ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಾಾಣ ಯೇಜನ - ಸಾಮೂಹಿಕ ಏತ ನಿೇರಾರಿ ಯೇಜನ
ಗಂಗ ಕಲ್ಾಣ ಏತ ನೀಯವರಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ವಷಷ ೂರ್ತಷ ನೀಯು ಹರಿಮುವ ನದಿ , ನಲ್ೆ, ನೆೈಸರ್ಗಷಕ
ಹಳ್ಳ, ತೆೊಯೆಗಳಂದ ಏತ ನೀಯವರಿ ಭೊಲಕ ರಿಶಿಷಟ ಜರ್ತಮ ಸಣಣ ಭತುು ಅರ್ತೀ ಸಣಣ ಯೆೈತಯ
ಜಮೀನುಗಳಗೆ ನೀಯವರಿ ಸೌಲಬಾ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಗುತುದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ೂಣಷ ಮೊತುವು
ಸಹಮಧನವರ್ಗಯುತುದೆ.
•

ಸದ ಕಲ ಹರಿಮುರ್ತುಯುವ ನದಿ , ನೆೈಸರ್ಗಷಕ ಹಳ್ಳ , ತೆೊಯೆಗಳ್ ಸಮೀದಲ್ಪಿ ರಿಶಿಷಟ.ಜರ್ತಗೆ
ಸೆೀರಿದ ಪಲ್ೆೀಕ್ಷಿಗಳ್ ಜಮೀನಯಫೆೀಕು.

•

ಕನಷಟ 3 ಜನ ಪಲ್ಪೆೀಕ್ಷಿಗಳ್ು 8.00 ಎಕಯೆ ಜಮೀನನುು ಒಂದೆೀ ಕಡೆ ಹೆೊಂದಿದದಲ್ಪಿ ಯೊ.
ಲಕ್ಷಗಳ್ ಸಹಮಧನದೆೊಂದಿಗೆ ೆೈೆಿೈಪನ್ ಜೆೊೀಡಿಸಿ ಂೆೆಳ್ಟ್ ಅಳ್ವಡಿಸಿ

4.00

, ಘಟಕವನುು

ವಿದುಾದಿೀಕಯಣಗೆೊಳಸಲ್ಗುವುದು.
•

ಕನಷಟ 5 ಜನ ಪಲ್ಪೆೀಕ್ಷಿಗಳ್ು 15.00 ಎಕಯೆ ಜಮೀನನುು ಒಂದೆೀ ಕಡೆ ಹೆೊಂದಿದದಲ್ಪಿ ಯೊ.
ಲಕ್ಷಗಳ್ ಸಹಮಧನದೆೊಂದಿಗೆ
ವಿದುಾದಿೀಕಯಣಗೆೊಳಸಲ್ಗುವುದು.

ಂೆೆಷಟ್ ಅಳ್ವಡಿಸಿ ಘಟಕವನುು
15 ಎಕಯೆ ಮೀಲಿಟಟ ಜಮೀನುಗಳಗೆ ಎಕಯೆಯಂದಕೆೆ

ಯೊ.23,933/- ಮರ್ತಯಳ್ಗೆ ಅನುಷಟನಗೆೊಳಸಲ್ಗುವುದು.

6.00

ಸೌಲಭ್ಾ ಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ ಇರಬ ೇಕಾದ ಅರ್ಿತ ಗಳು:•

ಅರ್ಜಷದಯಯು ರಿಶಿಷಠ ಜರ್ತಗೆ ಸೆೀರಿದವಯರ್ಗಯಫೆೀಕು.

•

ಅರ್ಜಷದಯಯು ಕನಷಠ ಕಳೆದ 15 ವಷಷಗಳಂದ ಕನಷಟಕದಲ್ಪಿ ವಸಿಸುರ್ತುಯಫೆೀಕು.

•

ಅರ್ಜಷದಯಯ ವಮಸುೆ 18ರಿಂದ 60 ವಷಷಗಳ್ ಒಳ್ರ್ಗಯಫೆೀಕು.

•

ಕುಟುಂಫದ ವರ್ಷಷಕ ಆದಮ ಯೊ. 22,000 ಮೀರಿಯಫಯದು.

•

ಅರ್ಜಷದಯಯು ಸಣಣ/ಅರ್ತಸಣಣ ಹಿಡುವಳದಯಯರ್ಗಯಫೆೀಕು.

•

ಅರ್ಜಷದಯಯ ಕುಟುಂಫದ ಸದಸಾಯಲ್ಪಿ ಮಯೆೊಫಬಯೊ ಸಕಷರಿ ನೌಕರಿಮಲ್ಪಿಯಫಯದು.

•

ಅರ್ಜಷದಯಯಗಲ್ಪೀ, ಕುಟುಂಫದ ಸದಸಾಯಗಲ್ಪೀ ನಗಭದ ಮವುದೆೀ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ
ಸೌಲಬಾವನುು ಡೆದಿಯಫಯದು. (ಬೊ ಒಡೆತನ ಯೀಜನೆಮಡಿ ತರಿ ಜಮೀನು ಡೆದ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಗೆ ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಿ.)

•

ಏತನೀಯವರಿ ಘಟಕಕೆೆ ಒಳ್ಡುವ ಎಲ್ಿ ಅರ್ಜಷದಯಯ ಜಮೀನು ಒತುಟ್ಟಟರ್ಗಯಫೆೀಕು.

•

ಜಮೀನಗೆ ವಿದುಾತ್ ಲ್ೆೈನ್ ಹರ್ತುಯದಲ್ಪಿದದವರಿಗೆ ಆದಾತೆ ಕೆೊಡಲ್ಗುವುದು.
ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ್ ಗಳು :-

•

ಸೆೊಿೀೆೆಟ್ಷ ಅಳ್ತೆಮ ಇರ್ತುೀಚಿನ ಬವಚಿತರ -2.

•

ಜರ್ತ ರಭಣ ತರ ಹಗೊ ಆದಮ ರಭಣ ತರ

•

ಡಿತಯ ಚಿೀಟ್ಟ

•

ಗುಯುರ್ತನ ಚಿೀಟ್ಟ (ಆಧರ್ ಕರ್ಡಷ/ಚ್ುನವಣ ಗುಯುರ್ತನ ಚಿೀಟ್ಟ/ಡೆೈವಿಂಗೆಿೈಯಸನ್ೆ/
ನೆಯರ್ಡಷ/ಬವಚಿತರವಿಯುವ ಫಾಂಕ್ ಸುಿತಸುಕ/ಸೆೊಿೀೆೆೊಟಷ)

•

ಇರ್ತುೀಚಿನ ಹಣಿ (ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ.) ಭತುು ಬೊ ನಕ್ಷೆ

•

ಕೃರ್ಷ ಸ್ ುಸುಕ ಅಥವ ಸಣಣ/ಅರ್ತ ಸಣಣ ಹಿಡುವಳದಯ ರಭಣ ತರ.

•

ನೀಯನುು ಉಯೀರ್ಗಸಲು ಯವನರ್ಗಮನುು ಸಂಫಂಧಟಟ ನೀಯವರಿ ಇಲ್ಖೆಮ
ಕಮಷಲಕ ಅಭಿಮಂತಯವರಿಂದ ಡೆದು ಸಲ್ಪಿಸುವುದು.

•

ಸಥಳೀಮ ವಿದುಾತ್ ನಗಭ ನಮಮತ ಯವರಿಂದ ಅನುಭರ್ತ ಅಥವ ನೆೊಂದಣಿ ಭಡಿ ಯಸಿೀದಿ
ಲಗರ್ತುಸಫೆೀಕು.

ಪಲ್ಾನುಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಯೇಜನ ಅನುಷ್ಾಾನದ ವಿವಿಧ ರ್ಂತಗಳು:•

ಪಲ್ೆೀಕ್ಷಿಗಳ್ು ರ್ಜಲ್ಿ ಕಛೆೀರಿಗೆ ದಖಲ್ರ್ತಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಲ್ಪಿಸಿದ ಅರ್ಜಷಗಳ್ನುು ವಿಧನಸಬ
ಕ್ಷೆೀತರವಯು ಟ್ಟಟ ಭಡಿ

,

ಭನಾ ಶಸಕಯ ಅಧಾಕ್ಷತೆಮಲ್ಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮರ್ತಮಲ್ಪಿ

ಭಂಡಿಸಲ್ಗುವುದು.
•

ಆಯ್ಕೆಮದ ಅರ್ಜಷದಯಯ ರಸಥವನೆಮನುು ಕೆೀಂದರ ಕಛೆೀರಿ ಭಂಜೊಯರ್ತಗರ್ಗ
ಕಳ್ುಹಿಸಲ್ಗುವುದು, ಇಂರ್ಜನಮರಿಂಗ್ ವಿಬಗದಿಂದ ಸಥಳ್ಕೆೆ ಬೆೀಟ್ಟ ಭಡಿ ಎಸಿಟಮೀಟ್
ತಮರಿಸಿ ಆಡಳತತಮಕ ಭತುು ತಂರ್ತರಕ ಅನುಮೊೀದನೆ ಡೆಮಲ್ಗುವುದು.

•

ಸಿವಿಲ್ ಕಭಗರಿ ನವಷಹಣೆಗೆ ರ್ಜಲ್ಿ ವಾವಸಥಕಯು

, ಕೆೊಟೆೀಷನ್ ಕಯೆದು ಗುರ್ತುಗೆದಯಯನುು

ಆಯ್ಕೆ ಭಡಿ, ನೀಡಿದ ವಯದಿಮನುು ಇಂರ್ಜನಮರಿಂಗ್ ವಿಬಗದಿಂದ ರಿಶಿೀಲ್ಪಸಿ ಕಮಷದೆೀಶ
ನೀಡಲ್ಗುವುದು.
•

ಸಿವಿಲ್ ಕಭಗರಿಮ ಜೆೊತೆಗೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿ ೆೈಪ್ ಸಯಫಯಜು ಭಡಲು ಟೆಂಡರಿನಲ್ಪಿ ಆಯ್ಕೆಮದ
ಗುರ್ತುಗೆದಯರಿಗೆ ಕಮಷದೆೀಶ ನೀಡಿ, ಸಯಫಯಜು ಆದ ಫಳಕ ಏಯು ಕಲುವೆ (ಯೆೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್)
ಕೆಲಸ ೂಣಷಗೆೊಳಸಲ್ಗುವುದು.

•

ಟೆಂಡರಿನಲ್ಪಿ ಆಯ್ಕೆಮದ ಗುರ್ತುಗೆದಯರಿಂದ ಂೆೆಟ್ ಸಯಫಯಜು ಭಡಿ
ಅಳ್ವಡಿಸಲ್ಗುವುದು.

•

ಎಸೆಂ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು ಸಥಳ್ ರಿಶಿೀಲನೆ ಭಡಿ ವಿದುಾದಿದೀಕಯಣಕೆೆ ತಗಲುವ ಅಂದಜು ಟ್ಟಟ
ತಮರಿಸುವಯು. ನಂತಯದಲ್ಪಿ ವಿದುಾತ್ ಭಂಜೊಯರ್ತ ತರವನುು ಪಲ್ನುಬವಿ ಹಗೊ ನಗಭಕೆೆ
ಕಳ್ುಹಿಸುವಯು.

•

ನಗಭದಿಂದ ಕನಷಠ ವರ್ಷಷಕ ಠೆೀವಣಿ ಮೊತುವನುು ಎಸೆಂಗೆ ವರ್ತಸಿ ಗುರ್ತುಗೆದಯರಿಂದ
ವೆೈರಿಂಗ್ ಡಮಗರಂ ಭತುು ಸಭನ ವಯದಿಗಳ್ನುು ಸಲ್ಪಿಸಲು ರ್ಜಲ್ಿ ವಾವಸಥಕಯು ಕರಭ
ವಹಿಸುತುಯೆ. ನಂತಯದಲ್ಪಿ ಎಸೆಂನಂದ ವಿದುಾತ್ ಭಗಷ ನಮಷಸಿ ಂೆೆಹಟ್ ಗೆ ವಿದುಾತ್
ಸಂಕಷ ಡೆದ ಕೊಡಲ್ೆೀ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖೆಾಮನುು ಎಸೆಂನವಯು ನೀಡುತುಯೆ.

•

ಘಟಕ ೂಣಷಗೆೊಂಡ ಮೀಲ್ೆ ಜಮೀನನುು ನೀಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಡಿಸಲು ಭತುು ಘಟಕದ
ಉಸುುವರಿಮನುು ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಗೆ ವಹಿಸಲ್ಗುವುದು.

