PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Uttan Mahaabhiyan),
Component-B ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಸೌಯವಕ್ತಿ ಆಧಹರಿತ ಜಹಲಭುಕ್ಿ ನೀರಹರಿ ಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನುನ ಅಳಡಿಷು ಯೀಜನೆ

ಮಹಗಗಷೂಚಿಗಳು ಹಹಗೂ ೂಯಕ್ ಮಹಹಿತಿ
ಕೆೀಂದರ ಷಕಹಗಯದ PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Uttan Mahaabhiyan),
Component-B ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಸೌಯವಕ್ತಿ ಆಧಹರಿತ ಜಹಲಭುಕ್ಿ ನೀರಹರಿ ಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನುನ ಅಳಡಿಷು
ಯೀಜನೆಮನುನ ಕೆರೆಡಲ್ ಭೂಲಕ್ ರಹಜಯ ವ್ಹಯಪ್ತಿಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ವಿದುಯತ್ ಷಯಫರಹಜು ಕ್ಂನಗಳ ಷಸಯೀಗದೊಂದಿಗೆ
ಕೆೈಗೊಳಳಲ್ಹಗುತಿಿದೆ. PM-KUSUM, Component-B

ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಗರಿಶಟ 7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದರೆಗೆ ರತಿ

ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಶೆೀ. 30 ಯಶುಟ ಕೆೀಂದರ ಷಹಹಮ ಧನ ದಗಿಷಲ್ಹಗುತಿಿದೆ. ರಹಜಯ ಷಕಹಗಯದಿಂದ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/ರಿಶಿಶಟ
ಂಗಡ ಗಗದ ರೆೈತ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಕೊಳವ್ೆ/ತೆರೆದ ಬಹವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ ದಗಿಷಲು ಶೆೀ. 50 ಯಶುಟ ಷಹಹಮಧನ
ದಗಿಷಲ್ಹಗುತಿಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೆೀ. 20 ಯಶುಟ ಸಣನುನ, ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ರೆೈತ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳಿಂದ
ಂತಿಗೆಯಹಗಿ ಹತಿಷಬೆೀಕಹಗಿಯುತಿದೆ. ಷದರಿ ಯೀಜನೆಮ ಲ್ಹಬನುನ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ರೆೈತಯು
ಡೆಮಫಸುದಹಗಿಯುತಿದೆ. ರಷುಿತ ಸಂತದಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಯ ಗಗದ ರೆೈತಯು ಅರ್ಜಗಗಳನುನ ಷಲ್ಲಿಷಲು ಅಕಹವವಿಯುುದಿಲಿ. ಅಸಗ
ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ರೆೈತಯು ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ಭುಖಹಂತಯ ಅರ್ಜಗಮನುನ ಷಲ್ಲಿಷಫಸುದಹಗಿಯುತಿದೆ.
1) ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಹಹಗೂ ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ರೆೈತರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ಸಹಭಥಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಯವಕ್ತಿ ಆಧಹರಿತ
ಜಹಲಭುಕ್ಿ ನೀರಹರಿ ಂಪ್ ಸೆಟ್ ಘಟಕ್ಗಳನುನ ದಗಿಷಲ್ಹಗುತಿಿದೆ:
ತೆರೆದ ಬಹವಿಗಳಿಗೆ

: 3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದ (surface pumps)

ಕೊಳವ್ೆ ಬಹವಿಗಳಿಗೆ

:7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದ (submersible pumps)

2) ನೀರೆತುಿ ಟ್ಹಟರೆ ಆಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ:
ಅ) 3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ. ಸಹಭಥಯಗ ಕೆೆ
ಆ) 7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ. ಸಹಭಥಯಗ ಕೆೆ

: 65ಅಡಿ ಯಂದ 80 ಅಡಿರೆಗೆ
: 328 ಅಡಿ ಯಂದ 490 ಅಡಿರೆಗೆ

2) ಹೊಷದಹಗಿ ವಿದುಯತ್ ಷಂಕ್ಗ ಡೆಮು ಭತುಿ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ವಿದುಯತ್ ಷಂಕ್ಗದಲ್ಲಿಯು ರೆೈತಯ ಕ್ೃಷಿ
ಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೂ ಷಸ ಈ ಯೀಜನೆಮು ಅನವಯಷುತಿದೆ (ಹಹಲ್ಲ

ವಿದುಯತ್ ಷಂಕ್ಗನುನ ಶಹವವವತ

ನಲುಗಡೆಗೊಳಿಸದ ಫಳಿಕ್).
3) ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಗಂಗಹಕ್ಲ್ಹಯಣ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಲ್ಹಬನುನ ಡೆದಿಯು ಹಹಗೂ ಡೆಮು ರಕ್ತರಯೆಮಲ್ಲಿಯ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳು ಷದರಿ ಯೀಜನೆಮ ಲ್ಹಬನುನ ಡೆಮಲು ಅಸಗರಿಯುುದಿಲಿ.

4) PM-KUSUM, Component-B ಮಹಗಗಷೂಚಿಗಳನವಮ Dark Zone ಎಂದು ಘೂೀಷಿಸಯು ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಷದರಿ
ಯೀಜನೆಮ ಲ್ಹಬನುನ ಡೆಮಲು ಅರ್ಜಗದಹಯಯು ಅಸಗರಿಯುುದಿಲಿ.
5) ಪ್ರತಿ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ನ ಟ್ೆಂಡರ್ ದಯ ಹಹಗೂ ಇದಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಂದರ ಷಕಹಗಯದಿಂದ, ರಹಜಯ ಷಕಹಗಯದಿಂದ
ದಗಿಷಲ್ಹಗುತಿಿಯು ಷಹಹಮಧನದ ವಿಯಗಳು ಭತುಿ .ಜಹ/.ಂ ಅರ್ಜಗ ದಹಯಯು ಹತಿಷಬೆೀಕಹಗಿಯು ಂತಿಗೆ
ವಿಯಗಳು :
ಸೌಯ ಂಪ್
ಸೆಟ್

ಬಹವಿಮ ಮಹದರಿ

ಸಹಭಥಯಗ

ದಗಿಷಲ್ಹಗುತಿಿಯ

ದಗಿಷಲ್ಹಗುತಿಿಯ

.ಜಹ/.ಂ ಅರ್ಜಗ

ಟ್ೆಂಡರ್ ದಯ ಪ್ರತಿ

ಕೆೀಂದರ ಷಕಹಗಯದ

ರಹಜಯ ಷಕಹಗಯದ

ದಹಯಯು

ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ

ಷಹಹಮಧನ

ಷಹಹಮಧನ

ಹತಿಷಬೆೀಕಹಗಿಯು

ಯೂ. ಗಳಲ್ಲಿ

(ಶೆೀ.30) ಯೂ.

(ಶೆೀ.50) ಯೂ.

ಂತಿಗೆ (ಶೆೀ.20)

ಗಳಲ್ಲಿ

ಗಳಲ್ಲಿ

ಯೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ

ತೆರೆದ ಬಹವಿ

1,61,496

48,448

80,748

32,300

7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ

ಕೊಳವ್ೆ ಬಹವಿ

3,16,899

95,069

1,58,450

63,380

6) ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಹಹಗೂ ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ಅರ್ಜಗದಹಯಯು ರತಿ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಡಿ.ಡಿ ಭುಖಹಂತವ್ೆೀ
ಹತಿಷಬೆೀಕಹಗಿಯು ಂತಿಗೆ ವಿಯಗಳು ಕೆಳಕ್ಂಡಂತಿವ್ೆ:
3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ ಘಟಕ್ಕೆೆ

: ಯೂ.32,300/-

7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ ಘಟಕ್ಕೆೆ

: ಯೂ. 63,380/-.

7) “ಮೊದಲು ಫಂದರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದಯತೆಮ” ಮೀರೆಗೆ ಅಸಗ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಗಗಳನುನ ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ಭೂಲಕ್
ಸವೀಕ್ರಿಷಲ್ಹಗುುದು.
8) ಸವೀಕ್ರಿಷಲ್ಹಗು ಅಸಗ ಗರಿಶಟ ಅರ್ಜಗಗಳ ವಿಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವ್ೆ:
ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್

ಬಹವಿಮ

ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಗಗದ

ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ

ಸಹಭಥಯಗ

ಮಹದರಿ

ಅರ್ಜಗಗಳು

ಗಗದ ಅರ್ಜಗಗಳು

3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ

ತೆರೆದ ಬಹವಿ

18

7

25

7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ

ಕೊಳವ್ೆ ಬಹವಿ

228

93

321

246

100

346

ಟುಟ ಅರ್ಜಗಗಳು

ಟುಟ

9) ದೊಶೂರಿತ, ತು ಮಹಹಿತಿ, ಇದರಿಂದ ತಿಯಷೃತಗೊಳುಳ ಅರ್ಜಗಗಳನುನ ಗಭನದಲ್ಲಿರಿಸ, ಶೆೀ. 10 ಯಶುಟ ಹೆಚ್ುುರಿ
ಅರ್ಜಗಗಳನುನ ಸವೀಕ್ರಿಷಲ್ಹಗುುದು.

10) ಗಗವ್ಹಯು ನೀಡಲ್ಹಗಿಯು ಉದೆದೀಶಿತ ಗರಿಶಠ ಅರ್ಜಗಗಳ ಷಂಖೆಯ ತಲುಪ್ತದ ನಂತಯ ಅರ್ಜಗನೊಂದಹಣಿ ರಕ್ತರಯೆಮು
ಭುಕಹಿಮಗೊಳುಳುದು.

ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ಭುಖಹಂತಯ ಅರ್ಜಗಮನುನ ಷಲ್ಲಿಷಲು ದಗಿಷಬೆೀಕಹದ ಅಗತಯ ಮಹಹಿತಗಳು:
ಅ) ಬೂ ಮಹಲ್ಲಕ್ತವುಳಳ ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಹೆಷಯು ಆ) ವ್ಹಷಷಥಳ ಭತುಿ ವಿಳಹಷ: ಗಹರಭ, ತಹಲೂಿಕ್ು, ರ್ಜಲ್ೆಿ ಇ)ಆಧಹರ್ ಷಂಖೆಯ ಈ)
ದೂಯವ್ಹಣಿ ಷಂಖೆಯ ಉ) ಬೂ ದಹಖಲ್ೆಗಳ ವಿಯಗಳು: ಆರ್.ಟಿ.ಸ, ಷವ್ೆಗ ನಂ., ಗಹರಭ, ತಹಲೂಿಕ್ು, ಹೊಫಳಿ,
ಗಹರಭಂಚಹಮತಿ, ರ್ಜಲ್ೆಿ ಊ) ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಂತಿಗೆ ವಿಯ: ಡಿ.ಡಿ. ಷಂಖೆಯ ಹಹಗೂ
ದಿನಹಂಕ್ (ಡಿ.ಡಿ ಮನುನ MD KREDL ಯಯ ಹೆಷರಿಗೆ payable at Bengaluru ಡೆಮುುದು, 3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದ
ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ ಘಟಕ್ಕೆೆ : ಯೂ.32,300/-, 7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ ಘಟಕ್ಕೆೆ : ಯೂ. 63,380/-) ಎ)
ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಬಹಯಂಕ್ ಖಹತೆ ವಿಯ: ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಹೆಷಯು, ಬಹಯಂಕ್ ಹೆಷಯು, ಬಹಯಂಕ್ ಶಹಖೆ ಹೆಷಯು, ಖಹತೆಮ ಷಂಖೆಯ,
ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸ ಕೊೀಡ್ ಏ) ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ಜಹತಿ ರಮಹಣ ತರದ ವಿಯಗಳು: ಆರ್.ಡಿ. ಷಂಖೆಯ ಐ)
ರೆೀಶನ್ ಕಹಡಗ ವಿಯಗಳು: ಕಹಡಗ ಷಂಖೆಯ, ಎ.ಪ್ತ.ಎಲ್/ಬಿ.ಪ್ತ.ಎಲ್ ) ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ವಿದುಯತ್ ಷಂಕ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷಿ ಂಪ್ಸೆಟ್
ಇದದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಆರ್. ಷಂಖೆಯ ದಗಿಷುುದು.

ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಅರ್ಜಗಗಳನುನ ಷಲ್ಲಿಷಲು ೂಯಕ್ ಮಹಹಿತಿ
ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ನೊೀಂದಹಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸದಂತೆ, ಅರ್ಜಗದಹಯಯು ತಭಮ ವ್ಹಷಷಥಳ, ಹಹಲ್ಲ ಜಮಿೀನನ ವಿಯ, ಗಗ,
ಂತಿಗೆಮ ವಿಯ, ಜಹತಿ ರಮಹಣ ತರದ ವಿಯಗಳನುನ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಯುಂತೆ ಷಲ್ಲಿಷಬೆೀಕಹಗಿಯುತಿದೆ. ತದನಂತಯ
ಭುದಿರತ ಸವೀಕ್ೃತಿ ರತಿಯಂದಿಗೆ (acknowledgment copy), ಇತಿಿೀಚಿನ ಂದು ಹಸ್ಪೀಟ್ಗ ಅಳತೆಮ
ಭಹಚಿತರ ಭತುಿ ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದ ಂತಿಗೆಮನುನ ಭೂಲ ಡಿ.ಡಿ ಹಹಗೂ ಆಧಹರ್ ರತಿ, RTC , ಜಲ ಇಳುರಿ ತರ, ಜಹತಿ
ರಮಹಣ ತರ, ರೆೀಶನ್ ಕಹಡಗ ರತಿ (ಎಯಡು ಸೆಟ್) ದಹಖಲ್ೆಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸದ ವಿದುಯತ್ ಷಯಫರಹಜು ಕ್ಂನಮ
ಕಹಮಗ ಭತುಿ ಹಲನೆ ಉವಿಭಹಗ ಕ್ಛೆೀರಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷಬೆೀಕಹಗಿಯುತಿದೆ.
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳು ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ನೊೀಂದಹಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸದಂತೆ, ಅರ್ಜಗ ನಭೂನೆ:
(I)

ಜಹತಿ ಗಗ/ ಸೌಯ ಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸಹಭಥಯಗ*: ಗಗದ ಆಯೆೆಮ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಗದಹಯಯು ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/
ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಆಯಹ ಗಗನುನ ಆಯೆೆ ಮಹಡುುದು. ಯಹ ಸಹಭಥಯಗದ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ಗಹಗಿ
ಅರ್ಜಗಮನುನ ಷಲ್ಲಿಷಲ್ಹಗುತಿಿದೆ; 3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ. ಅಥವ್ಹ 7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ -ಷೂಕ್ಿ ಸಹಭಥಯಗನುನ ಆಯೆೆ
ಮಹಡುುದು. (ತೆರೆದ ಬಹವಿಗಳಿಗೆ 3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗ ಹಹಗೂ ಕೊಳವ್ೆ ಬಹವಿಗಳಿಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ
ಸಹಭಥಯಗನುನ ಆಯೆೆ ಮಹಡುುದು.)

(II)

ತರೆದ/ಕೊಳವ್ೆ ಬಹವಿಮು ಗಂಗಹ ಕ್ಲ್ಹಯಣ ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿದಯದಿಧೀಕ್ಯಣ ವಿಯಗಳು*: ಹೌದು/ಇಲಿ
ಗಂಗಹ ಕ್ಲ್ಹಯಣ ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ತರೆದ/ಕೊಳವ್ೆ ಬಹವಿಮು ವಿದುಯದಿಧೀಕ್ಯಣ ಗೊಂಡಿದಲ್ಲಿ ಹೌದು
ಎಂದು ಆಯೆೆ ಮಹಡಿ, ಇಲಿವ್ಹದರೆೀ ಇಲಿ ಎಂದು ಆಯೆೆ ಮಹಡಿ.

1. ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಹೆಷಯು ಭತುಿ ಷಂಕ್ಗ ವಿಯಗಳು:
(ಅ) ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಹೆಷಯು*: ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಹೆಷಯನುನ ಆಧಹರ್ ಕಹಡಗನಲ್ಲಿಯುಂತೆ ನಭೂದಿಷುುದು.
(ಆ) ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಷಯು*: ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಷಯನುನ ನಭೂದಿಷುುದು.
(ಇ) ದೂಯವ್ಹಣಿ ಷಂಖೆಯ*: ಆಧಹರ್ ಕಹಡಗಗೆ ಲ್ಲಂಕ್ ಆಗಿಯು ಅರ್ಜಗದಹಯಯನುನ ಷಂಕ್ತಗಷಫಸುದಹದ ದೂಯವ್ಹಣಿ
ಷಂಖೆಯಮನುನ ನಭೂದಿಷುುದು.
(ಈ) ಆಧಹರ್ ಕಹಡಗ ಷಂಖೆಯ*: ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಆಧಹರ್ ಕಹಡಗ ಷಂಖೆಯಮನುನ ನಭೂದಿಷುುದು
2. ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ವ್ಹಷಷಥಳದ ವಿಯಗಳು:
(ಅ) ವಿಳಹಷ*: ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ವ್ಹಷಷಥಳ ವಿಳಹಷ ನಭೂದಿಷು ಷಥಳದಲ್ಲಿ ತರ ಯಹಹಯಕಹೆಗಿ ವಿಳಹಷನುನ ಬತಿಗ
ಮಹಡುುದು.
(ಆ) ಗಹರಭದ ಹೆಷಯು *:
(ಇ) ತಹಲೂಿಕ್ು*:
(ಈ) ರ್ಜಲ್ೆಿ*:
3. ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಜಮಿೀನನ ವಿಯಗಳು:
(ಅ) ಗಹರಭದ ಹೆಷಯು*:
(ಆ) ಗಹರಭ ಂಚಹಮತಿ*:
(ಇ) ಹೊಫಳಿ*:
(ಈ) ತಹಲೂಿಕ್ು*:
(ಉ) ರ್ಜಲ್ೆಿ*:
(ಊ) ಷವ್ೆಗ ನಂಫರ್*: ಗೆೀಣಿ ಭತುಿ ಸಣಿ ತರ (RTC) ದಲ್ಲಿಯುಂತೆ ಷವ್ೆಗ ನಂಫರ್ ನಭೂದಿಷುುದು
(ಖು) ಆರ್.ಟಿ.ಸ ನಲ್ಲಿಯುಂತೆ ಜಮಿೀನನ ಮಹಲ್ಲೀಕ್ಯ ಹೆಷಯು ಕಹಲಂ 9 ಯಂತೆ *:
(ಎ) ತರೆದ/ಕೊಳವ್ೆ ಬಹವಿಮ ಂಪ್ಸೆಟ್ ವಿದುಯತ್ ಷಂಕ್ಗದಲ್ಲಿದೆಯೆೀ*: ಹೌದು/ಇಲಿ
(ಹೌದು ಆದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಆರ್. ನಂಫರ್*ನಭೂದಿಷುುದು)
(ಏ) ಬಹವಿಮ ಟ್ಹಟರೆ ಆಳ : ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಭೂದಿಷುುದು
4(ಅ)

ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ಅರ್ಜಗದಹಯಯು ಹತಿಷಬೆೀಕಹದ ಂತಿಗೆ ವಿಯಗಳು:
.ಜಹ/.ಂ ಗಗದ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳು ಂತಿಗೆಮನುನ ಡಿ.ಡಿ.ಭೂಲಕ್ವ್ೆೀ ಹತಿಷಬೆೀಕಹಗಿಯುತಿದೆ.

3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ ಆಯೆೆ ಮಹಡಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಗದಹಯಯು ಹತಿಷಬೆೀಕಹದ ಂತಿಗೆಮು
ಯೂ.32,300.
7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಹಭಥಯಗದ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ ಆಯೆೆ ಮಹಡಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಗದಹಯಯು ಹತಿಷಬೆೀಕಹದ ಂತಿಗೆಮು
ಯೂ.63,380/-.
ಅರ್ಜಗದಹಯಯು ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಅರ್ಜಗ ಷಲ್ಲಿಷು ಭುನನ ಉದೆದೀಶಿತ ಸೌಯ ಂಪ್ಸೆಟ್ ಸಹಭಥಯಗ ಅನುಸಹಯ, ಮೀಲ್ೆ
ತಿಳಿಸದ ಮೊತಿಕೆೆ ಡಿ.ಡಿ. ಡೆದು (ಡಿ.ಡಿ ಮನುನ MD, KREDL ಯಯ ಹೆಷರಿಗೆ payable at Bengaluru
ಡೆಮುುದು) ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ಅರ್ಜಗಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ವಿಯಗಳನುನ ಷಲ್ಲಿಷುುದು:
(ಅ) ಡಿ.ಡಿ. ಷಂಖೆಯ*:
(ಆ) ಡಿ.ಡಿ. ದಿನಹಂಕ್*:
(ಇ) ಬಹಯಂಕ್ ಹೆಷಯು*:
4(ಬಿ)

ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ/ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ ಗಗದ ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಬಹಯಂಕ್ ಖಹತೆ ವಿಯಗಳು:

ಟಿಣಿ: ಅರ್ಜಗಮಲ್ಲಿನ ದೊೀಶಗಳು, ತು ಮಹಹಿತಿ, ಇದರಿಂದ ತಿಯಷೃತಗೊಳುಳ ಅರ್ಜಗಗಳನುನ ಗಭನದಲ್ಲಿರಿಸ, ಶೆೀ. 10 ಯಶುಟ
ಹೆಚ್ುುರಿ ಅರ್ಜಗಗಳನುನ ಸವೀಕ್ರಿಷಲ್ಹಗುುದು. ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ತಿಯಂದ ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಂತಿಗೆಮನುನ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷು
ಷಂದಬಗಗಳು ಉದಭವಿಷುುದರಿಂದ ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಬಹಯಂಕ್ ಖಹತೆ ವಿಯಗಳನುನ ಡೆಮಲ್ಹಗುತಿಿದೆ.
(i)

ಅರ್ಜಗದಹಯಯ ಹೆಷಯು*

:

(ii)

ಖಹತೆ ಷಂಖೆಯ*

:

(iii)

ಖಹತೆ ಮಹದರಿ (savings/current/OD)*

:

(iv)

ಬಹಯಂಕ್ ಹೆಷಯು*

:

(v)

ಬಹಯಂಕ್ ಶಹಖೆ*

(vi)

ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸ ಕೊೀಡ್*

:
:

( * ಷೂಚ್ನೆಮು ಕ್ಡಹಡಮವ್ಹಗಿ ನಭೂದಿಷಬೆೀಕಹಗಿಯು ಮಹಹಿತಿಯಹಗಿಯುತಿದೆ. )
ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ಭುಖಹಂತಯ ಅರ್ಜಗ ನೊೀಂದಹಯಸಕೊಂಡ ನಂತಯದ ರಕ್ತರಯೆ:
ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಗ ನೊಂದಹಯಸಕೊಂಡ ನಂತಯ, ಡೆದ ಸವೀಕ್ೃತಿ ರತಿಮಲ್ಲಿ (acknowledgement copy) ಷಹಿ ಮಹಡಿ
ಇತಿಿೀಚಿನ ಹಸ್ಪೀಟ್ಗ ಅಳತೆಮ ಭಹಚಿತರನುನ ನಗಧಿತ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ ಷಹಿಮಹಡುುದು. ಭೂಲ ಡಿ.ಡಿ, ಆಧಹರ್
ಕಹಡ್ಗ ರತಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸ ರತಿ, ಜಲ ಇಳುರಿ ರಮಹಣ ತರ, ಹಸ್ಪೀಟ್ಗ ಅಳತೆಮ ಂದು ಭಹಚಿತರ, ಜಹತಿ ರಮಹಣ
ತರ, ರೆೀಶನ್ ಕಹಡಗ ರತಿ ಈ ಎಲ್ಹಿ ದಹಖಲ್ೆಗಳ ಎಯಡು ಸೆಟ್ ಷವಮಂ ದೃಢೀಕ್ರಿಸದ ಹಹಡಗ ರತಿಮನುನ ರಿಶಿೀಲನೆಗಹಗಿ

ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಗ ಷಲ್ಲಿಸದ ದಿನಹಂಕ್ದಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳೆ ಳಗಹಗಿ ಷಂಫಂಧಿಸದ ವಿದುಯತ್ ಷಯಫರಹಜು ಕ್ಂನಮ ಉವಿಭಹಗಿೀಮ ಕ್ಛೆೀರಿಗಳಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಸ ಸವೀಕ್ೃತಿ ಡೆದುಕೊಳುಳುದು. ವಿಳಂಬವ್ಹದಲ್ಲಿ, ಜೆೀಶಠತಹ ಟಿಟಮಂತೆ ಭುಂದಿನ
ಅರ್ಜಗದಹಯಯನುನ ಆಯೆೆಗೆ ರಿಗಣಿಷಲ್ಹಗುುದು.

ಷೂಚ್ನೆ:
1. ಆನ್ಲ್ೆೈನ್ ಅರ್ಜಗ ಷಲ್ಲಿಷು ಷಂದಬಗದಲ್ಲಿ ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ network/connectivity ಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸದ ತಹಂತಿರಕ್
ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ಜವ್ಹಬಹದಯರಹಗಿಯುುದಿಲಿ.
2. ಅರ್ಜಗಮಲ್ಲಿ ಷಲ್ಲಿಸಯು ಮಹಹಿತಿಗಳಹದ ಭೂಲ ಡಿ.ಡಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸ, ಆಧಹರ್ ಕಹಡಗ ಷಂಖೆಯ, ಜಹತಿ ರಮಹಣ ತರದ
ಹಹಗೂ ರೆೀಶನ್ ಕಹಡಗ ರತಿ ತಹಳೆಯಹಗಬೆೀಕ್ು. ತಹಳೆಯಹಗದಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಗಗಳನುನ ತಿಯಷೆರಿಷಲ್ಹಗುುದು.
*******

