ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಾಾಣ ಯೇಜನ -ತ ರ ದ ಬಾವಿ
•

ಈ

ಯೋಜನೆಯಡಿ

ತೆರೆದ

ಬಾವಿಯನ್ನು

ನಿರ್ಮಿಸಿ,

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 ಅಧಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ೆೆ
ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡಬೆೋಕನ.)

ಸೌಲಭ್ಾ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ ಇರಬ ೇಕಾದ ಅರ್ಿತ ಗಳು:•

ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗೆ ಸೆೋರಿದವರಾಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಿಗಳಿಂದ ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನತಿಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸನು 18 ರಿಂದ 60 ವಷ್ಿಗಳ ಒಳಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಕನಟನಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೊ. 22,000 ರ್ಮೋರಿರಬಾರದನ.

•

ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಸಣಣ/ಅತಿಸಣಣ ಹಿಡನವಳಿದಾರರಾಗಿರಬೆೋಕನ.

•

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕನಟನಂಬದ ಸದಸುರಲ್ಲಿ ಯಾರೆೊಬಬರೊ ಸಕ್ಾಿರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದನ.

•

ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಲ್ಲೋ, ಕನಟನಂಬದ ಸದಸುರಾಗಲ್ಲೋ ನಿಗಮದ ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ
ಸೌಲಭ್ುವನ್ನು ಪಡೆದರಬಾರದನ. (ಭ್ೊ ಒಡೆತನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖನರ್ಷೆ ಜರ್ಮೋನ್ನ ಪಡೆದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸನವುದಲಿ.)

•

ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ು ಪಡೆಯಲನ ಕನಿಷ್ಟ 1 ಎಕರೆ 20 ಗನಂಟೆ ಖನರ್ಷೆ ಜರ್ಮೋನ್ನ ಹೆೊಂದರಬೆೋಕನ (ಉಡನಪಿ,
ಮಂಗಳೂರನ, ಕ್ೆೊಡಗನ, ಉತಿರಕನ್ುಡ, ಶಿವಮೊಗಗ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರನ ಮತನಿ ಹಾಸನ್ ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1.00
ಎಕರೆ ಜರ್ಮೋನಿರಬೆೋಕನ)

•

ವಿದನುತ್ ಮಾಗಿ ಜರ್ಮೋನಿಗೆ ಸರ್ಮೋಪದಲ್ಲಿದದರೆ ಆದುತೆ ಕ್ೆೊಡಲಾಗನವುದನ.
ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ್ ಗಳು :-

•

ಪಾಸಪೋಟ್ಿ ಅಳತೆಯ ್ತಿಿೋಚಿನ್ ವಾವಚಿತ -2.

•

ಜಾತಿ ಪ ಮಾಣ ಪತ

•

ಆದಾಯ ಪ ಮಾಣ ಪತ

•

ಪಡಿತರ ಚಿೋಟಿ

•

ಗನರನತಿನ್

ಚಿೋಟಿ

(ಆಧಾರ್

ಕ್ಾರ್ಡಿ/ಚ್ನನಾವಣಾ

ಗನರನತಿನ್

ಚಿೋಟಿ/ಡೆೈವಿಂಗಲೆಳಸಸು/

ಪಾಸಕ್ಾರ್ಡಿ/ವಾವಚಿತ ವಿರನವ ಬಾುಂಕ್ ಪಾಸಪುಸಿಕ/ಪಾಸಪೋಟಿ)
•

್ತಿಿೋಚಿನ್ ಪಹಣಿ

•

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

•

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

•

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ್ಸವಾ ಕ್ಷೆೋತ ವಾರನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ು ಶಾಸಕರ ಅಧುಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ್
ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗನವುದನ.

•

ಆಯ್ಕೆ

ಸರ್ಮತಿಯಿಂದ

ಆಯ್ಕೆಯಾದÀ

ಬಗೆಗ

ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ

ಅಂಚೆ/ಎಸ.ಎಮ್.ಎಸ

ಮೊಲಕ

ತಿಳಿಸಲಾಗನವುದನ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಅಂತಜಾಿಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ೆು
ದಾಖಲ್ಲಸಿ ತಿಳಿದನಕ್ೆೊಳಳಬಹನದನ.
•

ನಿಗಮದ ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ಮತಿ ಮೊಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಪಟಟ ಅರ್ಜಿದಾರರ
ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಿರಿರನವ ಕನರಿತನ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸನವರನ.

•

ಅಹಿರಿರನವ

ಫಲಾಫೆೋಕ್ಷಿಗಳಿಂದ

ತಾಲೊಿಕನ

ಅಭಿವೃದಿ

ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು

ಆಗತುವಿರನವ

ಜರ್ಮೋನಿನ್

ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೊ ಸಣಣ/ಅತಿಸಣಣ ರೆಳತರ ಪ ಮಾಣ ಪತ ಗಳನ್ನು ಸಂಗ ಹಿಸಿ ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸನವರನ.
•

ತಾಲೊಿಕನ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಿರೆಂದನ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ
ಪಟಿಟಯನ್ನು ಉಪನಿದೆೋಿಶಕರನ, ಗಣಿ ಮತನಿ ಭ್ೊ ವಿಜ್ಞಾನ್ ್ಲಾಖ್ೆ ್ವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ಫಲಾಫೆೋಕ್ಷಿಗಳ

ಜರ್ಮೋನಿನ್ಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೆೊೋಡಲನ ಜಲಂಂದನ ಗನರನತಿಸಿ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಕ್ೆೊೋರಲಾಗನವುದನ.

•

ಗಣಿ ಮತನಿ ಭ್ೊ ವಿಜ್ಞಾನ್ ್ಲಾಖ್ೆ ಮೊಲ ಜಲಂಂದನ ಗನರನತಿಸಿ ಬಂದ ಪ ಕರಣಗಳಿಗೆ ನಿಗಮ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಳತೆಯ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆೊೋಡಲನ ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೊ ಷ್ರತನಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ರ್ಜಲಾಿ
ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ಫಲಾಪೆೋಕ್ಷಿಗೆ ಕ್ಾಯಾಿದೆೋಶ ನಿೋಡಲಾಗನವುದನ.

•

ತೆರೆದ

ಬಾವಿಯನ್ನು

ತೆೊೋಡಲನ

ಮೊದಲನೆೋ

ಕಂತಿನ್

ಹಣವನ್ನು

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗೆ

ಂಡನಗಡೆ

ಮಾಡಲಾಗನವುದನ. ಂಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ಕಂತಿನ್ ಹಣ ನಿಗಧಿತ ಉದೆದೋಶಕ್ೆೆ ಬಳಕ್ೆಯಾಗಿರನವ
ಕನರಿತನ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಎರಡನೆೋ ಕಂತಿನ್ ಹಣ ಂಡನಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗನವುದನ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ
ಎರಡನೆೋ ಕಂತಿನ್ ಹಣ ನಿಗಧಿತ ಉದೆದೋಶಕ್ೆೆ ಬಳಕ್ೆಯಾಗಿರನವ ಕನರಿತನ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಮೊರನೆೋ
ಕಂತಿನ್ ಹಣ ಂಡನಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗನವುದನ. ಪ ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯ ಪ ಗತಿ ಕನರಿತಂತೆ ಡಿರ್ಜಟಲ್
ಕ್ಾುಮರದಲ್ಲಿ ಛಾಯ ಚಿತ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಜೆೊೋಡಿಸಲಾಗನವುದನ.
•

ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿಮಿಣಗೆೊಂಡ ಒಂದನ ವಾರದೆೊಳಗಾಗಿ, ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ವಿದನುತ್ ಸಂಪಕಿ ಕಲ್ಲಪಸನವ
ಸಲನವಾಗಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಎಸಾೆಂ

ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ

ಹೆಸರನ್ನು

ನೆೊೋಂದಣಿ

ಮಾಡಿಸಲಾಗನವುದನ. ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸನವ ಪ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಾೆಂ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ
ವಿದನುದೋಕರಣಕ್ಾೆಗಿ ನೆೊೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸನವ ಪ ಮೋಯ ಉದಬವಿಸನವುದಲಿ.
•

ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಘಟಕ ಪೂಣಿಗೆೊಳಳಲನ ತಗಲನವ ಒಟನಟ ವೆಚ್ಚದ ಕನರಿತನ ಲೆಕ್ಾೆಚಾರ ಮಾಡಿ,
ಸಹಾಯಧನ್ಕ್ೆಂತ ಹೆಚ್ನಚ ಖಚ್ನಿ ಆಗನವಂತಾದರೆ ಹೆಚ್ನಚವರಿ

ಮೊತಿಕ್ೆೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯ ಜರ್ಮೋನ್ನ್ನು

ನಿಗಮಕ್ೆೆ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೊರನ ಮಾಡಲನ ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ ಅಗತು ಕ ಮ
ಜರನಗಿಸನವರನ.
•

ರ್ಜಲಾಿ

ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ

ಕ್ೆೋಂದ

ಕಛೆೋರಿಗೆ

ಪಂಪ್ಸೆಟ್

ಸರಬರಾಜನ

ಮಾಡಲನ

ಪ ಸಾಿವನೆ

ಕಳುಹಿಸಲಾಗನವುದನ.
•

ಕ್ೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ಕ್ಾಯಾಿದೆೋಶ ಪಡೆದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸರಬರಾಜನದಾರರನ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ
ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಗೊ ಪೂರಕ ಸಾಮಗಿ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜನ ಮಾಡನವರನ. ್ದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕಂಪನಿಯವರನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಂಲನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೊ ್ನಿುತರ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ,
ಧೃಢೋಕರಿಸಿ ಕ್ೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ ಶಿಫಾರಸನು ಮಾಡನವರನ.

•

ಕ್ೆೋಂದ

ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಕ್ೆ ಗನತಿಿಗೆದಾರರನ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ

ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಗೊ ಪೂರಕ ಸಾಮಗಿ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸನವರನ. ್ದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯವರನ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಂಲನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೊ ್ನಿುತರ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ, ಧೃಢೋಕರಿಸಿ ಕ್ೆೋಂದ
ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ ಶಿಫಾರಸನು ಮಾಡನವರನ.

•

ಎಸಾೆಂ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿದನುದದೋಕರಣಕ್ೆೆ ತಗಲನವ ಅಂದಾಜನ ಪಟಿಟ
ತಯಾರಿಸನವರನ. ನ್ಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದನುತ್ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪತ ವನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿ ಹಾಗೊ ನಿಗಮಕ್ೆೆ
ಕಳುಹಿಸನವರನ.

•

ನಿಗಮದಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಠೆೋವಣಿ ಮೊತಿವನ್ನು ಎಸಾೆಂಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಗನತಿಿಗೆದಾರರಿಂದ ವೆಳರಿಂಗ
ಡಯಾಗಾ ಂ ಮತನಿ ಸಮಾಪನ್ ವರದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ರ್ಜಲಾಿ ವುವಸಾಥಪಕರನ ಕ ಮ ವಹಿಸನತಾಿರೆ.
ನ್ಂತರದಲ್ಲಿ ಎಸಾೆಂನಿಂದ ವಿದನುತ್ ಮಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಗೆ ವಿದನುತ್ ಸಂಪಕಿ ಪಡೆದ ಕೊಡಲೆೋ
ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ೆುಯನ್ನು ಎಸಾೆಂನ್ವರನ ನಿೋಡನತಾಿರೆ..

•

ಘಟಕ ಪೂಣಿಗೆೊಂಡ ಕನರಿತಂತೆ ಕ್ೆೋಂದ ಕಛೆೋರಿಗೆ ವರದಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗನವುದನ.

