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ಅಧ್ಯಾಯ-II 

 

ಫಲಯನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ುು ಯೋಜನ ೆ
 

2.1 ಫಲಯನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ  

ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋೆತ್ರದ ಸಥಳೋಯ ಶಾಸಕರ ನೆೋತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿನ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಗಳ3 

ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನುು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು. ಮನಯೆಿಲಿದ ಎಲಿರಿಗೂ ಮನಗೆಳನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಯೋಜನೆಯು ವಿಫಲವಾಯಿತ್ು ಮತ್ುು ಈ ಕಳೆಗ ೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು 
ಅನಹಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದದರಿಂದ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾಯಹವಿಧಾನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 

2.1.1 ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮೋಕ್ಷ ೆನಡಸೆುವುದು 

ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಅನವಯ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯನುು ನಡೆಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ 

ಅನುಷ್ಾಾನದ ಮೊದಲ ಹಂತ್ವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ-8.3ರ ಅನವಯ ನಗರಗಳು 
ವಸತಿಗಳ ವಾಸುವಿಕ ಬೆೋಡಿಕೆಯನುು ನಿರ್ಹಯಿಸಲು ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕ್ಯೆನುು ಕೈೆಗೂೆಳಳಬೆೋಕು ಹಾಗೂ ಇದು 
ಎಲಿರಿಗೂ ವಸತಿಯ ಕಾಯಹಯೋಜನೆಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗುತ್ುದೆ. ಯೋಜನೆಯ 

ವಾಸುವಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ುದೆ. ಸಮಿೋಕೆ್ಯ ನಿವಹಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೂೂನತೆಗಳನುು ಮುಂದಿನ 
ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: 

2.1.1.1 ನಿಗದಿತ್ ವಿಧ್ಯನವನುು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ 
ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ ನಡೆಸಲು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರ ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನುು ನಿೋಡಿದೆ (ಜೂನ್ 2016). 

ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಹಂತ್ಗಳನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.1ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: 

ನಕ್ಷ-ೆ2.1: ಬೋೆಡಿಕೆ ಸಮೋಕೆ್ಷಗಯಗಿನ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ಕ 

 

 
3 ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕ್ೆಯ ಮೂಲಕ ಯುಎಲ್ಬಿಗಳ ು ಗುರುತಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 

ಅನುಮೊೋದಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ್ ಮತ್ುು ಅನಧಿಕೃತ್ ಸದಸೂರನುು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ. 

ಹಂತ 1

• ಎಸ ್ಇ ಸಿಸಿ 2011ರಲಿ್ಲ ಒಳಗ  ಂಡಿ ರುವ ಮನ ರಹಿ ತ/ಕಚ್ ಚಾ ಮನ ಗಳ ಪ ಟ್ಟಿ ಮತುು ಸಂ ಭ ಚವ ಯ ಫ ಲಚನುಭವಿ ಗಳಂ ದ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಹ   ಸ
ಅ ರ್ಜಿಗಳನುು, ಈ ಉದ  ದೀಶ ಕ್ಚಾ ಗಿ ನ ೀಮಿಸಿದ ಮತುು ತರಬ  ೀತಿ ಪ ಡ  ದ ಗಣತಿದ ಚರರಿಂ ದ ಮನ ಮನ ಸಮಿೀಕ್ಷ ಯ ಮ ಲಕ ಪ ರಿಶೀಲ್ಲಸಬ  ೀಕು.
• ಮನ -ಮನ ಸಮಿೀಕ್ಷ ಯು 15 ದಿ ನಗಳಲಿ್ಲ ಪ  ಣಿಗ  ಳಳಬ  ೀಕಿತುು.

ಹಂತ 2

• ಮನ -ಮನ ಗ ಸಮಿೀಕ್ಷ ಯ ಆ ಧ ಚರದ ಮೀಲ ಕ್  ಳ  ಗ ೀರಿ ಮತುು ಕ್  ಳ  ಗ ೀರಿಯೀತರ ಪ ರದ  ೀಶ ಗಳಗ ಏ ಳು ದಿ ನಗಳ ನಂ ತರ ಕರಡ ು ಸಮಿೀಕ್ಷ 
ಪ ಟ್ಟಿಯ ನುು ತಯ ಚರಿಸಬ  ೀಕು.

ಹಂತ 3

• ಕರಡ ು ಸಮಿೀಕ್ಷ ಪ ಟ್ಟಿಯ ನುು ತಯ ಚರಿಸಿದ ಏ ಳು ದಿ ನಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಕ್ಷ ೀಪ ಣ  ಕರ /ವಿ ಚ್ ಚರಣ ಯನುು ನಡ  ಸಬ  ೀಕು.

ಹಂತ 4

• ಆ ಕ್ಷ ೀಪ ಣ /ವಿ ಚ್ ಚರಣ ಗ ಕರ ದ ಏ ಳು ದಿ ನಗಳ  ೊಳಗ ಅ ಂ ತಿಮ ಫ ಲಚನುಭ ವಿ ಪ ಟ್ಟಿಯ ನುು ತಯ ಚರಿಸಬ  ೀಕು.
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27೩ರಲ್ಲಿ ೪೭ ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯನುು ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೆೋ ವೆಚಚ ಭರಿಸದಿರುವುದನುು 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಈ ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಸಮಿೋಕೆ್ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ₹2.56 ಕೊೋಟ್ಟಯ ಅನುದಾನವನುು ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್್ಎಗೆ ಹಂತಿರುಗಿಸಿದದವು. 
ಲ್ಲಂಗಸುಗೂರು ನಗರ ಸಥಳೋಯ ಸಂಸ್ೆಥಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ₹5.25 ಲಕ್ಷ (ಜನವರಿ 
2017) ಮೊತ್ುವನುು ಖಾಸಗಿ ವೂಕ್ತುಯ ಖಾತೆಗೆ ತ್ಪ್ಾಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ುು.  ಈ ಮೊತ್ುವನುು ಇನೂು 
ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿದೆ (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021). 

ಪರಿೋಕ್ಾ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ 36 ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ನಿವಹಹಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲ್ಲಿ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಈ ಕಳೆಗಿನ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಗಮನಿಸಿತ್ು: 
• 2011ರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಹಕ ಜಾತಿ ಗರ್ತಿ (ಎಸ್ಇಸಿಸಿ) ಅನವಯ ವಸತಿ ರಹತ್ ಅಥವಾ ಕಚ್ಾಚ 

ಮನಗೆಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ವಿವರಗಳನುು ಯುಎಲ್ಬಿಗ ಳು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ.  11 ನಗರ ಸಥಳೋಯ 

ಸಂಸ್ೆಥಗಳಲ್ಲಿ4 ಗರ್ತಿದಾರರು ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ ಮನಗೆಳ ಸಂಖೂೆಯು ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿನ ವಾಸುವಿಕ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖೂೆಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿದಿದತ್ು. 36 ನಗರ ಸಥಳೋಯ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಲ್ಲಿ  ಸಮಿೋಕೆ್ ನಡೆಸಿದ 
803 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ತ 359 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು (ಶೆೋಕಡಾ 45), ಸಮಿೋಕೆ್ಗಾಗಿ ನಗರ ಸಥಳೋಯ 

ಸಂಸ್ೆಥ/ಕಎೆಸ್ಡಿಬಿಯ ಯಾವುದೆೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಮಮ ಮನಗೆೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿಲಿ ಮತ್ುು ಅವರು ತ್ಮಮ 
ಸಥಳೋಯ ಪರತಿನಿಧಿಗಳಂದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾಹತಿ ಪಡದೆು ನಗರ ಸಥಳೋಯ ಸಂಸ್ೆಥ/ಕಎೆಸ್ಡಿಬಿ 
ಕಛೋೆರಿಗಳನುು ನೆೋರವಾಗಿ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅಜಿಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು 
ಎಂದು ಪರತಿಕ್ತರಯಿಸಿದರು. 

• ಪರಿೋಕ್ಾ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ 36ರಲ್ಲಿ, ಮೂರು5 ಯುಎಲ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯನುು ನಡೆಸಲು 
ಯಾವುದೆೋ ವೆಚಚವನುು ಭರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಇಂಡಿ ಪಟ್ರಿ್ ಪಂಚ್ಾಯಿತಿಯು ತಾನು ನಡೆಸಿದ ಬೆೋಡಿಕೆ 
ಸಮಿೋಕೆ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ದಾಖಲೆಗಳನುು ನಿೋಡಲು ವಿಫಲವಾಯಿತ್ು. 

• ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೋ ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಅಂತಿಮಗೊಳಸುವ 
ಮೊದಲು ಕರಡು ಸಮಿೋಕೆ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆ್ೋಪಣೆ/ವಿಚ್ಾರಣೆಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದಕೆೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ 
ದಾಖಲೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. 

• ಪರಿೋಕ್ಾ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಯಾವುದೆೋ ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಗರ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ 
ಕಾಯಹಕರಮಗಳನುು ನಿೋಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಹೋಗೆ, ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನವನುು ಅನುಸರಿಸದ ೆ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯನುು 
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು ಮತ್ುು ಇದು ಅಹಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಹೊರಗಿಡುವ ಅಪ್ಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಿದತ್ು. 
ಕಹೆೆಚ್ಎಪಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಪರಕೆ್ೋಪಿಸಿದಂತೆ ಕೈೆಗಟೆ್ುಕುವ ವಸತಿ ಅಗತ್ೂವಿರುವ 20.35 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆೋಡಿಕೆಯ 

ಸಮಿೋಕೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಕೋೆವಲ 13.72 ಲಕ್ಷ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾಚಹ 
2021) ಎಂಬ ವಾಸುವಾಂಶ್ವು ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹಹ ಅಹಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು 
ಸ್ೆೋರಿಸದಿರುವುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ. 
ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಗರ್ತಿದಾರರನುು ನೆೋಮಿಸುವ ಬದಲು ಸಮಿೋಕೆ್ ನಡೆಸಲು ತ್ಮಮದೋೆ ಆದ 
ಸಂಪನೂಮಲಗಳನುು ಮತ್ುು ಲಭೂವಿರುವ ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು 
ತಿಳಸಿತ್ು (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021). ನಿಗದಿತ್ ಕಾಯಹವಿಧಾನಗಳನುು ಅನುಸರಿಸದ ೆಸಮಿೋಕೆ್ ನಡೆಸಿರುವುದು 

 
4 ಬಿೋದರ್್, ಬಿೋಳಗಿ, ಚಿಕೆನಾಯಕನಹಳಳ, ಚಿಟ್ಿಗುಪಾ, ಹುಮಾುಬಾದ್, ಕುಣಿಗಲ್, ಮಧುಗಿರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಪ್ಾವಗಡ, 

ಶರೋರಂಗಪಟ್ಿರ್ ಮತ್ುು ಯಳಂದೂರು. 
5 ಆನೆೋಕಲ್, ಕಮಲಾಪುರ ಮತ್ುು ಮಂಡೂ. 
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ಮತ್ುು ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಡೆದ ಗರ್ತಿದಾರರನುು ನಿಯೋಜಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕ್ಯೆ 

ದತ್ುಸಂಚಯವು ನಿಖರವಾಗಿಲಿ ಮತ್ುು ಅಪೂರ್ಹ ಎಂಬುದು ವಾಸುವಾಂಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕಳೆಗೆ ಚಚಿಹಸಿದಂತೆ, 
ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ್ ಪರಯೋಜನಗಳ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಾಧನೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ು. 
2.1.1.2  ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮೋಕ್ಷ ೆದತ್ುಸಂಚಯದಲಿಲ ಅಪ್ೂರ್ಣ ಮಯಹಿತಿ 
ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕ-8.3, ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಸಮಿೋಕೆ್ಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಕಡಾಾಯ ಮಾಹತಿಯನುು 
ಸಂಗರಹಸಬೋೆಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ:ೆ 
• ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮನಯೆ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ವದ ವಿವರಗಳು 
• ಛಾವಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಮನಯೆ ಪರಕಾರ 
• ಕುಟ್ುಂಬದ ಮುಖೂಸಥರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದೂೆಂದಿಗೆ ಕುಟ್ುಂಬದ ಸದಸೂರುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ುು 

ವಯಸುು 
• ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಸತಿ ಇದದರೆ, ಆಸಿುಯ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ವದ ವಿವರಗಳು 
• ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಉದೊೂೋಗ ಸಿಥತಿ 

ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯ ದತ್ುಸಂಚಯದ ಪರಿೋಕ್ಯೆಲ್ಲಿ, ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮೆೋಲ್ಲನ ಯಾವುದೆೋ ಕಡಾಾಯ 

ಮಾಹತಿಯು ಮಾಗಹದಶಹ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭೂವಿಲಿದಿರುವುದನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಮತ್ುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟ್ಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಯೋಜನಗಳು ಬಿಪಿಲ್ ಮತ್ುು ಇಡಬುಿುಎಸ್ 
ಜನಸಂಖೂೆಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿವೆ. 13.72 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋೆವಲ 4.19 ಲಕ್ಷ (ಶೆೋಕಡಾ 31) 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಹಕ ಅಹಹತೆಯನುು ನಿರ್ಹಯಿಸಲು ಬೆೋಡಿಕೆ 
ಸಮಿೋಕೆ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೋಟ್ಟ, ಆದಾಯ ಪರಮಾರ್ಪತ್ರ ಮುಂತಾದ ದಾಖಲೆಗಳನುು 
ಸಂಗರಹಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
ಗರ್ತಿದಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತ್ರಬೆೋತಿಯ ಕೂೆರತಯೆಿಂದಾಗಿ ಕಡಾಾಯ ವಿವರಗಳನುು ಸಂಗರಹಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ 
ಎಂದು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ತ್ನು ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಒಪಾಕೊಂಡಿತ್ು (ಸ್ೆಪಿಂಬರ್್ ೨೦೨೧) ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಗಳಗ ೆ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಲಗತಿುಸುವಾಗ ಮಾಹತಿಯನುು ಸಂಗರಹಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಸಿತ್ು. 
ಗರ್ತಿದಾರರಿಗೆ ಕಡಾಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿಯನುು ಸೂಚಿಸುವ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಉಲಿಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದನುು 
ಉತ್ುರವು ಒತಿುಹೆೋಳುತ್ುದೆ. ತ್ರಬೆೋತಿಯ ಅನುಪಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿೋಕೆ್ ನಡೆಸಿರುವುದು ಅಸಮಪಹಕವಾಗಿದೆ. 
ಲಗತಿುಸಲಾದ 3.43 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ ೆ (ಶೆೋಕಡಾ 67) ಆರ್ಥಹಕ 
ಅಹಹತೆಯನುು ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭೂವಿರಲ್ಲಲ ಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
2.1.1.3 ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದಲಿಲ ಬೆೋಡಿಕ ೆಸಮೋಕ್ಷೆಯನುು ಪ್ೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರುವುದು 
ವಸತಿ ಮತ್ುು ನಗರ ವೂವಹಾರಗಳ ಮಂತಾರಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒಎ ತ್ಯಾರಿಕಗೆಾಗಿನ 
ಮಾಡೂೂಲ್ನ ಕಂಡಿಕೆ-2.3ರ ಅನವಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಾಗಿ ಅಜಿಹಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಲು 
ಕೂೆನೆಯ ದಿನಾಂಕವನುು ನಿಧಹರಿಸಲು ರಾಜೂಗಳಗೆ ಸಲಹ ೆ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ು. ಇದರಿಂದ ಬೆೋಡಿಕೆಯ 

ಮೌಲೂಮಾಪನವನುು ನಿದಿಹಷ್ಿ ಸಮಯದ ಚ್ೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಹಗೊಳಸಲು ಸ್ಾಧೂವಾಗುತ್ುದೆ ಹಾಗೂ 
ಅದು ನಿರಂತ್ರ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಮೆೋಲ್ಲನವುಗಳಗೆ ಬದಧವಾಗಿ, ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ಯೋಜನೆಯ 

ಬೆೋಡಿಕೆಯನುು ನಿರ್ಹಯಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಹ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನುು ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯನುು ಕೆೈಗೂೆಂಡ 15 

ದಿನಗಳೊೆಳಗೆ ಪೂರ್ಹಗೊಳಸಬೋೆಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ು (ಜೂನ್ 2016). ಆದರ ೆಮೆೋಲ್ಲನವುಗಳಗೆ 
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಸ್ೆೋರಿಸಲಾಗುತಿುದೆ (ಮಾಚ್ಹ ೨೦೨೧). 13.72 
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ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2017-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೋಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ 6.72 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು (ಶೆೋಕಡಾ 49) 
ಸ್ೆೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಹೋಗೆ, ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಮೌಲೂಮಾಪನವು 
ನಿರಂತ್ರ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಾಗಿ ಮಾಪಹಟ್ಟಿದುದ ಇದು ಕಾಯಹತ್ಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಹಕ ಗುರಿಗಳನುು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯನುು 2022ರ ವೆೋಳಗೆೆ ಸ್ಾಧಿಸಲು ಸಂಪನೂಮಲಗಳ 
ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ುದೆ. 
ಭಾರತ್ ಸಕಾಹರದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಡಾಾಯವಲಿ ಮತ್ುು ಕೂೆನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತ್ರವೂ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಂದ ಅಜಿಹಗಳ ಸಿವೋಕೃತಿಯನುು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ತಿಳಸಿತ್ು 
(ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021). 

ಜೂನ್ 2016ರೊಳಗ ೆ ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಸಮಿೋಕೆ್ಯನುು ಪೂರ್ಹಗೊಳಸಬೋೆಕೆಂದು ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ 
ಸೂಚಿಸಿದದರಿಂದ (ಏಪಿರಲ 2016) ಮತ್ುು ನಂತ್ರದ ಎಲಾಿ ಸಭಗೆಳಲ್ಲ ಿ ಸ್ಾಧೂವಾದಷ್ುಿ ಬೆೋಗ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಅಂತಿಮಗೊಳಸುವಂತೆ ಒತಿುಹೆೋಳದದರಿಂದ ಉತ್ುರವನುು ಒಪಾಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
ಹೋಗೆ, ಬೆೋಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಅಂತಿಮಗೊಳಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜೂ ಸಕಾಹರದ ವಿಫಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ್ 
ಕೂೆನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತ್ರ ಸುಮಾರು ಶೆೋಕಡಾ 49ರಷ್ುಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಸ್ೆೋರಿಸಲು 
ಕಾರರ್ವಾಗಿರುವುದಕೆೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಹರವು ಒದಗಸಿದ ಸಡಿಲ್ಲಕಗೆಳು ವಿನಾಯಿತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನುು 
ಒಪಿಾಕೂೆಳಳಲಾಗುವುದಿಲಿ. ವಸತಿ ಘಟ್ಕಗಳ ಅಗತ್ೂತೆಯನುು ದೃಢೋಕರಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಯೋಜನಾ 
ಪರಕ್ತರಯ್ಕ, ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಹಂಚಿಕ ೆಮತ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆಯನುು ಪೂರೆೈಸಲು ಪೂರ್ಹಗೊಳಸುವ ಗುರಿಗಳನುು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವುದರ ಮೆೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿತ್ು. 

2.2 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಯನುಭವಿಗಳ ಜೊೋಡಣೆ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೊೋಡಣೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಘಟ್ಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ 
ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಸ್ೆೋರಿಸುವ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಜೊೋಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಬೆೋಡಿಕೆ 
ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿಯ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಯೋಜನೆಯ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗುತಾುರೆ. 
ನಕಲು ಪ್ಾವತಿಯ ಅವಕಾಶ್ಗಳನುು ತ್ಡೆಗಟ್ಿಲು ಆಧಾರ್್ನಂತ್ಹ ವಿಶಷ್ಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖೂೆಗಳನುು 
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಢೋಕರರ್ವನುು ನಡೆಸಿದ ನಂತ್ರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಯೋಜನೆಗಳಗೆ 
ಲಗತಿುಸಬೋೆಕಾಗಿದಿದತ್ು. ಎಹಚೆ್ಪಿ ಮತ್ುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟ್ಕಗಳ 2472 ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾದ 5.17 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ತ ಕೋೆವಲ 3.43 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು (ಶೆೋಕಡಾ 
66) ಮಾತ್ರ ಮಾಚಹ 2021ರವರೆಗ ೆ ಜೊೋಡಣೆಗೂೆಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಜೊೋಡಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೂೆರತ ೆಮತ್ುು ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲಿನ ಕೂೆರತಗೆಳು, ಕಳೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ದುಪಾಟ್ುಿ ಪರಯೋಜನಗಳು ದೊರಕಲು ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ು: 
2.2.1. ಫಲಯನುಭವಿಗಳನುು ಜೊೋಡಣೆಗೂೆಳಿಸದಿರುವುದು ಒಂದೆೋ/ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಡಿಯಲಿಲ ಬಹು 

ಪ್ರಯೋಜನಗಳನುು ನಿೋಡುವಲಿಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತ್ು 
ಫಲಾನುಭವಿಯು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಯಾವುದೆೋ ಘಟ್ಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋೆವಲ ಒಂದು 
ಪರಯೋಜನವನುು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅಹಹನಾಗಿರುತಾುನೆ ಎಂದು ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಯೋಜನೆ 
ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ-8.12 ಷ್ರತ್ುು ವಿಧಿಸುತ್ುದೆ. ಇದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲು, 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ವಿಶಷ್ಾ ಗುರುತಿನ ಸಂಖೂೆಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ದೃಢೋಕರರ್ದ ಮೂಲಕ ಜೊೋಡಣೆಗೂೆಳಸಬೆೋಕು. ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟ್ಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೊೋಡಣೆಗೂೆಳಸಿದ 206 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ ೆ ಕಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಜಾರಿಗೊಳಸಿದ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೋಕರಿಸದೆ 
ಪರಯೋಜನಗಳನುು ವಿಸುರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಮೆೋಲ್ಲನ 206 



ಅಧ್ಯಾಯ-II 

9 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ, 38 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು (ಅನುಬಂಧ-2.1ರಲಿಲ ವಿವರಳನುು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ) ಬಿಎಲ್ಸಿ 
ಘಟ್ಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ₹0.91 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಮೊತ್ುದ ವಿತಿುೋಯ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆದಿದದರು. ಈ 38 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಎಹಚೆ್ಪಿ (ಮನಗೆಳು) ಮತ್ುು 
ಬಿಎಲ್ಸಿ (ಹರ್) ಘಟ್ಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆದಿದದರು. ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟ್ಕದಡಿ ಹರ್ ಪಡೆದ 
ಮತ್ುು ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟ್ಕದಡಿ ಮನೆಗಳನುು ಪಡೆದ ಸಥಳೋಯ ಸಂಸ್ೆಥವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖೂೆಯನುು 
ಕಳೆಗಿನ ಕೂೆೋಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕೊೋಷ್ಟಕ-೨.೧: ನಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸ್ೆಥವಯರು ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಯನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ 
ಕರಮ 

ಸಂಖ್ೆಾ 
ನಗರ ಸಥಳಿೋಯ 

ಸಂಸ್ೆಥಯ ಹೆಸರು 
ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನುು ಪ್ಡೆದ 

ಫಲಯನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ 
ಬಿಎಲ್ಸಿ ಅಡಿ ಪ್ಡೆದ 

ಮೊತ್ು (`ಲ್ಕ್ಷಗಳಲಿಲ) 

ಎಹೆಚ್ಪಿಯಡಿ 
ಹಂಚಿಕೆಯಯದ 

ಮನೆಗಳು 
1 ಚಿಕೊೆೋಡಿ 8 25.08 8 

2 ಗೊೋಕಾಕ 4 8.99 4 

3 ಇಂಡಿ 3 3.87 3 

4 ಕಡೂರು 2 2.10 2 

5 ಕುಣಿಗಲ್ 3 3.97 3 

6 ಮದೂದರು 2 5.70 2 

7 ಮಧುಗಿರಿ 2 4.65 2 

8 ಮಳವಳಳ 4 9.74 4 

9 ಪ್ಾವಗಡ 2 6.60 2 

10 ರಾಮದುಗಹ 3 6.40 3 

11 ಸ್ಾಗರ 2 6.00 2 

12 ಶವಮೊಗೆ 1 3.30 1 

13 ಸಿರಾ 2 4.50 2 

 ಒಟುಟ 38 90.90 38 

ಆಧಾರ: ಆರ್್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ನಿೋಡಿದ ದತಾುಂಶ್ದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹತಿ 

ಕಎೆಸ್ಡಿಬಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿೋಕ್ಾ-ತ್ನಿಖೆ ಮಾಡಲಾದ 38 ಎಹಚೆ್ಪಿ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪರಯೋಜನಗಳ ಇದೋೆ ರಿೋತಿಯ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನಾ 
ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯು 86 ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧ-2.2) ಬಹು ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆದಿರುವುದನುು 
ತಿಳಯಪಡಿಸಿತ್ು. ಇದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಜೊೋಡಣೆಗೂೆಳಸದಿರುವ ನೆೋರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. 
2.2.2  ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿಲ ಈಗಯಗಲೆೋ ಮನೆಗಳನುು ಹಂಚಿಕ ೆ ಮಯಡಿರುವ ಫಲಯನುಭವಿಗಳ 

ಪ್ತಿ/ಪ್ತಿುಗೆ ಅಕರಮವಯಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನುು ನಿೋಡಿರುವುದು  
ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ-1.3ರ ಅನವಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟ್ುಂಬವು 
ಪತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ುು ಅವಿವಾಹತ್ ಮಕೆಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ುದೆ. ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟ್ುಂಬವು ಭಾರತ್ದ 
ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ/ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಕುಟ್ುಂಬದ ಯಾವುದೆೋ ಸದಸೂರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಕಾೆ ಮನಯೆನುು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ವಿವಾಹತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಲಗತಿುಸುವಾಗ, ಪತಿ 
ಮತ್ುು ಪತಿು ಇಬಬರಿಗೂ ಮನಗೆಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದನುು ತ್ಡೆಯಲು, ಆಧಾರ್ 

ದೃಢೋಕರರ್ದೊಂದಿಗೆ ಪತಿ/ಪತಿುಯ ಮಾಹತಿಯ ವಿವರಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು ಕಡಾಾಯ ಎಂದು 
ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಎಮ್ಐಎಸ್ ಕೈೆಪಿಡಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ುದೆ. 
ಲಗತಿ ು ಸಲಚ ದ್ ಫಲಚನುಭವಿ್ ದತಚು ಂಶದಲ್ಲಿ್ ಪತಿ/ಪತಿುಗ ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಮಚಹಿತಿಯ್ ವಿವರಗ ಳನುು ್
ಸ ರ ಹಿಡಿಯಲಚ ಗಿಲಿ ್ಎಂ ಬುದನುು್ಲ ಕಾಪರಿಶ  ೀಧನ ಯು್ಗಮನಿ ಸಿತು .್ವಿಜಯಪುರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ್ಕ್ ಎಸ್ಡಿಬಿ ್
ಅನುಷ್ಚ ಾ ನಗ  ಳಸಿದ್ಎಎಚ ್ಪಿ್ಯೀಜನ ್ಹಚಗ ್ಬಿಎಲ್ಸಿ್ಯೀಜನ ಗಳ್ಅನುಷ್ಚ ಾ ನಕ್ ಾ್ಸಂ ಬಂಧಿಸಿದ ್
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ದಚ ಖಲ ಗಳ್ ಪರಿಶೀಲ ನ ಯಲ್ಲಿ 21್ ಬಿಎಲ್ಸಿ್ ಫಲಚ ನುಭವಿಗಳ್ ಪತಿ/ಪತಿುಯನುು್ ಎ ಎಚ ್ಪಿ್
ಘಟಕದಡಿ ಯಲ್ಲಿ ್ ಫಲಚ ನುಭವಿಗ ಳಚಗಿ್ ಲಗತಿ ು ಸಲಚಗಿ ತುು ್ ಮತುು ್ ಅವರು್ ಪರಯೀಜನಗಳ ನುು್ ಪಡ ದಿ ದದ ರು್
ಎಂ ಬುದನುು್ ಲ ಕಾಪರಿಶ  ೀಧ ನ ಯು್ ಗಮನಿಸಿತು್ (ಅನುಬಂಧ-2.3) .್ ಯೀಜನ ಯ್ ಘಟಕ ವ ಂದರ ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ್ಫಲಚ ನುಭವಿಯನುು್ದೃಢೀಕರಿಸುವಚ ಗ ಪತಿ/ಪತಿುಯ್ಆಧಚರ್ ್ವಿವರಗಳನುು್ಪರಿಗಣಿ ಸಿ ರಲ್ಲಲಿ್
ಎಂ ಬುದನುು್ ್ ಇದು್ ಸ ಚಿಸು ತು ದ  ಹಾಗೂ ಇದು್ ಯೀಜನ ಯ್ ಬ ೀರ  ಂದು್ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲ ಿ ್
ಪರಯೀಜನಗಳ ನುು್ಪಡ ಯಲು್ ಪತಿ/ಪತಿುಗ ್ಅನುಕ ಲವಚ ಗುವುದು. ಇದು ಅಕರಮವಾಗುತ್ುದೆ.  
ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆಯನುು ಪ್ಾವತಿಸಲು ಸಿದಧವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಗತಿುಸುವಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಕೂೆರತಯೆುಂಟಾಯಿತ್ು ಮತ್ುು 
ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ನಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಪ್ಾಹಡಿಗೆ ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ತಿಳಸಿತ್ು (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021). ಒಂದೆೋ ಕುಟ್ುಂಬದ ಸದಸೂರಿಬಬರಿಗೂ 
ಮನಗೆಳನುು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯನುು ರದುದಪಡಿಸಲು ಕರಮ 

ಕೈೆಗೂೆಳಳಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ತಿಳಸಲಾಯಿತ್ು. 
ಈ ಅನಹಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ ೆ ಪರಯೋಜನಗಳ ವಿಸುರಣೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳಗೆ 
ವಿರುದಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ುು ಪರಯೋಜನಗಳ ನಕಲ್ಲಗ ೆ ಕಾರರ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ುರವನುು 
ಒಪಾಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

2.3  ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮೋಕ್ಷೆಯ ಹೊರಗಿನ ಫಲಯನುಭವಿಗಳನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿರುವುದು 

ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯಿಂದ ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾದ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು  
ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಎಮ್ಐಎಸ್ 
ಕೈೆಪಿಡಿಯ ಅನವಯ, ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ೆರಣೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಅನುಮೊೋದನೆಯ ಅಗತ್ೂವಿದೆ ಮತ್ುು 
ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ೆರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು 
ತೆಗದೆುಹಾಕಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ೆರಣೆ ಸಂದಭಹದಲ್ಲ ಿ ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ೆೋಪಹಡೆಗೆ 
ಅವಕಾಶ್ವಿರುವುದಿಲಿ. ಪರಿೋಕ್ಾ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ೩೫6 ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಸವಿವರ 
ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುು ವಾಸುವವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಯೋಜನಗಳನುು 
ಪಡೆದವರ ವಿವರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿದಾಗ ಕಳೆಗಿನ ಅಂಶ್ಗಳನುು 
ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ು: 
• ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯಿಂದ ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾಟ್ಿ ಮತ್ುು ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ 

ಜೊೋಡಣೆಗೂೆಳಸಲಾದ 12979 ಮೂಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 1600 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಮಾತ್ರ 
(ಶೆೋಕಡಾ ೧೨) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಗಾಗಿ, ಯೋಜನೆಗಳ 
ಪರಯೋಜನಗಳ ಸಿವೋಕರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 88ರಷ್ುಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಅನುಮೊೋದಿತ್ 
ಡಿಪಿಆರ್್ಗಳ ಹೊರಗ ೆಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂೂ, ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಎಮ್ಐಎಸ ಕೈೆಪಿಡಿಯನುು 
ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಅನುಮೊೋದನೆ ಇಲಿದೆ ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ೆೋಪಹಡಯೆನುು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

• ಯೋಜನೆಯ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 10,188 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 4,446 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 
(ಶೆೋಕಡಾ 44) ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ 

ಭಾಗವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

 
6 ಕೆಆರ್್ ಪುರಂ, ಸಿರಾ ಮತ್ುು ಮಧುಗಿರಿ ಹೊರತ್ುಪಡಿಸಿ 
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20 ನಗರ ಸಥಳೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೊೋದಿತ್ ವಸತಿ ಘಟ್ಕಗಳು ಆಯಾ ನಗರ ಸಥಳೋಯ ಸಂಸ್ೆಥಯ 

ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗಿಂತ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದದವು ಎಂದು 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು (ಅನುಬಂಧ-2.4). ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಡಿಪಿಆರ್್ಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ುಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖೂೆಯು ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಒಟ್ುಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಸಂಖೂೆಯನುು ಮಿೋರದಂತೆ ನೊೋಡಿಕೂೆಳಳಲು ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದೆಧಯನುು ವಹಸಲ್ಲಲಿ. 
ಈ ನಗರ ಸಥಳೋಯ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಿಸಲಾಡದ 7640 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಸ್ೆೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿರ್ಮಿಸಿತ್ು. 
ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು, ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ 

ವಾಸುವಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಡುವಿನ ವೂತಾೂಸವನುು ಈ ಕಳೆಗಿನ ಕಾರರ್ಗಳಗೆ ಅಧಾೂರೊೋಪಿಸಿತ್ು 
(ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021): 

• ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಡಿಪಿಆರ್್ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯ 

ಭಾಗವಾಗಿದದರೂ, ಅದನುು ಪರಿಗಣಿಸದೆೋ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಪರಯೋಜನಗಳನುು, 
ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆಯನುು ಪ್ಾವತಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ ೆವಿಸುರಿಸಲಾಯಿತ್ು. 

• ನಡೆಸಲಾದ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಹೊರಗಿಟ್ಿ ಕಾರರ್ ನಂತ್ರ ಅವರನುು 
ಸ್ೆೋರಿಸಲಾಯಿತ್ು. 

ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಅನುಮೊೋದನೆಯಿಲಿದೆ ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ೆೋಪಹಡಯೆು ಅಕರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಉತ್ುರವನುು ಒಪಾಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕ್ಯೆನುು ಅಸಮಪಹಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಹೊರಗಿಟ್ಿ ದೊೋಷ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ವಿೋಕ್ಷಣೆಯನುು ಸಹ ಉತ್ುರವು 
ದೃಢೋಕರಿಸುತ್ುದೆ (ಕಂಡಿಕೆ-೨.೧.೧.೧). ನಿಗದಿತ್ ಕಾಯಹವಿಧಾನವನುು ಅನುಸರಿಸದ ೆ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖೂೆಯ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಸ್ೆೋರಿಸಿರುವುದು ಕಳಪ್ ೆ ಮೆೋಲ್ಲವಚ್ಾರಣೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಕಳೆಗಿನ 
ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅನಹಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ನಿೋಡುವುದಕೆೆ 
ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ುದೆ: 
2.3.1 `ಮೂರು ಲ್ಕ್ಷಕ್ರೆಂತ್ ಅಧಿಕ ವರಮಯನವಿರುವ ಅನಹಣ ಫಲಯನುಭವಿಗಳನುು ಆಯ್ಕೆ 

ಮಯಡಿರುವುದು 
ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ-3ರ ಅನವಯ, `ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ತೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಹಕ 
ಆದಾಯವನುು ಹೊಂದಿರುವ (ಬಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ುು ಇಡಬುಿುಎಸ್ ವಗಹಗಳು) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಹೆಚ್ಪಿ 
ಮತ್ುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟ್ಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಹಚೆ್ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆದ 33 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟ್ಕದಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  

ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆದಿದದರು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು (ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ-
5.2 ರಲಿಲ). ಮೆೋಲ್ಲನ 33 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ತ 18 ಮಂದಿಯ ವಾರ್ಷಹಕ ಆದಾಯವು ` ಮೂರು 
ಲಕ್ಷಕ್ತೆಂತ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟ್ಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆಯಲು 
ಅವರು ಅನಹಹರಾಗಿದದರು. 
ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಿೋಕ್ಷಣೆಯನುು ಒಪಿಾಕೂೆಂಡಿತ್ು (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021) ಮತ್ುು 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಂದ ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆದ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ತೆಗದೆುಹಾಕಲು ಕಎೆಸ್ಡಿಬಿಗೆ ಸೂಚನಗೆಳನುು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2021) ಎಂದು 
ತಿಳಸಿತ್ು. 
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2.3.2 ಹೆಚಿಿನ ಒಳಭಯಗದ (ಕಯರ್ೆಣಟ್) ವಿಸಿುೋರ್ಣವಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗ ೆಹರ್ಕಯಸಿನ ನೆರವು 
ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಪರತಿ ಮನಗೆ ೆ`ಐದು ಲಕ್ಷ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ 30 ಚದರ ಮಿೋಟ್ರ್ ಕಾಪ್ೆಹಟ್ ವಿಸಿುೋರ್ಹದ 
ಮನಗೆಳ ನಿಮಾಹರ್ವನುು ಬೆಂಬಲ್ಲಸುತ್ುದೆ. ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಮಿಹಸಲಾದ 
ಮನಗೆಳ ಜಂಟ್ಟ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ 1816ರಲ್ಲಿ 740 ಮನಗೆಳು (ಶೆೋಕಡಾ 41)  ಹೆಚಿಚನ 
ವೆಚಚದ ಮತ್ುು 30 ಚದರ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಕಾಪ್ೆಹಟ್ ವಿಸಿು ೀಣ ಿವನುು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹು 
ಅಂತ್ಸಿುನ ಕಟ್ಿಡಗಳಾಗಿದದವು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು (ಚಿತ್ರ-2.1). ನಿಮಾಹರ್ದ 
ಗುರ್ಮಟ್ಿ ಮತ್ುು ಕಟ್ಿಡಗಳ ಗಾತ್ರವು ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆರ್ಥಹಕ ಅಹಹತೆಯ ಮೌಲೂಮಾಪನದಲ್ಲಿ 
ನೂೂನತೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ ಹಾಗೂ `ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ನಿಮಾಹರ್ದ ವೆಚಚವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ. 

ಚಿತ್ರ-2.1: ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮತಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಕಾರ್ಪೆ ಟ್್ವಿಸ್ತೀರ್ೆವನುು ಹೊಂದಿರುವ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು 

 

ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ ೭೬೨ ಡಿಯುಗಳು, ಲ್ಲಂಗರಾಜಪುರಮ್ ʼಬಿʼ ಬಾಕಿ್ 
ಕೊಳಗೆೆೋರಿ ಎಹೆಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆ 

ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ 346 ಡಿಯುಗಳು, ಸಂಜಿೋವಿನಿನಗರ ಕೊಳಗೆೆೋರಿ 
ಎಹೆಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆ 

  

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್ ೨೫೦ ಡಿಯುಗಳು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಳೊರು ೩೨ ಡಿಯುಗಳು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯೋಜನೆ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ಆಯ್ಕೆ್ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ಆರ್ಥಹಕ್ ಅಹಹತೆಯನುು್ ಆಯಾ್
ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು್ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿವೆ್ ಎಂದು್ ರಾಜೂ್ ಸಕಾಹರವು್ ತಿಳಸಿತ್ು್ (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್್ 2021). ಕಂಡಿಕ-ೆ್
2.1.1.2ರಲ್ಲಿ್ಗಮನಿಸಿದಂತೆ್ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಆರ್ಥಹಕ್ಅಹಹತೆಯನುು್ನಿರ್ಹಯಿಸುವಲ್ಲಿ್ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು್
ಸರಿಯಾದ್ ಕಾಯಹತ್ತ್ಾರತ್ೆ ವಹಸಿಲಿ್ ಎಂದು್ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ್ ಗಮನಿಸಿದ್ ಕಾರರ್್ ಉತ್ುರವನುು್
ಒಪಾಲಾಗುವುದಿಲಿ್ಮತ್ುು್ಈ್ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ್ಲೊೋಪದೊೋಷ್ಗಳಗ್ೆಜವಾಬಾದರಿಯನುು್ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೋೆಕಾಗಿದೆ. 
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2.3.3  ಪ್ಕಯೆ ಮನೆಗಳನುು ಹೊಂದಿದ ಫಲಯನುಭವಿಗಳನುು ಅಕರಮವಯಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿರುವುದು 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ್ ಫಲಾನುಭವಿ್ ಕುಟ್ುಂಬವು್ ಕೋೆಂದರದ್ ನೆರವನುು್ ಪಡೆಯಲು್ ಅಹಹರಾಗಲು್
ಭಾರತ್ದ್ ಯಾವುದೆೋ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ್ ಅವನ/ಅವಳ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ್ ಅಥವಾ್ ಅವನ/ಅವಳ್ ಕುಟ್ುಂಬದ್
ಯಾವುದೆೋ್ ಸದಸೂರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ್ ಪಕಾೆ್ ಮನಯೆನುು್ ಹೊಂದಿರಬಾರದು್ ಎಂದು್ ಯೋಜನೆಯ್
ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ್ ಕಂಡಿಕೆ-1.3 ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ುದೆ. ಅಲಿದ,ೆ್ ವಾಲ್ಲೀಕ್ತ್ ಅಂಬೆೋಡೆರ್್ ಆವಾಸ್
ಯೋಜನೆಯಂತ್ಹ (ವಾೂಂಬೆ)್ಹಂದಿನ್ಭಾರತ್್ಸಕಾಹರದ್ವಸತಿ್ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ್ಈಗಾಗಲೆೋ್
ಹರ್ವನುು್ಪಡೆದಿರುವ್ಯೋಜನೆಯನುು್ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ್(ಯು)್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು್ಎಂದೂ್
ಸಹ್ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ್ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ುದ್(ಮೆೋ್2016). 
38ರಲ್ಲಿ್ ಆಯದ್ 327್ ಎಹಚೆ್ಪಿ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ್ ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ ಹೊಸ್ ಮನಯೆನುು್
ನಿಮಿಹಸುವ್ ಮೊದಲು್ ಕಎೆಸ್ಡಿಬಿ್ ಮೊದಲೆೋ್ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ್ 16641 ಪಕಾೆ್ ಮನಗೆಳನುು್
ನೆಲಸಮಗೊಳಸಿತ್ುು್ಎಂಬುದನುು್ಬಿಒಕೂೂನಲಿ್ಲ್ಸ್ೆೋರಿಸಲಾದ್ಅವಶೆೋಷ್ಗಳ ವಿಶಷ್ಾತೆಗಳ್ಪರಿಶೋಲನೆಯಲ್ಲಿ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು್ ಗಮನಿಸಿತ್ು.್ ಮೆೋಲ್ಲನ್ 32ರಲ್ಲ್ಿ ಎರಡು್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ್ 2001-2005ರ್
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ್155್ಮನಗೆಳನುು್ಭಾರತ್್ಸಕಾಹರದ್ಹಳಯೆ್ವಾೂಂಬೆ್ಮತ್ುು್ವಸತಿ್ಮತ್ುು್ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್
ನಿಗಮ್ನಿಯಮಿತ್್(ಹುಡೊೆೋ)್ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ್ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ುು್(ಚಿತ್ರ-೨.೨). 

ಚಿತ್ರ-2.2: ನೆಲ್ಸಮ ಮಯಡಲ್ು ಪ್ರಸ್ಯುವಿಸಲಯಗಿರುವ ವಯಾಂಬ ೆಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿಲ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳು 
(ಯೋಜನೆ: ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ ೯೩೧ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು) 

 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕಾೆ ಮನೆಗಳನುು ನಿಮಿಹಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಳಯೆ 

ಮತ್ುು ಶರ್ಥಲವಾದ ಮನಗೆಳನುು ನೆಲಸಮಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ು 
(ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021). ಬಿಒಕೂೂನಲ್ಲಿ ನಿದಿಹಷ್ಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಸುುವಾಗಿ ಪಕಾೆ ರಚನೆಗಳಾದ ಕಲುಿ, 
ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ತರೋಟ್, ಮರಗೆಲಸ, ಉಕ್ತೆನ ಕಲೆಸ ಇತಾೂದಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ತೆಗದೆುಹಾಕುವುದನುು 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಜಂಟ್ಟ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೋಲನಾ ವರದಿಗಳು ಮನಗೆಳು ಶರ್ಥಲವಾಗಿಲಿ ಎಂದು 
ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಕಾರರ್ ಉತ್ುರವನುು ಒಪಾಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
2.3.4 ಆರ್ಥಣಕ ಅಹಣತಯೆನುು ಪ್ರಿಶೋಲಿಸದೆೋ ಒಂದೆೋ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಸದಸಾರಿಗ ೆ

ಪ್ರಯೋಜನ ನಿೋಡಿರುವುದು  
ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಅನವಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟ್ುಂಬವು ಪತಿ, ಪತಿು, ಅವಿವಾಹತ್ ಪುತ್ರರು 
ಮತ್ುು/ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹತ್ ಪುತಿರಯರನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ುದೆ. ಆದಾಯ ಗಳಸುವ ಒಬಬ ವಯಸೆ 
ಸದಸೂರನುು (ವೆೈವಾಹಕ ಸಿಥತಿಯನುು ಲೆಕ್ತೆಸದ)ೆ ಪರತೊೋಕ ಕುಟ್ುಂಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಅವನು/ 

 

7 ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತರುವ ವಸುುಗಳನುು ಗುತಿುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
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ಅವಳು ಭಾರತ್ದ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ/ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಕಾೆ ಮನಯೆನುು ಹೊಂದಿಲಿದಿದದರೆ. 
ವಿವಾಹತ್ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂದಭಹದಲ್ಲಿ, ಪತಿ/ಪತಿು ಅಥವಾ ಇಬಬರೂ ಒಟಾಿಗಿ ಜಂಟ್ಟ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಒಂದೆೋ ಮನಗೆೆ ಅಹಹರಾಗಿರುತಾುರೆ. ಪರತಿ ಕುಟ್ುಂಬಕೆೆ ಒಬಬರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚುಚ ಆದಾಯ ಗಳಸುವ ವಯಸೆ 
ಸದಸೂರನುು ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದಭಹದಲ್ಲಿ, ಕುಟ್ುಂಬದ ಮುಖೂಸಥರ ಅಹಹತೆಯ 

ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಲೆಕ್ತೆಸದ ೆಅಂತ್ಹ ಗಳಕೆಯ ಸದಸೂರಿಗೆ ಅಹಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ 
ಮೌಲೂಮಾಪನ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತ್ುದೆ. 
1457 ಕುಟ್ುಂಬಗಳಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೆೋ ಕುಟ್ುಂಬದ ಒಂದಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ಸದಸೂರು 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನವನುು ಪಡೆದಿದಾದರೆ ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದತಾುಂಶ್ದ 
ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ುಿ ಪ್ಾವತಿಗಳು 
`12.77 ಕೂೆೋಟ್ಟಗಳಾಗಿದಿದತ್ು. ಈ ಸಂದಭಹಗಳಲ್ಲಿ, ಇತ್ರ ಸದಸೂರ ಆರ್ಥಹಕ ಅಹಹತೆಯ 

ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಹಯಿಸದೆ ಕುಟ್ುಂಬದ ಮುಖೂಸಥರ ಅಹಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಮನಯೆ ಇತ್ರ ಸದಸೂರಿಗೆ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆದಾಯ ಗಳಸುವ ವಯಸೆ ಸದಸೂರನುು,  ಅವನು/ಅವಳು ಭಾರತ್ದ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಪಕಾೆ 
ಮನಯೆನುು ಹೊಂದಿರದಿದದರೆ ಪರತೊೋಕ ಕುಟ್ುಂಬವನಾುಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳು 
ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಿವೆ ಎಂದು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ತಿಳಸಿತ್ು (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021). ಹೆಚುಚವರಿ ಸದಸೂರ ಆರ್ಥಹಕ 
ಅಹಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಮೌಲೂಮಾಪನ ಮಾಡದಿರುವ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನಾ 
ಆಕೆ್ೋಪಣೆಯನುು ಉತ್ುರವು ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಲಲಿ.  
2.3.5 ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಯ ಮುಖ್ಾಸಥರ ಹೆಸರಲಿಲ ಮನೆಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡದಿರುವುದು 

ಕೋೆಂದರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮಿಹಸಲಾದ ಮನಗೆಳು ಕುಟ್ುಂಬದ ಮಹಳಾ ಮುಖೂಸಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಕುಟ್ುಂಬದ ಪುರುಷ್ ಮುಖೂಸಥರ ಮತ್ುು ಅವರ ಪತಿುಯ ಜಂಟ್ಟ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಯಸೆ 
ಮಹಳಯೆಿಲಿದ ಸಂದಭಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನಯೆು ಕುಟ್ುಂಬದ ಪುರುಷ್ ಸದಸೂರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು 
ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ-2.5 ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ುದೆ. 
ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ದತಾುಂಶ್ದ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 
36ರಷ್ುಿ ಕುಟ್ುಂಬದ ಪುರುಷ್ ಮುಖೂಸಥರಾಗಿದದರು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು 
ಮತ್ುು ಇದು ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳಗ ೆವಿರುದಧವಾಗಿದಿದತ್ು. ರಾಜೂ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಅನವಯ 

ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ೆೋರಿಕೊಂಡ ರಾಜೂ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಗೆಳನುು 
ಕುಟ್ುಂಬದ ಪುರುಷ್ ಮುಖೂಸಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ು 
(ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021). 

ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಜೊತೆಗ ೆಸ್ೆೋಕೂೆಂಡಿರುವ ಮತ್ುು ಕೋೆಂದರದ ನೆರವನುು ಪಡೆದಿರುವ ರಾಜೂ ವಲಯದ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳನುು ಅನುಸರಿಸ 
ಬೆೋಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ುರವು ಸಿವೋಕಾರಾಹಹವಲಿ. 

2.4 ಕಯಯಣತ್ಂತ್ರ ಯೋಜನ ೆಮತ್ುು ವಯರ್ಷಣಕ ಯೋಜನೆಗಳ ತ್ಯಯರಿಕೆಯಲಿಲ ವಿಳಂಬ 

ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಹಂತ್ಗಳನುು ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆ-2.2ರಲಿಲ 
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ: 
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ನಕ್ಷ-ೆ೨.೨: ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಯಾನ ಹಂತ್ಗಳು 

 

ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಸಮಿೋಕೆ್ಯನುು ಪೂರ್ಹಗೊಳಸಿದ ನಂತ್ರ ಯುಎ ಲ್ಬಿಯ ಮೂಲಕ ಹ ಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒ ಎ 

ಸಿದಧಪಡಿಸಬೆೋಕೆಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ-8.3 ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ುದೆ. 
ಹ ಚ್ಎ ಫ ್ಎಪಿಒ ಎ ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು)ನ ನಾಲುೆ ಘಟ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮಧೂಸಿಥಕಗೆಳ ಜೊತೆಗೆ 
ವಸತಿಯ ಬೆೋಡಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನುು ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗ ೆ ಬೆೋಡಿಕೆಯನುು ಪೂರೆೈಸಲು ನಿಧಿಯ 

ಅಗತ್ೂತೆಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ುದೆ. ಹ ಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒಎನ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಯುಎಲ್ಬಿಗಳ ು 
ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಲಭೂತ ೆಮತ್ುು ಆದೂತೆಯನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ುಿಕೂೆಂಡು 2015ರಿಂದ 2022ರ ವರಗೆಿನ 
ವಷ್ಹವಾರು ಗುರಿಗಳನುು ಹೊಂದಿರುವ ಎಐಪಿಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಬೋೆಕು.  ಜೂನ್ 2016 ರೂೆಳಗೆ 
ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ ಮತ್ುು ಹ ಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒ ಎ ತ್ಯಾರಿಕೆಯನುು ಪೂರ್ಹಗೊಳಸಬೋೆಕು 
ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ುು (ಮೆೋ 2016). 
ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು ಹ ಚ್ಎ ಫ್ಎಪಿಒ ಎ ತ್ಯಾರಿಸದೆಯ್ಕೋ 2016-2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನುು 
ಅನುಮೊೋದಿಸಿದದವು ಮತ್ುು ಕಾಯಹಗತ್ಗೊಳಸಿದದವು ಎಂದು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 270 
ಯುಎಲ್ಬಿಗಳ ಹ ಚ್ಎ ಫ್ಎಪಿಒ ಎ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಕಲೆಸವನುು `7.೬೭ ಕೂೆೋಟ್ಟ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ಮೂರು8 
ಸಲಹಾ ಏಜನೆಿುಗಳಗೆ ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್್ಎ ವಹಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ು (ಆಗಸಿ 2020) ಹಾಗೂ ಆ ಕಲೆಸವು 
ಪೂರ್ಹಗೊಂಡು 54ನೆೋ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ 2021) ಅನುಮೊೋದಿತ್ವಾಗಿದೆ. 
ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್್ಎ ಈ ಏಜನೆಿುಗಳಗ ೆ`5.79 ಕೂೆೋಟ್ಟಯ ಭಾಗಶ್: ಪ್ಾವತಿಯನುು (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2020 ಮತ್ುು 
ಮೆೋ 2021) ಮಾಡಿತ್ು. ಹೋಗ,ೆ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮಿೋಕೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾದ 13.72 ಲಕ್ಷ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 5.17 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೊೋದನೆಯ ನಂತ್ರ 
(ಮಾಚಹ 2016 ರಿಂದ ಮಾಚಹ 2021) ಹ ಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒ ಎ ತ್ಯಾರಿಕಯೆನುು 
ಪೂರ್ಹಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಯಹತ್ಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯನುು ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಕಾಯಹಗತ್ಗೊಳಸಲು ಕಾಯಹತ್ಂತ್ರ 
ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕಾಯಹ ನಿವಹಹಸುವ ಹ ಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒ ಎ ಸ್ಾಕಷ್ುಿ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಜೊತೆಗ ೆವಾರ್ಷಹಕ 
ಗುರಿಗಳು/ಗುರಿಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವ ಎಐಪಿಗಳೊೆಂದಿಗ ೆ ಪೂರಕವಾಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ೂವಾಗಿದೆ. 
ಎಐಪಿಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸದಿರುವುದು, ಯೋಜನೆಗಳನುು ಕೈೆಗೆತಿುಕೂೆಳಳಲು ವಾಷ್ಹಕ ಗುರಿಗಳನುು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ುು ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಹಗೊಳಸಲು 
ಸಮಯವನುು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸದಿರುವುದನುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಐದು ವಷ್ಹಗಳ ನಂತ್ರ ಹ ಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒ ಎ ತ್ಯಾರಿಕಯೆು ಕೋೆವಲ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಉದದೆೋಶ್ವನುು ಪೂರೆೈಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯನುು ಸಮಪಹಕವಾಗಿ 
ಕಾಯಹಗತ್ಗೊಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಹೋಗಾಗಿ ಹ ಚ ್ಎಫ್ಎಪಿಒ ಎ ಅನಗತ್ೂವಾಗಿತ್ುು ಮತ್ುು 
ಅದಕಾೆಗಿ ಮಾಡಿದ `5.79 ಕೂೆೋಟ್ಟ ವೆಚಚವು ಅದರಿಂದ ಕೂೆರೋಢೋಕರಿಸಬೋೆಕಾದ ಪರಯೋಜನಗಳಗೆ 

 

8 ಮೆ.ಎನ್್ಸಿಪಿಎ ಇನ್್ಫ್ಾರಸರಕಚರ್್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪ್ೆೈವೆೋಟ್್) ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಹುಡೊೆೋ ಮತ್ುು ಎಸ್ಟ್ಟಇಎಸ್ಎಎಲ್ಐಟ್ಟ 

•ಬಪೀಡಿಕಪ
ಸಮೀಕ್ಷಪ

೧ನಪೀ

•ಹಪಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒಎಯ
ತಯಾರಿಕಪ

೨ನಪೀ
•ಎಐಪಿಯ
ತಯಾರಿಕಪ

೩ನಪೀ

•ಡಿಪಿಆರ್
ತಯಾರಿಕಪ

೪ನ ೀ
•ವಾಸತವಿಕ
ಅನುಷ್ಾಾನ

೫ ನ ೀ
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ಹೊೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ನೂೂನತೆಗಳು ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಸಮಿೋಕೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಿಸಲಾದ 13.72 ಲಕ್ಷ ವಸತಿರಹತ್ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 8.54 ಲಕ್ಷ (ಶೆೋಕಡಾ 62) 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಅನುಮೊೋದಿತ್ ವಸತಿ ಘಟ್ಕಗಳನುು ಪೂರ್ಹಗೊಳಸದಿರುವಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ವಸತಿ 
ಘಟ್ಕಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತ್ು (ಮಾಚಹ 2021). 
ಹ ಚ್ಎ ಫ ್ಎಪಿಒ ಎ ಸಲ್ಲಿಕಯೆಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನುು ಸಕಾಹರವು ಒಪಿಾಕೂೆಂಡಿತ್ು (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021) ಮತ್ುು 
ಐದು ವಷ್ಹಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನದ ನಂತ್ರ ಕಾಯಹತ್ಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಿದುದ ರಾಜೂದಲಿ್ಲ 
ಕಾಯಹಕರಮದ ಕಾಯಹಕ್ಷಮತೆಯನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವ ಅವಕಾಶ್ವನುು ಒದಗಿಸಿದ ೆಹಾಗೂ ಅದು ಉಳದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನುು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ 
ಎಂದು ತಿಳಸಿತ್ು. ಹ ಚ್ಎ ಫ್ಎಪಿಒಎ ಸಲ್ಲಿಸದಿದದರೆ, ಆ ಉದೆದೋಶ್ಕಾೆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹರ್ವನುು ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಹರಕೆೆ ಬಡಿಾಯಂದಿಗೆ ಹಂತಿರುಗಿಸಬೋೆಕ್ತತೆುಂದೂ ಸಹ ತಿಳಸಲಾಯಿತ್ು. ಯೋಜನಾ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕಗೆಳನುು ಪೂವಾಹನವಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧೂವಿಲಿದ ಕಾರರ್ ಉತ್ುರವನುು ಒಪಾಲಾಗುವುದಿಲಿ 
ಮತ್ುು ನಿಗದಿತ್ ಮೆೋಲ್ಲವಚ್ಾರಣ ೆಮತ್ುು ಮೌಲೂಮಾಪನ ಕಾಯಹವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಬಹಂಧಗಳು 
ಮತ್ುು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕರಮಗಳನುು ಗುರುತಿಸಬೋೆಕು. ಐದು ವಷ್ಹಗಳ ನಂತ್ರ ಹ ಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒ ಎ 

ತ್ಯಾರಿಸಿರುವುದು, ಆ ಉದದೆೋಶ್ಕಾೆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹರ್ವನುು ಬಳಸಿಕೊಳಳಲು ಕೈೆಗೂೆಂಡ ತಾತಾೆಲ್ಲಕ 
ಕರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ುರವು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ುದೆ. 

2.5 ವಸತಿ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಡಯಾಯವಯಗಿರುವ ಸುಧ್ಯರಣೆಗಳನುು ಮಯಡದಿರುವುದು 

ದುಬಹಲ ವಗಹಗಳು ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ ಎಲಿರಿಗೂ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಗರ ಪರದೋೆಶ್ದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ 

ಲಭೂತೆಯು ಬಹುದೊಡಾ ತೊಡಕಾಗಿದ.ೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡೆತ್ಡಗೆಳನುು 
ನಿವಾರಿಸಲು ಕೈೆಗಟೆ್ುಕುವ ವಸತಿ ಸ್ೆೋರಿದಂತ ೆ ವಸತಿ ಕ್ೋೆತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು ಸುಲಭಗೂೆಳಸಲು 
ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಾಾಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಸ್ೆೋರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ುು ನಗರ 
ವೂವಹಾರಗಳ ಮಂತಾರಲಯದೂೆಂದಿಗೆ ಪರಸಾರ ಒಪಾಂದ ಪತ್ರಕೆೆ (ಎಮ್ಒಯು) ಸಹ ಮಾಡುವ 
(ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2015) ಮೂಲಕ ಮೆೋಲ್ಲನ ಕಡಾಾಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಲು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು 
ಒಪಿಾಗೆ ನಿೋಡಿತ್ುು. ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಸಬೋೆಕಾದ ಆರು ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲ,ಿ ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ಕೊೋಷ್ಟಕ-2.2ರಲಿಲ 
ವಿವರಿಸಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಕೈೆಗೂೆಂಡಿತ್ು. 

ಕೊೋಷ್ಟಕ-೨.೨: ರಯಜಾ ಸಕಯಣರವು ಕೆೈಗೂೆಂಡ ಕಡಯಾಯದ ಷ್ರತ್ುುಗಳು 
ಕರಮ 

ಸಂಖ್ೆಾ ಕಡಯಾಯದ ಷ್ರತ್ುುಗಳು ಸಿಥತಿ 

1 

ರಾಜೂಗಳು/ಕೆೋಂದಾರಡಳತ್ ಪರದೆೋಶ್ಗಳು ಇಡಬುಿುಎಸ್/ಎಲ್ಐಜಿ 
ವಸತಿಗಾಗಿ ಪೂವಹ-ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ುು ಕಟ್ಿಡ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲ ೆಕಟ್ಿಡ ಅನುಮತಿ ಮತ್ುು ಬಡಾವಣೆ 

ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಎನುುವ ವಿಧಾನವನುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳತ್ುವೆ ಅಥವಾ ನಿದಿಹಷ್ಿ ನಿಮಿಹತ್ ಪರದೆೋಶ್ ಅಥವಾ 
ನಿವೆೋಶ್ನಗಳಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಬಹುದು. 

30X40 ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಯ ಕಡಿಮೆ 

ಅಪ್ಾಯದ ಕಟ್ಿಡಕೆೆ ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುವುದನುು ಮಾದರಿ ಕಟ್ಿಡ ಬೆೈಲಾಗಳು 2017 ರಲ್ಲಿ 
ಸ್ೆೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 

2 

ನಗರಪರದೆೋಶ್ದ ಮಾಸಿರ್ ಪ್ಾನಿ್್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಸತಿ 
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೋೆ ಭೂಮಿಯಿದದರೆ ರಾಜೂಗಳು/ಕೆೋಂದಾರಡಳತ್ 
ಪರದೆೋಶ್ಗಳು ಪರತೊೋಕ ಕೃರ್ಷಯ್ಕೋತ್ರ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ೂವನುು 
ನಿವಾರಿಸುವ ಕಾಯಹವಿಧಾನ ಮತ್ುು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕು 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡುವುದು. 

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾಹರಿೋ ಆದೆೋಶ್ವನುು ಹೂೆರಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
(ಆಗಸಿ್ 2014) 

ಆಧಾರ: ಆರ್್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹತಿ 
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ಆದಾಗೂೂ, ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಕಡಾಾಯ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು 
ಇನೂು (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021) ಪೂರ್ಹಗೊಳಸಬೋೆಕ್ತದೆ. ಕಡಾಾಯ ಷ್ರತ್ುುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಸಿಥತಿಯನುು 
ಕೂೆೋಷ್ಿಕ-2.3ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೊೋಷ್ಟಕ-೨.೩: ರಯಜಾ ಸಕಯಣರವು ಇನೂು ಪ್ೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೆೋಕ್ರರುವ ಕಡಯಾಯ ಷ್ರತ್ುುಗಳು 
ಕರಮ 

ಸಂಖೊ ಕಡಾಾಯ ಷ್ರತ್ುುಗಳು ಸಿಥತಿ 

1 

ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅನುಮೊೋದನೆ ಮತ್ುು ಕಟ್ಿಡದ ಅನುಮತಿಗಳಗೆ 
ಯುಎಲ್ಬಿ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಮತ್ುು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ತಿರುವಳಯನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ವೂವಸ್ೆಥಯಂದನುು ಜಾರಿಗೆ 
ತ್ರಬೆೋಕು. 

ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಲಿ 

2 

ರಾಜೂಗಳು/ಕೆೋಂದಾರಡಳತ್ ಪರದೆೋಶ್ಗಳು ಕೆೈಗೆಟ್ಕುವ ದರದ ವಸತಿಗಾಗಿ 
ಭೂಮಿಯನುು ಮಿೋಸಲ್ಲಡಲು ತ್ಮಮ ಮಾಸಿರ್ ಪ್ಾನಿ್್ಗಳನುು 
ಸಿದಧಪಡಿಸಬೆೋಕು/ತಿದುದಪಡಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜೂವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ (ಜನವರಿ 
2015) ಕನಾಹಟ್ಕದ ಗೌರವಾನಿವತ್ ಉಚಚ ನಾೂಯಾಲಯವು 
(ಮಾಚಹ 2015) ಖಾಸಗಿ ಡೆವಲಪರ್್ಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಿಟ್್ 
ಅಜಿಹಗಳಂದ ತ್ಡೆಯಾಜ್ಞ ೆ ನಿೋಡಿತ್ು. ತ್ಡೆಯಾಜ್ಞಯೆನುು 
ಇನೂು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿಲಿ (ಸ್ೆಪ್ೆಿಂಬರ್ 2021) 

೩ 
ಎ ಮ ್ಒಹ ಚ್ಯು ಎ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ (ಜೂನ್ 2021) ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ 
ಅಧಿನಿಯಮ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೂಗಳು/ಕೆೋಂದಾರಡಳತ್ ಪರದೆೋಶ್ಗಳು 
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲರಿುವ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನುು ತಿದುದಪಡಿ ಮಾಡಬೋೆಕು 

ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ಬಾಡಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನುು ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಹರದ ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ತಿದುದಪಡಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

4 

ರಾಜೂಗಳು/ಕೆೋಂದಾರಡಳತ್ ಪರದೆೋಶ್ಗಳು ಹೆಚುಚವರಿ ಎಫ್ಎಆರ್/ 

ಎಫ್ಎಸ್ಐ/ಟ್ಟಡಿಆರ್ ಅನುು ಒದಗಿಸಬೆೋಕು ಮತ್ುು ಅಗತ್ೂವಿದದರೆ 
ಕೊಳಗೆೆೋರಿ ಪುನರಾಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚಚದ ವಸತಿಗಾಗಿ 
ಸ್ಾಂದರತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಸಡಿಲಗೊಳಸಬೆೋಕು. 

ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಲಿ 

ಆಧಾರ: ಆರ್್ಜಿಹಚೆ್ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹತಿ 

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಸುವಿಕಯೆನುು ಉತೆುೋಜಿಸಲು ನಿಗದಿತ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು 
ಕಲ್ಲಾಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪರಗತಿಯು, ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗಿನ ಐಎಸ್ಎಸ್ಆರ್್ ಮತ್ುು ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟ್ಕಗಳನುು  ಅನುಷ್ಾಾನ ಗೊಳಸದಿರುವಲಿ್ಲ 
ಪರಿರ್ಮಿಸಿತ್ು. ಹೋಗೆ, ಮಾಗಹಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಸಿದಂತ ೆಯೋಜನೆಯ ಯಶ್ಸಿವ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆೆ ಅಗತ್ೂವಾದ 
ನಿಯಂತ್ರರ್ ಮತ್ುು ಕಾನೂನು ಚ್ೌಕಟ್ಿನುು ರಚಿಸಲು ರಾಜೂ ಸಕಾಹರವು ವಿಫಲವಾಯಿತ್ು. 
ಭಚರತ್ಸಕ್ಚಿರದ್ಮ ರನ ೀ್ಕ ಂತಿ ನ್ಅನುದಚನವನು ು್ಬಿಡುಗಡ ್ಮಚಡಲ ು್ಕಡಚಾ ಯದ್ಷರತುು ಗಳನುು ್
ಅನುಸರಣ  ್ ಮಚಡುವುದು್ ಅತಯ ಗತಯ ವಚ ಗಿದ ್ ಮತುು ್ ಗರಿಷಾ ್ ಪರಮಚಣ ದಲ್ಲಿ ್ ಪ ಣ ಿಗ  ಳಸಲಚಗುವುದು ್
ಎಂ ದು್ ಸಕ್ಚಿರವು್ ತಿಳಸಿತು್ ( ಸ ಪ ಿ ಂಬರ್್ 2021) .್ ಆದಚಗ ಯ ,್ ಕಡಚಾ ಯದ್ ಸುಧಚರಣ ಗಳನುು ್
ಪ ಣ ಿಗ  ಳಸಲು್ ಯಚವುದ ೀ್ ಕಿರಯಚ್ ಯೀಜನ ್ ಅಥವಚ್ ಸಮಯದ್ ಚ್ೌಕಟಿನುು್ ಉ ತು ರದ ಲ್ಲ ಿ ್
ಉ ಲ ಿ ೀಖಿಸಿಲಿ.  


