2016-17 ನನನ ಸಸಾಲಿನ ಹನಹೊಸ ಯನಜನನಗಳಳ
188.
87 ಮೆಟಟ್ರಿಕ-ಪಪೂರರ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರನಿಲಯಗಳನನನ ಮೆಟಟ್ರಿಕ ನನಂತರದ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರನಿಲಯಗಳನಸಾನಗ ಉನನತನಕರಿಸಲನ 5.67 ಕನಹೊನಟ
ರಹೊ.ಗಳನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗನರವುದನ.
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189.ಬನಡಬನಡಕ, ಬನಬೈಲನ ಪತಸಾತ್ತಾರ, ಬನನಂಡನಬನಸತ್ತಾ, ದನಹೊನಂಬಿದಸಾಸ, ಹನಳರ, ಗನಹೊನಂದಳ, ಪಿಚಗನನಂಟಲ, ಗನಹೊಲಲ ಮನನಂತಸಾದ ಅಲನಮಸಾರಿ /
ಅರನ ಅಲನಮಸಾರಿ ಜನಸಾನಂಗದ ಸಮಗಟ್ರಿ ಅಭಿರವೃದದ್ಧಿಗನ 100 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ.ಗಳ ಅನನದಸಾನರನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗದನ.
190.37 ಆಶಟ್ರಿಮ ಶಸಾಲನಗಳನನನ ಮೆಟಟ್ರಿಕ-ಪಪೂರರ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರನಿಲಯಗಳನಸಾನಗ ಉನನತನಕರಿಸಲಸಾಗನರವುದನ.
191.ಹನಂದನಳದ ರಗರಗಳ ಆಶಟ್ರಿಮ ಶಸಾಲನ, ಮೆಟಟ್ರಿಕ ಪಪೂರರ, ಮೆಟಟ್ರಿಕ ನನಂತರದ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರನಿಲಯಗಳಳ ಮತನತ್ತಾ ರಸತ ಶಸಾಲನಗಳ
ಮಸಾಸಿಕ ಭನಹೊನಜನದ ವನಚಚ್ಚಗಳನನನ 200 ರಹೊ.ಗಳಷನಷ ಮತನತ್ತಾ ಖಸಾಸಗ ಅನನದಸಾನಿತ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರ ನಿಲಯಗಳಳ ಹಸಾಗಹೊ
ಅನಸಾಥಸಾಲಯಗಳ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರಗಳ ಮಸಾಸಿಕ ಭನಹೊನಜನ ದರರನನನ ಹಸಾಲಿ ದರಕಕನಂತ 200 ರಹೊ.ಗಳಷನಷ ಹನಚಚ್ಚಸಲಸಾಗನರವುದನ.
ಇದರಿನಂದ ಹನಚಚ್ಚನ ಪಪೌಷಷ್ಠಿಕ ಹಸಾಗಹೊ ಗನಣಮಟಷದ ಆಹಸಾರರನನನ ಒದಗಸಲನ ಸಸಾಧದ್ಯಾವಸಾಗನತತ್ತಾದನ.
192.ನಸಿರನಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡನಯನತತ್ತಾರನರ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರಗಳ ಮಸಾಸಿಕ ಶಿಷದ್ಯಾವನನತನ À ರನನನ 1000/- ರಹೊ.ಗಳನಂದ À 1500/ರಹೊ.ಗಳಗನ ಹನಚಚ್ಚಸಲಸಾಗನರವುದನ.
193.ಕಸಾನಹೊನನ ಪದವಿನಧರರ ಮಸಾಸಿಕ ತರಬನನತ ಭತನದ್ಯಾಯನನನ 1000 ರಹೊ.ಗಳನಂದ 2000 ರಹೊ.ಗಳಗನ ಹನಚಚ್ಚಸಲಸಾಗನರವುದನ.
194.ಐ.ಎ.ಎಸ./ಕನ.ಎ.ಎಸ/ಬಸಾದ್ಯಾನಂಕನಂಗ ಪರಿನಕನಗಳಗನ ಪರಿನಕಸಾ ಪಪೂರರ ತರಬನನತಯನನನ ಪಡನಯನತತ್ತಾರನರ ಅಭದ್ಯಾರರಗಳಗನ
ನಿನಡನತತ್ತಾರನರ ಮಸಾಸಿಕ
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ತರಬನನತ ಭತನದ್ಯಾಯನನನ ಎಲಲರಿಗಹೊ ಸಮಸಾನವಸಾಗ 2000 ರಹೊ.ಗಳಷನಷ ಹನಚಚ್ಚಳ ಮಸಾಡಲಸಾಗನರವುದನ.
195.ಮೆಟಟ್ರಿಕ ನನಂತರದ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರನಿಲಯಗಳಲಿಲರನರ 1 ಲಕ್ಷ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರಗಳಗನ ರವೃತತ್ತಾ ಮಸಾಗರದಶರನ ಮತನತ್ತಾ ಸಸ್ಪರಸಾರತತ್ಮಕ
ಪರಿನಕನಗಳಗನ ತರಬನನತ ನಿನಡಲಸಾಗನರವುದನ.
196.ರಸತಶಸಾಲನ ಇಲಲದನನ ಇರನರ ಹನಹೊನಬಳಗಳಲಿಲ 155 ರಸತಶಸಾಲನಗಳನನನ ಹನಂತ ಹನಂತವಸಾಗ ಪಸಾಟ್ರಿರನಂಭಿಸಲಸಾಗನರವುದನ. ಈ
ಉದನದನಶಕಸಾಕಗ ಪಟ್ರಿಸಕತ್ತಾ ಸಸಾಲಿನಲಿಲ 7.75 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ.ಗಳನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗನರವುದನ.

197.ರಸತಶಸಾಲನಗಳ ಹಸಾಗಹೊ ಹಸಾಸನಷಲ
ಗಳ ನಿಮಸಾರಣಕಸಾಕಗ 276.96 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ.ಗಳನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗನರವುದನ.
198.ಡ.ದನನರರಸಾಜ ಅರಸನ ಜನತ್ಮ ಶತಮಸಾನನಹೊನತತ್ಸರದ ಅನಂಗವಸಾಗ ಅರರ ಹನಟಹೊಷರಸಾದ ಬನಟಷದ ತನನಂಗ ಹಸಾಗಹೊ ಕಲಲಹಳಳ
ಗಸಾಟ್ರಿಮಗಳ ಅಭಿರವೃದದಗನ 20 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ.ಗಳ ಅನನದಸಾನರನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗನರವುದನ.
199.ಹನಂದನಳದ ರಗರಗಳ ಸಸ್ವಯನಂ ಸನನವಸಾ ಸನಂಸನಸ್ಥೆಗಳಳ ನಿರರಹಣನ ಮಸಾಡನತತ್ತಾರನರ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರ ನಿಲಯಗಳಗನ ಮಹೊಲಭಹೊತ
ಸಪೌಕಯರಗಳನನನ ಒದಗಸಲನ ತಲಸಾ 5 ಲಕ್ಷ ರಹೊ.ಗಳನಂತನ ಒನಂದನ ಬಸಾರಿಯ ಅನನದಸಾನರನನನ ನಿನಡಲನ 12.50 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ.ಗಳ
ಅನನದಸಾನರನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗನರವುದನ.
200.ಹನಂದನಳದ ರಗರಗಳ ಸಸ್ವಯನಂ ಸನನವಸಾ ಸನಂಸನಸ್ಥೆಗಳಳ ನಡನಸನರ ರಸತ ನಿಲಯಗಳಗನ ಅನನದಸಾನಕನಕ ಮಸಾನದ್ಯಾತನ ನಿನಡಲನ ಹಸಾಲಿ
ನಿಗದಪಡಸಿರನರ 7 ರಷರಗಳ ಅರಧಿಯನನನ 2 ರಷರಕನಕ ಇಳಸಲಸಾಗನರವುದನ.
201.ಡ.ದನನರರಸಾಜ ಅರಸನ ಅಭಿರವೃದದ್ಧಿ ನಿಗಮದನಂದ ಈ ಕನಳಕನಂಡ ಕಸಾಯರಕಟ್ರಿಮಗಳನನನ ತನಗನದನಕನಹೊಳಳಲಸಾಗನರವುದನ.
•ಹನಂದನಳದ ರಗರಗಳ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರಗಳಳ ವನಬೈದದ್ಯಾಕನಯ ಮತನತ್ತಾ ಇನಂಜಿನಿಯರಿನಂಗ ಕನಹೊನಸರ
ಗಳಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡನಯಲನ ಸಿ.ಇ.ಟ. ಮನಖಸಾನಂತರ ಪಟ್ರಿವನನಶ ಪಡನಯನರ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರಗಳಗನ “ಅರಿರವು” ಯನಜನನಯಡ ಹಣರನನನ
ಮನನಂಗಡ ಠನನರಣಿಯಸಾಗಟನಷ ಪಟ್ರಿವನನಶದ ಸಮಯದಲಿಲ ವಿದಸಾದ್ಯಾರರಗಳಗನ ಸಸಾಲ ಸಪೌಲಭದ್ಯಾರನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗನರವುದನ.
•ಮಡವಸಾಳ, ಸವಿತಸಾ ಸಮಸಾಜ, ತಗಳ, ಕನನಂಬಸಾರ ಹಸಾಗಹೊ ಉಪಸಾಸ್ಪರ ಸಮನದಸಾಯಗಳ ಅಭಿರವೃದದ್ಧಿಗಸಾಗ ತಲಸಾ 10 ಕನಹೊನಟ
ರಹೊ.ಗಳನಂತನ 50 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ.ಗಳ ಅನನದಸಾನರನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗನರವುದನ.
•ಅತ ಹನಂದನಳದ ತಸಾಲಹೊಲಕನಗಳಲಿಲ ಯನರಜನರ ಆರರಕ ಸಶಕತ್ತಾನಕರಣಕಸಾಕಗ 10 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ.ಗಳನನನ ಒದಗಸಲಸಾಗನರವುದನ.
•ಸಸಾಲ ಮತನತ್ತಾ ಸಹಸಾಯಧನ ಸಸ್ವಉದನಹೊದ್ಯಾನಗ ಯನಜನನಯಡ ಪಟ್ರಿಯನಜನ ಪಡನಯನರ 30,000 ಫಲಸಾನನಭವಿಗಳಗನ
ಉದದ್ಯಾಮಶಿನಲತನ ತರಬನನತಯನನನ 5 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ.ಗಳ ವನಚಚ್ಚದಲಿಲ ನಿನಡಲಸಾಗನರವುದನ.
202. 2016-17 ನನನ ಸಸಾಲಿನಲಿಲ ಹನಂದನಳದ ರಗರಗಳ ಕಲಸಾದ್ಯಾಣ ಇಲಸಾಖನಗನ ಒಟಸಾಷರನಯಸಾಗ 2503 ಕನಹೊನಟ ರಹೊ. ಗಳನನನ
ಒದಗಸಲಸಾಗದನ.

