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ಗಂಗಾ ಕಲ್ಾಾಣ ಯೇಜನ  - ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿೇರಾವರಿ ಕ ೂಳವ  ಬಾವಿ 

 

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಗೆ ಸೆೋರಿದ ಒಂದೆೋ ಕಡೆ ಜಮೋನು ಹೆ ಂದಿದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ುು ಅತಿೋ ಸಣ್ಣ 
ರೆೈತ್ರ ಜಮೋನುಗಳಿಗೆ ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಪಿ 8ರಿಂದ 15 ಎಕರೆ ಜಮೋನನಲ್ಪ ಿ
2ರಿಂದ 3 ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಗಳನುು ಕೆ ರೆದು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದುಯದಿೋಕರಣ್ಗೆ ಳಿಸಿ 
ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ಜಮೋನುಗಳಿಗೆ ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ 
ಪೂಣ್ಣ ಮೊತ್ುವು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿರುತ್ುದೆ. 
 

ಘಟಕ ವ ಚ್ಚ      ( ಕನಷ್ಟ 3 ಜನ ಫಲಾಪೆೋಕ್ಷಿಗಳಿಂದ 8.00 ಎಕರೆ ಜಮೋನು) 2 ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಗಳ 
ಘಟಕರ . 2.53 ಲಕ್ಷ. 

ಘಟಕ ವ ಚ್ಚ ( ಕನಷ್ಟ 5 ಜನ ಫಲಾಪೆೋಕ್ಷಿಗಳಿಂದ 15.00 ಎಕರೆ ಜಮೋನು) 3 ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಗಳ 
ಘಟಕರ . 3.59 ಲಕ್ಷ. 

 

ಸೌಲಭ್ಾ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ  ಇರಬ ೇಕಾದ ಅರ್ಿತ ಗಳು:- 

• ಅರ್ಜಣದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗೆ ಸೆೋರಿದವರಾಗಿರಬೆೋಕು. 

• ಅರ್ಜಣದಾರರು ಕನಷ್ಠ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಕನಾಣಟಕದಲ್ಪಿ ವಾಸಿಸುತಿುರಬೆೋಕು. 

• ಅರ್ಜಣದಾರರ ವಯಸುು 18 ರಿಂದ 60 ವಷ್ಣಗಳ ಒಳಗಿರಬೆೋಕು.  

• ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಣಕ ಆದಾಯ ರ . 22,000 ಮೋರಿರಬಾರದು.  

• ಅರ್ಜಣದಾರರು ಸಣ್ಣ/ಅತಿಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾಗಿರಬೆೋಕು. 



• ಅರ್ಜಣದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯರಲ್ಪಿ ಯಾರೆ ಬಬರ  ಸಕಾಣರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಪಿರಬಾರದು.  

• ಅರ್ಜಣದಾರರಾಗಲ್ಪೋ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯರಾಗಲ್ಪೋ ನಗಮದ ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯವನುು ಪಡೆದಿರಬಾರದು. (ಭ್  ಒಡೆತ್ನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖುರ್ಷಿ ಜಮೋನು ಪಡೆದ 
ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಿ.)  

• ಘಟಕಕೆಿ ಒಳಪಡುವ  ಎಲಾಿ ಫಲಾಪೆೋಕ್ಷಿಗಳ  ಜಮೋನು ಒತ್ುಟ್ಟಟಗಿರಬೆೋಕು. 

• ಜಮೋನಗೆ ವಿದುಯತ್ ಲೆೈನ್ ಹತಿುರದಲ್ಪದಿದವರಿಗೆ ಆದಯೆೆ ಕೆ ಡಲಾಗುವುದು.   
       

 ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ  ಸಲ್ಲಸಿಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ್ ಗಳು :-  

• ಪಾಸ ಪೋಟ್ಣ ಅಳೆೆಯ ಇತಿುೋನ ನ ವಾವನ ತ್  -2. 

• ಜಾತಿ ಪ ಮಾಣ್ ಪತ್   

• ಆದಾಯ ಪ ಮಾಣ್ ಪತ್   

• ಪಡಿತ್ರ ನ ೋಟ್ಟ  

• ಗುರುತಿನ ನ ೋಟ್ಟ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಣ/ಚ್ುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ನ ೋಟ್ಟ/ಡೆೈವಿಂಗ ಲೆೈಸನ್ು/ 

ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಣ/ವಾವನ ತ್ ವಿರುವ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಸ ಪುಸುಕ/ಪಾಸ ಪೋಟಣ)   

• ಇತಿುೋನ ನ ಪಹಣಿ (ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ.) ಮತ್ುು ಭ್  ನಕ್ಷೆ 

• ಕೃರ್ಷ ಪಾಸ ಪುಸುಕ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ/ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ಪ ಮಾಣ್ ಪತ್ . 
 

ಫಲ್ಾನುಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ  ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ರ್ಂತಗಳು:- 

• ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಣಗಳನುು ವಿಧಾನಸವಾ ಕ್ಷೆೋತ್ ವಾರು ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿ, ಮಾನಯ ಶಾಸಕರ 
ಅಧಯಕ್ಷೆೆಯಲ್ಪನಿ ಆಯ್ಕಿ ಸಮತಿಯಲ್ಪಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ಆಯ್ಕಿ ಸಮತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕಿಯಾದ ಬಗೆೆ ಅರ್ಜಣದಾರರಿಗೆ ಅಂಚೆ/ಎಸ.ಎಮ್.ಎಸ ಮ ಲಕ 
ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಣದಾರರೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ನಗಮದ ಅಂತ್ಜಾಣಲ ೆಾಣ್ದಲ್ಪಿ ಅರ್ಜಣ 
ಸಂಖ್ೆಯ ದಾಖಲ್ಪಸಿ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಬಹುದು. 

• ನಗಮದ ೆಾಲ ಿಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕಿ ಸಮತಿ ಮ ಲಕ ಆಯ್ಕಿ ಮಾಡಲಿಟಟ 
ಅರ್ಜಣದಾರರ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಣರಿರುವ ಕುರಿತ್ು ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಪಿಸುವರು. 

• ಅಹಣರಿರುವ ಫಲಾಫೆೋಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ೆಾಲ ಿಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಜಮೋನನ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳನುು ಹಾಗ  ಸಣ್ಣ/ಅತಿಸಣ್ಣ ರೆೈತ್ರ ಪ ಮಾಣ್ ಪತ್ ಗಳನುು ಸಂಗ ಹಿಸಿ ರ್ಜಲಾಿ 
ಕಛೆೋರಿಗೆ ಸಲ್ಪಿಸುವರು. 



• ೆಾಲ ಿಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಣರೆಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಪಿಸಿದ 
ಅರ್ಜಣದಾರರ ಪಟ್ಟಟಯನುು ಸಿದದಪಡಿಸಿ, ನಗಮದ ಕೆೋಂದ  ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಡಿ ಲ್ಪಿಂಗ 
ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ ಫಲಾಫೆೋಕ್ಷಿಗಳ ಜಮೋನನಲ್ಪಿ ಜಲಂಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಭ್  ವೌತಿಕ ಸವೆೋಣ ವರದಿ 
ಸಲ್ಪಿಸಲು ಕೆ ೋರಲಾಗುವುದು.  

• ಭ್  ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮ ಲಕ ಭ್  ವೌತಿಕ ಸವೆೋಣಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತ್ರ ಜಲಂಂದು ಗುರುತಿಸಿದ 
ಪ ಕರಣ್ಗಳ ಭ್  ವೌತಿಕ ಸವೆೋಣಕ್ಷಣ್ ವರದಿಯನುು ಡಿ ಲ್ಪಂಿಗ ಗುತಿುಗೆದಾರರು ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ 
ಸಲ್ಪಿಸುವರು. 

• ಜಲಂಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಫಲಾಫೆೋಕ್ಷಿಗಳ ಜಮೋನುಗಳಲ್ಪಿ ಭ್  ವೌತಿಕ ಸವೆೋಣಕ್ಷಣೆ ವರದಿಯನುು 
ಆಧರಿಸಿ ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಗಳನುು ಕೆ ರೆಯಲು ಡಿ ಲ್ಪಿಂಗ ಕಂಪನಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸಾಥಪಕರು, 
ಫಲಾನುಭ್ವಿವಾರು ಕಾಯಾಣದೆೋಶ ನೋಡುವರು. 

• ಡಿ ಲ್ಪಿಂಗ ಗುತಿುಗೆದಾರರು ನಗಮದ ೆಾಲ ಿಕು ಅಭಿವೃದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗ  ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ 
ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಪಿ ಯಶಸಿವ ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಯನುು ಕೆ ರೆದು, ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಯು ಪ ತಿೋ ಘಂಟೆಗೆ ಕನಷ್ಟ 
1000 ಗಾಯಲನ್ ಗಳ ನೋರಿನ ಇಳುವರಿ ದೆ ರಿದದರೆ ಮಾತ್  ಅಂತ್ಹ ಬಾವಿಗಳನುು ಸಫಲ 
ಬಾವಿಯ್ಕಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಇಲಿವಾದರೆ ವಿಫಲ ಬಾವಿಯ್ಕಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ ಕರಣ್ 
ಮುಕಾುಯಗೆ ಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿ ಸಫಲವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಪಿ     ಡಿ ಲ್ಪಿಂಗ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಪ ಿ
ೆೆಗೆದ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಛಾಯನ ತ್ ದೆ ಂದಿಗೆ ನಮ ನೆ 3 ರಲ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಭ್ತಿಣ ಮಾಡಿ 
ಫಲಾನುಭ್ವಿ ಹಾಗ  ೆಾಲ ಿಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ  ಡಿ ಲ್ಪಿಂಗ ಗುತಿುಗೆದಾರರು ಸಹಿ 
ಮಾಡಿ, ಂಲ್ಪಿನೆ ಂದಿಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಸಲ್ಪಸಿುವರು. ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸಾಥಪಕರು ಸದರಿ ವರದಿ ಹಾಗ  
ಂಲುಿಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲ್ಪಸಿ ಮೋಲುರುಜು ಮಾಡಿ ಕೆೋಂದ  ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹಣ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುು 
ಮಾಡುವರು.  

• ಕೆ ರೆಯಲಾದ ಯಶಸಿವ ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ಹೆಸರನುು ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ ರೆದ 
ಒಂದು ವಾರದೆ ಳಗಾಗಿ, ವಿದುಯತ್ ಸಂಪಕಣ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಸಾಿಂ 
ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಪಿ ನೆ ೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

• ಕೆೋಂದ  ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ 
ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗ  ಪೂರಕ ಸಾಮಗಿ ಗಳನುು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವರು. ಇದಕೆಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂೆೆ 
ಕಂಪನಯವರು ಸಲ್ಪಿಸಿದ ಂಲುಿಗಳನುು ಹಾಗ  ಇನುತ್ರ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲ್ಪಸಿ, 

ಧೃಢೋಕರಿಸಿ ಕೆೋಂದ  ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹಣ್ ಪಾವತಿಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸಾಥಪಕರು ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವರು. 

• ಕೆೋಂದ  ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ಕಾಯಾಣದೆೋಶ ಪಡೆದ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಗುತಿುಗೆದಾರರು ಕೆ ಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗ  ಪೂರಕ ಸಾಮಗಿ ಗಳನುು ಅಳವಡಿಸುವರು. ಇದಕೆಿ 



ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂೆೆ ಕಂಪನಯವರು ಸಲ್ಪಿಸಿದ ಂಲುಿಗಳನುು ಹಾಗ  ಇನುತ್ರ ಪೂರಕ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲ್ಪಸಿ, ಧೃಢೋಕರಿಸಿ ಕೆೋಂದ  ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹಣ್ ಪಾವತಿಗೆ ರ್ಜಲಾಿ 
ವಯವಸಾಥಪಕರು ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವರು. 

• ಎಸಾಿಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿದುಯದಿದೋಕರಣ್ಕೆಿ ತ್ಗಲುವ 
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಟ ತ್ಯಾರಿಸುವರು. ನಂತ್ರದಲ್ಪಿ ವಿದುಯತ್ ಮಂಜ ರಾತಿ ಪತ್ ವನುು ಫಲಾನುಭ್ವಿ 
ಹಾಗ  ನಗಮಕೆಿ ಕಳುಹಿಸುವರು. 

• ನಗಮದಿಂದ ಕನಷ್ಠ ವಾರ್ಷಣಕ ಠೆೋವಣಿ ಮೊತ್ುವನುು ಎಸಾಿಂಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಂದ 
ವೆೈರಿಂಗ ಡಯಾಗಾ ಂ ಮತ್ುು ಸಮಾಪನ ವರದಿಗಳನುು ಸಲ್ಪಿಸಲು ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸಾಥಪಕರು ಕ ಮ 
ವಹಿಸುೆಾುರೆ. ನಂತ್ರದಲ್ಪಿ ಎಸಾಿಂನಂದ ವಿದುಯತ್ ಮಾಗಣ ನಮಣಸಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ವಿದುಯತ್ 
ಸಂಪಕಣ ಪಡೆದ ಕ ಡಲೆೋ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ೆಯಯನುು ಎಸಾಿಂನವರು ನೋಡುೆಾುರೆ. 

• ಗುಂಪಿನಲ್ಪಿರುವ ಎಲಾಿ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳು ನೋರನುು ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆಯಂದಿಗೆ ಹಂನ ಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡು 
ಜಮೋನನುು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದು. ನಗಮ ನಮಾಣಣ್ ಮಾಡಿರುವ ಸವತ್ುನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದು 
ಪ ತಿಯಬಬ ಸದಸಯರ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

 


