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ಅಧ್ಯಾಯ-IV 

 

ಫಲಯನುಭ ವಿ ನ ೇತೃ ತವದ ವ ೈಯಕಿ್ತಕ ವಸ ತಿ ನಿರ್ಯಾಣ  

 

4.1 ಪರಿಚಯ  

ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೊಸ ಮನ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲನ ಅಥವಾ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಅವರ ಮನ ಗಳನ್ನು 
ಸವಂತ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೊಳಿಸಲನ ಇಡಬ್ಲೊಿೂಎಸ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಕ  ಂದರ ನ ರವನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗನತ್ಿದ . ಹಂದ್ಧನ್ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ವಸತಿ ಯ ಜ್ನ ಗಳನ್ನು ಪಿಎಮ್ಎವ ೈ(ಯನ) ನ ೊಂದ್ಧಗ  
ಒಗೊೂಡಿಸಲಾಯಿತ್ನ ಮತ್ನಿ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಕ  ಂದರದ ನ ರವಿನ್ ಜ ೊತ ಗ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ನಿ ಎಸ್್ಸಿ/ಎಸ್್ಟಿ 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ಕರಮವಾಗಿ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಮತ್ನಿ ₹2.00 ಲಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ನ ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತ್ನ. 
ಒಗೊೂಡಿಸದ ಯ ಜ್ನ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ಕ  ವಲ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಕ  ಂದರದ ನ ರವು ಮಾತ್ರ 
ಪಡ ದ್ಧದದರನ. ಮಾರ್ಚಿ 2021 ರಲ್ಲಿದದಂತ  ಅನ್ನಮ ದ್ಧಸಲಾದ ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯ ಜ್ನ ಗಳು ಮತ್ನಿ ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ ಯಯನ ಈ ಕ ಳಗಿನ್ಂತಿದ : 

ಕ  ೇ ಷ್ಟ ಕ-4.1: 31 ರ್ಯರ್ಚಾ 2021ರಲ್ಲಿ ದದಂತ  ಅನುಮೇದಿತವಯದ ಬಿಎಲಚಸಿ ಯೇ ಜನ ಗಳ ವಿವ ರಗಳ ು 

ಬಿಎಲಚಸಿ ಘಟಕ ಅನುಮೇದಿತ 
ಯೇ ಜನ ಗಳ ಸ ಂಖ್ ಾ 

ಅನುಮೇದಿತ ವಸ ತಿ ಘಟಕಗಳ 
ಸ ಂಖ್ ಾ 

ಬಿಎಲ್ಸಿ (ಒಗೊೂಡಿದ ರಾಜ್ಯ 
ಯ ಜ್ನ ಗಳು) 1380 143960 

ಬಿಎಲ್ಸಿ (ಒಗೊೂಡಿಸದ ರಾಜ್ಯ 
ಯ ಜ್ನ ಗಳು) 792 68960 

ಒಟುಟ 2172 212920 

ಆಧಾರ: ಆರ್ಜಿಹ ರ್ಚ್ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹತಿ 

ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕದ 2172 ಯ ಜ್ನ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮ ದ್ಧಸಲಾದ 2,12,920 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ  
ಕ  ವಲ 66,558 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು (ಶ  ಕಡಾ 31) ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಿಗ ೊಂಡಿದದವು ಮತ್ನಿ 98,725 ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳು (ಶ  ಕಡಾ 46) ಮಾರ್ಚಿ 2021 ರಲ್ಲಿದದಂತ  ಇನ್ೊು ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಬ  ಕಿದ .   

ಮ ಲ್ಲನ್ ಯ ಜ್ನ ಗಳ ಒಟನು ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ವ ಚ್ಚವು ₹ 8225.88 ಕ ೊ ಟಿಗಳಾಗಿದನದ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಿರದ ಪ್ಾಲನ ₹3317.90 ಕ ೊ ಟಿಗಳು ಮತ್ನಿ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ಪ್ಾಲನ ₹ 2466.04 

ಕ ೊ ಟಿಗಳು. ಬಾಕಿ ವ ಚ್ಚವನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ   ಭರಿಸಬ  ಕಿತ್ನಿ. 31 ಮಾರ್ಚಿ 2021 ರಂತ  ಬಿಎಲ್ಸಿ 
ಘಟಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಮತ್ನಿ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ವರ್ಿವಾರನ ಪ್ಾಲನ ಬಿಡನಗಡ ಗಳು 
ಮತ್ನಿ ವ ಚ್ಚವನ್ನು ಕ  ೇ ಷ್ಟ ಕ 4.2 ರಲ್ಲಿ ಸೊಚಿಸಲಾಗಿದ . 
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ಕ  ೇ ಷ್ಟ ಕ 4.2: ಬಿಎಲಚಸಿ ಘ ಟಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಯರತ ಸಕಯಾರ ಮತು ಿ ಕನಯಾಟಕ ಸ ಕಯಾರದ 

ವಷ್ಾವಯರು ಪಯಲು ಬಿಡುಗಡ ಗ ಳ ು ಮತು ಿವ ಚಚ. 
        (₹ ಕ  ೇ ಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವಷ್ಾ 

ಬಿದುಗ ಡ ಯಯದ ಅನುದಯನ ರ್ಯಡಲಯದ ವ ಚಚ 
ಭಯರತ 

ಸ ಕಯಾರದ 
ಪಯಲು 

ರಯಜಾ 
ಸ ಕಯಾರದ 

ಪಯಲು 
ಒಟುಟ 

ಭಯರತ 
ಸ ಕಯಾರದ 

ಪಯಲು 

ರಯಜಾ 
ಸ ಕಯಾರದ 

ಪಯಲು 
ಒಟುಟ 

2015-16 --- 13.28 13.28 --- 13.28 13.28 

2016-17 --- 183.92 183.92 48.37 183.92 232.29 

2017-18 357.24 524.80 882.04 177.64 524.80 702.44 

2018-19 224.61 330.48 555.09 494.22 330.48 824.70 

2019-20 221.78 123.16 344.94 102.25 123.16 225.41 

2020-21 360.20 80.02 440.22 38.89 80.02 118.91 

ಒಟುಟ 1163.83 1255.66 2419.49 861.37 1255.66 2117.03 

ಆಧಾರ: ಆರ್ಜಿಹ ರ್ಚ್ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹತಿ 

31 ಮಾರ್ಚಿ 2021 ರಂತ , ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಮತ್ನಿ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರವು ತ್ಮಮ ಅನ್ನಮ ದ್ಧತ್  
₹5783.94 ಕ ೊ ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ  ವಲ ₹2419.49 ಕ ೊ ಟಿಗಳನ್ನು (ಶ  ಕಡಾ 42) ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಿದ . 
ಘಟಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪ್  ಪರಗತಿಗ  ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು ಕ ಳಗ  ನಿ ಡಲಾಗಿದ : 

4.2 ಫಲಯನುಭ ವಿಗಳ ನುು ಲಗತಿಸಿ ುವ ಕ  ರತ ಯ ಂದ ಯಗಿ ಕ ೇ ಂದರದ ನ ರವನುು ಬಿಡುಗ ಡ  
ರ್ಯಡದಿರುವುದು 

ಅನ್ನಮ ದ್ಧತ್ 2172 ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯ ಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಒಟನು ಪ್ಾಲನ ₹3317.90 
ಕ ೊ ಟಿಯಾಗಿತ್ನಿ. ಸಿಎಸ್್ಎಮ್ಸಿಯ ಅನ್ನಮ ದನ ಯ ನ್ಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ  ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ  ಂದರದ ನ ರವನ್ನು ಶ  ಕಡಾ 40, ಶ  ಕಡಾ 40 ಮತ್ನಿ ಶ  ಕಡಾ 20ರ ಮೊರನ ಕಂತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡನಗಡ  
ಮಾಡಬ  ಕ ಂದನ ಪಿಎಂಎವ ೈ(ಯನ) ಮಾಗಿಸೊಚಿಗಳು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದದವು. ಯ ಜ್ನ ಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ 
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ ಯಯನ್ನು ಲ್ಲಂಕ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ಮಾತ್ರ  ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯ ಜ್ನ ಗಳಿಗ  
ಕ  ಂದರದ ಸಹಾಯದ ಮದಲ ಕಂತ್ನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಬ  ಕ ಂದನ ಸಿಎಸ್್ಎಮ್ಸಿ ಸಹ ಸೊಚಿಸಿತ್ನಿ 
(ಅಕ ೊು ಬ್ಲರ 2017). 27ನ   ಸಭ ಯ ನ್ಂತ್ರ ಸಿಎಸ್್ಎಮ್ಸಿ ಅನ್ನಮ ದ್ಧಸಿದ 1720 ಬಿಎಲ್ಸಿ 
ಯ ಜ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ  ವಲ 1231 ಯ ಜ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ (72 ಶ  ಕಡಾ) ಮಾತ್ರ ಎಲಾಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಆಧಾರ 

ಲ್ಲಂಕಿಂಗ್ ಪೊರ್ಿಗ ೊಂಡಿತ್ನಿ (ಮಾರ್ಚಿ 2021). ಉಳಿದ ಯ ಜ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಆಧಾರ 

ಲ್ಲಂಕಿಂಗ್ ಪೊರ್ಿಗ ೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನಿ ಪಿಎಮ್ಎವ ೈ ಎಮ್ಐಎಸ್್ ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿಲಿವಾದದರಿಂದ, ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಿರ ತ್ನ್ು ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ಮದಲ ಕಂತಾದ ₹569.56 ಕ ೊ ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. 

4.3 ಫಲಯನುಭ ವಿಗಳಿಗ  ಆರ್ಥಾಕ ನ ರವನುು ಬಿಡುಗಡ  ರ್ಯಡದಿರುವುದ ು 

ಯ ಜ್ನ ಯ ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನ ರವನ್ನು ಮರನಪ್ಾವತಿ ಆಧಾರದ ಮ ಲ , ಅಂದರ  
ನಿಮಾಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪರಗತಿಗ  ಪರತಿಯಾಗಿ, ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಲಾಗಿತ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯ ಜ್ನ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
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ಕ ೈಗ ತಿಿಕ ೊಂಡ ಮನ ಗಳನ್ನು ಪೊರ್ಿಗ ೊಳಿಸಲನ ನ ರವನ್ನು ಸಮಯ ಚಿತ್ವಾಗಿ ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡನವುದನ 
ನಿರ್ಾಿಯಕವಾಗಿದ . ನಿಮಾಿರ್ದ ಪರಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾಲನು ಕಂತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನ  ರ ಪರಯ ಜ್ನ್ 
ವಗಾಿವರ್  (ಡಿಬಿಟಿ) ಮೊಲಕ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ಪ್ಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ನಿ. ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು 
ಸಿವ ಕರಿಸಿದ ಹಂತ್ವಾರನ ಪ್ಾವತಿಗಳಿಗ 18 ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ದತಾಿಂಶದ ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನಾ ವಿಶ ಿ ರ್ರ್ ಯನ, 
ಕ  ೇ ಷ್ಟ ಕ-4.3ರಲ್ಲಿ ಸೊಚಿಸಿದಂತ , ನಿಮಾಿರ್ದಲ್ಲಿನ್ ಪರಗತಿಗ  ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನ ರವಿನ್ 
ಕ ೊರತ ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ನ: 

ಕ  ೇ ಷ್ಟ ಕ-4.3: 31 ರ್ಯರ್ಾ 2021ರಲ್ಲಿ ದದಂತ  ಬಿಎಲಚಸಿ ಘಟಕ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಯನುಭ ವಿಗಳ ು ಪಡ ದ 
ಹಂ ತವಯರು ಪಯವತಿಯ ವಿವರಗಳ ು 

ಪಿಎಮಚಎವ ೈ 
ಎಮಚಐಎಸಚ 

ಅನವಯ 

ಪರಗತಿಯ 

ಸಿಿತಿ 

ಕ ೇ ಂದ ರ ನ ರವು (ಒಟುಟ ಗ ಡಿಸಿದ 
ರಯಜಾ ಯೇ ಜನ ಗಳು) 

ರಯಜಾ ಯೇ ಜನ ಗಳು 
(ಒಟುಟ ಗ ಡಿಸಿದ ರಯಜಾ 

ಯೇ ಜನ ಗಳು) 

ಕ ೇ ಂದ ರ ನ ರವು (ಒಟುಟ ಗ ಡಿಸದ 

ಯೇ ಜನ ಗಳು) 

ಮನ ಗಳ 
ಸ ಂಖ್ ಾ 

ಪಯವತಿ ಸಿವೇಕ ರಿಸಿದ 
ಫಲಯನುಭ ವಿಗಳ 

ಸ ಂಖ್ ಾ 

ಮನ ಗಳ 
ಸ ಂಖ್ ಾ 

ಪಯವತಿ ಸಿವೇಕ ರಿಸಿದ 
ಫಲಯನುಭ ವಿಗಳ 

ಸ ಂಖ್ ಾ 

ಮನ ಗಳ 
ಸ ಂಖ್ ಾ 

ಪಯವತಿ ಸಿವೇಕ ರಿಸಿದ 
ಫಲಯನುಭ ವಿಗಳ 

ಸ ಂಖ್ ಾ 
ತ್ಳಹದ್ಧ 4323 2436 8158 5352 12489 3087 

ಲ್ಲಂಟಲ್ 4089 2419 7330 5173 763 99 

ಛಾವಣಿ 6229 3530 10179 7492 747 43 

ಒಟುಟ  14641 8385 25667 18017 13999 3229 

ಆಧ್ಯರ: ಆರಚಜಿಹ  ರ್ಚಸಿಎಲಚ ನಿಂ ದ ಪಡ ದ ರ್ಯಹಿ ತಿ 

ಮ ಲ್ಲನ್  ಕ ೊ ರ್ುಕದ್ಧಂದ ಗಮನಿಸಿದಂತ  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ನಿಮಾಿರ್ದ ನಿಗದ್ಧತ್ ಪರಗತಿಯನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಿದದರೊ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಒಟನುಗೊಡಿಸಿದ ಮತ್ನಿ ಒಟನುಗೊಡಿಸದ ಯ ಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತ  
6256 (ಶ  ಕಡಾ 43) ಮತ್ನಿ 10770 (ಶ  ಕಡಾ 77) ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾವತಿಗ  ಕ  ಂದರದ ಪ್ಾಲನ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದ್ಧತಾಿದರ  ಒಟನುಗೊಡಿಸಿದ ಯ ಜ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ಾಲನ 7650 ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಶ  ಕಡಾ 30) 
ಪ್ಾವತಿಗ  ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ಧತ್ನಿ. ಪ್ಾವತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡದ ಕಾರರ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ಹ ಚಿಚನ್ 
ಪರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನಿ ತ್ತ್ಪರಿರ್ಾಮವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ ಸಥಗಿತ್ಗ ೊಂಡಿತ್ನಿ. 
ಜ್ಂಟಿ ತ್ಪ್ಾಸರ್ ಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟನುಗೊಡಿಸಿದ ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯ ಜ್ನ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 
ತ ಗ ದನಕ ೊಳಳಲಾದ 111 ಅಪೊರ್ಿ ಮನ ಗಳಿಗ  ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನ ಯನ ಭ  ಟಿ ನಿ ಡಿತ್ನ. ಭ  ಟಿ ನಿ ಡಿದ 111 

ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ, 69 ಮತ್ನಿ 12 ಮನ ಗಳಿಗ  ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತ  ಭೌತಿಕ ಪರಗತಿಯ ನ ೈಜ್ ಹಂತ್ಗಳಿಗ  
ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ ಕ  ಂದರ ಮತ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ನ ರವನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ  ಂದರದ ನ ರವು 
ಬಿಡನಗಡ ಯಾಗದ 69 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಪ್ ೈಕಿ 53 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಸರ್ಮ ಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ 
ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನ ಯನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿತ್ನ.  ಸಕಾಿರದ್ಧಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನ ರವು ಬಿಡನಗಡ ಯಾಗದ ಕಾರರ್ ತಾವು 
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದ ಮನ ಗಳನ್ನು ಪೊರ್ಿಗ ೊಳಿಸಲನ ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದನ ಅವರನ ಪರತಿಕಿರಯಿಸಿದರನ. 
ಒಟನುಗೊಡಿಸದ ಯ ಜ್ನ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜ್ೊರಾದ 164 ಮನ ಗಳಿಗ  ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನ ಯನ ಜ್ಂಟಿ 

ತ್ಪ್ಾಸರ್  ಮಾಡಿ 124 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಸರ್ಮ ಕ್ಷ  ನ್ಡ ಸಿತ್ನ. ಸರ್ಮ ಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು 
ಕಂಡನಬ್ಲಂದವು: 

 

18  ಪೊರ್ಿಗ ೊಂಡಿರನವುಗಳನ್ನು ಹ ೊರತ್ನಪಡಿಸಿ 
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• 51 ಪರಕರರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇನ್ೊು ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಬ  ಕಿದ  ಮತ್ನಿ 61 ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ  
ಅಪೊರ್ಿವಾಗಿವ . ನಿಮಾಿರ್ ಪೊರ್ಿಗ ೊಳಿಸಿದ ಕ  ವಲ ಐದನ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ಮಾತ್ರ 
ಕ  ಂದರದ ನ ರವು ಬಿಡನಗಡ ಯಾಗಿದ . 

• ಸಕಾಿರದ್ಧಂದ ಕ  ವಲ ₹1.50 ಲಕ್ಷದ ನ ರವಿನ್ಲ್ಲಿ ಮನ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸನವುದನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 
ಲಾಭದಾಯಕವಲಿ ಮತ್ನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲನ ಸಿದಿರಿಲಿ ಎಂದನ ಸರ್ಮ ಕ್ಷ  ನ್ಡ ಸಿದ 37 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರನ. 
• ಸಹಾಯಧನ್ ಬಿಡನಗಡ ಯಾಗದ ಕಾರರ್ 43 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ಮನ  ನಿಮಾಿರ್ವನ್ನು ಅಧಿಕ ು 

ನಿಲ್ಲಿಸಿದನದ, ಇದದ ಮನ ಗಳನ್ನು ಕ ಡವಿ ತಾತಾುಲ್ಲಕ ಶ ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನತಿಿದಾದರ .  
ಮಾರ್ಚಿ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ ು ಯ ಜ್ನಾ ಖ್ಾತ ಯಲ್ಲಿ ₹566.53 ಕ ೊ ಟಿ ಲಭಯವಿದದರೊ ಸಹ 

ಎಸ್್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ಪ್ಾವತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಾವತಿಗಳನ್ನು 
ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡದ ಕಾರರ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ಕರ್ುದ ಜ ೊತ ಗ  ಕ ಲಸದ ಪರಗತಿಯೊ ಸಹ 

ಸಥಗಿತ್ಗ ೊಳಿಸಿತ್ನ. ಮನ ಗಳ ನಿಮಾಿರ್ಕ ು ನಿಯರ್ಮತ್ವಾಗಿ ಹರ್ದ ಹರಿವಿನ್ ನಿರಿ ಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಅವರನ ತ್ಮಮ 
ಹಳ ಯ ಮನ ಗಳನ್ನು ನ ಲಸಮ ಮಾಡಿದದರನ. 
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು, ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನಮ ದನ  ಮತ್ನಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ್ಧಂದ ಕಂತ್ನಗಳ ಬಿಡನಗಡ ಯ 

ನ್ಡನವಿನ್ ಸಮಯದ ಅಂತ್ರದ್ಧಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬ್ಲವಾಗಿದ  ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರವು ತಿಳಿಸಿತ್ನ (ಸ ಪ್ ುಂಬ್ಲರ 

2021). 

ಕಂ ಡಿಕ -4.2ರಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಿಸಿದಂತ  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಲಗತಿಿಸನವಿಕ ಯಲ್ಲಿನ್ ಕ ೊರತ ಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಿರದ ಕಂತ್ನಗಳ ಬಿಡನಗಡ ಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ್ಲವಾಗಿರನವುದರಿಂದ ಉತ್ಿರವನ್ನು ಒಪಪಲಾಗನವುದ್ಧಲಿ.  

4.4 ಅಪ ಣಾ ಮನ ಗಳ ಮೇ ಲ  ಫಲಪರದವಲಿ ದ ವ ಚಚ  

ಯ ಜ್ನ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನ ಗಳನ್ನು ಪೊರ್ಿಗ ೊಳಿಸಲನ ಯ ಜ್ನ ಯ 

ಮಾಗಿಸೊಚಿಗಳು ಯಾವುದ   ಕಾಲರ್ಮತಿಯನ್ನು ನಿದ್ಧಿರ್ುಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಾಯಾಿದ  ಶವನ್ನು ಜಾರಿ 
ಮಾಡಿದ 15 ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಾಿರ್ವನ್ನು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಬ  ಕನ ಮತ್ನಿ ಆರನ ತಿಂಗಳ ೊಳಗ  
ಪೊರ್ಿಗ ೊಳಿಸಬ  ಕನ ಎಂದನ ಎಸ್್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಹ ೊರಡಿಸಿದ ಕಾಯಾಿದ  ಶದಲ್ಲಿ ಸೊಚಿಸಲಾಗಿತ್ನಿ.  
2016-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನ ಗಳ ನಿಮಾಿರ್ಕಾುಗಿ ₹29.22 ಕ ೊ ಟಿ ಮದಲ ಕಂತ್ನ ಪಡ ದ 5352 

ಬಿಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ಮತ್ನಿ ₹57.95 ಕ ೊ ಟಿ ಎರಡನ   ಕಂತ್ನ ಪಡ ದ 5173 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು 
ಮನಂದ್ಧನ್ ಕಂತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡ ಯಲನ ಇನ್ೊು ಮನಂದ  ಬ್ಲಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ (ಮಾರ್ಚಿ 2021) ಎಂದನ 
ಪ್ಾವತಿಯ ದತಾಿಂಶಗಳ ವಿಶ  ಿರ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದನಬ್ಲಂದ್ಧತ್ನ. ಕಾಯಾಿದ  ಶ ನಿ ಡಿದ ದ್ಧನಾಂಕದ್ಧಂದ 

ಮೊರರಿಂದ ಐದನ ವರ್ಿಗಳು ಕಳ ದರೊ ಈ ಮನ ಗಳು ಅಪೊರ್ಿವಾಗಿಯ್ಕ  ಉಳಿದ್ಧದದರಿಂದ ₹87.17 
ಕ ೊ ಟಿ ವ ಚ್ಚ ಫಲಪರದವಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರವು ತ್ನ್ು ಉತ್ಿರದಲ್ಲಿ ನ ರವನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡದ್ಧರನವುದಕ ು ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ 
ಜ ೊ ಡರ್ ಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಧಾನ್ಗತಿಯ ಪರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಕಂತ್ನಗಳ ಬಿಡನಗಡ ಯ ವಿಳಂಬ್ಲಕ ು 
ಅಧಾಯರ ೊ ಪಿಸಿತ್ನ (ಸ ಪ್ ುಂಬ್ಲರ 2021). 

ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನ ಯನ ಮನ ಗಳನ್ನು ಪೊರ್ಿಗ ೊಳಿಸದ್ಧರನವುದಕ ು ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದನದ ಮತ್ನಿ ಅದನ 
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ಸಹಾಯದ ಬಿಡನಗಡ ಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ್ಲದ ಬ್ಲಗ ೂಯಾಗಿರದ ಕಾರರ್ ಉತ್ಿರವನ್ನು 
ಒಪಪಲಾಗನವುದ್ಧಲಿ. 
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4.5 ನ ೇರ ಪರಯೇ ಜನ ವಗಯಾವಣ  

2016-21ರಲ್ಲಿ 95671 ಬಿಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಖ್ಾತ ಗ  ₹2117.03 ಕ ೊ ಟಿ ಮತ್ಿದ ಆರ್ಥಿಕ 
ನ ರವನ್ನು ನ  ರವಾಗಿ ವಗಾಿಯಿಸಲಾಗಿದ . ಅವರ ಗ ೊಿ ಬ್ಲಲ ಪ್ ೊಸಿರ್ನಿಂಗ ಸಿಸುಮ (ಜಿಪಿಎಸ್್) 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ನ ಹಾಗೊ ಸರಿಯಾಗಿವ  ಎಂದನ ಕಂಡನಬ್ಲಂದ್ಧದ . 
ನ  ರ ಪರಯ ಜ್ನ್ ವಗಾಿವರ್ ಯನ್ನು (ಡಿಬಿಟಿ) ಆಗಸ್ು 2020ರವರ ಗ  (ಆರ್ಜಿಹ ರ್ಚ್ಒಎಮಎಸ್್) 
ಮಾಹತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವ  ದ್ಧಕ ಯ ಮೊಲಕ ಮತ್ನಿ ನ್ಂತ್ರ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ಸ ಂಟರ ಫಾರ  

ಇ-ಗವನ ಿನ್, ಡಿಬಿಟಿ ಪ್ಾಿಟ್ಫಾಮಿ ಮೊಲಕ ನ್ಡ ಸಲಾಯಿತ್ನ. ವಯವಸ ಥಯ ಕಾಯಾಿಚ್ರರ್ ಯನ್ನು 
ಕ ಳಗಿನ್ ನಕ್ಷ -4.1ರಲ್ಲಿ ನಿ ಡಲಾಗಿದ : 

ನಕ್ಷ -೪.೧: ನ ೇರ ಪರಯೇ ಜನ ವಗಯಾವಣ  ಪರಕ್ತರಯೆ 

 

ಈ ನಿಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನಾ ಅವಲ ೊ ಕನ್ಗಳನ್ನು ಮನಂದ್ಧನ್ ಕಂಡಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿ ಡಲಾಗಿದ : 

4.5.1  ದೃ ಢೇಕ ರಣವಿಲಿ ದ ೇ ಬಿಎಲಚಸಿ ಫಲಯನುಭ ವಿಗಳಿಗ  ನ ೇರ ಪರಯೇಜನ ವಗಯಾವಣ   
ನ್ಕಲನ ಮಾಡನವುದನ್ನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಮತ್ನಿ 
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು ದೃಢ ಕರಿಸಿ ಆ ಮೊಲಕ 
ಯ ಜ್ನ ಗಳ ಅನ್ನಮ ದನ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಅಹಿತ ಯನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಲನ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ ಯ ಅಥವಾ 
ಉದ ದ ರ್ಶತ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಯಾವುದ   ವಿರ್ಶರ್ು ಗನರನತಿನ್ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ದತ್ಿಸಂಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯ ಜಿಸನವುದನ್ನು 
ಪಿಎಮ್ಎವ ೈ(ಯನ) ಮಾಗಿಸೊಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕ -5.7 ಮತ್ನಿ 
8.4, ಕಡಾಾಯ ಮಾಡಿವ . ನ  ರ ಪರಯ ಜ್ನ್ ವಗಾಿವರ್  
ಮಾಡನವ ಮದಲನ, ಆಧಾರ ದೃಢ ಕರರ್ದ ಮೊಲಕ 
ಫಲಾನ್ನಭವಿಯನ್ನು ಪಿಎಮ್ಎವ ೈ ಎಮ್ಐಎಸ್್ಗ  ಲಗತಿಿಸನವುದನ್ನು ಕಡಾಾಯಗ ೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ನಿ. 
ಪಿಎಮ್ಎವ ೈ ಎಮ್ಐಎಸ್್ ದತಾಿಂಶದ ೊಂದ್ಧಗ  ಕ  ಂದರ ಮತ್ನಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ಾಲನ ಬಿಡನಗಡ ಗ  ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ 

ದತಾಿಂಶದ ಮಾಯಪಿಂಗ್ನ್ಲ್ಲಿ, ನ  ರ ಪರಯ ಜ್ನ್ ವಗಾಿವರ್  ಮೊಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ನಿ ಕ  ಂದರದ ಪ್ಾಲನ್ನು 

• ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರಗಳನುು 
ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ
ವಿಶಿಷ್ಠ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೆ ೀಡ್ 
ಅನುು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
• ಫಲಾನುಭವಿ ವಿವರಗಳನುು
ಯುಎಲ ಬಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಒದಗಿಸುವುದು.

ಫಲಾನುಭವಿ ವಿವರಗಳನುು
ನೀಡುವುದು

• ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ೆ, ಹೆಸರು ಇತ್ಾೆದಿ
ವಿವರಗಳನುು ಎಸ ಎಲ ಎನ ಎನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲಾಗುತ್ತದೆ
• ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಾಾಗಿ
ಮೌಲ್ಲೆೀಕರಿಸುವ ಡಿಬಿಟಿ
ಪ್ಾಿಟ ಫಾರ್ ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
• ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ
ವಾಲಟ ಉಲೆೀಿಖ ಸಂಖೆ್ೆ
ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಐಡಿ ದೃಢೀಕರಣ • ವಾಲಟ ಉಲೆೀಿಖ 
ಸಂಖೆ್ೆಯನುು ರಚಿಸಲಾದ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
• ಹಂತ್ವಾರು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ುತ 
ಅನುಗುಣವಾದ ಕಂತಿನ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಪ್ಾವತಿ

ಪ್ಾವತಿ

ಪಿಎಮಚಎವ ೈ ಎಮಚಐಎಸಚ ದತಿಸಂಚಯ 

• ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರ, ಎಸ್್ಎಲ್ಎನ್ಎ, 

ಯನಎಲ್ಬಿಗಳು ಮತ್ನ ಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ನ್ಡನವ  
ಸ  ತ್ನವ ಯಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಸಲನ ಪಿಎಮ್ಎವ ೈ 
ಎಮ್ಐಎಸ್್ಅನ್ನು ಸಕಿರಯಗ ೊಳಿಸಲಾಗಿದ  

• ಅನ್ನಮ ದ್ಧತ್ ಯ ಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಲಗತಿಿಸನವ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ ಯಯ 

ದೃಢ ಕರರ್ವನ್ನು ಪರಿರ್ಶ ಲ್ಲಸಲನ ಯನಐಡಿಎಐ 

ಪ್ಾಟಿ್ಫಾಮ್ಗ  ಸಂಯ ಜಿಸಲಾಗಿದ  
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ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಿದ 62,648 ಬಿಎಲ್ಸಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 12,757 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು (ಶ  ಕಡಾ 20) 
ಎಮ್ಐಎಸ್್ ದತ್ಿಸಂಚ್ಯಕ ು ಲಗತಿಿಸದ್ಧರನವುದನ್ನು ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನ ಯನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಹ ಗ , 
ಮಾಗಿಸೊಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಚಿಸಲಾದ ದೃಢ ಕರರ್ ಪರಕಿರಯ್ಕಯಿಲಿದ  ಈ 12757 ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  
₹172.64 ಕ ೊ ಟಿ ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ . ಇದನ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಒಂದಕಿುಂತ್ ಹ ಚ್ನಚ ಯ ಜ್ನ ಗಳಿಗ  
ಲಗತಿಿಸನವಿಕ ಗ  ಮತ್ನಿ ಈ ಕ ಳಗ  ವಿವರಿಸಿದಂತ  ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ನ್ಕಲನ ಪ್ಾವತಿಗ  ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ನ: 

4.5.1.1. ಆರ್ಥಾಕ ನ ರವಿನ ಅಧಿಕ ಪಯವತಿ ₹1.30 ಕ  ೇ ಟಿ 

ನ  ರ ಪರಯ ಜ್ನ್ ವಗಾಿವರ್  ಮೊಲಕ ಪ್ಾವತಿಗಳ ದೃಢ ಕರರ್ ಮತ್ನಿ ಬಿಡನಗಡ ಗಾಗಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿ 

ಕ ೊ ಡ ಗನರನತಿನ್ ಕ್ಷ  ತ್ರವಾಗಿದ . ಆದದರಿಂದ ನ್ಕಲನ ಪ್ಾವತಿಗಳನ್ನು ತ್ಡ ಯಲನ ಬ್ಲಹನ ಫಲಾನ್ನಭವಿ 

ಕ ೊ ಡ್ಗಳ ಉತಾಪದನ ಯನ್ನು ತ್ಡ ಯಲನ ವಯವಸ ಥಯನ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಕಾಯಿವಿಧಾನ್ವನ್ನು 
ಹ ೊಂದ್ಧರಬ  ಕನ. 
ಒಂದ   ಫಲಾನ್ನಭವಿಗ  ನ್ಕಲ್ಲ ಪ್ಾವತಿಗಳನ್ನು ಸನಗಮಗ ೊಳಿಸಿದ ಬ್ಲಹನ ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಕ ೊ ಡ್ಗಳ 
ಉತಾಪದನ ಯನ್ನು ವಯವಸ ಥಯನ ಅನ್ನಮತಿಸಿತ್ನಿ ಎಂಬ್ಲನದನ್ನು ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನ ಯನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಉದಾಹರರ್ ಗ , ಕ  ಂದರ ಮತ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ನ ರವಿನ್ ಬಿಡನಗಡ ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಕ ೊ ಡ್ಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ನಿ. 71 ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧ-4.1) ಕ  ಂದರ ಸಹಾಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯ ಜ್ನ್ಗಳನ್ನು 
ಮತ್ನಿ 40 ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧ-4.2) ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯ ಜ್ನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದ   
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗ  ಎರಡನ ಬಾರಿ ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎಂಬ್ಲನದನ್ನು ಪ್ಾವತಿಯ ದತಾಿಂಶದ 

ವಿಶ ಿ ರ್ರ್ ಯನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ನ. ಮ ಲ್ಲನ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  ಮಾಡಿದ ಹ ಚ್ನಚವರಿ ಪ್ಾವತಿಯನ ₹1.30 
ಕ ೊ ಟಿಗಳಾಗಿತ್ನಿ. ಹ ಗ , ಒಂದ   ಫಲಾನ್ನಭವಿಗ  ಬ್ಲಹನ ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಕ ೊ ಡ್ಗಳ ಉತಾಪದನ ಯನ ನ  ರ 
ಪರಯ ಜ್ನ್ ವಗಾಿವರ್  ಪ್ಾವತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡನವ ಮದಲನ ದ ೊ ರ್ಪೊರಿತ್ ದೃಢ ಕರರ್  

ನಿಯಂತ್ರರ್ಗಳಿಗ  ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ನ. 
ಲ ಕುಪರಿಶ   ಧನಾ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನ್ನು ಒಪಿಪಕ ೊಳುಳವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರವು (ಸ ಪ್ ುಂಬ್ಲರ 2021) ಬ್ಲಹನ 
ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಕ ೊ ಡ್ಗಳ ಉತಾಪದನ ಯನ್ನು ತ್ಡ ಯಲನ ಮಾಹತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವಯವಸ ಥಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ 
ನಿಯಂತ್ರರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗನವುದನ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿತ್ನ. ಆದಾಗೊಯ, ಸಕಾಿರವು ವಿವರವಾದ 

ತ್ನಿಖ್ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಬ  ಕಾಗಿತ್ನಿ ಮತ್ನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಲ ೊ ಪಗಳಿಗ  ಹ ೊರ್ ಗಾರಿಕ ಯನ್ನು 
ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಬ  ಕನ. 


