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ಅಧ್ಯಾಯ-VI 

 

ಫಲಿತಯಾಂಶ ಮತ್ತು ಶಿಫಯರಸತಗಳು 
 

೬.1 ಫಲಿತಯಾಂಶ  

ವಸತಿ ಬೆೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸನವುದಕೆೆ ಸಮೇಕೆ್ಷ ನ್ಡೆಸಲನ ಸೂಚಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ್ವನ್ನು 
ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಅನ್ನಸರಿಸಲಿಲಲ. ಕಎೆಹಚೆ್ಪಿಯಲಿಲ ಪ್ರಕೆ್ಷೇಪಿಸಲಾದ ೨೦.೩೫ ಲಕ್ಷ ವಸತಿರಹಿತ 
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇೆವಲ ೧೩.೭೨ ಲಕ್ಷ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ವಸತಿರಹಿತ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು 
ಗನರನತಿಸಿದದರಿಿಂದ ಅಸಮಪ್ಣಕ ಸಮೇಕೆ್ಷಯನ ಅರ್ಣ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡನವ ಅಪಾಯವನ್ನು 
ಹೊಿಂದಿದೆ. ಬೆೇಡಿಕೆ ಸಮೇಕೆ್ಷಯನ್ೂು ಸರ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೂೆಳಗ ೆಪ್ೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲಲ ಏಕೆಿಂದರೆ 
13.72 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಲಿಲ 6.72 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು ಬೆೇಡಿಕೆ ಸಮೇಕೆ್ಷಯ ನ್ಿಂತರ 
ಗನರನತಿಸಲಾಯಿತನ. ಹಿೇಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆ ಸಮೇಕೆ್ಷಯನ ನಿರಿಂತರ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಣಟ್ಟಿದನದ, ಇದನ 
ಕಾಯಣತಿಂತರದ ಯೇಜನೆ, ಗನರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸನವುದನ ಮತನು ಯೇಜನೆಯ ಗನರಿಯನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಲನ ಸಿಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ರ್ಿಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರಿತನು. 

2472್ಯೋಜನೆಗಳ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ್5.17್ಲಕ್ಷ್ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಪೆೈಕಿ್ಕೋೆವಲ್3.43್
ಲಕ್ಷ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು್ ಆಧಾರ್್ ಸಂಖ್ೆೆಯಂತಹ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಗುರುತನುು್ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು್ ಸರಿಯಾದ್
ಮೌಲ್ಲೆೋಕರಣದ್ ನಂತರ್ ಲಗತಿ್ತಸಲಾಗಿದೆ.್ ಇದರ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ್ ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್
ಜೊೇಡಣೆಯದ್ 206್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು್ ಊರ್ಜಿತಗ ೆಳಿಸದೆ್ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್
ಪರಯೋಜನಗಳನುು್ ಪಡೆದರು.್ ಜೊೇಡಣೆ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ್ ಪ್ತಿ/ಪ್ತಿುಯ್ ವಿವರಗಳನುು್
ಮೌಲ್ಲೆೋಕರಿಸದಿರುವುದು್21 ಬಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಪ್ತಿ/ಪ್ತಿುಯರನ್ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್
ಪರಯೋಜನಗಳನುು್ ಪಡೆಯುವುದಕೆೆ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು.್ ಅನುಮೋದಿತ್ ಡಿಪಿಆರ್್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು್ಮತುಿ್ಯೋಜನೆಯ್ಪರಯೋಜನಗಳನ್ನು್ಸಿವೋಕರಿಸಿದ್ಪಟ್ಟಟಯಿಂದಿಗೆ ಹೊೇಲಿಸಿದರೆ್
ಅನುಮೋದಿತ್ ಡಿಪಿಆರ್್ಗಳಲ್ಲನಿ್್ ಕೋೆವಲ್ 12್ ಪರತ್ತಶತದಷ್ುಟ್ ಮ ಲ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ್
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ್ ಪರಯೋಜನಗಳನುು್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ್ಮತುಿ್ 44್ ಪರತ್ತಶತದಷ್ುಟ್ ಜನರು್ಬೆೋಡಿಕೆ್
ಸಮೋಕೆ್ಷಯ್ಮ ಲಕ್ಪಡೆದ್ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಪಟ್ಟಟಯ್ಭಾಗವಾಗಿಲಿ್ಎಂದು್ತ್ತಳಿದುಬಂದಿದೆ.್
ನಿಗದಿತ್ ಕಾಯಿವಿಧಾನವನುು್ ಕಡಗೆಣಿಸನವುದರ ಮ ಲಕ್ ಅಂತಹ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ಆಯ್ಕೆಯು್
ಅನಹಿ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ್ ಮ ರು್ ಲಕ್ಷ್ ರ ಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆದಾಯ್
ಹೆ ಂದಿರುವವರು, ಪಕಾೆ್ ಮನಗೆಳನುು್ ಹೆ ಂದಿರುವವರು್ ಇತ್ಾೆದಿಗಳಿಗ್ೆ ಯೋಜನೆಯ್
ಪರಯೋಜನಗಳನುು್ ವಿಸಿರಿಸಲು್ ಕಾರಣವಾಯಿತು.್ ಜಂಟ್ಟ್ ಪರಿಶಿೋಲನಾ್ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ್
ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ್ಪಿಎಿಂಎವೆೈ (ಯು)್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ನಿಮಿಸಲಾದ್ಶೆೇಕಡಾ 41್ರಷ್ುಟ್ಮನಗೆಳು 30್ಚ್ದರ್
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ಮೋಟರ್್ಗಿಂತಲ ್ಹೆಚ್ುು್ಕಾಪೆಿಟ್್ವಿಸಿಿೋಣಿವನುು್ಹೆ ಂದಿರುವ್ದುಬಾರಿ್ಬಹುಮಹಡಿ್ಕಟಟಡಗಳು್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿನ್ಅಕರಮಗಳನುು್ಒತ್ತಿಹೆೋಳುತಿವೆ.. 

ಕಾಯಣತಿಂತರ ಯೇಜನಾ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದದ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒಎಯನ್ನು ಯೇಜನೆಯ ಪಾರರಿಂಭವಾದ 
5 ವರ್ಣಗಳ ನ್ಿಂತರ 2020 ರಲಿಲ ಅಿಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತನ. ಕೈೆಗಟೆಕನವ ದರದ ವಸತಿ ಕ್ಷೇೆತರದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸನಗಮಗೊಳಿಸನವಲಿಲ ಆಡಳಿತಾತೂಕ ಮತನು ನಿಯಿಂತರಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲನ 
ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕಡಾಾಯ ಸನಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜಯ ಸಕಾಣರವು ಇನ್ೂು ಸಿಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ (ಸೆಪೆಿಿಂಬರ್ 2021). 

ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೇಜನೆಗಳಲಿಲ, ನಿಗದಿತ ರ್ರತನುಗಳನ್ನು ಪ್ೂರೆೈಸದ ಕಾರರ್ ಭಾರತ ಸಕಾಣರವು `1003.55 
ಕೂೆೇಟ್ಟ ಮೊತುವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತನ ಮತನು `8360.78 ಕೂೆೇಟ್ಟ ಮೊತುದ ಫಲಾನ್ನಭವಿ ವಿಂತಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ನ್ಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಿಂಸೆಥಗಳ ಪಾಲಿನ್ ಕಡಿಮ ಸಿಂಗರರ್ಣೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಣಕ ಸಿಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳನ್ನು 
ಒಟನಿಗೂಡಿಸನವಲಿಲ ಕೂೆರತಯೆನಿಂಟಾಯಿತನ. ಎಎಚ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲಿಲ ಮೂಲಸೌಕಯಣ 
ಸೌಲಭಯಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಗನಿಂಪ್ನ ವಸತಿ ಒದಗಿಸನವ ಯೇಜನೆಯ ಉದೆದೇಶವು ಈಡೆೇರಲಿಲಲ ಏಕೆಿಂದರೆ 
ಕಎೆಸ್ಡಿಬ ತೆಗದೆನಕೊಿಂಡ ಮನಗೆಳಲಿಲ ಕೇೆವಲ ಶೆೇಕಡಾ 14ರರ್ನಿ ಮನಗೆಳು ಮಾತರ ಗನಿಂಪ್ನ 
ವಸತಿಗಳಾಗಿದದವು ಮತನು ಉಳಿದ ಮನಗೆಳನ್ನು ಚದನರಿದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಪ್ರತೆಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮಣಸಲಾಗಿತನು. 
ಇದರಿಿಂದ ಗನತಿುಗೆದಾರರನ ಟೆಿಂಡರ್್ ಒಪ್ಪಿಂದದಿಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈೆಗೂೆಳುುವ ಬದಲನ ಸವಿಂತ ಮನೆ 
ನಿಮಣಸಿಕೊಿಂಡ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ರ್ರ್ ಮತನು ಸಾಮಗಿರಗಳ ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನವ ಮೂಲಕ ಅಕರಮ 

ಮಾಡಲನ ಅನ್ನಕೂಲವಾಯಿತನ. ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಣಗಳಾದ ನಿೇರನ 
ಸರಬರಾಜನ, ಒಳಚರಿಂಡಿ ವಯವಸೆಥ, ರಸೆುಗಳು, ವಿದನಯತ್, ಇತಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ ೆಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಳುಲಾಗಿತನು. 

ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಲಗತಿುಸನವಿಕಯೆಲಿಲನ್ ಕೂೆರತಯೆಿಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸಕಾಣರವು ಬಎಲ್ಸಿ 
ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿಲ ₹569.56 ಕೂೆೇಟ್ಟ ಮೊತುದ ಮೊದಲ ಕಿಂತಿನ್ ಬಡನಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿತನು. 
ನಿಮಾಣರ್ದಲಿಲ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದದರೂ ಬಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ 
ಬಡನಗಡೆಯಲಿಲ ವಿಳಿಂಬವಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಥಗಿತಗೊಿಂಡಿದನದ, ನಿಮಾಣರ್ಕಾೆಗಿ ರ್ರ್ 

ಬಡನಗಡೆಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಯೆಲಿಲ ತಮೂ ಅಸಿುತವದಲಿಲದದ ಮನಗೆಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ 
ತೊಿಂದರಯೆಾಗಿತನು. ಮೊದಲನೆೇ ಮತನು ಎರಡನೆೇ ಕಿಂತನಗಳಾಗಿ ₹87.16 ಕೂೆೇಟ್ಟ ಮೊತುದ ಆರ್ಥಣಕ 
ನೆರವನ್ನು ಪ್ಡೆದಿದದ ಬಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ಉಳಿದ ಕಿಂತನಗಳನ್ನು ಎರಡರಿಿಂದ ನಾಲನೆ ವರ್ಣಗಳು 
ಕಳದೆರೂ ಇನ್ೂು (ಮಾಚಣ 2021) ಕಲೆೈಮ್ ಮಾಡಿರಲಿಲಲವಾದದರಿಿಂದ ಮನಗೆಳು ಅಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಉಳಿದನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ್ ವಚೆಚವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿಲಲ. ವಿಶಿರ್ಿ ಗನರನತಿನ್ ಸಿಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿತ 
ದೃಢೇಕರರ್ವನ್ನು ಮಾಡದೆೇ 62,648 ಬಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಲಿಲ 12,757 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ 
`172.64 ಕೂೆೇಟ್ಟ ಮೊತುದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ನ್ಕಲನ ಪಾವತಿಗಳಾಗಿದದವು. 111 
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ಪ್ರಕರರ್ಗಳಲಿಲ ಬರ್ನ ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಕೂೆೇಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತನು ಮತನು ಅಿಂತರ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ 
`1.30 ಕೂೆೇಟ್ಟ ಮೊತುದ ಎರಡನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತನು. 

ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದಡಿಯಲಿಲ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಮೇಲಿವಚಾರಣೆಯಲಿಲನ್ ಲೊೇಪ್ಗಳ 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ನೆರವನ್ನು ಪ್ಡೆದಿದದ 471 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ಬಎಲ್ಸಿ ಮತನು 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕಗಳಡಿಲಿಲಯೂ ಸರ್  ನೆರವನ್ನು ಪ್ಡೆಯನವಲಿಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತನ. ಬಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ 
ಜಿಯೇ-ಟಾಯಗಿಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಸಿದದ ಭನವನ್ ಅಪಿಲಕೇೆಶನ್ ಮೂಲಕ ಕೈೆಗೂೆಳುದಿದನದದನ `0.97 
ಕೂೆೇಟ್ಟ ವೆಚಚದಲಿಲ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಅನ್ಗತಯ ನ್ಕಲನ ಮಾಡನವುದರಲಿಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತನ. ಕಎೆಸ್ಡಿಬಯಿಿಂದ 
ಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಿಂಡ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಜಿಯೇ-ಟಾಯಗಿಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದದ ಭಾರತ್ ಅಪಿಲಕೇೆಶನ್ು 
ಬದಲಿಗೆ ತಾಿಂತಿರಕ ವಿಶೆೇರ್ರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರೆೈಸಲನ ವಿಫಲವಾಗಿದದ ಕಎೆಸ್ಡಿಬ ಪಿಎಮ್್ಎಸ್ ಅಪಿಲಕೇೆಶನ್ 

ಮೂಲಕ ಕೈೆಗೂೆಳುಲಾಯಿತನ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆ/ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಅಧಯಯನ್ಗಳ 
ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತಿಯ ಜೊತೆಗ ೆಟ್ಟಪಿಕೂಯಎಮ್್ಎ ಮತನು ಸಿಎಲ್ಟ್ಟಸಿಯ ಕಾಯಣನಿವಣರ್ಣೆಯಲಿಲನ್ ನ್ೂಯನ್ತೆಗಳು 
ಯೇಜನೆಯ ಮೇಲಿವಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನಾುಗಿಸಿತನ. 

ಮಾಚಣ 2021ರಲಿಲದದಿಂತೆ, ಬೇೆಡಿಕ ೆ ಸಮೇಕೆ್ಷಯ ಮೂಲಕ ಗನರನತಿಸಲಾದ 13,71,592 ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ 
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಲಿಲ 5,17,531 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ (ಶೆೇಕಡಾ 38) ಮಾತರ ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು 
ಕೈೆಗತೆುಕೂೆಳುಲಾಗಿತನು. ಮಾಚಿ್2021ರಲ್ಲಿದದಂತ್ ೆ ಅನ್ನಮೊೇದಿತ 5,17,531 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ  
88,395 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಶೆೇಕಡಾ 17) ಮಾತರ ಪ್ೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತನು. 3,28,499 ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳ (63 ಶೆೇಕಡಾ) ನಿಮಾಣರ್ವು ಇನ್ೂು (ಮಾಚಣ 2021) ಪಾರರಿಂಭವಾಗಬೆೇಕ್ರದನದ, ಇದನ 
2022ರ ವೆೇಳಗೆೆ 'ಎಲಲರಿಗೂ ವಸತಿ' ಎನ್ನುವ ಯೇಜನೆಯ ಗನರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸನವುದನ ಕರ್ಿವಿೆಂಬನದನ್ನು 
ಸೂಚಿಸನತಿುತನು. 

6.2 ಶಿಫಯರಸತಗಳು 

ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರ 

• ರಯಜ್ಾದಲಿಿ ವಸತಿ ಬಯೇಡಿರ್ಯಯನ್ತು ದೃಢಪಡಿಸಿರ್ಯೊಳಳಲತ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ತ್ತತ್ತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ತು 
ರ್ಯೈಗಯೊಳಳಬಯೇಕ್ತ ಮತ್ತು ಗತರಿಯಯದ 2022ರಯೊಳಗಯ ಮನಯಗಳನ್ತು ಪೊರ್ಾಗಯೊಳಿಸಲತ ಗತರಿಗಳನ್ತು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸತವತ್ು ಗಮನ್ಹರಿಸಬಯೇಕ್ತ. 

• ಯೇಜ್ನಯಯ ಗತರಿಗಳನ್ತು ಸಯಧಿಸಲತ ಗತರಿಗಳನ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಂಪನ್ೊೂಲಗಳನ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದಯ 
ಎಾಂಬತದನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿರ್ಯೊಳಳಲತ ವಿವಿಧ ಅನ್ತಷ್ಯಾನ್ ಸಾಂಸಯೆಗಳು ನಿಗದಿತ್ ರ್ಯಲಮಿತಿಯಳಗಯ 
ರ್ಯಯಾತ್ಾಂತ್ರದ ಯೇಜ್ನಯ ಮತ್ತು ವಯರ್ಷಾಕ್ ಯೇಜ್ನಯಗಳನ್ತು ಸಿದಧಪಡಿಸತವುದನ್ತು ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರ 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿರ್ಯೊಳಳಬಯೇಕ್ತ. 
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• ರ್ಯೇಾಂದರದ ನಯರವಿನ್ ಬಿಡತಗಡಯಗಯ ಸೊಚಿಸಲಯದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗಯ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಬದಧವಯಗಿರಬಯೇಕ್ತ ಮತ್ತು 
ಯೇಜ್ನಯಯಡಿಯಲಿಿ ಯೇಜ್ನಯಗಳನ್ತು ಅನ್ತಮೇದಿಸತವ ಮದಲತ ಫಲಯನ್ತಭವಿಗಳ ಮತ್ತು ನ್ಗರ 
ಸೆಳಿೇಯ ಸಾಂಸಯೆಗಳ ಪಯಲಿನ್ ವಾಂತಿಗಯಯ ಬಗಯೆ ಒಪ್ಪಿಗಯಯನ್ತು ಪಡಯಯಲಯಗಿದಯ ಎಾಂಬತದನ್ತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿರ್ಯೊಳಳಬಯೇಕ್ತ. 

• ರ್ಯೈಗಯಟಕ್ತವ ದರದ ವಸತಿ ವಲಯದಲಿಿ ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಯಗಿತ್ವವನ್ತು ಉತಯುೇಜಿಸಲತ 
ಸೊಚಿಸಲಯದ ಕ್ಡಯಾಯ ಸತಧ್ಯರಣಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ತು ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಪೊರ್ಾಗಯೊಳಿಸಬಯೇಕ್ತ. 

• ಎಹಯಚ್ಪ್ಪ ಘಟಕ್ದಡಿಯಲಿಿ ಅನ್ತಮೇದಿಸಲಯದ ಯೇಜ್ನಯಗಳು ಯೇಜ್ನಯ ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ರೊಪ್ಪಸಲಯದ ಗತಾಂಪತ ವಸತಿ ಪರಿಕ್ಲಿನಯಗಯ ಅನ್ತಗತರ್ವಯಗಿರತವುದನ್ತು ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿರ್ಯೊಳಳಬಯೇಕ್ತ. 

ನಯೊೇಡಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ತಷ್ಯಾನ್ ಏಜಯನಿಿಗಳು 

• ರಯಜ್ಾ ಮಟಟದ ನಯೊೇಡಲ ಏಜಯನಿಿಯತ ಯೇಜ್ನಯಗಳಿಗಯ ಎಲಯಿ ಅನ್ತಮೇದಿತ್ ಫಲಯನ್ತಭವಿಗಳನ್ತು 
ಲಗತಿುಸಲತ ತ್ತತ್ತಾ ಕ್ರಮ ರ್ಯೈಗಯೊಳಳಬಯೇಕ್ತ ಮತ್ತು ಲಗತಿುಸತವ ಪರಕ್ರರಯೆ ಪೊರ್ಾಗಯೊಾಂಡ ನ್ಾಂತ್ರವಯೇ 
ಯೇಜ್ನಯಯಡಿಯ ಪರಯೇಜ್ನ್ಗಳನ್ತು ಫಲಯನ್ತಭವಿಗಳಿಗಯ ಒದಗಿಸತವುದನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿರ್ಯೊಳಳಬಯೇಕ್ತ. 

• ವಯಚ್ಚದ ಹಯಚ್ಚಳವನ್ತು ತ್ಪ್ಪಿಸಲತ ಮತ್ತು ಫಲಯನ್ತಭವಿಗಳ ಆರ್ಥಾಕ್ ಹಯೊರಯಯನ್ತು ಕ್ಡಿಮೆ ಮಯಡಲತ 
ಅನ್ತಷ್ಯಾನ್ ಸಾಂಸಯೆಗಳು ಅನ್ತಮೇದಿತ್ ಯೇಜ್ನಯಗಳು ಪಯರರಾಂಭವಯಗತವಲಿಿನ್ ವಿಳಾಂಬಗಳನ್ತು 
ತ್ಪ್ಪಿಸಬಯೇಕ್ತ. 

• ಫಲಯನ್ತಭವಿಗಳಿಗಯ ತಯೊಾಂದರಯಯಯಗತವುದನ್ತು ತ್ಪ್ಪಿಸಲತ ರಯಜ್ಾ ಮಟಟದ ನಯೊೇಡಲ ಏಜಯನಿಿಯತ 
ನಿಮಯಾರ್ದ ಪರಗತಿಗಯ ಅನ್ತಗತರ್ವಯಗಿ ಬಿಎಲ್ಸಿ ಫಲಯನ್ತಭವಿಗಳಿಗಯ ಪಯವತಿಗಳನ್ತು ಸಮಯರ್ಯೆ 
ಸರಿಯಯಗಿ ಬಿಡತಗಡಯ ಮಯಡತವುದನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿರ್ಯೊಳಳಬಯೇಕ್ತ. 

• ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೆ ೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಡಿಬಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ಪಾವತಿಗಳ ಜ್ವಾಬ್ಾಾರಿಯನುು 
ನ್ಸಗದಿಪಡಿಸಬೆ್ೋಕು ಮತ್ುು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ನ್ಸದರ್ಶನಗಳನುು ತ್ಪ್ಪಿಸಲು ಬಹು ಫಲಾನುಭವಿ 
ಕೆ ೋಡ ಗಳನುು ಉತ್ಾಿದಿಸುವುದನುು ತ್ಪ್ಪಿಸಲು ನ್ಸಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಶವಿಧಾನವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆ್ೋಕು. 

• ರಯಜ್ಾ ಮಟಟದ ನಯೊೇಡಲ ಏಜಯನಿಿಯತ ಎಹಯಚ್ಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕ್ಗಳಡಿಯಲಿಿ 
ಫಲಯನ್ತಭವಿಗಳು ನ್ಕ್ಲತ ಮಯಡತವ ಸಯಧಾತಯಗಳನ್ತು ತ್ಡಯಗಟಟಲತ ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಫಲಯನ್ತಭವಿಗಳ 
ಪಟಿಟಯ ನಿಗದಿತ್ ಪರಿಶಿೇಲನಯಯನ್ತು ನ್ಡಯಸಬಯೇಕ್ತ. 

• ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಮತ್ತು ರ್ಯಎಸ್ಡಿಬಿಗಳು ಪೊರ್ಾಗಯೊಾಂಡಿರತವ ಎಲಯಿ ಯೇಜ್ನಯಗಳನ್ತು ಜಿಯೇ-
ಟ್ಯಾಗ್ ಮಯಡಲತ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರವು ಸೊಚಿಸಿದ ಪರಮಯಣಿತ್ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನ್ಗಳನ್ತು ಅನ್ತಸರಿಸಬಯೇಕ್ತ. 
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• ಮಯಗಾಸೊಚಿಯಲಿಿ ಸೊಚಿಸಲಯದ ಯೇಜ್ನಯಯ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಲಯಕ್ೆಪರಿಶಯ ೇಧನಯಯನ್ತು 
ತಯಗಯದತರ್ಯೊಳಳಬಯೇಕ್ತ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಕ್ೊಾಎಮ್ಎ ಹಯಗೊ ಎಸ್ಎಲ್ಟಿಸಿಗಳ ಮೊಲಕ್ ಮೆೇಲಿವಚಯರಣಯಯನ್ತು 
ಬಲಪಡಿಸಬಯೇಕ್ತ. 

 

 

 

ಬಯಾಂಗಳೂರತ      (ಅನ್ತಪ್ ಫಯರನಿಿಸ ಡತಾಂಗ್್ಡತಾಂಗ್) 
ದಿನಯಾಂಕ್      ಮಹಯಲಯೇಖ್ಯಪಯಲರತ (ಆಡಿಟ್-II) 
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ನ್ವದಯಹಲಿ        (ಗಿರಿೇಶ್ ಚ್ಾಂದರ ಮತಮತಾ) 
ದಿನಯಾಂಕ್       ಭಯರತ್ದ ಲಯಕ್ೆನಿಯಾಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು ಮಹಯಲಯಕ್ೆಪರಿಶಯ ೇಧಕ್ರತ 

 

 

 

 

 

 


