

ಮುಾಂದಿನಂತ್ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಅವ್ಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದೆ. 
 

ಸಂಸೆೆ ಯ ವಳ್ಳಸ  

ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿ: ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ(ನಿ),  ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಕಾಂದರ , 12ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ  ಗೀಪುರ,      

ಡ್ಡ||ಬ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡು ರ್ ವೀದಿ, ಬಾಂಗಳೂರು-560001.  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ :     080-22860999 ಮ್ತ್ತು  080-22864782 

ಇ-ಮೇಲ್: kmdc.ho.info@gmail.com 
 

Website: www.kmdc.karnataka.gov.in 

 

     ಅಧಿರ್ಕರಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ :  

     ಶಿರ ೀ ಮೊಹಮಾ ದ  ನಜಿೀರ್ , ಬಇ, (ಸಿವಲ್ ) ಎಾಂ.ಯು.ಆರ್ .ಪಿ 

     ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು,  

     ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ,  

     ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಗಳೂರು 

     ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಾ ನವ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು. 

     ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-228608999 
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     ಶಿರ ೀಮತಿ ಡ್ಡII  ಅಾಂಜುಾಂ ಹಫಿೀಜ್ ,  

      ಆಡಳಿತ್ತಧಿರ್ಕರಿಗಳು, 

      ಕನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ,  

      ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಗಳೂರು. 

      ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು. 

      ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 080-22864782 

                                                                                  ಸಹಿ/- 

                                                                   ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು. 

 


