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ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]

1. ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ವು ವಸ್ಥಾ ಯ ವಿನ್ಮು ಸ ಮ್ತ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ [ಇಎಸ್ಡಿಎಂ]
ವಲಯದ ರ್ರಿಚ್ಯ
1.1. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ಕೆಷ ೋತರ ಕ್ತಿ ರುವ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ
ಕಳೆದ್ ದ್ಶಕದ್ಲ್ಲಾ , ಉದ್ಯೀನ್ನಾ ಖ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ
ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್

ವಯ ವಸ್ತಾ ಗಳ

ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು
ಅಮೆರಿಕೆಯಂದ್

ವರ್ನಯ ಸ

ಕಂಡಿದೆ.
ಏಷ್ಯಯ

ಮತ್ತು

ತ್ಯಾರಿರ್ಕ

ಖಂಡಕೆೆ

ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನೀತ್ಪ ನ್ು ಗಳ

ತ್ಯಾರಿಕೆ
ವಲಯವು

ತ್ನ್ು

ಅಂದಾಜು

ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಂದಾಗಿ
(“ಇಎಸ್ಡಿಎಂ”)
ಸಹ

ಯೂರೀಪ್

ಗಮನ್ಕಂದ್ರ ವನ್ನು

ಶೇ.40

ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನೀತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ಅಂದಾಜು ಶೇ.30 ರಷ್ಟಟ

ರಷ್ಟಟ

ವಲಯವು
ಮತ್ತು

ಬದ್ಲಾಯಸಿದೆ.

ಉತಾಪ ದ್ನೆ

ಹಾಗೂ

ಕ್ರಿ ಪರ
ಉತ್ು ರ

ಜ್ಞಗತಿಕ
ಜ್ಞಗತಿಕ

ರಫ್ತು ಗಳ್ಳಂದಾಗಿ ಚೀರ್ನ ದೇಶವು ಇಎಸ್ಡಿಎಂ

ವಲಯರ್ಕೆ ಗಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಾ ರುವ ಜ್ಞಗತಿಕ ಗಮಯ ಸಾಾ ನ್ವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ು ಗಳಲ್ಲಾ ದರಕುವ
ರ್ಕಮಾಕರು, ಚೀರ್ನ ದೇಶಕೆೆ

ಸಮೀಪದ್ಲ್ಲಾ ರುವುದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕವಾಗಿ ಹಂದ್ಯವುದ್ರ

ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಾಕ ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಕಗಳ್ಳಂದಾಗಿ ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ , ವಶೇಷವಾಗಿ ವಯೆಟ್ು ಂ ಮತ್ತು
ಇಂಡೀನೇಷ್ಯಯ ದೇಶಗಳು ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಜ್ಞಗತಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿವೆ.
2020ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಾ ಕೀವಡ್ 19 ಸಾಂರ್ಕರ ಮಕವು ಹರಡಿದ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚೀರ್ನ ದೇಶದ್ಲ್ಲಾ
ತ್ಯಾರಿಕೆ ಕೆಿ ೀತ್ರ ವು ಮಚು ಹೀಗುವ ಪರಿಸಿಾ ತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ. ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ವಲಯದ್ ಕಂಪನಿಗಳು,
ಅದ್ರಲೂಾ ಚೀರ್ನದ್ಲ್ಲಾ ತ್ಯಾರಿರ್ಕ ಘಟಕಗಳ್ಳರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ತ್ಮಾ ತ್ಯಾರಿರ್ಕ ತಾಣಗಳನ್ನು
ವಸಾು ರ-ವೈವಧಯ ಗೊಳ್ಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು
ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು

ಮನ್ಗಂಡು, ಚೀರ್ನದ್ ಹರಗೆ ತ್ಮಾ

ಬಂಡವಾಳ

ಮಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವರುವ ತಾಣಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಹುಡುರ್ಕಟ ಪಾರ ರಂಭಿಭಿಸಿವೆ. ಈ

ಸಾಂರ್ಕರ ಮಕದಿಂದಾಗಿ, ಜ್ಞಗತಿಕ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸರಬರಾಜು
ಸರಪಳ್ಳಯಲ್ಲಾ ದಡಡ ಮಟಟ ದ್ ಅಡಚ್ಣೆಗಳ ರಿಣಾಮದ್ ದಿೀಢೀರ್ ಸವಾಲುಗಳ್ಳಗೆ ಮಾಗಾವಾಯತ್ತ.
ಜ್ಞಗತಿಕ

ಮಟಟ ದ್ಲ್ಲಾ

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ,

ಈಗಿನ್

ಗಮನ್ವು

ಹಸಿರು

ಆರ್ಥಾಕತೆ,

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ

ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣ, ಸುಸಿಾ ರ ಪರ ವಾಸೊೀದ್ಯ ಮ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಯ ವುಳಿ ರ್ಕಯಾಬಲದ್ ಸಪ ಧಾಾತ್ಾ ಕತೆಯ
ಉನ್ು ತಿೀಕರಣದೆಡೆಗೆ ಬದ್ಲಾಗುತಿು ದೆ.
ಜ್ಞಗತಿಕ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯು 2020ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಾ
ಅಮೆರಿಕನ್

ಡಾಲರ್ರಿಂದ್

ನಿರಿೀಕ್ರಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಶೇ.5

2021

ರಷ್ಟಟ

ರಲ್ಲಾ

1.1

ಸಂಯುಕು

ಟಿರ ಲ್ಲಯನ್
ವಾರ್ಷಾಕ

ಯು.ಎಸ್.ಡಿ

ಬಳವಣಿಗೆ

ದ್ರ

0.9 ಟಿರ ಲ್ಲಯನ್
ಗೆ

ಏರುವುದ್ನ್ನು

[CAGR]ದಂದಿಗೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯು 2025ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಾ 1.3 ಟಿರ ಲ್ಲಯನ್ ತ್ಲುಪುವ ನಿರಿೀಕೆಿ ಯದೆ. ಅಸಿಾ ತ್ವ ದ್ಲ್ಲಾ ರುವ
ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್

ರಿೀತಾಯ

ಮಂದ್ಯವರಿದ್

ರೂಪಗಳು

ಹಾಗೂ

ಉದ್ಯೀನ್ನಾ ಖ

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳ್ಳಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಂದಾಗಿ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಕೈಗಾರಿಕೀದ್ಯ ಮವು ಬಳೆಯುವುದ್ನ್ನು
ರ್ಕಣಲಾಗಿದೆ. ಸಾಾ ಟ್ಸಾಫೀನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಜ್ಞಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಗಳಗೆ
ಪ್ರ ೀರಕವಾಗಿವೆ.

1.2. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣದಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಲುಗೂಡಿಕೆ
ಬೃಹತ್ ಸಾ ಳ್ಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಹಾಗೂ ಅಸಿಾ ತ್ವ ದ್ಲ್ಲಾ ರುವ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ್ವು
ಇ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಾಸಲು ಸುಸಾಾ ನ್ದ್ಲ್ಲಾ ದೆ. ಭಾರತ್ದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಉಪಭಾಗಗಳ
ಸಗಟು ಹರಾಂಶವು 2020 ರಲ್ಲಾ 3.7 ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಯು.ಎಸ್. ಡಾಲರ್ರರ್ಷಟ ದ್ಯು , 2022 ರ ಹತಿು ಗೆ 4.5
ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಯು.ಎಸ್. ಡಾಲರ್ ತ್ಲುಪುವುದ್ನ್ನು ರ್ಕಣಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್, ಭಾರತ್ವು ಅಂದಾಜು 9.6
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ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಯು.ಎಸ್. ಡಾಲರ್ ಮೌಲಯ ದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನೀತ್ಪ ನ್ು ಗಳನ್ನು
ಒಟ್ಟ ರೆ ರಫ್ತು ಗೆ ಅಂದಾಜು ಶೇ.10 ರಷ್ಟಟ

ರಫ್ತು

ಮಾಡುತಿು ದ್ಯು ,

ಕಡುಗೆ ನಿೀಡುತಿು ದೆ. ಇದ್ಯ ಸುಮಾರು 98.2 ಬಿಲ್ಲಯನ್

ಯು.ಎಸ್. ಡಾಲರ್ ರರ್ಷಟ ದೆ (ಉನ್ು ತ್ ಮೌಲಯ ದ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲಯ ವರ್ಧಾತ್ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಳೆರಡನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). 2025ನೇ ಇಸವಯಷಟ ರಲ್ಲಾ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಾ ನ್ ಗಾರ ಹಕ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನೀತ್ಪ ನ್ು ಗಳು ಮತ್ತು
ಸಲಕರಣೆಗಳ್ಳಂದಾಗಿ ವಶವ ದ್ ಐದ್ನೇ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯಾಗುವ ನಿರಿೀಕೆಿ ಯದೆ. 2025 ರಷಟ ರಲ್ಲಾ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನ್ ಉಪಭಾಗಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು
ಯು.ಎಸ್.ಡಾಲರ್

ಕೈಗಾರಿಕೀದ್ಯ ಮವಾಗಲು

ಜೊೀಡಣೆಯಂದೇ 230 ಬಿಲ್ಲಯನ್

ಸನ್ು ದ್ಿ ವಾಗಿದೆ.

ಮಂಬರುವ

ವಷಾಗಳಲ್ಲಾ

ಇ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ವಲಯದ್ಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವರುವ ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಾಹಿನಿಗೊಳ್ಳಸುವಲ್ಲಾ ಭಾರತ್ವು
ಆದ್ಶಾಪಾರ ಯವಾಗಿ ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ.
ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನೀಪಕರಣಗಳ ಸಾ ಳ್ಳೀಯ ಉತಾಪ ದ್ನೆಯನ್ನು
ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು

ಹೆಚು ಸಿ ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ

ವರ್ಧಾಸಲು, ಕಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ ಸಚವ ಸಂಪುಟವು 2019 ರಲ್ಲಾ

Electronics Policy (“NPE 2019”)ಯನ್ನು
ಸಾ ಳ್ಳೀಯ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಗಳನ್ನು
ಯು.ಎಸ್. ಡಾಲರ್ ವಹಿವಾಟನ್ನು

National

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿತ್ತ. ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ಮೌಲಯ ಸರಪಳ್ಳಯಲ್ಲಾ
ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಹಾಗೂ 2025 ರಷಟ ರಲ್ಲಾ 400 ಬಿಲ್ಲಯನ್

ಸಾರ್ಧಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು

NPE 2019 ಹಂದಿದೆ. ಸಾ ಳ್ಳೀಯ

ಉತಾಪ ದ್ನೆಯ ಶೇ.60 ಭಾಗದ್ಷ್ಟಟ ರಫ್ು ನ್ನು ಹೆಚು ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ NPE ಹಂದಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಪರ ಮಾಣದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ 1 ನೇ ಏಪ್ರರ ಲ್, 2020 ರಂಭಿದ್ಯ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರವು
ಉತಾಪ ದ್ನೆಗೆ ತ್ಳಕು ಹಾಕ್ರದ್ ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಕ ಯೀಜನೆ (ಪ್ರಎಲ್ಐ)ಯನ್ನು ಅರ್ಧಸೂಚಸಿತ್ತ. ಬೃಹತ್
ಪರ ಮಾಣದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನೀತ್ಪ ನ್ು
ತ್ಯಾರಿಕೆಯನ್ನು

ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿರುವ ಪ್ರ.ಎಲ್.ಐ. ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಕವು ಸಾ ಳ್ಳೀಯ

ವರ್ಧಾಸಲು, ಜೊೀಡಣೆ, ಪರಿೀಕೆಿ , ಗುರುತ್ತ ಹಾಕುವುದ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಯ ಕಜಿಂಗ್

(ಎಟಿಎಂಪ್ರ) ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನ್ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ್
ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್

ಉಪಭಾಗಗಳ

ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾ

ಅಗಾಧವಾದ್

ಆಕರ್ಷಾಸಲು ಉತಾಪ ದ್ನೆಗೆ ತ್ಳಕು ಹಾಕ್ರದ್ ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಕವನ್ನು

ಬಂಡವಾಳ

ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು

ಕಲ್ಲಪ ಸಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ ,

ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ಮೌಲಯ ಸರಪಳ್ಳಯ ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ ಗುರುತಿಸಿದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಸರಕುಗಳ್ಳಗೆ,
ಅಂದ್ರೆ,

ಉನ್ು ತ್

ಮೌಲಯ ವಧಾನೆಯ

ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾ

ತೊಡಗಿರುವ

ಎಲಾ

ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್

ಉಪಭಾಗಗಳು, ಅರೆವಾಹಕಗಳು / ಪರ ದ್ಶಾನ್ ಪರದೆ ರೂಪ್ರಸುವ ಘಟಕಗಳು, ಎಟಿಎಂಪ್ರ ಘಟಕಗಳು,
ವೈಶಷಟ ಯ ಪೂಣಾ ಉಪಜೊೀಡಕಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸರಕುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ್ ಸರಕುಗಳ
ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ು ರ್ಕೆ ಗಿ ಹಣರ್ಕಸು ನೆರವನ್ನು

ಒದ್ಗಿಸಲು ಉದೆು ೀಶದಂದಿಗೆ

ಭಾರತ್

ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ The Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and
Semiconductors (SPECS) ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಸೂಚಸಿತ್ತ.

2. ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಸಲು ಕನ್ಮಪಟಕದ ಮುಂದಾಳತಾ .
ದೇಶದ್ಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕವು 4ನೇ ಬೃಹತ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನೀತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ತ್ಯಾರಕವಾಗಿದ್ಯು , ಭಾರತ್ದ್
ಒಟುಟ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಹರಾಂಶದ್ ಶೇ.10 ರಷ್ಟಟ ಪಾಲ್ಲನ್ಷ್ಯಟ ಗಿದೆ. ರಾಜಯ ವು 300ಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚು

ರಫ್ತು

ಕಂದಿರ ತ್ ತ್ಯಾರಿರ್ಕ ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ ತ್ವರೂರಾಗಿದೆ. 85 ಫ್ಯಯ ಬಲೆಸ್ ಚಪ್ ವರ್ನಯ ಸ

ರ್ಕರ್ಖಾನೆಗಳ್ಳರುವ ಇದ್ಯ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಾ ಅತಿಬೃಹತ್ ಚಪ್ ವರ್ನಯ ಸದ್ ಹಬ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ ಹಾಗೂ
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ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಾ

ವೈಮಾನಿಕ

ಮತ್ತು

ರಕ್ಷಣಾಪಡೆ

ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು

ಉತಾಪ ದಿಸುವಲ್ಲಾ

ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಾ ದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಕಡುಗೆಯು ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಉತ್ಪ ನ್ು ದ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಾ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಪಾಲ್ಲಗೆ ಅಂದಾಜು
ಶೇ.50

ರರ್ಷಟ ದೆ

ಹಾಗೂ

ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್

ವರ್ನಯ ಸ

ವಲಯದ್ಲ್ಲಾ

ಶೇ.40

ರಷ್ಟಟ

ಪಾಲ್ಲದೆ.

ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನೀತ್ಪ ನ್ು ಮೌಲಯ ಸರಪಳ್ಳಯಲ್ಲಾ ಭಾರತ್ದ್ ಸಾಾ ನ್ವರುವಂತೆ, ಉನ್ು ತ್ ಮೌಲಯ ವರ್ಧಾತ್
ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ಭಾಗಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ು ಮಪಡಿಸುವಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಅಗಾಧ ಅವರ್ಕಶವದೆ.
Qualcomm, Seimens, Wistron, Samsung, AT&S, AMD, NVIDIA, Intel, Cisco ಮಂತಾದ್
ಕಂಪನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣದ್ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ವಲಯಕೆೆ

ವಧಾನೆ ತ್ರುವಂತ್ಹ ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ ವಾದ್ ಹಣರ್ಕಸು ಮಧಯ ಸಿು ಕೆಯನ್ನು

ಒದ್ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 7ನೇ ಸ್ತಪ್ಟ ಂಬರ್, 2020 ರಂಭಿದ್ಯ ಇಎಸ್ಡಿಎಂ
ವಲಯರ್ಕೆ ಗಿ ವಶೇಷ ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಕಗಳ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಘೀರ್ಷಸಿದೆ. ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ವಲಯದ್ಲ್ಲಾ
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಾಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಶೇಷ ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಕಗಳನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಲು
ಸರ್ಕಾರವು ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ನಿೀಡಿದೆ.
ಕರ .

ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಕದ ಶೋರ್ಷಪಕೆ

ಸಂ.

ರ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿಸಿರುವ ರ್ರ ಮಾಣ

ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೊೀಡಣೆ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ
1

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಬಿಾ ಡಿ

ಬಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಮತ್ತು ಬಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮೀಣ
ಜಿಲೆಾ ಗಳ ಹರತಾಗಿರುವ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ವೇ
ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ್

ವಾಸು ವ

ಎಕರೆಯವರೆಗಿನ್

ವೆಚ್ು ದ್

ಮೇಲೆ

ಜಮೋನಿನ

50

ಮೇಲೆ

ಶೇ.25ರಷ್ಟು .
ಕಾರ್ಖಪನೆ

ಮ್ತ್ತಿ

ಯಂತ್ರ ೋರ್ಕರಣಗಳ

ಮೇಲೆ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು .
2

ಮದಾರ ಂಕ ಶುಲೆ ಮತ್ತು ನೀಂದ್ಣಿ ಶುಲೆ ಕೆೆ

100%

ತ್ಗಲ್ಲದ್ ವೆಚ್ು ದ್ ಮರುಪಾವತಿ
3

ಜಮೀನ್ನ

ಪರಿವತ್ಾರ್ನ

ಶುಲೆ ಕೆೆ

ತ್ಗಲ್ಲದ್

100%

ತ್ಗಲ್ಲದ್

ವೆಚ್ು ದ್

ವಾಣಿಜಯ ವಾಗಿ

ವೆಚ್ು ದ್ ಮರುಪಾವತಿ
4

ವದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ರು

ಜರ್ಕತಿಗೆ

ಮರುಪಾವತಿ

ಉತಾಪ ದ್ನೆ

ಪಾರ ರಂಭಿಭಿಸಿದ್

ತಿಂಗಳ್ಳನಿಂದ್ 5 ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ಒಂದ್ಯ ಯುನಿಟ್ಸ
ಗೆ ರೂ.1.00 ರೂಪಾಯ.

5

ವದ್ಯಯ ತ್ ಶುಲೆ ದಿಂದ್ ವರ್ನಯತಿ

ವಾಣಿಜಯ ವಾಗಿ

ಉತಾಪ ದ್ನೆ

ಪಾರ ರಂಭಿಭಿಸಿದ್

ತಿಂಗಳ್ಳನಿಂದ್ 5 ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.100 ರಷ್ಟಟ .
6

ಉತಾಪ ದ್ನೆಗೆ ತ್ಳಕು ಹಾಕ್ರದ್ ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಕ

ವಾಣಿಜಯ ವಾಗಿ ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಆರಂಭಿಭಿಸಿದ್ ಮೊದ್ಲ

(ಹಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ವಸು ರಣೆಗೆ)

ವಷಾದಿಂದ್ ಪಾರ ರಂಭಿಭಿಸಿ 5 ವಷಾಗಳ ಅವರ್ಧಯ
ವಾರ್ಷಾಕ ವಹಿವಾಟಿನ್ ಶೇ.1.00 ರಷ್ಟಟ .
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ಇಎಸ್ಡಿಎಂ

ವಿಶೇಷ

ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಕಗಳ

ಯೋಜನೆ

–

2020-2025

ರಡಿಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅಹಪವಾಗುವ ಉತಪ ನು ಗಳು
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ನಿೀತಿ 2017-22ಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೂರಸಂಪಕಾ ವಯ ವಸ್ತಾ ಗಳು /ಮೊಬೈಲ್ಗಳು
/ಐಟಿ ವಯ ವಸ್ತಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತಾರ ಂಶ /ಗಾರ ಹಕ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ /ವೈದ್ಯ ಕ್ರೀಯ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ
/ಏವಯಾನಿಕ್ಾ /ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ / ರಕ್ಷಣಾಪಡೆ ಮತ್ತು ರ್ಕಯಾತಂತಾರ ತ್ಾ ಕ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ /
ಆಟೀಮೊೀಟಿವ್ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ / ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲನ್ನಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳೇ ಮಂತಾದ್ವುಗಳ
ತ್ಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ / ಅರ್ಥವಾ ವರ್ನಯ ಸದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳು.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ನಿೀತಿ 2017-22ಗೆ ಒಳಪಡುವಂತ್ಹ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ಐ.ಸಿ.ಗಳು,
ಪ್ರಸಿಬಿ ಗಳು, ಬೇರ್ ಬೀಡ್ಾಗಳು, ಚಪ್ ಪರಿಕರಗಳು, ಬೀಡ್ಾ ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು
ಮಂತಾದ್ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ನಯ ಸ.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ನಿೀತಿ 2017-22ಗೆ ಒಳಪಡುವ ವರ್ನಯ ಸದ್/ಐಪ್ರ/ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ
ತಂತಾರ ಂಶ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ತ್ಯಾರಿರ್ಕ ಸೇವೆಗಳು.

4.

ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರದ್ National Policy of Electronics 2019 ನಿೀತಿಯಡಿ ಒಳಗೊಂಡ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳು
/ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಪರ ಮಾಣದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ Scheme for Promotion
of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) ಮತ್ತು Production
Linked Incentive Scheme (PLI) ಯೀಜನೆಗಳು.

5.

ಸೌರಶಕ್ರು ಸ್ತಲ್ ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ – ಒಂಟಿ ರೂಪದ್ ಮತ್ತು Module ಗಳಂದಿಗೆ.

6.

LED - Fab, Intermediaries ಹಾಗೂ LED ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೊೀಡಣೆ

7.

ನಿೀತಿಯ ಸಕ್ರರ ಯ ಅವರ್ಧಯಲ್ಲಾ ಈ ವಗಾದ್ಡಿ ಅಜಿಾಗಳ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಕರಣಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ತಾಂತಿರ ಕ ಸಮತಿಯಂದ್ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಗೊಳಿ ಬಹುದಾದ್ ಇತ್ರೆ ESDM ಮತ್ತು
ಗುರಿಯರುವ ವಲಯಗಳು.

ಸಂಬಂರ್ಧತ್

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ EMC 2.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಕಂಪನಿಗಳನ್ುು ಆಹ್ಾಾನಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯ

ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]

3. ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ತಯಾರಿಕೆ ಗುಚ್ಛ ಗಳ (EMC 2.0) ಯೋಜನೆಯ
ಹನೆು ಲೆ
3.1. ಇಎಸ್ಡಿಎಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಸಲು ಕನ್ಮಪಟಕದ
ಉರ್ಕರ ಮ್
ಅರ್ಧಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖೆಯ : 86 [CG-DL-E-O1O42O2O-218991) [ಕಡತ್ ಸಂ: 36(7)/2018-IPHW (ಸಂಪುಟll)] ದಿರ್ನಂಕ 1ನೇ ಏಪ್ರರ ಲ್ 2020 ರನ್ವ ಯ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ(“GoI”)ದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಮಂತಾರ ಲಯ(“MeitY”)ವು ಮಾಪಾಡಿಸಿದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ತ್ಯಾರಿರ್ಕ ಗುಚ್ಛ ಗಳು (“EMC
2.0”) ಯೀಜನೆ.
“ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ"”ಮತ್ತು “ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ"”ಗಳಡಿ ರ್ಕಣೆೆ ಯರುವಂತೆ ಭಾರತ್ವನ್ನು
ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ್ ಪರಿಶರ ಮಕೆೆ ಹಂದಿಕಂಡಂತೆ ರ್ಕಯಾ
ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ಯ

EMC

2.0

ರ

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್

ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾ

ಬಂಡವಾಳ

ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಾಸುವ ಸಲುವಾಗಿ EMC 2.0 ಯೀಜನೆಯಡಿ, EMC ರ್ಕಯಾಯೀಜನೆಗಳ್ಳಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಬಳಕೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕಯಾಗಳಂದಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕಯಾವನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು
ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಎಸ್ತಟ ೀಟ್ಸಗಳು/ಪಾಕ್ಾಗಳು /ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು

Common Facility Centre

(“CFCs”)ಗಳಾಗಿ

Clusters

ಉನ್ು ತಿೀಕರಿಸಲು

Electronic

Manufacturing

(“EMCs”)ಗಳನ್ನು

ಸಾಾ ಪ್ರಸಲಾಗುವುದ್ಯ.
ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಉದ್ಯ ಮದ್ಲ್ಲಾ

ವಯ ವಹಾರ ನ್ಡೆಸುವ ಸುಗಮತೆಯನ್ನು

ರ್ಕಯಾಯೀಜನೆಗಳನ್ನು , CFCಗಳನ್ನು
ಅಸಿಾ ತ್ವ ದ್ಲ್ಲಾ ರುವ

ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹಿಸಲು EMC

ಸಾಾ ಪ್ರಸಲು ಹಣರ್ಕಸು ಸಹಾಯ ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಯ ಹಾಗೂ

ವಶವ ದ್ರ್ಜಾಯ ಮೂಲಸೌಕಯಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ

ತಾಂತಿರ ಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು

ಸೌಕಯಾಗಳು/ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸೃಜನೆಗಾಗಿ EMCs / CFCs ಗಳ ವಸು ರಣೆಯು EMC 2.0 ಯೀಜನೆಯ
ಉದೆು ೀಶವಾಗಿದೆ.
ಅಹಾ EMC ರ್ಕಯಾಯೀಜನೆಗಳು ಕನಿಷಠ ಶೇ.20ರಷ್ಟಟ
ಜಮೀನ್ನ ಪರ ದೇಶವನ್ನು
ಹೂಡಿಕೆಯ ಬದ್ಿ ತೆಯನ್ನು

ಮಾರಾಟವಾಗಬಲಾ /ಗುತಿು ಗೆಯಾಗಬಲಾ

ಪಡೆದ್ಯಕಳಿ ಲು ಹಾಗೂ ರೂ.300 ಕೀಟಿಗಳ ಕನಿಷಠ

ಬಂಡವಾಳ

ಆಧಾರ ಘಟಕ(ಗಳು)ದಿಂದ್ ಅರ್ಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಂದ್ ಬದ್ಿ ತೆಯನ್ನು

ಹಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪರ ಸಾು ವತ್ ಜಮೀನ್ನ ತ್ತಣುಕು 200 ಎಕರೆಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬ್ಲರದ್ಯ.
ಪರ ಸಾು ವತ್ ಜಮೀನ್ನ ತ್ತಣುಕು ಯೀಜರ್ನ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್ ಸಂಸ್ತಾ (PIA) ರವರ ಸಾವ ರ್ಧೀನ್ದ್ಲ್ಲಾ ರಬೇಕು,
ಹಾಗೂ ಐಚಛ ಕವಾಗಿ ಸತ್ತ್ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ರಬೇಕ್ರದ್ಯು , ಗರಿಷಠ ಎರಡು ಜಮೀನ್ನ ತ್ತಣುಕುಗಳು 0.5 ಕ್ರ.ಮೀ
ವಾಯ ಪ್ರು ಯಳಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ/ಅರ್ಥವಾ ರಸ್ತು ಬದಿಗೆ ಹಂದಿಕಂಡ ಜಮೀನ್ನ ತ್ತಣುಕುಗಳನ್ನು
ಸತ್ತ್ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ರುವಂತ್ಹವು ಎಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ. ಅದೇ ರಿೀತಿ, ಅಸಿಾ ತ್ವ ದ್ಲ್ಲಾ ರುವ EMC
ರ್ಕಯಾಯೀಜನೆಗಳ ಮತ್ತು CFCಗಳ ವಸು ರಣೆಗಾಗಿ ಅಹಾತಾ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು

EMC 2.0

ವವರಿಸುತ್ು ದೆ.
Electronics Manufacturing Cluster (“EMC 2.0”) ಗುಚ್ಛ ಗಳನ್ನು ಸಾಾ ಪ್ರಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸರ್ಕಾರವು 2 ಪರ ಧಾನ್ ಜಮೀನ್ನ ತ್ತಣುಕುಗಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸಿದೆ – ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ, ಮೈಸೂರು

ಜಿಲೆಾ ಯಲ್ಲಾ ರುವ ಕೀಚ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಾ ಯಲ್ಲಾ ರುವ ಕೀಟೂರುಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶ. ಮಂದ್ಯವರಿದ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಾ ನ್ EMC 2.0 ಯೀಜನೆಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಮಂಡಳ್ಳ (“KIADB”)ಯನ್ನು

ಸಂಸ್ತಾ (PIA)ಯಾಗಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೀಜರ್ನ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ EMC 2.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಕಂಪನಿಗಳನ್ುು ಆಹ್ಾಾನಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯ

ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]

3.2. ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ತಯಾರಿಕಾ ಗುಚ್ಛ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ರ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿಸಿರುವ ಜಮೋನ್ನ
ತ್ತಣುಕುಗಳ ವಿವರಗಳು
Electronics Manufacturing Cluster (“EMC 2.0”) ಗುಚ್ಛ ಗಳನ್ನು

ಸಾಾ ಪ್ರಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 2 ಜಮೀನ್ನ ತ್ತಣುಕುಗಳು ಪರ ವಧಾಮಾನ್ಕೆೆ ಬರುತಿು ರುವ
ಹಾಗೂ ಚೆರ್ನು ಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ವದ್ಯಯ ರ್ನಾ ನ್ ಕಂಪನಿಗಳ್ಳಗೆ ಸುಖಸುಪಪ ತಿು ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ
ಜಮೀನ್ನ

ತ್ತಣುಕುಗಳಂದಿಗೆ

ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ್

ಪೂರಕ

ವಾತಾವರಣದ್

ಇನಿು ತ್ರ

ವವರಗಳನ್ನು ಈ ಮಂದಿನ್ ವಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
a.

ಕೊೋಚ್ನಹಳಿು , ಮೈಸೂರು ರ್ಜಲೆಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ 146 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಿರುವ ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು
ತಂತ್ರ ೆಂಶ ರಫ್ತು ದಾರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ AT&S, Kaynes ಮೆಂತ್ದ ಹೆಸರೆಂತ ಕಂಪನಗಳಿದ್ದು
ಅರೆವಾಹಕಗಳ Assembly Testing Marking and Packaging (ATMP) ಗೆ ಭದರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಿ ಯು ಅತ್ಾ ಧುನಕ ISO 17025 2017 NABL ಮಾನ್ಾ ತೆಯುಳಳ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು
ಪರ ಮಾಣೀಕರಣ ಸೌಲಭಾ

“Lahiri” ಯನ್ನು

ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಪರಿೀಕೆಾ , ಗುಣಮಟಟ
ಕಡಕೊಳದಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿದ್ದಾ ರ್ನಾ ನ್

ಮತ್ತು ನಯಾಮಕ್ಷತಾ ಕ ಅಗತಾ ಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪನೆಯಾಗುತಿು ರುವ

ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರುವ

ಹೆಂದಿದ್ದು , ಇದರಲ್ಲಿ

ಕೊೀಚನ್ಹಳಿಳ

Container

Corporation

ಕೈಗಾರಿಕ್ಷ ಪರ ದೇಶಕೆೆ

of

ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ಪರ ಸುು ತ,
India

(CONCOR)

ಗೆ

ವಿಸು ರಣೆಯಾಗುವ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನು

ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತಿು ದೆ. ಕೊೀಚನ್ಹಳಿಳ ಯು ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ್ ನಲಾು ಣದಿೆಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಮೀ
ದೂರದಲ್ಲಿ ದೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲಂಬವಲಯಗಳಲ್ಲಿ

ಮೆಂಚೂಣಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು

ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಂದಿರುವ ಕಡಕೊಳ, ಅಡಕನ್ಹಳಿಳ ೀ, ತ್ೆಂಡಾ

ಮತ್ತು

ಪರ ದೇಶಗಳಿೆಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ.

ಚತ್ರ 1: ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಕೆಿ ಯಲ್ಲಾ ಕೀಚ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ಯ ಭೌಗೊೀಳ್ಳಕ ಸಾ ಳ

ಇಮಾಾ ವು ಕೈಗಾರಿಕ್ಷ

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ EMC 2.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಕಂಪನಿಗಳನ್ುು ಆಹ್ಾಾನಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯ

ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]

ಚತ್ರ 2: ಯೀಜರ್ನ ಸಾ ಳವಾದ್ ಕೀಚ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶದ್ ವೈಮಾನಿಕ ಉಪಗರ ಹ
ದೃಶಯ ಮತ್ತು ಪರ ದೇಶಕೆೆ ರಸ್ತು ಸಂಪಕಾ

ಕೂ ಚ್ನ್ಹಳ್ಳಳ ಸುತಿಮುತಿ ಪೂರಕ ಪರಿಸರ

1

ರಹದಾರಿಗಳು

2

ನ್ಗರ ಕ ಂದರಗಳು

NH-766
(ಕೂ ಜಿ಼ಕೂ ಡ್ಕೂಳ್ಳ ಗಾಲ)ದಂದ
3
ಕ್ತಮ
ದೂರದಲ್ಲಿ
KIADB
ರವರು
ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿರುವ
45
ಮ
ವಿಶಾಲ ರಸ್ತಿಯ ಹ್ಾದಯಲ್ಲಿದೆ.

• ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ್
ನಿಲ್ಾಾಣದಂದ ~ 6 ಕ್ತ.ಮ .
• ಬಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ್
ನಿಲ್ಾಾಣದಂದ ~ 227 ಕ್ತಮ

• ಬಂಗಳೂರಿನಿಂದ 162 ಕ್ತಮ
• ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 18 ಕ್ತಮ .

• ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಿಂದ ~
275 ಕ್ತಮ .

1

ಪರದೆ ಶ

2

ವಿದುಯಚ್ಛಕ್ತಿ

ಎರಡು 66/11kV ಮತುಿ ಒಂದು
220/66/11 kV, EMC ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ್

232.47 ಎಕರೆಗಳು

ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವಿರುವಂರ್ಥದು.

•

12.5MLD ಮತುಿ 1 OHT of 0.5
MLD ಗಳ 4 ನೆಲೆಮಟಟದ ಶ ಖರಣಾ
ಜಲ್ಾಶಯಗಳು ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಕಿಸಟರ್ಗೆ
ಸತತವಾಗಿ ನಿ ರನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿವೆ.
EMCಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಸರಬರಾಜು
ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪರಮುಖಾಂಶಗಳು

1

1

ನಿ ರು

3

EMC ಗಾಗಿ ಪರಸ್ಾಿವಿತ ಪರದೆ ಶ

•
•
•

ರಸ್ತಿ ಸಂಪಕಾತಾ

3

ಇಮಾಾವು ಸುತಿಮುತಿ 41 ರ್ೌಶಲ್ಾಯಭಿವೃದಿ ಕ ಂದರಗಳು
ಕರ್ಾಾಟಕ ಜಮಾನ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ತರಬ ತಿ ಸಂಸ್ತೆಗಳು (ರೂಪುಗೊಳುಳತಿಿದೆ)
ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದಂದ ಸ್ಾೆಪಿಸಿರುವ ಲಹರಿ CFC (ಉನ್ುತ ಗುಣಮಟಟದ ಪರಿ ಕ್ಷೆ ಮತುಿ ಪರಮಾಣ ಕರಣ ಕ ಂದರ).

ಸಮ ಪದ ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಪರದೆ ಶಗಳು
ಕೂ ಚ್ನ್ಹಳ್ಳಳಯ ಸುತುಿವರೆದ ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿರ್ಾ
ಪರದೆ ಶಗಳ್ಂದರೆ ಕಡಕೂಳ, ತಾಂಡಯ 2ನೆ ಹಂತ,
ಅಡಕನ್ಹಳ್ಳಳ ಮತುಿ ಇಮಾಾವು ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಪರದೆ ಶ.

ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ್ ಕಂಪನಿಗಳು

2
•

AT&S

•
•
•

Kaynes Tech
PECSOL
Tycoon

•
•

DMS
Technologies
Spark Minda

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ EMC 2.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಕಂಪನಿಗಳನ್ುು ಆಹ್ಾಾನಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯ
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b.

ಧಾರವಾಡ ರ್ಜಲೆಿ – ಕೊೋಟೂರು – ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರ್ರ ದೇಶ

ಧಾರವಾಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ ಅೆಂದಾಜು ~430 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೆ. ಈ ಜಿಲೆಿ ಯು 29 ಬೃಹತ್
ಕೈಗಾರಿಕ್ಷ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 29,177 ನೀೆಂದಾಯಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಾ , ಸಣಣ ಮತ್ತು ಮಧಾ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ
(MSME)ಗಳನ್ನು

ಜಿಲೆಿ ಯೊಳಗೇ ಹೆಂದಿದೆ. ಈ ಜಿಲೆಿ ಯು ಇತರವುಗಳನ್ನು

ಬೇಲೂರು, ರಯಿಪುರ, ತ್ರಿಹಾಳ, ಗಮನ್ಗೆಟ್ಟಟ

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ

ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಷ ತ್ಣಗಳನ್ನು

ಹೆಂದಿದೆ. ಈ ಪರ ದೇಶವು ರಷ್ಟಟ ರೀಯ ಹೆದಾು ರಿ 48ಕೆೆ ಚೆರ್ನು ಗಿ ಸಂಪಕಾ ಹೆಂದಿದೆ. ಈ ಜಿಲೆಿ ಗೆ
ಮೂರು ಅೆಂತರರಷ್ಟಟ ರೀಯ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾ ಳಿೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾು ಣಗಳು ದೇಶದ ಪರ ಮಖ
ನ್ಗರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗತಿು ಗೆ ಸಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಿ ಸುತು ವೆ ಅತಿಸಮೀಪದ ಅೆಂತರರಷ್ಟಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ್
ನಲಾು ಣವು ಕೊೀಟೂರು ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿಕ್ಷ ಪರ ದೇಶದಿೆಂದ ಅೆಂದಾಜು 160 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಗೊೀವಾದಲ್ಲಿ ದೆ.

ಚಿತರ 3: ಯೊೀಜರ್ನ ತ್ಣದ ಸಾ ಳ :ಕೊೀಟೂರು-ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿಕ್ಷ ಪರ ದೇಶ
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ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]

ಚತ್ರ 4: ಯೀಜನೆಯ ಸಾ ಳ – ಕೀಟೂರು-ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶದ್ ನ್ಕೆಿ

ಚತ್ರ 5: ಯೀಜರ್ನ ತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಹಾಗೂ ಆಂತ್ರಿಕ ರಸ್ತು ಗಳು
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ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]
ಕೂ ಟೂರು-ಬ ಲೂರು ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಪರದೆ ಶದ ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ್ ಪೂರಕ
ವಾತಾವರಣ

1

ರಹದಾರಿಗಳು

•

ಗೊ ವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ವಿಮಾನ್
ನಿಲ್ಾಾಣದಂದ ~160 ಕ್ತ.ಮ .

•

ಬಳಗಾವಿ ವಿಮಾಣ ನಿಲ್ಾಾಣದಂದ
70 ಕ್ತ.ಮ . ದೂರ.

•

ಗೊ ವಾ ಬಂದರಿನಿಂದ

~168

ನ್ಗರ ಕ ಂದರಗಳು

2

ರಸ್ತಿ ಸಂಪಕಾತಾ

3

NH-48 ರ (ಬಂಗಳೂರು-ಪುಣೆ
ಹೆದಾಾರಿ) ಬದಯಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
•

ಹುಬಬಳ್ಳಳಯಂದ ~33 ಕ್ತ.ಮ .

•

ಧಾರವಾಡದಂದ ~ 16 ಕ್ತ.ಮ .

ಕ್ತ.ಮ . ಮತುಿ ರ್ಾರವಾರ
ಬಂದರಿನಿಂದ 180 ಕ್ತ.ಮ .

ಪರದೆ ಶ

1

EMC 2,ಗಾಗಿ ಪರಸ್ಾಿವಿತ ಪರದೆ ಶ 22 Acres

•

ಜಲ ಸಂಪನ್ೂಾಲ – ಮಲಪರಭ್
ನ್ದ, 12 MLD ಹಂಚ್ಚಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ,
12 MLD ಗಳ ಸವಿಾಸ್
ರಿಜವಾಾಯರ್ ಪೂವಾದಲ್ಲಿದೆ
ಹ್ಾಗೂ 2 MLD GLSR –
ನಿಮಾಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

110/33/11kv ಸಬ್ಸ್ತಟ ಷನ್
ಮಂಜೂರಾಗಿದುಾ,
ರ್ಾಮಗಾರಿಯನ್ುು
ಪ್ಾರರಂಭಿಸುವುದದೆ.

ಪರಮುಖಾಂಶಗಳು

1

1

ನಿ ರು

3

ವಿದುಯಚ್ಛಕ್ತಿ

2



ಧಾರವಾಡದ ಭಾರತಿ ಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸ್ತೆ ಇರುವುದು.



PC ಜೂ ಡಣೆ ಮತುಿ ಯಂತಾರಂಶಗಳ್ಳಗಾಗಿ DF ರ್ೌಶಲ್ಾಯಭಿವೃದಿ ಕ ಂದರ

ಸಮ ಪದ ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಪರದೆ ಶಗಳು
ಕೂ ಟೂರು-ಬ ಲೂರು ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಪರದೆ ಶಕೆ
ಸಮ ಪವಿರುವ ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಪರದೆ ಶಗಳ್ಂದರೆ
ರಾಯಪುರ ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಪರದೆ ಶ, ಸಟೂಟರು ಕೈಗಾರಿರ್ಾ
ಪರದೆ ಶ, ಲಕಮನ್ಹಳ್ಳಳ ಕೈಗಾರಿರ್ಾ ಪರದೆ ಶ ಹ್ಾಗೂ
ಬ ಲೂರು – ಏಕ ಘಟಕ ಸಂಕ್ತ ಣಾ.

2

ಸಮ ಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು

• Sankalp
Semiconductors
• Earth Key
• Tata marcopolo
motors ltd

•
•

TATA Motors
Tata Hitachi
Construction
Machinery Co.
Ltd.
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4. ಅರ್ಜಪ ಮ್ತ್ತಿ ಮೌಲು ಮಾರ್ನ ರ್ರ ಕ್ತರ ಯೆ
4.1. ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಅಹಪತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು
1. ಸವ ಯಂಚಾಲರ್ನ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ , ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ , ಗಾರ ಹಕ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ , ವೈದ್ಯ ಕ್ರೀಯ
ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್ಾ ,

ಗಣಕಯಂತ್ರ

ಸಂವಹನ್ಗಳು,

ಇ-ಸಂಚಾರದ್

ಯಂತಾರ ಂಶ,

ದೂರಸಂಪಕಾದ್

ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳು/ಉಪಭಾಗಗಳೇ

ಸಂಪಕಾಜ್ಞಲ
ಮಂತಾದ್

ಮತ್ತು

ಇಎಸ್ಡಿಎಂ

ಲಂಬಸಾಲುಗಳ ಘಟಕಗಳು/ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳಂದ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ (EMC 2.0 ರ ಉಪಬಂಧ 3.7

ರನ್ವ ಯ)
2. ಕಳೆದ್ 3 (ಮೂರು) ಹಣರ್ಕಸು ವಷಾಗಳ ಪರ ತಿ ವಷಾದ್ಲ್ಲಾ ಯೂ ಅಜಿಾದಾರರು ಕನಿಷಠ ರೂ.15
ಕೀಟಿಗಳಷ್ಟಟ

(ಹದಿನೈದ್ಯ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯ) ವಹಿವಾಟನ್ನು

ಹಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ಯು

ಹಾಗೂ

ಘಟಕಗಳ ಒಕ್ಕೆ ಟವದ್ು ಲ್ಲಾ , ಕಳೆದ್ 3 (ಮೂರು) ಹಣರ್ಕಸು ವಷಾಗಳ ಪರ ತಿ ವಷಾದ್ಲ್ಲಾ ಯೂ
ಅಂತ್ಹ ಒಕ್ಕೆ ಟವು ಕನಿಷಠ ರೂ.50 ಕೀಟಿಯಷ್ಟಟ (ಐವತ್ತು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯ) ವಹಿವಾಟನ್ನು
ಹಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ಯು .
3. ಮಾರಾಟವಾಗಬಲಾ / ಗುತಿು ಗೆಯಾಗಬಲಾ ಮಂತಾದ್ದ್ವುಗಳ ಕನಿಷಠ ಶೇ.20 ರಷ್ಟಟ
ಜಮೀನ್ನ ಪರ ದೇಶವನ್ನು

ಪಾಲ್ಲನ್

ಪಡೆದ್ಯಕಳಿ ಲು ಆಧಾರ ಘಟಕ(ಗಳು)ದಿಂದ್ ಬದ್ಿ ತೆ. (EMC 2.0 ರ

ಉಪಬಂಧ 2.1 ರನ್ವ ಯ)
 ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಾ ಯ ಕೀಚ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ಗೆ ಕನಿಷಠ ಜಮೀನ್ನ ಪರ ದೇಶವು –ಕನಷ್ಠ 30 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು .
 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಾ ಯ ಕೀಟೂರು-ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶಕೆೆ ಕನಿಷಠ ಜಮೀನ್ನ ಪರ ದೇಶವು
–ಕನಷ್30 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು .
4. ಆಧಾರ ಘಟಕ(ಗಳು) ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ರೂ.300 ಕೊೋಟಿಗಳ ಕನಿಷಠ

ಬಂಡವಾಳ

ಹೂಡಿಕೆ (EMC 2.0 ರ ಉಪಬಂಧ 2.1 ರನ್ವ ಯ)
5. ಅಜಿಾದಾರರು

ಏಕೈಕ

ಸಂಸ್ತಾ ಯಾಗಿರಬಹುದ್ಯ

ಸಂಸ್ತಾ ಯಾಗಿರಬಹುದ್ಯ (ಒಕ್ಕೆ ಟ). ಇಲ್ಲಾ

ಅರ್ಥವಾ

ಒಟ್ಟ ಗಿ

ಸೇರಿದ್

ಗುಂಪು

ಬಳಸಿರುವ ಅಜಿಾದಾರ ಎಂಬ ಪದ್ಬಳಕೆಯು

ಏಕಸಂಸ್ತಾ ಗೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೆ ಟಕೆೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವ ಯಸುತ್ು ದೆ.

4.2. ಅರ್ಜಪ ರ್ರ ಕ್ತರ ಯೆ
ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅಹಾತಾ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆಸಕು ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು/ಒಕ್ಕೆ ಟಗಳು ಅನ್ನಬಂಧ
1

ರಲ್ಲಾ

ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿರುವ

ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಾ

ಕಂಪನಿಯ/ಒಕ್ಕೆ ಟದ್

ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸದ್ಸಯ ರ

ವವರಗಳಂದಿಗೆ ಅಜಿಾದಾರರ ವವರಗಳ್ಳರುವ ಆಸಕ್ರು ಯ ಅಭಿವಯ ಕ್ರು ಯನ್ನು mdkbits@gmail.com
ಈ ವಳಾಸಕೆೆ ದಿರ್ನಂಕ 15-02-2022 ರಂಭಿದ್ಯ 15:00 ಗಂಟ್ಟಯಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಾ ಸುವಂತೆ ಕೀರಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ EMC 2.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಕಂಪನಿಗಳನ್ುು ಆಹ್ಾಾನಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯ

ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]

ಅನ್ನಬಂಧ I
ದಿನ್ಮಂಕ: ___________ 2021
ರವರಿಗೆ,
ವು ವಸ್ಥಾ ರ್ಕ ನಿದೇಪಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನವೀನ್ಯ ತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಟಟ ಡ,
ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾ ಕ್, ಶಂತಿನ್ಗರ,
ಬಂಗಳೂರು – 560 027
ವಿಷಯ: “Modified electronics Manufacturing cluster (EMC 2.0)” ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕನ್ಮಪಟಕ ರಾಜು ದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಯ ಅಭಿವು ಕ್ತಿ
ಮಾನು ರೆ,
ಕ್ರಟ್ಸಾ ನಿಂದ್ ಹರಡಿಸಿರುವ ಆಸಕ್ರು ಯ ಅಭಿವಯ ಕ್ರು ಸಂಖೆಯ
ಮಂದ್ಯವರಿಕೆಯಾಗಿ,

[EoI No.]……………….. ಯ

“Modified electronics Manufacturing cluster (EMC 2.0)”.ರಡಿಯಲ್ಲಾ

……………………………………………..

(ಉಪವಲಯ

/

ಉತ್ಪ ನ್ು ದ್

ಹೆಸರು)

ರೂ………………ಕೀಟಿಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಂದಿಗೆ ಆಧಾರ ಘಟಕ(ಗಳ)ವನ್ನು

ಸಾಾ ಪನೆಗಾಗಿ
ಸಾಾ ಪ್ರಸುವ

ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಾ ನ್ಮಾ ಆಸಕ್ರು ಯನ್ನು ವಯ ಕು ಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀವೆ.
ಸದ್ರಿ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ನ್ಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ್ ………………………………..ರಲ್ಲಾ

(ಆಯೆೆ ಯ ಸಾ ಳ

ಅರ್ಥವಾ ತಾಣದ್ ಮಾನ್ದಂವನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಿ - ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಾ – ಕೀಚ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶ / ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಾ
– ಕೀಟೂರು-ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶ / ಅರ್ಥವಾ ಕೀಚ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಕೀಟೂರು-ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿರ್ಕ
ಪರ ದೇಶಗಳೆರಡರಲೂಾ )

……………. ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ

ಜಮೀನಿನ್ ಅಗತ್ಯ ವದೆ. ಸದ್ರಿ ಯೀಜನೆಯು 2025ನೇ

ಇಸವಯವರೆಗೆ ……….. ಜನ್ರಿಗೆ ಉದಯ ೀಗವನ್ನು
ರ್ಕರ್ಖಾನೆಯ ನಿಮಾಾಣವನ್ನು

ಸೃಜಿಸುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಮಾ ಂದ್

ಪಾರ ರಂಭಿಭಿಸಲು ಸೂಕು ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಾ ಈ ಜಮೀನ್ನ್ನು

ತ್ವ ರಿತ್ವಾಗಿ

ಹಂಚಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತ್ಮಾ ನ್ನು ಕೀರುತೆು ೀವೆ.
ಯೀಜನೆಯನ್ನು ರ್ಕಯಾಗತ್ಗೊಳ್ಳಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ವರುವ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಗಳು
ಹಾಗೂ

ನಿಯಾಮಕವಾದ್

ನಿರಿೀಕೆಿ ಯಲ್ಲಾ ದೆು ೀವೆ..
ಧನು ವಾದಗಳಂದಿಗೆ,
ತಮ್ಾ ವಿಶ್ವಾ ಸಿ,
ಹೆಸರು
ಪದ್ರ್ನಮ
ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು
ಸಂಪಕಾ ವವರಗಳು

ಅನ್ನಸರಣೆಗಳ

ಮೂಲಕ

ತ್ಮಾ

ಮಂದ್ಯವರಿಸಿದ್

ಬಂಬಲದ್

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ EMC 2.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಕಂಪನಿಗಳನ್ುು ಆಹ್ಾಾನಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯ

ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]

ಅರ್ಜಪದಾರರ ವಿವರಗಳು
ಅರ್ಜಪದಾರರ ಹೆಸರು:
ಅರ್ಜಪದಾರರ ರ್ದನ್ಮಮ್:
ಕಂರ್ನಿಯ ಹೆಸರು:
ಮಾಲ್ಲೋಕತಾ ದ ರಿೋತಿ :
ಮಾಲ್ಲೋಕರ ವಿವರಗಳು
(ವು ವಸ್ಥಾ ರ್ಕ ನಿದೇಪಶಕರು / ಮುಖು
ಕಾಯಪನಿವಪಹಣಾಧಿಕಾರಿ /
ಸಂಸ್ಥಾ ರ್ಕರು / ಅಧು ಕ್ಷರು):
ಮಾಲ್ಲೋಕರ ಸಂರ್ಕಪಕಾಿ ಗಿ
ವಿವರಗಳು
(ವು ವಸ್ಥಾ ರ್ಕ ನಿದೇಪಶಕರು / ಮುಖು
ಕಾಯಪನಿವಪಹಣಾಧಿಕಾರಿ /
ಸಂಸ್ಥಾ ರ್ಕರು / ಅಧು ಕ್ಷರು):
ನೋಂದಣಿಯಾದ ದಿನ್ಮಂಕ:
ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾ ಳ ವಿಳಾಸ:
ಕನ್ಮಪಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ:

(ಹೌದ್ಯ / ಇಲಾ )

ವಳಾಸ:

ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ:
ಅಸಿಾ ತಾ ದಲ್ಲಿ ರುವ ತಯಾರಿಕಾ
ಸೌಲಭ್ು ಗಳ ವಿವರಗಳು:
ನಿವಾ ಳ ಮೌಲು (ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ ):
ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಪಕ ವಹವಾಟು
(ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷಪಗಳಲ್ಲಿ ):
ರಾಜು :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯು .:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯು :
ಮಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ:
ಅಸಿಾ ತಾ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಉತಪ ನು :
ವಾರ್ಷಪಕ ಉತಾಪ ದನ್ಮ ಸ್ಥಮ್ರ್ಥು ಪ:
ರ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿಸಿರುವ ಉತಪ ನು :
ರ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಪಕ
ಉತಾಪ ದನ್ಮ ಸ್ಥಮ್ರ್ಥು ಪ:
ಅಗತು ವಿರುವ ಜಮೋನ್ನ
(ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ):
ರ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ:
ರ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿತ ಉದು ೋಗಾವಕಾಶ:
ರ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ರಿೋತಿ:
ಯಾವುದೇ ಅಂಗಿೋಕೃತ
ಕೈಗಾರಿಕೊೋದು ಮ್ ಸಂಘಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಸದಸು ತಾ :

ಕಾರ್ಖಪನೆ ಮ್ತ್ತಿ ಯಂತ್ರ ೋರ್ಕರಣ:
ಕೊೋಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗಳು
ಒಟುು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ:
ಕೊೋಟಿ ರೂ.

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ EMC 2.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ ಇ.ಎಂ.ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಕಂಪನಿಗಳನ್ುು ಆಹ್ಾಾನಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯ

ಅಭಿವಯಕ್ತಿ [EoI]

ಅನ್ನಬಂಧ II
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/EMC-2.0-Guidelines01062020.pdf

for

EMC

2.0

ಈ

ಅಂತ್ಜ್ಞಾಲ

ಮಾಗಾಸೂಚಗಳನ್ನು ದ್ಯವಟುಟ ಅವಲೀಕ್ರಸಿ.

ವಳಾಸದ್ಲ್ಲಾ ರುವ

