ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ
ನಂ 13/4, ಅನೆಕ್ಷ ಕಟಟ ಡ, ಅರವಿಂದ ಭವನ, ನೃಪತಿಂಗ ರಸ್ತೆ , ಬಿಂಗಳೂರು 560001.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 (ಸೆಂಟ್ರ ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 22/2005)
ರ ಕಲಂ 4 (1) (ಬಿ) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ದತ್ತ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ
ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ
ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ
ಮಂಡಳಿಯ ರ್ೆ ರ್ಹಾರ
ನಿರ್ಾಹಣೆಯನ್ನು
ಈ
ಕೆಳಗೆ
ನಮೂದ್ದಸಲಾದಂತೆ
ಶಾಖಾವಾರು
ಕತ್ಾರ್ೆ ಗಳನ್ನು ವೆಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ಆಡಳಿತ್ ಶಾಖ್ಯ
2. ಲೆಕು ಪ್ತ್ರ ಗಳ ಶಾಖ್ಯ
3. ಸ್ವ ೀಕೃತಿ ಮತ್ತತ ರವಾನೆ ಶಾಖ್ಯ
ಇದಲ್ಿ ದೇ, ಮೇಲ್ಲನ ವಭಾಗಗಳನ್ನು
ಕೆಂದ್ದರ ೀಕರಿಸ್ ನಿಯಂತಿರ ಸ್
ನಿರ್ಾಹಿಸಲು ರ್ೆ ರ್ಸಾಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರ ಹುದೆೆ ಯಲ್ಲಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ/ಕ.ಆ.ಸೇ
(ಆಯ್ದು ಶ್ರ ೀಣಿ) ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ ಹುದೆೆ ಯ
ತ್ತ್ಸ ಮಾನ ಅಥವಾ ಉನು ತ್ ಹುದೆೆ ಗಳಿೆಂದ ಪ್ರ ತಿನಿಯೀಜ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಕಾಯಾನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುವುದು.

4 (1) (ಬಿ) -I
ರಚನೆ ಕಾರ್ಾಗಳು ಕರ್ಾವಯ ಗಳು ಮತೆ ವವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿರ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಟ (Organisation
Chart) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು
(ರ್ಶರ ೀ ಹೆಚ್. ಎಸ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದ
ಮೂತಿಾ)
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು

ಆಪೆ ಕಾರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು

ಗ್ರಾ ಪ್- ಸಿ - 2

ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು
(ರ್ಶರ ೀ ಮಂಜುರ್ನಥ ಹಗಡೆ
ಕೆ.ಎಸ.ಎ.ಎಸ)

ಕಂಪನಿ ಸ್ತಕೆಾ ಟರಿ
(ಖಾಲ್ಲ)

ಲೆಕಾಾ ಧಿಕಾರಿಗಳು
(ರ್ಶರ ೀಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ ಮ ೀ.ಆರ್)

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು

ಆಡಳಿರ್ ಶಾಖೆ: ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ಬ್ಬ ೆಂದ್ದಗಳ ಸೇವಾ ವಷಯಗಳು, ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ
ಅಹವಾಲುಗಳ ವಲೇವಾರಿ ನಿಗಮಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ಾಹಣೆ ಕರ್ನಾಟ್ಕ
ವಧಾನಸಭೆ, ವಧಾನ ಪ್ರಿಷತ ಪ್ರ ಶ್ು ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಇನಿು ತ್ರೆ
ವಷಯಗಳ ನಿರ್ಾಹಣೆ ಮತ್ತತ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ೀಕೃತ್ವಾದ
ಅರ್ಜಾಗಳ ವಲೇವಾರಿ.

4 (1) (ಬಿ)- II
ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸ್ಬ್ಬ ೆಂದ್ದ
ರ್ಗಾದರ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತತ ಕತ್ಾರ್ೆ ಗಳು
ಗೂರ ಪ -ಡಿ ನೌಕರರು

ಬೆರಳಚ್ಚಿ ಗಾರರು/ಗಣಕಯಂತ್ರ
ನಿವಾಾಹಕರು
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು
ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕಂಪ್ನಿ ಸಕೆರ ಟ್ರಿ

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸವ ಚಿ ತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಕಡತ್ಗಳನ್ನು , ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು
ವವಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉನು ತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ತ್ತತ ಗಿ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು.
ಬೆರಳಚ್ಚಿ ನಿರ್ಾಹಣೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಸಾು ೆ ನಿೆಂಗ ಉಸತ ವಾರಿ
ರ್ಹಿಸಲಾದ
ವಷಯಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ಹ
ಸಮಗರ
ವಷಯ
ನಿರ್ಾಹಣೆಯೆಂದ್ದಗೆ ಕಡತ್ ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದು.
ಲೆಕು ಶಾಖ್ಯಯ ವಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಂಪೂಣಾ ವಷಯಗಳ
ಮೇಲುಸುತ ವಾರಿ ನಿರ್ಾಹಣೆ.
ಆಡಳಿತ್ ವಭಾಗದ, ಲೆಕು ಶಾಖ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ
ಸಮಗರ ಕಛೇರಿ ಮೇಲುಸುತ ವಾರಿಯ ನಿರ್ಾಹಣೆ.

4 (1) (ಬಿ) - III
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಗಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಿೀಮಾಾನ
ತೆಗೆದುಕೊಳುು ರ್ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯಾವಧಾನ.
ವಷಯ
ನಿವಾಾಹಕರು
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ
ಕಡತ್ಗಳನ್ನು
ಕರ್ನಾಟ್ಕ
ಸಕಾಾರದ
ಕಾಯಾವೆಂಗಡಣೆ, ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರದ ರ್ೆ ರ್ಹಾರ ನಿರ್ಾಹಣೆ
ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಉನು ತ್ತಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿೀಮಾಾನ ಕೈಗೊಳುು ತ್ತತ ರೆ.

4 (1) (ಬಿ) - IV
ಕಾಯಾನಿರ್ಾಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸ್ದ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಾನಿರ್ಾಹಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ರೂಡಿ ಮತ್ತತ ಕಾಲ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತ್ತ ದೆ.

1. ಗೂರ ಪ

-ಡಿ ನೌಕರರು: ರ್ಹಿಸಲಾದ ಕೆಲ್ಸರ್ನ್ನು
ಅೆಂದೇ ಯಥಾರ್ತ್ತತ ಗಿ
ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದು.
2. ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು: ರ್ಹಿಸಲಾದ ಕೆಲ್ಸರ್ನ್ನು ಅೆಂದೇ ಯಥಾರ್ತ್ತತ ಗಿ
ನಿರ್ಾಹಿಸುವುದು.
3. ವಷಯ ನಿವಾಾಹಕರು : ಸ್ವ ೀಕೃತ್ವಾದ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸ್
ಉನು ತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು. ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳು, ಸಚ್ಚರ್ರುಗಳ,
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶಾಸಕರುಗಳ, ವಧಾನ ಪ್ರಿಷತ ಸದಸೆ ರುಗಳ, ಲೀಕಸಭಾ
ಸದಸೆ ರುಗಳ, ರಾಜ್ೆ
ಸಭಾ ಸದಸೆ ರುಗಳ ಹಾಗೂ ಇನಿು ತ್ರೆ ಗಣೆ ರುಗಳ
ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳನ್ನು ಪಾರ ಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ತ್ತತ್ತಾ ವಷಯಗಳಿದೆ
ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉನು ತ್ತಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕೆು ತಂದು ಸೂಕತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆದು
ಸಕಾಾರದ ಆದೇಶಗಳಂತೆ ಕರ ಮ ಜ್ರುಗಿಸುವುದು. ಪ್ತ್ರ ರ್ೆ ರ್ಹಾರಗಳನ್ನು
/
ಕಡತ್ಗಳನ್ನು
ಮೆಂದ್ದನ ಸೂಕತ
ಕರ ಮಕಾು ಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುವುದು

4 (1) (ಬಿ) – V
ಕಾರ್ಾನಿವಾಹ್ಣೆರ್ ವಲೇವಾರಿರ್ಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ಮಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು,
ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತೆ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗುತಿತ ರುರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತತ
ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಸಕಾಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು. ಸಕಾಾರದ ಪೂರಕ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತತ ನಿಯಮಗಳು,
ಸುತ್ತೀಲೆಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಪಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟಿು ನಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು.

4(1) (ಬಿ) – VI
ಹೊೆಂದ್ದರುರ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲ್ಲಿ ರುರ್ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳು ವರ್ರಗಳು
ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ ಸ್ಬ್ಬ ೆಂದ್ದಗಳ ಸೇವಾ
ವಷಯಗಳ ನಿರ್ಾಹಣೆಗಳು ಮತ್ತತ ಮತಿತ ತ್ರೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕಡತ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನಿು ತ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಲಾಗುತಿತ ಲ್ಿ .

4 (1) (ಬಿ) – VII

ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕರಿಿಂದ ಸಿವ ೀಕೃರ್ವಾದ ಮನವಗಳನುು
ಉನು ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಗಮನಕೆಾ
ತಂದು, ಮಂಡಳಿರ್ ಕಾರ್ಾವಾಯ ಪಿೆ ಗೆ ಒಳಪಟಟ
ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳನುು
ಇರ್ಯ ರ್ಾಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇರ್ರೆ ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು ಇದಿ
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಇಲಾಖೆಗೆ ತತಾ ಕಾ ಮಕಾಾ ಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಲ್ಿ ದೆ ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕರುಗಳು
ಅವರ ಅರ್ಜಾಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತೆ ಉನು ತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ್ದಗೆ ಚರ್ಚಾಸಿ ಇರ್ಚಿ ಸಿದಿ ಲ್ಲಿ
ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುವುದು.

4 (1) (ಬಿ) – VIII
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ 6 ನೇ ನಿರ್ದಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ – ನಡವಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ 6 ನೇ ನಿರ್ದಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯು ಸೋಮವಾರ
ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 26 ಏಪ್ರಾ ಲ್ 2021 ರ ಮಧ್ಯಯ ಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ನ ಕಾರಣದ್ಧಾಂದಾಗಿ Zoom ವಿೋಡಿಯೋ
ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿ.ಸೂ.
ಸಂ

1

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪಾಲ್ಗ ೊಂಡ ನಿರ್ದಾಶಕರ ಹೆಸರು:
1.
2.

ಮಂಡಳಿಯ 6ನೇ ನಿರ್ದಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಶ್ಾ ೋ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದಮೂರ್ತಾ ಹ್ಳೇಬೋಡು ಶ್ಯಯ ಮಣಣ – ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು
ಶ್ಾ ೋಮರ್ತ ಲಕ್ಷ್ ಮ ೋ, ಕಾಂದಾ ಸ್ಥಾ ನಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ ರ ಕಛೇರಿ, ಧ್ಯ.ದ.ಇ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ರ್ನಮ
ನಿರ್ದಾಶ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದಾಶಕರು,

3.

ಶ್ಾ ೋ ಮಂಜುರ್ನಥ ಹೆಗಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್, ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿದ್ದ ನಿರ್ದಾಶಕರ ಹೆಸರು:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ಶ್ಾ ೋ ಗೋಪ್ರರ್ನಥ ಚಾಮರಾಜ್ನಗರ ವಾಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಯಯ
ಶ್ಾ ೋ ಸುಬ್ರಾ ಯ ಎಾಂ ಹೆಗಡೆ
ಶ್ಾ ೋ ಛಾಯಾಪರ್ತ ಕೆಟಟ ನಕೆರೆ ರ್ನಗಪಪ ಜೋಯಿಸ್
ಶ್ಾ ೋ ವ್ಸಂತ ಗುರುರ್ನಥ ರ್ನಡಜೋಶ್
ಶ್ಾ ೋ ಪರ್ತತ ಚಂದಾ ಶೇಖರ ಶ್ಾ ೋನಿವಾಸ
ಶ್ಾ ೋ ಮೈಸೂರು ರಾಮಸ್ಥಾ ಮಿ ಬ್ರಲಕೃಷ್ಣ
ಶ್ಾ ೋಮರ್ತ ರಾಮಚಂದಾ ಮೂರ್ತಾ ಚ್ಚಕಕ ರ್ನಯಕನಹ್ಳಿಿ ವ್ತಸ ಲ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆಹಾಾ ನಿತ ನಿರ್ದಾಶಕರ ಹೆಸರು:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ಶ್ಾ ೋ ಡಾ॥ ಬ.ಎಸ್ ರಾಘವಾಂದಾ ಭಟ್
ಶ್ಾ ೋ ಡಿ ವಿ ರಾಜಾಂದಾ ಪಾ ಸ್ಥದ್
ಶ್ಾ ೋ ಪವ್ನ್ ಕುಮಾರ್.ವಿ
ಶ್ಾ ೋ ಜ್ಗದ್ಧೋಶ್ ಹುನಗುಾಂದ್
ಶ್ಾ ೋ ವಿನಿೋತ್ ಶ್ಯಯ ಮ್ ಭಟ್
ಶ್ಾ ೋ ಜ್ಗರ್ನನ ಥ ಕುಲಕರ್ಣಾ
ಶ್ಾ ೋ ಎ.ಜೆ. ರಂಗವಿಠ್ಠ ಲ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆಹಾಾ ನಿತರ ಹೆಸರು:
18. ಶ್ಾ ೋ ರಾಜಾಂದಾ .ಜಿ, Chartered Accountant
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ 6 ನೇ ನಿರ್ದಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ಾಂಡ
ನಿರ್ದಾಶಕರ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ ಪರಿಗರ್ಣಸಲಾಯಿತ್ತ.
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ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ಾ ೋ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದ ಮೂರ್ತಾ ಹ್ಳೇಬೋಡು ಶ್ಯಯ ಮಣಣ ರವ್ರು ಸಭೆಯ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನನ ವ್ಹಿಸಿಕಾಂಡರು. ಸಭೆಯನ್ನನ ನಡೆಸಲು ಅಗತಯ ವಾದ ಕೋರಮ್ ಇರುವ್ ಕಾರಣ ಮಾನಯ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಸಭೆಯು ಮಾನಯ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ನಿಧ್ಾರಿಸಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ಾಂಡ ಎಲಾಿ ನಿರ್ದಾಶಕರನ್ನನ
ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ್ ಆಹಾಾ ನಿತ ನಿರ್ದಾಶಕರನ್ನನ ಸಭೆಗೆ ಆಹಾಾ ನಿಸಿದರು.

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ಾಂಡ ಎಲಾಿ ನಿರ್ದಾಶಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾ ಗತವ್ನ್ನನ
ತದನಂತರ ಸಭೆಯ ಕಾಯಾಸೂಚ್ಚಯನ್ನನ ಕೈಗೆರ್ತತ ಕಳಿ ಲಾಯಿತ್ತ.
3

ಕೋರಿದರು.

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ನಿರ್ದಾಶಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿ ತಿಯನುು ಅೊಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ :
ಶ್ಾ ೋ ಮಂಜುರ್ನಥ ಪಾ ಸ್ಥದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಸಕಾಾರದ ಪಾ ಧ್ಯನ ಕಾಯಾದಶ್ಾಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯ
(ಮುಜ್ರಾಯಿ) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ರ್ನಮ ನಿರ್ದಾಶ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಶ್ಾ ೋ ಕೆ ಎ
ದಯಾನಂದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,ಆಯುಕತ ರು, ಧ್ಯಮಿಾಕ ದರ್ತತ ಇಲಾಖ್ಯ, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ರ್ನಮ
ನಿರ್ದಾಶ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಶ್ಾ ೋಮರ್ತ ಭಾನ್ನಮರ್ತ ಕರುಣಾಕರನ್,ಹೆಚ್ಚಿ ವ್ರಿ ಕಾಯಾದಶ್ಾಗಳು,
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯ (ಮುಜ್ರಾಯಿ) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ರ್ನಮ ನಿರ್ದಾಶ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದಾಶಕರು
ಮತ್ತತ ಶ್ಾ ೋ ಮೇಯರ ಶ್ವ್ರಾಮ ಉಡುಪ, ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಶ್ಾ ೋ ಕೆ.ರಾಜಶ್ ನಡಯ ಾಂರ್ತಲಾಿ ಯ, ನಿರ್ದಾಶಕರು,
ಶ್ಾ ೋ ಗುರುರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಣ ಚಾಯಾ ಕಟ್ಟಟ , ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಶ್ಾ ೋ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಪುರುಷೋತತ ಮ್, ವಿಶೇಷ್ ಆಹಾಾ ನಿತ
ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಶ್ಾ ೋ.ವದಬ್ಾ ಹ್ಮ ಡಾ.ವಿ.ಭಾನ್ನಪಾ ಕಾಶ ಶಮಾ, ವಿಶೇಷ್ ಆಹಾಾ ನಿತ ನಿರ್ದಾಶಕರು ಇವ್ರು
ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವ್ಹಿಸಲು ಅರ್ನನ್ನಕೂಲವ್ನ್ನನ
ವ್ಯ ಕತ ಪಡಿಸಿ ಪೂವಾಾನ್ನಮರ್ತಯನ್ನನ
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಾಂದ ಪಡೆದ್ಧದದ
ಕಾರಣ, ಅವ್ರ ಅನ್ನಪಸಿಾ ರ್ತಯನ್ನನ
ರಜೆ ಎಾಂದು
ಪರಿಗರ್ಣಸಲಾಯಿತ್ತ.
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5 ನೇ ನಿರ್ದಾಶಕ ಮಂಡಳಿ
ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೊಳುು ವುದ್ದ.

ಸಭೆಯ

ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ನ

ತಿದ್ದದ ಪಡಿಯನುು

ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ

ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರ ಮುಾಂದೆ 5 ನೇ ನಿರ್ದಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ನಡವ್ಳಿಯನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ
ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷ್ಯ ಸೂಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ನ ರ್ತದುದ ಪಡಿಯನ್ನನ ಪರಿಗರ್ಣಸಿ, ನಡವ್ಳಿಯನ್ನನ ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
a)

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯಯ (12) ರಲ್ಲಿ ರ್ತಳಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಾಂದ್ಧೋಪನಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಮೆಟ್ಟಾ ಕ್ ನಂತರದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ವತನ ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮಾಗಾಸೂಚ್ಚಯಲ್ಲಿ
ಎಲಾಿ

ಗುಾಂಪುವಾರು

ಕೋಸ್ಾ

ಗಳಿಗೆ

ಗರಿಷ್ಠ

ಮೊತತ

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತತ

(ಉದಾ: ಗೂಾ ಪ್ ‘ಎ’, ಗೂಾ ಪ್ ‘ಬ’ etc). ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:11-02-2021 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ವತನ ತಂತ್ಾ ಾಂಶ, ಇ
ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಯೋಜ್ರ್ನ ನಿರ್ದಾಶಕರಾಂದ್ಧಗೆ ಚಚ್ಚಾಸಿದಂತೆ, ಪಾ ಸುತ ತ

ಸಕಾಾರವು ವಿವಿಧ್

ಸಿೋಟುಗಳಿಗೆ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ್ ಶುಲಕ ವ್ನ್ನನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ್ ಹಿನನ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಾಂಪುವಾರು
ಕೋಸ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ್ ‘ಗರಿಷ್ಠ
ಆರ್ದಶದಂತೆ

ಶುಲಕ

ಮಿರ್ತ’ ಯನ್ನನ

ಮರುಪಾವ್ರ್ತಸಲು

ರದುದ ಪಡಿಸಿ, ಸಕಾಾರದ

ಸಮಿಮ ರ್ತಸಿ

30-12-2020 ರ 5 ನೇ ನಿರ್ದಾಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ನಡವ್ಳಿಯನ್ನನ

ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:

ರ್ತದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಭೆಯ

ಅನ್ನಮೊೋದನೆಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದುದ , ಸದರಿ ರ್ತದುದ ಪಡಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೋತತ ರ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
b)

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯಯ (20) ರಲ್ಲಿ ರ್ತಳಿಸಿದಂತೆ 2019-20 ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರಿೋಕೆ್ ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ

ಅಾಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿಪಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪಾ ರ್ತಭಾ ಪುರಸ್ಥಕ ರ ನಿೋಡುವ್ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಪಾ ರ್ತ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಮೂರು ಸ್ಥಾ ನ ಪಡೆದ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಣಾಯ ಕೈಗಾಂಡಂತೆ

ನೇರ ನಗದು

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ (DBT) ಯನ್ನನ ಮಂಡಳಿಯ SBI ನ ಉಳಿತ್ಯ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಖಾತೆಗೆ (ಲೆಕಕ
ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ 4059-80-051-0-55 -132ಯಡಿ) ಪಾವ್ರ್ತಸಲು ಸಭೆಯು ಅನ್ನಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದುದ . ಈ ಉದೆದ ೋಶಕಾಕ ಗಿ
ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪ್ರ ಜಿಲೆಿ ಯ ಅನಿಷ್ ಜೋರ್ಷ
ಎಾಂಬ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಯನನ ಳಗಾಂಡಂತೆ ಒಟುಟ 144 ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿದದ ರು. ಆದರೆ ಉಡುಪ್ರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಅನಿಷ್ ಜೋರ್ಷ ಎಾಂಬ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ ಸೂಕತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ವಳೆ ಹಾಗೂ
ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ್ ಸರ್ನಮ ನ ಕಾಯಾಕಾ ಮಕೆಕ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ವಳೆಯಲ್ಲಿ
ಸದರಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಯಿಾಂದ ಯಾವುರ್ದ ಆಸಕ್ಷತ ಕಂಡುಬಂದ್ಧಲಿ ದ ಕಾರಣ ಈ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ ಪ್ಾ ೋತ್ಸ ಹ್
ಧ್ನವ್ನ್ನನ

ಪಾವ್ರ್ತ

ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .

ಹಾಗೂ

ಇರ್ದ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಿಯಾದ ಪಾ ಕೃರ್ತ.ಡಿ ಇವ್ರು ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ

ಮಂಗಳೂರಿನ

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ

ಕರೆಮಾಡಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುರ್ದ ಆಸಕ್ಷತ ತೋರದ್ಧದದ ರೂ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿದೆಾಶಕರ ಕರೆಗೆ
ಓಗಟುಟ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ನಮ ನ ಕಾಯಾಕಾ ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿ, ತದನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ

ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುತ್ತ ರೆ. ಈ ವಳೆಗಾಗಲೇ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಣಾಯಿಸಿದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ
ಪಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾ ಕೃರ್ತ.ಡಿ ಎಾಂಬ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಯ ಹೆಸರಿಲಿ ದ ಕಾರಣ, ಪಾ ಸುು ತ ಉಡುಪಿಯ
ಅನಿಷ್ ಜೀಷಿ ಎೊಂಬ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಯ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಸೂಕು
ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾ ಕೃತಿ.ಡಿ ಎೊಂಬ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಯನುು

ದ್ಯಖಲೆಗಳನುು

ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ

ಪರಿಷ್ಕ ೃತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮೊೋದ್ಧಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಒದ್ಗಸ್ಥರುವ

ರ್ತದುದ ಪಡಿಮಾಡಿದುದ
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ಸಕಾಾರದ್ಧೊಂದ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೊಸದ್ಯಗ ನೇಮಕವಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದಾಶಕರ, ಅಧಿಕಾರೇತರ
ನಿರ್ದಾಶಕರ ಹೆಸರನುು ನಿರ್ದಾಶಕ ಸ್ಥಿ ನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ ;
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ಧಾಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಶ್ಾ ೋ ಎಾಂ ಮಹಾಂದಾ ಜೈನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸಕಾಾರದ ಅಪರ ಮುಖಯ ಕಾಯಾದಶ್ಾಗಳು , ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯ (ಮುಜ್ರಾಯಿ) ಇವ್ರ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ಶ್ಾ ೋ
ಮಂಜುರ್ನಥ್ ಪಾ ಸ್ಥದ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಪಾ ಧ್ಯನ
ನೇಮಕಾರ್ತಯನ್ನನ

ಕಾಯಾದಶ್ಾಗಳು, ಕಂದಾಯ

ಇಲಾಖ್ಯ,

ಇವ್ರ

ಪರಿಗರ್ಣಸಲಾಯಿತ್ತ. ಹಾಗೂ ಶ್ಾ ೋ ಮುಕುಾಂದ್ ಭಿಕಾಜಿ ರ್ನತ್ತ ರವ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧಾಂದಾಗಿ

ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾ ನಕೆಕ ಸಕಾಾರದ್ಧಾಂದ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲಾದ ಶ್ಾ ೋ ವ್ಸಂತ ಗುರುರ್ನಥ ರ್ನಡಜೋಶ್ ಇವ್ರನ್ನನ
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದಾಶಕರ ಸ್ಥಾ ನಕೆಕ ಪರಿಗರ್ಣಸಲಾಯಿತ್ತ.
"ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ಕದ , 2013 ರ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಆರ್ದಶ ಸಂಖ್ಯಯ :

ಇ-ಡಿಪ್ರಎಆರ್ 149 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2021 ದ್ಧ:31-03-2021 ರ ಅನ್ನಸ್ಥರ”, ಶ್ಾ ೋ. ಮಂಜುರ್ನಥ್ ಪಾ ಸ್ಥದ್
ಭಾ.ಆ.ಸೇ ರವ್ರನ್ನನ ಕಂಪನಿಯ ರ್ನಮಿನಿ ನಿರ್ದಾಶಕರಾಗಿ ನೇಮಸಿಕಳಿ ಲಾಗಿದೆ.
"ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ಕದ , 2013 ರ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಮತ್ತತ ಸಕಾಾರದ ಆರ್ದಶದ ಅನ್ನಸ್ಥರ”, ಕಂಇ 30 ಮುಅಬ
2021

ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:19-04-2021

ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಕಾಾರದ

ಆರ್ದಶ

ಮತ್ತತ

ದಾಖಲೆಗಳನನ ಳಗಾಂಡು, ಶ್ಾ ೋ ವ್ಸಂತ ಗುರುರ್ನಥ ರ್ನಡಜೋಶ್ ರವ್ರನ್ನನ

ಅಗತಯ ವಿರುವ್

ಇತರ

ಕಂಪನಿಯ ರ್ನಮಿನಿ

ನಿರ್ದಾಶಕರಾಗಿ ನೇಮಸಿಕಳಿ ಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೇಲ್ಲನ ನೇಮಕಾರ್ತ ನಿಣಾಯವ್ನ್ನನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಥಟ ಾರ್ ಗೆ Form DIR 12 ಅನ್ನನ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಎಲಾಿ ಕಾಯಾಗಳನ್ನನ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಾಶಕರಿಗೆ
ತ್ತ್ಕ ಲ್ಲಕ ಕಂಪನಿ ಕಾಯಾದಶ್ಾಯವ್ರ ಮೂಲಕ ನಿವ್ಾಹಿಸಿಕಳಿ ಲು ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ
ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2019-20 ರ ಆರ್ಥಾಕ ವರದ್ಧಯ
ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀಧರ್ನ ಕಾಯಾವನುು (Supplementary Audit) ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದದ
(ದ್ಧರ್ನೊಂಕ 16-03-2021 ರಿೊಂದ್ 20-03-2021 ರ ವರೆಗೆ). ಸದ್ರಿ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂದೆ
ದ್ಧರ್ನೊಂಕ 31-12-2020 ರಂದ್ದ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯೊಂದ್ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ್ Financial Statement ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ Note No.1 to 7 ನುು ನಿೀಡಿದ್ದದ , ಇದ್ಕ್ಕೆ ಪಾ ತಿಯಾಗ ಸ್ಥದ್ಿ ಪಡಿಸಲಾದ್ ಪರಿಷೆ ೃತ
Financial Statement ನುು ಅನುಮೀದ್ಧಸುವ ಬಗೆಗ ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ ಪರಿಷೆ ೃತ Financial Statement
ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ Statutory Auditor ಆದ್ AGIWAL and CO., ರವರು ನಿೀಡಿದ್ ಪರಿಷೆ ೃತ Draft
Audit Report ನುು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ವ್ರದ್ಧಯ

ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ರ್ನ

ಕಾಯಾ

ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾ 2019-20 ರ ಆರ್ಥಾಕ

(Supplementary

Audit)ವ್ನ್ನನ

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು

ಕೈಗಾಂಡಿದುದ (ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 16-03-2021 ರಿಾಂದ 20-03-2021 ರ ವ್ರೆಗೆ). ಸದರಿ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ
ಹಿಾಂದೆ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 31-12-2020 ರಂದು ಮಂಡಳಿಯ ವ್ರ್ತಯಿಾಂದ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ Financial Statement ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Note No.1 to 7 ನ್ನನ

ನಿೋಡಿದುದ , ಇದಕೆಕ

ಪಾ ರ್ತಯಾಗಿ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಪರಿಷ್ಕ ೃತ

Financial Statement (ಅನ್ನಬಂಧ್-3) ನ್ನನ ಸಭೆಯು ಅನ್ನಮೊೋದ್ಧಸಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪರಿಷ್ಕ ೃತ Financial
Statement ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ Statutory Auditor ಆದ AGIWAL and CO., ರವ್ರು ನಿೋಡಿದ ಪರಿಷ್ಕ ೃತ Draft
Audit Report ನ್ನನ

ಸಹ್ ಸಭೆಯು ಸವಾಾನ್ನಮತದ್ಧಾಂದ ಯಥಾಸಿಾ ರ್ತ ಸರಿ ಇದೆ ಎಾಂದು ಒಪ್ರಪ

ಅನ್ನಮೊೋದ್ಧಸಿತ್ತ.
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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2020-21 ರ ಆರ್ಥಾಕ ವರದ್ಧ (
Profit & Loss, Balance sheet ಇತ್ಯಯ ದ್ಧ) ವರದ್ಧಗಳನುು ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೀದ್ಧಸ್ಥ,
Comptroller

and

Auditor

General

of

India,

New

Delhi

ಇವರಿೊಂದ್

ಮಂಡಳಿಯ

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀಧನೆಗಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ್ AGIWAL and CO., ಸಂಸ್ಥಿ ಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಸ್ಥಕೊಡುವ ಬಗೆಗ .

ಮಂಡಳಿಯ 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ರದ್ಧ ( Profit & Loss, Balance sheet ಇತ್ಯ ದ್ಧ) ಗಳನ್ನನ
ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವ್ರದ್ಧಯನ್ನನ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಒಪ್ರಪ ಸದರಿ ವ್ರದ್ಧಯನ್ನನ
Comptroller and Auditor General of India, New Delhi ಇವ್ರಿಾಂದ ಮಂಡಳಿಯ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ನೆಗಾಗಿ
ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ M/s AGIWAL and CO., ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ಮುಾಂದ್ಧನ ಕಾ ಮಕಾಕ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲು ಸಭೆಯು
ನಿಧ್ಾರಿಸಿತ್ತ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿಾಂದ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ನೆಯಾದ ನಂತರ 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ ಆರ್ಥಾಕ
ವ್ರದ್ಧಯನ್ನನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂಗಳೂರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸದರಿಯವ್ರಿಾಂದ
ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ಯಸನಬ್ದಿ
ಲೆಕಕ
ಪರಿಶೋಧ್ನೆಯನ್ನನ
ನಡೆಸಿಕಡುವಂತೆ ಕೋರಲು ಸಭೆಯು
ನಿಧ್ಾರಿಸಿತ್ತ.
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ಸಕಾಾರದ್ ಆರ್ದಶ ಸಂಖ್ಯಯ : ಕಂಇ 30 ಮುಅಬಿ 2021 ದ್ಧರ್ನೊಂಕ:16-03-2021 ರಂತೆ ಈ ಹೊಂದೆ
ಮಂಡಳಿಯೊಂದ್ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ್ 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ ಕ್ರಾ ಯಾ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪಾ ಸ್ಥು ವನೆಗೆ,
ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣ ನಿೀಡಲು ಕೊೀರಿರುವ ಹನು ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣ ಕುರಿತು ಚಚಿಾಸುವ ಬಗೆಗ .
2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಾ ಯಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆ.ಬ.ಡಿ.ಬ
ಸಿ.ಆರ್ 08/2020-21 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:22-02-2021 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿರುತತ ದೆ.
ಸದರಿ ಕ್ಷಾ ಯಾ
ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಸಕಾಾರವು, ಕಂಇ 30 ಮುಅಬ 2021 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:16-03-20201 ರ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರವು ಆಕೆ್ ೋಪ್ರಸಿ ಸಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಣವ್ನ್ನನ
ನಿೋಡಲು ಕೋರಿರುವ್
ಹಿನನ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಣವ್ನ್ನನ ಮಾನಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ನಿರ್ದಾಶನದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಧ ಎಲಾಿ
ನಿರ್ದಾಶಕರ ಗಮನಕೆಕ ತರಲಾಯಿತ್ತ. ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರಕೆಕ ನಿೋಡಬೇಕಾದ ಎಲಾಿ ರ್ನಲ್ಕಕ ಸಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಣದ
ಕುರಿತ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷ್ವಾಗಿ ಚಚ್ಚಾಸಲಾಯಿತ್ತ. ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ
ಸಕಾಾರಕೆಕ ಸಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಣವ್ನ್ನನ ನಿೋಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರ್ತೋಮಾಾನಿಸಿ, ಸದರಿ ಸಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಣವ್ನೆನ ೋ ಸಕಾಾರಕೆಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲು ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಾಶಕರಿಗೆ ರ್ತಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
1. ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ವಿವೇಚರ್ನ ಕೊೀಟಾ ನಿೀಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಪಾರದ್ಶಾಕತೆ ಬರಲು ಸ್ಥಧಯ ವೇ ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ
ಶಷಯ ವೇತನ ಯೀಜ್ನೆಯನುು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗಳಿಸಲು ಇರುವ ತೊಂದ್ರೆಗಳೇನು
ಹಾಗೂ ಇರ್ದ ರಿೀತಿಯ ಬೇರೆ ನಿಗಮ / ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಯೇ ?
ಮಂಡಳಿಯು ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:30-12-2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ವಿವಚರ್ನ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ
ಶ್ಷ್ಯ ವತನವ್ನ್ನನ ನಿೋಡುವ್ ಕುರಿತ್ತ ವಿಸತ ೃತವಾಗಿ ಚಚ್ಚಾಸಿ ನಿಣಾಯ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆ ಏಕೆಾಂದರೆ,
ಸ್ಥಾಂದ್ಧೋಪನಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲನೇ ವ್ಷ್ಾದಲ್ಲಿ
ಹಾಕ್ಷಕಾಂಡಿರುವ್ ಪಾ ಮುಖ
ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದುದ , ಇದರ ಉದೆದ ೋಶ ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಭಾಗಗಳ ಕುಗಾಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುರ್ತತ ರುವ್
ಸಮುದಾಯದ ಅಹ್ಾ ಬ್ಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಬ್ಡವ್ರಿದುದ
ಅವ್ರಿಗೆ SSP Portal ನಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಮ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಆಗುರ್ತತ ಲಿ ಎಾಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ.
ಜತೆಗೆ ಇನ್ನನ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವ್ಷ್ಾವಾದದ ರಿಾಂದ ಹ್ಲವಾರು ಅಹ್ಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಂದ್ಧೋಪನಿ
ಯೋಜ್ನೆ ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವ ಇಲಿ . ಮಂಡಳಿಯ ಮಾನಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಾಶಕರು ಜಿಲಾಿ ಮತ್ತತ
ತ್ಲ್ಕಿ ಕು-ಹೊೋಬ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕವಾಗಿ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಅಹ್ಾತೆ ಇರುವ್
ಬ್ಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಸೌಲಭಯ / ಕಂಪೂಯ ಟರ್/ ಇಾಂಟನೆಾಟ್ ಸೌಲಭಯ ಇಲಿ ದ್ಧರುವುದರಿಾಂದ
ಆನ್ೈನ್ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗರ್ದ ಶ್ಷ್ಯ ವತನದ್ಧಾಂದ ವಂಚ್ಚತರಾಗಿದಾದ ರೆ ಎಾಂಬುದು ರ್ತಳಿದು ಬಂದ್ಧರುತತ ದೆ.
ಅಾಂತಹ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ ಭೌರ್ತಕ ಅಜಿಾ, ದಾಖಲೆ, EWS, ಆಧ್ಯರ್ ಪಡೆದು ಶ್ಷ್ಯ ವತನ ನಿೋಡುವ್
ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಚರ್ನ ಕೋಟಾ ಇಟುಟ ಕಳಿ ಲು ರ್ತೋಮಾಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಾಂದು ವಳೆ EWS certificate
ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದುದು ಕಂಡುಬಂದ ಪಾ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ಧಾಂದ ನಿೋಡಲಾದ BPL card/
ಆದಾಯ ಪಾ ಮಾಣ ಪತಾ ವ್ನ್ನನ ಪರಿಗರ್ಣಸಿ, ಈ ವಿವಚರ್ನ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ೈನ್ ಮೂಲಕ
ಶ್ಷ್ಯ ವತನ ನಿೋಡುವಾಗ ಇತರ ಅಹ್ಾತ್ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ ೈನ್ ನಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕಾದ ಎಲಾಿ ದಾಖಲಾರ್ತಗಳನ್ನನ ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಪಡೆರ್ದ ಅಹ್ಾ ಪಾ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ
ನಿೋಡುಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ SSP Portal ನ ವಿಧ್ಯನದಂತೆ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ ಹ್ಣವ್ನ್ನನ
ಫಲಾನ್ನಭವಿಯ
ಆಧ್ಯರ ಜೋಡಿತ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ DBT ಮೂಲಕ ಶ್ಷ್ಯ ವತನವ್ನ್ನನ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಈ
ವಿವಚರ್ನ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ಕಾಶ ಕಳೆದುಕಾಂಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಾನವಿೋಯತೆ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ್ ಏಕೈಕ ಉದೆದ ೋಶವಿದುದ , ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರದಶಾಕತೆ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ
ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಸ್ಥಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಿೋಡುರ್ತತ ರುವ್ ಒಟುಟ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ ಮೊತತ ದ ಅಾಂದಾಜು ಪಾ ರ್ತಶತ 5 ರಷ್ಟ ನ್ನನ
ಮಾತಾ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ವಿವಚರ್ನ ಕೋಟಾದಡಿ ನಿೋಡಲು ಮಂಡಳಿಯು ಸವಾಾನ್ನಮತದ್ಧಾಂದ ರ್ತೋಮಾಾನಿಸಿದೆ.
ಇದಕೆಕ ಸಕಾಾರ ಅನ್ನಮರ್ತ ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
2. ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ‘ಅರುೊಂಧತಿ’ಯೀಜ್ನೆಗೆ ತತಸ ಮಾನ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ

ಧಾರ್ಮಾಕ ದ್ತಿು ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಸಪು ಪದ್ಧ ಯೀಜ್ನೆಯು ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ದ್ದದ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸಮಾಜ್ವೂ
ಕೂಡ ಸದ್ರಿ ಯೀಜ್ನೆಯನುು ಸದ್ದಪಯೀಗ ಪಡೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ಯಗದೆ.
ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ತತಸ ಮಾನ ಯೋಜ್ನೆ ಧ್ಯಮಿಾಕದರ್ತತ ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ ಇದದ ರೂ ಸಹ್ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ಇದುವ್ರೆಗೆ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸಮುದಾಯದ ಅಹ್ಾ ಬ್ಡ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅದರ ಪಾ ಯೋಜ್ನ ಸಿಗುರ್ತತ ಲಿ
ಎಾಂಬುದನ್ನನ ಮಂಡಳಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ವಾರ್ಷಾಕ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಷಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ
ಇರುವ್ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳಿಗೂ ಅನಾ ಯಿಸುವುದರಿಾಂದ, ಧ್ಯಮಿಾಕ ದರ್ತತ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
ಪಾ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದುಕಳಿ ದ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸಮುದಾಯಾದ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆ ರೂಪ್ರಸಲಾಗಿದೆ.
ಜತೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಸಮುದಾಯದ ಸವ್ಾತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಶ್ಯಸನಬ್ದಿ ವಾಗಿ ರಚ್ಚಸಿದ
ವಿಶೇಷ್ ಉದೆದ ೋಶ್ತ ವಾಹ್ಕ (SPV) ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಬೇರೆ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಾಂತಹ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿವ ಎಾಂಬ್
ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಯೋಜ್ನೆ ಮಾಡಬ್ರರದು ಎಾಂಬ್ ಪಾ ಶ್ನನ ಉದಬ ವಿಸುವುದ್ಧಲಿ .
3. ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜ್ನೆಯ ‘ಮೈತೆಾ ೀಯ’ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪುರೀಹತರು,
ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಭಟಟ ರು, ಯಾರು ಅಚಾಕರು ಎೊಂಬ ಬಗೆಗ ಸಕಾಾರದ್ಧೊಂದ್ ಸವೇಾ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ ,
ಆದ್ದ ರಿೊಂದ್ ಇೊಂತಹ್ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣರನುು ಗುರುತಿಸುವ ಮಾನದಂಡವೇನು? ತಹ್ಶೀಲಾದ ರರ ಮೂಲಕ
ಸದ್ರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಕಾಾರದ್ ಹಂತದ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆವಿಗೂ ಯಾವುರ್ದ
ಪಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕ ನಡೆದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ . ಹಾಗೂ ಇೊಂತಹ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳು ಸಕಾಾರದ್ ಇತರೇ ಯಾವುರ್ದ
ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ / ಮಂಡಳಿ/ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ್ ಬಗೆಗ ಮಾಹತಿ ಇದ್ದ ಲ್ಲಿ ಅದ್ರೊಂದ್ಧಗೆ
ಪಾ ಸ್ಥು ವನೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ . ಇದ್ರಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಷ್ಟಟ ?
ಇರ್ತತ ೋಚ್ಚನ ವ್ಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ್ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಪುರೋಹಿತ/ ಅಚಾಕ ಹಾಗೂ ಅಡಿಗೆ ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ ವ್ಧುಗಳು
ಸಿಗರ್ದ ಅವ್ರ ಸಂತರ್ತ ಕ್ಷ್ ೋರ್ಣಸುರ್ತತ ದೆ. ಈ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಥಯ ಯ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಅಾಂತಹ್ ಅಹ್ಾ
ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳನ್ನನ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳು ಮದುವಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ಾ ೋತ್ಸ ಹಿಸುವ್ ಉದೆದ ೋಶದ್ಧಾಂದ
ವ್ಧುಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿೋಡಲು ಮಂಡಳಿಯು ಸವಾಾನ್ನಮತದ್ಧಾಂದ
ನಿಣಾಯಿಸಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಧು ವ್ರರಿಬ್ಬ ರೂ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣರೆಾಂದು ಸಕ್ಷಮ ಕಂದಾಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ದೃಢೋಕರಣ ಪತಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಕಂದಾಯ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರಿಾಂದ ತ್ವು
ಪುರೋಹಿತರು/ ಅಚಾಕರು/ ಅಡಿಗೆ ವೃರ್ತತ ಯವ್ರೆಾಂದು ದೃಢೋಕರಣ ಪತಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳನ್ನನ
ವ್ಧುವಿನ
ಹಾಗೂ
ಮಂಡಳಿಯ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ
ನಿರ್ದಾಶಕರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ
ಖರಿೋದ್ಧಸಲಾಗುರ್ತತ ದುದ , ಅವು ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ಮೂರು ವ್ಷ್ಾಗಳವ್ರೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯ
ಅಭಿರಕೆ್ ಯಲ್ಲಿ ರುತತ ವ. ಈ ಮೂರು ವೃರ್ತತ ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣರೇ ಹೆಚ್ಚಿ ರುವುದರಿಾಂದ ಬೇರೆ ಮಂಡಳಿಗಳು
/ನಿಗಮಗಳು ಇದುವ್ರೆಗೆ ಈ ತರಹ್ದ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನನ ಕೈಗಾಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ
ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿರ್ತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯ ವಿಲಿ . ಮಂಡಳಿಯ ಬೈಲಾ ನಲ್ಲಿ ಹಳಲಾದಂತೆ
ಸಮುದಾಯದ ಸವ್ಾತೋಮುಖ ಅಭಿವೃಧಿದ ಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ಹ್ಮಿಮ ಕಳುಿ ವಾಗ ಇದು
ಮಂಡಳಿಯ Memorandum of Association ದನಾ ಯ ಇದೆಯ್ಕಾಂದಾದರೆ ಅರ್ದ ಮಾನದಂಡವಾಗಬೇಕ
ವಿನಃ ಇದುವ್ರೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಾಂತಹ್ ಯೋಜ್ನೆ ಕೈಗಾಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ ಅನ್ನನ ವ್ ವಿಷ್ಯ
ಪಾ ಸುತ ತವಾಗುವ್ದ್ಧಲಿ
ಎಾಂಬುದು ಮಂಡಳಿಯ ಸಪ ಷ್ಟ
ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಡಳಿಯು
ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧದ ಗಾಗಿ ರಚ್ಚಸಲಾದ ಒಾಂದು ವಿಶೇಷ್ ಉದೆದ ೋಶ್ತ ವಾಹ್ಕ(SPV) ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ
ಮಾನಯ ಸಕಾಾರವು ಇಾಂತಹ್ ಉತತ ಮ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮರ್ತ ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಸ್ಥಲ್ಲನಲ್ಲಿ 50 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನನ ನಿೋಡಲು ರ್ತೋಮಾಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಇೊಂತಹ್
ಭವನಗಳನುು ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಧಯ ವೇ? ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದ್ಯನವನುು ನಿೀಡಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ,
ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರಿನಲೆಿ ೀ ಆಸ್ಥು ಸೃಜ್ನೆ ಆಗಬೇಕಾಗರುತು ದೆ. ಇೊಂತಹ್ ಖಾಸಗೀ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕಟಟ ಡ
ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುದ್ಯನ ನಿೀಡಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಅೊಂತಹ್ ಕಟಟ ಡಗಳನುು ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ನೀೊಂದ್ಣಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುರ್ದ?
ಮಂಡಳಿಯು ಸಮುದಾಯದ ಸವ್ಾತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಶ್ಯಸರ್ನತಮ ಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ಕದ ,
ಕಲಂ 8 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚ್ಚಸಲಾದ ಸಕಾಾರದ Not for profit ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದೆದ ೋಶ
ಸಮುದಾಯದ ಸೇವಯೇ ಹೊರತ್ತ ಆಸಿತ ಸೃಜ್ನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಮಾಡುವ್ ಉದೆದ ೋಶದ್ಧಾಂದ ಈ ಮಂಡಳಿ
ರಚ್ಚಸಲಾಗಿಲಿ . ಸಕಾಾರಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ಕ್ಷಾ ಯಾ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ವಿವ್ರಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುರ್ದ
ಫಲಾಪೇಕೆ್ /ಲಾಭದ ಉದೆದ ೋಶವಿಲಿ ದೆ, ಸಮುದಾಯದ ಸೇವಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಹ್ಾ ಸಾ ಯಂ ಸೇವಾ
ಸಂಸ್ಥಾ /ಟಾ ಸ್ಟ /ಸಸೈಟ್ಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಲವಾರು ವ್ಷ್ಾಗಳಿಾಂದ ಸಮುದಾಯದ ಜ್ನಪರ ಸೇವಯಲ್ಲಿ
ತಡಗಿಕಾಂಡು ಅನ್ನಭವ್ ಪಡೆದವುಗಳಾಗಿದುದ ಹಾಗೂ ಅವು ಇದುವ್ರೆಗೂ ಸಕಾಾರದ ಯಾವುರ್ದ
ಅನ್ನದಾನವಿಲಿ ರ್ದ ಹ್ಲವಾರು ಸೇವಾಕಾಯಾಗಳನ್ನನ ಕೈಗಾಂಡಿವ. ಇಾಂತಹ್ ಅಹ್ಾ ಸಾ ಯಂ ಸೇವಾ

ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥಾ /ಟಾ ಸ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಧ್ನಸಹಾಯ ನಿೋಡಿ, ಸಮುದಾಯದ ಅಹ್ಾ ಬ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಾಂತಯ ಕ್ಷಾ ಯ್ಕ,
ಅಪರಕಮಾ, ಮದುವ, ಮುಾಂಜಿ, ಧ್ಯಮಿಾಕ ಕಾಯಾಕಾ ಮಗಳನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ವಚಿ ದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿ ಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ಹ್ಮಿಮ ಕಳಿ ಲು ರ್ತೋಮಾಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ತನನ ದೆ
ಆದ ನಿವಶನ ಖರಿೋದ್ಧಸಿ ಕಟಟ ಡ ನಿಮಿಾಸಿ ಈ ಸೌಕಯಾಗಳನ್ನನ ನಿೋಡಲು ಸಕಾಾರ ನಿೋಡುರ್ತತ ರುವ್ ಸಾ ಲಪ
ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಧ್ಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಜತೆಗೆ ಈ ಕಟಟ ಡ, ಸೌಕಯಾಗಳ ಉಸುತ ವಾರಿ ನಿವ್ಾಹ್ಣೆ
ಮಾಡುವ್ ಜ್ವಾಬ್ರದ ರಿಯು ಆಯಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಮಂಡಳಿಗೆ ಯಾವುರ್ದ
ಪುರ್ನರಾವ್ರ್ತಾ ಖಚ್ಚಾ ವಚಿ ಗಳಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಮಂಡಳಿಯ ಕವ್ಲ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಜ್ವಾಬ್ರದ ರಿಯನ್ನನ
ಮಾತಾ ಹೊಾಂದ್ಧರುತತ ದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಸಮುದಾಯದ ಸವ್ಾತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ್ ವಿಶೇಷ್
ಉದೆದ ೋಶ್ತ ವಾಹ್ಕವಾದದ ರಿಾಂದ, ಸಮುದಾಯದ ಈ ಅಹ್ಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ ಹ್ಣಕಾಸು ನೆರವು ನಿೋಡಿ
ತನ್ನಮ ಲಕ ಬ್ಡ ಜ್ನರಿಗೆ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಉದೆದ ೋಶದ್ಧಾಂದ ಮಂಡಳಿಯು ಸವಾಾನ್ನಮತದ್ಧಾಂದ
ರ್ತೋಮಾಾನಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರ್ತೋಮಾಾನ ಮಾಡಿ ಸಕಾಾರದ ಅನ್ನಮರ್ತಯನ್ನನ
ಕಳುವುದು
ಮಂಡಳಿಯ
Memorandum
of
Association
ನಲ್ಲಿ ರುವ್
ಪಾಯ ರಾ
3(a
&
d)ನಂತೆ
ಕಾನ್ನರ್ನತಮ ಕವಿದೆಯ್ಕಾಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಭಾವಿಸುತತ ದೆ.
3. The objects for which the Company is established are:
a. To aid, assist, promote, encourage, undertake, coordinate, organize, establish, develop, extend
and render financial help and assistance by way of loan or otherwise to the financially and socially
weaker and needy members of the Brahmin communities residing in the State of Karnataka: to
secure their social betterment. Economic development and general up-liftment and to improve
their means and standard of living to help and assist them in establishing and setting up business
or businesses for the promotion of art, fine art, charity, crafts, religion, sports, literature, culture,
science, education including, Vedic education, philosophy or diffusion of any knowledge for any
public purpose and to help them in agriculture, industrial and tertiary sectors more particularly
service sector
d. To provide education that builds the character of its future generations: promotes Bharatiya
heritage: to conceptualize and establish Sanathana Dharma in accordance with the Vedas and
Upanishads: to spread Vedic education among all the communities in the State of Karnataka and
other states within India: to establish educational institutions and build temples for this purpose:
to train and develop skilled personnel for such propagation: to construct facilities for conducting
Vedic and spiritual discourses and religious seminars; and to provide Arts as a means to address
humanity, promotion of Arts and Culture that helps multi-cultural understanding and conflict
reduction, as it reaches out where ordinary communication fails.
ಆದದ ರಿಾಂದ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ನಪರ ಸೇವಯಲ್ಲಿ ತಡಗಿರುವ್
ಅಹ್ಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಿ ತನ್ನಮ ಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಬ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ
ಕಾಯ್ಕದ ಯಲ್ಲಿ
ಯಾವ್ ನಿಬ್ಾಾಂಧ್ವೂ ಇರುವುದ್ಧಲಿ ಎಾಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಭಾವಿಸುತತ ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಸಕಾಾರವು ಈ ಎಲಾಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮರ್ತ ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೋರಿ, ಸಕಾಾರಕೆಕ ಯಥಾಪಾ ರ್ತ ಪತಾ
ಬ್ರೆಯುವುದು.
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ಸಕಾಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಸ್ಥಆಸುಇ 49 ಶಸನೇ 2021 ದ್ಧರ್ನೊಂಕ: 19-03-2021 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸ್ಥಿ ನಮಾನವನುು
ನಿೀಡಿ
ಆರ್ದಶಸ್ಥರುವ ಹನು ಲೆಯಲ್ಲಿ , ಸದ್ರಿ ದ್ರ್ಜಾಗೆ ಉದ್ಭ ವಿಸ್ಥದ್ ಮಂಜೂರಾದ್ ಹೆದೆದ ಗಳ ಎದ್ದರು
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಬಗೆಗ .
ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಸಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೊರಗುರ್ತತ ಗೆ ಆಧ್ಯರದಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಡೇಟಾ ಎಾಂಟ್ಟಾ
ಆಪರೇಟರ್ ಹುದೆದ ಹಾಗೂ ಗೂಾ ಪ್ ‘ಡಿ’ ಒಾಂದು ಹುದೆದ ಯನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆರ್ದಶ
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತತ ದೆ.
ಪಾ ಸುತ ತ ಮಾನಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಸಕಾಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಸಿಆಸುಇ 49 ಶ್ಸನೇ 2021 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ: 19-03-2021 ರಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಸಚ್ಚವ್ ಸ್ಥಾ ನ ಮಾನ ದೊರೆತ ಹಿನನ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ ಆರ್ದಶ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಿಆಸುಇ 95 ಶ್ಸನೇ 2020
,ದ್ಧರ್ನಾಂಕ: 07-10-2020 ರನಾ ಯ ಸದರಿಯವ್ರಿಗೆ, 2 ಗೂಾ ಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದೆದ ಗಳು, 2 ಗೂಾ ಪ್ ‘ಡಿ’ ಹುದೆದ ಗಳು
ಹಾಗೂ 1 ವಾಹ್ನ ಚಾಲಕ ಹುದೆದ ಯನ್ನನ
ಆಪತ
ಸಿಬ್ಬ ಾಂದ್ಧಯಾಗಿ ಹೊಾಂದಬ್ಹುದಾಗಿ ಎಾಂದು
ಆರ್ದಶ್ಸಿರುತತ ದೆ. ಹಿೋಗೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಒಟುಟ - 2 ಗೂಾ ಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದೆದ ಗಳು, 1 ಡೇಟಾ

ಎಾಂಟ್ಟಾ ಆಪರೇಟರ್, 3 ಗೂಾ ಪ್ ‘ಡಿ’ ಹುದೆದ ಗಳು ಹಾಗೂ 1 ವಾಹ್ನ ಚಾಲಕ ಹುದೆದ ಉದಭ ವಿಸಿದುದ , ಸದರಿ 2
ಗೂಾ ಪ್ ‘ಸಿ’ ಹಾಗೂ 1 ಡೇಟಾ ಎಾಂಟ್ಟಾ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ ನಿವ್ಾ ಳ ವತನ (Carry home
salary) ರೂ. 20,000/- ವ್ನ್ನನ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ 3 ಗೂಾ ಪ್ ‘ಡಿ’ ಹುದೆದ ಗೆ ಹಾಗೂ 1 ವಾಹ್ನ ಚಾಲಕ ರ
ಹುದೆದ ಗೆ as per labour Act, minimum wage ನ್ನನ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿ KEONICS ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮೂಲಕ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ
01-04-2021 ರಿಾಂದ ಹೊರಗುರ್ತತ ಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಭೆಯು ಅನ್ನಮೊೋದ್ಧಸಿ, KEONICS ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ಹೊರಗುರ್ತತ ಗೆ
ಪಡೆಯುವ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕಾ ಮ ಕೈಗಳಿ ಲು ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಾಶಕರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ
ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
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ಮಂಡಳಿಯ ದೈನಂದ್ಧನ ಖರ್ಚಾ ವೆಚಚ ಗಳನುು ನಿವಾಹಸಲು Tally Software ಖರಿೀದ್ಧಸ್ಥದ್ದದ ಸದ್ರಿ
Software ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಸಲು ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಬಬ ೊಂದ್ಧಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಾ ಮಾಹತಿ ಇಲಿ ದ್
ಕಾರಣ, ಪಾ ಸುು ತ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ್ ವರೆಗನ ಎಲಾಿ ಹ್ಣಕಾಸ್ಥನ ವಯ ವಹಾರಗಳನುು Tally software
ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಿೊಂದ್ ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಕವಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೊಳು ಲಾಗರುತು ದೆ. ಈ ಉದೆದ ೀಶಕಾೆ ಗ ಸದ್ರಿ
ಪರಿಣಿತರಿಗೆ ನಿೀಡಬಹುದ್ಯದ್ ಮತು ವನುು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮೀದ್ನೆಗಾಗ ಕೊೀರಿದೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ದೈನಂದ್ಧನ ಖಚ್ಚಾ ವಚಿ ಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸಲು Tally Software ಖರಿೋದ್ಧಸಿದುದ ಸದರಿ
Software ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಕಛೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬ ಾಂದ್ಧಯವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಾ ಮಾಹಿರ್ತ ಇಲಿ ದ ಕಾರಣ,
ಮಂಡಳಿಯು ಪಾಾ ರಂಭವಾದಾಗಿನಿಾಂದ ಪಾ ಸುತ ತ 2020-21 ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾದ ವ್ರೆಗಿನ ಎಲಾಿ
ಹ್ಣಕಾಸಿನ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ Tally software ನಲ್ಲಿ ತ್ತ್ಕ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳುಿ ವ್ ಸಂಬಂಧ್ Tally
software ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿರ್ತ ಇರುವ್ ಶ್ಾ ೋ. ಸೋಮಶೇಖರ ಭಟ್ ರವ್ರಿಗೆ ಪಾ ರ್ತ ಭೇಟ್ಟಗೆ ರೂ.2000/- ದಂತೆ ಒಟುಟ
5 ಭೇಟ್ಟಗೆ ರೂ.10,000/- (ಹ್ತ್ತತ ಸ್ಥವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತಾ ) ವ್ನ್ನನ ನಿೋಡಲು ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯು
ಅನ್ನಮೊೋದ್ಧಸಿತ್ತ. ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯ ಕೆಕ ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಸಿಬ್ಬ ಾಂದ್ಧಗಳಿಗೆ Tally software ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿರ್ತ
ಇಲಿ ದ್ಧರುವುದರಿಾಂದ ಇನ್ನನ ಮುಾಂದೆಯೂ ಸಹ್ ಸದರಿ ಸೇವಯನ್ನನ ಪಾ ರ್ತ ಭೇಟ್ಟಗೆ ರೂ.2000/- ದಂತೆ
ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪರಿರ್ಣತರಿಾಂದ ಮಂಡಳಿಯ Tally software ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕಳಿ ಲು ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ
ನಿರ್ದಾಶಕರಿಗೆ ರ್ತಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಸ್ಥೊಂದ್ಧೀಪನಿ ಶಷಯ ವೇತನ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಶಷಯ ವೇತನಕಾೆ ಗ ಅರ್ಜಾಗಳನುು ದ್ಧರ್ನೊಂಕ 19-02-2021
ರಿೊಂದ್ 20-04-2021 ರ ವರೆಗೆ ಆಹಾಾ ನಿಸಲಾಗದ್ದದ , ಸದ್ರಿ ದ್ಧರ್ನೊಂಕವು ಮುಕಾು ಯವಾಗರುತು ದೆ.
ಆದ್ರೆ ಎಲಾಿ ಕೊೀರ್ಸಾ ಗಳ ಪಾ ಥಮ ವಷಾದ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ದ್ತ್ಯು ೊಂಶಗಳನುು ಇನ್ನು ಹ್ಲವಾರು
ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು
ರಾಜ್ಯ
ಶಷಯ ವೇತನ ತಂತ್ಯಾ ೊಂಶರವರಿಗೆ ಈ ವರೆವಿಗೂ ನಿೀಡರ್ದ
ಇರುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಸದ್ರಿ ಪಾ ಥಮ ವಷಾದ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಾಗಳನುು ಮುೊಂದ್ದವರೆಸುವಂತೆ
ರಾಜ್ಯ ಶಷಯ ವೇತನ ತಂತ್ಯಾ ೊಂಶ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಕೊೀರಿದ್ದದ , ಅದ್ರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ
ಖಾತೆಯನುು ಸೃರ್ಜಸ್ಥಕೊೊಂಡು ಅರ್ಜಾಯನುು ಪೂಣಾಗಳಿಸಲು ಪಾಾ ರಂಭಿಸ್ಥರುವ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಜಾಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಕೊನೆಯ ದ್ಧರ್ನೊಂಕವನುು
ದ್ಧರ್ನೊಂಕ 30-04-2021 ರ ವರೆಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರ
ಅನುಮೀದ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುೊಂದ್ದವರೆಸಲಾಗದ್ದದ , ಈ ಬಗೆಗ ಘಟನೀತು ರ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗ
ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥದೆ.
ಸ್ಥಾಂದ್ಧೋಪನಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನಕಾಕ ಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ ತಂತ್ಾ ಾಂಶದಲ್ಲಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಖಾತೆಯನ್ನನ
ಸೃಜಿಸಿಕಾಂಡು ಅಜಿಾಯನ್ನನ
ಪೂಣಾಗಳಿಸಲು ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿರುವ್
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅಜಿಾಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಕನೆಯ ದ್ಧರ್ನಾಂಕವ್ನ್ನನ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 30-04-2021 ರ ವ್ರೆಗೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ
ಅನ್ನಮೊೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಾಂದುವ್ರೆಸಿದದ ನ್ನನ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾನಯ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಕೈಗಾಂಡ ಎಲಾಿ ನಿಧ್ಯಾರವ್ನ್ನನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಾನ್ನಮತದ್ಧಾಂದ ಅನ್ನಮೊೋದ್ಧಸಲಾಯಿತ್ತ..

12

ಮಾನಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಅನುಮೀದ್ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಇತರೆ ಕಾಯಾಸೂಚಿಗಳು
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .

13

ವಂದ್ರ್ನಪಾಣೆ:
ಹಾಜ್ರಿದದ ಎಲಾಿ ನಿರ್ದಾಶಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನನ ಅಪ್ರಾಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನನ ಮುಕಾತ ಯಗಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

(ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದ ಮೂರ್ತಾ)
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು

4 (1) (ಬಿ) – XI

ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ಚಾಲ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರುರ್ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರಿಹಾರದ ರ್ೆ ರ್ಸಾ
ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತತ ಉದ್ೆ ೀಗಿಗಳು ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದ ಮಾಸ್ಕ ಸಂಭಾರ್ನೆ

ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸ್ಬ್ಬ ೆಂದ್ದಗಳ ನಿದೇಾರ್ಶಕೆ
ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸ್ಬ್ಬ ೆಂದ್ದಗಳ ದೂರವಾಣಿ ವರ್ರ
ಕರ .ಸಂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಹುದೆೆ
ರ್ಶರ ೀ ಹೆಚ್. ಎಸ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದ ಮೂತಿಾ
ಅಧೆ ಕ್ಷರು ( ರಾಜ್ೆ ಸಚ್ಚರ್ ಸಂಪುಟ್ ದರ್ಜಾ)
ರ್ಶರ ೀ ಮಂಜುರ್ನಥ ಹೆಗಡೆ ಕೆ.ಎಸ.ಎ.ಎಸ
ರ್ೆ ರ್ಸಾಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು
ಕಂಪ್ನಿ ಸಕೆರ ಟ್ರಿ
(ಖಾಲ್ಲ)
ಮಾನೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಗಳು
(ಖಾಲ್ಲ)
ರ್ಶರ ೀಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ ಮ ೀ.ಆರ್
ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿಗಳು
ರ್ಶರ ೀ ಸುರೇಶ ಡಿ.ಎಸ
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು (ನಿ)
ರ್ಶರ ೀ ರ್ಶರ ೀಹರಿ.ಆರ್
ದ್ದವ ತಿೀಯ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು (ನಿ)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
080- 2960 5888
080- 2960 5888
080- 2960 5888
080- 2960 5888
080- 2960 5888
080- 2960 5888
080- 2960 5888

4 (1) (ಬಿ) - X
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾ ರ್ತಯಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬ ಾಂದ್ಧಗಳು ಪಡೆಯುವ್ ಮಾಸಿಕ ಒಟುಟ
ವತನದ ವಿವ್ರಗಳು

ಕಾ .ಸಂ
1.

2.
3.
4.
5.

ಹೆಸರು ಮತೆ ಹುದೆಿ
ರ್ಶರ ೀ ಮಂಜುರ್ನಥ ಹೆಗಡೆ
ಕೆ.ಎಸ.ಎ.ಎಸ
ರ್ೆ ರ್ಸಾಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಾಶಕರು
ಕಂಪ್ನಿ ಸಕೆರ ಟ್ರಿ
(ಖಾಲ್ಲ)
ರ್ಶರ ೀಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ ಮ ೀ.ಆರ್
ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿಗಳು
ರ್ಶರ ೀ ಸುರೇಶ ಡಿ.ಎಸ
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು (ನಿ)
ರ್ಶರ ೀ ರ್ಶರ ೀಹರಿ.ಆರ್
ದ್ದವ ತಿೀಯ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು
(ನಿ)

ಒಟ್ಟಟ ಮೊರ್ೆ
-

ಷರಾ
ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ಾರ್ೆ
ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿತ ರುತ್ತಾ ರೆ.

5000.00

ಗುತಿತ ಗೆ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲಾಗುತಿತ ದೆ.

66737.00
-

ನಿಯೀಜ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ಾರ್ೆ ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿತ ದುೆ ,
ಮಂಡಳಿಯೆಂದ ಯಾವುದೇ ವೇತ್ನ ಪ್ಡೆಯುತಿತ ರುವುದ್ದಲ್ಿ .
ನಿಯೀಜ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ಾರ್ೆ ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿತ ದುೆ ,
ಮಂಡಳಿಯೆಂದ ಯಾವುದೇ ವೇತ್ನ ಪ್ಡೆಯುತಿತ ರುವುದ್ದಲ್ಿ .

4(1) (ಬಿ) -XI
ಎಲಾಿ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ವವರಗಳನುು ಸೂರ್ಚಸುವ, ಪಾ ಸ್ಥಾ ವರ್ ವೆಚಿ ಗಳನುು
ಮತೆ
ಮಾಡಲಾದ ಬಟವಾಡೆಗಳ ವರದ್ದರ್ನುು
ಸೂರ್ಚಸಿ;, ಅದರ
ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಏಜೆನಿಿ ಗೆ ಹಂರ್ಚಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆರ್ವಯ ರ್ವನುು ,

ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಷಾ 2018-19
ರಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯರ್ರೆಗೆ ಸ್ವ ೀಕೃತ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಖಚ್ಚಾಮಾಡಲಾದ ಅನ್ನದಾನದ
ವರ್ರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ.
ಲೆಕಾ
ರ್ಶೀರ್ಷಾಕೆ
ಆರ್ಥಾಕ
ವಷಾ
2018-19
2019-20
2020-21
ಒಟ್ಟಟ

2250-00-103-9-07 (103)
ಮಂಜೂರಾದ
ಸಹಾಯಾನುದಾನ
5,00,00,000.00
2,00,00,000.00
7,00,00,000.00

ಖರ್ಚಾ
ಮಾಡಲಾದ
ಮೊರ್ೆ (ರೂ
ಗಳಲ್ಲಿ )
13,98,728.00
99,34,188.00
1,13,32,916.00

4059-80-051-0-55 (132)
ಖರ್ಚಾ
ಮಾಡಲಾದ
ಮೊರ್ೆ (ರೂ
ಗಳಲ್ಲಿ )
21,00,00,000.00
41,55,000.00
94,43,865.00
21,00,00,000.00 1,35,98,865.00

ಮಂಜೂರಾದ
ಬಂಡವಾಳ
ವೆಚಿ

4(1)(ಬಿ)- XII
ಹಂಚ್ಚಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬ್ಲ್ಗನ್ನು ಳಗೊೆಂಡು, ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಜಾರಿಯ
ವಧಾನ ಮತ್ತತ ಅೆಂತ್ಹ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಫಲಾನ್ನಭವಗಳ ವರ್ರಗಳನ್ನು .

ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿೆಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಯರ್ರೆಗೆ ರೂ. 21.00 ಕೊೀಟಿಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುೆ ,
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕ್ಷರ ಯಾ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು ಸಕಾಾರದ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗಾಗಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾ .
ಸಂ

1

2

ಯೀಜ್ನೆಯ ಹೆಸರು

ನಿಗದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಥದ್ ಅೊಂದ್ಯಜು
ಮತು

ಪಾ ಥಮ ಸ್ಥಾ ನ - ರೂ.15,000/ದ್ಧಾ ರ್ತೋಯ ಸ್ಥಾ ನ – ರೂ.10,000/ತೃರ್ತೋಯ ಸ್ಥಾ ನ – ರೂ. 5,000/-

ಭೌತಿಕ ಗುರಿ

ರ್ಮೀಸಲ್ಲರಿಸ್ಥದ್
ಅನುದ್ಯನ

ಈಗ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕೊೀರಿದ್ ಯೀಜ್ನೆಯ
ಕುರಿತು ವಿವರ

150
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

14.00

-

ಕಂ.ಇ 84 ಮುಅಬ
2020 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:
21-09-2020

6.00

ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾಾರಿ
ಆರ್ದಶ ಸಂಖ್ಯಯ ಕಂ.ಇ 84
ಮುಅಬ 2020 ರಲ್ಲಿ
ಯೋಜ್ನೆಯ
ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನಕೆಕ ಅನ್ನಮರ್ತ
ದೊರೆರ್ತದುದ ಸಮಾರಂಭ
ವಚಿ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಇತ್ಯ ದ್ಧ ವಚಿ ಗಳಿಗೆ ಈಗ
ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

150
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

82.50

-

ಕಂ.ಇ 84 ಮುಅಬ
2020 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:
21-09-2020

4000
ಶ್ಬರಾರ್ಥಾಗಳಿ
ಗೆ

20.00
-

ಕಂ.ಇ 97 ಮುಅಬ
2020 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:
10-11-2020

ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾಾರಿ
ಆರ್ದಶ ಸಂಖ್ಯಯ ಕಂ.ಇ 97
ಮುಅಬ 2020 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:
10-11-2020 ರಲ್ಲಿ
ಯೋಜ್ನೆಯ
ಅನ್ನಷ್ಣಠ ನಕೆಕ ಅನ್ನಮರ್ತ
ದೊರೆರ್ತದುದ ಸಮಾರಂಭ
ವಚಿ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಇತ್ಯ ದ್ಧ ವಚಿ ಗಳಿಗೆ ಈಗ
ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

-

ಕಂ.ಇ 99 ಮುಅಬ
2020 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:
20-11-2020

ವಿಶ್ಯಾ ಮಿತಾ ಪಾ ರ್ತಭಾ ಪುರಸ್ಥಕ ರ
ಪಾ ರ್ತ ಸಮಾರೋಪ
ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ವಚಿ ಹಾಗೂ
ಪಾ ಮಾಣ ಪತಾ , ಬಳಿಿ ಪದಕ,
ನಿಘಂಟು, ಇತ್ಯ ದ್ಧ

ಚಾಣಕಯ ಆಡಳಿತ ತರಬೇರ್ತ
ಯೋಜ್ನೆ

ಪಾ ರ್ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ ರೂ. 55,000/ರಂತೆ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ ಸೇರಿ)

ಪಾ ರ್ತ ಶ್ಬರಾರ್ಥಾಗೆ ರೂ.500/ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಪಾ ರ್ತ
ಅಧ್ಯಯ ಪಕರಿಗೆ ರೂ. 5000/- ರಂತೆ

34 ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ

175
ಅಧ್ಯಯ ಪಕರಿಗೆ
3

8.75

ರ್ದವ್ತ್ಚಾನೆ ಶ್ಬರ
ಪಾ ರ್ತ ಸಮಾರೋಪ
ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ವಚಿ ಹಾಗೂ
ಮಂತಾ ಪುಸತ ಕ, ಪಾ ಮಾಣ ಪತಾ ,
ಇತ್ಯ ದ್ಧ

4
ಸ್ಥಾಂದ್ಧೋಪನಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ
(ಎ) ಸಕಾಾರದ್ಧಾಂದ ಒಪ್ರಪ ತ
ನಿರ್ದಾಶನದಂತೆ

ಸಕಾಾರದ ಆರ್ದಶ ಸಂಖ್ಯಯ :
ಕಂ.ಇ 99 ಮುಅಬ 2020
ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:
20-11-2020 ರಂತೆ ಹಾಗೂ
ಗೂಾ ಪ್ ಎ,ಬ,ಸಿ,ಡಿ ಯ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರದ್ಧಾಂದ
ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ Non
refundable ಶುಲಕ ಮರುಪಾವ್ರ್ತ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ
ಎಲಾಿ ಗೂಾ ಪ್ ನ ಅಾಂಧ್/
ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ರೂ.1600 ಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿ ವ್ರಿಯಾಗಿ
ಪಾವ್ರ್ತಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತತ
ವಾರ್ಷಾಕ ನಿವ್ಾಹ್ಣಾ ವಚಿ
ರೂ.15,000 ಗಳನ್ನನ ( ಗರಿಷ್ಠ 10
ರ್ತಾಂಗಳಿಗೆ, ಮಾಹೆಯಾನ
ರೂ.1,500 ರಂತೆ )
ಪಾವ್ರ್ತಸಲಾಗುವುದು.

ಎಲಾಿ
ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ

800
ವಿದಾಯ
430
ವಿದಾಯ
2000
ವಿದಾಯ
2500
ವಿದಾಯ

ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ಈಗಾಗಲೇ
ಮಂಜೂರಾದ್ಲ್ಲಿ
ಸಕಾಾರಿ ಆರ್ದಶ
ಸಂಖ್ಯಯ

10.00

400.00
150.00
200.00
450.00

ಸ್ಥಾಂದ್ಧೋಪನಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ
(ಬಿ) ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ವಿವಚರ್ನ
ಕೋಟಾದಡಿ (ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಧ್ಾರಿಸಿದಂತೆ)

5

ಕಲಾಯ ಣ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
“ಅರುಾಂಧ್ರ್ತ”

6

ಕಲಾಯ ಣ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
“ಮೈತೆಾ ೋಯಿ”

(ಎ) ಪುರುಷೋತತ ಮ ಸಾ ಯಂ
ಉದೊಯ ೋಗ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
“ಲಘು ಸಹಾಯಧ್ನ”

ಸಕಾಾರದ ಆರ್ದಶ ಸಂಖ್ಯಯ : ಕಂ.ಇ
99 ಮುಅಬ 2020 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:
20-11-2020 ರಂತೆ ಹಾಗೂ
ಗೂಾ ಪ್ ಎ,ಬ,ಸಿ,ಡಿ ಯ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರದ್ಧಾಂದ
ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ Non
refundable ಶುಲಕ ಮರುಪಾವ್ರ್ತ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ
ಎಲಾಿ ಗೂಾ ಪ್ ನ ಅಾಂಧ್/
ವ್ಕಲಚೇತನರಿಗೆ ರೂ.1600 ಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿ ವ್ರಿಯಾಗಿ
ಪಾವ್ರ್ತಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತತ
ವಾರ್ಷಾಕ ನಿವ್ಾಹ್ಣಾ ವಚಿ
ರೂ.15,000 ಗಳನ್ನನ ( ಗರಿಷ್ಠ 10
ರ್ತಾಂಗಳಿಗೆ, ಮಾಹೆಯಾನ
ರೂ.1,500 ರಂತೆ )
ಪಾವ್ರ್ತಸಲಾಗುವುದು.
ಪಾ ರ್ತ ವ್ಧುವಿಗೆ ರೂ. 25,000/ರಂತೆ
ಪಾ ರ್ತ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ವ್ಧುವಿಗೆ
ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷದ ಬ್ರಾಂಡ್
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು,
ಕೆ.ಎಸ್.ಬ.ಡಿ.ಬ ಹಾಗೂ
ಫಲಾನ್ನಭವಿಯ ಜಂಟ್ಟ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ FDR
ಸ್ಥಲದ ಮೊತತ ದ ಶೇ.30 ಅಥವಾ
ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 50,000/ಸಹಾಯಧ್ನ
(ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಲ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳು
– ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಸ್ಥಲ)

286
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು

60.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ

-

247 ಜೋಡಿಗೆ

61.75

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

150.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

80

40.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

50

65.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

ತಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ ರೂ.11,800/ರಂತೆ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ ಸೇರಿ)

339

40.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

ತಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ ರೂ.11,800/ರಂತೆ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ ಸೇರಿ)

339

40.00

ತಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ
ರೂ.20,000/- ರಂತೆ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ
ಸೇರಿ)

500

100.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

50

25.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

200

50.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

50 ವ್ಧುವಿಗೆ

7
(ಬಿ) ಪುರುಷೋತತ ಮ ಸಾ ಯಂ
ಉದೊಯ ೋಗ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
“ಮಧ್ಯ ಮ ಸಹಾಯಧ್ನ”
(ಎ) ಸರ್ ಎಾಂ ವಿಶ್ನಾ ೋಶಾ ರಯಯ
ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
IITJEE ಕೋಸ್ಾ ಗಳಿಗೆ ತರಬೇರ್ತ

8

9

10

(ಬಿ) ಸರ್ ಎಾಂ ವಿಶ್ನಾ ೋಶಾ ರಯಯ
ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
NEET ಕೋಸ್ಾ ಗಳಿಗೆ ತರಬೇರ್ತ
(ಸ್ಥ) ಸರ್ ಎಾಂ ವಿಶ್ನಾ ೋಶಾ ರಯಯ
ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ಷಾಂಗ್ ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ
ತರಬೇರ್ತ

ಸ್ಥಾಂದ್ಧೋಪನಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ
ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ
(ವಿರ್ದಶದಲ್ಲಿ ) ಸಹಾಯಧ್ನ

ಸ್ಥಾಂದ್ಧೋಪನಿ ಶ್ಷ್ಯ ವತನ
ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ
(ಸಾ ರ್ದಶದಲ್ಲಿ ) ಸಹಾಯಧ್ನ

ಸ್ಥಲದ ಮೊತತ ದ ಶೇ.20 ಅಥವಾ
ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 1,30,000/ಸಹಾಯಧ್ನ
(ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಲ ರೂ.7.00 ಲಕ್ಷಗಳು
– ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಸ್ಥಲ)

ಸ್ಥಲದ ಮೊತತ ದ ಶೇ.10 ಗರಿಷ್ಠ
ರೂ. 1,00,000/- ಸಹಾಯಧ್ನ –
2 ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ( ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.
50,000/- ರಂತೆ)
(ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಲದ ಮಿರ್ತ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್
ನಿಧ್ಯಾರದಂತೆ)
ಸ್ಥಲದ ಮೊತತ ದ ಶೇ.25 ಗರಿಷ್ಠ
ರೂ. 1,00,000/- ಸಹಾಯಧ್ನ- 4
ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
(ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.25,000/- ರಂತೆ)
(ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಲ ರೂ.4.00 ಲಕ್ಷಗಳು
– ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಸ್ಥಲ)

11

12

13

ಚೈತನಯ ಉತಸ ವ್
ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
ಕ್ಷಾ ೋಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ
ಇತರೆ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ
ಯೋಜ್ನೆಗಳು
(ಅಪರಕಮಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ /
ಸಮುದಾಯ ಭವ್ನ/ ಗಾಯರ್ತಾ
ಭವ್ನ/ ಅರ್ನಥಾಲಯ/
ವೃದಾಿ ಶಾ ಮ ನಿಮಾಾಣ/
ದುರಸಿಾ ಹಾಗೂ
ಅಾಂಗವಿಕಲರು/
ಬುದ್ಧಿ ಮಾಾಂದಯ ರು/ ಅಾಂಧ್ರು
ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧ್ನ,
ಇತ್ಯ ದ್ಧ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ
ಕಳಕಳಿಯ ಸಹಾಯಗಳು)
ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆು
ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಾ ನಮೂನೆ
ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಹಾಗೂ
ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ
ಆಗಬ್ಹುದಾದ ಖಚ್ಚಾ

ಮಂಡಳಿಯ ಪಾ ರ್ತ ತೆಾ ೈ ಮಾಸಿಕ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧ್ಾರಿಸಿದಂತೆ
(ಸರಾಸರಿ ಒಬ್ಬ ರಿಗೆ ರೂ.47,000/ರಂತೆ)

15

7.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

ಪಾ ರ್ತೋ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಅಗತಯ ತೆಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ
ಸಹಾಯಧ್ನವ್ನ್ನನ
ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಿಾ ೋಕೃತ
ಅಜಿಾಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ಮಂಡಳಿಯು
ರ್ತೋಮಾಾನ
ಕೈಗಳುಿ ವುದು.

75.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

ಅಗತ್ೆ ತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ

-

45.00

ಈಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

-

ರೂ. 21,00,00,000.00

4(1)(ಬಿ) -XIII
ಅದು ನಿೀಡಿರುರ್ ರಿಯಾಯತಿಗಳನ್ನು , ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ
ಅಧಿಕಾರಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುರ್ರ್ರ ವರ್ರಗಳು.
ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಯೆಂದ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯತಿ
ಯೀಜ್ನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ .

4 (1) (ಬಿ)- XIV
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿರ್ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುರ್ದ
ಅನುದಾನವನುು ಯಾವುರ್ದ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ವದುಯ ರ್ನಮ ನ ರೂಪಕೆಾ
ಪರಿವತಿಾಸಿರುವುದ್ದಲ್ಿ .

4 (1) (ಬಿ)- XV
ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೀಗಕಾು ಗಿ
ಯಾವುದೇ ಗರ ೆಂಥಾಲ್ಯರ್ನ್ನು ಅಥವಾ ರ್ಚರ್ನಲ್ಯರ್ನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿತ ಲ್ಿ .

4(1) (ಬಿ) -XVI
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಸಹಾರ್ಕ ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ್ರ ಮೇಲ್ಮ ನವ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಿರ್ರ್ನು ಗಿ
ಪದರ್ನಮಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು

ಮೇಲ್ಮ ನವ
ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ

ಮಂಜುರ್ನಥ.
ಹೆಗಡೆ,
ಕೆ.ಎಸ.ಎ.ಎಸ

ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ
ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ ಮ ೀ.ಆರ್

ಸಹಾಯಕ
ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ
ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/
ವಷಯ
ನಿವಾಾಹಕರು

ರ್ಶರ ೀ ಡಿ.ಎಸ ಸುರೇಶ

ಪದರ್ನಮ

ವಳಾಸ
#14/3, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ರ್ಶರ ೀ ಅರವೆಂದ ಭರ್ನ, ದ್ದ
ಮಿರ್ಥಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ರಣ, ನೃಪ್ತ್ತೆಂಗ ರಸತ ,
ರ್ೆ ರ್ಸಾಾ ಪ್ಕ
ಬೆೆಂಗಳೂರು-560001
ನಿದೇಾಶಕರು
email id: md.ksbdb@ka.gov.in
Phone no: 080-29605888
#14/3, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ರ್ಶರ ೀ ಅರವೆಂದ ಭರ್ನ, ದ್ದ
ಮಿರ್ಥಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ರಣ, ನೃಪ್ತ್ತೆಂಗ ರಸತ ,
ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆೆಂಗಳೂರು-560001
email id: contact.ksbdb@karnataka.gov.in
Phone no: 080-29605888
#14/3, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ರ್ಶರ ೀ ಅರವೆಂದ ಭರ್ನ, ದ್ದ
ಮಿರ್ಥಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ರಣ, ನೃಪ್ತ್ತೆಂಗ ರಸತ ,
ಪ್ರ .ದ.ಸ
ಬೆೆಂಗಳೂರು-560001
email id: contact.ksbdb@karnataka.gov.in
Phone no: 080-29605888

4 (1) (ಬಿ) -XVI (C)
ಕರ್ನಾಟ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಕಲಂ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತತ 4 (1) (ಬಿ)
ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಬ್ರರ ಹಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ದೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿ ಸೂಚರ್ನ ಫಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ್
ಜಾಲ್ತ್ತಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

