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ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಾಂಶ 

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರವು 2022ರ ವೆೇಳಗೆೆ ‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ' ಒದಗಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೂನ್ 

2015ರಲ್ಲಲ ‘ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನೆ–ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ (ನಗರ)’ [ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು)] 
ಯೇಜನೆಯನುು ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿತು. ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರವು ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನಯೆೊಂದಿಗ ೆ
ಹೊೊಂದಾಣಿರ್ಯೆಾಗುವ ಕನಾಾಟಕ ರ್ೈೆಗಟೆುಕುವ ವಸತಿ ನೇತಿ, ೨೦೧೬ನುು (ರ್ಎೆಹಚೆ್ಪಿ) ಅಧಿಸೂಚಿಸಿತು, 
ಮತುು ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ನೊೊಂದಿಗೆ, ಅಸಿುತವದಲ್ಲಲರುವ ರಾಜಯ ವಲ್ಯದ ವಸತಿ ಯೇಜನೆಗಳನುು 
ಸೆೇರಿಸಿತು. 
ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಯೇಜನೆಯಡಿ, ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಅರ್ಾ ವಯಕ್ತುಗಳ 
ಸೆೇಪಾಡಯೆನುು ಖಚಿತಪಡಿಸುತುದೆಯ್ಕೇ ಮತುು ನಗರ ಪರದೇೆಶದ ಬಡವರಿಗ ೆವಸತಿ ಸವಾಲ್ುಗಳನುು 
ಎದುರಿಸಲ್ು ಸಮಗರ ಯೇಜನೆಗಳನುು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತೆುೇ ಎೊಂಬುದನುು ನರ್ಾಯಿಸಲ್ು 2015-16ರಿೊಂದ 
2020-21ರ ಅವಧಿಗೆ ‘ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲಲ ನಗರ ಪರದೇೆಶದ ಬಡವರಿಗ ೆವಸತಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ' 
ಕುರಿತು ರ್ಾಯಾನವಾರ್ಣಾ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನುು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಯೇಜನೆಯ ನಾಲ್ುೆ 
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಲ, ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರದ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸುತಿುರುವ ರ್ೈೆಗೆಟುಕುವ 
ಬೆಲಯೆಲ್ಲಲ ವಸತಿ (ಎಹಚೆ್ಪಿ) ಮತುು ಫಲಾನುಭವಿ ನೆೇತೃತವದ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಸತಿ ನರ್ಾಾರ್ (ಬಿಎಲ್ಸಿ) 
ಘಟಕಗಳನುು ರ್ಾಯಾನವಾರ್ಣಾ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ರ್ಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಜೇವ್ ಗಾೊಂಧಿ 
ವಸತಿ ನಗಮ ನಯಮಿತವು (ಆರ್ಜಹೆಚ್ಸಿಎಲ್) ರಾಜಯದಲ್ಲಲ ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು)ಗ ೆ ರಾಜಯ ಮಟಟದ 
ನೊೇಡಲ ಏಜನೆಿಯಾಗಿ (ಎಸ್್ಎಲ್ಎನ್್ಎ) ರ್ಾಯಾನವಾಹಿಸುತಿುತುು ಮತುು ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲನ 
ಯೇಜನೆಗಳನುು ಕನಾಾಟಕ ರ್ೊಳಗೆೆೇರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮೊಂಡಳಿ (ರ್ಎೆಸ್್ಡಿಬಿ) ಮತುು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ 

ಸೊಂಸೆಥಗಳ (ಯುಎಲ್ಬಿ) ಮೂಲ್ಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 

ರ್ಾಚಾ 2021ರಲ್ಲಲದದೊಂತೆ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಮತುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ, ಬೆೇಡಿರೆ್ ಸಮಿೇಕೆ್ಷಯ ಮೂಲ್ಕ 
ಗುರುತಿಸಲಾದ 13,71,592 ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಲ 5,17,531 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರ್ಾತರ (ಶೆೇಕಡಾ 
38) ಯೇಜನೆಗಳನುು ತೆಗದೆುರೆ್ೂಳಳಲಾಗಿತುು. ಅನುಮೇದಿತ 5,17,531 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪರತಿಯಾಗಿ  
ರ್ಾಚಾ 2021ರಲ್ಲಲದದೊಂತ ೆರ್ೇೆವಲ್ 88,395 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು (ಶೆೇಕಡಾ 17) ಪೂರ್ಾಗೊೊಂಡಿದದವು. 
3,28,499 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ (ಶೆೇಕಡಾ 63) ನರ್ಾಾರ್ವು ಇನೂು ಪ್ಾರರೊಂಭವಾಗಬೆೇಕ್ತದುದ (ರ್ಾಚಾ 
2021). ಇದು 2022ರ ವೆೇಳಗೆೆ 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ' ಎನುುವ ಯೇಜನೆಯ ಗುರಿಯನುು ಸಾಧಿಸುವುದು 
ಕಷ್ಟವೊೆಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತಿುತುು. ಯೇಜನೆಯ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಮತುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನದಲ್ಲಲನ 
ವಿವಿಧ ನೂಯನತೆಗಳನುು ರ್ಳೆಗಿನ ಕೊಂಡಿರೆ್ಗಳಲ್ಲಲ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. 
• ರ್ಎೆಹಚೆ್ಪಿ, 2016ರಲ್ಲಲ ಪರಕೆ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದದ ರ್ೈೆಗಟೆುಕುವ ಬೆಲಯೆಲ್ಲಲ ವಸತಿ ಅಗತಯವಿರುವ 20.35 
ಲ್ಕ್ಷ ಜನರಿಗ ೆಸಮಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಲ ರ್ೇೆವಲ್ 13.72 ಲ್ಕ್ಷ ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದುದ, 
ನಗರ ಪರದೇೆಶದ ಬಡವರಿಗ ೆ ವಸತಿ ಅಗತಯತೆಯನುು ನರ್ಾಯಿಸುವ ಬೆೇಡಿರೆ್ ಸಮಿೇಕೆ್ಷಯು 
ಪರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ ಮತುು ಅರ್ಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಹೊರಗಿಡುವ ಅಪ್ಾಯವನುು 
ಹೊೊಂದಿತುು. ನಗದಿತ ರ್ೂೆನೆಯ ದಿನಾೊಂಕದೂೆಳಗೆ ಬೆೇಡಿರೆ್ ಸಮಿೇಕೆ್ಷಯನುು ಪೂರ್ಾಗೊಳಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಲ 
ಮತುು ನೊಂತರ ಸುರ್ಾರು ಶೆೇಕಡಾ 49ರಷ್ುಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಸಮಿೇಕೆ್ಷ ಪಟ್ಟಟಗೆ 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದುದ, ಇದು ರ್ಾಯಾತೊಂತರ ಯೇಜನೆ, ವಾರ್ಷಾಕ ಗುರಿಗಳನುು ನಗದಿಪಡಿಸುವುದು 
ಮತುು ಸೊಂಪನೂೂಲ್ಗಳ ರ್ೊಂಚಿರೆ್ಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತುು. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-2: ಕಾಂಡಿಕೆ-2.1.1) 
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• ಅನುಮೇದಿತ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಮತುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕಗಳಿಗ ೆ5.17 ಲ್ಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಲ ರ್ೇೆವಲ್ 
3.43 ಲ್ಕ್ಷ ಮೊಂದಿಯನುು ರ್ಾತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸೊಂಖಯೆಗಳನುು ಬಳಸಿರೆ್ೂೊಂಡು ದೃಢೇಕರಿಸಿದ 
ನೊಂತರ ಲ್ಗತಿುಸಲಾಗಿತುು. ಇದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಒೊಂದೇೆ/ವಿಭಿನು ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ಬರ್ು 
ಪರಯೇಜನಗಳನುು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಲ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತು. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-2: ಕಾಂಡಿಕೆ- 2.2) 
• ಅನುಮೇದಿತ ಸವಿವರ ಯೇಜನಾ ವರದಿಗಳ (ಡಿಪಿಆರ್) ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಲ 
ರ್ೇೆವಲ್ ಶೆೇಕಡಾ 12ರಷ್ುಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರ್ಾತರ ವಾಸುವಿಕ ಪರಯೇಜನಗಳನುು 
ವಿಸುರಿಸಲಾಗಿತುು ಮತುು ಶೆೇಕಡಾ 44ರಷ್ುಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಟಯ 

ಭಾಗವೂ ಸರ್ ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ ಎೊಂಬುದನುು ಪರಿೇಕ್ಷಾ-ತನಖೆ ನಡೆಸಿದ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೇಜನೆಗಳ 
ವಿಶೆಲೇಷ್ಣೆಯು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. ಇದು `ಮೂರು ಲ್ಕ್ಷಕ್ತೆೊಂತ ಹೆಚಿಿನ ವಾರ್ಷಾಕ ಆದಾಯ 

ಹೊೊಂದಿರುವವರು ಮತುು ಈಗಾಗಲೆೇ ಪರ್ಾೆ ಮನಗೆಳನುು ಹೊೊಂದಿರುವೊಂತರ್ ಅನರ್ಾ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯೇಜನೆಯ ಪರಯೇಜನಗಳನುು ವಿಸುರಿಸುವಲ್ಲಲ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತು. 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ನಮಿಾಸಲಾದ ಮನಗೆಳ ಜೊಂಟ್ಟ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯು ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿದ ಮನಗೆಳಲ್ಲಲ 
ಶೆೇಕಡಾ 41ರಷ್ುಟ ಮನಗೆಳು 30 ಚದರ ಮಿೇಟರ್ಗಿೊಂತ ಹೆಚು ಿ ರ್ಾಪ್ೆಾಟ್ ವಿಸಿುೇರ್ಾವನುು 
ಹೊೊಂದಿರುವ ದುಬಾರಿ ಬರ್ುಮರ್ಡಿ ಕಟಟಡಗಳಾಗಿದದವು ಮತುು ಯೇಜನೆಯಡಿ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ 
`5 ಲ್ಕ್ಷದ ಘಟಕ ವೆಚಿದೂೆಳಗ ೆಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-2: ಕಾಂಡಿಕೆ- 2.3) 
• ಯೇಜನೆಯ ಅನುಷ್ಾಾನರ್ಾೆಗಿ ರ್ಾಯಾತೊಂತರದ ಯೇಜನೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುವ ‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ವಸತಿ ರ್ಾಯಾಯೇಜನೆಯನುು (ಹೆಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒಎ) ಯೇಜನೆಯ ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿದ 5 ವಷ್ಾಗಳ 
ನೊಂತರ 2020ರಲ್ಲಲ ಅೊಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಯೇಜನೆಯ ಅೊಂತಯದಲ್ಲಲ ರ್ಾಯಾತೊಂತರದ 
ಯೇಜನೆಯನುು ಅೊಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿರೆ್ಯು ರ್ೇೆವಲ್ ದಾಖಲಾತಿಯ ಉದೆದೇಶವನುು ಪೂರೆೈಸಿತು 
ಮತುು ಯೇಜನೆಯ ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ರ್ಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ರ್ಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-2: ಕಾಂಡಿಕೆ- 2.4) 
• ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಭಾಗಿತವದ ಮೂಲ್ಕ ರ್ೈೆಗಟೆುಕುವ ದರದ ವಸತಿ ಕ್ಷೇೆತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವೊಂತೆ ಆಡಳಿತಾತೂಕ ಮತುು ನಯೊಂತರಕ ಅಡಚಣೆಗಳನುು ನವಾರಿಸಲ್ು ಯೇಜನೆ 
ರ್ಾಗಾಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಲ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆರು ಕಡಾಾಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಲ ನಾಲ್ೆನುು ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು 
ಇನೂು ಪೂರ್ಾಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಪಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ 
ಸರ್ಭಾಗಿತವದೊೊಂದಿಗಿನ ಐಎಸ್್ಎಸ್್ಆರ್ ಮತುು ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕಗಳನುು ರ್ಾಯಾಗತ 
ಗೊಳಿಸದಿರುವಲ್ಲಲ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತು. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-2: ಕಾಂಡಿಕೆ-2.5) 

• `8360.78 ರ್ೂೆೇಟ್ಟ ಮತುದ ಫಲಾನುಭವಿ ವೊಂತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುಎಲ್ಬಿ ಪ್ಾಲ್ಲನ ಕಡಿಮ 

ಸೊಂಗರರ್ಣೆಯಿೊಂದಾಗಿ ಮತುು ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು ನಗದಿತ ಷ್ರತುುಗಳನುು ಪೂರೆೈಸದ ರ್ಾರರ್ 

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರವು `1003.55 ರ್ೂೆೇಟ್ಟ ಮತುವನುು ತಡೆಹಿಡಿದಿದದರಿೊಂದ ಎಹಚೆ್ಪಿ 
ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಲ ಆರ್ಥಾಕ ಸೊಂಪನೂೂಲ್ಗಳ ರ್ೂೆರತಯೆಲ್ಲಲ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತು.  ಇದು ಎಎಚ್ಪಿ 
ಯೇಜನೆಗಳ ರದದತಿಗೆ ರ್ಾರರ್ವಾಯಿತು ಮತುು ಯೇಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನಮಿಾಸಲಾದ 
ಮನಗೆಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾಗಳನುು ಒದಗಿಸದಿರುವುದರಲ್ಲಲ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತು. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-3: ಕಾಂಡಿಕೆ-3.2) 



ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಾಂಶ 

ix 

• ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಲ ಕನಾಾಟಕ ರ್ೂೆಳಗೆೆೇರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮೊಂಡಳಿ (ರ್ಎೆಸ್್ಡಿಬಿ) 
ರ್ೈೆಗತೆಿುರ್ೂೆೊಂಡ ಮನಗೆಳಲ್ಲಲ ರ್ೇೆವಲ್ ಶೆೇಕಡಾ 14ರಷ್ುಟ ಮನಗೆಳನುು ಗುೊಂಪು ಮನಗೆಳಾಗಿ ನಮಿಾಸಿ 
ಉಳಿದ ಮನಗೆಳನುು ಚದುರಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಪರತೆಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗದೆುರೆ್ೂೊಂಡಿದದರಿೊಂದ ಎಹಚೆ್ಪಿ 
ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಲ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ ೆೊಂದಿಗ ೆ ಗುೊಂಪು ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವ 
ಯೇಜನೆಯ ಉದೆದೇಶವು ಈಡೇೆರಲ್ಲಲ್ಲ. ಯೇಜನೆಯ ರ್ಾಗಾಸೂಚಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ಸೂಚಿಸಲಾದ 
ನೇರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರೊಂಡಿ, ರಸೆುಗಳು, ವಿದುಯತ್ ಮುೊಂತಾದ ನಾಗರಿಕ 
ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾಗಳನುು ಒದಗಿಸದೆ ಈ ಯೇಜನೆಗಳನುು ರ್ೆೈಗೊಳಳಲಾಗಿತುು. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-3: ಕಾಂಡಿಕೆ-3.3) 
• ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲ್ಗತಿುಸುವಿರ್ಯೆಲ್ಲಲನ ರ್ೂೆರತಯೆಿೊಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರವು 
ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ₹569.56 ರ್ೂೆೇಟ್ಟಯ ಮದಲ್ ಕೊಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನುು 
ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-4: ಕಾಂಡಿಕೆ-4.2) 
• ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮನಗೆಳ ನರ್ಾಾರ್ದಲ್ಲಲ ನಗದಿತ ರ್ೊಂತದ ಪರಗತಿಯನುು ಸಾಧಿಸಿದದರೂ ಸರ್ 

ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ಾವತಿಗಳನುು ಬಿಡುಗಡ ೆ ರ್ಾಡುವಲ್ಲಲ ಅಸಾರ್ಾನಯ 
ವಿಳೊಂಬವಾಗಿದಿದತು. ಇದು ರ್ಾಮಗಾರಿ ಸಥಗಿತಗೊಳುಳವಲ್ಲಲ ಪರಿರ್ಮಿಸಿ ಯೇಜನೆ ಪರಗತಿಗ ೆ
ಅಡಿಾಯಾಯಿತು. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-4: ಕಾಂಡಿಕೆ-4.3) 
• 62,648 ಬಿಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಲ 12,757 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ೆಪ್ಾವತಿ ರ್ಾಡಿದ `172.64 
ರ್ೂೆೇಟ್ಟ ಮತುದ ನೆೇರ ಪರಯೇಜನೆ ವಗಾಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟ್ಟ) ಪ್ಾವತಿಗಳ ಪ್ಾರಥಮಿಕ 
ನಯೊಂತರರ್ವಾಗಿದದ  ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ (ಆಧಾರ) ಮೂಲ್ಕ ದೃಢೇಕರರ್ವನುು ರ್ಾಡಿರಲ್ಲಲ್ಲ. 
ಮೇಲ್ಲನ ಪರಮುಖ ಆೊಂತರಿಕ ನಯೊಂತರರ್ವನುು ಉಪ್ೆೇಕೆ್ಷ ರ್ಾಡಿದ ರ್ಾರರ್ದಿೊಂದ 111 

ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಲ `1.30 ರ್ೂೆೇಟ್ಟಯ ದಿವಪ್ಾವತಿಗಳನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನಾ ವಿಶೆಲೇಷ್ಣೆಯು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-4: ಕಾಂಡಿಕೆ-4.5) 
• ಎಸ್್ಎಲ್ಎನ್್ಎ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯಧನ ಯೇಜನೆ (ಸಿಎಲ್ಎಸ್್ಎಸ್್) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ರ್ಾಡಿದ ಪ್ಾವತಿಗಳ ಕಡಾಾಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆಯಲ್ಲಲನ ಲೊೇಪಗಳು ಸಿಎಲ್ಎಸ್್ಎಸ್್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನೆರವನುು ಪಡೆದ 471 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಮತುು ಎಹಚೆ್ಪಿ 
ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಲಯೂ ಸರ್ ಮತೆು ಪರಯೇಜನಗಳನುು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಲ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತು. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-5: ಕಾಂಡಿಕೆ-5.2) 
• ಬಿಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಯೇ ಟ್ಾಯಗಿೊಂಗ್ ಮೂಲ್ಕದ ಮನೆ ನರ್ಾಾರ್ದ 
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನುು, ನಗದಿಪಡಸಿದದ ಭುವನ್ ಅಪಿಲರ್ೇೆಶನ್ ಬದಲ್ಲಗೆ, ಇೊಂದಿರಾ ಮನೆ 
ಅಪಿಲರ್ೇೆಶನ್ ಮೂಲ್ಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನುು ̀ 0.79 ರ್ೂೆೇಟ್ಟ ಹೆಚುವಿರಿ ವೆಚಿದಲ್ಲಲ 
ನಕಲ್ು ರ್ಾಡುವಲ್ಲಲ ಅಗತಯತೆಯಲ್ಲಲ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತು. ರ್ಎೆಸ್್ಡಿಬಿಯಿೊಂದ ರ್ೈೆಗತೆಿುರ್ೂೆೊಂಡ ಎಹಚೆ್ಪಿ 
ಯೇಜನೆಗಳ ಜಯೇ-ಟ್ಾಯಗಿೊಂಗ್ ನಗದಿತ ತಾೊಂತಿರಕ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಲ್ು 
ವಿಫಲ್ವಾಯಿತು ಮತುು ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಲ ತೆಗದೆುರೆ್ೂಳಳಲಾದ 
ಮನೆಗಳಿಗ ೆಜಯೇ-ಟ್ಾಯಗಿೊಂಗ್ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನುು ಪೂರ್ಾಗೊಳಿಸಲಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. 

(ಅಧ್ಾಾರ್-5: ಕಾಂಡಿಕೆ-5.3) 


