1
ಡಿ. ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭ ನಿಮಮಿತ, ಫಿಂಖಲೂಯು
ನಿಂ.16-ಡಿ, ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಬಳನ, 4ನೇ ಭಷಡಿ, ಮಿಱಲರ್ ಟಸಯಿಂಸ ಫಿಂಡ್ ಏರಿಯಸ, ಳಶಿಂತ ನಖಯ, ಫಿಂಖಲೂಯು-52
***

2014-15ನೇ ಶಸಲಿನ ಆಮಳಯಮ ವಿಳಯ ಷಸಖೂ ಕ್ರರಯಸ ೇಜನ
ರಸಜಯ ಶರ್ಸಗಯಳಷ 2014-15ನೇ ಶಸಲಿನ ಆಮಳಯಮದಲಿಲ ಡಿ.ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ
ನಿಖಭಕ್ಕೆ ಯೂ. 13430.87ಱಕ್ಷಖಲನುನ ವಿವಿಧ ೇಜನಖಲ ಅನುವಸಾನರ್ಸೆಗಿ ಈ ಕ್ಕಲಔಿಂಡ ರಔೆ ಶೇರ್ಷಗಕ್ಕಮಲಿಲ
ದಗಿಸಿಯುತತದ. ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಷಣರ್ಸಶು ಭತುತ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭ, ನಳದಷಲಿ ಇಳಯು ಯೂ.2600.00
ಱಕ್ಷಖಲನುನ ಈ ನಿಖಭಕ್ಕೆ ಷಿಂಚಿಕ್ಕ ಮಸಡಿಯುತ್ಸತಯ, ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಜನಸಿಂಖದ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ೇಜನಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ
ಳಖಗಖಲ ಔಱಸಯಣ ಇಱಸಖೆ ದಗಿಶುಳ ಹತತ ಯೂ.1000.00ಱಕ್ಷಖಲು, 2013-14ನೇ ಶಸಲಿನ ರಸಜಯ ಶರ್ಸಗಯದ ಸಯಔ
ಆಮಳಯಮದಲಿಲ ಔುರಿ ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ ಭತುತ ಔಿಂಫಳಿ ನೇಮೆ ಮಸಡುಳ ಔುಯುಫ ಶಮಸಜದಳರಿಗೆ ಯೂ.960.00ಱಕ್ಷ ಷಸಖೂ ಅರಿಳಷಳೈಕ್ಷಣಿಔ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನಗೆ ದಗಿಸಿದ ಯೂ.876.00ಱಕ್ಷಖಲಲಿಲ ಈಗಸಖರೇ ಲಚ್ಚ ಮಸಡಿದ ಯೂ.34.29ಱಕ್ಷಖಲನುನ
ಶೂಯತು ಡಿಸಿ, ಯೂ.842.00ಱಕ್ಷಖಲು ವೇರಿ ಹೇಗೆ ಟ್ುು ಯೂ. 18832.87ಱಕ್ಷಖಲಲಿಲ 35,800 ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ
ಜನರಿಗೆ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶಱು ಕ್ರರಯಸ ೇಜನಮನುನ ಯೂಪಿಸಿದ. ರಸಜಯ ಶರ್ಸಗಯಳಷ ದಗಿಸಿದ ರಔೆಶೇರ್ಷಗಕ್ಕಳಸಯು ಷಣದ
ವಿಳಯ ಈ ಕ್ಕಲಔಿಂಡಿಂತಿದ.
(ಱಕ್ಷ ಯೂಖಲಲಿಲ)
ಔರ

ೇಜನಮ ಶಶಯು ಭತುತ ರಔೆ ಶೇರ್ಷಗಕ್ಕ

ಆಮಳಯಮದಲಿಲ

ಶಿಂ

ದಗಿಸಿಯುಳ ಷಣ

I

ರಸಜಯ ಶರ್ಸಗಯದ್ಧಿಂದ:

1

ೇಯು ಫಿಂಡಳಸಲ/ಶಸಱ ೇಜನಖಲ ಅನುವಸಾನ

2

ಶಷಸಮ ಧನ (2225-03-190-0-04)

1000.00

3

ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಔುಱಔಮಿಗಖಲು ಷಸಖೂ ಳೃತಿತಔಶುಫುದಸಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ

2930.87

3000.00

4225-03-190-0-01

(2225-03-190-0-03)

4

ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ಶಸಭೂಹಔ/ಲೈಮುಕ್ರತಔ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ (2225-03-102-0-10)

ಟ್ುು
5

6500.00

13430.87

2013-14ನೇ ಶಸಲಿನ ಸಯಔ ಆಮಳಯಮದಲಿಲ ೇಜನಳಸಯು ದಗಿಸಿದ ಹತತದಲಿಲ
ಉಳಿಕ್ಕ ಹತತ
1. ಔುರಿ ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ/ಔಿಂಫಳಿ ನೇಮೆ ೇಜನ (2225-03-190-0-04)

960.00

2. ಅರಿಳಷ-ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನ (6625-03-800-0-02)

842.00

ಟ್ುು

1802.00

II

ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಷಣರ್ಸಶು ಭತುತ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನಖಲು

2600.00

III

ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗ ಔಱಸಯಣ ಇಱಸಖೆಯಿಿಂದ 2013-14ನೇ ಶಸಲಿನಲಿಲ ಮಸರ್ಚಗ-14ಯ ಅಿಂತಯದಲಿಲ

1000.00

ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಜನಸಿಂಖದ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ೇಜನಗೆ ದಗಿಸಿದ ಹತತದಲಿಲ ಕರ್ಸಗಖದ ಉಳಿದ

2
ಹತತ

Grand Total

18832.87

3

ಡಿ.ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭ, ಫಿಂಖಲೂಯು
2014-15 ನೇ ಶಸಲಿನ ಕ್ರರಯಸ ೇಜನ
(ಱಕ್ಷ ಯೂ.ಖಲಲಿಲ)
ಔರ

ೇಜನ ಭತುತ ಆಮಳಯಮ

ಆಮಳಯಮ ದಲಿಲ

ಶಿಂ

ದಲಿಲ ದಗಿಸಿದ ಹತತ

ದಗಿಸಿದ ಹತತ

1

2

3

.1

ೇಯು ಫಿಂಡಳಸಲ

3000.00

4225-03-190-0-

ರ್ಸಮಗಔರಭ

ಭೌತಿಔ

ಆರ್ಥಗಔ ಖುರಿ
ಶಷಸಮಧನ

ಶಸಱ

ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ

ಟ್ುು

5

6

7

8

9

1. ಚೈತನಯ ಶಬಿಿಡಿ ಔಿಂ ಶಸಫ್ಟು ರೂೇನ್ ೇಜನ

4000

400.00

1100.00

-

1500.00

2.ಚೈತನಯ ಶಮಿಂ ಉದೂಯೇಖ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನ

4880

488.00

1346.00

-

1834.00

3. ಕ್ರಯು ಶಸಱ ೇಜನ

2240

112.00

224.00

-

336.00

160

0

80.00

-

80.00

15

0

50.00

-

50.00

0

-

200.00

-

200.00

11295

1000.00

3000.00

-

4000.00

6453

-

2580.87

-

2580.87

ಖುರಿ

4

01
2

ಶಷಸಮಧನ

1000.00

4.ಅರಿಳಷ/ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ (ನವಿೇಔಯಣ)

2225-03-190-0-

5.ವಿದೇಶ ವಿವಿದಸಯಱಮದಲಿಲ ಉನನತ ಳಸಯಶಿಂಖಕ್ಕೆ ಫಡಿಿ ಯಹತ ಶಸಱ

04

6.ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್ಟ.ಡಿ.ಸಿ. ೇಜನಖಳಿಗೆ ನಿಖಭದ ಪಸಲಿನ ಹತತ

3

ಟ್ುು

4000.00

ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಔುಱ

2930.87

ಔಮಿಗಖಲ ಷಸಖೂ ಳೃತಿತ
ಔಶುಫುದಸಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಗಔ
ನಯಳಷ
2225-03-190-003

ಟ್ುು
1.ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಳೃತಿತದಸಯಯ ಔುಱ ಔಮಿಗಖಲ ಶಸಱ
ಔರ

ೇಜನಖಲು

ಶಿಂ

1

ಭೌತಿಔ

ಆರ್ಥಗಔ ಖುರಿ

ಶವಿತ/ಷಡದ ಶಮಸಜದ ಳೃತಿತಖಲು

1437

575.00

ಭಡಿಳಸಲ ಜನಸಿಂಖದ ಳೃತಿತಖಲು.

1438

575.00

ತಿಖಲ ಜನಸಿಂಖದ ಷೂ ಔಟ್ುುಳ ಳೃತಿತ

300

100.00

ಮಿೇನುಗಸರಿಕ್ಕ

125

50.00

ಫಡಗಿ ಭತುತ ಕ್ಕತತನ ಕ್ಕಱಶ (ವಿಔಭಗ ಜನಸಿಂಖ ಶೂಯತು

250

100.00

ನೇರ್ಸರಿಕ್ಕ ಳೃತಿತ.

500

200.00

ಇತಯ ಳೃತಿತ ಔಶುಫುಖಲು

1528

613.37

ಔಲಳಬಟ್ಟು ಷಸಖೂ ಅಔರಭ ಭದಯ ತಯಸರಿಕ್ಕಮಲಿಲ ತೂಡಗಿ

875

367.50

ಡಿಸಿ)

ಶಿಂತರಶತರಸದ ಔುಟ್ುಿಂಫಖಳಿಗೆ ಶಸಱ

4
2.ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧಗೆ ಶಸಱ ೇಜನ
4

ಟ್ುು

2930.87

ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ

6500.00

1. ಲೈಮಕ್ರತಔ ನಿೇರಸಳರಿ

1167

-

350.00

-

350.00

7620

-

2930.87

-

2930.87

2192

3288.00

-

-

3288.00

ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ

2. ಶಸಭೂಹಔ ನಿೇರಸಳರಿ (558 ಗಟ್ಔ)

1952 ಜನ

1412.00

-

-

1412.00

2225-03-102-0-

3. ಏತ ನಿೇರಸಳರಿ (30 ಗಟ್ಔ)

300 ಜನ

300.00

-

-

300.00

4. ವಿದುಯದ್ಧಧೇಔಯಣ

-

1000.00

-

-

1000.00

5. ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ಗಟ್ಔಖಳಿಗೆ ಶಸಱ

-

300.00

-

-

300.00

6. ರ್ಸಯಿದರಿಸಿದ ಹತತ

-

200.00

-

-

200.00

4445

6500.00

23360

7500.00

5930.87

-

13430.87

960

-

842.00

-

842.00

ಟ್ುು

2653

-

1802.00

-

1802.00

Grand Tatol

26013

7500.00

7732.87

-

15232.87

10

ಟ್ುು
ಟ್ುು ಹತತ

6500.00

ಟ್ುು

13430.87

ಟ್ುು ಹತತ

1802.00

1.ಔುರಿ ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ/ಔಿಂಫಳಿ ನೇಮೆ ಮಸಡುಳ ಔುಯುಫ ಶಭುದಸಮದಳರಿಗೆ

6500.00

(1+2+3+4)
5

2013-14ನೇ ಶಸಲಿನ
ಸಯಔ

ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ.

ಆಮಳಯಮದಲಿಲ

ಅರಿಳಷ-ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ನೇಯ ಶಸಱ

ಮಸರ್ಚಗ-14ಯ

ಔರ

ಅಿಂತಯದಲಿಲ ದಗಿಸಿದ

ಶಿಂ

ಹತತದಲಿಲ ಉಳಿಕ್ಕ
ಹತತ

ೇಜನಖಲು

ಭೌತಿಔ

ಆರ್ಥಗಔ

1

ನವಿೇಔಯಣ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಲು

78

34.29

2

ಶೂಶ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಲು

1615

807.7
1

ಟ್ುು

1693

842.0
0

ಟ್ುು ಹತತ
(1+2+3+4+5)

15232.87

(1+2+3+4+5)

5
6

ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಔಱಸಯಣ
ಇಱಸಖೆಯಿಿಂದ ಅರಮಸರಿ/ಅಯ

1000.00

325

-

650.00

-

650.00

30

-

300.00

-

300.00

100

-

50.00

-

50.00

455

-

1000.00

-

1000.00

26468

7500.00

8732.87

-

16232.87

ಔೃರ್ಷ ಭತುತ ಔೃರ್ಷ ಅಳಱಿಂಬಿತ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲು.(7.03%)

614

-

-

182.75

182.75

ಶಣಣ ಳಸಯಪಸಯ(6.54%)

571

-

-

170.00

170.00

ವೇಳಸ ಳಱಮ(1.94%)

171

-

-

51.00

51.00

ಶಸರಿಗೆ ಳಱಮ(6.54)

135

-

-

170.00

170.00

ನೂಯ ಶಣಿಗಮಸ ೇಜನ (5.48%)

500

-

-

142.50

142.50

1991

-

-

716.25

716.25

ಅ) ಭಸಯತದಲಿಲ(2.02%)

62

-

-

52.50

52.50

ಆ) ವಿದೇದಲಿಲ(0.43%)

05

-

-

11.25

11.25

67

-

-

63.75

63.25

10

-

-

17.00

17.00

ಭೈಕ್ಕೂರೇ ಪೈನಸನ್ಿ(21.13%)

2034

-

-

549.25

549.25

ಭಹಲಸ ಶಭೃದ್ಧಧ(46.59%)

5100

-

-

1211.25

1211.25

-

-

ಬೂ ಕರಿೇದ್ಧ ೇಜನ

ಅರಮಸರಿ ಜನಸಿಂಖದ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ

ಅರಿಳಷ ಅರಮಸರಿ ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನ

ೇಜನಗೆ ದಗಿಸಿದ ಹತತ

ಟ್ುು

ಲೈಮಕ್ರತಔ ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ

1000.00

ಟ್ುು

Total
(1+2+3+4+5+6)

7

ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್ಟ.ಡಿ.ಸಿ.

2600.00

ಶಸಱ ೇಜನಖಲು

ಅಳಧಿ ಶಸಱ ೇಜನಖಲು

ಟ್ುು
ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನ

ಟ್ುು
ಶಮಿಂ ಶಕ್ಷಭ(0.65%)

ವಿಳೇವ ೇಜನಖಲು

ಟ್ುು
Grand Total

2600.00

ಔೃರ್ಷ ಶಿಂದ(1.14%)

100

-

-

29.75

29.75

ಶಱ ಶಿಂದ(0.49%)

30

-

-

12.75

12.75

ಟ್ುು

9332

-

-

2600.00

2600.00

ಟಸುಯ

35800

7500.00

8732.87

2600.00

18832.87

(1+2+3+4+5+6+7)

ಳಯಳಶಸಥಔ ನಿದೇಗಔಯು

6

II.
I. ರಸಜಯ ಶರ್ಸಗಯದ ೇಜನಖಲು

ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಷಣರ್ಸಶು ಭತುತ
ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ ಅಳಧಿ ಶಸಱ ೇಜನಖಲು
(ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್ಟ.ಡಿ.ಸಿ)

1. ಚೈತನಯ ಶಬಿಿಡಿ ಔಿಂ ಶಸಫ್ಟು ರೂೇನ್
2. ಚೈತನಯ ಶಮಿಂ ಉದೂಯೇಖ ನೇಯಶಸಱ ೇಜನ
3. ಅರಿಳಷ ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನ(ನವಿೇಔಯಣ)
4. ಕ್ರಯುಶಸಱ ೇಜನ
5. ವಿದೇಶ ವಿವಿದಸಯಱಮಖಲಲಿಲ ಉನನತ ಳಸಯಶಿಂಖ

1. ಅಳಧಿಶಸಱ ೇಜನ
ಅ) ಔೃರ್ಷ ಳಱಮ
ಆ) ಶಣಣಳಸಯಪಸಯ
ಇ) ವೇಳಸಳಱಮ

ಮಸಡುಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಳಿಗೆ

ಈ) ಶಸರಿಗೆಳಱಮ

ಫಡಿಿಯಹತ ಶಸಱ ೇಜನ

ಉ)ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ

6. ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಳೃತಿತದಸಯಯ ಭತುತ ಔುಱ ಔಮಿಗಖಳಿಗೆ
ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ.
7. ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ರ್ಸಮಗಔರಭಖಲು
8. ಔಲಳಫಟ್ಟು ಷಸಖೂ ಅಔರಭ ಭಧಯ ತಯಸರಿಕ್ಕಮಲಿಲ
ತೂಡಗಿ, ಶಿಂತರಶತರಸದ ಔುಟ್ುಿಂಫಖಳಿಗೆ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ
9. ಖಿಂಗಸಔಱಸಯಣ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ

ಊ)ಶಮಿಂ ಶಕ್ಷಭ ಶಸಱ
ಋ) ನೂಯ ಶಣಿಗಮಸ ಶಸಱ
ಋ) ಭೈಕ್ಕೂರೇ ಪೈನಸನ್ಿ
ಎ) ಶಱ ಶಿಂದ
ಏ) ಔೃರ್ಷ ಶಿಂದ

ಅ. ಲೈಮಕ್ರತಔ ಕ್ಕೂಲಲಬಸವಿ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ
ಆ. ಶಸಭೂಹಔ ಕ್ಕೂಲಲಬಸವಿ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ
ಇ. ಏತನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ
ಈ. ತಯದ ಬಸವಿ ೇಜನ

10. 2013-14ನೇ ಶಸಲಿನ ಸಯಔ ಆಮಳಯಮದಲಿಲ
ಮಸರ್ಚಗ-14ಯ ಅಿಂತಯದಲಿಲ ದಗಿಸಿದ ಹತತದಲಿಲ
ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುಳ ೇಜನಖಲು.
1. ಔುರಿ ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ/ಔಿಂಫಳಿ ನೇರ್ಸರಿಕ್ಕಗಸಗಿ ಔುಯುಫ
ಶಮಸಜದಳರಿಗೆ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ ೇಜನ.
2. ಅರಿಳಷ-ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನ.

11. ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಔಱಸಯಣ ಇಱಸಖೆ ಷಸಖೂ
ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ಭಿಂಡಳಿ ದಗಿಸಿದ
ಹತತದ್ಧಿಂದ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುಳ ೇಜನಖಲು.
1. ಲೈಮಕ್ರತಔ ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ.
2. ಬೂ ಕರಿೇದ್ಧ ೇಜನ.
3. ಅರಮಸರಿ ಅರಿಳಷ-ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನ.

2. ಭಹಲಸ ಶಭೃದ್ಧಧ ೇಜನ (ಭಹಲಸ
ಶಶಷಸಮ ಖುಿಂಷಖಳಿಗೆ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ)
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ಶರ್ಸಗಯದ ಆದೇ ಶಿಂಖೆಯ: ಶಔಇ 573 ಬಿಸಿಎ 95 ದ್ಧನಸಿಂಔ: 23/02/1996 ರರ್ಸಯ ನಿಖಭದ ಎಱಸಲ
ೇಜನಖಲಲಿಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ರಳಖಗ 1 ಭತುತ 2ಎಗೆ ಳೇ.70ಯವುು ಭೌತಿಔ ಷಸಖೂ ಆರ್ಥಗಔ ಭತುತ
ರಳಖಗ 3ಎ &3ಬಿಗೆ ಳೇ.30ಯವುು ಮಿೇಶಱಸತಿಮನುನ ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ಪಸಱನ ಮಸಡಫೇಔು.

1) ಚೈತನಯ ಶಬಿಿಡಿ ಔಿಂ ಶಸಫ್ಟು ರೂೇನ್ ೇಜನ
1. ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ರಳಖಗ-1, 2ಎ, 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿ ವೇರಿದಳರಸಗಿಯಫೇಔು(ವಿಔಭಗ ಶಭುದಸಮಖಲನುನ
ಶೂಯತುಡಿಸಿ) ಷಸಖೂ ಔುಟ್ುಿಂಖದ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳಯಮಸನ ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.40,000/-ಖಲು ಟ್ುಣ
ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.55,000/-ಖಲ ಲಗಿಯಫೇಔು.
2. ಬಸಯಿಂಸ ಖಲ ಶಷೇಖದೂಿಂದ್ಧಗೆ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶಱಸಖುತತದ.
3. ಶರ್ಸಗಯದ ಆದೇಶ ಶಿಂಖೆಯ:ಶಔಇ/165/ಬಿಎಿಂಎಸ್/2011 ದ್ಧ:28/07/2011ಯನಮ ೇಜನಮಲಿಲ ಹಿಂದುಳಿದ
ಳಖಗಖಲ ಜನರಿಗೆ ಖರಿವಾ ಯೂ.5.00 ಱಕ್ಷಖಲಳಯಗೆ ಶಸಱ ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು.
4. ಶಷಸಮಧನ ಳೇ.30ಯವುು ಅಥಳಸ ಯೂ.10,000/-ಖಲು. ಯೂ.1.00ಱಕ್ಷಕ್ರೆಿಂತ ಶಚಿಚನ ಶಸಱಕ್ಕೆ ಶಷಸಮಧನ
ಱಬಯವಿಱಲ.
5. ನಿಖಭದ್ಧಿಂದ ಮಸರ್ಜಗನ್ ಷಣ ಳೇ. 20ಯವುು ಅಥಳಸ ಖರಿವು ಯೂ.1.00 ಱಕ್ಷಖಲು.
6. ಮಸರ್ಜಗನ್ ಷಣಕ್ಕೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿದಯ.
7. ಉಳಿಕ್ಕ ಹತತ ಬಸಯಿಂಸ ಪಸಲಿನ ಶಸಱ.
8. ಶಸಱದ ಉದದೇ ಔೃರ್ಷ ಅಳಱಿಂಬಿತ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲು, ಳಸಯಪಸಯ, ವೇಳಸಳಱಮ ಭತುತ ಶಸರಿಗೆ ಳಱಮದ
ಉದದೇಖಲು,
9. ಮಸರ್ಜಗನ್ ಷಣ ಶಸಱದ ಭಯುಪಸಳತಿ ಬಸಯಿಂಸ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಔಿಂತುಖಲನಮ.
10. ಆಯಸ ಬಸಯಿಂಸ ಸಖೆಗೆ ನಿಖಧಿಡಿಸಿದ ಖುರಿಗೆ 1;3 ಅನುಪಸತದಲಿಲ ಅರ್ಜಗ ಶಫಸಯಶುಿ ಮಸಡುಳಷದು.
11. ಯೂ.50,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ ಶಚಿಚನ ಮಸರ್ಜಗನ್ ಷಣದ ಭಯುಪಸಳತಿ ಬದರತಗೆ ಅರ್ಜಗದಸಯರಿಿಂದ/ ಜಸಮಿೇನುದಸಯರಿಿಂದ
ಸಿತರಸಸಿತ ಬದರತ ಡೆಮಫೇಔು(Collateral Security)
12. ಚೈತನಯ ಶಬಿಿಡಿ ಔಿಂ ಶಸಫ್ಟು ರೂೇನ್ ೇಜನಮಲಿಲ ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚ ಯೂ.1.00 ಱಕ್ಷಖಲ ಮಿತಿಮಲಿಲ ಬಸಯಿಂಸ ಖಲು
ಶಸಱ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಿದಲಿಲ ಳೇ,30ಯವುು ಖರಿವು ಯೂ.10,000/-ಖಲ ಶಷಸಮಧನ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಫೇಔು.
ಗಟ್ಔ ಯೂ.1.00ಱಕ್ಷ ಖಳಿಗೆ ಭೇಱಟ್ುಲಿಲ ಳೇ.20ಯವುು ಮಸರ್ಜಗನ್ ಷಣ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡುಳಷದು. ಯಸಳಷದೇ
ರ್ಸಯಣಔೂೆ ಬಸಯಿಂಸ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಿದ ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚಳನುನ ಔಡಿಭ ಮಸಡಿ ಶಷಸಧನ ಱಬಯಳಸಖುಳಿಂತ ರಶಸತಳನ
ಶಲಿಲಶಬಸಯದು. ರಶಸತಳನಿಂದ್ಧಗೆ ಬಸಯಿಂಸ ಭಿಂಜೂರಸತಿ ತರ/ಮಸರ್ಜಗನ್ ಷಣ ಕ್ಕಲೈಿಂ ತರದ ಜರಸಸಿ
ರತಿಮನುನ ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ರಶಸತಳನಿಂದ್ಧಗೆ ಶಲಿಲಶುಳಷದು.
13. ಶರ್ಸಗಯ ಆದೇ ಶಿಂಖೆಯ: ಹಿಂಳಔ/31/ಶಭನಮ/2013, ಫಿಂಖಲೂಯು ದ್ಧನಸಿಂಔ 25/02/2013ಯನಮ ಈ
ೇಜನಮಡಿಮಲಿಲ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡಱು ಭುಕಯ ರ್ಸಮಗನಿಳಗಷಣಸಧಿರ್ಸರಿಖಲು, ರ್ಜಱಸಲ
ಿಂರ್ಸಮತ್ ಇಳಯ ಅಧಯಕ್ಷತಮಲಿಲ ಯಚಿಸಿಯುಳ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮ ಭೂಱಔ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ
ಮಸಡಫೇಔು.
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2) ಚೈತನಯ ಶಮಿಂ ಉದೂಯೇಖ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನ
1. ಪಱಸನುಬವಿಖಲು:- ಬಸಯಿಂಸ ಖಳಿಿಂದ ಶಸಱ ಡೆಮಱು ಶಸಧಯವಿಱಲದ ಹಿಂದುಳಿದ ಭತುತ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ
ಳಖಗದಳಯು, ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಳೃತಿತಮಱಲದ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲನುನ ಕ್ಕೈಗೊಲುಳಳಿಂತಷಳಯು ಷಸಖೂ ಹಿಂದುಳಿದ
ಳಖಗಖಳಿಗೆ ವೇರಿದ ಬೂಯಹತ ಔೃರ್ಷಔೂಲಿರ್ಸಮಿಗಔಯು ಅಳಯು ಕ್ಕೈಗೊಲುಳಳ ಆರ್ಥಗಔ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಶಸಱ ಭತುತ
ಶಷಸಮಧನ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಱಸಖುಳಷದು.
2. ಅಷಗತ:- ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ರಳಖಗ-1, 2ಎ, 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ ವೇರಿದಳರಸಗಿಯಫೇಔು(ವಿಔಭಗ
ಶಭುದಸಮಖಲನುನ ಶೂಯತುಡಿಸಿ) ಷಸಖೂ ಔುಟ್ುಿಂಫದ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳಯಮಸನ ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ
ಯೂ.40,000/-ಖಲು ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.55,000/-ಖಲ ಲಗಿಯಫೇಔು.
3. ಶಷಸಮಧನ ಳೇ.30ಯವುು ಖರಿವಾ ಯೂ.10,000/-ಖಲು.
4. ಶಸಱದ ಹತತ: ಯೂ.40,000/-ಖಲ ಶಸಱ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿದಯ.
5. ಶಸಱದ ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ; 3 ಳವಗಖಲು ಮಸಸಿಔ ಔಿಂತುಖಲಲಿಲ.
6. ಈ ೇಜನಮಲಿಲ ಔೃರ್ಷ ಅಳಱಿಂಭಿತ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲು, ಳಸಯಪಸಯ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲು ಷಸಖೂ ವೇಳಸ ಳಱಮ
ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಶಭನಸಗಿ ಷಿಂಚಿಕ್ಕ ಮಸಡಿಕ್ಕೂಿಂಡು ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುಳಷದು.

3) ಕ್ರಯುಶಸಱ ೇಜನ:ಈ ೇಜನಮಲಿಲ ಔುಲಿ ಔುಲಿಮಱಲದ ಳಯಕ್ರತಖಲು ನಖಯ, ಟ್ುಣ ಭತುತ ಶೂೇಫಳಿ ಷಿಂತಖಲಲಿಲ ಶಣಣ
ರಮಸಣದ ಳಸಯಪಸಯ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲನುನ ಕ್ಕೈಗೊಲಳಱು ಶ ಶಷಸಮ ಖುಿಂಷಖಲ ಭೂಱಔ ಶಸಱ ಶೌಱಬಯ
ನಿೇಡುಳಷದು.
1. ಶಸಱದ ಉದದೇ:- ಶಣಣ ಳಸಯಪಸಯ ಚ್ುಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲಸದ ಷಣುಣ, ತಯರ್ಸರಿ ಳಸಯಪಸಯ, ಷಸಱು ಳಸಯಪಸಯ,
ಷೂ ಳಸಯಪಸಯ, ಮಿೇನುಳಸಯಪಸಯ, ಟ್ಟೇ/ರ್ಸಫೇ ಶಸುಲ್, ಳಸಯಪಸಯ, ಶಣಣ ಳಸಯಪಸಯ ಇತ್ಸಯದ್ಧ ಳಸಯಪಸಯದ
ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಖರಿವು ಯೂ.15,000/-ಖಲ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ.
2. ಅಷಗತ: ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ರಳಖಗ-1, 2ಎ, 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ ವೇರಿದಳರಸಗಿಯಫೇಔು(ವಿಔಭಗ
ಶಭುದಸಮಖಲನುನ ಶೂಯತುಡಿಸಿ)
3. ಶಷಸಮಧನ: ಖರಿವಾ ಯೂ.5,000/-ಖಲು
4. ಶಸಱದ ಹತತ: ಯೂ.10,000/-ಖಲು
5. ಫಡಿಿದಯ: ಶ ಶಷಸಮ ಶಿಂಗಖಲು ಶಸಱದ ಹತತಳನುನ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇಔಡ 4ಯ ಫಡಿಿಿಂದ್ಧಗೆ ನಿಖಭಕ್ಕೆ
ಹಿಂದ್ಧಯುಗಿಶಫೇರ್ಸಗಿಯುತತದ. ಳೇಔಡ 1ಯ ಭಸಖ ಫಡಿಿಮನುನ ಶಚ್ುಚಳರಿಯಸಗಿ ಡೆದು ಶ ಶಷಸಮ
ಖುಿಂಷಖಲು ವೇಳಸ ುಱೆಳಸಗಿ ಇಟ್ುುಕ್ಕೂಲಳಫಷುದು.
6. ಪಱಸನುಬವಿಖಲು ಶಷಸಮ ಖುಿಂಷಖಲ ಶದಶಯರಸಗಿಯಫೇಔು.
7. ಪಱಸನುಬವಿಖಲು ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಔುಟ್ುಿಂಫಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಫೇಔು. ಷಸಖೂ ಶರ್ಸಗರಿ/ಶರ್ಸಗರಿ ಶಸಭಯದ ಶಿಂವಥಖಲಲಿಲ
ಉದೂಯೇಖದಲಿಲಯಬಸಯದು.
8. ಭಯುಪಸಳತಿ: ಶಶಷಸಮ ಖುಿಂಷಖಲು ಶಸಱದ ಹತತಳನುನ 36 ತಿಿಂಖಲಲಿಲ ತರೈಮಸಸಿಔ ಔಿಂತುಖಲಲಿಲ ರತಿ
ಳವಗ 30ನೇ ಜೂನ್, 30ನೇ ವುಿಂಫರ್, 30ನೇ ಡಿವಿಂಫರ್ ಷಸಖೂ 31ನೇ ಮಸರ್ಚಗ ನಲಿಲ ಶಸಱ
ಭಯುಪಸಳತಿ ಮಸಡಫೇಔು. ಶುಸಿತಯಸದಲಿಲ ಳೇಔಡ 5ಯವುು ದಿಂಡ ಫಡಿಿ ಪಸಳತಿಶಫೇಔು.

4) ಅರಿಳಷ-ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನ(ನವಿೇಔಯಣ)
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ಅರಿಳಷ-ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನಮಡಿಮಲಿಲ ಈಗಸಖರೇ ಔಱದ ಶಸಱುಖಲಲಿಲ ಶಸಱ ಡೆದ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಳಿಗೆ
ರಶಔತ ಶಸಲಿನಲಿಲ ಭುಿಂದುಳಯದ ಳಸಯಶಿಂಖದ ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ಖಳಿಗೆ ಔಿಂತುಖಲನುಶಸಯ ಶಸಱ ಭಿಂಜೂಯು
ಮಸಡಱಸಖುಳಷದು.

5) ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಔುಱಔಮಿಗಖಲು ಭತುತ ಳೃತಿತ ಔುಶುಫುದಸಯರಿಗೆ ಶಸಱ ಭತುತ
ಶಷಸಮಧನ
1. ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಳೃತಿತ ಭತುತ ಔುಱಔಮಿಗಖಳಿಗೆ ಅಳಯ ಳೃತಿತ ರ್ೌಱಯತಮನುನ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ
ಡಿಸಿಕ್ಕೂಲಳಱು ಯೂ.5,000/-ಖಲ ಶಷಸಮಧನ ಷಸಖೂ ಯೂ.45,000/-ಖಲ ಶಸಱಳನುನ ಳಸರ್ಷಗಔ
ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿದಯದಲಿಲ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡುಳಷದು.
2. ಈ ರ್ಸಮಗಔರಭದಲಿಲ ಯೂ.45,000/-ಖಳಿಿಂತ ಶಚಿಚನ ಶಸಱದ ಹತತ ಕ್ಕೂೇರಿದಲಿಲ ಅಿಂತಷ
ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಬಸಯಿಂಸ ಖಲ ಶಷೇಖದೂಿಂದ್ಧಗೆ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುತಿತಯುಳ ಚೈತನಯ ಶಬಿಿಡಿ ಔಿಂ
ಶಸಫ್ಟು ರೂೇನ್ ೇಜನಮಲಿಲ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶಫೇಔು

ಅಷಗತ:
1. ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ರಳಖಗ-1, 2ಎ, 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ ವೇರಿದಳರಸಗಿಯಫೇಔು.(ವಿಔಭಗ
ಶಭುದಸಮಖಲನುನ ಶೂಯತುಡಿಸಿ) ಷಸಖೂ ಔುಟ್ುಿಂಫದ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳಯಮಸನ ಗಸರಮಸಿಂತಯ
ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.40,000/-ಖಲು ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.55,000/-ಖಲ ಲಗಿಯಫೇಔು.
2. ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಳೃತಿತಖಲಲಿಲ ಖುಯುತಿಸಿಯುಳ 47 ಳೃತಿತಖಲಸದ ಫಡಗಿ ಕ್ಕಱಶ, ಭಯದ ಕ್ಕತತನ ಕ್ಕಱಶ,
ಉಣ್ಣಣ ಭತುತ ಔಿಂಫಳಿ ನೇಮೆ, ಅಡಿಕ್ಕ ಷಸಱಯಿಿಂದ ತಟ್ಟು ತಯಸರಿಕ್ಕ ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ/ಔಱಸತಮಔ ಭಡಿಕ್ಕ
ತಯಸರಿಕ್ಕ, ಟ್ಟೈಱರಿಿಂಗ್, ಷತಿತ ನೇಮೆ/ನೇರ್ಸರಿಕ್ಕ, ಟ್ಟನ್ ಳಶುತಖಲ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ಜೇನು ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ,
ನಿಟ್ಟುಿಂಗ್ ಕ್ಕಱಶ, ಉಣ್ಣಣ ನೇಮೆ ಭತುತ ಷಸಶು ಔಿಂಫಳಿ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ಚ್ಭಗದ ಳಶುತಖಲ ತಯಸರಿಕ್ಕ,
ಗಸಣದ ಕ್ಕಱಶ, ಸಿಲ್ೆ ರಿೇಲಿಿಂಗ್ ಭತುತ ಸಿಲ್ೆ ಟ್ಟಸಿುಿಂಗ್ ಕ್ಕಱಶ, ಅಖಯಬತಿತ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ಭವನರಿ
ಳಸಿಗ, ಸಯಕ್ಕ ಔಡಿಿ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ರ್ಸಮರ್ ಪೈಫರ್ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ಷೂ ಔಟ್ುುಳ ಳೃತಿತ, ಬಿದರಿ ಲೇರ್
ಕ್ಕಱಶ, ವಿಖರಷ/ಔಱುಲ ಔತತನ ಕ್ಕಱಶಖಲು, ಪಸತರಖಳಿಗೆ ಔಱಸಯಿ, ಕ್ಷೌರಿಔ ಳೃತಿತ/ವಱೂನ್, ಮಿೇನುಗಸರಿಕ್ಕ,
ಳಸದಯ ಳೃಿಂದ ಳೃತಿತ, ಳಸಱಖ ಊದುಳಷದು, ನಸಟ್ಟ ಓವಧಿ, ಗೌಳಿ ಳೃತಿತ(ಶೈನುಗಸರಿಕ್ಕ), ದನಗಸಹ
ಳೃತಿತ, ಫಣಣ/ೃಿಂಗಸಯ (ಫೂಯಟ್ಟ ಪಸಱಗರ್) ಮಸಡುಳ ಳೃತಿತ, ಫೈಸಿಔಲ್/ಆಟ್ಟೂೇಹಫೈಲ್ ರಿೇರಿ,
ಫಱ ಳಸಯಪಸಯ/ಭೇಣದ ಫತಿತ, ಶೇಟ್ ಭಟ್ಲ್ ಳೃತಿತ, ಲಲಿಿಿಂಗ್ ಳಸಿಗ, ಚಿನನಫಱಳ ಕ್ಕಱಶ,
ಫಣಣಗಸರಿಕ್ಕ ಭತುತ ಭುದರಣರ್ಸರಿಕ್ಕ, ಔುರಿ ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ, ಔಿಂಚ್ು ಕ್ಕಱಶ, ಮಸಯಟ್ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ನಸರಿನಿಿಂದ
ವಿವಿಧ ಉತನನ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ಗಸಡಿ/ಯಥ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ಔಮಸಮರಿಕ್ಕ/ಔುಱುಲ, ಗಸಲಸ್ ಬಿೇಡ್ಿ ತಯಸರಿಕ್ಕ,
ಫತತದ ಕ್ಕಱಶ(ಯಟ್ುನ್) ಆಟ್ಟಕ್ಕ/ಗೊಿಂಫ ತಯಸರಿಕ್ಕ ಭತುತ ಕ್ಕತತನ ಕ್ಕಱಶ, ಭಟ್ಲ್ ರ್ಸರಫ್ಟು ಕ್ಕಱಶ.
ಔಿಂಬಸರಿಕ್ಕ ಔಱಸತಮಔ ಉತನನಖಲ ತಯಸರಿಕ್ಕ, ನಿಟ್ಟುಿಂಗ್ ಕ್ಕಱಶ, ಜೇನು ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ, ಟ್ಟೈಱರಿಿಂಗ್, ಷತಿತ
ನೇಮೆ/ನೇರ್ಸರಿಕ್ಕ ಚ್ಭಗದ ಳಶುತಖಲ ತಯಸರಿಕ್ಕ.
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ವಿಳೇವ ಶೂಚ್ನ:-ಔನಸಗಟ್ಔ ವಿಔಭಗ ಶಭುದಸಮಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭ ಶಸಥಪನಯಸಗಿಯುಳಷದರಿಿಂದ
ಈ ಭೇಱೆಿಂಡ ಳೃತಿತಖಲಲಿಲ ವಿಔಭಗ ಶಭುದಸಮದಳಯು ಕ್ಕೈಗೊಲುಳಳ ಳೃತಿತಖಳಿಗೆ ಷಸಖೂ ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ
ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ಭಿಂಡಳಿಮು ರ್ಸಮಗ ನಿಳಗಹಶುತಿತದುದ, ಇದಯ ಳತಿಯಿಿಂದ ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ ಉದದೇಕ್ಕೆ ರತಯೇಔಳಸಗಿ ಖುರಿ
ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿಯುಳಷದರಿಿಂದ
ಶಭುದಸಮದಳರಿಗೆ

ಈ
ಅಳಯು

ರ್ಸಮಗಔರಭದಲಿಲ
ನಿಳಗಹಶುಳ

ವಿಔಭಗ

ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ

ಶಭುದಸಮದಳರಿಗೆ
ಳೃತಿತಖಳಿಗೆ

ಶಸಱ

ಭತುತ
ಶೌಱಬಯ

ಔುಿಂಬಸಯ
ದಗಿಶಱು

ಅಳರ್ಸವಿಯುಳಷದ್ಧಱಲ.

6) ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ೇಜನ
ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ ಉತನನಖಲ ತಯಸರಿಕ್ಕಗೆ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ
1. ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ

ಅಭಿಳೃದ್ಧಧಗಸಗಿ

ರಸಜಯ

ಶರ್ಸಗಯಳಷ

‘ಔುಿಂಬಔಱಸ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ಭಿಂಡಳಿಮನುನ’

ಯಚಿಸಿಯುತತದ.
2. ಉದದೇ:

ಔುಿಂಬಸರಿಕ್ಕ

ಅಭಿಳೃದ್ಧಧಗಸಗಿ

ಉತನನಖಲ

ತಯಸರಿಕ್ಕಗೆ

ಅಳಯವಿಯುಳ

ಆಧುನಿಔ

ಉಔಯಣಖಲನುನ ಕ್ಕೂಲಳಱು ಷಸಖೂ ದುಡಿಭ ಫಿಂಡಳಸಲರ್ಸೆಗಿ ಶಸಱ ಭತುತ ಶಷಸಮಧನ ದಗಿಶುಳಷದು.
3. ಅಷಗತ: ಔಿಂಬಸಯ ಶಭೂದಸಮಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಫೇಔು. ಔುಟ್ುಿಂಫದ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳಯಮಸನ ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ
ಯೂ.40,000/-ಖಲು ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.55,000/-ಖಲ ಲಗಿಯಫೇಔು.
4. ಶಷಸಮಧನ: ಖರಿವಾ ಯೂ.5,000/-ಖಲು.
5. ಶಸಱದ ಹತತ ಖರಿವು ಯೂ.25,000/-ಖಲು ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿದಯ.
6. ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ 3 ಳವಗ (ಮಸಸಿಔ ಔಿಂತುಖಲಲಿಲ)
7. ಪಱಸನುಬವಿಖಲ ಆಮೆ: ಈ ರ್ಸಮಗಔರಭದಲಿಲ ರ್ಜಱಸಲಧಿರ್ಸರಿಖಲ ಅಧಯಕ್ಷತಮಲಿಲ ಯಚಿಸಿಯುಳ ರ್ಜಱಸಲ
ಆಮೆ ಶಮಿತಿ ಭೂಱಔ ಅಷಗ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡುಳಷದು.

7) ಔಲಳಫಟ್ಟು ಷಸಖೂ ಅಔರಭ ಭಧಯ ತಯಸರಿಕ್ಕಮಲಿಲ ತೂಡಗಿ ಶಿಂತರಶತರಸದ
ಔುಟ್ುಿಂಫಖಲ ಷನಳಗಶತಿಗೆ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ:ಈ ೇಜನಮಲಿಲ ಔಲಫಟ್ಟು ಭತುತ ಅಔರಭ ಭಧಯ ತಯಸರಿಕ್ಕ ಕ್ಕೇಿಂದರಖಲಲಿಲ ತೂಡಗಿದದ
ಶಿಂತರಶತರಿಗೆ ಷನಳಗಶತಿ ಔಲಿಶಱು ಅಳಯು ಕ್ಕೈಗೊಲುಳಳ ಆರ್ಥಗಔ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಯೂ.5,000/-ಖಲ
ಶಷಸಮಧನ ಷಸಖೂ ಯೂ.45,000/-ಖಲ ಶಸಱ ಟ್ುು ಯೂ.50,000/-ಖಲ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು.

ಶರ್ಸಗಯದ ಆದೇ ಶಿಂಖೆಯ: ಹಿಂಳಔ 536 ಬಿಎಿಂಎಸ್ 2013 ಫಿಂಖಲೂಯು, ದ್ಧನಸಿಂಔ
22/01/2014ಯಲಿಲ ಔಲಳಫಟ್ಟು ಷಸಖೂ ಅಔರಭ ಭಧಯ ತಯಸರಿಕ್ಕಮಲಿಲ ತೂಡಗಿದುದ, ಶಿಂತರಶತರಸದ
ಟ್ುು 897 ಔುಟ್ುಿಂಫಖಲ ರ್ಜಱಸಲಳಸಯು ಶಿಂಖೆಯ ನಿೇಡಿ ಷನರ್ ಳಶತಿಗೆ ಶಸಱ ಭತುತ ಶಷಸಮಧನದ
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ಶೌಱಬಯ ತಿಳಿಶಱಸಗಿಯುತತದ. ಔಱದ ಶಸಲಿನಲಿಲ ಈಗಸಖರೇ 22 ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಶಸಱ ಭತುತ ಶಷಸಮಧನ
ಶೌಱಬಯ ತಿಳಿಶಱಸಗಿಯುತತದ.

8) ಅರಿಳಷ ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನ:
1. ಈ ೇಜನಮಲಿಲ ಅಬಯರ್ಥಗಮು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ರಳಖಗ-1, 2ಎ, 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ
ವೇರಿದಳರಸಗಿಯಫೇಔು. (ವಿಔಭಗ ಶಭುದಸಮಖಲನುನ ಶೂಯತುಡಿಸಿ)
2. ಔುಟ್ುಿಂಫದ ಳಸರ್ಷಗಔ ಆದಸಮ ಯೂ.3.50ಱಕ್ಷಖಲ ಮಿತಿಮಲಿಲಯಫೇಔು.
3. ಶಸಮಸನಯ ರಲೇ ರಿೇಕ್ಷೆ ಭೂಱಔ(ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ) ರಲೇ ಡೆದು ಬಿ.ಇ(ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ), ಎಿಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್,
ಬಿ.ಮೂ.ಎಿಂ.ಎಸ್, ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್, ಬಿ.ಎ.ಎಿಂ.ಎಸ್, ಬಿ.ಶರ್ಚ.ಎಿಂ.ಎಸ್, ಎಿಂ.ಬಿ.ಎ, ಎಿಂ.ಟ್ಟಸ, ಎಿಂ.ಇ, ಎಿಂ.ಡಿ.
ಪಿ.ಶರ್ಚ.ಡಿ,
ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ಬಿ.ಸಿ.ಎ/ಎಿಂ.ಸಿ.ಎ,
ಪಸಯರಸ

ಭಡಿಔಲ್,

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಅಗಿರಔಱಚರ್,
ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ

ಫೇ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನಸಿಗಿಂಗ್,
ಟ್ಟರ್ಸನಱರ್ಜ,

ಬಿ.ಫಸಯಿಂ/ಎಿಂ.ಫಸಯಿಂ,
ಬಿ.ಟ್ಟಸ,

ಬಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ,

ಬಿ.ವಿಎಸ್.ಸಿ/ಎಿಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ, ಬಿ.ಎನ್.ಎಿಂ, ಬಿ.ಶರ್ಚ.ಎಿಂ, ಎಿಂ.ಡಿ.ಎಸ್, ಎಿಂ.ಎಸ್.ಡಫೂಲಯ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಿಂ,
ಎಿಂ.ಎಫ್ಟ.ಎ, ಎಿಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಫೇ ಟ್ಟರ್ಸನಱರ್ಜ ಭತುತ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಸಿ(ಎ.ರ್ಜ) ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ಖಲಲಿಲ ಉಚಿತ ಸಿೇಟ್
ಡೆದು ಳಸಯಶಿಂಖ ಮಸಡುತಿತಯುಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಳಿಗೆ ವೇರಿದ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಳಿಗೆ ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ನ ಅಳಧಿಗೆ ಳೇಔಡ
2ಯ ಫಡಿಿ ದಯದಲಿಲ ಖರಿವಾ ಳಸರ್ಷಗಔ ಯೂ.1.00 ಱಕ್ಷಖಲ ಳಯಗೆ ಶಸಱ ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು.
4. ಭಯುಪಸಳತಿ: ವಿದಸಯರ್ಥಗಮು ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ಸಣಗಗೊಿಂಡ 4ನೇ ತಿಿಂಖಳಿಿಂದ ಭಯುಪಸಳತಿಮ ಔಿಂತುಖಲು
ತ್ಸನಸಮೇ ಪಸರಯಿಂಬಳಸಖುತತಲ. ಭಯುಪಸಳತಿಮ ಅಳಧಿ 3 ಳವಗಖಲು.
5. ಪಱಸನುಬವಿಖಲ ಆಮೆ: ಈ ರ್ಸಮಗಔರಭದಲಿಲ ಆಯಸ ರ್ಜರಲಮ ರ್ಜಱಸಲ ಿಂರ್ಸಮತ್ ಖಲ ಭುಕಯ
ರ್ಸಮಗನಿಳಗಷಣಸಧಿರ್ಸರಿಖಲ ಅಧಯಕ್ಷತಮಲಿಲ ಯಚಿಸಿಯುಳ ರ್ಜಱಸಲ ಆಮೆ ಶಮಿತಿ ಭೂಱಔ ರ್ಜರಲಗೆ
ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಆರ್ಥಗಔ ಭತುತ ಭೌತಿಔ ಖುರಿಗೆ ಅನುಖುಣಳಸಗಿ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡುಳಷದು.

9) ಔುರಿ ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ ಮಸಡುಳ ಔುಯುಫ ಶಮಸಜದಳರಿಗೆ ಔುರಿಖಲನುನ ಶಸರ್ಸಱು
ಷಸಖೂ ಔಿಂಫಳಿ ನೇರ್ಸಯರಿಗೆ ಶಸಱ ಭತುತ ಶಷಸಮಧನ ೇಜನ:
ಶನಸಮನಯ ಭುಕಯಭಿಂತಿರಮಳಯು 2013-14ನೇ ಶಸಲಿನ ಆಮಳಯಮ ಭಸವಣದ ಔಿಂಡಿಕ್ಕ-288ಯಲಿಲ ಔುರಿ
ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ ಮಸಡುಳ ರಳಖಗ-1, 2ಎ, (ವಿಔಭಗ ಶಭುದಸಮಖಲನುನ ಶೂಯತುಡಿಸಿ) ಶಮಸಜದಳರಿಗೆ ಔುರಿಖಲ
ಶಸಔಱು ಷಸಖೂ ಔಿಂಫಳಿ ನೇರ್ಸರಿಕ್ಕಗೆ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ ನಿೇಡಱು ಯೂ.10,000/-ಖಲ ಶಷಸಮಧನ ಷಸಖೂ
ಯೂ.90,000/-ಖಲ

ಶಸಱಳನುನ

ಳಸರ್ಷಗಔ

ಳೇ.4ಯ

ಫಡಿಿದಯದಲಿಲ

ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದಿಂದು

ಘೂೇರ್ಷಶಱಸಗಿಯುತತದ. ಈ ಘೂೇವಣ್ಣಮಿಂತ ಶರ್ಸಗಯದ ಆದೇ ಶಿಂಖೆಯ ಬಿಸಿಡಫೂಲಯ 503 ಬಿಎಿಂಎಸ್ 2013,
ಫಿಂಖಲೂಯು ದ್ಧನಸಿಂಔ 29/03/2014ಯಲಿಲ ಔುರಿ ಶಸರ್ಸಣಿಕ್ಕ ಷಸಖೂ ಉಣ್ಣಣ ನೇರ್ಸರಿಕ್ಕ ಮಸಡುಳ ಔುಯುಫ
ಶಮಸಜದ ರತಿ ಅರ್ಜಗದಸಯರಿಗೆ ಯೂ.10000- ಶಷಸಮಧನ ಷಸಖೂ ಯೂ.90000/-ಖಲ ಶಸಱಳನುನ ಳಸರ್ಷಗಔ
ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿದಯದಲಿಲ ಶಸಱ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಱು ಶರ್ಸಗಯಳಷ ಆದೇ ಶೂಯಡಿಸಿಯುತತದ ಷಸಖೂ ಸಯಔ
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ಅಿಂದಸಜು-2ಯಲಿಲ ಯೂ.960.00 ಱಕ್ಷಖಲನುನ ದಗಿಶಱಸಗಿಯುತತದ. 2014-15ನೇ ಶಸಲಿನಲಿಲ 960 ಜನರಿಗೆ
ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶುಳ ಖುರಿ ಶೂಿಂದಱಸಗಿದ.

10) ಖಿಂಗಸಔಱಸಯಣ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ:
ಉದದೇ:

ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಶಣಣ ಭತುತ ಅತಿ ಶಣಣ ಯೈತಯ ಜಮಿೇನುಖಳಿಗೆ ನಿೇರಸಳರಿ ಶೌಱಬಯ

ದಗಿಶುಳಷದು. ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ರಳಖಗ-1, 2ಎ, 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ ವೇರಿದಳರಸಗಿಯಫೇಔು(ವಿಔಭಗ
ಶಭುದಸಮಖಲನುನ ಶೂಯತುಡಿಸಿ) ಷಸಖೂ ಔುಟ್ುಿಂಫದ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳಯಮಸನ ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ

ಯೂ.40000/-ಖಲ ಲಗಿಯಫೇಔು.
1. ಲೈಮಕ್ರತಮ ನಿೇರಸಳರಿ ಕ್ಕೂಲಲಬಸವಿ ೇಜನ:- ರಳಖಗ-1, 2ಎ, 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ ವೇರಿದ
ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಶಣಣ ಭತುತ ಅತಿಶಣಣ ಯೈತರಿಗೆ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಔನನಡ, ಕ್ಕೂಡಖು, ಉತತಯ ಔನನಡ,
ಚಿಔೆಭಖಲೂಯು, ಶಳಹಖೆ ಭತುತ ಷಸಶನ ರ್ಜರಲಖಲಲಿಲ ಔನಿವಾ 1 ಎಔಯ ಜಮಿೇನು ಶೂಿಂದ್ಧಯಫೇಔು. ಉಳಿಕ್ಕ
ರ್ಜರಲಖಲಲಿಲ ಿಂದೇ ಶಥಲದಲಿಲ ಶೂಿಂದ್ಧಕ್ಕೂಿಂಡಿಂತ ಇಯುಳ ಔನಿವಾ 2 ಎಔಯ ಜಮಿೇನು ಇಯಫೇಔು. ಶಣಣ ಭತುತ
ಅತಿಶಣಣ ಯೈತರಸಗಿಫೇಔು.

ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚ:- ಯೂ.2.00 ಱಕ್ಷಖಲು, ಯೂ.1.50 ಱಕ್ಷಖಲ ಶಷಸಮಧನ(ಶಬಿಿಡಿ) ಷಸಖೂ ಶಸಱದ ಹತತ
ಯೂ.50,000/-ಖಲ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿದಯದಲಿಲ ಶಸಱ, ಶಸಱದ ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ 3 ಳವಗಖಲು.
2. ಶಸಭೂಹಔ ನಿೇರಸಳರಿ ಕ್ಕೂಲಲಬಸವಿ ೇಜನ: ರಳಖಗ-1, 2ಎ, 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ ವೇರಿದ ಔನಿವಾ 3
ಜನ ಶಣಣ ಭತುತ ಅತಿಶಣಣ ಯೈತಯು ಶೂಿಂದ್ಧಯುಳ 8 ಎಔಯ ಭತುತ ಅದಕ್ರೆಿಂತ ಶಚಿಚನ ಜಮಿೇನಿಗೆ
ಶಸಭೂಹಔಳಸಗಿ ನಿೇರಸಳರಿ ಶೌಱಬಯ.

ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚ: ಯೂ.2.53 ಱಕ್ಷಖಲ ಲಚ್ಚದಲಿಲ 8-15 ಎಔಯ ಜಮಿೇನಿಗೆ 2 ಕ್ಕೂಲಲಬಸವಿ ಷಸಖೂ 15 ಎಔಯಗಿಿಂತ
ಶಚ್ುಚ ಜಮಿೇನು ಲಡುಳ ಗಟ್ಔಖಳಿಗೆ ನಿಖಧಿತ ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚ ಯೂ.3.59 ಱಕ್ಷಖಳಿಿಂದ 3 ಕ್ಕೂಲಲ ಬಸವಿಖಲನುನ
ಕ್ಕೂಯಯಿಸಿ ಿಂಪ್ ವಟ್ ಭತುತ ಉಔಯಣಖಲನುನ ಶಯಫರಸಜು ಮಸಡುಳಷದು ಷಸಖೂ ವಿದುಯದ್ಧಧೇಔಯಣಕ್ಕೆ
ಠೇಳಣಿ ಪಸಳತಿಸಿ ವಿದುಯತ್ ಶಿಂಔಗ ಔಲಿಸಿ ನಿೇರಸಳರಿ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶುಳಷದು. ಇದು ಸಣಗ
ಅನುದಸನಳಸಗಿಯುತತದ.
3. ತಯದ ಬಸವಿ: ಲೈಮಕ್ರತಔ ನಿೇರಸಳರಿ ಕ್ಕೂಲಲಬಸವಿ ೇಜನಗೆ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದಿಂತ ಯೂ.1.50 ಱಕ್ಷಖಲ ಅನುದಸನ
ಷಸಖೂ ಯೂ.50,000/-ಖಲ ಶಸಱ ಹೇಗೆ ಟ್ುು ಯೂ.2.00 ಱಕ್ಷಖಲ ಲಚ್ಚದಲಿಲ ಔರಸಳಳಿ ಷಸಖೂ ಭರನಸಡು
ರದೇದ ರ್ಜರಲಖಲಲಿಲ ತಯದಬಸವಿ ನಿೇರಸಳರಿ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶಱು ಅಳರ್ಸವಿಯುತತದ.
4. ಶಸಭೂಹಔ

ಏತ

ನಿೇರಸಳರಿ

ೇಜನ:-

ಬೂಭಟ್ುದಲಿಲ

ಸತಳಸಗಿ

ದೂಯಮುಳ

ಜಱಶಿಂನೂಮಱಖಲಸದ ನದ್ಧ, ಕ್ಕಯ, ಷಲಳ, ಇಳಷಖಳಿಗೆ ಹೇಟಸರ್ ಅಲಳಡಿಸಿ ೈಪ್ ರೈನ್ ಭೂಱಔ ಕುರ್ಷೆ
ಜಮಿೇನುಖಳಿಗೆ ನಿೇರಸಳರಿ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶುಳಷದು.

ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚ: ಶಸಭೂಹಔ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನಗೆ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚದಲಿಲ ಶೌಱಬಯ
ದಗಿಶುಳಷದು.
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ಈ ರ್ಸಮಗಔರಭಕ್ಕೆ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಅನುದಸನದಲಿಲ ಮಿೇಶಱಸತಿ ಅನುಪಸತ ರಳಖಗ-1 ಭತುತ 2ಎಗೆ 70%
ರಳಖಗ-3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ 30% ಯಿಂತ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶಫೇಔು.

5. ಔನಸಗಟ್ಔ ಅಿಂತಜಗಱ ಅಧಿನಿಮಭದನಮ ಈ ಕ್ಕಲಔಿಂಡ 35 ತ್ಸಱೂಲಔುಖಲಲಿಲ ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ೇಜನಮಲಿಲ
ಆಮೆಯಸದ ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಕ್ಕೂಲಲ ಬಸವಿ ಕ್ಕೂಯಮುಳ ಭುನನ ಅಿಂತಜಗಱ ಪಸರಧಿರ್ಸಯದ್ಧಿಂದ ಅನುಭತಿ
ಡೆಮತಔೆದುದ,

ಅನುಭತಿ

ಡೆದಿಂತಷ

ಪಱಸನುಬವಿಖಲ

ಜಮಿೇನುಖಲಲಿಲ

ಕ್ಕೂಲಲ

ಔರಭಳಹಶತಔೆದುದ.
ಔರ

ರ್ಜರಲಮ ಶಶಯು

ಶಿಂ
1

2

3
4

5
6

ಔರ

ತ್ಸಱೂಲಔುಖಲ ಶಶಯು

ಶಿಂ
ಫಿಂಖಲೂಯು ನಖಯ

ಫಿಂಖಲೂಯು ಗಸರಮಸಿಂತಯ

ರಸಭನಖಯ
ತುಭಔೂಯು

ಚಿತರದುಖಗ
ಕ್ಕೂೇಱಸಯ

1

ಆನೇಔಲ್

2

ಫಿಂಖಲೂಯು ಸಳಗ

3

ಫಿಂಖಲೂಯು ಉತತಯ

4

ಫಿಂಖಲೂಯು ದಕ್ಷಿಣ

5

ದೇಳನಷಳಿಳ

6

ದೂಡಿಫಲಸಳಷಯ

7

ಶೂಶಕ್ಕೂೇಟ್ಟ

8

ನಱಭಿಂಖಱ

9

ಔನಔಷಯ

10

ರಸಭನಖಯ

11

ಚಿಔೆನಸಮಔನಷಳಿಳ

12

ಕ್ಕೂಯಟ್ಗೆಯ

13

ಭಧುಗಿರಿ

14

ಚಿತರದುಖಗ

15

ಶೂಲರೆಯ

16

ಫಿಂಗಸಯೇಟ್ಟ

17

ಕ್ಕೂೇಱಸಯ

18

ಮಸಱೂಯು

19

ಭುಲಬಸಗಿಱು

20

ಶರೇನಿಳಸಶಷಯ

ಬಸವಿ

ಕ್ಕೂಯಮಱು

14
7

ಚಿಔೆಫಲಸಳಷಯ

21

ಚಿಔೆಫಲಸಳಷಯ

22

ಚಿಿಂತ್ಸಭಣಿ

23

ಗೌರಿಬಿದನೂಯು

24

ಖುಡಿಫಿಂಡೆ

25

ಶಡಲಗಟ್ು

8

ದಸಳಣಗೆಯ

26

ಜಖಲೂಯು

9

ಫಲಗಸವಿ

27

ಅಥಣಿ

28

ಫೈಱಶೂಿಂಖಱ

29

ರಸಭದುಖಗ

30

ಶಳದತಿತ

31

ಬಸದಸಮಿ

32

ಬಸಖಱಕ್ಕೂೇಟ್ಟ

33

ಷಖರಿ ಫೂಭಮನಷಳಿಳ

34

ಷಡಖಲಿ

35

ಮಱಫುಖಗ

10
11
12

ಬಸಖಱಕ್ಕೂೇಟ್ಟ
ಫಲಸಳರಿ
ಕ್ಕೂಲ

11) ವಿದೇಶ ವಿವಿದಸಯಱಮಖಲಲಿಲ ಉನನತ ಳಸಯಶಿಂಖ ಮಸಡುಳ ಹಿಂದುಳಿದ
ಳಖಗಕ್ಕೆ ವೇರಿದ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಳಿಗೆ ಫಡಿಿಯಹತ ಶಸಱ ೇಜನ.
1. ಉದದೇ: ವಿದೇಶ ವಿವಿದಸಯಱಮಖಲಲಿಲ ಪಿ.ಶರ್ಚ.ಡಿ, ಸೇಸ್ು ಡ್ಸಔರಲ್ ಭತುತ ಮಸಶುರ್ ಡಿಗಿರ
ಳಸಯಶಿಂಖಕ್ಕೆ ರಲೇ ಶೂಿಂದ್ಧದ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಳಿಗೆ ಫಡಿಿ ಯಹತ ಶಸಱ.
2. ಶಸಱದ

ಹತತ: ಳಸರ್ಷಗಔ ಖರಿವಾ ಯೂ.3.50ಱಕ್ಷಖಲಿಂತ 3 ಳವಗದ ಅಳಧಿಗೆ ಖರಿವಾ

ಯೂ.10.00ಱಕ್ಷಖಲು.
3. ಅಬಯರ್ಥಗಮ ಳಮಶುಿ 35 ಳಖಗಖಲ ಳೇಮಿತಿಮಲಿಲಯಫೇಔು.
4. ಕುಟುುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ.1,44,000/- ಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬ ೇಕು .
5. ಳಸಯಶಿಂಖಕ್ಕೆ ರಲೇ ಡೆದ ಫಗೆೆ ವಿದೇಶ ವಿವಿದಸಯಱಮಖಲ ರಲೇ ತರ, ವಿೇಶಸ, ಪಸಸ್ ಸೇಟ್ಗ,
ಏರ್ ಟ್ಟಕ್ಕೇಟ್ ರತಿ ದಗಿಶಫೇಔು.
6. ಶಸಱದ ಬದರತಗೆ ವಿದಸಯರ್ಥಗಮ ತಿಂದ ಅಥಳಸ ಜಸಮಿೇನುದಸಯಯು ಶೂಿಂದ್ಧಯುಳ ಸಿಥರಸಸಿಥಮನುನ ನಿಖಭಕ್ಕೆ
ಆಧಸಯ ಮಸಡಫೇಔು. (ಕ್ಕೂಱಸಯಟ್ಯಲ್ ವಔೂಯರಿಟ್ಟ)
7. ಅಬಯರ್ಥಗಖಲ ಆಮೆ; ಶರ್ಸಗಯದ ರಧಸನ ರ್ಸಮಗದಶಗಖಲು, ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಔಱಸಯಣ ಇಱಸಖೆ
ಇಳಯ ಅಧಯಕ್ಷತಮಲಿಲ ಯಚಿಸಿಯುಳ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮ ಭೂಱಔ ಆಮೆ ಮಸಡುಳಷದು.
8. ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ: ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ ಖರಿವಾ 60 ಮಸಸಿಔ ಔಿಂತುಖಲು, ಳಸಯಶಿಂಖ ಸಣಗಗೊಿಂಡ 1
ಳವಗದ ನಿಂತಯ ಅಥಳಸ ಉದೂಯೇಖ ದೂಯತ 6 ತಿಿಂಖಲ ನಿಂತಯ ಭಯುಪಸಳತಿ ಔಿಂತು ಪಸರಯಿಂಬಳಸಖುತತದ.
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12) ಶವಿತ್ಸ ಶಮಸಜದ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ೇಜನ:ಶವಿತ ಶಮಸಜದಳರಿಗೆ ಫೈಸಿಔಲ್ ಭತುತ ಉಚಿತ ಟ್ೂಲ್ ಕ್ರಟ್ ವಿತಯಣ್ಣಗೆ ಔಱದ ಶಸಱುಖಲಲಿಲ
ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಹತತದಲಿಲ ಉಳಿದ್ಧಯುಳ ಹತತ ಯೂ.75.00 ಱಕ್ಷಖಲನುನ ಈ ಶಮಸಜದಳರಿಗೆ ಶಸಱ ಭತುತ
ಶಷಸಮಧನ ದಗಿಶಱು ದ್ಧನಸಿಂಔ 25/05/2014ಯಿಂದು ನಡೆದ ನಿಖಭದ 158ನೇ ನಿದೇಗಔ ಭಿಂಡಳಿ
ಶಬಮಲಿಲ ತಿೇಮಸಗನಿಶಱಸಗಿಯುತತದ.
ಆದದರಿಿಂದ, ಫೈಸಿಔಲ್ ಭತುತ ಉಚಿತ ಟ್ೂಲ್ ಕ್ರಟ್ ವಿತಯಣ್ಣಗೆ ಆಮೆ ಮಸಡಿಯುಳ ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ
ಶರ್ಸಗಯದ

ಆದೇ

ಶಿಂಖೆಯ:

ಬಿಸಿಡಫೂಲಯ

486

ಬಿಎಿಂಎಸ್

2012,

ಫಿಂಖಲೂಯು

ದ್ಧನಸಿಂಔ

07/01/2013ಯನಮ ರತಿ ಪಱಸನುಬವಿಗೆ ಯೂ.5,000/-ಖಲ ಶಷಸಮಧನ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿದಯದಲಿಲ
ಯೂ.30,000/-ಖಲ ಶಸಱಳನುನ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಱಸಖುಳಷದು. ಉಳಿದಿಂತಷ ಅರ್ಜಗದಸಯರಿಗೆ ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ
ಳೃತಿತದಸಯಯ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ೇಜನಮಲಿಲ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶುಳಷದು.

II. ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಷಣರ್ಸಶು ಭತುತ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ
ಶಸಱ ೇಜನಖಲು:
ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಭತುತ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ ೇಜನಖಲು:
ಶರ್ಸಗಯದ ಆದೇ ಶಿಂಖೆಯ: ಹಿಂಳಔ 31 ಶಭನಮ 2013, ಫಿಂಖಲೂಯು ದ್ಧನಸಿಂಔ 25/02/2013ಯನಮ
ಈ ೇಜನಮಡಿಮಲಿಲ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡಱು ಭುಕಯ ರ್ಸಮಗನಿಳಗಷಣಸಧಿರ್ಸರಿಖಲು, ರ್ಜಱಸಲ
ಿಂರ್ಸಮತ್ ಇಳಯ ಅಧಯಕ್ಷತಮಲಿಲ ಪಱಸನುಬವಿಖಲ ಆಮೆ ಶಮಿತಿ ಭೂಱಔ ಆಮೆ ಮಸಡಫೇಔು.

1. ಅಳಧಿ ಶಸಱ ೇಜನ:
ಫಡತನ ಯೇಖೆಗಿಿಂತ ದುಟ್ುು ಆದಸಮ ಶೂಿಂದ್ಧಯುಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಜನಯು ಶಮಿಂ ಉದೂಯೇಖ
ಕ್ಕೈಗೊಲಳಱು

ಆರ್ಥಗಔ

ನಯಳನುನ

ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು.

ಈ

ೇಜನಮಲಿಲ

ಔೃರ್ಷ

ಅಳಱಿಂಬಿತ

ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲು, ವೇಳಸ ಳಱಮ, ಶಸರಿಗೆ ಳಱಮ, ಖುಡಿ ಕ್ಕೈಗಸರಿಕ್ಕ, ಶಣಣ ಳಸಯಪಸಯ ಭುಿಂತ್ಸದ
ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಶಸಱ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು.


ಖರಿವಾ ಶಸಱದ ಹತತ

:

ಯೂ.10.00 ಱಕ್ಷಖಲು (ರತಿ ಪಱಸನುಬವಿಗೆ)



ಫಡಿಿ ದಯ

:

ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.6 ರಿಿಂದ 8ಯವುು



ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ

:

36 ರಿಿಂದ 60 ತಿಿಂಖಲು



ಳೇಮಿತಿ

:

18 ರಿಿಂದ 55 ಳವಗಖಲು



ಳಸರ್ಷಗಔ ಆದಸಮದ ಮಿತಿ :

ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಯೂ.81000/ಖಳಿಗಿಿಂತ ಷಸಖೂ ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.1,03,000/ಖಳಿಗಿಿಂತ ಔಡಿಭ ಇಯಫೇಔು.
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2. ನೂಯಶಣಿಗಮಸ ೇಜನ;
ಭಹಱಮಯ ಶಫಲಿೇಔಯಣಕ್ಕೆ ಷಸಖೂ ಆರ್ಥಗಔ ಶಸಳಱಬಿಖಲನಸನಗಿ ಮಸಡಱು ಭಹಱಮ ಶಮಿಂ
ಉದೂಯೇಖ ಕ್ಕೈಗೊಲುಳಳ ಆರ್ಥಗಔ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಈ ೇಜನಮಲಿಲ ಲೈಮಕ್ರತಔಳಸಗಿ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ
ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು.


ಖರಿವಾ ಶಸಱದ ಹತತ

:

ಯೂ.50,000(ರತಿ ಪಱಸನುಬವಿಗೆ)



ಫಡಿಿ ದಯ

:

ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.5ಯವುು



ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ

:

48 ತಿಿಂಖಲು (16 ತರೈಮಸಸಿಔ)



ಳೇಮಿತಿ

:

18 ರಿಿಂದ 55 ಳವಗಖಲು



ಳಸರ್ಷಗಔ ಆದಸಮದ ಮಿತಿ :

ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಯೂ.81,000/ಖಳಿಗಿಿಂತ ಷಸಖೂ ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.1,03,000/ಖಳಿಗಿಿಂತ ಔಡಿಭ ಇಯಫೇಔು.

3. ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನ;
ಇಿಂರ್ಜನಿಮರಿಿಂಗ್, ಲೈದಯಕ್ರೇಮ, ಡೆಿಂಟ್ಲ್, ಔಿಂಸಯಟ್ರ್, ರ್ಸಟ್ಗ ಡ್ ಅರ್ೌಿಂಟ್ಟಿಂಟ್, ಎಿಂ.ಬಿ.ಎ
ಭುಿಂತ್ಸದ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ಇ ಯಿಿಂದ ಭಡಿಔಲ್ ರ್ೌನಿಿಲ್ ಆಫ್ಟ ಇಿಂಡಿಯಸ ಭತುತ ಮು.ರ್ಜ.ಸಿ.ಯಿಿಂದ
ಅನುಹೇದ್ಧತ ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ಖಲಲಿಲ ದವಿ ಭತುತ ಶಸನತಕ್ಕೂೇತತಯಖಲಲಿಲ ಳಸಯಶಿಂಖ ಮಸಡುಳ ಹಿಂದುಳಿದ
ಳಖಗಖಲ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಳಿಗೆ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು. ಈ ಶಸಱದ ಭಯುಪಸಳತಿಮು ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ
ಸಣಗಗೊಿಂಡು 6 ತಿಿಂಖಲ ನಿಂತಯ ಭಯಪಸಳತಿ ಪಸರಯಿಂಬಳಸಖುತತದ. ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ 5 ರಿಿಂದ 10
ಳವಗಖಲ ಮಸಸಿಔ ಔಿಂತುಖಲಲಿಲ.


ಖರಿವಾ ಶಸಱದ ಹತತ

: ಳವಗಕ್ಕೆ ಯೂ.2.50 ಱಕ್ಷಖಲು.
(ಟ್ುು ಯೂ.10.00 ಱಕ್ಷಖಲು ಸಣಗ ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ಗೆ)



ಫಡಿಿ ದಯ

: ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4ಯವುು



ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ

: 60 ತಿಿಂಖಲು (ಯೂ.3.00 ಱಕ್ಷಖಳಿಿಂದ ರಿಿಂದ ಯೂ.5.00 ಱಕ್ಷ ಖಳಿಗೆ
34 ಮಸಸಿಔ ಯೂ.5.00 ಱಕ್ಷಖಳಿಗೆ 34 ಮಸಸಿಔ ಯೂ.5.00 ರಿಿಂದ
ಯೂ.10.00 ಱಕ್ಷಖಳಿಗೆ 120 ತಿಿಂಖಲು)



ಳೇಮಿತಿ

: 18 ರಿಿಂದ 32 ಳಖಗಖಲು.



ಳಸರ್ಷಗಔ ಆದಸಮದ ಮಿತಿ

: ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಯೂ.81,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ
ಷಸಖೂ ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.1,03,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ
ಔಡಿಭ ಇಯಫೇಔು.
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4. ಶಮಿಂ ಶಕ್ಷಭ ಶಸಱ ೇಜನ:
ಳೃತಿತ

ಶಕ್ಷಣ

ಡೆದ

ಹಿಂದುಳಿದ

ಳಖಗಖಲ

ವಿದಸಯಳಿಂತ

ಅಬಯರ್ಥಗಖಲು

ಳಕ್ರೇಱಯು,

ಲೈದಯಯು,

ಇಿಂರ್ಜನಿಮಯುಖಲು, ರ್ಸಟ್ಟಗಡ್ ಅರ್ೌಿಂಟ್ಟಿಂಟ್ ಖಲು, ನಸಿಗಿಂಗ್ ಶೂೇಮ್, ಫೇ ಭಡಿಔಲ್ ಱಸಯಬ್ಸಿ,
ಫರ್ಜೇಥೆಯಫ ಱಸಯಬ್ಸ ಇತ್ಸಯದ್ಧ ಳೃತಿತ ಗಟ್ಔ ಶಸಥಪಿಶಱು ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು.


ಖರಿವಾ ಶಸಱದ ಹತತ

:ಯೂ.10.00 ಱಕ್ಷಖಲು.



ಫಡಿಿದಯ

:ಯೂ.5.00ಱಕ್ಷಖಲಳಯಗೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.5ಯವುು ಯೂ.5.00 ಱಕ್ಷಕ್ರೆಿಂತ
ಶಚಿಚನ ಗಟ್ಔಖಳಿಗೆ ಶಸಱಕ್ಕೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.8ಯವುು



ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ

:60 ತಿಿಂಖಲು.



ಳೇಮಿತ

:18 ರಿಿಂದ 35 ಳವಗಖಲು.



ಳಸರ್ಷಗಔ ಆದಸಮದ ಮಿತಿ

:ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಯೂ.81,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ
ಷಸಖೂ ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.1,03,000/-ಖಳಿಿಂತ ಔಡಿಭ
ಇಯಫೇಔು.

5. ಭೈಕ್ಕೂರೇ ಪೈನಸನ್ಿ ೇಜನ:
ಈ ೇಜನಮಲಿಲ ಫಡತನ ಯೇಖೆಗಿಿಂತ ಕ್ಕಲಗಿಯುಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಜನರಿಗೆ ಶಣಣ ಶಣಣ
ಆರ್ಥಗಔ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಶಸಱಳನುನ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಱಸಖುಳಷದು. ಈ ಶಸಱಳನುನ ಲೈಮಕ್ರತಔಳಸಗಿ
ಅಥಳಸ ಔನಿವಾ 10 ಭಿಂದ್ಧ ಶದಶಯಯನುನ ಶೂಿಂದ್ಧಯುಳ ಶಶಷಸಮ ಖುಿಂಷಖಲ ಭುಖಸಿಂತಯ ಭಿಂಜೂಯು
ಮಸಡಱಸಖುಳಷದು. ಿಂದು ಶ ಶಷಸಮ ಖುಿಂಪಿನಲಿಲ 20 ಶದಶಯರಿಗಿಿಂತ ಶರ್ಸಚಗಿಯಬಸಯದು.

ಶಸಱದ ವಿಳಯ;
1. ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧದ ನಿಖಭ

:ಳೇ.90ಯವುು

2. ಡಿ.ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧದ ನಿಖಭ

:ಳೇ.5ಯವುು

3. ಪಱಸನುಬವಿ ಳಿಂತಿಕ್ಕ

:ಳೇ 5ಯವುು

4. ಖರಿವಾ ಶಸಱದ ಹತತ ರತಿ ಪಱಸನುಬವಿಗೆ

:ಯೂ.50,000/-

5. ಫಡಿಿ ದಯ

:ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.5

6. ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ

:48 ಮಸಸಿಔ ಔಿಂತುಖಲು
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6. ಭಹಲಸ ಶಭೃದ್ಧಧ ೇಜನ:
ಭಹಱಮಯನುನ ಶಫಲಿೇಔಯಣಗೊಳಿಶಱು ಭಹಲಸ ಶ ಶಷಸಮ ಖುಿಂಷಖಲ ಭೂಱಔ ಭಹಱಮಯು
ಕ್ಕೈಗೊಲುಳಳ ಆರ್ಥಗಔ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ, ಅಿಂದಯ ಅಖಯಫತಿತ ತಯಸರಿಕ್ಕಗೆ, ಯಡಿಭೇಡ್ ಗಸಭಗಿಂಟ್ಿ, ಡೆೈರಿ,
ಳಸಯಪಸಯ ಇತ್ಸಯದ್ಧ ಎಱಸಲ ಳಸಯಪಸಯ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಶಸಱ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಱಸಖುಳಷದು. ರತಿ
ಪಱಸನುಬವಿಗೆ ಖರಿವಾ ಯೂ.35,000/-ಖಲಿಂತ ಿಂದು ಶ ಶಷಸಮ ಖುಿಂಪಿಗೆ ಖರಿವಾ ಯೂ.3.50 ಱಕ್ಷ
ಖಲಳಯಗೆ ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿ ದಯದಲಿಲ ಆರ್ಥಗಔ ನಯಳಷ ದಗಿಶುಳಷದು. ಅರ್ಜಗದಸಯಯು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಳಿಗೆ
ವೇರಿದುದ, ಅಳಯ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳಯಮಸನಳಷ ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.81,000/-ಖಲು ಭತುತ ಟ್ುಣ
ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.1,03,000/-ಖಲ ಮಿತಿಮಲಿಲಯಫೇಔು.

7. ಔೃರ್ಷ ಶಿಂದ:
ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಶಣಣ ಯೈತರಿಗೆ ತಯರ್ಸರಿ ಫಱಮಱು ಅಥಳಸ ಇತಯ ಳಸಣಿಜಯ ಫಱಖಲನುನ ಫಱಮಱು
ಶಣಣ ರಮಸಣದ ಫಱ ಶಸಱಳನುನ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಱಸಖುಳಷದು.
 ಖರಿವಾ ಶಸಱದ ಹತತ:- ರತಿ ಪಱಸನುಬವಿಗೆ ಯೂ.50,000/-ಖಲು
 ಫಡಿಿ ದಯ:

ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4ಯವುು

 ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ:-

48 ತಿಿಂಖಲು(16 ತರೈಮಸಸಿಔ)

 ಳಸರ್ಷಗಔ ಆದಸಮದ ಮಿತಿ:-

ಗಸರಮಸಿಂತಯ

ರದೇದಳರಿಗೆ

ಳಸರ್ಷಗಔ

ಯೂ.81,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ

ಷಸಖೂ ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.1,03,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ ಔಡಿಭ ಇಯಫೇಔು.

ಶಸಱದ ವಿಳಯ:1. ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧದ ನಿಖಭ

:ಳೇ.95ಯವುು

2. ಪಱಸನುಬವಿ ಳಿಂತಿಕ್ಕ

:ಳೇ 5ಯವುು

3. ಖರಿವಾ ಶಸಱದ ಹತತ ರತಿ ಪಱಸನುಬವಿಗೆ

:ಯೂ.50,000/-

4. ಫಡಿಿ ದಯ

:ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4

5. ಭಯುಪಸಳತಿ ಅಳಧಿ

:03 ತಿಿಂಖಳಿಗೊಭಮ
48 ಮಸಸಿಔ ಔಿಂತುಖಲು(16 ತರೈಮಸಸಿಔ)

8. ಶಱ ಶಿಂದ:ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಳೃತಿತದಸಯರಿಗೆ ತಭಮ ಳೃತಿತ ರ್ೌಱಯತ ಶಚಿಚಶಱು ಅಖತಯವಿಯುಳ
with latest technological inputs ಭತುತ ಶಸಱದ ನಯಳಷ ದಗಿಶುಳಷದು.


ಖರಿವಾ ಶಸಱದ ಹತತ:- ರತಿ ಪಱಸನುಬವಿಗೆ ಯೂ.10,00,000/-ಖಲು



ಫಡಿಿದಯ:- ಯೂ.5.00ಱಕ್ಷದಳಯಗೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.6ಯವುು ಯೂ.5.00 ರಿಿಂದ 10.00 ಱಕ್ಷದ ಳಯಗೆ
ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.8ಯವುು



ಭಯುಪಸಳತ ಅಳಧಿ: ಖರಿವಾ 10 ಳವಗಖಲು.



ಳಸರ್ಷಗಔ ಆದಸಮದ ಮಿತಿ: ಗಸರಮಸಿಂತಯ ರದೇದಳರಿಗೆ ಳಸರ್ಷಗಔ ಯೂ.81,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ ಷಸಖೂ
ಟ್ುಣ ರದೇದಳರಿಗೆ ಯೂ.1,03,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ ಔಡಿಭ ಇಯಫೇಔು.
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ಶಸಱದ ವಿಳಯ:1. ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧದ ನಿಖಭ

:ಳೇ.85ಯವುು

2. ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಪಸಲಿನ ಳಿಂತಿಕ್ಕ

:ಳೇ.10 ಯವುು

3. ಪಱಸನುಬವಿ ಳಿಂತಿಕ್ಕ

:ಳೇ 5ಯವುು

2014-15ಯ ಶಸಲಿಗೆ ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಷಣರ್ಸಶು ಭತುತ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ
ಆರ್ಥಗಔ ನಯವಿನೂಿಂದ್ಧಗೆ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುಳ ೇಜನಳಸಯು ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚ.
(ಱಕ್ಷ.ಯೂ.ಖಲಲಿಲ)
ಗಟ್ಔ

ಪ.ಖಲ

ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ

ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಪಸಲಿನ

ಟ್ುು

ಲಚ್ಚ

ಶಿಂಖೆಯ

ಪಸಲಿನ ಹತತ

ಹತತ 10%

ಶಸಱ

614

182.75

37.83

220.58

571

170.00

20.00

190.00

3. ವೇಳಸ ಳಱಮ (1.94%)

171

51.00

6.00

57.00

4. ಶಸರಿಗೆ ಳಱಮ (6.54%)

135

170.00

20.00

190.00

500

142.50

7.50

150.00

1991

716.25

91.33

807.58

62

(90%)

(50%)

58.67

52.50

6.17

(90%)

(5%)

11.25

1.25

67

63.75

7.42

71.17

5100

(90%)

(5%)

(100%)

1211.25

63.75

1275.00

(90%)

(5%)

579.75

549.25

30.50

ೇಜನಖಲ ಶಶಯು

ಖರಿವಾ

85%

ಅಳಧಿ ಶಸಱಖಲು:
1. ಔೃರ್ಷ ಭತುತ ಔೃರ್ಷ ಅಳಱಿಂಭಿತ
ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಲು(7.03%)
2. ಶಣಣ ಳಸಯಪಸಯ (6.54%)

5. ನೂಯ ಶಣಿಗಮಸ (5.48%)

10.00

0.50

ಟ್ುು
ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನ
ಅ) ಭಸಯತದಲಿಲ (2.02%)
(ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ಅಳಧಿಗೆ ಖರಿವಾ

2.50
ರತಿ ಳವಗಕ್ಕೆ

ಯೂ.10.00 ಱಕ್ಷ)
ಆ) ವಿದೇದಲಿಲ (0.43%)
(ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ಅಳಧಿಗೆ ಖರಿವಾ
ಯೂ.20.00 ಱಕ್ಷ)

2.50
ರತಿ
ಳವಗಕ್ಕೆ

ಟ್ುು
ಭಹಲಸ ಶಭೃದ್ಧಧ ೇಜನ

5

1.00

(46.95%)
ಭೈಕ್ಕೂರೇ ಪೈನಸನ್ಿ (21.13%)

0.50

2034

12.50

ಶಮಿಂ ಶಕ್ಷಭ (0.65%)

10.00

10

17.00

2.00

19.00

ಔೃರ್ಷ ಶಿಂದ (1.14%)

0.50

100

29.75

3.50

33.25

ಶಱ ಶಿಂದ (0.65%)

10.00

30

12.75

1.50

14.25

20

ಟ್ುು

9332

2600.00

200.00

2800.00

ಅಳಧಿ ಶಸಱಖಳಿಗೆ ವಿಧಿಶುಳ ಫಡಿಿದಯ ಭತುತ ಭಯುಪಸಳತಿ ಔಿಂತುಖಲು:
ಔರ

ೇಜನಮ ಶಶಯು

ವಿಧಿಶುಳ ಳಸರ್ಷಗಔ ಫಡಿಿ

ಶಿಂ

ಭಯುಪಸಳತಿ

ಯೂ.5.00

ಯೂ.5.00

ಔಿಂತುಖಲ

ಱಕ್ಷಖಲ ಳಯಗೆ

ಱಕ್ಷಖಲ

ಶಿಂಖೆಯ

ಭೇಱಟ್ುು
1

ಳಯಳಶಸಥಮ

ಭತುತ

ಳಯಳಶಸಯಸಧಸರಿತ

6%

8%

34 ತಿಿಂಖಲು

ೇಜನಖಲು (ಶೈನುಗಸರಿಕ್ಕ, ಮಿೇನುಗಸರಿಕ್ಕ
ಇತ್ಸಯದ್ಧ ಔೃರ್ಷ ಅಳಱಿಂಬಿತ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ
2

ಶಣಣ ಳಸಯಪಸಯ

6%

8%

45 ತಿಿಂಖಲು

3

ವೇಳಸ ಳಱಮ/ಔುಱಔಮಿಗ

6%

8%

34 ತಿಿಂಖಲು

4

ಶಸರಿಗೆ

6%

8%

58 ತಿಿಂಖಲು

ಳಱಮ(ಆಟ್ಟೂೇರಿಕ್ಷಸ

ಖೂಡ್ಿ

ಆಟ್ಟೂೇರಿಕ್ಷಸ)
5

ನೂಯ ಶಣಿಗಮಸ ೇಜನ

5%

-

34-60 ತಿಿಂಖಲು

6

ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನ

4%

8%

34-60 ತಿಿಂಖಲು

7

ಶಕ್ಷಭ ೇಜನ

6%

8%

34-108 ತಿಿಂಖಲು

8

ಭೈಕ್ಕೂರೇ ಪೈನಸನ್ಿ

5%

-

34-48 ತಿಿಂಖಲು

9

ಶಱ ಶಿಂದ

6%

8%

34-108 ತಿಿಂಖಲು

10

ಔೃರ್ಷ ಶಿಂದ

4%

-

34-48 ತಿಿಂಖಲು

11

ಭಹಲಸ ಶಭೃದ್ಧಧ ೇಜನ

4%

-

34-48 ತಿಿಂಖಲು

ಔನಸಗಟ್ಔ ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ಭಿಂಡಳಿಯಿಿಂದ ದಗಿಶುಳ ಆರ್ಥಗಔ
ನಯವಿನೂಿಂದ್ಧಗೆ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶಱಸಖುಳ ರ್ಸಮಗಔರಭಖಲು:
1. ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ಲೈಮಕ್ರತಔ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನ:- ಔನಸಗಟ್ಔ ರಸಜಯದ
ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ಭಿಂಡಳಿಮು ನಿಖಭಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಶಸಲಿಗೆ ಮಸರ್ಚಗ-2014ಯ
ಅಿಂತಯದಲಿಲ

ದಗಿಸಿದ

ಯೂ.6.50ಕ್ಕೂೇಟ್ಟಖಲನುನ

ಯೂ.10.00

ಕ್ಕೂೇಟ್ಟಖಲಲಿಲ

ನಿಖದ್ಧಡಿಶಱಸಗಿದ.

ಈ

ಖಿಂಗಸ

ಔಱಸಯಣ

ಹತತದಲಿಲ

ನಿೇರಸಳರಿ

ಶರ್ಸಗಯದ

ೇಜನಗೆ

ಆದೇ

ಶಿಂಖೆಯ

ಪಿ.ಶರ್ಚ.ಎಸ್/262/ಎಸ್.ಇ.ಡಫೂಲಯ/65/ ದ್ಧನಸಿಂಔ 01/2/1966ಯನಮ ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ
ಜನಸಿಂಖಕ್ಕೆ ವೇರಿದ 1) ಫೈರಸಗಿ (ಬಸಳ), 2) ಬಸಱ ಶಿಂತೂೇರ್ಷ-ಜೂೇರ್ಷ, 3)ಬಸರ್ಜಖರ್, 4)ಬಯಡಿ,
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5)ಫುಡಫುಡಕ್ರ-ಜೂೇಶ-ಗೊೇಿಂಧಳಿ, 6)ರ್ಸಯ, 7)ಚಿತರಔತಿಗ-ಜೂೇಶ, 8)ಧೂೇಲಿ, 9)ದಲೇರಿ, 10)ದೂಿಂಫರಿ,
11)ಘಿಶಸಡಿ, 12)ಖಯುಡಿ, 13)ಗೊೇಪಸಲ್, 14) ಗೊೇಿಂಧಳಿ, 15)ಶಲಳ, 16)ಜೂೇಗಿ, 17) ಕ್ಕಲ್ ಔರಿ,
18)ಕ್ಕೂೇಲ್ ಷಸಟ್ಟ, 19)ನಿಂದ್ಧಳಸಱ-ಜೂೇಶ-ಘೂೇಿಂಧಳಿ, ಪಷಲ್-ಭಲಿಲ, 20)ನಸಥಿಂಧಿ-ಡ್ೌರಿ-ಗೊೇಶಸವಿ
21) ನಿೇರ್ ಶರ್ಸರಿ, 22)ಿಂಖುಲ್. 23)ಜೂೇಶ (ಶಸದ ಜೂೇಶ), 24)ಶನ್ ಸಿಮ, 25)ಶಯನಿಮ, 26)
ತಿಯುಭಲಿ, 27) ಲೈಡು, 28)ಳಸಶುದೇವ್, 29)ಳಡಿ, 30)ಳಗಿರ, 31)ವಿರ್, 32)ಫಜನಿಮ, 33)ಶಔೆಲ್
ಗಸಯ,

34)ಗೊಱಲ,

35)ಕ್ರಲಳರ್ಸಯತಸ್,

36)ಶಯೂೇಡಿ,

37)ದುಗಸಗಭುಖಗ(ಫುರ್

ಫುರ್

ಚ್),

38)ಷಸಳಗಸರ್(ಷಸಳಸಡಿಖರ್) 39)ಪಿಚ್ಖುಿಂಟ್ಱ, 40)ಭಶನಿಮ ೇಗಿ, 40)ಫಶತರ್ 41)ಫುಿಂಡ ಫಶತ,
42)ಔಟ್ಫು, 43)ರ್ಸಶಔಪ್ ಡಿ, 44)ದೂಿಂಬಿದಸಶ ಭತುತ 45)ಫೈಲ್ ತ್ಸತರ್ ಜನಸಿಂಖಕ್ಕೆ ವೇರಿದ ಶಣಣ
ಭತುತ ಅತಿ ಶಣಣ ಯೈತರಿಗೆ ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚಖಲ ಅನಮ ನಿೇರಸಳರಿ ಶೌಱಬಯ ದಗಿಶುಳಷದು.

2. ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಬೂ ಕರಿೇದ್ಧ ೇಜನ:- ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಜನಸಿಂಖಕ್ಕೆ ವೇರಿದ
ಔನಿವಾ 1 ಎಔಯ ತರಿ ಬೂಮಿ ಅಥಳಸ 2 ಎಔಯ ಕುರ್ಷೆ ಜಮಿೇನನುನ ಕ್ಕೂಿಂಡುಕ್ಕೂಲಳಱು ಶಸಱ ಭತುತ
ಶಷಸಮಧನ ದಗಿಶಱಸಖುಳಷದು. ಗಟ್ಔ ಲಚ್ಚ ಯೂ.5.00ಱಕ್ಷಖಲನುನ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ. ಈ ಹತತದಲಿಲ
ಳೇ.50ಯವುು ಶಷಸಮಧನ ಷಸಖೂ ಉಳಿಕ್ಕ ಳೇ.50ಯವುು ಳಸರ್ಷಗಔ ಳೇ.4ಯ ಫಡಿಿದಯದಲಿಲ ಶಸಱ
ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಱಸಖುಳಷದು.

3. ಅರಮಸರಿ/ಅಯ ಅರಮಸರಿ ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ನೇಯ ಶಸಱ ೇಜನ:- ಅರಮಸರಿ/ಅಯಅರಮಸರಿ
ಶಭುದಸಮಕ್ಕೆ ವೇರಿದ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಲು ಭತುತ ಅಳಯ ಔುಟ್ುಿಂಫದ ಳಸರ್ಷಗಔ ಆದಸಮ ಯೂ.3.50ಱಕ್ಷಖಲ
ಮಿತಿಮಲಿಲದುದ, ಶಸಮಸನಯ ರಲೇ ರಿೇಕ್ಷೆ ಭೂಱಔ(ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ) ರಲೇ ಡೆದು, (1)ಬಿ.ಇ(ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ),
(2)ಎಿಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್, (3) ಬಿ.ಮೂ.ಎಿಂ.ಎಸ್., 4) ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್. 5)ಬಿ.ಎ.ಎಿಂ.ಎಸ್, 6) ಬಿ.ಎರ್ಚ.ಎಿಂಎಸ್.
7)ಎಿಂ.ಬಿ.ಎ

8)ಎಿಂ.ಟ್ಟಸ,

9)ಎಿಂ.ಇ,

10)

ಎಿಂ.ಡಿ,

11)ಪಿ.ಶರ್ಚ.ಡಿ

12)

ಬಿ.ಸಿ.ಎ/ಎಿಂ.ಸಿ.ಎ

13)ಎಿಂ.ಎಸ್.ಆಗಿರಔಱಚರ್ 14) ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನಸಿಗಿಂಗ್, 15) ಬಿ.ಫಸಯಿಂ 16)ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪಸಯರಸ

ಭಡಿಔಲ್

17)

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.

ಫೇ

ಟ್ಟರ್ಸನಱರ್ಜ

18)ಬಿ.ಟ್ಟಸ

19)ಬಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ.

20)ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ/ಎಿಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ 21) ಬಿ.ಎನ್.ಎಿಂ 22)ಬಿ.ಶರ್ಚ.ಎಮ್. 23)ಎಿಂಡಿ.ಎಸ್ ಫೇ
ಟ್ಟರ್ಸನಱರ್ಜ ಭತುತ 28)ಎಿಂ.ಎಸ್.ಸಿ(ಎ.ರ್ಜ) ಕ್ಕೂೇಸ್ಗ ಖಲಲಿಲ ಉಚಿತ ಸಿೇಟ್ ಡೆದು ಳಸಯಶಿಂಖ
ಮಸಡುತಿತಯುಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಳಿಗೆ ವೇರಿದ ವಿದಸಯರ್ಥಗಖಳಿಗೆ ಕ್ಕೂೇಶನಗ ಅಳಧಿಗೆ ಳೇಔಡ 2ಯ ಫಡಿಿ
ದಯದಲಿಲ ಖರಿವಾ ಳಸರ್ಷಗಔ 1.00 ಱಕ್ಷಖಲ ಳಯಗೆ ಶಸಱ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡುಳಷದು.

ನಿಖಭಳಷ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುತಿತಯುಳ ೇಜನಖಲಲಿಲ ಶೌಱಬಯ ಡೆಮಱು ಆಯಸ
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ೇಜನಖಲನುಶಸಯಳಸಗಿ ಶಲಿಲಶಫೇರ್ಸದ ದಸಕರಖಲು.
1. ನಿಖದ್ಧತ ನಭೂನಮಲಿಲ ಬತಿಗ ಮಸಡಿದ ಅರ್ಜಗ ನಭೂನ.
2. ಜಸತಿ ಭತುತ ಆದಸಮ ರಮಸಣ ತರ. (5 ಳವಗಖಲ ಅಳಧಿ ಲಗಿಯಫೇಔು, ಭೂಱ ರತಿ ಱಖತಿತಶಫೇಔು)
3. ವಿಲಸಶ ದೃಢೇಔಯಣಕ್ಕೆ ಡಿತಯ ಚಿೇಟ್ಟ/ಚ್ುನಸಳಣಸ ಖುಯುತಿನ ಚಿೇಟ್ಟ/ಕ್ಕ.ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್.ಆರ್.ಆರ್. ನಿಂಫರ್ ಇಯುಳ
ಬಿಲಿಲನ ಜರಸಸಿ ರತಿ/ಆಧಸಯ ರ್ಸಡನಗ ಜರಸಸಿ ರತಿ.
4. ಪಸಸ್ ಸೇಟ್ಗ ಅಲತಮ 5 ಭಸಳಚಿತರಖಲು.
5. ಶಸಱದ ಉದದೇದ ಅನುಬಳದ ಭತುತ ಗಟ್ಔ ಶಸಥಪಿಶುಳ ಶಥಲದ ಫಗೆೆ ಶಮಿಂ ಘೂೇವಣ್ಣ.
6. ಆಮೆ ಶಮಿತಿಯಿಿಂದ ಆಮೆ ಆದ ನಿಂತಯ ಆಮೆಯಸದ ಅರ್ಜಗದಸಯಯು ಶಥಳಿೇಮ ಬಸಯಿಂಸ/ಷಣರ್ಸಶು ಶಿಂವಥಖಲಲಿಲ
ಶಸಱ ಡೆದ್ಧಱಲ ಎಿಂಫುದಕ್ಕೆ ಅಥಳಸ ಡೆದ್ಧಯುಳ ಶಸಱಳನುನ ಸಣಗ ಭಯುಪಸಳತಿ ಮಸಡಿಯುಳ ಫಗೆೆ ಫೇಬಸಕ್ರ ತರ.
7. ಅರ್ಜಗದಸಯಯ ಆಸಿತ ಭತುತ ಋಣಭಸಯದ(ಶಸಱಖಲ ಫಗೆೆ) ಘೂೇವಣ್ಣ.
8. ಶಸಱದ ಬದರತಗೆ ಅರ್ಜಗದಸಯಯು ದಗಿಶುಳ ಜಸಮಿೇನುದಸಯಯ ಪಿಗೆ ತರ ಭತುತ ಆಸಿತ ಋಣಭಸಯದ ಘೂೇವಣ್ಣ.
9. ಶಸಱದ ಬದರತಗೆ ಜಸಮಿೇನು ನಿೇಡುಳಳಯು ಶರ್ಸಗರಿ ನೌಔಯರಸಗಿದದಲಿಲ ಔನಿವಾ 5 ಳವಗ ವೇಳಸಳಧಿ ದೃಢೇಔಯಣ
ಷಸಖೂ ಯೂ.25,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ ಶಚಿಚನ ಲೇತನ ಡೆಮುತಿತಯುಳ ಫಗೆೆ ಲೇತನ ದೃಢೇಔಯಣ ತರ.
10. ಗಟ್ಔಖಳಿಗೆ ಅಖತಯವಿದದಲಿಲ ಗಸರಭ ಿಂರ್ಸಯಿತಿ/ಟ್ುಣ ಿಂರ್ಸಯಿತಿಖಳಿಿಂದ ರೈವನ್ಿ/ಯಳಸಗಿ ತರ.
11. ಶಸರಿಗೆ ಳಱಮದಲಿಲ ಶಸಱ ಡೆಮಱು ಡೆರೈವಿಿಂಗ್ ರೈವನ್ಿ(ಜರಸಸಿ ರತಿ)
12. ಶಸಿಂರದಸಯಿಔ ಳೃತಿತ ನಿಳಗಹಶುತಿತಯುಳ ಫಗೆೆ ಶಮಿಂ ಘೂೇವಣ ತರ.
13. ಯೂ.50,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ ಶಚಿಚನ ಶಸಱದ ಬದರತಗೆ ನಿಖಭಕ್ಕೆ ಸಿಥರಸಸಿತಮನುನ ಆಧಸಯ ಮಸಡಫೇಔು. ಅರ್ಜಗದಸಯಯ
ಅಥಳಸ ಜಸಮಿೇನುದಸಯಯು ಶೂಿಂದ್ಧಯುಳ ಸಿಥರಸಸಿತಮ ದಸಕಱಸತಿಖಲಸದ, ಭೂಱ ಔರಮ ತರ, 3 ಳವಗಖಲ ಷಣಿ,
ಖಸತ ಉದಧಯಣಿ, 13 ಳವಗಖಲ ಋಣಭಸಯ ರಸಹತಯ ರಮಸಣ ತರ, ಸಿಥರಸಸಿತ ಮೌಱಯ ನಿಣಗಮ ತರ, ಔಿಂದಸಮ
ಪಸಳತಿ ಯಶೇದ್ಧ ಇತ್ಸಯದ್ಧ.
14. ರಸರ್ಷರೇಔೃತ/ಳಡೂಯಲ್/ಗಸರಮಿೇಣ ಬಸಯಿಂಸ ನಲಿಲ ಪಱಸನುಬವಿಮು ಶೂಿಂದ್ಧಯುಳ ಬಸಯಿಂಸ ಖಸತ್ಸ ಶಿಂಖೆಯ,
ಐ.ಎಫ್ಟ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕ್ಕೂೇಡ್ ಶೂಿಂದ್ಧದ ಪಸಸ್ ಷಶತಔದ ಜರಸಸಿ ರತಿ.
15. ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನಗೆ ವಿದಸಯರ್ಥಗಮು ಳಸಯಶಿಂಖ ಮಸಡುತಿತಯುಳ ರ್ಸರೇರ್ಜನ ಳಸಯಶಿಂಖದ ದೃಢೇಔಯಣ ತರ.
16. ವಿದಸಯರ್ಥಗ ಭರಿಟ್ ಆಧಸಯದ ಭೇರ ಸಿೇಟ್ು ಡೆದ್ಧಯುಳ ಫಗೆೆ ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ.ಮಳಯು ನಿೇಡಿಯುಳ ಸಿೇಟ್ು ಷಿಂಚಿಕ್ಕ ತರ.
17. ಖಿಂಗಸಔಱಸಯಣ ೇಜನಮಲಿಲ ನಿೇರಸಳರಿ ಶೌಱಬಯ ಡೆಮಱು ಅರ್ಜಗದಸಯಯು ಶಣಣ ಭತುತ ಅತಿಶಣಣ
ಯೈತರಸಗಿಯಫೇಔು. ಈ ಫಗೆೆ ಶಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ತಷಶೇಱಸದರ್/ಔಿಂದಸಮ ಅಧಿರ್ಸರಿಖಳಿಿಂದ ಡೆದ ದೃಢೇಔೃತ ರಮಸಣ
ತರ.
18. ಖಿಂಗಸಔಱಸಯಣ ೇಜನಮಲಿಲ ಏತನಿೇರಸಳತಿ ೇಜನ ಬೂಭಟ್ುದಲಿಲ ದೂಯಮುಳ ನಿೇರಿನುನ ಫಲಸಿಕ್ಕೂಲಳಱು
ಶಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ನಿೇರಸಳರಿ ಇಱಸಖೆಯಿಿಂದ ಅನುಭತಿ ತರ.
19. ನಿಖಭದ್ಧಿಂದ ಈಗಸಖರೇ ಯಸಳಷದೇ ೇಜನಖಲಲಿಲ ಶೌಱಭ್ಮ ಡೆದ್ಧಱಲಲಿಂದು ಶಮಿಂ ಘೂೇವಣ್ಣ ತರ.

ನಿಖಭದ್ಧಿಂದ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುತಿತಯುಳ ೇಜನಖಲಲಿಲ ಪಱಸನುಬವಿಖಲ ಆಮೆ ಭತುತ
ಭಿಂಜೂರಸತಿ ವಿಧಸನ
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ಶರ್ಸಗಯದ

ಆದೇ

ಶಿಂಖೆಯ:ಶಔಇ/221/ಬಿಸಿಎ/2008,

ದ್ಧನಸಿಂಔ:02-01-2009ಯ

ಆದೇದನಮ

ನಿಖಭಳಷ

ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುತಿತಯುಳ ಶಸಱದ ೇಜನಖಲ ಭತುತ ಖಿಂಗಸಔಱಸಯಣ ೇಜನಖಲಲಿಲ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡಱು
ವಿಧಸನಶಭಸ ಶದಶಯಯ ಅಧಯಕ್ಷತಮಲಿಲ ಈ ಕ್ಕಲಔಿಂಡಿಂತ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮನುನ ಯಚಿಶಱಸಗಿಯುತತದ.
1

ವಿಧಸನ ಶಭಸ ಕ್ಷೆೇತರ ಸಶಔಯು

ಅಧಯಕ್ಷಯು.

2

ತ್ಸಱೂಲಕ್ರನಲಿಲ ಖಸಮಿಂ ಆಗಿ ಳಸಸಿಶುತಿತಯುಳ ವಿಧಸನ ರಿವತಿತನ ಶದಶಯಯು

ಶದಶಯಯು

3

ತ್ಸಱೂಲಔು ರ್ಸಮಗನಿಳಗಷಣಸಧಿರ್ಸರಿ

ಶದಶಯಯು

4

ಶಷಸಮಔ ರ್ಸಮಗಪಸಱಔ ಅಭಿಮಿಂತಯಯು ರ್ಜಱಸಲ ಿಂರ್ಸಮತ್

ಶದಶಯಯು

5

ಶಷಸಮಔ ರ್ಸಮಗಪಸಱಔ ಅಭಿಮಿಂತಯಯು, ರೂೇಕ್ಕೂೇೇಗಿ ಇಱಸಖೆ

6

ಶಷಸಮಔ ರ್ಸಮಗಪಸಱಔ ಅಭಿಮಿಂತಯಯು, ಔನಸಗಟ್ಔ ವಿದುಯಚ್ಛಕ್ರತ ಭಿಂಡಳಿ (ಔನಸಗಟ್ಔ

ಶದಶಯಯು

ವಿದುಯತ್ ರಶಯಣ ನಿಖಭ ನಿಮಮಿತ)
7

ತ್ಸಱೂಲಔು ಶಷಸಮಔ ನಿದೇಗಔಯು, ಕ್ಕೈಗಸರಿರ್ಸ ಇಱಸಖೆ.

ಶದಶಯಯು

8

ಶಫಿಂಧಿಸಿದ ತ್ಸಱೂಲಔು ತಷಶೇಱಸದಯಯು

ಶದಶಯಯು

9

ತ್ಸಱೂಲಕ್ರನ ಶಷಸಮಔ ನಿದೇಗಔಯು, ಔೃರ್ಷ ಇಱಸಖೆ

ಶದಶಯಯು

10 ತ್ಸಱೂಲಕ್ರನ ಶಷಸಮಔ ನಿದೇಗಔಯು, ತೂೇಟ್ಗಸರಿಕ್ಕ ಇಱಸಖೆ

ಶದಶಯಯು

11 ಶಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ರ್ಜರಲಮ ಅಯಣಸಯಧಿರ್ಸರಿ

ಶದಶಯಯು

12 ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಇಱಸಖೆಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು

ಶದಶಯಯು

13 ಲಿೇಡ್ ಬಸಯಿಂಸ ಆಫೇಶರ್/ರತಿನಿಧಿ

ಶದಶಯಯು

14 ಶಷರ್ಸಯ ಶಿಂಗಖಲ ಶಷಸಮಔ ನಿಫಿಂಧಔಯು

ಶದಶಯಯು

15 ಭಹಲಸ ಭತುತ ಭಔೆಲ ಔಱಸಯಣ ಇಱಸಖೆಮ ತ್ಸಱೂಲಔು ಭಟ್ುದ ಅಧಿರ್ಸರಿಖಲು

ಶದಶಯಯು

16 ಔನಸಗಟ್ಔ ರಿಶವು ಜಸತಿ/ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ ತ್ಸಱೂಲಔು ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ಅಧಿರ್ಸರಿ,
ಔನಸಗಟ್ಔ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ ರ್ಜಱಸಲ ಳಯಳಶಸಥಔಯು, ಔನಸಗಟ್ಔ

ಶದಶಯ
ರ್ಸಮಗದಶಗಖಲು

ಅಱಶಿಂಖಸಯತಯ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ ಅಭಿಳೃದ್ಧದ ಅಧಿರ್ಸರಿ/ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ಶಷಸಮಔಯು (ಆಯಸ
ನಿಖಭಕ್ಕೆ ಶಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಳಯು)
ಡಿ.ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ್ಧಿಂದ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುತಿತಯುಳ (1) ಚೈತನಯ ಶಬಿಿಡಿ
ಔಿಂ ಶಸಫ್ಟು ರೂೇನ್ ೇಜನ (2) ಅರಿಳಷ-ಳೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಸಱ ೇಜನ, (3) ರಸರ್ಷರೇಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಷಣರ್ಸಶು ಭತುತ
ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ ಶಸಱ ೇಜನಖಲಲಿಲ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡಱು ಶರ್ಸಗಯದ ಆದೇ ಶಿಂಖೆಯ: ಹಿಂಳಔ 31
ಶಭನಮ 2013, ಫಿಂಖಲೂಯು, ದ್ಧನಸಿಂಔ: 25/02/2013ಯ ಆದೇದಲಿಲ ರ್ಜಱಸಲ ಭಟ್ುದ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮನುನ ಈ
ಕ್ಕಲಔಿಂಡಿಂತ ಯಚಿಶಱಸಗಿದ.

1

ಭುಕಯ ರ್ಸಮಗನಿಳಸಗಷಣಸಧಿರ್ಸರಿಖಲು, ರ್ಜಱಸಲ ಿಂರ್ಸಮತ್,

ಅಧಯಕ್ಷಯು.

2. ಲಿೇಡ್ ಬಸಯಿಂಸ ಳಯಳಶಸಥಔಯು

ಶದಶಯಯು

3. ಉ ನಿದೇಗಔಯು, ಭಹಲಸ ಭತುತ ಭಔೆಲ ಔಱಸಯಣ ಇಱಸಖೆ

ಶದಶಯಯು

24
4

ರ್ಜಱಸಲ ಅಧಿರ್ಸರಿಖಲು, ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಔಱಸಯಣ ಇಱಸಖೆ.

ಶದಶಯಯು

5

ರಧಸನ ಳಯಳಶಸಥಔಯು, ರ್ಜಱಸಲ ಕ್ಕೈಗಸರಿರ್ಸ ಕ್ಕೇಿಂದರ

ಶದಶಯಯು

6

ಶಷರ್ಸಯ ಶಿಂಗಖಲ ಉ ನಿಫಿಂಧಔಯು,

ಶದಶಯಯು

7

ಜನಯಲ್ ಮಸಯನೇಜರ್ (ಶೂರಿನ್ಟ್ಟಿಂಡೆಿಂಟ್ ಇಿಂರ್ಜನಿಮರ್) ವಿದುಯತ್ ಶಯಫರಸಜು

ಶದಶಯಯು

ಔಿಂನಿ
8

ರ್ಜಱಸಲ ಳಯಳಶಸಥಔಯು, ಡಿ.ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭ

ಶದಶಯ ರ್ಸಮಗದಶಗ

ಭೇಱೆಿಂಡ ಯಚಿಸಿಯುಳ ಎಯಡು ಆಮೆ ಶಮಿತಿಖಲು ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡಱು ಈ ಕ್ಕಲಔಿಂಡ
ಮಸಖಗಶೂಚಿಖಲನುನ ಅನುಶರಿಶಱು ತಿಳಿಶಱಸಗಿಯುತತದ. ಶರ್ಸಗಯದ ಆದೇ ಶಿಂಖೆಯ: ಶಔಇ/36/ಬಿಸಿಎ/2012, ದ್ಧನಸಿಂಔ
12/04/2012ಯಲಿಲ ಶಮಸಜ ಔಱಸಯಣ ಳಸಯಪಿತಮ ಅಡಿಮಲಿಲ ಫಯುಳ ಡ್ಸ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಫೇಡೆರ್ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭ,
ಔನಸಗಔಟ್ ರಿಶವಾ ಿಂಖಡಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭ ಭತುತ ಡಿ.ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ
ೇಜನಖಲ ಪಱಸನುಬವಿಖಲ ಆಮೆ ಷಸಖೂ ಭಯು ಪಸಳತಿ ಫಗೆೆ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮು ಅನುಶರಿಶಫೇರ್ಸದ ಮಸಖಗಶೂಚಿಖಲು:

ಆಮೆಮ ವಿಧಸನ ಭತುತ ಮಸಖಗಶೂಚಿಖಲು:
1. ಆಯಸ ನಿಖಭಖಲ ಳಯಳಶಸಥಔ ನಿದೇಗಔಯು ಆರ್ಥಗಔ ಳವಗಕ್ಕೆ ಱಬಯಳಸಖುಳ ಆಮಳಯಮಳನುನ ಅಳಱಿಂಭಿಸಿ ವಿಧಸನಶಭಸ
ಕ್ಷೆೇತರಳಸಯು ಭೌತಿಔ ಭತುತ ಆರ್ಥಗಔ ಖುರಿಮನುನ ನಿಖಧಿಡಿಸಿ ಭೇ/ಜೂನ್ ತಿಿಂಖಲಲಿಲಮೇ ರ್ಜಱಸಲ ಭತುತ ತ್ಸಱೂಲಔು
ಭಟ್ುದ ಅಧಿರ್ಸರಿಖಳಿಗೆ ತಿಳಿಶತಔೆದುದ,
2. ಎಱಸಲ ೇಜನಖಳಿಗೆ ಶಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ, (ಖಿಂಖ ಔಱಸಯಣ ೇಜನಮನುನ ವೇರಿಸಿ) ಆಯಸ ನಿಖಭಖಲ ರ್ಜಱಸಲ
ಳಯಳಶಸಥಔಯುಖಲು ಳವಗದ ಭೇ/ಜೂನ್ ತಿಿಂಖಲಖಲಲಿಲ ತಿರರ್ಸ ರಔಟ್ಣ್ಣಖಲ ಭುಖಸಿಂತಯ ಭತುತ ಔಯತರಖಲ
ಭುಖಸಿಂತಯ ವಿವಿಧ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕ್ಕಖಳಿಗೆ ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಆಷಸನಿಶುಳಷದು.
3. ವಿವಿಧ ೇಜನಖಳಿಗೆ ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಭುದ್ಧರಸಿ ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಱಬಯಳಸಖುಳಿಂತ ಳಯಳಶಸಥ ಮಸಡತಔೆದುದ,
4. ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಸಿೇಔರಿಶಱು ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔಳನುನ 19-07-2014ನೇ ತ್ಸರಿೇಕು ಎಿಂದು ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ. ಕ್ಕೂನಮ
ತ್ಸರಿೇಖಿನ ನಿಂತಯ ಫಿಂದ ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ರಿಖಣಿಶತಔೆದದಱಲ. ಔಱದ ಶಸಲಿನಲಿಲ ಶಸಱ ಭಿಂಜೂರಸಖದೇ ಇಯುಳ ಅಷಗ
ಅರ್ಜಗದಸಯಯು 2014-15ನೇ ಶಸಲಿಗೆ ಭತೂತಭಮ ಅರ್ಜಗ ಶಲಿಲಶುಳ ಅಳಯಔತ ಇಯುಳಷದ್ಧಱಲ. ಈಗಸಖರೇ ಶಲಿಲಸಿಯುಳ
ಅರ್ಜಗ ಭತುತ ದಸಕರಖಲನುನ ರಶಔತ ಶಸಲಿಗೆ ರಿಖಣಿಶಱಸಖುಳಷದು.
5. ಆಯಸ

ದ್ಧನ

ಫಿಂದ

ಅರ್ಜಗಖಲನುನ

ಆಯಸ

ದ್ಧನಲೇ

ರ್ಜಱಸಲ

ಳಯಳಶಸಥಔಯುಖಲು

ಔರಭ

ಶಿಂಖೆಯ

ನಿೇಡಿ

ತ್ಸಱೂಲಔುಳಸಯು/ಕ್ಷೆೇತರಳಸಯು ಔಿಂಸಯಟ್ರ್ ನಲಿಲ ಅರ್ಜಗದಸಯಯ ಶಶಯುಖಲನುನ ನಭೂದ್ಧಶುಳಷದು.
6. ಫಿಂದ್ಧಯುಳ ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಆಯಸ ೇಜನಖಳಿಗೆ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಅಷಗತಖಲು ಶೂಿಂದ್ಧದಸದಯಮೇ ಅಥಳಸ ಇಱಲಲೇ ಎಿಂಫ
ಫಗೆೆ ರಿಶೇಱಸಿ ಅಷಗತ ಶೂಿಂದ್ಧಯುಳಳಯ ಟ್ಟುಮನುನ ತಯಸರಿಸಿ ಔಿಂಸಯಟ್ರಿೇಔಯಣ ಮಸಡುಳಷದು. ಅನಷಗರಸಗಿಯುಳ
ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಶಷಟ್ಟು ಮಸಡುಳಷದು.
7. ಔಱದ ಶಸಲಿನಲಿಲ ಶಸಱ ಭಿಂಜೂರಸತಿ ಕ್ಕೂೇರಿ ಅರ್ಜಗ ಶಲಿಲಸಿಯುಳ ಅರ್ಜಗದಸಯರಿಗೆ ಶಸಱ ಭಿಂಜೂರಸಖದೇ ಇದದಲಿಲ, ಅಿಂತಷ
ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಶಷ 2014-15ನೇ ಶಸಲಿಗೆ ಶೂಶದಸಗಿ ಶಲಿಲಸಿಯುಳ ಅರ್ಜಗಖಱೂಿಂದ್ಧಗೆ ಟ್ಟು ಮಸಡಿ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮ
ಭುಿಂದ ಭಿಂಡಿಸಿ ಆದಯತ ನಿೇಡಫೇಔು.
8. ರ್ಜಱಸಲ ಳಯಳಶಸಥಔಯು ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗೆ ತರ ಫಯದು, ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮನುನ ಆಖಸ್ು ಮಸಶಲಗೆ ಆಮೆ
ಶಮಿತಿ ಶಬ ನಡೆಸಿ, ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಮಸಡುಳಷದು. ಆಮೆ ಶಮಿತಿ ಶಬಮನುನ ಶರ್ಸಗಯದ ಔಛೇರಿ/ಶಥಲಖಲಲಿಲ ಮಸತರ
ನಡೆಶತಔೆದುದ,
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9. ಅಷಗ ಅರ್ಜಗದಸಯಯ ಟ್ಟುಮನುನ ಭತುತ ಅನಷಗ ಅರ್ಜಗಖಲ ಟ್ಟುಮನುನ ಆಮೆ ಶಮಿತಿ ಭುಿಂದ ಭಿಂಡಿಸಿ, ಆಯಸ
ಕ್ಷೆೇತರಕ್ಕೆ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಭೌತಿಔ ಭತುತ ಆರ್ಥಗಔ ಖುರಿಮಿಂತ ಅಷಗ ಅರ್ಜಗದಸಯಯನುನ ಆಮೆ ಮಸಡಫೇಔು ಷಸಖೂ
ಳೇ.10ಯವುು ಶಚ್ುಚಳರಿ ಟ್ಟುಮಲಿಲ ಆಮೆ ಔರಭಫದದಳಸಗಿಯುಳಷದ್ಧಱಲ. ಈ ಆಮೆಮನುನ ಭಿಂಜೂರಸತಿಗೆ
ರಿಖಣಿಶಬಸಯದು. ಅನಷಗ ಅರ್ಜಗದಸಯರಿಗೆ ಶೂಔತ ಹಿಂಫಯಷ ನಿೇಡತಔೆದುದ, ಎಱಸಲ ವಿಧಸನ ಶಭಸ ಕ್ಷೆೇತರಖಳಿಿಂದ
ಪಱಸನುಬವಿಖಲ ಆಮೆಮನುನ ಆಖಸ್ು-2014ಯೂಲಗೆ ಸಣಗಗೊಳಿಶಫೇಔು.
10. ಆಖಸ್ು-2014ಯ ಅಿಂತಯದೂಲಗೆ ಶದರಿ ಶಮಿತಿಖಲು ಆಮೆ ಮಸಡದೇ ಇದದಲಿಲ ಅದನುನ ಶರ್ಸಗಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಶತಔೆದುದ ಭತುತ
ಭುಿಂದ್ಧನ ಔರಭದ ಫಗೆೆ ಶರ್ಸಗಯದ ಭಟ್ುದಲಿಲ ಔರಭ ಜಯುಗಿಶಱಸಖುಳಷದು.
11. ಬಸಯಿಂಕ್ರನ ಭೂಱಔ ಅನುವಸಾನಗೊಳಿಶುಳ ಚೈತನಯ ಶಬಿಿಡಿ ಔಿಂ ಶಸಫ್ಟು ರೂೇನ್ ೇಜನಮಲಿಲ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ
ರ್ಜಱಸಲಳಸಯು/ಕ್ಷೆೇತರಳಸಯು ಖುರಿಮನುನ ಆಯಸ ರ್ಜರಲ ಲಿೇಡ್ ಬಸಯಿಂಸ ಭೂಱಔ ರ್ಜಱಸಲ ಶಭನಮ ಶಮಿತಿ ಶಬಮಲಿಲ
ಭಿಂಡಿಸಿ ಬಸಯಿಂಸ ಳಸಯು/ಸಖಸಳಸಯು ಖುರಿಮನುನ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಖುರಿಮಿಂತ ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಶಫಸಯಶುಿ ಮಸಡುಳ ಫಗೆೆ
ಶಮಿತಿಮ ಅನುಹೇದನ ಡೆಮುಳಷದು. ರ್ಜಱಸಲ ಭಟ್ುದ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮಲಿಲ ಅನುಹೇದನ ಡೆದ ಪಱಸನುಬವಿಖಲ
ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಳಸಣಿಜಯ ಬಸಯಿಂಸ ಖಳಿಗೆ ಭತುತ ಆರ್.ಆರ್.ಬಿ.ಖಳಿಗೆ ಶಸಱ ಭಿಂಜೂರಸತಿಗಸಗಿ ತಕ್ಷಣಲೇ ಔಲುಹಶುಳಷದು.
ಶಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ರ್ಜಱಸಲ ಭತುತ ತ್ಸಱೂಲಔು ಭಟ್ುದ ಅಧಿರ್ಸರಿಖಲು ಡಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ/ಬಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಬಸಯಿಂಸ ಖಲ ಶಬಖಲಲಿಲ
ತದೇ ಭಸಖಳಹಸಿ ಅರ್ಜಗಖಳಿಗೆ ಭಿಂಜೂರಸತಿ ಡೆಮಱು ಔರಭಳಹಶತಔೆದುದ.
12. ಶೌಱಬಯ ಕ್ಕೂೇರಿ ಫಯುಳ ಅರ್ಜಗದಸಯಯನುನ ಆಮೆ ಮಸಡುಳ ಶಿಂದಬಗದಲಿಲ ಎಱಸಲ ಉಜಸತಿಖಳಿಖೂ ರತಿನಿಧಯತ
ನಿೇಡುಳಷದು. ವಿೇಳಸಗಿ ಅತಿೇ ಹಿಂದುಳಿದ ಶಭುದಸಮಖಳಿಗೆ ಆದಯತ ನಿೇಡಫೇಔು.
13. ಡಿ.ದೇಳರಸಜ ಅಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲ ಅಭಿಳೃದ್ಧಧ ನಿಖಭದ್ಧಿಂದ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡುಳಸಖ ಶರ್ಸಗಯದ
ಆದೇ ಶಿಂಖೆಯ:ಶಔಇ/573/ಬಿಸಿಎ/1995, ದ್ಧನಸಿಂಔ 23/2/1996ಯಲಿಲ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿಯುಳ ಮಿೇಶಱಸತಿಮಿಂತ ರಳಖಗ-1
ಭತುತ 2ಎಗೆ ಳೇಔಡ 70ಯವುು ರಳಖಗ 3ಎ ಭತುತ 3ಬಿಗೆ ಳೇಔಡ 30ಯವುು ಆಮೆ ಮಸಡತಔೆದುದ, ರಳಖಗ 1 ಭತುತ
2ಎನಲಿಲ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡುಳಸಖ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಗಖಲಲಿಲ ಅತಯಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅರಮಸರಿ, ಅಯ
ಅರಮಸರಿ ಜನಸಿಂಖಕ್ಕೆ ಷಸಖೂ ಇತಯ ಶಸಮಸರ್ಜಔಳಸಗಿ ಳೈಕ್ಷಣಿಔಳಸಗಿ ಷಸಖೂ ಆರ್ಥಗಔಳಸಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಷಸಖೂ ಈಳಯಖೂ
ನಿಖಭದ್ಧಿಂದ ಶೌಱಬಯಳನುನ ಡೆಮದೇ ಇಯುಳ ಜಸತಿಖಳಿಗೆ ಆದಯತ ನಿೇಡುಳಷದು.
14. ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡುಳಸಖ ಳೇಡಔ 40ಯವುು ಭಹಱಮರಿಗೆ ಭತುತ ಳೇಔಡ್ಸ 3ಯವುು ಅಿಂಖವಿಔಱರಿಗೆ ಆಮೆ
ಮಸಡುಳಷದು.

15. ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ೇಜನಮಡಿಮಲಿಲ ಕ್ಕೂಲಲ ಬಸವಿಖಲನುನ ಅಿಂತಜಗಱ

ಱಬಯವಿಯುಳ ರದೇಖಳಿಗೆ ಭತುತ ಸತ

ನಿೇರಸಳರಿ ಇಱಲದ ರದೇಖಳಿಗೆ ಆದಯತ ನಿೇಡುಳಷದು. ಅಿಂತಜಗಱ ಔುಸಿದು ಆಲದ ಭಟ್ುಕ್ಕೆ ಶೂೇಗಿದದ ರದೇಖಲಲಿಲ
(Red areas/over Exploited) ಇತಯ ಶಮಿಂ ಉದೂಯೇಖ ೇಜನಖಲಲಿಲ ಶಚಿಚನ ಆದಯತ ನಿೇಡುಳಷದು.
16. ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮು ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡುಳಸಖ ಆಯಸ ೇಜನಖಲಲಿಲ ಶರ್ಸಗಯಳಷ/ನಿಖಭಖಲು ಆಗಿಿಂದಸಗೆೆ
ಶೂಯಡಿಸಿಯುಳ ಆದೇ ಭತುತ ಮಸಖಗಶೂಚಿಖಲ ರರ್ಸಯಲೇ ಆಮೆ ಮಸಡುಳಷದು. ರ್ಜಱಸಲ ಳಯಳಶಸಥಔಯುಖಲು
ಮಸಖಗಶೂಚಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಶಬಮ ಖಭನಕ್ಕೆ ತಿಂದು ಒದ್ಧ ನಡಳಳಿಖಲಲಿಲ ದಸಕಲಿಶುಳಷದು.
17. ಆಯಸ ರ್ಸಮಗಔರಭಖಲ ಮಸಖಗಶೂಚಿಖಲನಮ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ದಸಕರಖಲನುನ ದಗಿಸಿಯುಳ ಪಱಸನುಬವಿಖಲ ಆಷಗತ
ರಿಶೇಲಿಸಿ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮ ಭುಿಂದ ಭಿಂಡಿಸಿ ಆಮೆಗೆ ಔರಭ ಳಹಶಫೇಔು. ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ಶಲಿಲಶದೇ ಇಯುಳ ಭತುತ
ದಸಕರಖಲನುನ ಶಲಿಲಶದೇ ಇಯುಳ ಅರ್ಜಗದಸಯಯನುನ ಆಮೆಗೆ ರಿಖಣಿಶಬಸಯದು. ಶಮಿತಿಯಿಿಂದ ಆಮೆ ಮಸಡಿದ
ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಶಸಱ ಶೌಱಬಯಳನುನ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡುಳ ಹದಱು ಭಿಂಜೂರಸತಿ ಅಧಿರ್ಸರಿಖಲು ಆಯಸ
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ೇಜನಖಲಲಿಲ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿಯುಳ ದಸಕರಖಲನುನ ದಗಿಶದ ಇದದಲಿಲ ಅಳಷಖಲನುನ ಿಂದು ಳಸಯದೂಲಗಸಗಿ
ದಗಿಶುಳಿಂತ ತರ ಔಲುಹಸಿ ಅಖತಯ ದಸಕಱಸತಿಖಲನುನ ಡೆಮುಳಷದು. ಿಂದು ಲೇಱ ದಸಕರಖಲನುನ ದಗಿಶದ್ಧದದಲಿಲ
ಅಿಂತಷ ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ರಿಖಣಿಶಬಸಯದು. ಶಸಱ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಿದ ನಿಂತಯ ಪಱಸನುಬವಿಮ ಶಶಯು ಭತುತ ಅಳಯು
ಶೂಿಂದ್ಧಯುಳ ಬಸಯಿಂಸ ಖಸತ ಶಿಂಖೆಯ ವೇರಿಸಿ ರ್ಸರಸ್ಿ ಚಸ ಅನುನ ಯಚಿಸಿ ಬಿಡುಖಡೆ ಮಸಡುಳಷದು. ಯಸಳ ಉದದೇಕ್ಕೆ
ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಱಸಗಿದೇ ಅದೇ ಉದದೇಕ್ಕೆ ಉೇಗಿಸಿಕ್ಕೂಿಂಡು ಗಟ್ಔ ಶಸಥಪಿಸಿ ನಿಳಗಹಶಱು ಪಱಸನುಬವಿಗೆ
ತಿಳಿಶತಔೆದುದ.
18. ಶಸಱ ಶೌಱಬಯ ಬಸಯಿಂಸ ಖಳಿಿಂದ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಿದದಲಿಲ ಶಷಸಮಧನಳನುನ ಬಸಯಿಂಸ ಭುಖಸಿಂತಯ ಶಸಱದ ಜೂತಗೆ
ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಬಸಯಿಂಸ ಖಲು ವಿತರಿಶಫೇಔು. ಿಂದು ಲೇಱ ಬಸಯಿಂಸ ಖಲು ಭಿಂಜೂರಸದ ಶಸಱದ ಹತತಳನುನ
ವಿತರಿಶದೇ ಫರಿೇ ಶಷಸಮಧನ/ಮಸರ್ಜಗನ್ ಷಣದ ಹತತಳನುನ ಮಸತರ ವಿತಯಣ್ಣ ಮಸಡಿದದಲಿಲ ಅಿಂತಷ ರಔಯಣಖಲನುನ
ತತ ಷಚಿಚ ನಿಖಭದ ಕ್ಕೇಿಂದರ ಔಚೇರಿಗೆ ಳಯದ್ಧ ಮಸಡಫೇಔು. ಬಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ ಶಬಮ ಖಭನಕ್ಕೆ ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ತಯಫೇಔು.
19. ಶಸಱ ಡೆದ ಪಱಸನುಬವಿಖಲು ಶಸಱಳನುನ ಶದುೇಖ ಡಿಸಿಕ್ಕೂಿಂಡಿಯುಳ ಫಗೆೆ 3ನೇ ಪಸಟ್ಟಗಯಿಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಸಡಿಸಿ
ಳಯದ್ಧ ಡೆಮತಔೆದುದ, ದುಯುೇಖ ಮಸಡಿಯುಳ ರಔಯಣಖಲನುನ ತತ ಮಸಡಿ ರ್ಸನೂನು ರರ್ಸಯ ಔರಭ
ಜಯುಗಿಶುಳಷದು.
20. ಆಮೆ ಶಮಿತಿಖಲು ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಮಸಡಿದ ನಿಂತಯ ನಿಖಭದ್ಧಿಂದ ಶಸಱ/ಶಷಸಮಧನ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಿದ
ರಖತಿ ಫಗೆೆ, ಶಸಱ ಡೆದ ಪಱಸನುಬವಿಖಲು ಶಸಱಳನುನ ಶದುೇಖಡಿಸಿಕ್ಕೂಿಂಡಿಯುಳ ಫಗೆೆ ಷಸಖೂ ಶಸಱ
ಭಯುಪಸಳತಿ ಮಸಡುತಿತಯುಳ ಫಗೆೆ ಆಮೆ ಶಮಿತಿಮು ಳವಗದಲಿಲ ಔನಿವು 2 ಬಸರಿ ಶಬ ವೇರಿ ರಿಶೇಱಸಿ ಶೂಔತ ಔರಭ
ಜಯುಗಿಶುಳಷದು.
21. ಭಿಂಜೂರಸದ ಶಸಱದ ಶದುೇಖದ ಫಗೆೆ ಭಯುಪಸಳತಿ ಫಗೆೆ ಭತುತ ದಗಿಶುಳ ದಸಕರಖಲ ಫಗೆೆ ತಿಲುಳಳಿಕ್ಕ
ಭೂಡಿಶಱು ಶಸಱ ಭಿಂಜೂರಸತಿ ಸಳಗ ಶಮಸರೂೇಚ್ನ ಶಬಖಲನುನ (Pre Disbursement Counselling)
ಏಗಡಿಶಫೇಔು.
22. ಶಸಱ ಭಯುಪಸಳತಿ ಮಸಡುಳ ಫಗೆೆ ಶೂಔತ ಶಭಮದಲಿಲ ನೂೇಟ್ಟೇಸ್ ಖಲನುನ ನಿೇಡಿ ಭಯುಪಸಳತಿ ಶಿಂಖರಷ
ರ್ಸಮಗಔರಖಲನುನ ನಡೆಸಿ ಶಚಿಚನ ಹತತದಲಿಲ ಳಶೂಱು ಮಸಡಱು ಔರಭ ತಗೆದುಕ್ಕೂಲುಳಳಷದು.

ನಿಖಭದ್ಧಿಂದ ಭಿಂಜೂಯು ಮಸಡಿದ ಶಸಱದ ಬದರತಗೆ ಡೆಮಫೇರ್ಸದ ಬದರತ್ಸ ದಸಕಱಸತಿಖಲು.
ದ್ಧನಸಿಂಔ 07/03/2003ಯ ನಿಖಭದ ಶುತೂತೇರ ಶಿಂಖೆಯ: ಔಹನಿ/ಳಯ/ಸಿಆರ್-100/2002-03ಯನಮ ನಿಖದ್ಧತ
ಹತತಖಳಿಗೆ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ದಶಸತಲೇಜುಖಲನುನ ಈ ಕ್ಕಲಔಿಂಡಿಂತ ಡೆಮುಳಷದು.
1. ಪಸರಮಿಶರಿ ನೂೇಟ್
2. ಡಿ.ಪಿ.ನೂೇಟ್ ಡೆಲಿಳರಿ ರಟ್ರ್
3. ರಟ್ರ್ ಆಪ್ ರಿೇಭಿಂಟ್

- ಪಱಸನುಬವಿಯಿಿಂದ

4. ಶೈಪಸರ್ಥಕ್ಕೇವನ್ ಡಿೇಡ್
5. ರಟ್ರ್ ಆಫ್ಟ ಗಸಯಯಿಂಟ್ಟ

- ಜಸಮಿೇನುದಸಯರಿಿಂದ

6. ಭಹಯಿಂಡಮ್ ಆಫ್ಟ ಅಗಿರಭಿಂಟ್ - ಶ ಶಷಸಮ ಖುಿಂಷಖಳಿಿಂದ
7. ಶಷಸಮಧನ ವಿತಯಣ್ಣ ರಮಸಣ ತರ
8. ಶಷಸಮಧನ ಫಲಕ್ಕ ಫಗೆೆ ಶಸಱ ಡೆದಳರಿಿಂದ ಘೂೇವಣ್ಣ.
9. ಯೂ.50,000/-ಖಳಿಗಿಿಂತ ಶಚಿಚನ ಶಸಱಕ್ಕೆ ಸಿಥರಸಸಿತ ಆಧಸಯ ಮಸಡಿದ ಉನೂೇಿಂದಣಸಧಿರ್ಸರಿಖಲ ಔಛೇರಿಮಲಿಲ
ನೂೇಿಂದಸಯಿಸಿದ (Registered) ದಸಕರಖಲು.
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ವಿಭ.
ನಿಖಭದ ೇಜನಖಲ ಶಸಱದ್ಧಿಂದ ಉತನನಳಸದ ಗಟ್ಔ/ಆಸಿತಮನುನ ಫಿಂಕ್ರ, ನಿೇಯು, ಬೂಔಿಂ, ಔಲಳತನ ಇತ್ಸಯದ್ಧ
ರಕ್ಕೂೇಖಳಿಿಂದ ಆಖುಳ ನವಾಳನುನ ತಪಿಶಱು ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ವಿಭ ಮಸಡಿಶಫೇಔು. ವಿಮಸ ಪಿರೇಮಿಮಮ್ ಹತತಳನುನ
ಪಱಸನುಬವಿಖಲು ಬರಿಶಫೇಔು.

2014-15ನೇ ಶಸಲಿನಲಿಲ ವಿವಿಧ ಶಸಱದ ೇಜನಖಲ ಅನುವಸಾನದ ಲೇಲಸಟ್ಟು
ಔರ ಶಿಂ

ವಿಳಯ

ಲೇಲಸ ಟ್ಟು

1

ಅರ್ಜಗಖಲ ಆಷಸನರ್ಸೆಗಿ ಶಥಳಿೇಮ ತಿರಕ್ಕಖಲಲಿಲ ರಔಟ್ಣ್ಣ ಶೂಯಡಿಶುಳ ದ್ಧನಸಿಂಔ

02/06/2014

2

ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ವಿತರಿಶಱು ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ

20/6/2014

3

ಬತಿಗ ಮಸಡಿದ ಅರ್ಜಗಮನುನ ಶಲಿಲಶಱು ನಿಖದಡಿಸಿದ ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ

19/07/2014

4

ಅರ್ಜಗಖಲ ರ್ಜಱಸಲ ಆಮೆ ಶಮಿತಿ ಭುಿಂದ ಭಿಂಡಿಶಱು (ಚೈತನಯ ಶಬಿಿಡಿ ಔಿಂ ಶಸಫ್ಟು

14/082014

ರೂೇನ್ ೇಜನ)
5

ಚೈತನಯ

ಶಬಿಿಡಿ

ಔಿಂ

ಶಸಫ್ಟು

ರೂೇನ್

ೇಜನ

ಅರ್ಜಗಖಲನುನ

ಶಮಿತಿ

30/08/2014

ನಿಖಭದ ಇತಯ ಶಸಱದ ೇಜನಖಲಲಿಲ ಮಸನಯ ಸಶಔಯ ಅಧಯಕ್ಷತಮಲಿಲನ ಆಮೆ

14/08/2014

ಅನುಹೇದನಿಂದ್ಧಗೆ ಬಸಯಿಂಸ ಖಳಿಗೆ ಶಫಸಯಶುಿ ಮಸಡಱು ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ`
5

ಶಮಿತಿ ಭುಿಂದ ಭಿಂಡಿಶಱು ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ
6

ಕ್ಕೇಿಂದರ ಔಚೇರಿ/ವಿಭಸಗಿೇಮ ಔಛೇರಿಗೆ ರಶಸತಳನ ಶಲಿಲಶಱು ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ

20/09/2014

7

ಷಣ ಬಿಡುಖಡೆ ಮಸಡಱು ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ

31/10/2014

8

ರ್ಜಱಸಲ ಔಛೇರಿಮಲಿಲ ಚಸ ಸಿೇಔರಿಸಿದ 15 ದ್ಧನದೂಲಗಸಗಿ ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ
ವಿತರಿಶುಳಷದು.

9

ಚಸ ವಿತರಿಸಿದ ಿಂದು ತಿಿಂಖಲ ನಿಂತಯ ಪಱಸನುಬವಿ ಶಸಱದ ಶದುೇಖ ಡಿಸಿಕ್ಕೂಿಂಡು
ಗಟ್ಔ ಶಸಥಪಿಸಿದ ಫಗೆೆ ರಿಶೇಱನ ಮಸಡುಳಷದು.

2014-15ನೇ ಶಸಲಿನಲಿಲ ಖಿಂಗಸ ಔಱಸಯಣ ನಿೇರಸಳರಿ ೇಜನಮ ಅನುವಸಾನದ
ಲೇಲಸಟ್ಟು
ಔರ

ವಿಳಯ

ಶಿಂ

1

ಲೇಲಸ
ಟ್ಟು

ಅರ್ಜಗಖಲ ಆಷಸನರ್ಸೆಗಿ ಶಥಳಿೇಮ ತಿರಕ್ಕಖಲಲಿಲ ರಔಟ್ಣ್ಣ ಶೂಯಡಿಶುಳ

02/06/2014

ದ್ಧನಸಿಂಔ
2

ಅರ್ಜಗಖಲನುನ ವಿತರಿಶಱು ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ

20/06/2014

3

ಬತಿಗ ಮಸಡಿದ ಅರ್ಜಗ ಶಲಿಲಶಱು ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ

19/07/2014

4

ಮಸನಯ ಸಶಔಯ ಅಧಯಕ್ಷತಮಲಿಲನ ಅಮೆ ಶಮಿತಿ ಭುಿಂದ ಭಿಂಡಿಶಱು

14/08/2014

ಕ್ಕೂನಮ ದ್ಧನಸಿಂಔ
5

ಅಷಗ ಪಱಸನುಬವಿಖಲನುನ ಆಮೆ ಶಮಿತಿ ಭೂಱಔ ಆಮೆ ಷಸಖೂ ಅಷಗತ

15/09/2014

28

ಫಗೆೆ ರಿಶೇಱನ
6

ಆಮೆ ಶಮಿತಿ ಆಮೆ ಮಸಡಿದ ರಶಸತಳನಖಲನುನ ಕ್ಕೇಿಂದರ ಔಛೇರಿಗೆ

30/09/2014

ಅನುಹೇದನಗೆ ಶಲಿಲಶುಳಷದು.
7

ಕ್ಕೇಿಂದರ ಔಛೇರಿಯಿಿಂದ ಕ್ಕೂಲಲ ಬಸವಿ ಕ್ಕೂಯಮಱು ರ್ಸಯಸಗದೇ ನಿೇಡುಳಷದು

31/10/2014

8

ಬೂ ವಿಜ್ಞಸನಿಖಳಿಿಂದ ಜಱಬಿಿಂಧು ಖುಯುತಿಶುವಿಕ್ಕ ಷಸಖೂ ಕ್ಕೂಲಲ ಬಸವಿ

ನಲಿಂಫರ್-2014

ಕ್ಕೂಯಯಿಶುಳಷದು.
9

ಭತುತ ಡಿವಿಂಫರ್-14

ಿಂಪ್ ವಟ್ ಭತುತ ಉಔಯಣಖಲ ಶಯಫರಸಜು ಷಸಖೂ ವಿದುಯದ್ಧಧೇಯಣಕ್ಕೆ

ಜನಳರಿ-15 ಭತುತ

ಔರಭ ಳಹಶುಳಷದು.

ಪಫರಳರಿ-15ಯಲಿಲ

ೇಜನಖಲನುನ ಮಸಿಗೊಳಿಶಱು ಅನುಶರಿಶಫೇರ್ಸದ ಔರಭಖಲು:

ಶಿಂಳಸದ:

ನಿಖಭದ ೇಜನಖಲ ಫಗೆೆ ಅರಿಳಷ ಷಸಖೂ ಅನುವಸಾನದಲಿಲನ ನೂಯನತ ಭತುತ ಕ್ಕೂಯತಖಲನುನ ತಿಳಿಮಱು

ರ್ಜಱಸಲ/ತ್ಸಱೂಲಔು/ಗಸರಭ

ಭಟ್ುದಲಿಲ

“ಶಿಂಳಸದ”

ರ್ಸಮಗಔರಭಖಲನುನ

ಭತುತ

ಔುಿಂದುಕ್ಕೂಯತ

ನಿಳಸಯಣಸ

ರ್ಸಮಗಔರಭಖಲನುನ ರತಿ ತಿಿಂಖಲು ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ಷಮಿಮಕ್ಕೂಲುಳಳಷದು ಷಸಖೂ ನಿಖಭಕ್ಕೆ ಳಯದ್ಧ ಮಸಡುಳಷದು.

ಶಸಱ ವಿತಯಣಸ ಸಳಗ ಶಮಸರೂೇಚ್ನ:

ಶಸಱ ಡೆಮಱು ಸಣರ ಮಸಹತಿಮನುನ ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಱು,

ಶಸಱ ಭತುತ ಶಬಿಿಡಿಮ ಭಷತಳನುನ ತಿಳಿಶಱು, ಶಸಱ ಶದುೇಖದ ಫಗೆೆ ತಿಳಿಶಱು ಅಳಯ ಶಸಱಕ್ಕೆ ಮಸಯುಔಟ್ಟು
ಳಯಳವಥಮನುನ ತಿಳಿಶಱು, ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ಶಸಱ ವಿತಯಣಸ ಸಳಗ ಶಮಸರೂೇಚ್ನಮನುನ ನಿಯಿಂತಯಳಸಗಿ ಷಮಿಮಕ್ಕೂಲುಳಳಷದು.

ಶಸಱ ವಿತಯಣ್ಣೂೇತತಯ ಯಸಗರೂೇಚ್ನ:- ಶಸಱ ದುಯುೇಖಳಸಖುಳಷದು ತಡೆಖಟ್ುಱು ೇಜನಮ ಅನುವಸಾನ
ಭತುತ ಗಟ್ಔ ಶಸಥನಮ ಫಗೆೆ ನೂಯನಯತ ಭತುತ ಕ್ಕೂಯತಖಲ ಫಗೆೆ ತಿಳಿಮಱು ಶಸಱ ಡೆದ ಪಱಸನುಬವಿಖಱೂಿಂದ್ಧಗೆ
ಯಸಗರೂೇಚ್ನಸ ಶಬಖಲನುನ ನಡೆಶುಳಷದು ಭತುತ ಗಟ್ಔಖಲನುನ ತಪಸಸಿಸಿ ಶೂಔತ ತಿಲುಳಳಿಕ್ಕಮನುನ ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ
ನಿೇಡುಳಷದು.

ಶಸಱ ಳಶೂಱಸತಿ ರ್ಸಮಗಔರಭ
 ದ್ಧನಸಿಂಔ 13/05/2013ಯಳಯಗೆ ಶಸಱ ಡೆದು ಳಶೂಱಸತಿಗೆ ಬಸಕ್ರ ಇಯುಳ ಅಶಱು ಭತುತ ಫಡಿಿಮನುನ ಭನಸನ
ಮಸಡಱಸಗಿಯುತತದ. ಇಳಷಖಲನುನ ಶೂಯತುಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಖಸತಖಳಿಿಂದ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಔಿಂತುಖಲನಮ ಶಸಱ ಳಶೂಱಸತಿ
ಮಸಡಱು ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ಔರಭಕ್ಕೈಗೊಲಳಫೇಔು.
 ನಿಖಭಳಷ ರ್ಜಱಸಲ ಔಛೇರಿಗೆ ಶಯಫರಸಜು ಮಸಡುಳ ಔಿಂಸಯಟ್ರ್ ಖಲನುನ ಇಱಲಲೇ ರ್ಜಱಸಲ ಿಂರ್ಸಮತ್ ದಗಿಸಿಯುಳ
ಔಿಂಸಯಟ್ರ್ ಖಲನುನ ಉೇಗಿಸಿ, ಶಸಱದ ಖಸತಖಲನುನ ಔಿಂಸಯಟ್ರಿೇಔಯಣ ಮಸಡುಳಷದು. ಆಗಿಿಂದಸದಗೆ ಡೆದ
ಭಯುಪಸಳತಿ ಹತತಳನುನ ಖಣಕ್ರೇಔೃತಗೊಳಿಶ ಪಱಸನುಬವಿಮ ಬಸಕ್ರ ಹತತ ಫಯುಳಿಂತ ಸಿದದಡಿಸಿಕ್ಕೂಿಂಡು ನೂೇಟ್ಟೇಸ್
ಜಸರಿ ಮಸಡುಳಷದು.
 ಿಂದಯಡು ನೂೇಟ್ಟೇಸ್ ಖಳಿಗೆ ಪಱಸನುಬವಿಖಲು ರತಿಕ್ರರಯಿಶದ್ಧದದಯ, ಅಿಂತಿಭ ನೂೇಟ್ಟೇಸ್ ಅನುನ ಜಸರಿ ಮಸಡುಳಷದು ಭತುತ
ಶಥಲ, ದ್ಧನಸಿಂಔ ಭತುತ ಲೇಱಮನುನ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿ ಶಿಂಳಸದ ರ್ಸಮಗಔರಭಖಲನುನ ಶಿಂಗಟ್ಟಸಿ, ಶಸಱ ಳಶೂಱಸತಿಗೆ
ಪಱಸನುಬವಿಖಲ ಭನಲಸಲಿಶಱು ಶಿಂಗಟ್ಟತ ಔರಭಳಹಶುಳಷದು ಷಸಖೂ ನಿಖಭದ ಔತೃಗತ ಔರಭಖಲನುನ ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ
ತಿಲುಳಳಿಕ್ಕ ಭೂಡಿಶುಳಷದು.
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 ಶಸಱ ಭಯುಪಸಳತಿ ತಿೇಳರಗೊಳಿಶಱು ಪಱಸನುಬವಿಮು ಗಸರಭದ್ಧಿಂದ ರ್ಜಱಸಲ ಔಚೇರಿಗೆ ಫಿಂದು ಪಸಳತಿಶುಳಲಿಲ
ಅನಸನುಔೂಱಳಸಗಿ ಭಯುಪಸಳತಿ ಮಸಡಱು ಆಶಕ್ರತ ಳಹಶದೇ ಇಯಫಷುದು. ಆದದರಿಿಂದ ಈಗಸಖರೇ ತಿಳಿಸಿಯುಳಿಂತ ರತಿ
ತ್ಸಱೂಲಕ್ರಗೆ ಳಸಯದಲಿಲ ಿಂದು ದ್ಧನ ಷಸಖೂ ಶಥಲಳನುನ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿಕ್ಕೂಿಂಡು, ಆ ದ್ಧನ ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ರ್ಜಱಸಲ
ಳಯಳಶಸಥಔರಸಖಲಿ ಅಥಳಸ ಔಚೇರಿ ಸಿಫಬಿಂದ್ಧಮನುನ ನಿೇರ್ಜಸಿ ಭಯುಪಸಳತಿ ಶಿಂಖರಹಶುಳಷದು. ಈ ಫಗೆೆ ಎಱಸಲ
ಪಱಸನುಬವಿಖಳಿಗೆ ತರ ಭುಖೆೇನ ತಿಳಿಶಫೇಔು. ಈ ರಿೇತಿ ಭಯುಪಸಳತಿ ಶಿಂಖರಹಶುಳ ರ್ಸಮಗ ನಿಳಗಹಶಫೇಔು. ರ್ಜಱಸಲ
ಳಯಳಶಸಥಔಯು ತ್ಸಱೂಲಔುಳಸಯು ಭಯುಪಸಳತಿ ಶಿಂಖರಷಣ್ಣ ದ್ಧನಸಿಂಔಖಲ ಟ್ಟುಮನುನ ಔಡ್ಸಿಮಳಸಗಿ ಕ್ಕೇಿಂದರ/ವಿಭಸಗಿೇಮ
ಔಚೇರಿಗೆ ಔಲುಹಶಫೇಔು.
****

.

