ಎಫ್. ನಂ. 14011/4/2017-ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ
ಭಹಯತ ಷರ್ಹಾಯ
ವಿದಯುನಹಾನ ಹಹಗೂ ಮಹಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಷಚಿವಹಲಮ

1.0 ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯಯ: ರಧನ ಭಂತ್ರರ ಗ್ರಮೀಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಅಭಿಮನ
2.0 ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ವಹುಖ್ೆು:
ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತರಜ್ಞನವನನನ ಅಥಥಭಡಿಕ ಂಡನ  ೈಮಕ್ತಿಕ ಸಗ

ಷಭಜಿಕ ಜಿೀವನಭಟಟವನನನ

ಸನಧರಿಸಿಕ ಳ್ಳುವ ರಕ್ತರಯೆಮನ ನೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಎನನಫಹನದನ.
3.0 ಉದೆದೋವಗಳು:
ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಯೀಜನ ಮ ಭನಖಯ ಉದ ದೀಶ ಂದಯ , ಯಜಯ ಭತನಿ ಕ ೀಂದರಡಳಿತ ರದ ೀಶಗಳ್ಲ್ಲಿ
ನ ಲ ಸಿಯನವ ಸನಭಯನ 6 ಕ ೀಟಿ ಜನಯನನನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯಯನನಗಿಸನವುದನ, ವ ೀ.40% ಗ್ರಮೀಣ
ಕನಂಟನಂಫದಲ್ಲಿ ತಲ ಒಫಫಯನನನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯನನಗಿಸನವ ಉದ ದೀಶ ಸ ಂದಿದ .
ಗ್ರಮೀಣ

ರದ ೀಶದಲ್ಲಿ

ನ ಲ ಸಿಯನವ

ಜನರಿಗ್

ಕಂಯಯಟರ್/

ಡಿಜಿಟಲ್

ಉಕಯಣಗಳ್(ಟ್ಯಫ ಿೀಟ್ಸ್,ಷಾಟ್ಸಥ ಫೀನ್ ಇತಯದಿ) ಫಳ್ಸಲನ ಸ ಕಿ ತಯಫ ೀತ್ರ ನೀಡನವುದನ,
ಇಂಟರ್'ನ ಟ್ಸ ಫಳ್ಸನವ ಭ ಲಕ ಇ-ಮೀಲ್ ಕಳಿಸನವುದನ, ಸಕಥರಿ ಷ ೀ ಗಳ್ ಫಗ್ ೆ ಭಹಿತ್ರಮನನನ
ಡ ದನಕ ಳ್ಳುವಷನಟ ಸಭಥಥಯನನಗಿಸನವುದನ ಸಗ

ಡಿಜಿಟಲ್ ವತ್ರಮನನನ ಪ್ರೀತ್ಹಿಸನವಂತ

ಜನಯನನನ ಷಕ್ಷಯಯನನಗಿಸಿ ಆ ಭ ಲಕ ದ ೀಶಕಟನಟವ ಕ ಲಸದಲ್ಲಿ ಕ ೈಜ ೀಡಿಸನವಂತ ಭಡನವುದನ ಈ
ಯೀಜನ ಮ ಭನಖಯ ಗನರಿಮಗಿದ . ಗ್ರಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ ಯಮಲ್ಲಿ ಸಭಜದಿಂದ ಕಡ ಗಣಿಸಲಟಿಟಯನವ
ಅದಯಲ ಿ ರಿಶಿಷಟ ಜತ್ರ/ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ, ಫಡತನ ಯ ೀಖ್ ಗಿಂತ ಕ ಳ್ಗಿಯನವ ಭಂದಿ, ಭಹಿಳ ಮಯನ,
ವಿಕಲಚ ೀತನಯನ ಭತನಿ ಅಲಸಂಖ್ಯತಯನನನ ಗನರಿಮಗಿಸಿಕ ಂಡನ ಸಂಕಥ ಷ ೀತನ ಮಗಿ ಈ
ಯೀಜನ ಕಮಥನವಥಹಿಸಲ್ಲದ .
4.0 ಅನನಶಟನಗ್ ಳಿಸನವ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ(ಎಜ ನ್ಗಳ್ಳ):
ಈ ಯೀಜನ ಮನ ಕ ೀಂದರ ಭಹಿತ್ರ-ತಂತರಜ್ಞನ ಇಲಖ್ ಮ ಭಗಥದಶಥನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್'ಸಿ ಇಆಡಳಿತ ಷ ೀ ಗಳ್ಳ ಇಂಡಿಮ ಲ್ಲಮಟ್ ಡ್, 1956ಯ ಕಂನ ಆಯಕ್ಟಟ ಅನವಮ ಷೆಪಿತದ ಷ ಷಲ್
ಪಥಸ್  ಹಿಕಲ್(ಎಸ್'ಪಿವಿ) ಸಂಷ ೆಮನ ಯಜಯ ಸಗ

ಕ ೀಂದರಡಳಿತ ರದ ೀಶದ ಆಡಳಿತದ

ಸಹಕಯದ ಂದಿಗ್ ಕಮಥನವಥಹಿಸಲ್ಲದ .
5.0 ಅನಯಷಹಾನದ ಅಧಿ:
ಈ ಯೀಜನ ಮನ ಭರ್ಚಥ 31, 2019ಯವಯ ಗ್ ಕಮಥನವಥಹಿಸಲ್ಲದ .
6.0 ಯೋಜನೆಮ ಪಲಹನಯಬವಿಗಳು:

* ಅಸಾ ಕಯಟಯಂಫ:
ಒಂದನ ಕನಟನಂಫ ಂದಯ ಮಜಭನ, ಆತನ ಸಂಗ್ತ್ರ, ಭಕಕಳ್ಳ ಸಗ

ಪ್ೀಷಕಯನ ನಳ್ಗ್ ಂಡ

ಸಭಜದ ಅತಯಂತ ಚಿಕಕ ಘಟಕ ನನಫಹನದನ. ಇಂತಹ ಕನಟನಂಫದಲ್ಲಿ ಮವೊಫಫ ಸದಸಯನ ಡಿಜಿಟಲ್
ಷಕ್ಷಯನಗಿಲಿದಿದದಯ ಅವಯನ ಈ ಯೀಜನ ಗ್ ಅಹಥಯಗನತಿಯ .
* ರವೆೋವ ಮಹನದಂಡ:
a) ಪಲನನಬವಿಮನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನಕ್ಷಯಸೆನಗಿಯಫ ೀಕನ.
b) ಅಂತಹ ಕನಟನಂಫದ ಒಫಫ ಸದಸಯ ಈ ಯೀಜನ ಮಲ್ಲಿ ತಯಫ ೀತ್ರ ಡ ಮಲನ ಅಹಥನಗನತಿನ .
c) ವಮಸಿ್ನ ಮತ್ರ: 14-60 ವಷಥಗಳ್ಳ
* ಇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಯು ಆದುತೆ:
ಅ)ಷಾಟ್ಸಥ ಫೀನ್ ಫಳ್ಸದಿಯನವವಯನ, ಅಂತ ಯೀದಮ ಪಲನನಬವಿ ಕನಟನಂಫ, ಕಲ ೀಜಿನಂದ
ಸ ಯಗನಳಿದವಯನ, ವಮಸಕಯ ಷಕ್ಷಯತ ಮಷನ್'ನಲ್ಲಿ ಬಗವಹಿಸಿದವಯನ.
ಫ) ಕಂಯಯಟರ್/ಐಸಿಟಿ ತಯಫ ೀತ್ರ ದ ಯಕದ 9ರಿಂದ 12ನ ೀ ತಯಗತ್ರಮ ವಲ ವಿದಯರ್ಥಥಗಳ್ಳ.
ಕ) ರಿಶಿಷಟ ಜತ್ರ, ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ, ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಲನನಬವಿಗಳ್ಳ, ಭಹಿಳ ಮಯನ, ವಿಕಲ ಚ ೀತನಯನ
ಭತನಿ ಅಲಸಂಖ್ಯತರಿಗ್ ಸ ಚಿಿನ ಆಧಯತ ನೀಡಲಗನತಿದ .
ಡ)

ಸಿಎಸ್'ಸಿ-ಎಸ್'ಪಿವಿಮ ಸಕ್ತರಮ ಸಹಯೀಗಗಳ್ಳ, ಗ್ರಭ

ಂಚಮತ್

ಭತನಿ

ಫಿಕ್ಟ

ಡ ವಲಪ್'ಮಂಟ್ಸ ಆಫಿಸರ್(ಕ್ ೀತರ ಅಭಿವೃದಿದ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳ)ಗಳ್ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಪಲನನಬವಿಗಳ್ನನನ
ಗನಯನತ್ರಸಲಗನತಿದ . ಇಂತಹವಯನನನ ಆಯೆಕ ಭಡಿದ ನಂತಯ ಯೀಜನ ಮ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ಫಯನತಿಯ .
7.0 ಹಿನೆೆಲೆ:
ಬಯತ್ರೀಮ ಸಭಜವನನನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸದೃಢಗ್ ಳಿಸನವ, ಆರ್ಥಥಕ ಜ್ಞನ ಫ ಳ ಸನವ ಉದ ದೀಶದಿಂದ
ಕ ೀಂದರ ಸಕಥಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಮ ಕಮಥಕರಭವನನನ ಜರಿಗ್ ಳಿಸಿದ . ಈ ಕಮಥಕರಭವು ಇಆಡಳಿತದ

ವಿವಿಧ

ಯೀಜನ ಗಳ್ನನನ

ಜನರಿಗ್

ಅಥ ೈಥಸನವಂತ

ಭಡನವುದನ,

ಆ

ಭ ಲಕ

ಷವಥಜನಕಯನ ಸಹಬಗಿತವದಲ್ಲಿ ಸಕಥಯದ ಸ ಣ ಗ್ರಿಕ ಮನನನ ಸ ಚಿಿಸನವಂತ ಭಡನವುದಗಿದ .
ದ ೀಶದ ಭ ಲ -ಭ ಲ ಮಲ್ಲಿಯನವ ಕ ಳ್ಸೆಯದ ರತ್ರಯಫಫ ರಜ ಮ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಷ ೀ ಗಳ್ನನನ/

ತಂತರಜ್ಞನಗಳ್ನನನ ಫಳ್ಸಿಕ ಳ್ುಲನ ಸಭಥಥಯದಗ ಭತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಮ ಕಮಥಕರಭ
ಮಶಸಿವಮಗಲ್ಲದ . ದ ೀಶದ ಷವಥತ್ರರಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಮನ ಗ್ರಮೀಣ ಬಯತದ ಕಡಾಮ
ಬಗವಹಿಸನವಿಕ ಮನ ನಳ್ಗ್ ಂಡಿದ .
ದ ೀಶದ ಜನಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಷಧಿಸಲನ ಯಷ್ಟ್ರೀಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಮಷನ್(NDLM),
ಭತನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಮಷನ್((DISHA) ಎಂಫ 2 ಕಮಥಕರಭಗಳಿಗ್ ಸಕಥಯ ಅನನಮೀದನ
ನೀಡಿದ . ಈ ಎಯಡನ ಯೀಜನ ಗಳ್ನನನ ಸಿಎಸ್'ಸಿ-ಎಸ್'ಪಿವಿ ಮೀಲ್ಲವಚಯಣ ನಡ ಸನತಿದ . ಈ ಎಯಡನ

ಯೀಜನ ಯಂದ ಡಿಷ ಂಫರ್ 2016ರಿಂದ ಡಿಷ ಂಫರ್ 2018ಯ ಳ್ಗ್ಗಿ 52.5 ಲಕ್ಟಷ ಭಂದಿಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್
ಷಕ್ಷಯನನಗಿಸಿ ರಭಣ ತರ ವಿತರಿಸನವ ಗನರಿಮನನನ ಈ ಕಮಥಕರಭ ಸ ಂದಿದ .
2016-17ಯಲ್ಲಿ ಫಜ ಟ್ಸ ಭಂಡಿಸನಗ ಭನಯ ಹಣಕಸನ ಸಚಿವಯನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ

ಫಗ್ ೆ

ಸ ೀಳಿದಿದಷನಟ...

"ನಭಾ ಜನಷಂಖ್ೆುಮ ರಯೋಜನ ಡೆಮಲಯ ನಹು ಗಹರಮೋಣ ಭಹಯತದ ಜನಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಹಕ್ಷಯತೆಮನಯೆ ಸಯಡಬೆೋಕಿದೆ. 16.8 ರ್ೊೋಟಿ ಗಹರಮೋಣ ಕಯಟಯಂಫದಲ್ಲಿ ಷಯಮಹಯಯ 12 ರ್ೊೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಯು
ಕಯಟಯಂಫಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಯುಟರ್ ಭತಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಷದಷುರಿಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಉತೆುೋಜಿಷಲಯ ಷರ್ಹಾಯ ಈಗಹಗಲೆೋ ನಹುಶನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಲಟಯಸಿ ಮಶನ್ ಭತಯು ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಹಕ್ಷಯತಹ ಅಭಿಯಹನ ಎಂಫ ಎಯಡಯ ರ್ಹಮಾಕರಭಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ನಹು ಹೊಷದಹಗಿ
ಭಯಂದಿನ ಭೂಯಯಶಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಯುರಿಯಹಗಿ ಷಯಮಹಯಯ 6 ರ್ೊೋಟಿ ಕಯಟಯಂಫಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಹಕ್ಷಯಯನಹೆಗಿಷಯ ಉದೆದೋವನಯೆ ನಹುಶನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಲಟಯಸಿ ಸಿ್ೋಂ ಹೊಂದಿದೆ."
ರಸನಿತ

ಯೀಜನ ಮನ

ಭನಯ

ಹಣಕಸನ

ಭಂತ್ರರಮವಯನ

ಫಜ ಟ್ಸ'ನಲ್ಲಿ

ಘ ೀಷ್ಟ್ಸಿದಂತ

ಭನನ ನಡ ಮಲ್ಲದ . ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಮ ಉಕರಭಗಳ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಭಜವನನನ ಸಫಲ್ಲೀಕರಿಸಲನ,
ಸಕಥಯದ ಧ ಯೀಯೀದ ದೀಶ ಷಧಿಸಲನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ರಭನಖ ಕ್ತೀಲ್ಲ ಕ ೈ ಆಗಿದ . ಡಿಜಿಟಲ್
ಷಕ್ಷಯತ ಮ

ಉಪ್ೀತಪನನಗಳ್ಳ

ರಭನಖಗಿ

ಷಭಜಿಕ-ಆರ್ಥಥಕ

ವಿಚಯಗಳ್ನನವಲಂಭಿಸಿ .

ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಮನ ಗ್ರಮೀಣ ರದ ೀಶದಲ್ಲಿ ಸಿಸನತ್ರಿಯನವ ಜನರಿಗ್ ಸಹಕರಿಮಗಿದ . ಅದಯಲ ಿ
ಆಯ ೀಗಯಕಳ್ಜಿ, ಜಿೀವನ ೀಮ ನಡ ಸಲನ ಭತನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಡ ಮಲನ ಸಹಮಕಗಲ್ಲದ .
ಇ ಲಿವುದಯ ಜ ತ ಗ್ ಮಫ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಭ ಲಕ ಕಯಶ್'ಲ ಸ್ ವಯವಸಯವನನನ ಪ್ರೀತ್ಹಿಸನವ ಫಗ್ ೆ
ಸಕಥಯ ನಂಬಿಕ ಯಟಿಟದ . ಈ ತಯಫ ೀತ್ರಮನ ಎಲ ಕರನಕ್ಟ್ ವತ್ರ ಸಿಸಟಂ ಭ ಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್
ಹಣಕಸನ ಉಕಯಣಗಳ್ನನನ ಫಳ್ಸಲನ ಒತನಿ ನೀಡನವ ಉದ ದೀಶ ಸಕಥಯದನದ.
ಯೋಜನೆಮ ವಹುಪ್ಪು:
ಈ ಯೀಜನ ಮನ ದ ೀಶದ ಗ್ರಮೀಣ ರದ ೀಶಕ ಕ ಭತರ ಅನವಮಗಲ್ಲದ . ದ ೀಶದದಯಂತ ಈ
ಯೀಜನ ಮನ ರಿಣಭಕರಿಮಗಿ ಜರಿಮಗಲನ ಯಜಯ ಭತನಿ ಕ ೀಂದರಡಳಿತ ಗ್ರಮೀಣ
ಕನಟನಂಫಗಳಿಗ್

ತಲನಲನ

ರಭಣನನತದ

ಗನರಿಮನನನ

ಯಜಯ/ಕ ೀಂದರಡಳಿತ ರದ ೀಶವು ನದಿಥಷಟ ಗನರಿ ಸ ಂದಿದದಯ
ವಿಭಿನನಗಿಯನತಿದ . ನಗಯ ರದ ೀಶದಲ್ಲಿನ ಂಚಯತ್ರ
ಸ ಯಗಿಡಲಗಿದ .

ಅಂತಹ

ಂಚಯತ್ರಗಳ್ನನನ

ನಗಧಿಡಿಸಲಗಿದ .

ರತ್ರ

ಯಜಯದಿಂದ ಯಜಯಕ ಕ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಗನಂುಗಳ್ನನನ ಈ ಯೀಜನ ಯಂದ

ಕ ೈಗ್ರಿಕ ಗಳ್ಳ/ಸಂಘಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ

ಸಿಎಸ್'ಆರ್

ಚಟನವಟಿಕ ಗಳ್ಳ ಒಳ್ಗ್ ಂಡಿಯನತಿದ .
ದ ೀವದಯಂತ ಇಯನವ 2.50 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಭ ಂಚಯತ್ರಮನನನ ಕ ೀಂದರಗಿಟನಟಕ ಂಡನ ಬೌಗ್ ೀಳಿಕಗಿ
ನಯಮ ಸಭಾತ ರಿೀತ್ರಮಲ್ಲಿ ಜನಯನನನ ಒಳ್ಗ್ ಳ್ುಲ್ಲದ .

ಒಂದನ ಗ್ರಭಂಚಮತ್'ನಲ್ಲಿ ಸಯಸರಿ

200-300 ಭಂದಿ ಪಲನನಬವಿ ಯೀಜನ ಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಯಲ್ಲದದಯ ಎಂದನ ಅಂದಜಿಸಲಗಿದ .
ಸಿವಿಕಗಿ ಒಂದನ ಜಿಲ ಿಮ ಇ-ಗವನ ಥನ್್ ಷ ಷ ೈಟಿಮ ಅಧಯಕ್ಷಯಗಿಯನವ ಜಿಲಿ ನಯಮಧಿೀಶಯನ
ಜಿಲ ಿಮ ಜನಸಂಖ್ ಯ, ಸೆಳಿೀಮ ಅಗತಯತ , ಜಿಲ ಿಮ ಯಪಿಿಗಳ್ನ ನಲಿ ಗಭನದಲ್ಲಿಟನಟಕ ಂಡನ ಒಂದನ
ಗ್ರಭ ಂಚಯತ್ರಮಲ್ಲಿ ಇಂತ್ರಷನಟ ಪಲನನಬವಿಗಳಗಫ ೀಕನ ಎಂದನ ತ್ರೀಭಥನಸನತಿಯ . ರಧನ
ಭಂತ್ರರ ಆದಶಥ ಗ್ರಭ ಯೀಜನ ಮಡಿ ಫಯನವ ಹಳಿುಗಳ್ೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಯೀಜನ ಮ ಯಪಿಿಗ್
ಫಯಲ್ಲದ .
9.0 ಯೋಜನೆ ಅನಯಷಹಾನದ ವಿಶಹಲ ಚೌಕಟಯಾ:
ಯೀಜನ ಗ್ ಸ ಕಿ ಫ ಂಫಲ ಭತನಿ ಮೀಲ್ಲವಚಯಣ ಮನನನ ಕ ೀಂದರ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ನ ೀಡಿಕ ಳ್ುಲಗನತಿದ .
ಸಿಎಸ್'ಸಿ-ಎಸ್'ಪಿವಿಮನ ಸಂಘಸಂಷ ೆಗಳ್ ಸಹಯೀಗದ ಂದಿಗ್ ಯಜಯ/ಕ ೀಂದರಡಳಿತ ರದ ೀಶದಲ್ಲಿ
ನಧನಗಿ ಅನನಶಟನ ಭಡಲ್ಲದ . PMGDISHA ಯೀಜನ ಅಂತ್ರಭ ಹಂತದವಯ ಗ ಇ-ಗವನ ಥನ್್
ಷ ಷ ೈಟಿಮ

ಭನಖಯಸೆಯಗಿಯನವ

ಜಿಲಿ

ನಯಮಧಿೀಶಯನ/

ಜಿಲಿಧಿಕರಿಮನ

ರಭನಖ

ತರವಹಿಸನತಿಯ . ಫ ೀಯನ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಈ ಯೀಜನ ಷಕಯಗ್ ಳಿಸಲನ CSC-SPV ನಂದ ತಯಫ ೀತ್ರ
ಡ ದವಯನ ಯೀಜನ ಅನನಶಟನದಲ್ಲಿ ಲ ೆಳ್ಳುತಿಯ .
9.1 NDLM/DISHA ಯೀಜನ ಮನ ಸಂಯೀಜಿತ ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯಯ/ ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರಗಳ್
ಸಹಯೀಗದ ಂದಿಗ್

ಅನನಶಟನಗ್ ಳಿಸಲಗನತಿದ . ದ ೀವದಯಂತ ಸನಭಯನ 2,500 ತಯಫ ೀತ್ರ

ಲನದಯಯನ / ಕ ೀಂದರಗಳಿದನದ, ಅವುಗಳ್ನನನ 2.5 ಲಕ್ಷ ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರಗಳಿಗ್ ಸ ಚಿಿಸನವ ರಮತನ
ಭಡಲಗನವುದನ. ಸಿಎಸ್ ಸಿ-ಪಿಎಸ್ ವಿ ನಮಭಗಳ್ ರಕಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಮ ನ ೀಯ
ತಯಫ ೀತ್ರಮನನನ ಕ ೈಗ್ ಳ್ುಲಗನವುದನ. ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ ಸಿ, ಎನ್ ಐ ಇ ಎಲ್ ಐ ಟಿ ಕ ೀಂದರಗಳ್ಳ/
ಭನಯತ ಡ ದ ಕ ೀಂದರಗಳ್, ವಮಸಕಯ ಷಕ್ಷತ ಕ ೀಂದರಗಳ್ಳ, ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ತಯಫ ೀತ್ರ ಜಯನಗನವುದನ.
ಎಂ ಎರ್ಚ ಆರ್ ಡಿ, ಇಗ್ ನ ಕ ೀಂದರಗಳ್ಲ್ಲಿ, ಭಹಿತ್ರ ತಂತರಜ್ಞನ ಷಕ್ಷಯತ ಮಲ್ಲಿ ಬಗಿಮಗಿಯನವ ಎನ್
ಜಿ ಒಗಳ್ಳ, ಗ್ರಭ ಸವ ಉದ ಯೀಗ ತಯಫ ೀತ್ರ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ, ಕ ೈಗ್ರಿಕ ಲನದಯಯನ, ಕಪ್ೀಥಯ ೀಟ್ಸ
ಗಳ್ ಷಭಜಿಕ ಸ ಣ ಗ್ರಿಕ ಆದಯತ ಮ ಕಂನಗಳ್ಳ ಇದಯಲ್ಲಿ ಷ ೀರಿ .
9.2 ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯಯನ/ ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರಗಳಿಗ್ ಒಂದನ ನದಿಥಷಟ ಯಜಯದ ನದಿಥಷಟ ರದ ೀಶದಲ್ಲಿ
ಕಮಥಚಟನವಟಿಕ ನಡ ಸಲನ ಗನರಿಮನನನ ನೀಡಲಗನತಿದ . ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯರಿಗ್ / ತಯಫ ೀತ್ರ
ಕ ೀಂದರಗಳಿಗ್

CSC-SPV

ಒದಗಿಸಫ ೀಕಗನತಿದ .
9.3 ತಯಬೆೋತಿ ಹಲಯದಹಯಯಯ:

ನದ ೀಥಶಿಸಿದ

ಗನರಿ

ತಲನಲನ

ಭ ಲಬ ತ

ಷೌಕಮಥಗಳ್ನನನ

ಯೀಜನ ಮನನನ ಷಕಯಗ್ ಳಿಸಲನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯಯನನಗಿಸಲನ ಸಕಥಯ ೀತಯ ಸಂಘಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ,
ಸಂಷ ೆಗಳ್ನನನ ಫಳ್ಸಿಕ ಳ್ುಲಗನತಿದ . ಆ ಭ ಲಕ CSC-SPV ಉದ ದೀಶವನನನ ಈಡ ೀರಿಸಿಕ ಳ್ಳುವಂತ
ಭಡಲನ ಸಹಕರಿಮಗಿದ .
* ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯನದವನನ ಬಯತ್ರೀಮ ಸಂಷ ೆಮಲ್ಲಿ ನ ೀಂದಣಿಮಗಿಯಫ ೀಕನ. ಸಗ್ ಯೆೀ
ಶಿಕ್ಷಣ/ಭಹಿತ್ರ ತಂತರಜ್ಞನ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಕನಷಟ ಭ ಯನ ವಷಥ ಅನನಬವ ಸ ಂದಿಯಫ ೀಕನ. ಇದಯ
ಜ ತ ಗ್ ಆದಮ ತ ರಿಗ್ , ಯನ್ ನಂಫರ್ ಭತನಿ ಕಳ ದ ಭ ಯನ ವಷಥದ ಲ ಕಕತರ ವಯದಿಮನನನ
ನೀಡಫ ೀಕನ.
* ಸಂಘ-ಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ ಬಯತದ ಮವುದದಯನ ಕಯೆದ/ಕನ ನನಡಿಮಲ್ಲಿ ಷೆಪಿತಗಿಯಫ ೀಕನ.
ಇಲಿ ೀ ಸಭಜದ ಸ ಸರಿನಲಿದಯ ಷೆಪಿತಗಿಯಫ ೀಕನ.
* ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯಯಗನವವರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ/ ಭಹಿತ್ರ ತಂತರಜ್ಞನದ ಷಕ್ಷಯತ ತಯಫ ೀತ್ರಮ ಫಗ್ ೆ
ಸಷಟತ ಯಯಫ ೀಕನ. ಸಗ್ ಯೆೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಮ ಧ ಯೀಯೀದ ದೀಶಗಳ್ ಫಗ್ ,ೆ ದಖಲ ನವಥಹಣ ಫಗ್ ೆ
ಭಹಿತ್ರಯಯಫ ೀಕನ.
9.3.1 ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯನ ತರ
* ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯಯನನ ತನಗ್ ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ /ಿ ವಿಬಗ/ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ಯಪಿಿಮಲ್ಲಿ ಫಯನವ
ಅಬಯರ್ಥಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯಯನನಗಿಸನವ ಸಂಯಣಥ ಜವಫದರಿಮನನನ ಆತ/ ತಯಬ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರ
ಸ ಂದಿಯನತಿದ .
* ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರದಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ಗ್ ಅಗತಯದ ತಯಫ ೀತ್ರ ನೀಡಲನ ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯ
ಫದಧಗಿಯಫ ೀಕನ.
*

ಯೀಜನ ಮ

ಒಟ್ಟಯ

ನಮಭಗಳ್,

ನವಥಹಣ ಮ

ಫಗ್ ೆ

ತಯಫ ೀತ್ರ

ಲನದಯ

ಜವಫದಯನಗಿಯನತಿನ .
* ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯ ಸರಿಮಗಿ ಭತನಿ ಸಕಲದಲ್ಲಿ ಕ ೀಂದರಕ ಕ ವಯದಿ ಸಲ್ಲಿಸಫ ೀಕಗನತಿದ .
* ಸಿಎಸ್ ಸಿ- ಪಿಎಸ್ ವಿ ರಕಟಿಸಿಯನವ ಗನಣಭಟಟದ ಕಮಥಚಯಣ ಮ ನಮಭ(ಎಸ್ ಒಪಿ)
ಆಧರಿಸಿದಂತ ಯೆೀ ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯಯ ನಮಭಗಳಿಯನತಿ .
9.4 ತಯಬೆೋತಿ ರ್ೆೋಂದರಗಳು
ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯಯನ ಗ್ರಭಂಚಮತ್ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಸ ಕಿ ಭ ಲಬ ತ ಷೌಕಮಥ ಸಗ ಅಗತಯ
ಭನವ ಸಂನ ಾಲಗಳ್ನ ನಳ್ಗ್ ಂಡ ಕ ೀಂದರವನನನ ತ ಯ ಮಫ ೀಕಗನತಿದ .
ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರದ ರಭನಖ ಭನದಂಡಗಳ ಂದಯ

* ತಯಫ ೀತ್ರ ಸಂಷ ೆಮನ ಬಯತ್ರೀಮ ಸಂಷ ೆಯೆಂದನ ದೃಢೀಕರಿಸಲಟಿಟಯಫ ೀಕನ. ಭಹಿತ್ರ ತಂತರಜ್ಞನ
ಷಕ್ಷಯತ

ಶಿಕ್ಷಣ

ನೀಡನವ ಫಗ್ ೆ, ತಯಫ ೀತ್ರ

ನೀಡನವುದನನನ

ಷಬಿೀತನ

ಡಿಸಫ ೀಕನ. ಸ ಕಿ

ಸವಲತನಿಗಳಿಯನವುದನನನ ಯನಜನತನಡಿಸಫ ೀಕನ.
* ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯ ಎಲಿ ದಖಲ ಗಳ್ನನನ ಯಣಥಗ್ ಳಿಸಿದ ಫಳಿಕ CSC-SPV ನ ೀತೃತವದ ಸಮತ್ರ
ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರಕ ಕ ಬ ೀಟಿ ನೀಡಿ ತೃಪಿಿಕಯಗಿದ ಎಂದನ ವಯದಿ ನೀಡಿದ ಫಳಿಕ ತಯಫ ೀತ್ರ ಸಂಷ ೆಗ್
ಭನಯತ ದ ಯ ಮನತಿದ .
* ಸಿಎಸ್ ಸಿ- ಪಿಎಸ್ ವಿ ರಕಟಿಸಿಯನವ ಗನಣಭಟಟದ ಕಮಥಚಯಣ ಮ ನಮಭ(ಎಸ್ ಒಪಿ)
ಆಧರಿಸಿದಂತ ಯೆೀ ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯಯ ನಮಭಗಳಿಯನತಿ .
9.4.1 ತಯಬೆೋತಿ ಷಂಸೆೆಮ ಹತರ:
* ಕ ೀಸಿಥಗ್ ಅಬಯರ್ಥಥಗಳ್ನನನ ದಖಲನ ಭಡಿಕ ಳ್ಳುವುದನ.
* ಅಥಥಗನವಂತ ಅಬಯರ್ಥಥಗ್ ಸ ಕಿ ತಯಫ ೀತ್ರಮನನನ ನೀಡನವುದನ.
* ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಸಜಯತ್ರ ವಯವಷ ೆ ಭತನಿ ಕಲ್ಲಕ ನವಥಹಣ ದಧತ್ರಮ ನಯಂತಯ ರಿಶಿೀಲನ ಮನನನ
ಆಧರಿಸಿದ ಸಜಯತ್ರ.
* ಕ ೀಸಿಥಗ್ ಷ ೀಥಡ ಮದ ಎಲಿ ಅಬಯರ್ಥಥಗಳ್ ದಖಲ ಯಡನವುದನ. ತಯಗತ್ರಗಳಿಗ್ ಸಜಯದ ಫಗ್ ೆ
ಸ ಕಿ ದಖಲ ಯಡನವುದನ, ಆನ್'ಲ ೈನ್ ರಿೀಕ್ ಗ್ ಸಜಯದ ಫಗ್ ೆ ಖಚಿತ ಡಿಸನವುದನ.
* ತಯಫ ೀತ್ರ ಭನಗಿದನ ನಂತಯ ಎಯಡನ ವಷಥಗಳ್ ಕಲ ಅಬಯರ್ಥಥಗಳಿಗ್ ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರವು ಸ ಕಿ
ಸಹಕಯ ಭತನಿ ಭಗಥದಶಥನ ನೀಡನವುದನ.
ಅಬಯರ್ಥಥಮ ಕಲ್ಲಕ ಷಧನ ಮ ಪಲ್ಲತಂಶವನನನ ಖಚಿತಡಿಸನವುದನ.
9.5 ಮಫ ೈಲ್ ಫೀನ್'ಗಳಿಗ್ ಭಹಿತ್ರ ತಲನಪಿಸನವುದನ ಸ ಚನಿವರಿ ಷ ೀ ಮಗಿದನದ, ನವ ಭಹಿತ್ರ
ತಂತರಜ್ಞನ ಷಕ್ಷಯಯನ, ನ ೀಯ ತಯಫ ೀತ್ರ ಭಧಯಭದ ಭ ಲಕ ಕಲ್ಲಮಫಹನದಗಿದ .
9.6 ಆಧರ್ ಸಂಖ್ ಯಮನನನ ಫಳ್ಸಿ ರತ್ರಯಫಫ ಪಲನನಬವಿಮನನನ ಗನಯನತ್ರಸಫಹನದನ ಭತನಿ ನಕಲನ
ಆಗನವುದನನನ ತಪಿಸಫಹನದನ.
9.7 ಯದಶಥಕತ ಮನನನ ಕಡನವುದಕಕಗಿ ತಯಫ ೀತ್ರ ನೀಡನವ ಲನದಯಯನ/ ಕ ೀಂದರಗಳ್
ತಯಫ ೀತ್ರ ಕಮಥಕರಭಗಳ್ನನನ ವಯದಿ ಭಡನವುದಕ ಕ/ ನಗ್ ಇಡನವುದಕ ಕ ಸಿಎಸ್ ಸಿ- ಪಿಎಸ್ ವಿ
ಭ ಲಕ ಆನ್'ಲ ೈನ್ ವಯದಿಗ್ರಿಕ ಮ ಸ ಕಿ ರಿೀತ್ರಮ ವಯವಷ ೆಮನನನ ಭಡಲಗನವುದನ.

9.8

ನಗದಿತ

ತಯಫ ೀತ್ರಮನನನ

ನಮಭಗಳ್ಂತ
ಡ ಮಲನ

ತಯಫ ೀತ್ರ

ಲನದಯಯನ/

ಭನಂದಗನವಂತ

ಭತನಿ

ಕ ೀಂದರಗಳ್ಳ

ಪಲನನಬವಿಗಳ್ಳ

ಮಶಸಿವಮಗಿ

ತಯಫ ೀತ್ರಮನನನ

ಡ ದನಕ ಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರೀತ್ಹಿಸನವುದನ.
9.9 ಮಶಸಿವಮಗಿ ತಯಫ ೀತ್ರ ಡ ದ ಫಳಿಕ, ತಯಫ ೀತ್ರ ಲನದಯಯನ/ ಕ ೀಂದರಗಳ್ಳ ನಮಮತಗಿ
ವಯದಿ ಭಡಫ ೀಕನ ಭತನಿ ಸಿಎಸ್'ಸಿ-ಪಿಎಸ್'ವಿಗ್ಗಿ ತಯಫ ೀತ್ರ ಡ ದ ವಯಕ್ತಿಮ ಭಹಿತ್ರಮನನನ
ನೀಡಫ ೀಕನ.
9.10 ತಯಫ ೀತ್ರ ಡ ದ ಅಬಯರ್ಥಥಗಳ್ಳ (ತಯಫ ೀತ್ರ ಯಣಥಗ್ ಳ್ಳುತ್ರಿದದಂತ ಯೆೀ) ಭನಯತ

ಡ ದ

ಸಂಷ ೆಮನ ನಡ ಸನವ ಆಲ್'ಲ ೈನ್ ರಿೀಕ್ ಫಯ ಮಫ ೀಕಗನತಿದ . ತಯಫ ೀತ್ರ ಸಂಷ ೆಗಳಿಗ್ ತಗನಲನವ
ತಯಫ ೀತ್ರ  ಚಿವನನನ ಅಬಯರ್ಥಥಗಳಿಗ್ ಮಶಸಿವಮಗಿ ರಭಣತರ ವಿತರಿಸಿದ ಫಳಿಕ ಸಿಎಸ್'ಸಿಪಿಎಸ್'ವಿಯಂದ ಬಿಡನಗಡ ಭಡಲಗನತಿದ .
9.11 ತಯಫ ೀತ್ರ ಡ ದ ಪಲನನಬವಿಗಳಿಗ್ ಯಷ್ಟ್ರೀಮ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಭನಯತ ಡ ದ ರಭಣಿೀಕೃತ
ಸಂಷ ೆಗಳದ ನಯಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿಟಟ ಯಟ್ಸ ಆಫ್ ಎಲ ಕರನಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪಮೀಥಷನ್ ಟ್ ಕನಲಜಿ
(ಎನ್ ಐ ಇ ಎಲ್ ಐಟಿ), ನಯಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿಟಟ ಯಟ್ಸ ಆಫ್ ಓನ್ ಸ ಕಲ್ಲಂಗ್ (ಎನ್ ಐ ಒ ಎಸ್),
ಐಸಿಟಿ ಅಕಡ ಮ ಆಫ್ ತಮಳ್ ನಡನ (ಐಸಿಟಿಎಸಿಟಿ), ಹಮಥಣ ನಲ ಡ್್ ಕಪ್ೀಥಯ ೀಷನ್
ಲ್ಲಮಟ್ ಡಟ್ಸ (ಸ ರ್ಚ ಕ ಸಿಎಲ್), ನಯಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿಟಟ ಯಟ್ಸ ಆಫ್ ಎಂಟರ್  ರೀನರ್'ಷ್ಟ್ಪ್ ಅಂಡ್
ಷಾಲ್ ಫನಯಸಿನ ಸ್ ಡ  ಲಪ್ ಮಂಟ್ಸ (ಎನ್ ಐಇಎಸ್ ಬಿಮನಡಿ)ಮಂಥ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ ರಿೀಕ್ ನಡ ಸಿ,
ರಭಣ

ತರ

ನೀಡನತಿ .

ಸ ಚಿತ

ನಮಭದಂತ

ಇನನಷನಟ

ಸಂಷ ೆಗಳ್ನನನ

ಆನ್

ಲ ೈನ್

ಭೌಲಯಂಕನಕ ಕ ನಯೀಜಿಸಲಗನವುದನ. ರತ್ರ ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಸಂಷ ೆ ರಭಣತರ ವಿತಯಣ ಮ
ಕ ಲಸವನನನ ಸಲ್ಲೀಸಲಗಿ ನಡ ಮನವಂತ ನ ೀಡಿಕ ಳ್ಳುವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ರಮತನ ನಡ ದಿದ .
9.12 ರ್ೆೈಗಹರಿರ್ೆಗಳು, ಎನ್ ಜಿ ಒ ಭತಯು ಇತರೆ ಷಂಸೆೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಮಹಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಸಹಕ್ಷಯತೆ
ಸಯಡಯ ರಮತೆಗಳ ಷಭನವಮ
ದ ೀಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಕ್ಷಯತ ಮನನನ ಹಯಡನವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕ ೈಗ್ರಿಕ ಗಳ್ಳ, ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳ್ಳ ಭತನಿ ಇತಯ
ಸಂಸೆಗಳ್ಳ ನಡ ಸಿಯನವ ರಮತನವನನನ ಸಭನವಮಗ್ ಳಿಸಿ, ಈ ಯೀಜನ ಮಡಿ ಅಗತಯ ಸಭನವಮ
ಷಧಿಸನವುದಕ ಕ ಸಿಎಸ್'ಸಿ-ಪಿಎಸ್'ವಿ ರಮತ್ರನಸಲ್ಲದ . ಈ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲನದಯಯ ನಡನ
ಸಭನವಮ ಷಧಿಸನವುದಕ ಕ ಸಿಎಸ್'ಸಿ-ಪಿಎಸ್'ವಿ ರಮತ್ರನಸನತಿದ . ಕ ೈಗ್ರಿಕ , ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇತಯದಿಗಳ್

ಭ ಲಕ ತಯಫ ೀತ್ರ ಡ ದ ಅಬಯರ್ಥಥಗಳಿಗ

ಭನಯತ

ಡ ದ ಸಂಷ ೆಗಳ್ ಭ ಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್

ಷಕ್ಷಯತ ಮ ರಭಣ ತರವನನನ ವಿತರಿಸನವುದಕ ಕ ರಿಗಣಿಸಲಗನವುದನ. ಅಂಥ ಅಬಯರ್ಥಥಗಳ್
ತಯಫ ೀತ್ರಮ ಲನನನ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ ತ ೀ ಸ ಯಫ ೀಕಗನತಿದ / ಕಪ್ೀಥಯ ೀಟ್ಸ ಷ ೀಷ್ಟ್ಮಲ್
ಯ ಷನ್ಫಲ್ಲಟಿ ಪಂಡ್ ಭ ಲಕ ನವಥಹಿಸಫ ೀಕಗನತಿದ . ಈ ರಿೀತ್ರಮಗಿ ತಯಫ ೀತ್ರ ಡ ದ
ಅಬಯರ್ಥಥಗಳ್ೂ ಭನಯತ

ಡ ದ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ ನಡ ಸನವ ರಿೀಕ್ ಗ್ ಸಜಯಗನವ ಅಹಥತ ಮನನನ

ಡ ದಿಯನತಿಯ

ಇವಯ

ಭತನಿ

ರಭಣಿೀಕಯಣದ

ಶನಲಕವನನನ

ಸಂಫಂಧಟಟ

ಸಂಷ ೆಗಳ ೀ

ತ್ರೀಭಥನಗಳ್ನನನ

ಕ ೈಗ್ ಳ್ಳುವ

ಬರಿಸಫ ೀಕಗನತಿದ .
9.13 ವಿವಿಧ ಸಂಷ ೆಗಳ್ ತರ ಭತನಿ ಸ ಣ ಗ್ರಿಕ ಗಳ್ಳ
9.13.1 ಎಂಇಐಟಿ ೈ:
i. ಯೀಜನ ಗ್
ಹಿನ ನಲ ಮಲ್ಲಿ

ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ

ಮವುದ ೀ

ರಿೀತ್ರಮ

ಎಂಇಐಟಿ ೈಮ

ಕಮಥದಶಿಥಗಳ್

ಅಧಯಕ್ಷತ ಮ

ಸಮತ್ರಯಂದನ

ಯಚನ

ಭಡಲಗನತಿದ .
ii. ಯೀಜನ ಮ ಯಭವ ಥ ಭತನಿ ಭನನನಡ ಸನವ ಗನಂು ಎಂಇಐಟಿ ೈಮ ಜಂಟಿ ಕಮಥದಶಿಥ(
ಎರ್ಚ

ಆರ್)

ಅವಯ

ಯಚಿಸಲಗನವುದನ.

ಇದನ

ಯೀಜನ

ನಗದಿತ

ಸಭಮಕ ಕ

ಜರಿಮಗನವುದನನನ ಖಚಿತಡಿಸಿಕ ಳ್ಳುತಿದ ಭತನಿ ಅಗತಯ ನಧಿ ಬಿಡನಗಡ ಗ್ ಶಿಪಯಸನ
ಭಡನತಿದ .
iii. ಯೀಜನ ಮ ಯಭವ ಥ ಭತನಿ ಭನನನಡ ಸನವ ಗನಂಪಿನ ಶಿಪಯಸನ/ ಎಂಇಐಟಿ ೈ
ಭೌಲಯಂಕನ/ ಎಂಇಐಟಿ ೈ ಅನನಭತ್ರ ಆಧಯದ ಮೀಲ ಯೀಜನ ಜರಿಗ್ ಳಿಸನವ ಸಂಷ ೆಗ್
ಅಗತಯ ಆರ್ಥಥಕ ನಧಿ ಯಯ ೈಸನತಿದ
iv. ಯೀಜನ ಮ ರಗತ್ರಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಅಗತಯ ಭಗಥದರ್ಶನ ನೀಡನವುದನ, ಸಕಥರಿ
ಇಲಖ್ ಗಳ್ಳ/ಸಂಘಟನ ಗಳ್ಳ/ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಳ ಭತನಿ ಇತಯ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಸಂಷ ೆಗಳ ೂಂದಿಗ್
ಸಭನವಮ ಷಧಿಸನವುದನ.
v. ಯೀಜನ ಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಮವುದ ೀ ಇತಯ ವಿಷಮ ಭತನಿ ಅಂಶಗಳ್ನನನ ಕ ೈಗ್ ತ್ರಿಕ ಳಿು.
9.13.2 ರ್ಹಮಾಕರಭ ನಾಸಣಹ ಘಟಕ
ಸಿಎಸ್’ಸಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಷ ೀ ಗಳ್ ಬಯತ ನಗಭದಡಿ ಕಮಥಕರಭ ನವಥಹಣ ಘಟಕವನನನ
ಯಚಿಸಲಗನತಿದ . ಇದನ ಪಿಎಂಜಿಡಿಐಎಸ್’ಎರ್ಚ ಯೀಜನ

ಜರಿಗ್

ಶರಮಸನತಿದ . ಕಮಥಕರಭ

ನವಥಹಣ ಘಟಕವು ಭಹಿತ್ರ ತಂತರಜ್ಞನ ಸಚಿಲಮಕ ಕ ಯೀಜನ ಜರಿಗ್ ಅಗತಯವಿಯನವ ನ ಯವನನನ

ಒದಗಿಸನತಿದ , ನವಥಹಣ ಭತನಿ ಮೀಲ್ಲವಚಯಣ ಮನ ನ ನ ೀಡಿಕ ಳ್ಳುತಿದ . ಸಿಎಸ್’ಸ-ಎಸ್’ಪಿವಿಮ
ಕಮಥಕರಭ ನವಥಹಣ ಘಟಕವಯ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಚಟನವಟಿಕ ಗಳ್ನನನ ಕ ೈಗ್ ಳ್ಳುತಿದ :
i.

ಒಟ್ಟಯ ಯೀಜನ ಮ ಸಭನವಮ, ಜರಿ ಭತನಿ ನವಥಹಣ ಮನನನ ನ ೀಡಿಕ ಳ್ಳುತಿದ .

ii.

ಪಿಎಂಜಿಡಿಐಎಸ್’ಎರ್ಚಎಮಲ್ಲಿ ಕ ೈಗ್ರಿಕ , ಎನ್’ಜಿಒ ಷ ೀರಿದಂತ

ಇನನನ ಹಲವು

ಲನದಯಯನನನ ಒಳ್ಗ್ ಳ್ಳುವುದನ.
iii.

ಲನದಯಯನ/ತಜ್ಞಯ

ಸಲಸ ಗಳ ೂಂದಿಗ್

ಫಹನಬಶ ಗಳ್ಲ್ಲಿ

ನದಿಥಷಟ

ಠ್ಯಕರಭ/ಅಧಯಮನ ಷಭಗಿರಮನನನ ಸಿದಧಡಿಸನವುದನ
iv.

ರಭಣಿೀಕರಿಸನವ ಸಂಷ ೆಗಳದ ಎನ್ಐಇಎಲ್’ಐಟಿ, ಇಗ್ ನ, ಎನ್ಐಒಎಸ್ ನಂತಯ
ಸಂಷ ೆಗಳ್ ಸಲಸ ಗಳ ೂಂದಿಗ್
ತಯಫ ೀತ್ರ

ತಯಫ ೀತ್ರ ಸಂಷ ೆಗಳಿಗ್

ಭ ಲಷೌಕಮಥಗಳ್ಳ,

ಇತಯದಿಗಳಿಗ್

ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ

ರಯೀಗ್ಲಮ,

ಭನಯತ

ಡ ಮನವುದಕ ಕ

ಸಿಫಫಂದಿ/ತಯಫ ೀತನದಯಯನ

ಭಗಥಸ ಚಿಗಳ್ನನನ

ಸಿದಧಡಿಸಿ.

ಸಗ್ ಯೆೀ

ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರಗಳ್ ತಯಫ ೀತ್ರ ಗನಣಭಟಟ, ಭ ಲಷೌಕಮಥ, ಸಿಫಫಂದಿ ಕನರಿತನ
ನಮಮತ ರಿಶಿೀಲನ ಗ ನಮಭಗಳ್ನನನ ಸಿದಧಡಿಸಿ.
v.

ಪಲನನಬವಿಗಳ್

ಆಯೆಕ,

ಅಬಯರ್ಥಥಗಳ್

ನ ಂದವಣ ,

ಭತನಿ

ತಯಫ ೀತ್ರಮ

ಮೀಲ್ಲವಚಯಣ ಗ್ ನಮಭಗಳ್ನನನ ಯ ಪಿಸಿ.
vi.

ರಭಣಿೀಕರಿಸನವ ಸಂಷ ೆಗಳ ೂಂದಿಗ್ ಚಚಿಥಸಿ ರಿೀಕ್ ಸಗ

ರಭಣ ವಿತಯಣ ಗ್

ನಮಭಗಳ್ನನನ ಯ ಪಿಸಿ.
vii.

ಮಫ ೈಲ್ ಫೀನ್’ಗಳ್ ಭ ಲಕ ಇ ಷಭಗಿರಗಳ್ನನನ ತಲನಪಿಸಿ

viii.

ಯೀಜನ ಮ

ಕನರಿತನ

ಜಗೃತ್ರ

ಭ ಡಿಸಲನ

ಯೀಜನ ಮ

ಲನದಯರಿಗ್

ಕಮಥಗ್ಯ/ವಿಚಯ ಸಂಕ್ತಯಣಗಳ್ನನನ ನಡ ಸಿ
ix.

ಆಧಯ ಗನಯನತ್ರನ ವಯವಷ ೆ ಆಧರಿಸಿ ಸ ಕಿ ರಿೀತ್ರಮ ಮೀಲ್ಲವಚಯಣ ವಯವಷ ೆಮನನನ
ಯಚಿಸಿ, ನಕಲ್ಲ ಖ್ತ ಗಳ್ನನನ

ಸೃಷ್ಟ್ಟಮಗನವುದನನನ ತಪಿಸಿ ಭತನಿ

ಸಭಥಕ

ಮೀಲ್ಲವಚಯಣ ಮನನನ ಖಚಿತಪಿಡಿಸಿಕ ಳಿು
x.

ಯೀಜನ ಮ ಮೀಲ್ಲವಚಯಣ ಗ್ ಅನನಕ ಲಕಗನವಂತ ನಮಮತಗಿ ಭಹಿತ್ರ
ತಂತರಜ್ಞನ ಸಚಿಲಮಕ ಕ ಭತನಿ ಯಜಯ ಸಕಥಯ/ಜಿಲಿಡಳಿತಕ ಕ ಭಹಿತ್ರ ಒದಗಿಸಿ

xi.

ಅಗತಯಗಳ್ನನನ ನಗದಿತ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಭತನಿ ಫಜ ಟ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಯಯ ೈಕ ಮಗನವುದನನನ
ಖಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿು.

ಮವುದ ೀ

ರಿೀತ್ರಮ

ಸಚಿಲಮದಿಂದ ಅನನಭತ್ರ ಡ ದನಕ ಳಿು.

ಫದಲವಣ ಗಳ್ಳ

ಅಗತಯವಿದದಲ್ಲಿ

xii.

ಪಲನನಬವಿಗಳ್ ನ ೀಂದಣಿ ಭತನಿ ರಿೀಕ್ ಗ್ ಆಧರ್ ಸಂಕಥ ಒದಗಿಸಲನ ಸ ಕಿ
ವಯವಷ ೆಮನನನ ಅನನಸರಿಸಿ.

xiii.

ಸಚಿಲಮದ

ಅನನಭತ್ರಯಂದಿಗ್

ಭ ಯನ ಮ

ವಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ

ಯೀಜನ ಮ

ರಿಣಭಗಳ್ ಅಧಯಮನ ನಡ ಸಿ.
ಅನಯಫಂಧ-I
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಹಜು/ರ್ೆೋಂದಹರಡಳಿತವಹಯಯ ಗಯರಿ
ಕರ.ಷಂ ರಹಜುಗಳು/ರ್ೆೋಂದಹರಡಳಿತ ರದೆೋವಗಳು
1 ಉತಿಯ ರದ ೀಶ

ಗಯರಿ
11171000

2 ಬಿಸಯ

6630000

3 ಶಿಿಭ ಫಂಗ್ಳ್

4481000

4 ಭಸಯಷರ

4433000

5 ಭಧಯರದ ೀಶ

3784000

6 ಯಜಷೆನ

3712000

7 ಕನಥಟಕ

2705000

8 ತಮಳ್ಳನಡನ

2679000

9 ಒರಿಷ್

2517000

10 ಗನಜಯತ್

2497000

11 ಆಂಧರರದ ೀಶ

2028000

12 ತ ಲಂಗ್ಣ

2028000

13 ಅಷ್ಮ್

1929000

14 ಜಖಥಂಡ್

1803000

15 ಛತ್ರಿೀಸ್ ಗಢ

1412000

16 ಕ ೀಯಳ್

1257000

17 ಂಜಬ್

1247000

18 ಹಮಥಣ

1191000

19 ಜಭನಾ ಭತನಿ ಕಶಿೀಯ

658000

20 ಉತಿಯಖಂಡ

506000

21 ಹಿಭಚಲ ರದ ೀಶ

444000

22 ತ್ರರುಯ

195000

23 ಮೀಘಾಲಮ

171000

24 ಭಣಿುಯ

137000

25 ನಗ್ಲಯಂಡ್

101000

26 ಅಯನಣಚಲ ರದ ೀಶ

77000

27 ಗ್ ೀ

40000

28 ಮಝೀಯಮ್

38000

29 ಸಿಕ್ತಕಂ

33000

30 ದ ಹಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ

30000

31 ುದನಚ ರಿ

28000

32 ಅಂಡಭನ್ ಭತನಿ ನಕ ಫರ್

18000

33 ದದರಭತನಿ ನಗರ್ ಹ ೀಲ್ಲ

13000

34 ದಭನ್ ಭತನಿ ಡಿಮ

4000

35 ಚಂಡಿೀಗಢ

2000

36 ಲಕ್ಷಮದಿವೀ

1000

ಒಟಯಾ

60000000

ಟಿಿಣಿ: ರ್ಹಮಾ ಸಹಭಥುಾದ ಆಧಹಯದ ಮೋಲೆ ರಹಜು/ರ್ೆೋಂದಹರಡಳಿತ ರದೆೋವಗಳ ಗಯರಿ ುತಹುಷವಹಗಯತುದೆ.
ಅವಯವಸಿೆತಗಿ ಒಟ್ಟದ ನಗಯಗಳ್ಳ ಈ ಯೀಜನ ಗ್ ಒಳ್ಡನವುದಿಲಿ (ಟಿಟ ನೀಡಲಗಿದ )

ಯೋಜನೆಮ ವಹುಪ್ಪುಗೆ ಫಯದ ನಗಯಗಳ ಟಿಾ
ಕರ.ಸಂ

ಯಜಯದ ಸ ಸಯನ

ನಗಯದ ಸ ಸಯನ

ನಗಯದ ಜನಸಂಖ್ ಯ
(2011ಯ ಬಯತ ಜನಗಣತ್ರ ರಕಯ)

1

ಭಸಯಷರ

ಗ್ ರೀಟರ್ ಭನಂಫ ೈ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

1,24,78,447

2

ದ ಹಲ್ಲ

ಡಿಎಂಸಿ (ಮನ)

1,10,07,835

3

ಕನಥಟಕ

4

ಫೃಹತ್ ಫ ಂಗಳ್ೂಯನ ಭಸನಗಯ
ಲ್ಲಕ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) (ಭ.ಲ್ಲಕ )

84,25,970

ಆಂಧರರದ ೀಶ

ಗ್ ರೀಟರ್ ಸ ೈದಯಫದ್(ಭ.ಲ್ಲಕ )

68,09,970

5

ಗನಜಯತ್

ಅಹಾದಫದ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

55,70,585

6

ತಮಳ್ಳನಡನ

ಚ ನ ನೈ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

46,81,087

7

ಶಿಿಭ ಫಂಗ್ಳ್

ಕ ೀಲಕತ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

44,86,679

8

ಗನಜಯತ್

ಸ ಯತ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

44,62,002

9

ಭಸಯಷರ

ುಣ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

31,15,431

10

ಯಜಷೆನ

ಜ ೈುರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

30,73,350

11

ಉತಿಯ ರದ ೀಶ

ಲಖನೌ

28,15,601

12

ಉತಿಯ ರದ ೀಶ

ಕನ್ ುರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

27,67,031

13

ಭಸಯಷರ

ನಗ್ ುರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

24,05,421

14

ಭಧಯರದ ೀಶ

ಇಂದ ೀರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

19,60,631

15

ಭಸಯಷರ

ಥಣ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

18,18,872

16

ಭಧಯರದ ೀಶ

ಬ ೀಲ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

17,95,648

17

ಆಂಧರರದ ೀಶ

ಗ್ ರೀಟರ್ ವಿವಖಟಣಂ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

17,30,320

18

ಭಸಯಷರ

ಪಿಂಪಿರ-ಚಿಂಚಡ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

17,29,359

19

ಬಿಸಯ

ಟ್ನ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

16,83,200

20

ಗನಜಯತ್

ವಡ ೀದಯ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

16,66,703

21

ಂಜಬ್

ಲನಧಿಮನ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

16,13,878

22

ಉತಿಯ ರದ ೀಶ

ಆಗ್ರ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

15,74,542

23

ಭಸಯಷರ

ನಸಿಕ್ಟ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

14,86,973

24

ಹಮಥಣ

ಪರಿೀದಫದ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

14,04,653

25

ಉತಿಯ ರದ ೀಶ

ಮೀಯತ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

13,09,023

26

ಗನಜಯತ್

ಯಜ್ ಕ ೀಟ್ಸ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

12,86,995

27

ಭಸಯಷರ

ಕಲಯಣ್- ಡ ಂಬಿವಲ್ಲ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

12,46,381

28

ಭಸಯಷರ

ಷ ೈ ವಿಯರ್ ನಗಯ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

12,21,233

29

ಉತಿಯ ರದ ೀಶ

ಯಣಸಿ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

12,01,815

30

ಜಭನಾ ಭತನಿ ಕಶಿೀಯ_

ಶಿರೀನಗರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

11,92,792

31

ಭಸಯಷರ

ಔಯಂಗ್ಫದ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

11,71,330

32

ಜಖಥಂಡ್

ಧನ್ ಫದ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

11,61,561

33

ಂಜಬ್

ಅಭೃತ್ ಸರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

11,32,761

34

ಭಸಯಷರ

ನವ ಭನಂಫ ೈ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

11,19,477

35

ಉತಿಯ ರದ ೀಶ

ಅಲಸಫದ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

11,17,094

36

ಜಖಥಂಡ್

ಯಂಚಿ(ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,73,440

37

ಶಿಿಭ ಫಂಗ್ಳ್

ಸೌಯ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,72,161

38

ತಮಳ್ಳ ನಡನ

ಕ ಮಭತ ಿಯನ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,61,447

39

ಭಧಯರದ ೀಶ

ಜಫಲ್ ುರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,54,336

40

ಭಧಯರದ ೀಶ

ಗ್ವಲ್ಲಮರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,53,505

41

ಆಂಧರರದ ೀಶ

ವಿಜಮಡ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,48,240

42

ಯಜಷೆನ

ಜ ೀಧ್ ುರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,33,918

43

ತಮಳ್ಳನಡನ

ಭದನಯ ೈ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,16,885

44

ಛತ್ರಿೀಸ್ ಗಡ

ಯಯ್ ುರ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,10,087

45

ಯಜಷಿನ

ಕ ೀಟ್ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

10,01,365

46

ಅಷ್ಮ್

ಗನಹಟಿ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

9,63,429

47

ಚಂಡಿೀಗಡ

ಚಂಡಿೀಗಡ(ಭ.ಲ್ಲಕ )

9,60,787

48

ಭಸಯಷರ

ಷ ೀಲುರ್(ಭ.ಲ್ಲಕ )

9,51,118

49

ಕನಥಟಕ

ಹನಫಫಳಿು-ಧಯಡ*(ಭ.ಲ್ಲಕ )

9,43,857

50

ಉತಿಯ ರದ ೀಶ

ಫಯ ೀಲ್ಲ (ಭ.ಲ್ಲಕ )

8,98,167

ಅನಯಫಂಧ-II
ಪ್ಪಎಂಜಿಡಿಐಎಸ್ ಎಚ್ಎ ಅಡಿ ರಹಜು/ ರ್ೆೋಂದಹರಡಳಿತ ರದೆೋವಗಳು ಯಚಿಷಲ್ಲಯಯ ಷಮತಿಗಳು
ರಹಜುಭಟಾದ ಷಮತಿ – [ರಹಜುದ ಭಯಖ್ುರ್ಹಮಾದರ್ಶಾ/ರ್ೆೋಂದಹರಡಳಿತ ರದೆೋವದ ಆಡಳಿತಹಧಿರ್ಹರಿಯಂದಿ ಯಚ್ನೆ]

I.

ಷಂಯೋಜನೆ
ಅಧುಕ್ಷಯಯ – ರಧಹನ ರ್ಹಮಾದರ್ಶಾ (ಮಹಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಹನ)
ಷದಷುಯಯ:
1.

ಭ ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಖ್ ರತ್ರನಧಿ

2.

ಂಚಮತ್ ಯಜ್ ಇಲಖ್ ರತ್ರನಧಿ

3.

ಸಭಜ ಕಲಯಣ ಇಲಖ್ ರತ್ರನಧಿ

4.

ಭಹಿಳ ಭತನಿ ಭಕಕಳಭಿವೃದಿಧ ಇಲಖ್ ರತ್ರನಧಿ

5.

ಯಜಯ ಜರಿ ಸಮತ್ರ (ಎಸ್ ಐ ಎ)

6.

ಯಜಯ ಭಹಿತ್ರ ಅಧಿಕರಿ – ಎಸ್ ಐ ಒ, ಎನ್ ಐಸಿ,

7.

ಸಿಎಸ್’ಸಿ-ಎಸ್’ಪಿವಿ ರತ್ರನಧಿ

8.

ವಿವ ೀಷ ಕಮಥದಶಿಥ( ಐಟಿ)/ಜಂಟಿ ಕಮಥದಶಿಥ (ಐಟಿ) –ಸದಸಯ ಕಮಥದಶಿಥ



ಸಮತ್ರಮನ ಅಧಯಕ್ಷಯ ಅನನಭತ್ರ ಮೀಯ ಗ್ ಸ ಕಿ ಂದನ ಬವಿಸಿದದಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ವಯಕ್ತಿಗಳ್ನನನ ವಿವ ೀಷ ಆಸವನತಯನನಗಿ
ಸಬ ಗಳಿಗ್ ಆಸವನಸಫಹನದನ.

ರಹಭಶೆಾಮ ನಫಂಧನೆಗಳು


ಸಮತ್ರಮ ಯಭವ ಥಮ ನಫಂಧನ ಗಳ್ಳ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಂತ್ರ :
-

ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಜಿಡಿಐಎಸ್’ಎರ್ಚ’ಎ ಯೀಜನ ಮ ಜರಿಮನನನ ಚನಯನಕನಗ್ ಳಿಸನವುದನ ಭತನಿ ನಗ್ಡನವುದನ.

-

ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ಮ ಜ

ರಿಮಲ್ಲಿ ಬಗಿಮದ ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರಗಳ್ಳ

/ಲನದಯಯನ ಎದನರಿಸಿದ

ಸಭಷ ಯ/ಕಮಥರಗತ್ರಮ ಕರಭಕ ಕ ಶಿಪಯಸನ ಭಡನವುದನ.

II.

ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ಗ್ ಜರಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಮವುದ ೀ ವಿಷಮವಿದದಯ ಗಭನಸನವುದನ

ಸಮತ್ರ ಕನಷಟ ಎಯಡನ ತ್ರಂಗಳಿಗ್ ಒಮಾಮದಯ ಸಬ ನಡ ಸನವುದನ
ಜಿಲಹಿಭಟಾದ ಷಮತಿ- [ರಹಜು/ರ್ೆೋಂದಹರಡಳಿತ ರದೆೋವದಿಂದ ಯಚ್ನೆ]

ಷಂಯೋಜನೆ

ಅಧುಕ್ಷಯಯ – ಜಿಲಹಿ ಮಹುಜಿಸೆರೋಟರ್/ ಕಲೆಕಾರ್
ಷದಷುಯಯ:
1.

ಭ ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಖ್ ರತ್ರನಧಿ

2.

ಭಹಿಳ ಭತನಿ ಭಕಕಳಭಿವೃದಿಧ ಇಲಖ್ ರತ್ರನಧಿ

3.

ಯಜಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಭಜದ ರತ್ರನಧಿ

4.

ಜಿಲಿ ಭಹಿತ್ರ ಅಧಿಕರಿ – ಡಿಐಒ

5.

ಫಿಕ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅಧಿಕರಿ

6.

ಜಿಲಿ ಂಚಮತ್ ಸಿಇಒ

7.

ಜಿಲಿ ಸಭನವಮಧಿಕರಿ, ಸಿಎಸ್’ಸಿ-ಎಸ್’ಪಿವಿ – ಸದಸಯ ಕಮಥದಶಿಥ



ಸಮತ್ರಮನ ಅಧಯಕ್ಷಯ ಅನನಭತ್ರ ಮೀಯ ಗ್ ಸ ಕಿ ಂದನ ಬವಿಸಿದದಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ವಯಕ್ತಿಗಳ್ನನನ ವಿವ ೀಷ ಆಸವನತಯನನಗಿ
ಸಬ ಗಳಿಗ್ ಆಸವನಸಫಹನದನ.

ರಹಭಶೆಾಮ ನಫಂಧನೆಗಳು


ಸಮತ್ರ ಯಭವ ಥಮ ನಫಂಧನ ಗಳ್ಳ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಂತ್ರ :
-

ತಳ್ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ಮ ಜರಿಮ ನಗ್ ಇಡನವುದನ/ ಮೀಲ್ಲವಚಯಣ ನಡ ಸನವುದನ

-

ಜಿಲ /ಿ ಫಿಕ್ಟ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ಮ ಜರಿಮಲ್ಲಿ ಬಗಿಮದ ತಯಫ ೀತ್ರ ಕ ೀಂದರಗಳ್ಳ

/ಲನದಯಯನ ಎದನರಿಸಿದ

ಸಭಷ ಯ/ಕಮಥರಗತ್ರಮ ಕರಭಕ ಕ ಶಿಪಯಸನ ಭಡನವುದನ.


ಜಿಲ /ಿ ಫಿಕ್ಟ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ಗ್ ಜರಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಮವುದ ೀ ವಿಷಮವಿದದಯ ಗಭನಸನವುದನ

ಸಮತ್ರ ಕನಷಟ ಎಯಡನ ತ್ರಂಗಳಿಗ್ ಒಮಾಮದಯ ಸಬ ನಡ ಸನವುದನ

