ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಾಾಣ ಯೇಜನ -ವ ೈಯಕ್ತಿಕ ನಿೇರಾವರಿ ಕ ೊಳವ
•

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ನೋರಾವರಿ ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೆೊರೆದನ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ
ಘಟಕವನ್ನು ವಿದನುದೋಕರಣಗೆೊಳಿಸಲಾಗನವುದನ.

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ

ರೊ.2.00 ಲಕ್ಷ.

ಸಹಾಯಧನ್

ರೊ.1.50 ಲಕ್ಷ

ಅವಧಿಸಾಲ

ರೊ. 0.50 ಲಕ್ಷ (ಶೆೋ.6 ರ ಸರಳಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ 16 ಅಧಧ ವಾರ್ಷಧಕ ಕಂತನಗಳಲ್ಲಿ ನಗಮಕೆೆ
ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡಬೆೋಕನ.)

ಸೌಲಭ್ಾ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ ಇರಬ ೇಕಾದ ಅರ್ಿತ ಗಳು:•

ಅರ್ಜಧದಾರರನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗೆ ಸೆೋರಿದವರಾಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಧದಾರರನ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಧಗಳಿಂದ ಕನಾಧಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನತಿಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಧದಾರರ ವಯಸನು 18 ರಿಂದ 60 ವಷ್ಧಗಳ ಒಳಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಕನಟನಂಬದ ವಾರ್ಷಧಕ ಆದಾಯ ರೊ. 22,000 ಮೋರಿರಬಾರದನ.

•

ಅರ್ಜಧದಾರರನ ಸಣಣ/ಅತಿಸಣಣ ಹಿಡನವಳಿದಾರರಾಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಧದಾರರ ಕನಟನಂಬದ ಸದಸುರಲ್ಲಿ ಯಾರೆೊಬಬರೊ ಸಕಾಧರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದನ.

•

ಅರ್ಜಧದಾರರಾಗಲ್ಲೋ, ಕನಟನಂಬದ ಸದಸುರಾಗಲ್ಲೋ ನಗಮದ ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ
ಸೌಲಭ್ುವನ್ನು ಪಡೆದರಬಾರದನ. (ಭ್ೊ ಒಡೆತನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖನರ್ಷೆ ಜಮೋನ್ನ ಪಡೆದ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸನವುದಲಿ.)

•

ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ನೋರಾವರಿ ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ು ಪಡೆಯಲನ ಕನಷ್ಟ ಒಂದೊವರೆ ಎಕರೆ ಖನರ್ಷೆ
ಜಮೋನ್ನ

ಹೆೊಂದರಬೆೋಕನ

(ಉಡನಪಿ, ಮಂಗಳೂರನ, ಕೆೊಡಗನ, ಉತಿರಕನ್ುಡ, ಶಿವಮೊಗಗ,

ಚಿಕೆಮಗಳೂರನ ಮತನಿ ಹಾಸನ್ ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ 1.00 ಎಕರೆ ಜಮೋನರಬೆೋಕನ)
•

ವಿದನುತ್ ಮಾಗಧ ಜಮೋನಗೆ ಸಮೋಪದಲ್ಲಿದದರೆ ಆದುತೆ ಕೆೊಡಲಾಗನವುದನ.

ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ್ ಗಳು :•

ಪಾಸಪೋಟ್ಧ ಅಳತೆಯ ್ತಿಿೋಚಿನ್ ವಾವಚಿತ -2.

•

ಜಾತಿ ಪ ಮಾಣ ಪತ

•

ಆದಾಯ ಪ ಮಾಣ ಪತ

•

ಪಡಿತರ ಚಿೋಟಿ

•

ಗನರನತಿನ್ ಚಿೋಟಿ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಧ/ಚ್ನನಾವಣಾ ಗನರನತಿನ್ ಚಿೋಟಿ/ಡೆೈವಿಂಗಲೆೈಸಸು/
ಪಾಸಕಾರ್ಡಧ/ವಾವಚಿತ ವಿರನವ ಬಾುಂಕ್ ಪಾಸಪುಸಿಕ/ಪಾಸಪೋಟಧ)

•

್ತಿಿೋಚಿನ್ ಪಹಣಿ

•

ಕೃರ್ಷ ಪಾಸ ಪುಸಿಕ ಅಥವಾ ಸಣಣ/ಅತಿ ಸಣಣ ಹಿಡನವಳಿದಾರ ಪ ಮಾಣ ಪತ .

•

ಭ್ೊ ನ್ಕ್ಷೆ
ಫಲ್ಾನುಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗೊ ಯೇಜನ ಅನುಷ್ಾಾನದ ವಿವಿಧ ರ್ಂತಗಳು:-

•

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ

ಅರ್ಜಧಗಳನ್ನು

ವಿಧಾನ್ಸವಾ

ಕ್ಷೆೋತ ವಾರನ

ಪಟಿಟ

ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ು

ಶಾಸಕರ

ಅಧುಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗನವುದನ.
•

ಆಯ್ಕೆ ಸಮತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದÀ ಬಗೆಗ ಅರ್ಜಧದಾರರಿಗೆ ಅಂಚೆ/ಎಸ.ಎಮ್.ಎಸ ಮೊಲಕ
ತಿಳಿಸಲಾಗನವುದನ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಧದಾರರೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ನಗಮದ ಅಂತಜಾಧಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಧ
ಸಂಖ್ೆು ದಾಖಲ್ಲಸಿ ತಿಳಿದನಕೆೊಳಳಬಹನದನ.

•

ನಗಮದ ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಸಮತಿ ಮೊಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಪಟಟ
ಅರ್ಜಧದಾರರ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಧರಿರನವ ಕನರಿತನ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸನವರನ.

•

ಅಹಧರಿರನವ ಫಲಾಫೆೋಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗತುವಿರನವ ಜಮೋನನ್
ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೊ ಸಣಣ/ಅತಿಸಣಣ ರೆೈತರ ಪ ಮಾಣ ಪತ ಗಳನ್ನು ಸಂಗ ಹಿಸಿ ರ್ಜಲಾಿ
ಕಛೆೋರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸನವರನ.

•

ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಧರೆಂದನ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಅರ್ಜಧದಾರರ ಪಟಿಟಯನ್ನು ಸಿದದಪಡಿಸಿ, ನಗಮದ ಕೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ನಗದಪಡಿಸಿದ ಡಿ ಲ್ಲಿಂಗ
ಗನತಿಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಫಲಾಫೆೋಕ್ಷಿಗಳ ಜಮೋನನ್ಲ್ಲಿ ಜಲಬಂದನ ಗನರನತಿಸಿ ಭ್ೊ ವೌತಿಕ ಸವೆೋಧ ವರದ
ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಕೆೊೋರಲಾಗನವುದನ.

•

ಭ್ೊ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮೊಲಕ ಭ್ೊ ವೌತಿಕ ಸವೆೋಧಕ್ಷಣೆ ನ್ಡೆಸಿದ ನ್ಂತರ ಜಲಬಂದನ ಗನರನತಿಸಿದ
ಪ ಕರಣಗಳ ಭ್ೊ ವೌತಿಕ ಸವೆೋಧಕ್ಷಣ ವರದಯನ್ನು ಡಿ ಲ್ಲಿಂಗ ಗನತಿಿಗೆದಾರರನ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸನವರನ.

•

ಜಲಬಂದನ ಗನರನತಿಸಿದ ಫಲಾಫೆೋಕ್ಷಿಗಳ ಜಮೋನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ೊ ವೌತಿಕ ಸವೆೋಧಕ್ಷಣೆ ವರದಯನ್ನು
ಆಧರಿಸಿ ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೆೊರೆಯಲನ ಡಿ ಲ್ಲಿಂಗ ಕಂಪನಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ,
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿವಾರನ ಕಾಯಾಧದೆೋಶ ನೋಡನವರನ.

•

ಡಿ ಲ್ಲಿಂಗ ಗನತಿಿಗೆದಾರರನ ನಗಮದ ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೊ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯ
ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವ ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೆೊರೆದನ, ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ ಪ ತಿೋ ಘಂಟೆಗೆ ಕನಷ್ಟ
1000 ಗಾುಲಸಗಳ ನೋರಿನ್ ್ಳುವರಿ ದೆೊರಕ್ತದರೆ ಮಾತ ಅಂತಹ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸಫಲ
ಬಾವಿಯ್ಕಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದನ ್ಲಿವಾದರೆ ವಿಫಲ ಬಾವಿಯ್ಕಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ ಕರಣ
ಮನಕಾಿಯಗೆೊಳಿಸಲಾಗನವುದನ. ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಫಲವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ

ಡಿ ಲ್ಲಿಂಗ ಸಂದಭ್ಧದಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಛಾಯಚಿತ ದೆೊಂದಗೆ ನ್ಮೊನೆ 3 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಭ್ತಿಧ ಮಾಡಿ

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿ ಹಾಗೊ ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೊ ಡಿ ಲ್ಲಿಂಗ ಗನತಿಿಗೆದಾರರನ ಸಹಿ
ಮಾಡಿ, ಬಲ್ಲಿನೆೊಂದಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸನವರನ. ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ ಸದರಿ ವರದ ಹಾಗೊ
ಬಲನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲನರನಜನ ಮಾಡಿ ಕೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸನು
ಮಾಡನವರನ.
•

ಕೆೊರೆಯಲಾದ ಯಶಸಿವ ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆೊರೆದ
ಒಂದನ ವಾರದೆೊಳಗಾಗಿ, ವಿದನುತ್ ಸಂಪಕಧ ಕಲ್ಲಪಸನವ ಸಲನವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಸಾೆಂ
ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೆೊೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗನವುದನ.

•

ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿ ಘಟಕ ಪೂಣಧಗೆೊಳಳಲನ ತಗಲನವ ವೆಚ್ಚದ ಕನರಿತನ ಲೆಕೆಚಾರ ಮಾಡಿ, ಸಹಾಯಧನ್
ಹೆೊರತನಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೊತಿಕೆೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯ ಜಮೋನ್ನ್ನು ನಗಮಕೆೆ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಸಲನ
ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೊರನ ಮಾಡಲನ ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ ಅಗತು ಕ ಮ ಜರನಗಿಸನವರನ.

•

ಕೆೊರೆಯಲಾದ ಯಶಸಿವ ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನಾುಧರಿಸಿ
ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸರಬರಾಜನ ಮಾಡಲನ ಕೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಪ ಸಾಿವನೆ ಕಳಿಸಲಾಗನವುದನ.

•

ಕೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ನಗದಪಡಿಸಿದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸರಬರಾಜನದಾರರನ ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ
ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಗೊ ಪೂರಕ ಸಾಮಗಿ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜನ ಮಾಡನವರನ. ್ದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕಂಪನಯವರನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಲನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೊ ್ನುತರ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ,
ಧೃಢೋಕರಿಸಿ ಕೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ ಶಿಫಾರಸನು ಮಾಡನವರನ.

•

ಕೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ಕಾಯಾಧದೆೋಶ ಪಡೆದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಗನತಿಿಗೆದಾರರನ ಕೆೊಳವೆ
ಬಾವಿಗಳಿಗೆ

ಪಂಪ್ಸೆಟ್

ಹಾಗೊ

ಪೂರಕ

ಸಾಮಗಿ ಗಳನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕಂಪನಯವರನ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ

ಬಲನಿಗಳನ್ನು

ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು

ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ, ಧೃಢೋಕರಿಸಿ

ವುವಸಾಥಪಕರನ ಶಿಫಾರಸನು ಮಾಡನವರನ.

ಕೆೋಂದ

ಅಳವಡಿಸನವರನ.
ಹಾಗೊ

ಕಛೆೋರಿಗೆ

ಹಣ

್ನುತರ
ಪಾವತಿಗೆ

್ದಕೆೆ
ಪೂರಕ
ರ್ಜಲಾಿ

•

ಎಸಾೆಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿದನುದದೋಕರಣಕೆೆ ತಗಲನವ
ಅಂದಾಜನ ಪಟಿಟ ತಯಾರಿಸನವರನ. ನ್ಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದನುತ್ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪತ ವನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿ
ಹಾಗೊ ನಗಮಕೆೆ ಕಳುಹಿಸನವರನ.

•

ನಗಮದಂದ ಕನಷ್ಠ ವಾರ್ಷಧಕ ಠೆೋವಣಿ ಮೊತಿವನ್ನು ಎಸಾೆಂಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಗನತಿಿಗೆದಾರರಿಂದ
ವೆೈರಿಂಗ ಡಯಾಗಾ ಂ ಮತನಿ ಸಮಾಪನ್ ವರದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ ಕ ಮ
ವಹಿಸನತಾಿರೆ. ನ್ಂತರದಲ್ಲಿ ಎಸಾೆಂನಂದ ವಿದನುತ್ ಮಾಗಧ ನಮಧಸಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಗೆ ವಿದನುತ್
ಸಂಪಕಧ ಪಡೆದ ಕೊಡಲೆೋ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ೆುಯನ್ನು ಎಸಾೆಂನ್ವರನ ನೋಡನತಾಿರೆ.

