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ಪೀಠಿಕೆ:- ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೀಶದ್ಧಿಂದ ಕ್ೀಿಂದಾ ಸಕರಾರವು ಕ್ೈಗ್್ ಿಂಡ ಹಲವರರು 
ಯೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚ್ಗ್್ ಹ್ಚ್ುು ಪ್ಾಸಿದ್ಧಯಿರದ ಯೀಜನ್ಯಿಂದರ್ ಮಹರತ್ಮಗ್ರಿಂಧಿ 
ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ ಯೀಗ ಖರತ್ಾ ಯೀಜನ್. ಭರರತ್ ಸಕರಾರವು “ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಉದ್ ಯೀಗ ಭರವಸ್ ಕರಯದ”ಯನ್ುು 2005 ರಲ್ಲಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿ, 2006 ಫ್ಬ್ುಾವರಿ 2 ರಿಂದು “ರರಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ ಯೀಗ ಖರತ್ಾ ಯೀಜನ್” ಎಿಂಬ್ ಹ್ಸರಿನಿಂದ ಜರರಿಗ್್ ಳಿಸಿತ್ು. 
ಹಾಂತ್ ಹಾಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ ಜಾರಿ:-  NREGS( National Rural Employment Guarantee Scheme) 

ಎಿಂಬ್ ಈ ಹ್ ಸ ಯೀಜನ್ಯನ್ುು  2006 ರಲ್ಲ ಿ ದ್ೀಶದ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಹಿಂದುಳಿದ 200  ಜಿಲ್್ಗಿಳಲ್ಲ ಿ
ಜರರಿಗ್್ ತ್ರಲ್ರಯಿತ್ು. 2007-08ರ ಎರಡನ್ೀ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ುು ಇನ್ ು  130 ಜಿಲ್್ಿಗಳಿಗ  
ವಿಸತರಿಸಲ್ರಯಿತ್ು. 2008 ರಲ್ಲಿ  ಇನ್ುುಳಿದ 285  ಜಿಲ್್ಿಗಳಿಗ್್ ವಿಸತರಿಸಿ ಒಟ್ುು ರರಷ್ಟ್ರದರದಯಿಂತ್   625   

ಜಿಲ್್ಿಗಳಿಗ್್ ವಿಸತರಿಸಲ್ರಯಿತ್ು. 2009ರ ಅಕ್ ುೀಬ್ರ್  2ರ ಮಹರತ್ಮ ಗ್ರಿಂಧಿ ಜಯಿಂತ್ಯ 
ದ್ಧನ್ದ್ಧಿಂದ ಈ ಕರಯದಯನ್ುು “ಮಹರತ್ಮಗ್ರಿಂಧಿ ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ ಯೀಗ ಖರತ್ಾ 
ಕರಯಿದ್” ಎಿಂದು ಕರ್ಯಲ್ರಯಿತ್ು. ಕ್ೀಿಂದಾದ ಯುಪಿಎ ಸರಕರರದ ಈ ಯೀಜನ್ಯನ್ುು 
ಕ್ೀಿಂದಾದ ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಲಯ’ದ ನಯಿಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕರಯರಾಚ್ರಣ್ಗ್್ 
ತ್ರಲ್ರಗಿದ್. ಉದೆದೀಶಗಳು :-  

1. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ಾದ್ೀಶದ ಅಶಕತ ಮತ್ುತ ದುಬ್ಾಲ ವಗಾಗಳನ್ುು ಸಶಕತ ಹರಗ  
ಸಬ್ಲಗ್್ ಳಿಸುವುದು. 

2. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ಾದ್ೀಶದ ಬ್ಡ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ಗಳ ಜಿೀವನ್ಕ್ೆ ಉದ್ ಯೀಗ ಭದಾತ್ಯ 
ಭರವಸ್ಯನ್ುು ನೀಡುವುದು  

3. ಬ್ಡತ್ನ್ದ ಕರರಣಕರೆಗಿ ರ್ೈತ್ರು ಹರಗ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯಗ್್ 
ಪ್ಾಯತ್ುಸುವುದನ್ುು ತ್ಡ್ಗಟ್ುುವುದು. 

              “ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದೀಶವೆಾಂದರೆ ಗಾಾಮೀಣ ಬಡತ್ನದ ಹಾಗ್ 
ನಿರುದೆ್ ಯೀಗದ ತೀವಾತೆಯನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ಾತ ಗಾಾಮೀಣ ಕುಟುಾಂಬದ ಪ್ರಾಢ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ಾದೆೀಶದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೀ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಿ ಕನಿರ್ಠ  100 
ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗಾದರ್ ಸಾಂಬಳಸಹಿತ್ ಉದೆ್ ಯೀಗವನುು ನಿೀಡುವ ಭರವಸೆ 
ನಿೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಉದೆ್ ಯೀಗಕಾಾಗಿ ಅರ್ಜಷ ಹಾಕಿದ 15 ದಿನಗಳ ೊೆಳಗೆ ಉದೆ್ ಯೀಗ 
ಒದಗಿಸದೆೀ ಇದದರೆ ಅಾಂತ್ಹ ವಯಕಿಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಪ್ಾತ ನಿರುದೆ್ ಯೀಗ ಭತೆಯಯನುು ನಿೀಡುವ 
ಬದಧತೆಯ್ ಸರಕಾರದಾದಗಿರುತ್ಿದೆ.” 

MGNREGS ದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು  

1. ಯರವುದ್ೀ ಕೌಶಲಯವಿಲದಿ್ೀ ಇದದರ , ಪ್ಾತ್ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ದ ಪ್ೌಾಢ ಸದಸಯರು 
ಉದ್ ಯೀಗಕರೆಗಿ ಅಜಿಾ ಹರಕಿಕ್ ಿಂಡು ವರಷ್ಟ್ಾಕ ಕನಷ್ಟ್ಠ ನ್ ರು ದ್ಧನ್ಗಳ ಕ ಲ್ಲ ಸಹತ್ 
ಉದ್ ಯೀಗವನ್ುು ಪ್ಡ್ಯಬ್ಹುದು. 
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2.   18  ವಷ್ಟ್ಾ ಪ್ೂಣಾಗ್್ ಳಿಸಿದ ಎಲ್ರಿ ಸಿರೀ ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರು ಕ್ಲಸಮರಡಲು ಅಹಾರರಗಿದುದ, 
ತರವು ಅಜಿಾ ಹರಕಿದ  15 ದ್ಧನ್ಗಳೊ್ಳಗ್್ ಉದ್ ಯೀಗ ಪ್ಡ್ಯಬ್ಹುದು.  

3. ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರು ಮತ್ುತ ಸಿರೀಯರು ಸಮರನ್ ವ್ೀತ್ನ್ಕ್ೆ ಅಹಾರರಗಿದುದ ಮಹಳ್ಯರಿಗ್್ 
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಟ್ ಆದಯತ್ ಇದ್ ಅಿಂದರ್ ಫಲ್ರನ್ುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 1/3 ದಷ್ಟ್ುು 
ಭರಗದಷ್ರುದರ  ಮಹಳ್ಯರಿರಬ್ೀಕು. 

4. ಉದ್ ಯೀಗ ಬ್ಯಸುವವರು ಅಜಿಾ ಹರಕಿಕ್ ಿಂಡ ನ್ಿಂತ್ರ ಈ ಯೀಜನ್ಯ ಅನ್ುಷ್ರಠನ್ದ 
ಪ್ಾಧರನ್  ಸಿಂಸ್ೆಯರದ ಗ್ರಾಮ ಪ್ಿಂಚರಯಿತ್ಯು ಉದ್ ಯೀಗ್ರಕರಿಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ್್ ಅವರ  
ಭರವಚಿತ್ಾವನ್ ುಳಗ್್ ಿಂಡ ಒಿಂದು  “ಉದ್ ಯೀಗ ಪ್ತ್ಾ” ನೀಡುವುದು. 

5. ಯೀಜನ್ಯಿಂತ್ ಉದ್ ಯೀಗ ಪ್ಡ್ಯುವ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್್ ವರರಕ್ ೆಮ್ಮಮ ಅವರ ಅಿಂಚ್ 
ಅಥವರ ಬರಯಿಂಕ್  ಖರತ್ಗಳಿಗ್್ ಕ ಲ್ಲ ಹಣ ಜಮ್ಮಯರಗುವುದು.  

6. ಉದ್ ಯೀಗ ಬ್ಯಸುವ ಅಹಾ ವಯಕಿತಗಳಿಗ್್ ಅವರು ವರಸಿಸುವ ಪ್ಾದ್ೀಶದ್ಧಿಂದ  5km 
ವರಯಪಿತಯಳಗ್್ ಉದ್ ಯೀಗ ಒದಗಿಸತ್ಕೆದುದ, ಇಲಿದ್ಧದದರ್ ದ ರ ಪ್ಾದ್ೀಶದಲ್ಲಿದದರ್ 
ಅವರಿಗ್್ ನೀಡುವ ಕ ಲ್ಲಯ  10% ರಷ್ಟ್ುು ಮೊತ್ತವನ್ುು ಸ್ೀರಿಸಿ ಕ್ ಡಬ್ೀಕರಗುವುದು. 

7. ಯೀಜನ್ಯ ಅನ್ುಷ್ರಠನ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ಲಕರರರ ಸಿಂಖ್ಯಯನ್ುು ಮತ್ಗ್್ ಳಿಸುವಿಂತ್ಹ   
ಯಿಂತ್ಾಗಳ ಬ್ಳಕ್ಯನ್ುು ಹರಗ  ಗುತ್ತಗ್್ದರರರ ನ್ರವು ತ್ಗ್್ದುಕ್ ಳಳುವುದನ್ುು 
ನಷ್್ೀಧಿಸಲ್ರಗಿದ್. 

8. ಪ್ಾತ್ಯಿಂದು ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ಕ ಸನುವ್ೀಶ ಹರಗ  ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ್್ ತ್ಕೆಿಂತ್ 
ಜಿಲ್ರಿಡಳಿತ್ವು ತರನ್ು ಕ್ೈಗ್್ ಳುಬ್ಹುದರದ ಉದ್ ಯೀಗ ಕರಯಾಕಾಮಗಳ 
ಪ್ಟ್ಟುಯಿಂದನ್ುು ಸಿದವಿಿರಿಸಿಕ್ ಿಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿ ಹ್ಚ್ುು ಉದ್ ಯೀಗ ಒದಗಿಸುವ 
ಉಪ್ಯುಕತ ಕ್ಲಸಗಳನ್ುು ಆಯೆ ಮರಡಿಕ್ ಳುಬ್ೀಕು ಈ ಕರಯಾಕಾಮಗಳ  50%  ರಷ್ಟ್ುು 
ಕ್ಲಸದ ಅನ್ುಷ್ರಠನ್ದ ಹ್ ಣ್ಗ್ರರಿಕ್ಯನ್ುು ಗ್ರಾಮ ಪ್ಿಂಚರಯಿತ್ಗಳಿಗ್್ ನೀಡಬ್ೀಕು. 9. ಪ್ರರದಶಾಕತ್ಯನ್ುು ಕರಯುದಕ್ ಳುಲು ಯೀಜನ್ಯ ಖಚ್ುಾ-ವ್ಚ್ುಗಳ ಲ್್ಕೆ 
ಪ್ತ್ಾಗಳನ್ುು ಹರಗ  ದರಖಲ್್ಗಳನ್ುು ಸರವಾಜನಕರಿಗ್್ ಲಭಯವಿರುವಿಂತ್ ಇರಿಸಬ್ೀಕು. 

10. ಯೀಜನ್ಗ್್ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ಖಚ್ುಾ ವ್ಚ್ುಗಳ ಕುರಿತ್ಿಂತ್ ಕನಷ್ಟ್ಠ  6 ತ್ಿಂಗಳಿಗ್್ ಮ್ಮಮ 
ಗ್ರಾಮಸಭ್ಯ ಕಡ್ಯಿಿಂದ ಲ್್ಕೆಪ್ತ್ಾ ಪ್ರಿಶೀಲನ್ ನ್ಡ್ಸಬ್ೀಕು. 

11. ಯೀಜನ್ಯ ಕರಯಾಕಾಮಗಳಳ ಸರಮರಜಿಕ ಸಪಿಂದನ್ದ ಗುಣವನ್ುು ಹ್ ಿಂದ್ಧರಬ್ೀಕು. 
ಅಿಂದರ್ ಅನ್ುಷ್ರಠನ್ದ ಪ್ಾಕಿಾಯಗ್್ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ ಸರವಾಜನಕರು ಯರರ  
ಬ್ೀಕರದರ  ಸಕರರಣವರಗಿ ಆಕ್್ೀಪ್ಣ್ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ಹುದರಗಿದುದ, ಟ್ಟೀಕ್ ಟ್ಟಪ್ಪಣ್ 
ಮರಡಬ್ಹುದರಗಿದುದ, ಅವುಗಳಿಗ್್ ಸ ಕತ ರಿೀತ್ಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಹ್ ಣ್ ಯೀಜಕರಿಗ್್ 
ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದರದಗಿರುತ್ತದ್. 12. ಯೀಜನ್ಯ ಕುರಿತರದ MGNREGA ಕರಯಿದ್ಯನ್ುು ಉಲಿಿಂಘಿಸುವ ವಯಕಿತಗಳಿಗ್್  1000 

ರ .  ಮೊತ್ತದವರ್ಗ  ದಿಂಡ ವಿಧಿಸಬ್ಹುದರಗಿದ್. 

MGNREGA ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಜಾರಿಗೆ್ ಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಯಷಗಳು 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಡತ್ನ್ ಮತ್ುತ ನರುದ್ ಯೀಗಗಳ ಸವರಲನ್ುು ಎದುರಿಸಲು  
ಅನ್ುಷ್ರಠನ್ಗ್್ ಳಿಸಬ್ಹುದರದ ಕರಯಾಕಾಮಗಳಳ -  
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1. ನೀರರವರಿ ಕರಲುವ್ಗಳನ್ುು, ಸಣಣ ಮತ್ುತ ಅತ್ಸಣಣ ನೀರರವರಿ ಕ್ಲಸಗಳನ್ುು 
ಕ್ೈಗ್್ತ್ತಕ್ ಳಳುವುದು, ಸರವಾಜನಕ ಕ್ರ್ ಕಟ್್ುಗಳ ಹ ಳ್ತ್ುತವುದು, ಹ್ ಸ ಕ್ರ್ಗಳನ್ುು 
ನಮಾಸುವುದು. 

2. ಜಲ ಸಿಂರಕ್ಷಣ್ ಮತ್ುತ ನೀರಿನ್ ಕ್ ಯುಿ ಕರಯಾಕಾಮ ನ್ಡ್ಸುವುದು  
3. ಆಯಕಟ್ಟುನ್ ಪ್ಾದ್ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಡುು ನಮರಾಣ ಮರಡಿ ಪ್ಾವರಹವನ್ುು 

ತ್ಡ್ಗಟ್ುುವುದು. 
4. ಬ್ರಗ್ರಲವನ್ುು ತ್ಡ್ಗಟ್ುಲು ಹಸಿರು ಸಿಂಪ್ತ್ುತ ಬ್ಳ್ಯುವಿಂತ್ ಸಸಯಗಳನ್ುು ನ್ಡುವ 

ಕರಯಾಕಾಮ ಹಮಮಕ್ ಳಳುವುದು ಮತ್ುತ ಸಸಯ ಸಿಂರಕ್ಷಣ್ ಮರಡುವುದು. 
5. ಕೃಷ್ಟ್ ಭ ಮಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ರಗಿ ಹರಗ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿಂಪ್ಕಾ ಸುಧರರಣ್ಗ್ರಗಿ ರಸ್ತ 

ನಮರಾಣ ಕರಯಾ ಕ್ೈಗ್್ತ್ತಕ್ ಳಳುವುದು. 
6. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭರಗದ ಶರಲ್್ಗಳಿಗ್್ ಆಟ್ದ ಮ್ಮೈದರನ್ ರಚಿಸುವುದು, ಸ ಕತ ಆವರಣ 

ಕಟ್ಟುಸಿ ಕ್ ಡುವುದು ಇತರಯದ್ಧ. 

ಯೀಜನೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು :-  

       ಈ ಯೀಜನ್ಯು ಮೊದಲು ಕ್ೀವಲ  200 ಜಿಲ್್ಿಗಳಿಗ್್ ಸಿೀಮತ್ವರಗಿದದರ  ನ್ಿಂತ್ರ  
2010 ರ ವ್ೀಳ್ಗ್್ ದ್ೀಶರದಯಿಂತ್ ಎಲ್ರಿ ಜಿಲ್್ಿಗಳಿಗ  ವಿಸತರಣ್ಯರಯಿತ್ು. 
   ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ  2021-22 ರಲ್ಲಿ  

• ನ್ ೀಿಂದರಯಿಸಿದ ಒಟ್ುು ಕರಮಾಕರ ಸಿಂಖ್ಯ   15.53 ಕ್ ೀಟ್ಟ ಜನ್ರು . 
• ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್್ ನಮಾಸಲ್ರದ ಒಟ್ುು ಸವತ್ುತಗಳ ಮೌಲಯ  6.21 ಕ್ ೀ. ರ   
• ನಮಾಸಲ್ರದ ಒಟ್ುು ಮರನ್ವ ದ್ಧನ್ಗಳಳ   347. 98 ಕ್ ೀಟ್ಟ  
• DBT ವಯವಹರರಗಳ ಒಟ್ುು ಸಿಂಖ್ಯ  46.01 ಕ್ ೀಟ್ಟ  
• ಈ ಯೀಜನ್ಯ ಲ್ರಭ ಪ್ಡ್ದ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ಗಳ ಸಿಂಖ್ಯ  7.14 ಕ್ ೀಟ್ಟ  
• ವ್ೈಯಕಿತಕ ವಗಾದ ಕ್ಲಸಗಳಳ  2.25 ಕ್ ೀಟ್ಟ  

MGNAREGA Programme  in  Karnataka  

• Total number of districts   31 

• Total number of blocks 226 

• Total number of job cards 76.07 Lakhs 

• Total number of workers 177.32 Lakhs 

• Total number of active job cards 45.27 Lakhs 

• Total number of active workers 87.97 Lakhs 

• Against active workers  SC Workers  17.81%  

• Against active workers  ST Workers  9.9% 

• Approved labour budget 1600 lakhs 

• Person days generated so far 1600.52 Lakhs 

• Out of Total person days 16.67% SC Person days , 10.51% ST Person days , 50.01% Women 

person days created. 
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• The average wage rate per day per person 284.15 Rs. 

• Total number of works taken up 14.48 Lakhs 

• Total number of ongoing works 9.66 Lakhs 

• Total number of completed works 481494 

ಯೀಜನೆಯ ಸಫಲತೆಗಳು:- 

1. ಯೀಜನ್ಯ ಕರರಣದ್ಧಿಂದರಗಿ ಕ್ ೀಟ್ಯಿಂತ್ರ ಬ್ಡ ಜನ್ರಿಗ್್ ಒಿಂದ್ಧಷ್ಟ್ುು 
ಹಣಕರಸಿನ್ ಆಸರ್ ದ್ ರ್ತ್ು, ವಯವಸ್ೆಯ ಬ್ಗ್್ೆ ಭರವಸ್ ಮ ಡುವಿಂತರಗಿದ್.  

2. ಮಹಳ್ಯರಿಗ್್ ಹ್ಚ್ುು ಆದಯತ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಿಂದ, ದುಡಿಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಮಹಳ್ಯರಿಗ್್ ಹ್ಚಿುನ್ ಹುರುಪ್ು ಹರಗ  ಬ್ಲ ಬ್ಿಂದಿಂತರಗಿದ್. 

3. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ಾದ್ೀಶಗಳಲ್ಲನಿ್ ನ್ೈಸಗಿಾಕ ಸಿಂಪ್ನ್ ಮಲಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಿಕ್ ಳುಲು 
ಇದರಿಿಂದ ಸಹರಯಕವರಗಿದ್. 

4. ದುಡಿಮ್ಮಯ ಕರರಣಕರೆಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಡ ಜನ್ರು ವಲಸ್ ಹ್ ೀಗುವುದನ್ುು 
ಸರಕಷ್ಟ್ುು ಮಟ್ಟುಗ್್ ತ್ಡ್ಯಲು ಇದು ಸಹಕರರಿಯರಗಿದ್. 

5. ಕೃಷ್ಟ್ ಉತರಪದನ್ಯ ಹ್ಚ್ುಳಕ್ೆ ಇದರಿಿಂದ ಪ್ಾೀತರಾಹ ಲಭಯವರಗಿದ್. 
6. ಯೀಜನ್ಯ ಕರರಣದ್ಧಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿಂಪ್ಕಾ ಸೌಲಭಯ ಉತ್ತಮಗ್್ ಿಂಡಿದ್. 
7. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ್ರಿಗ್್ ಉದ್ ಯೀಗ ಭರವಸ್ ದ್ ರ್ತ್ು ಅವರಿಗ್್ ಆದರಯದ ಮ ಲ 

ಲಭಯವರಗಿದ್. 
8. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ್ರ “ದುಡಿಯುವ ಹಕುೆ” ಸಫಲಗ್್ ಿಂಡಿದ್. 

ಯೀಜನೆಯ ವೆೈಫಲಯಗಳು    

1. ಕರಯಾಗತ್ಗ್್ ಿಂಡ ಅನ್ೀಕ ಕರಯಾಕಾಮಗಳಳ ಕ್ೀವಲ ದರಖಲ್್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಣಬ್ರುತ್ತವ್ಯೀ ಹ್ ರತ್ು ವರಸತವದಲ್ಲಿ ಅಲಿ.  

2. ಹಲವು ರರಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರಯಿದ್ಯು ನಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕನಷ್ಟ್ಠ ಕ ಲ್ಲಯನ್ ು 
ಕ್ ಡದ್ ಶ್ ೀಷ್ಟ್ಣ್ ಮರಡಿದ ಪ್ಾಕರಣಗಳಳ ನ್ಡ್ದ್ಧವ್. 

3. ಪ್ಿಂಚರಯತ್ ರರಜ್ ಸಿಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಯಾನವಾಹಸುವ ಅನ್ೀಕರಿಗ್್ ಈ 
ಯೀಜನ್ಯ ಕುರಿತರದ ಸಪಷ್ಟ್ು ಕಲಪನ್ ಇಲಿದ್ಧರುವುದರಿಿಂದ, ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ 
ಪ್ಾತ್ಫಲ ಸೆಳಿೀಯ ಬ್ಡ ಜನ್ರಿಗ್್ ಸಿಗುತ್ತಲಿ. 

4. ಪ್ರರದಶಾಕತ್ಗ್್ ಸ ಕತ ಅವಕರಶಗಳಿರುವ ಯೀಜನ್ ಇದ್ಿಂದು 
ಹ್ೀಳಿಕ್ ಿಂಡಿದದರ , ಭರರತ್ದ ನಯಿಂತ್ಾಕರು ಮತ್ುತ ಲ್್ೀಖಪ್ರಲಕರು 
ತ್ಳಿಸಿರುವಿಂತ್, ಈ ಯೀಜನ್ಯ ಹಣದ ವರಯಪ್ಕ ದುಬ್ಾಳಕ್ಯರಗಿದ್. 
ಹಲವು ಜಿಲ್್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ರುಚರರ ಮತ್ುತ ಅಕಾಮಗಳ ಕುರಿತ್ು ಸಿಬಿಐ ವಿಚರರಣ್ 
ನ್ಡ್ಸಬ್ೀಕ್ಿಂದು ಆದ್ೀಶಸಿದ್. 5. ಯೀಜನ್ಗ್ರಗಿ ದುಡಿದ ಕ ಲ್ಲಕರರರಿಗ್್ ಸರಿಯರಗಿ ಹರಗ  ನಗದ್ಧತ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ಲ ನೀಡದ್ ತ್ಿಂಗಳಳಗಟ್ುಲ್್ ಅವರನ್ುು ಸತರಯಿಸಿದ 
ದ ರುಗಳಿವ್. 
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6. ಯೀಜನ್ಯ ಫಲ್ರನ್ುಭವಿಗಳಳ ನಜವರದವರು ಹರಗ   ಅಹಾರರದವರು 
ಆಗಿರದ್, ಯರರು ಯರರ್ ೀ ಇದರ ಫಲವನ್ುು ಪ್ಡ್ದ ಪ್ಾಕರಣಗಳಳ 
ಸರಕಷ್ಟ್ುವ್.  

7. ರರಜಯ ಸಕರಾರಗಳಿಗ್್ ಯೀಜನ್ಯನ್ುು ಜರರಿಗ್್ ಳಿಸುವ ವಿಚರರದಲ್ಲ ಿ
ರರಜಕಿೀಯ ಇಚರಾಶಕಿತಯ  ಇಲಿ ಹರಗ  ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ದತಿ್ಯ  
ಇಲಿವರಗಿದ್. 

 

 

 


