
¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄºÁ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀ ªÀgÀ¢

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ §qÀªÀjUÉ
ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄµÁ×£ÀzÀ ªÉÄÃ°£À

PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
2022£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ªÀgÀ¢ ¸ÀASÉå 4

PÀ£
Áð

l
PÀ ¸

ÀPÁð
g
À -

 2022£
ÉÃ ª

Àµ
Àð
z
À ª

Àg
À¢
 ¸

ÀAS
Éå 4



 

 

 

ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು  
ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧಕ್ರ ವರದಿ 

 

 

ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್ದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪರದೆೋಶದ ಬಡವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜರ್ೆಗಳ 
ಅನುಷ್ಾಾನದ ಮೋಲ್ಲನ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧರ್ೆ  

 

 

 

 

 

 

ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್ ಸಕಾಾರ 
೨೦೨2ರ್ೆೋ ವರ್ಾದ ವರದಿ ಸಂಖ್ೆೆ - 4 





ವಿಷಯಸೂಚಿ 

i 

ವಿಷಯಸೂಚಿ 
 

ಕಂಡಿಕೆ ವಿವರಗಳು ಪುಟ 
ಸಂಖ್ೆೆ 

 ಮುನ್ುುಡಿ   v 

 ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಾಂಶ   vii 

ಅಧ್ಯೆಯ-I ಪರಿಚಯ   

1.1 ಆಡಳಿತ ಮತುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ ರಚನೆ  1 

1.2 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಉದೆದೋಶಗಳು 2 

1.3 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಮಾನ್ದಾಂಡ 3 

1.4 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವ್ಾಾಪ್ತು 3 

1.5 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಿಧಾನ್ 3 

1.6 ಕ್ೃತಜ್ಞತೆ 4 

1.7 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಾಂಡುಬಾಂದ ಅಾಂಶಗಳು 4 

ಅಧ್ಯೆಯ-II ಫಲಯನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ುು ಯೋಜನ ೆ  

2.1 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ 5 

2.2 ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ೆಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಜೆ ೋಡಣ ೆ 8 

2.3 ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಮೋಕೆ್ಷರ್ ಹೆ ರಗಿನ್ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕಕ 
ಮಾಡಿರುರ್ುದು 

10 

2.4 ಕೌಶಲ್ಾ ಯೋಜನೆ ಮತುು ವ್ಾರ್ಷಯಕ್ ಯೋಜನೆಗಳ ತಯಾರಿಕರೆ್ಲ್ಲಿ 
ವಿಳಾಂಬ 

14 

2.5 ರ್ಸತಿ ಕ್ಷೋೆತರದ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ಕ್ಡ್ಾಾರ್ವ್ಾಗಿರುರ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ುು 
ಮಾಡದಿರುರ್ುದು 

16 

ಅಧ್ಯೆಯ-III ಪಯಲುದಯರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಟೆುಕುವ ವಸತಿ  

3.1 ಪರಿಚರ್ 19 

3.2 ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಾಂಪನ್ ೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೆರತ ೆ 19 

3.3 ಎಹಚೆ್ಪ್ತ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೆ ಳಿಸುವಿಕರೆ್ಲ್ಲಿ ಕ ೆರತ ೆ 23 

ಅಧ್ಯೆಯ-IV ಫಲಯನುಭವಿ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಸತಿ ನಿರ್ಯಾಣ  

4.1 ಪರಿಚರ್ 29 

4.2 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಲ್ಗತಿುಸುರ್ ಕ ೆರತಯೆಾಂದಾಗಿ ಕೋೆಾಂದರದ 
ನೆರರ್ನ್ುು ಬಿಡುಗಡ್ೆ ಮಾಡದಿರುರ್ುದು 

30 



೨೦೨೨ರ ವರದಿ ಸಂಖ್ೆೆ: 4 
 

ii 

4.3 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ೆಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರರ್ನ್ುು ಬಿಡುಗಡ್ೆ ಮಾಡದಿರುರ್ುದು 30 

4.4 ಅಪ ರ್ಯ ಮನಗೆಳ ಮೋಲೆ ಫಲ್ಪರದರ್ಲ್ಿದ ವ್ೆಚಚ 32 

4.5 ನೆೋರ ಪರಯೋಜನ್ ರ್ಗಾಯರ್ಣೆ 33 

ಅಧ್ಯೆಯ-V ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  

5.1 ಪರಿಚರ್ 35 

5.2 ಭೌತಿಕ್ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆರ್ು ಕ ೆರತರೆ್ು ನ್ಕ್ಲ್ಲ ಪಾರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿರ್ಮಸಿತು 

35 

5.3 ಜಿಯೋ-ಟ್ಾಾಗಿಾಂಗ್ ಮ ಲ್ಕ್ ಮನಗೆಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ 36 

5.4 ಟಿಪ್ತಕ್ ಾಎಮ್ಎ ಕಾರ್ಯವ್ೆೈಖರಿ 40 

5.5 ಸಿಎಲ್ಟಿಸಿರ್ ಕಾರ್ಯವ್ೆೈಖರಿ 41 

5.6 ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ 41 

ಅಧ್ಯೆಯ-VI ಫಲ್ಲತಯಂಶ ಮತ್ುು ಶಿಫಯರಸುಗಳು  

6.1 ಫಲ್ಲತಯಂಶ 43 

6.2 ಶಿಫಾರಸುಗಳು 45 

 ಅನ್ುಬಾಂಧಗಳು 49 

 ಶಬಧಕೆ ೋಶ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ವಿಷಯಸೂಚಿ 

iii 

ಅನುಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟ ಿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಅನುಬಂಧ 
ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಿವರಗಳು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 

1.1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಗಳ 
ವಿರ್ರಗಳು 

49 

2.1 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕ್ಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನಗಳನತು 
ಪಡೆದ ಫಲಾನತಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

50-51 

2.2 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಕೊೆಳಗೆೆೋರಿ ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ ನಿಗಮರ್ು ಅನತಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಿದ 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಹತ ಪರಯೋಜನಗಳನತು ಪಡೆದ 
ಫಲಾನತಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

52-54 

2.3 ವಿವಿಧ ಘಟಕ್ಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಫಲಾನತಭವಿ ಮತ್ತು ಪತಿ/ಪತಿು ಇಬಬರೊ 
ಪರಯೋಜನಗಳನತು ಪಡೆದ ವಿರ್ರಗಳು 

55 

2.4 ಬೆೋಡಿಕೆರ್ ಸಮೋಕೆ್ಷರ್ಲ್ಲಿ ಗತರತತಿಸಲಾದ ಫಲಾನತಭವಿಗಳಿಗಿಂತ್ 
ಅನತಮೋದ್ಧತ್ ರ್ಸತಿ ಘಟಕ್ಗಳು ಹೆಚಿ್ಚರತರ್ ನಗರ ಸಥಳಿೋರ್ 

ಸಿಂಸ್ೆಥಗಳನತು ತೆೊೋರಿಸತರ್ ತ್:ಖೆ್ು 

56 

3.1 ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳನತು ಅನತಸರಣೆ 
ಮಾಡದ್ಧರತರ್ುದತ 

57-58 

3.2 ಫಲಾನತಭವಿರ್ ಪಾಲನತು ರ್ಿಂತಿಗೆ ನಿೋಡದ ಕಾರಣ ರ್ಸತಿ 
ಘಟಕ್ಗಳನತು ಪಾರರಿಂಭಿಸದ್ಧರತರ್ುದನತು ತೆೊೋರಿಸತರ್ ತ್:ಖೆ್ು 

59 

3.3 ಯೋಜನೆಗಳ ಅನತಮೋದನೆ/ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆೊಳಿಸತವಿಕೆರ್ಲ್ಲಿನ 
ವಿಳಿಂಬದ ಕಾರಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮ 

60-61 

3.4 ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ರಚನೆಗಳನತು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲತ ಗತತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ತಿಗಳನತು ತೆೊೋರಿಸತರ್ ತ್:ಖೆ್ು  

62-63 

4.1 ಫಲಾನತಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಮಾಡಿರತರ್ ಕೋೆಿಂದರದ ನೆರವಿನ ಎರಡತಬಾರಿರ್ 

ಪಾರ್ತಿಗಳನತು ತೆೊೋರಿಸತರ್ ತ್:ಖೆ್ು 
64-67 

4.2 ಫಲಾನತಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಮಾಡಿರತರ್ ರಾಜಯ ನೆರವಿನ ಎರಡತಬಾರಿರ್ 

ಪಾರ್ತಿಗಳನತು ತೆೊೋರಿಸತರ್ ತ್:ಖೆ್ು 
68-69 

5.1 ಸ್ಾಧಿಸಿದ ಪರಗತಿಗೆ ಅಸಮನಾದ ಅಧಿಕ್ ಪಾರ್ತಿಗಳನತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ 
ಫಲಾನತಭವಿಗಳನತು ತೆೊೋರಿಸತರ್ ತ್:ಖೆ್ು 

70 





v 

ಮುನ್ನಡಿ 
 

 

1. ೩೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ಕ್ಕೆ ಕ್ಕೊನಕಗಕೊೊಂಡ ಭಾರತದ ಲಕಕ್ೆನಿಯೊಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಾಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧಕ್ರ 
ಈ ವರದಿಯನ್ುು ಭಾರತದ ಸೊಂವಿಧಾನ್ದ ೧೫೧(೨)ನಕೋ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ್ 
ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೊಂಡಿಸಲು ಕ್ನಾ್ಟಕ್ ಸಕ್ಾ್ರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಕ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಕ್ಕೆ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದಕ. 

2. ೨೦೧೫-೨೧ನ್ುು ವ್ಾಯಪಿಸುವ ಈ ವರದಿಯು ಕ್ನಾ್ಟಕ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಗರ ಪರದಕೋಶದ ಬಡವರಿಗಕ ವಸತಿ 
ಯೋಜ್ನಕಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ದ ಮೋಲ್ಲನ್ ಕ್ಾಯ್ನಿವ್ಹಣಾ ಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧನಕಯ 

ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನ್ುು ಒಳಗಕೊೊಂಡಿದಕ. 
3. ಭಾರತದ ಲಕಕ್ೆನಿಯೊಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಾಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧಕ್ರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ 

ಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧನಾ ಮಾನ್ದೊಂಡಗಳಿಗಕ ಅನ್ುಗುಣವ್ಾಗಿ ಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧನಕಯನ್ುು ನ್ಡಕಸಲಾಗಿದಕ. 
4. ಈ ಭಾಷ್ಾೊಂತರಿಸಿದ ಆವೃತಿುಯಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದಕೋ ಸೊಂದಕೋಹಗಳಿಗಕ ಆೊಂಗಿ ಭಾಷ್ಾ ಆವೃತಿುಯೋ 

ಅಧಿಕ್ೃತವ್ಕೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಕೋಕ್ು. 
 

 

 

 





 

 vii   

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) 
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• 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) 
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ಜೂ  2015 ರ ಲ್ ಾರ್ರಂ ದ ಪರ್ ಾನ ಮಂ ರ್ ಆ ಾ  ೕಜ ೆಯು-ಎಲಲ್ ಗೂ ವಸ  (ನಗರ) 
[ ಎ  ಎ ೈ (ಯು)] ಏಳು ವಷಗಳ ಅವ ಯ ಲ್ ನಗರ ಪರ್ ೇಶದ ಎ ಾಲ್ ಬಡವ ೆ ವಸ  

ಒದ ಸುವುದನುನ್ ಆ ೋ ತುತ್. ಕ ಾಟಕ ಸ ಾರವು ಪರ್ ಾನ ಮಂ ರ್ ಆ ಾ  

ೕಜ ೆ ಂ  ೆ ೊಂ ಾ ೆ ಾಗುವ ಕ ಾಟಕ ೖೆ ೆಟಕುವ ವಸ  ೕ  (ಕ ಾಟಕ 
ಅ ೋಡಬ  ೌ ಂ  ಾ ), 2016ನುನ್ ಅ ಸೂ ತು ( ೕ ೨೦೧೬) ಮತುತ್ ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ 

ಾಜಯ್ ವಲಯ ವಸ  ೕಜ ೆಗಳನುನ್1 ಈ ೕಜ ೆಯ ಲ್ ೇ ತು. ೕಜ ೆಯು ೆಳ ನ 
ಾಲುಕ್ ಘಟಕಗಳನುನ್ ಒಳ ೊಂ ತುತ್: 
 ೊ ೆ ೇ ಗಳನುನ್ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಾಥ್ನದ ಲ್ ಪುನ  ಅ ವೃ ಧ್ಪ ಸುವುದು 

(ಐಎ ಎ ಆ )- ಭೂ ಯನುನ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಾ  ಬಳ ೊಂಡು ಾಸ  ಅ ವೃ ಧ್ ಾರರ 
ಸಹ ಾ ತವ್ದ ಲ್ ೊ ೆ ೇ  ಾ ಗಳ ಪುನವಸ  

 ಾಲ ಆ ಾ ತ ಸ ಾಯಧನ ೕಜ  ೆ ( ಎ ಎ ಎ )–ಆ ಕ ಾ  ಂದು ದ 

ವಗಗ  ೆ (ಇಡಬುಲ್ಯ್ಎ )/ಕ  ಆ ಾಯ ರುವ/ಮಧಯ್ಮ ಆ ಾಯ ರುವವ  ೆ ಾಲ 

ಆ ಾ ತ ಸ ಾಯಧನ ೕಜ ೆಯ ಲ್ ವಸ ಯನುನ್ ಒದ ಸುವುದು. 
 ಾಲು ಾ ೆಯ ಲ್ ೈ ಟೆಕುವ ೆ ೆಯ ಲ್ ವಸ  (ಎ ೆ  ) – ಾವಜ ಕ ಅಥ ಾ ಾಸ  

ವಲಯದ ಸಹ ಾ ತವ್ದ ಮೂಲಕ ಪರ್ ಂದು ಆ ಕ ಾ  ಂದು ದ ವಗದ ಮ ೆ ೆ 
`೧.೫೦ ಲಕಷ್ ೇಂದರ್ದ ಅನು ಾನ ೊಂ ೆ ಪೂರಕ ೆರವು. 

 ಫ ಾನುಭ  ೇತೃತವ್ದ ೈಯ ತ್ಕ ವಸ  ಾಣ ( ಎ  )- ೊಸ ಮ ೆ ಅಥ ಾ 
ಅ ವೃ ಧ್ ಾ  ಪರ್  ಇಡಬುಲ್ಯ್ಎ  ಮ ೆ  ೆ`1.50 ಲಕಷ್ ೇಂದರ್ದ ೆರವು. 

ಕ ಾಟಕ ಸ ಾರದ ವಸ  ಇ ಾ ೆಯು ಅನು ಾಠ್ನ ೊ ದ ೕಜ ೆಗ ಾದ ಎ ೆ   ಮತುತ್ 
ಎ   ಘಟಕಗಳ ಾಯ ವಹ ಾ ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ೆಯನುನ್ ನ ೆಸ ಾ ತು. 

1.1 жяΣѓ ќѓ—ķ еї—Ĥỳĳї џшė’  

ವಸ  ಮತುತ್ ನಗರ ವಯ್ವ ಾರಗಳ ಸ ಾಲಯದ (ಎ  ಒ ೆ  ಯುಎ2) ಾಯದ ಯವರ 
ೇತೃತವ್ದ ೇಂದರ್ ಮಂಜೂ ಾ  ಮತುತ್ ೕ ವ್ ಾರ ಾ ಸ ಯು ( ಎ  ಎ  ) ಾರತ 

ಸ ಾರದ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ೕಜ ೆಯ ಉನನ್ ಾ ಾರ ಸಂ ೆಥ್ ಾ .ೆ ಕ ಾಟಕ ಸ ಾರವು ಮುಖಯ್ 
ಾಯದ ಗಳು ಮತುತ್ ಕ ಾಟಕ ಸ ಾರದ ವಸ  ಇ ಾ ೆಯ ಾಯದ ಗಳ ಅಧಯ್ಕಷ್ ೆಯ ಲ್ 
ಅನುಕರ್ಮ ಾ  ಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಮಂಜೂ ಾ  ಮತುತ್ ೕ ವ್ ಾರ ಾ ಸ  (ಎ  ಎ  ಎ  ಎ  ) 

ಾಗೂ ಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ೌಲಯ್ ಾಪನ ಸ ಗಳನುನ್ (ಏ  ಎ  ಎ ) ರ ತು (ಜನವ  ೨೦೧೬) 
ಮತುತ್ ೕಜ ೆಯ ಯ ಎ ೆ   ಮತುತ್ ಎ   ಘಟಕಗಳ ಅನು ಾಠ್ನ ಾಕ್  ಾ ೕ  ಾಂ  

 
1 ಾ. .ಆ .ಅಂ ೇಡಕ್  ಾಸ ೕಜ ೆ, ೕೆವ ಾ  ಅರ  ವಸ  ೕಜ ೆ ಮತುತ್ ಾಜ ೇ  ನಗರ ವಸ  

ೕಜ  ೆ

2 ನಗ ಾ ವೃ ಧ್ ಸ ಾಲಯ ಮತುತ್ ವಸ  ಮತುತ್ ನಗರ ಬಡತನ ಮೂಲ ಾ ಮಂ ಾರ್ಲಯ ೂೆಂ  ೆ ೬-೭-
೨೦೧೭ರಂದು ಲನ ೊಂಡು ಾಥ್ ತ ಾದ ಮಂ ಾರ್ಲಯ 
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Χнύ нτ Χ
(ěỳџѓ ẃĄỳăџѕ ќэĲѕΡń

Џ†ъė’ў йїĻѓ ΒĖỳăџхಳї—Ļ
ē ’Ć’ѕ—Ą ’―ಳùŅẀ ẃΚΎ)

нύ нψ нύ нτ Χ
( ೈ ೆ ತ್ ೊಂಡ ೕಜ ೆಗಳ ೆ  ಎ  ಎ ಒಎ, ಎಐ
ಮತುತ್ ಆ  ಗಳನುನ್ ಅನು ೕ ಸುವುದು ಮತುತ್
ಮಂಜೂ ಾ ಾ ಅವುಗಳನುನ್ ಎ  ಎ  ೆ

ರ ಾ ಸುವುದು)

нύ нψ нο н ж¯ жφ Ħ ’α Χнψ 

( ಧ ಅನು ಾಠ್ನ ಏ ೆ ಸ್ಗಳ ನಡು ೆ 
ಸಮನವ್ಯ ೆಕ್ ಜ ಾ ಾದ್ರ ಾ ರು ಾತ್ ೆ ಮತುತ್ 

ೕಜ ೆಯ ಪರ್ಗ ಯನುನ್ ೕ ವ್ ಾರ ೆ 
ಾಡು ಾತ್ )ೆ

Χнψ ·Χ
(ಅನು ಾಠ್ನ ಏ ೆ ಸ್ಗ ೆ ೆರವು

ೕಡಲು ಾಲ್ ೇಂದರ್ಗಳ ಲ್
ಾಥ್ ಸಲಪ್ಟಟ್ವುಗಳು)

Ą’нύ ΉΘ
(ಅನು ಾಠ್ನ
ಏ ೆ ಸ್)

ў—нψ Θ
(ಅನು ಾಠ್ನ ಏ ೆ ಸ್)

нύ нψ ·Χ
(ಎ  ಎ  ಎ  ಎ ೆ ೆರವು
ೕಡಲು ಹಣ ಾಸು, ೕಜ ೆ, 
ಇಂ ಯ ಂ  ದ ಾದ
ಕಷ್ೇತರ್ಗಳ ತಜಞ್ರನುನ್ ಒಳ ೊಂಡ

ಸ )

нύ нψ нΧ
(ಎ  ಎ  ಎ  ೆ ರ ಾ ಸುವ

ದಲು
ೆ  ಎ  ಎ ಒಎ/ ಆ  ಗಳ
ಾಂ ರ್ಕ-ಆ ಕ ೌಲಯ್ ಾಪನ)

ವಸ  ಗಮ ಯ ತವನುನ್ (ಆ  ೆ  ಎ  ) ಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ೋಡ   ಏ ೆ ಸ್ಯ ಾನ್  

ೇ ತು. 
ೕಜ ೆಯ ಅನು ಾಠ್ನದ ಲ್ ಾ ಗ ಾ ರುವ ಧ ಸಂ ೆಥ್ಗಳ ಾತರ್ಗಳನುನ್ їǻ ’-›.›ರ ಲ್ 

ೕಡ ಾ ೆ: 
їǻ ’-›.1: Γнτ нĢ’‡ (ў—) Џ†ъė’ў еї—Ĥỳĳї џшė’ 

ಎ  ಎ   – ಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಾಂ ರ್ಕ ಸ  

ೆ  ಎ  ಎ ಒಎ - ಎಲಲ್ ಗೂ ವಸ  ಾಯ ೕಜ  ೆ

ಎಐ  – ಾ ಕ ಅನು ಾಠ್ನ ೕಜ  ೆ

ಆ   – ಸ ವರ ೕಜ ಾ ವರ  

ಎ   – ನಗರ ಮಟಟ್ದ ಾಂ ರ್ಕ ಸ  

ೆಎ   – ಕ ಾಟಕ ೊ ೆ ೇ  ಅ ವೃ ಧ್ ಮಂಡ  

ಯುಎ   – ನಗರ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂ ಥೆ್ 
 
1.2 Ġ’уĨјΠģ ’û†іėỳ йĕ ’Ĺ†ẁхಳù 

ಈ ೆಳ ನವು ಾಯ ವಹಣ ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ೆಗಳ ಉ ೆದ್ೕಶಗ ಾ ದದ್ವು: 
 ಎ ೆ   ಮತುತ್ ಎ   ಘಟಕಗಳ ಯ ಲ್ ಉ ೆದ್ೕ ತ ಫ ಾನುಭ ಗಳನುನ್ ಗುರು ಸುವ 

ವಯ್ವ ೆಥ್ಯು ಾಕ ಟ್ ದ್ ೇ, ಪ ಾಮ ಾ ಾ ದ್ ೇ ಮತುತ್ ಎ ಾಲ್ ಅಹ ಫ ಾನುಭ ಗಳ 
ೇಪ  ೆಮತುತ್ ಅನಹ ಫ ಾನುಭ ಗಳ ೊರ ಡು ೆಯನುನ್ ಖ ತಪ ೆತ್ೕ; 
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 2022ರ ೇ ೆ ೆ ಎ ೆ   ಮತುತ್ ಎ   ಘಟಕಗಳ ಯ ಲ್ ೕಜ ೆಗಳನುನ್ ಎ ಾಲ್ ನಗರ 
ಬಡವ  ೆವಸ  ಒದ ಸಲು ಸಮಗರ್ ಾ  ೕ ಸ ಾ ೆತ್ೕ ಮತುತ್ ಾಯಗತ ೊ ಸ ಾ ೆತ್ೕ; 

 ಅಂತಗತ ೕ ವ್ ಾರ ಾ ಮತುತ್ ೌಲಯ್ ಾಪನ ಾಯ ಾನವು ಪ ಾಮ ಾ ಾ  

ಾಯ ವ ಸು ತ್ ೆತ್ೕ. 

1.3 Ġ’уĨјΠģ ’û†іėỳ Ĝỳїѕгяхಳù 

ಈ ೆಳ ನವುಗಳು ಾಯ ವಹ ಾ ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ಾ ಾನದಂಡಗ ಾ ದದ್ವು: 
 ಪರ್ ಾನಮಂ ರ್ ಆ ಾ   ೕಜ ೆ (ನಗರ) ಾಗಸೂ ಗಳು; 
 ಕ ಾಟಕ ೖೆ ಟೆಕುವ ವಸ  ೕ , 2016, ಕ ಾಟಕ ೊ ೆ ೇ  ಪರ್ ೇಶಗಳ ಅ ವೃ ಧ್ ೕ , 

೨೦೧೬ ಮತುತ್ ಾಜಯ್ ವಲಯ ನಗರ ವಸ  ೕಜ ೆಗಳ ಾಗಸೂ ಗಳು; 
 ಎ  ಎ ೈ ವಹ ಾ ಾ  ವಯ್ವ ೆಥ್ (ಎ  ಐಎ  ) ಬಳ ೆ ಾರರ ೈ , ೨೦೧೬. 

1.4 Ġ’уĨјΠģ ’û†іėỳ ĢỳŁΓķ 

ಾಯ ವಹ ಾ ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ೆಯನುನ್ ಅ ೊಟ್ೕಬ  2020 ಂದ ಜು ೈ 2021ರವ ೆ ೆ 
ನ ೆಸ ಾ ತು ಮತುತ್ ಇದು 2015-೨೦21ರ ಅವ ಯ ಲ್ ಕ ಾಟಕದ ಲ್ ಎ  ಎ ೈ ೕಜ ೆಯ 

ಎ ೆ   ಮತುತ್ ಎ   ಘಟಕಗಳ ಅನು ಾಠ್ನವನುನ್ ಒಳ ೊಂ .ೆ ಇದು ಸ ಾಲಯ,  

ಆ  ೆ  ಎ , ೆಎ  , ಾಲ್ ನಗ ಾ ವೃ ಧ್ ೋಶ ಮತುತ್ 36 ನಗರ ಸಥ್ ೕಯ 

ಸಂ ೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ ಾಖ ೆಗಳ ಪ ೕಲ ಯೆನುನ್ ಒಳ ೊಂ ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಬಹುಹಂತದ 

ೆರ್ೕ ೕಕೃತ ಾದ ಯನುನ್ ಅಳವ ೊಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ ಾಡ ಾ ತುತ್. ಇದಲಲ್ ೆ, 
ಫ ಾನುಭ ಗಳ ಸ ೕಕಷ್ೆಯನುನ್ ನ ೆಸಲು 803 ಫ ಾನುಭ ಗಳನುನ್ (ಎ  /ಎ  / ಾ ಾನಯ್ರ 
ಅನು ಾತದ ಾರ್ ಧಯ್ ೊಂ  ೆ ಪರ್  ೕಜ ೆ  ೆ ಕ ಷಠ್ ಾಲುಕ್) ಾದೃ ಛ್ಕ ಾ  ಆ ಕ್ 
ಾಡ ಾ ತುತ್. ಆಯದ್ ೆಲ್ಗಳು, ನಗರ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂ ೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಾದ  ೕಜ ೆಗಳ 
ವರಗಳನುನ್ еї—њгі-1.1 џΡń ಒದ ಸ ಾ  ೆ. 

1.5 Ġ’уĨјΠģ ’û†іėỳ ΤĖỳї 

9 ಅ ೊಟ್ೕಬ  2020ರಂದು ವಸ  ಇ ಾ ೆಯ ಾಯದ ಗ ೂೆಂ ೆ ಪರ್ ೇಶ ಸ ೆಯನುನ್ 
ನ ೆಸ ಾ ತು. ಅದರ ಲ್ ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ಾ ಾನ, ಾಯ್ ತ್, ಉ ೆದ್ೕಶಗಳು ಮತುತ್ ಾನದಂಡಗಳನುನ್ 
ವ ಸ ಾ ತು. ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ಾ ಾನವು ಾಖ ೆಗಳ ೆಲ್ೕಷ ೆ, ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ಾ ಪರ್ ೆನ್ಗ ೆ 

ಪರ್ ರ್ ಗಳು, ೆಎ  /ನಗರ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂ ೆಥ್ಗಳ (ಯುಎ  ) ಅ ಾ ಗ ೂೆಂ ೆ ಜಂ  

ೌ ಕ ಪ ೕಲ ,ೆ ಾ ಾ ತರ್ ಾಕಷ್ಯ್ಗಳ ಸಂಗರ್ಹ ಮತುತ್ ಫ ಾನುಭ  ಸ ೕಕಷ್ೆಗಳನುನ್ 
ಒಳ ೊಂ ತುತ್. 16 ೆ ೆಟ್ಂಬ  2021ರಂದು ನ ೆದ ಗಮನ ಸ ೆಯ ಲ್ ಾಯ ವಹ ಾ 
ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ಯೆ ಫ ಾಂಶಗಳನುನ್ ವಸ  ಇ ಾ ೆಯ ಾಯದ ಗ ೂೆಂ ೆ 

ಚ ಸ ಾ ತು. ಾಜಯ್ ಸ ಾರದ ಪರ್ ರ್ ಯನುನ್ 16 ೆ ೆಟ್ಂಬ  2021ರಂದು ವ್ೕಕ ಸ ಾ ೆ 
ಮತುತ್ ಸೂಕತ್ ಾ  ಅಳವ ೊಳಳ್ ಾ ೆ. 
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1.6 у‗ѓǺē’ 

ಾಯ ವಹ ಾ ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ೆಯನುನ್ ೈ ೊಳುಳ್ವ ಲ್ ಸಹ ಾರ ಮತುತ್ ೆರವು ೕ ದ ಾಜಯ್ 
ಸ ಾರ, ಾ ೕ  ಾಂ  ವಸ  ಗಮ ಯ ತ, ಕ ಾಟಕ ೊ ೆ ೇ  ಅ ವೃ ಧ್ ಗಮ ಮತುತ್ 
ಎಲಲ್ ಯುಎ  ಗಳನುನ್ ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ೆಯು ಸಮ್ ಸುತತ್ .ೆ 

 
1.7 Ġ’уĨјΠģ ’û†іė’ўΡń угя—њгѕ егẁхಳù 

ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ಯೆ ಲ್ ಕಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳು ಾಲುಕ್ ಅ ಾಯ್ಯಗಳ ಲ್ ಆ ೕ ಸ ಾ ೆ-
ಫ ಾನುಭ ಗಳ ಆ ಕ್ ಮತುತ್ ೕಜ ,ೆ ಾಲು ಾ ೆಯ ಲ್ ೈ ಟೆುಕುವ ವಸ , ಫ ಾನುಭ  

ೇತೃತವ್ದ ೈಯ ತ್ಕ ವಸ  ಾಣ, ೕ ವ್ ಾರ ೆ ಮತುತ್ ೌಲಯ್ ಾಪನ. 
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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 
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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. 
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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.  
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ಅಧ್ಯಾಯ-III 

 

ಪಯಲುದಯರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಟೆುಕುವ ವಸತಿ 
 

3.1 ಪರಿಚಯ  

ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಏಜನೆ್ಸಿಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 
ಸಹಭಾಗಿತವದಲ್ಲಿ ರ್ೈೆಗಟೆುಕುವ ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ುು ರ್ೈೆಗೂೆಳಳಬೆೋಕಿತುು.  ಇಂತಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ ೆಭಾರತ 
ಸರ್ಾಾರ ಪ್ರತಿ ಇಡಬ್ಲುಿುಎಸ್ ಮ್ನಗೆ ೆ₹1.50 ಲಕ್ಷವನ್ುು ಒದಗಿಸಿದರ ೆಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಮ್ತುು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ೆಪ್ರತಿ ಇಡಬ್ಲುಿುಎಸ್ ಮ್ನಗೆೆ ಕರಮ್ವಾಗಿ ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಮ್ತುು ₹2.00 
ಲಕ್ಷಗಳ ವಂತಿಗೆ ನ್ಸೋಡುತುದೆ. ನಾಗರಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾದ ವಚೆ್ಚವನ್ುು ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳು 
(ಯುಎಲಬಿಗಳು) ಭರಿಸಿದರ ೆಘಟಕದ ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ುು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ಭರಿಸಬೆೋಕಿತುು. 
2015-21ರಲ್ಲಿ 300 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಮೋದಿಸಲಾದ 3,04,611 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 
ರ್ೋೆವಲ 21,837 (ಶೆೋಕಡಾ ಏಳು) ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು ಪ್ೂರ್ಾಗೊಂಡಿವೆ ಮ್ತುು 2,29,774 ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳು (ಶೆೋಕಡಾ 75) ಮಾಚಾ 2021ರಲ್ಲಿದದಂತ ೆಇನ್ೂು ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಬೆೋಕಿದೆ. ಕಳಪ್ೆ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ 
ರ್ಾರರ್ಗಳನ್ುು ರ್ಳೆಗ ೆನ್ಸೋಡಲಾಗಿದೆ: 

3.2 ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮರತ ೆ 

ಮಾಚಾ 2021ರಲ್ಲಿದದಂತ ೆ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ 300 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 3.05 ಲಕ್ಷ ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳನ್ುು ₹18091.92 ರ್ೂೆೋಟಿ ಒಟುು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ುಮೋದಿಸಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ, ಕನಾಾಟಕ 
ಸರ್ಾಾರ, ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳು ಹಾಗೂ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ನ್ಡುವ ೆ ಯೋಜ್ನಾ ನ್ಸಧಿಗಳ 
ಹಂಚಿರೆ್ಯನ್ುು ರ್ಳೆಗಿನ್ ಕೆಮೋಷ್ಟಕ-3.1ರಲ್ಲಿ ನ್ಸೋಡಲಾಗಿದೆ: 

ಕೆಮೋಷ್ಟಕ- 3.1: ಎಹೆಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಯೋಜನಯ ವೆಚಚದ ಹಂಚಿಕೆ 
 (₹ಕೆಮೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ)  

ಆಧಾರ: ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ 
 

ಮೇಲಿನ ಹಂಚಿಕೆಗ ೆಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಾರ ಮತತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಪಾಲತ ಬಿಡತಗಡೆಯಾಗಿದೆ 
ಮತತು ವರ್ಾವಾರತ ಮಾಡಿದ ವಚೆ್ಚವನತು ಕ  ೋ ಷ್ಟ ಕ 3.2 ರಲಿಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

ವಷ್ಿ ಒಟುಟ 
ಹಂಚಿಕೆ 

ಭಯರತ 
ಸಕಯಿರದ 
ಪಯಲು 

ಒಟುಟ 
ಹಂಚಿಕೆಗೆ 

ಶೆೋಕಡಯವಯರು 

ಭಯರತ 
ಸಕಯಿರದ 
ಪಯಲು 

ಒಟುಟ 
ಹಂಚಿಕೆಗ ೆ

ಶೆೋಕಡಯವಯರು 

ಯುಎಲ್ಬಿ 
ಪಯಲು 

ಒಟುಟ ಹಂಚಿಕೆಗ ೆ
ಶೆೋಕಡಯವಯರು 

ಫಲಯನ್ುಭವಿ 
ಪಯಲು 

ಒಟುಟ 
ಹಂಚಿಕೆಗ ೆ

ಶೆೋಕಡಯವಯರು 
2015-16 676.18 187.26 28 220.18 33 207.52 31 61.23 9 

2016-17 911.65 264.89 29 271.23 30 155.65 17 219.89 24 

2017-18 10581.79 2754.90 26 2734.47 26 454.88 4 4637.53 44 

2018-19 5460.07 1252.34 23 1542.74 28 85.87 2 2579.12 47 

2019-20 141.39 30.74 22 36.63 26 19.72 14 54.30 38 

2020-21 320.84 70.26 22 69.30 22 37.04 12 144.33 45 

ಒಟುಟ 18091.92 4560.37 25 4874.56 27 960.67 5 7696.40 43 
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ಕ  ೋ ಷ್ಟ ಕ 3.2: ಭಾರತ ಸ ಕಾಾರ ಮತತ ು ರಾಜ್ಯ ಸ ಕಾಾರದ ಎಹಚ್ ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದ ಬಿಡತಗಡ  
ಮತತ ು ವ ಚ್ಚ . 
                    (₹ ಕ  ೋ ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ) 

ವಷ್ಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಯದ ಅನ್ುದಯನ್ ಮಯಡಲಯದ ವೆಚಚ 

ಭಯರತ ಸಕಯಿರದ 
ಪಯಲು 

ರಯಜಾ ಸಕಯಿರದ 
ಪಯಲು ಒಟುಟ ಭಯರತ ಸಕಯಿರದ 

ಪಯಲು 
ರಯಜಾ ಸಕಯಿರದ 

ಪಯಲು ಒಟುಟ 

2015-16 --- --- --- --- --- --- 

2016-17 179.36 --- 179.36 87.67 --- 87.67 

2017-18 1140.61 66.49 1207.10 10.89 66.49 77.38 

2018-19 58.08 66.83 124.91 601.52 66.83 668.35 

2019-20 --- 535.48 535.48 223.53 535.48 759.01 

2020-21 --- 448.20 448.20 297.90 448.20 746.10 

ಒಟುಟ 1378.05 1117.00 2494.05 1221.51 1117.00 2338.51 

ಆಧಾರ: ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ 
ಕ  ೋ ಷ್ಟ ಕಗಳು  3.1 ಮತತು 3.2 ರಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, 31 ಮಾರ್ಚಾ 2021 ರಂತೆ ₹9434.93 ಕ ೆೇಟಿ 
ಅನತಮೇದಿತ ಹಣದಲಿಿ ₹2494.05 ಕ ೆೇಟಿಗಳು (ಶೆೇಕಡ 26) ಮಾತರ ಭಾರತ ಸಕಾಾರ ಮತತು ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾಾರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನತಮೇದಿಸಲಾದ ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ  
₹2338.51 ಕ ೆೇಟಿ ವೆಚ್ಚಯಾಗಿದು. ಇದು ಒಟತು ಹಂಚಿಕೆಗ ೆ(₹18091.92 ಕ ೆೇಟಿ) ಶೆೇಕಡ 12 ರಷ್ಟುತತು.  
ಯೇಜ್ನೆಡಿಯಲಿಿ ಫಲಾನ್ುಭವಿ/ಯತಎಲ ಬಿಯ ಕ ೆಡತಗೆ ಸಂಗರಹಣೆಯಲಿಿನ ಮತತು ಅನತದಾನ 
ಬಿಡತಗಡೆಯಲ್ಲಿನ್ ಕ ೆರತಗೆಳನತು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

3.2.1 ನಿಗದಿತ ಷ್ರತುುಗಳನ್ುು ಪಮರೆೈಸದ ಕಯರಣ ಕೆೋಂದರದ ನೆರವನ್ುು ತಡಹೆಿಡಿಯಲಯಗಿದೆ 

ಅನ್ುಮೋದಿತ 300 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ ಪ್ಾಲು ₹4560.37 
ರ್ೂೆೋಟಿಯಾಗಿದಿದತು. ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಅನ್ುಮೋದನೆಯ ನ್ಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ ೆ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ೋೆಂದರದ ನೆರವನ್ುು ಶೆೋಕಡಾ 40, ಶೆೋಕಡಾ 40 ಮ್ತುು ಶೆೋಕಡಾ 20ರ ಮ್ೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೋರೆ್ಂದು ಪಿಎಂಎವೆೈ(ಯು) ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು ನ್ಸಗದಿಪ್ಡಿಸಿದದವು. ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
ಅನ್ುಮೋದನೆಯ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂತುಗಳನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ, ರ್ಳೆಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ 
ರ್ಲೆವು ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಷರತುುಗಳನ್ುು ನ್ಸಗದಿಪ್ಡಿಸಿತುು: 

➢ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ಪ್ರಮಾಣೋಕರಿಸಿ ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಎಮ್ಐಎಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೊೋಡ್ ಮಾಡಿದ 
ಆಧಾರ ಲ್ಲಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪ್ಟಿುಯನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನ್ಂತರವೋೆ ಎಹಚೆ್ಪಿಯ 

ಎರಡನೆೋ ಕಂತನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೋಕು (ದಿನಾಂಕ 11 ಆಗಸು 2016ರ 11ನೆೋ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ 
ಸಭ)ೆ 

➢ ಮೋಲ್ಲನ್ವುಗಳನ್ುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ, 27ನೆೋ, 37ನೆೋ, 40ನೆೋ, 41ನೆೋ, 43ನೆೋ, 49ನೆೋ ಮ್ತುು 50ನೆೋ 
ಸಭಗೆಳಲ್ಲಿ ಅನ್ುಮೋದಿಸಲಾದ 169 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ,ೆ ಮದಲ ಕಂತಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 
ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ನ್ಸದಿಾಷು ಷರತುುಗಳನ್ುು ನ್ಸಗದಿಪ್ಡಿಸಿತುು (ವಿವರಗಳು ಅನ್ುಬಂಧ 3.1-ರಲ್ಲಿ). 

ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ನ್ಸಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಷರತುುಗಳ ಅನ್ುಸರಣೆಯನ್ುು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿತು ಮ್ತುು  
ರ್ಳೆಗಿನ್ವುಗಳನ್ುು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು: 
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• 21 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 14,265 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಮದಲ ಕಂತಿಗೆ ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಗ ೆಬ್ಲಳರ್ ೆಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತರಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರ,ೆ 
ಮೋಲ್ಲನ್ 14,265 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೋೆವಲ 9366 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಮಾತರ ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ 
ಎಮ್ಐಎಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಲ್ಲಂಕ್್ ಮಾಡಲಾಗಿತುು (ಮಾಚಾ 2021). ತತಪರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ, ಈ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆೋ ಕಂತಿನ್ ₹277.44 ರ್ೂೆೋಟಿಯನ್ುು ಸರ್ಾಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. 
• 169 ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಗೌರಂಡಿಂಗ್, ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 
ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸುವಿರ್,ೆ ರಿಯಲ ಎಸೆುೋಟ್ ನ್ಸಯಂತರರ್ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
ನೊೋಂದಣ ಮ್ುಂತಾದ ನ್ಸದಿಾಷು ಷರತುುಗಳನ್ುು ಇನ್ೂು ಪ್ೂರೆೈಸಲಾಗಿಲಿ (ವಿವರಗಳು 
ಅನ್ುಬಂಧ-3.1ರಲ್ಲಿ). ಅನ್ುಸರಣೆ ಮಾಡದ ರ್ಾರರ್, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ ಈ 169 ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 
ತನ್ು ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ಮದಲ ಕಂತಿನ್ ₹726.11 ರ್ೂೆೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ುು ತಡೆಹಿಡಿದಿತುು. 

ಹಿೋಗೆ, ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ನ್ಸಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಷರತುುಗಳನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸದಿದುದದು ₹1003.55 ರ್ೂೆೋಟಿ (ಮದಲ 
ಕಂತು ₹726.11 ರ್ೂೆೋಟಿ ಮ್ತುು ಎರಡನೆೋ ಕಂತು ₹277.44 ರ್ೂೆೋಟಿ) ರ್ೋೆಂದರದ ನೆರವನ್ುು 
ತಡೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತು. 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು್ ತಮ್ಮ್ ಪ್ಾಲನ್ುು್ ಪ್ಾವತಿಸದ್ ರ್ಾರರ್್ ಆಧಾರ್ ಲ್ಲಂಕಿಂಗ್್್ ಮ್ತುು್ ಜೆ ೇಡಣಯೆಲಿಿ್
ವಿಳಂಬ್ಲವಾಗಿದೆ್ಮ್ತುು್ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ್ಪ್ಾಲನ್ುು್ಸಂಗರಹಿಸುವುದನ್ುು್ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿರ್ೂೆಂಡ್ನ್ಂತರವೋೆ್
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು್ಆಯ್ಕಕ್ಮಾಡಲು್ಕರಮ್್ರ್ೈೆಗೂೆಳಳಲಾಗುವುದು್ಎಂದು್ರಾಜ್ಯ್ಸರ್ಾಾರವು್ತಿಳಿಸಿತು್
(ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ್2021). 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪ್ಾಲನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸುವ ಮದಲು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ ಸಂಸೆಥಗಳು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು 
ಅನ್ುಮೋದಿಸಬೆೋರ್ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತುರವನ್ುು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಅಂತಹ ಅನ್ುಮೋದಿತ 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಆಧಾರ ಲ್ಲಂಕಿಂಗ್್ ಮಾಡಬೆೋಕಿತುು. 169 ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ 
ನ್ಸದಿಾಷು ಷರತುುಗಳ ಅನ್ುಸರಣೆಗ ೆಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತುರವು ಮೌನ್ವಾಗಿದೆ. 

3.2.2  ಯತಎಲ ಬಿ ಪಯಲು ಮತುು ಎಹೆಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಲಯನ್ುಭವಿ ಪಯಲನ್ುು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆಮಳಳದೆೋ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಮೋದನ ೆ

ಈ್ರ್ಳೆಗಿನ್್ರ್ೂೆೋಷುಕದಲ್ಲಿ್ತೂೆೋರಿಸಿರುವಂತೆ್ಮಾಚಾ್2021್ರಲಿ್ಲದದಂತೆ್ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ್ಪ್ಾಲು್ಮ್ತುು್
ಯತಎಲ ಬಿ್ವಂತಿಗೆ್ಸಂಗರಹಣೆಯಲ್ಲಿ್ರ್ೊರತಯೆಿರುವುದನ್ುು್ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೋಧನೆಯು್ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು: 
ಕೆಮೋಷ್ಟಕ-3.3: 31 ಮಯಚ್ 2021ರಲ್ಲಿದದಂತೆ ಸಂಗರಹಿಸಿರುವ ಫಲಯನ್ುಭವಿ ಮತುು ಯತ ಎಲ ಬಿಗಳ 

ಪಯಲ್ಲನ್ ವಿವರಗಳು 
(₹ ಕೆಮೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಅನ್ುಮೋದಿತ 
ಫಲಯನ್ುಭವಿ 
ಪಯಲು 

ಅನ್ುಮೋದಿತ 
ಯುಎಲ್ಬಿ 
ಪಯಲು 

ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಫಲಯನ್ುಭವಿ 
ಪಯಲು (ಶೆೋಕಡಯ) 

ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಯುಎಲ್ಬಿ ಪಯಲು 
(ಶೆೋಕಡಯ) 

7696.40 960.67 165.65 (2) 130.64 (14) 

ಆಧ್ಯರ : ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿ 

ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ುಭವಿಯ ಪ್ಾಲು ಶೆೋಕಡಾ ೪೩ರಷ್ಟುತುು. ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ತನ್ು 
11ನೆೋ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ (ಆಗಸು 2016) ಫಲಾನ್ುಭವಿ ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ವಂತಿಗಗೆ ೆಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತ ೆಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ 
ಲ್ಲಖಿತ ಒಪಿಪಗೆಯನ್ುು ರಾಜ್ಯವು ತೆಗದೆುರೆ್ೂಳಳಬೆೋಕು ಎಂದು ಷರತುು ವಿಧಿಸಿತುು. ಆದರ,ೆ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ುು 
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ರೂಪಿಸುವಾಗ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ರ್ೂೆಡುಗೆ ಸಾಮ್ಥಯಾವನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಸಲ್ಲಲಿ ಮ್ತುು ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
ಅನ್ುಮೋದನೆಗೆ ಮದಲೆೋ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ ಒಪಿಪಗೆಯನ್ುು ಪ್ಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. ತತಪರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ 300 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ ಅನ್ುಮೋದಿತ ಗುರಿಯಾದ ₹7696.40 ರ್ೂೆೋಟಿಗ ೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ 
ಸಂಸೆಥಗಳು ರ್ೋೆವಲ ₹165.65 ರ್ೂೆೋಟಿಯನ್ುು (ಶೆೋಕಡಾ 2) ಸಂಗರಹಿಸಲು ಸಾಧಯವಾಯಿತು. 36 ಆಯದ 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ವಂತಿಗೆಯನ್ುು ನ್ಸೋಡದಿದುದದರಿಂದ 
20423ರಲ್ಲಿ 7455 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ (ಶೆೋಕಡಾ ೩೭) ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳು ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ (ಮಾಚಾ 
2021) ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು (ವಿವರಗಳು ಅನ್ುಬಂಧ-3.2ರಲ್ಲಿ). 
ವಸತಿ್ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ್ನಾಗರಿಕ್ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾಗಳನ್ುು್ಒದಗಿಸಲು್ನ್ಗರ್ಸಥಳಿೋಯ್ಸಂಸೆಥಗಳ್ಪ್ಾಲು್
ಎಹಚೆ್ಪಿ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳ್ ವೆಚ್ಚದ್ ಶೆೋಕಡಾ್ ೫ರಷ್ಟುತುು. ಯತಎಲ ಬಿ ಯೋಜ್ನೆಗ್ೆ ತಮ್ಮ್ ಪ್ಾಲನ್ುು್
ನ್ಸೋಡಿರುವುದನ್ುು್ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿರೆ್ೂಳಳದೆೋ್ ಎಹಚೆ್ಪಿ್ಯೋಜ್ನೆ್ಪ್ರಸಾುವನೆಗಳನ್ುು್ ಅನ್ುಮೋದಿಸಲಾಗಿತುು್
ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು್ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು್ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. ಎಹಚೆ್ಪಿ್ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ್ನ್ಗರ್ಸಥಳಿೋಯ್ಸಂಸೆಥಗಳ್
ಪ್ಾಲ್ಲನ್್₹960.67್ರ್ೂೆೋಟಿಯಲ್ಲಿ,್ಮಾಚಾ್2021್ರಲ್ಲಿದದಂತೆ್ರ್ೋೆವಲ್₹130.64್ರ್ೂೆೋಟಿಗಳನ್ುು್(ಶೆೋಕಡಾ್
14)್ಸಿವೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.್ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎಮ್ಸಿ್ತನ್ು್24ನೆೋ್ಸಭಯೆಲ್ಲಿ್(ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ್2020)್ನ್ಗರ್ಸಥಳಿೋಯ್
ಸಂಸೆಥಗಳು್ಆದಾಯದ್ಪ್ರಮ್ುಖ್ ರ್ೂೆರತಗೆಳನ್ುು್ ಅನ್ುಭವಿಸುತಿುವೆ್ಎಂದು್ಒಪಿಪರ್ೂೆಂಡಿತು್ಮ್ತುು್ ಆ್
ರ್ಾರರ್ದಿಂದ್ಸಮ್ಯರ್ಕೆ್ಸರಿಯಾಗಿ್ತಮ್ಮ್ಪ್ಾಲನ್ುು್ನ್ಸೋಡಲು್ಸಾಧಯವಾಗುತಿುಲಿ್ಹಾಗೂ ನ್ಗರ್ಸಥಳಿೋಯ್
ಸಂಸೆಥಗಳ್ ಪ್ಾಲನ್ುು್ ಪ್ೂರೆೈಸಲು್ ್ ರಾಜ್ಯ್ ಹರ್ರ್ಾಸು್ ಆಯೋಗದ್ ಅನ್ುದಾನ್ದ್ ಮ ಲದಿಂದ 
ಮಾಗಾಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿತು. ಆದಾಗೂಯ,್ ಈ್ ನ್ಸಟಿುನ್ಲ್ಲಿ್ ಯಾವುದೆೋ್ ಕರಮ್ವನ್ುು್
ತೆಗದೆುರೆ್ೂಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್(ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ್2021). 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಂತಿಗೆ ಮ್ತುು ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಪ್ಾಲನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸದ ರ್ಾರರ್, ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ುು 
ಪ್ೂರ್ಾಗೊಳಿಸಲು ಅಗತಯವಿರುವ ₹18091.92 ರ್ೂೆೋಟಿಯಲ್ಲಿ ₹8360.78 ರ್ೂೆೋಟಿಯಷುು (ಶೆೋಕಡಾ 46) 
ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಪ್ನ್ೂಮಲಗಳ ರ್ೂೆರತೆಯಿದಿದತು (ಮಾಚಾ 2021). ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ 2016ರಿಂದ ನ್ವೆಂಬ್ಲರ 2019ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದಿಂದ ಅನ್ುಮೋದಿಸಲಾದ 8728 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ ನ್ಸಮಾಾರ್ವನ್ುು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 10 ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ುು9 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಂತಿಗೆ ಮ್ತುು ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳ 
ಪ್ಾಲನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸದ ರ್ಾರರ್ ರದುದಗೊಳಿಸಲು (ಏಪಿರಲ 2021) ಶಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ ೆಎಂದು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. ಕಂಡಿರೆ್-3.3.3ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸಥೆಗಳು ತಮ್ಮ 
ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ವಂತಿಗೆ ನ್ಸೋಡದಿರುವುದು ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗದೆುರೆ್ೂಳಳಲಾದ ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 
ನಾಗರಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತು. 
ಸಮಾಜ್ಕಲಾಯರ್ ಇಲಾಖ,ೆ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖ ೆಇತಾಯದಿಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ 
ಪ್ಾಲನ್ುು ರ್ೂೆರೋಢೋಕರಿಸುವ ರ್ಾಯಾಸಾಧಯತೆಯನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಸಲಾಗುತಿುದೆ ಮ್ತುು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅವರ 
ವಂತಿಗೆಯನ್ುು ಪ್ಾವತಿಸಲು ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲದ ವಯವಸೆಥ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿುಸಲಾಗುತಿುದ ೆಎಂದು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಾಾರವು ತಿಳಿಸಿತು (ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ 2021). ಆದರ,ೆ ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ ೆನಾಗರಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾ 
ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತಯವಿರುವ ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ಬ್ಲಗೆೆ ಉತುರವು 
ಮೌನ್ವಾಗಿತುು. 
 

 

 
9 ಆಳಂದ್, ಚಿತುಗುಪ್ಪ, ಗದಗ, ಗಜೆೋಂದರಗಡ, ಮ್ುಳಗುಂದ್, ನ್ರೆೋಗಲ್, ನ್ರಗುಂದ, ರಾಯಭಾಗ್್, ರೊೋಣ್ ಮ್ತುು ಶಹಾಪ್ುರ 
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3.2.3   ಫಲಯನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಮರ ೆ

ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯಿಂದ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅನ್ುಮೋದನೆಯ ನ್ಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರದಿಂದ ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅನ್ುಮೋದನೆಯನ್ುು ಪ್ಡೆಯಲು ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳು ತಮ್ಮ  ಪ್ಾಲನ್ುು ಭರಿಸಲು 
ಮ್ತುು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಂತಿಗೆಯನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸಲು ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ನ್ಸರ್ಾಯ/ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ತರವನ್ುು 
ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕು. ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಮ್ತುು ತಾಂತಿರಕ ಮ್ಂಜ್ೂರಾತಿಯನ್ುು ಪ್ಡೆದ ನ್ಂತರ ನ್ಗರ 
ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳು ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳಿಗ ೆಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ುು ಆಹಾವನ್ಸಸಬೆೋಕು. 
2016-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರವು ಅನ್ುಮೋದಿಸಿದದ 2472 ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 2,15,474 ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಂಡಿದದ 1095 ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ಆಡಳಿತಾತಮಕ 
ಅನ್ುಮೋದನೆಯನ್ುು ನ್ಸೋಡಿರಲ್ಲಲಿ (ಮಾಚಾ 2021) ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. 
ಅಂತಹ 10 ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ-ತನ್ಸಖೆಯು ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಮ್ತುು ತಾಂತಿರಕ ಮ್ಂಜ್ೂರಾತಿಗಳನ್ುು 
ಪ್ಡೆಯುವಲ್ಲಿನ್ ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ವಿಳಂಬ್ಲವು ಯೋಜ್ನಾ ವೆಚ್ಚವು ಅಧಿಕವಾಗಲು 
ರ್ಾರರ್ವಾಯಿತು. ಫಲಾನ್ುಭವಿ ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ಸಂಗರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ೂೆರತಯೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಟೆಂಡರ 

ಪಿರೋಮಿಯಂ ಮ್ತುು ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ುು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳೋೆ ಭರಿಸಬೆೋರೆ್ಂದು 
ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ನ್ಸಧಾರಿಸಿತು (ಡಿಸೆಂಬ್ಲರ 2019). ಹಿೋಗೆ, ಮೋಲ್ಲನ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ವೆಚ್ಚದ 
ಹೆಚ್ಚಳವು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ₹186.17 ರ್ೂೆೋಟಿ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊರೆಯನ್ುು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. 
ವಿವರಗಳನ್ುು ಅನ್ುಬಂಧ-3.3ರಲ್ಲಿ ನ್ಸೋಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ ೆ ಅಗತಯವಾದ ಅನ್ುಮೋದನೆಗಳನ್ುು 
ಪ್ಡೆಯುವಲ್ಲಿನ್ ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ವಿಳಂಬ್ಲವು ಇಡಬ್ಲುಿುಎಸ್ ವಗಾರ್ಕೆ ಸೆೋರಿದ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊರೆಯನ್ುು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. 
ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಮ್ತುು ತಾಂತಿರಕ ಮ್ಂಜ್ೂರಾತಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ 

ಸಂಸೆಥಗಳ ವಿಳಂಬ್ಲದ ಕರಮ್ವನ್ುು ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳರ್ಕೆ ಅಧಾಯರೊೋಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ 

ಸಂಸೆಥಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಟಂೆಡರ್ಗಳನ್ುು ಆಹಾವನ್ಸಸಲು ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಸೂಚ್ನ ೆನ್ಸೋಡಲಾಗಿದೆ (ಜ್ನ್ವರಿ 
2020) ಮ್ತುು ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು (ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ 2021).  ಆದರ,ೆ ವಿಳಂಬ್ಲದ 
ರ್ಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ೆಹೆಚ್ುಚವರಿ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವ ಬ್ಲಗೆೆ ಉತುರವು ಮೌನ್ವಾಗಿದೆ. 

3.3 ಎಹೆಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಯಯಿಗತಗೆಮಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮರತ ೆ

3.3.1  ಎಹೆಚ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಪರತೆಾೋಕ ಮನೆಗಳ ನಿಮಯಿಣ 

ಯೋಜ್ನೆಯ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕವು ಪ್ರತಿ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಷಾ 250 ಸಂಖಯೆಯ ಗುಂಪ್ು ಮ್ನಗೆಳ 
ನ್ಸಮಾಾರ್ವನ್ುು ಪ್ೊರೋತಾಿಹಿಸುತುದೆ ಮ್ತುು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಷಾ ಶೋೆಕಡಾ 35ರಷುು ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ುು 
ಇಡಬ್ಲುಿುಎಸ್ ವಗಾರ್ಕೆ ರ್ಾಯಿದರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ತೆಗದೆುರೆ್ೂಂಡಿರುವ 83,119 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 
12,031 (ಶೆೋಕಡಾ 14) ಮಾತರ ಗುಂಪ್ು ಮ್ನಗೆಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. 
ಯೋಜ್ನೆಯ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏಕರೂಪ್ದ ಯೋಜ್ನೆ/ಆಯಾಮ್ವಿಲಿದೆ ಉಳಿದ ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳನ್ುು ಚ್ದುರಿದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕಿುಕ ಮ್ನಗೆಳಾಗಿ ರ್ಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆೋ ಬ್ಲಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಹು-ಮ್ಹಡಿಗಳ ವಸತಿ ಕಟುಡದಲ್ಲಿ 
ಏಕರೂಪ್ದ ಘಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ುು ಹೊಂದಿದ ಗುಂಪ್ು ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ಪ್ರಸಾುವಿಸಬೋೆಕು ಎಂದು 
ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಸಹ ಗಮ್ನ್ಸಸಿದೆ (ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ 2020). ಚ್ದುರಿದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೋರೋೆ ಬೆೋರೆ 
ಆಯಾಮ್ದ ವೆೈಯಕಿುಕ ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ೈೆಗೆತಿುರ್ೂೆಳಳಬೆೋಕು. ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
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ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ನ್ಸಮಿಾಸಿದ ಹೆಚಿಚನ್ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು, ಪ್ರತಿ ವಸತಿ ಘಟಕವು ವಿವಿಧ 
ಆಯಾಮ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಚ್ದುರಿಹೊೋಗಿರುವುದನ್ುು ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. 
ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ-ತನ್ಸಖೆ ನ್ಡೆಸಲಪಟು 38 ಎಎಚ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 22,199 
ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೋೆವಲ 288310 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು (ಶೆೋಕಡಾ 9) ಮಾತರ ಗುಂಪ್ು ವಸತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. 
ಗುಂಪ್ು ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸಮಾಾರ್ದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ುು ರ್ಳೆಗ ೆನ್ಸೋಡಲಾಗಿದೆ: 
• ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿಯಿಂದ ಗುಂಪ್ು ವಸತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗದೆುರೆ್ೂಂಡ 45 ಮ್ನಗೆಳು ಮಾತರ 
ಪ್ೂರ್ಾಗೊಂಡಿವ ೆ (ಜ್ುಲೈೆ 2020), ಆದರ ೆಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ಇನ್ೂು ತಮ್ಮ ವಂತಿಗೆಯನ್ುು 
ಪ್ಾವತಿಸದ ರ್ಾರರ್ ಮಾಚಾ 2021 ರಲ್ಲಿದದಂತ ೆ ಯಾವುದೆೋ ಮ್ನಗೆಳನ್ೂು ಸಾವಧಿೋನ್ 
ಪ್ಡಿಸಿರೆ್ೂಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

• ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮೋದಿಸುವ ಮದಲು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ವಂತಿಗೆಗೆ 
ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಲ್ಲಖಿತ ಒಪಿಪಗೆಯನ್ುು ತೆಗದೆುರೆ್ೂಳಳಬೆೋಕು ಎಂದು 
ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ತನ್ು 11ನೆೋ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ (ಆಗಸು 2016) ನ್ಸಗದಿಪ್ಡಿಸಿತು. ಆದಾಗೂಯ, 
ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ುು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಒಪಿಪಗೆಯನ್ುು ಪ್ಡೆಯದ ರ್ಾರರ್ ನ್ಸವೆೋಶನ್ ತೆರವು 
ಮಾಡಲು ಮ್ತುು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಂತಿಗೆಯನ್ುು  ಪ್ಾವತಿಸಲು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ನ್ಸರಾಕರಿಸಿದ 
ರ್ಾರರ್  ರ್ಾಯಾಾದೆೋಶಗಳನ್ುು ನ್ಸೋಡಲಾದ (ಮೋ 2017ರಿಂದ ಜ್ುಲೈೆ 2017) 35211 ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳ ನ್ಸಮಾಾರ್ವನ್ುು ಇನ್ೂು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಬೋೆರ್ಾಗಿದೆ (ಮಾಚಾ 2021) ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು.  

• ಗುಂಪ್ು ವಸತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ೈೆಗತೆಿುರ್ೂೆಂಡ 2883 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 248612 ಮ್ನಗೆಳು (ಶೆೋಕಡಾ 
86) ಅಪ್ೂರ್ಾವಾಗಿ ಉಳಿದಿವ.ೆ ರ್ಆೆರ ಪ್ುರಂನ್ಲ್ಲಿ 768 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಿಗ ೆಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ 
ವಂತಿಗೆಯನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ ಮ್ತುು ನಾಗರಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೆೋ 
ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳನ್ುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ರ್ಆೆರ ಪ್ುರಂ ಯೋಜ್ನೆಯ (768 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು) 
ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಂಜ್ಯನ್ಗರ ರ್ೂೆಳಗೆೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ನ್ಡೆಸಿದ (ಫೆಬ್ಲರವರಿ 
2021) ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಸಮಿೋಕೆ್ಷಯು, ಗುಂಪ್ು ವಸತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಿೋವನೊೋಪ್ಾಯದ 
ಪ್ರದೋೆಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ಸಥಳಾಂತರಗೂೆಳಳಲು 
ಸಿದಿರಿಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತು. 

ಹೇಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಾರ ಮತತು ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರವು ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಿದ ₹330.93 ಕೆ ೇಟಿ 
ಅನತದಾನವನತು ಖಚ್ತಾ ಮಾಡಿದರ  ಫಲಾನತಭವಿಗಳ ವಂತಿಕಯೆನತು ಸಂಗರಹಸದ ಕಾರಣ 
ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಅಪ ಣಾವಾಗಿವೆ. 
ತಮ್ಮ ಹಳಯೆ ಮ್ತುು ಶರ್ಥಲವಾದ ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ತೆರವು ಮಾಡಬೆೋರ್ಾದ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ುು ಆಯದ ರ್ೂೆಳಗೆೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ೂಲ ಸಾಥನ್ದಲ್ಲಯಿ್ಕೋ ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳನಾುಗಿ ನೆಲ ಅಂತಸಿುನ್ಲ್ಲಿ ಮಾತರ ತೆಗದೆುರೆ್ೂಳಳಲಾಗಿದ ೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ತಿಳಿಸಿತು 
(ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ 2021). 

 
10 ರ್ೆಆರ್ ಪ್ುರಮ್-768 ಡಿಯುಗಳು, ಮ್ಡಿವಾಳ ಧೊೋಭಿಘಾಟ್್-150 ಡಿಯುಗಳು, ಮ್ಲೆಿೋಶವರಂ-252 ಡಿಯುಗಳು, 

ಪ್ಾವಾತಿಪ್ುರಮ್-45 ಡಿಯುಗಳು, ಸವಾಜ್ಞನ್ಗರ-100 ಡಿಯುಗಳು, ಸಿರಾ-1008 ಡಿಯುಗಳು ಮ್ತುು ವಿಜ್ಯಪ್ುರ-
560 ಡಿಯುಗಳು 

11  ಹೆರ್ೂೂರು ಬ್ಲಂಡೆ-100 ಡಿಯುಗಳು ಮ್ತುು ಮ್ಲೆಿೋಶವರಮ್-252 ಡಿಯುಗಳು 
12 ರ್ೆಆರ್ ಪ್ುರಮ್-768 ಡಿಯುಗಳು, ಮ್ಡಿವಾಳ ಧೊೋಭಿಘಾಟ್್-150 ಡಿಯುಗಳು, ಸಿರಾ-1008 ಡಿಯುಗಳು ಮ್ತುು 

ವಿಜ್ಯಪ್ುರ-560 ಡಿಯುಗಳು 
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ಯೋಜ್ನಾ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪ್ು ವಸತಿ, ಬಿಎಲ್ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಚ್ದುರಿದ ವೆೈಯಕಿುಕ ಮ್ನಗೆಳು ಮ್ತುು ಐಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ೂಲಸಥಳದಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ರ್ೂೆಳಗೆೆೋರಿ 
ಅಭಿವೃದಿಿಯನ್ುು ರ್ೈೆಗತೆಿುರ್ೂೆಳಳಬೆೋರ್ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತುರವನ್ುು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಹಿೋಗೆ, ಎಹೆಚ್ಪಿ 
ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾ ಸೌಲಭಯಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಗುಂಪ್ು ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜ್ನೆಯ 

ಉದೆದೋಶವನ್ುು ಸಾಧಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 
3.3.2  ಎಹೆಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಮನೆಗಳ ನಿಮಯಿಣದಿಂದಯಗಿ ಒಪಪಂದದ ದೆಮೋಷ್ಪಮರಿತ 

ಕಯಯಿಗತಗೆಮಳಿಸುವಿಕೆ 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಮೋದಿಸಲಾದ ಮ್ನಗೆಳ ನ್ಸಮಾಾರ್ರ್ಾಕಗಿ ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಟಂೆಡರ 

ಪ್ರಕಿರಯ್ಕಯ ಮ್ೂಲಕ ಗುತಿುಗೆದಾರರನ್ುು ನೆೋಮಿಸಿರೆ್ೂಂಡಿದೆ. ಏಕರೂಪ್ದ ಯೋಜ್ನೆ/ಆಯಾಮ್ಗಳನ್ುು 
ಹೊಂದಿರುವ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣತ ವಿನಾಯಸವನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜ್ುಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ುು ಆಹಾವನ್ಸಸಲಾಗಿತುು. ಕಂಡಿಕೆ-3.3.1ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚಿಚನ್ ಎಹೆಚ್ಪಿ 
ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ಚ್ದುರಿದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ೈೆಗತೆಿುರ್ೂೆಂಡಿದದರಿಂದ, ಗುತಿುಗದೆಾರರು ವಿನಾಯಸದ ಪ್ರರ್ಾರ ರ್ಲೆಸವನ್ುು 
ನ್ಸವಾಹಿಸುವ ಬ್ಲದಲು ಸವಂತವಾಗಿ ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ನ್ಸಮಿಾಸಿದ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ೆಹರ್ ಮ್ತುು ವಸುುಗಳನ್ುು 
ವಗಾಾಯಿಸಿದರು. ಆಯದ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಜ್ಂಟಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯು ಈ ರ್ಳೆಗಿನ್ ಅಕರಮ್ಗಳನ್ುು 
ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತು: 
• ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಿೋಕೆ್ಷ ಮಾಡಲಾದ 1090 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಮ್ನಗೆಳಲ್ಲಿ 498 
ಮ್ನಗೆಳನ್ುು (ಶೆೋಕಡಾ 46) ಪ್ರತೆಯೋಕವಾಗಿ ಚ್ದುರಿದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸಮಿಾಸಲಾಗಿರುವುದನ್ುು ಮ್ತುು 
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಗರಿಷಾ ರ್ಾಪ್ೆಾಟ್ ವಿಸಿುೋರ್ಾಕಿಕಂತ ಹೆಚಿಚನ್ದಾಗಿರುವುದನ್ುು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. ಇದು ನ್ಸಮಾಾರ್ವು ಪ್ರಮಾಣತವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಮ್ತುು ಎಹಚೆ್ಪಿ 
ಮ್ನಗೆಳ ವಿನಾಯಸರೆ್ಕ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು ಸೂಚಿಸುತುದೆ. 

• ಮೋಲ್ಲನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹರ್ ಮ್ತುು ವಸುುಗಳನ್ುು ವಗಾಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೆೋ 
ಅವರ್ಾಶವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದಾಗೂಯ, ಗೂೆೋರ್ಾಕ್ (600 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು) ಮ್ತುು ರಾಮ್ದುಗಾದ (600 
ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು) ಎರಡು ಎಎಚ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ೂರ್ಾ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ುು ಸವತಃ 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ನ್ಸಮಿಾಸಿರುವುದನ್ುು ಮ್ತುು ಗುತಿುಗೆದಾರರು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ 
ಹರ್ವನ್ುು ವಗಾಾಯಿಸಿರುವುದನ್ುು ಅಥವಾ ನ್ಸಮಾಾರ್ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಿರುವುದನ್ುು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ-ತನ್ಸಖಗೆ ೆಒಳಪ್ಟು ಬೆೋರ ೆಎಂಟು13 
ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಿೋಕೆ್ಷಗ ೆಒಳಗಾದ 55 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ 17 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ತಾವೆೋ 
ಸವಂತ ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ನ್ಸಮಿಾಸಿರ್ೂೆಂಡಿದಾದಗಿ ಹಾಗೂ ಗುತಿುಗೆದಾರರು ಹರ್ವನ್ುು ವಗಾಾಯಿಸಿದರು 
ಅಥವಾ ವಸುುಗಳನ್ುು ಸರಬ್ಲರಾಜ್ು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ 
ಪ್ರತಿಕಿರಯ್ಕಗಳನ್ುು ಜ್ಂಟಿ ತಪ್ಾಸಣೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿದದ ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು ಸಹ 

ಅನ್ುಮೋದಿಸಿದರು. 
• ಟೆಂಡರ ವಿಶಷುತೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ಹಳಯೆ ಮ್ನಗೆಳು ಮ್ತುು ರಚ್ನೆಗಳನ್ುು ನೆಲಸಮ್ 

ಮಾಡಲು ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ ₹2.74 ರ್ೂೆೋಟಿಗಳನ್ುು (ಅನ್ುಬಂಧ-3.4) 
ಪ್ಾವತಿಸಿರುವುದನ್ುು ಆಯದ 30 ಎಹಚೆ್ಪಿ ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳ ರನ್ಸುಂಗ್್ ಅರ್ೌಂಟ್್ ಬಿಲ್ಗಳ 
ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ನ್ಸಸಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಹಳಯೆ ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ತಾವೆೋ ನೆಲಸಮ್ ಮಾಡಿ, 
ಕಟುಡ ತಾಯಜ್ಯವನ್ುು ವಿಲೆೋವಾರಿ ಮಾಡಿ ಖಾಲ್ಲ ನ್ಸವೆೋಶನ್ಗಳನ್ುು ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ 

 
13 ಚಿರ್ೊಕೋಡಿ, ಹರಪ್ನ್ಹಳಿಳ, ಕಮ್ಲಾಪ್ುರ, ರ್ೊಪ್ಪಳ, ನಾಗಮ್ಂಗಲ, ಪ್ದಮನಾಭನ್ಗರ ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ, ಶರಾಳರ್ೊಪ್ಪ ಮ್ತುು 

ಶವಮಗೆ. 
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ಹಸಾುಂತರಿಸಿದದರು ಎಂದು ಈ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಜ್ಂಟಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ವೆೋಳ ೆಸಮಿೋಕೆ್ಷ ನ್ಡೆಸಿದ ಶೆೋಕಡಾ 
33 ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. 

• ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಬಿಒಕೂಯ ಮ್ತುು ಅನ್ುಮೋದಿತ ವಿನಾಯಸ ಅನ್ವಯ, ಪ್ರತಿ ವಸತಿ ಘಟಕವೂ ನಾಲುಕ 
ಬಾಗಿಲುಗಳು, ನಾಲುಕ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮ್ತುು ಎರಡು ವೆಂಟಿಲೆೋಟರ್ಗಳನ್ುು ಹೊಂದಿರಬೆೋಕಿತುು. 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ-ತನ್ಸಖೆ ನ್ಡೆಸಿದ 1014  ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳಲಿ್ಲ, ಸಮಿೋಕ್ಷೆಗ ೆಒಳಗಾದ 62ರಲ್ಲಿ 40 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು, ಬಿಒಕೂಯನ್ಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ 160 ಬಾಗಿಲುಗಳು, 80 ಕಿಟಕಿಗಳು ಮ್ತುು 80 
ವೆಂಟಿಲೆೋಟರ್ಗಳಿಗ ೆಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಂದ 34 ಬಾಗಿಲುಗಳು, 32 ಕಿಟಕಿಗಳು ಮ್ತುು 19 
ವೆಂಟಿಲೆೋಟರ್ಗಳನ್ುು ಮಾತರ ಪ್ಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಸೋಡಿದರು. 40ರಲ್ಲಿ ಒಂಬ್ಲತುು 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮ್ತುು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ುು ಖರಿೋದಿಸಲು ಬಿಒಕೂಯನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಸತಿ ಘಟಕರೆ್ಕ  
ಒದಗಿಸಲಾದ ₹38,698ರಿಂದ ₹48,650ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹2000ರಿಂದ ₹31520 ರವರೆಗ ೆನ್ಗದು 
ನ್ಸೋಡಲಾಗಿತುು. 

ಹಿೋಗೆ, ಗುಂಪ್ು ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿ ಉದೆದೋಶಸಲಾದ ಎಹೆಚ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ುು ಚ್ದುರಿದ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮ್ತುು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಹರ್ ಮ್ತುು ವಸುುಗಳನ್ುು 
ವಗಾಾಯಿಸಲು ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ುಮ್ತಿ ನ್ಸೋಡಿರುವುದು ಗುತಿುಗೆಯ ದೊೋಷಪ್ೂರಿತ 
ರ್ಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವಿರ್ ೆಮ್ತುು ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗ ೆಅನ್ಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುವಲಿ್ಲ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತು. ರ್ಲೆವು 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವುದಕಿಕಂತ ಸುಧಾರಿತ ವಸುುಗಳನ್ುು ಹೊಂದಲು 
ಬ್ಲಯಸಿದದರು ಮ್ತುು ಹೆಚ್ುಚವರಿ ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳನ್ುು ತಮ್ಮ ಸವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನ್ಸವಾಹಿಸಿದಾದರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಾಾರವು ತಿಳಿಸಿತು (ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ 2021). ರ್ಲೆವು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಲಬೆಾಳುವ/ಮ್ರುಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಬ್ಲಹುದಾದ ವಸುುಗಳನ್ುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ತಾವೆೋ ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ನೆಲಸಮ್ ಮಾಡಿರ್ೂೆಂಡರು ಎಂದೂ 
ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 
ಗುತಿುಗೆದಾರರು ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಯನ್ುು ನ್ಸವಾಹಿಸುವ ಬ್ಲದಲು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ೆಹರ್ ಮ್ತುು ಸಾಮ್ಗಿರಗಳನ್ುು 
ವಗಾಾಯಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತುುಗಳನ್ುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದದರಿಂದ ಉತುರವನ್ುು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
ಅಲಿದೆ, ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು ನ್ಸವಾಹಿಸಿದ ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗೆ ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗ ೆ ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಹ 

ತಪ್ಾಪಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತುುಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ವು ಸಡಿಲ ಮ್ತುು ಬೋೆಜ್ವಾಬಾದರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತುು. ಇದು 
ಜ್ವಾಬಾದರಿಯುತ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಂದ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆಯ ರ್ೂೆರತಯೆನ್ುು ಸಹ ತೊೋರಿಸುತುದೆ. ಮೋಲ್ಲನ್ 
ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಲಗೆೆ ಸರ್ಾಾರವು ವಿವರವಾದ ತನ್ಸಖೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಸಬೆೋಕು ಮ್ತುು ಗಮ್ನ್ಸಸಲಾದ ಲೂೆೋಪ್ಗಳಿಗೆ 
ಹೊಣೆಗಾರಿರ್ಯೆನ್ುು ನ್ಸಗದಿಪ್ಡಿಸಬೆೋಕು. 
3.3.3 ಎಹೆಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಯಗರಿಕ ಮಮಲಸೌಕಯಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನ್ುು ಕಯಯಿಗತ 

ಗೆಮಳಿಸದಿರುವುದು 
ಯೋಜ್ನೆಯ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿರೆ್-2.2ರ ಅನ್ವಯ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ನ್ಸೋರು, ನೆೈಮ್ಾಲಯ, 
ಒಳಚ್ರಂಡಿ, ರಸೆು, ವಿದುಯತ್ ಇತಾಯದಿ ನಾಗರಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾಗಳನ್ುು ಹೊಂದಿರಬೆೋಕು. ಅದರಂತೆ 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಡಿಪಿಆರಗಳು ರಸೆುಗಳು, ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯವಸೆಥ, ನ್ಸೋರು ಸರಬ್ಲರಾಜ್ು ಮ್ುಂತಾದ 
ನಾಗರಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿವ.ೆ ಕನಾಾಟಕ ರ್ೂೆಳಗೆೆೋರಿ ಪ್ರದೋೆಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನ್ಸೋತಿ 
(ರ್ಎೆಸ್ಎಡಿಪಿ), 2016 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ುು ರಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರ್ೂೆಳಗೆೆೋರಿ ಪ್ರದೋೆಶಗಳಲಿ್ಲ ಭೌತಿಕ 
ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ುು ಕಲ್ಲಪಸಿತುು. ಇದರಿಂದ ರ್ೂೆಳಗೆೆೋರಿ ಪ್ರದೋೆಶಗಳು ನ್ಗರದ 
ಭಾಗಗಳಾಗುತುವೆ ಮ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾ ಮ್ತುು ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ಾಯಾಕರಮ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ 

 
14

  ಚಿಕಕಮ್ಗಳ ರು, ಚಿರ್ೊಕೋಡಿ, ಹರಪ್ನ್ಹಳಿಳ, ಕಡೂರು, ಕಮ್ಲಾಪ್ುರ, ರ್ೊಪ್ಪಳ, ಸಾಗರ, ಶವಮಗೆ, ಶರಾಳರ್ೊಪ್ಪ ಮ್ತುು 
ತರಿೋರ್ೆರೆ. 
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ಒಮ್ುಮಖವಾಗುತುವೆ. ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ತನ್ು 41ನೆೋ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬ್ಲರ 2018) ಸಾಲು ವಸತಿಗೆ 
ಹೊೋಲ್ಲಸಿದರ ೆಬ್ಲಹು ಮ್ಹಡಿ ಮ್ನಗೆಳ ನ್ಸಮಾಾರ್ವು ಹೆಚ್ುಚ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಿಣಾಮ್ರ್ಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ಬ್ಲಹುಮ್ಹಡಿ ಮ್ನಗೆಳ ನ್ಸಮಾಾರ್ವನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಸಬ್ಲಹುದು ಎಂದು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತುು. 
ಹಿೋಗೆ ತೆರವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ುು ಲೊೋರ್ೊೋಪ್ಯೋಗಿ, ಸಮ್ುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಚ್ಟುವಟಿರ್ಗೆಳು, 
ಉದಾಯನ್ವನ್, ಆಟದ ಮೈದಾನ್ ಇತಾಯದಿಗಳಿಗ ೆಬ್ಲಳಸಿರೆ್ೂಳಳಬ್ಲಹುದು. 
ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ರ್ಳೆಗಿನ್ವುಗಳನ್ುು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು: 
• ರ್ಎೆಸ್ಎಡಿಪಿ, 2016ರ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರದೋೆಶವನ್ುು ರ್ೂೆಳಚೆ ಪ್ರದೋೆಶವೆಂದು ಘೂೋಷ್ಟಸುವ 

ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಳನೆ್ಸೋರಿನ್ ಚ್ರಂಡಿಗಳ ರ್ೂೆರತಯೆ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿನ್ ಅಸಮ್ಪ್ಾಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾವು 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ-ತನ್ಸಖೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಯಾವುದೆೋ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಗುತಿುಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ಳನೆ್ಸೋರಿನ್ ಚ್ರಂಡಿಗಳ ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ-ತನ್ಸಖೆ 
ನ್ಡೆಸಿದ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಗುತಿುಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯು ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತು. 

• ಬಿಒಕೂಯನ್ಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸಲಾದ ₹126.55 ರ್ೂೆೋಟಿ ಮತುದ ರಸೆುಗಳು, ಒಳಚ್ರಂಡಿ, ನ್ಸೋರು ಸರಬ್ಲರಾಜ್ು 
ಇತಾಯದಿ ನಾಗರಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾ ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳನ್ುು 38 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ-ತನ್ಸಖೆ ನ್ಡೆಸಲಾದ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗದೆುರೆ್ೂಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಂಡಿಕೆ-3.2.2ರಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಾಸಿದಂತೆ ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳ 
ವಂತಿಗೆಯನ್ುು ನ್ಸೋಡದ ರ್ಾರರ್ ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳನ್ುು ರ್ೈೆಗೂೆಳಳಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 

• ರ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ 38 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ತನ್ಸಖೆ ನ್ಡೆಸಲಾದ ಎಎಚ್ಪಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಶಫಾರಸಿಿನ್ಂತ ೆ ರ್ೋೆವಲ ಏಳು ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಹು ಮ್ಹಡಿ ಮ್ನಗೆಳ 
ನ್ಸಮಾಾರ್ವನ್ುು ತೆಗದೆುರ್ೂೆಳಳಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ ಸೂಚ್ನಗೆಳನ್ುು 
ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಚ್ದುರಿದ ಪ್ರತೆಯೋಕ ಮ್ನಗೆಳನ್ುು ನ್ಸಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ-ತನ್ಸಖೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಜ್ಂಟಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಮ್ೂರು15 ರ್ೂೆಳಗೆೋೆರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾ ರ್ಾಯಾಗಳನ್ುು ರ್ೈೆಗೂೆಳಳದೆ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೆಯೋಕ ಚ್ದುರಿದ ಮ್ನಗೆಳನ್ುು 
ನ್ಸಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮ್ನ್ಸಸಿತು. ಇದು ರ್ಎೆಸ್ಎಡಿಪಿ, 2016ರಿಂದ 
ವಿಚ್ಲನ್ವಾಗಿ ರ್ೂೆಳಗೆೆೋರಿ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ುು16 ಉಳಿಸಿರೆ್ೂಳುಳವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತು. 
ಸಂಬ್ಲಂಧಪ್ಟು ನ್ಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥಗಳು ಹರ್ವನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ರ್ಾರರ್ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾ 
ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳನ್ುು ರ್ೈೆಗತೆಿುರ್ೂೆಳಳಲು ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ಮ್ತುು ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರದ ನ್ಸಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾ ರ್ಾಮ್ಗಾರಿಗಳನ್ುು ರ್ೈೆಗೂೆಳಳಲು ಪ್ರಸಾುವನೆಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಾಾರವು ತಿಳಿಸಿತು (ಸೆಪ್ುೆಂಬ್ಲರ 2021). 

ಆದಾಗೂಯ, ವಿವಿಧ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ ಏಜನೆ್ಸಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಮ್ನ್ವಯದ ರ್ೂೆರತಯೆಿಂದಾಗಿ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಒದಗಿಬೆೋರ್ಾದ ನಾಗರಿಕ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾ ಸೌಲಭಯಗಳನ್ುು ನ್ಸೋಡಲಾಗಿಲಿ ಎಂಬ್ಲುದು 
ವಾಸುವಾಂಶವಾಗಿದೆ. 
 

 

 
15  ಹರಿಜ್ನ್ರ್ೆೋರಿ ಗೊೋರ್ಾಕ್್, ಗುಜ್ಜರಿ ಮಹಲಿ ಕುಣಗಲ್ ಮ್ತುು ಮ್ಧುಸುಬಾನ್ಸ ಓಣ ರ್ೊಳಗೆೆೋರಿ ತೆಕಕಲರ್ೊೋಟೆ 
16  ಸಂಸಕರಿಸಿದ ನ್ಸೋರಿನ್ ಮ್ೂಲಗಳಿಗ ೆವೆೈಯಕಿುಕ ಅಥವಾ ಸಮ್ುದಾಯದ ಪ್ರವೆೋಶದ ರ್ೊರತೆ, ವೆೈಯಕಿುಕ ಅಥವಾ ಸಮ್ುದಾಯ 

ಶೌಚಾಲಯದ ರ್ೊರತೆ, ಟರಂಕ್ ಸಿಟಿ ನೆಟವರ್ೆೆಾ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಿಲೋೆವಾರಿ ರ್ೊರತೆ/ಆನ ಸೆೈಟ್ ಸಂಸಕರಣೆ ಮ್ತುು ವಿಲೋೆವಾರಿ, 
ಸೊರೋಮ ವಾಟರ ಡೆೈನ/ಸೊರೋಮ ವಾಟರ ಡೆೈನ ರ್ೊರತೆ ಮ್ತುು ರ್ೊಳಚೆ ಮ್ತುು ಕಿರಿದಾದ ರಸೆುಗಳು/ಮಾಗಾಗಳು 
ಮ್ೂಲಭೂತ ಸೆೋವೆಗಳ ಪ್ರವೆೋಶ ಮ್ತುು ಪ್ೂರೆೈರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚ್ಣೆಗೆ ರ್ಾರರ್ವಾಗುತುದೆ. 
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3.3.4  ј―ђăĆ’―гя ќė’хಳù ąỳΡ йΣΐџ—Ẁ Ąỳџђ љґјłѕẀґńѕ Ģ’шĭ 

ಎ  ಎ ೈ(ಯು) ೕಜ ೆಯ ಯ ಲ್ ಸ ಾದ ಮ ೆಗಳು ೕರು, ೈಮಲಯ್, ಒಳಚರಂ , 

ರ ತೆ್, ದುಯ್  ಮುಂ ಾದ ಾಗ ಕ ಮೂಲ ೌಕಯಗಳನುನ್ ೊಂ ರುವುದನುನ್ ನಗರ ಸಥ್ ೕಯ 

ಸಂ ೆಥ್ಗಳು ಖ ತಪ ೊಳಳ್ ೇ ೆಂದು ೕಜ  ೆ ಾಗಸೂ ಗಳ ಕಂ -ೆ2.2 ಗ ಪ ಸುತತ್ ೆ. 
ೕರು ಸರಬ ಾಜು, ಒಳಚರಂ , ರ ತೆ್ ಮತುತ್ ದುಯ್  ಸಂಪಕದಂತಹ ೌಲಭಯ್ಗಳ ೊರ ೆ ಂ ಾ  

ಜಯಪುರ ಮತುತ್ ೆಳ ಾ  ನಗರದ ಮೂರು17 ೕಜ ೆಗಳ ಲ್ ಎಎ   ಘಟಕದ ಯ ಲ್ 
ಸ ಾದ ( ೆಬರ್ವ  2021) 619 ಮ ೆಗಳು ಾ  ಉ ರುವುದನುನ್ ೆಕಕ್ಪ ೋಧ ೆಯು 

ಗಮ ತು. ಮ ೆಗಳ ಾಣ ಪೂಣ ೊಂ ದದ್ರೂ, ಮೂಲ ೌಕಯಗಳನುನ್ ಒದ ಸುವ 

ಾಮ ಾ ಗಳನುನ್ ನಗರ ಾ ೆಗಳು ಇನೂನ್ ೈ ೆ ತ್ ೊಳಳ್ ೇ ತುತ್ ( ೆ ೆಟ್ಂಬ  2021). 

ಸಂಬಂ ತ ಯುಎ  ಗಳು ಹಣ ಡುಗ  ೆ ಾಡದ ಾರಣ ಮೂಲ ೌಕಯ ಾಮ ಾ ಗಳನುನ್ 
ೈ ೊಳಳ್ ಾಗ ಲಲ್ ಎಂದು ಾಜಯ್ ಸ ಾರವು ತು ( ೆ ೆಟ್ಂಬ  2021). ಆ ಾಗೂಯ್, ಹಣದ 

ಅಲಭಯ್ ೆಯನುನ್ ಪ ಹ ಸಲು ಸ ಾರವು ಾವು ೇ ಕರ್ಮ ೆ ೆದು ೊಂ ರುವ ಬ ೆಗ್ ಉತತ್ರವು 
ೌನ ಾ ೆ. 

 

 
17 ಜಯಪುರದ ಲ್ 560 ಯುಗಳು, ಜಯಪುರ ( ೆ ) ಯ ಲ್ 56 ಯುಗಳು ಮತುತ್ ೆಳ ಾ ಯ ಲ್ 829 

ಯುಗಳು 
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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 . 

 

 

 

 



೨೦೨೨ರ ವರದಿ ಸ ಂಖ್ ಾ: 4 

30 

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. 
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ಅಧ್ಯಾಯ-V 

 

ಮೇಲ್ವಿಚಯರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ 
 

5.1 ಪರಿಚಯ  

ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆಯನುು ಭೌತಿಕ ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆ, ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಎಮ್ಐಎಸ್, 
ಥರ್ಡ್ ಪಠರ್ಟ್ ಕ್ಠಿಲ್ವರ್ಟ ಮಠನಿಟರಿಂಗ್ ಏಜನೆಿಿ (ರ್ಟಪಿಕುುಎಮ್ಎ), ಸಠಮಠಜಿಕ ಲೆಕಕಪರಶ ೆೋಧನೆ, 
ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್, ಎಸ್ಎಲ್ರ್ಟಸಿ/ಸಿಎಲ್ರ್ಟಸಿ ಇತ್ಠುದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಠಯಿತು. ಜೊತ್ೆಗ,ೆ ರಠಜು 
ಸಕ್ಠ್ರವು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನುು ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆ ಮಠಡಲು ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಎಮ್ಒಎಸ್, 
ಕ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಯೋಜನಠ ನಿವ್ಹಣಠ ವುವಸೆೆ (ಪಿಎಮ್ಎಸ್) ಮುಿಂತ್ಠದ ವಿವಿಧ ತ್ಠಕ್ಷಣಿಕ 
ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆಗಳನುು ಜಠರಗೆ ತಿಂದಿತು. ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯು ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣಠ ವುವಸೆೆಯಲ್ವಿ 
ನೂುನತ್ೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿತು. ಈ ನೂುನತ್ೆಗಳು ಅನಹ್ ಫಲಠನುಭವಿಗಳ ಸೆೋರಸುವಿಕೆ್ ಮತುು ದುಪಪಟುು 
/ಹೆಚ್ುುವರ/ಮೋಸದ ಪಠವತಿಗಳಿಗ ೆ ಕ್ಠರಣವಠಯಿತು. ವಿವರವಠದ ಅವಲೊೋಕನಗಳನುು ಮುಿಂದಿನ 
ಕಿಂಡಿಕೆ್ಗಳಲ್ವಿ ನಿೋಡಲಠಗದೆ. 

5.2 ಭೌತಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಯರಣೆಯಲ್ವಿ ನಯಾನಾತೆಗಳು ನಕಲ್ವ ಪಯವತಿಗಯಲ್ವಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತ 

ಯೋಜನೆಯ ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕವನುು ಕನಠ್ಟಕದಲ್ವಿ ಹುಡೊಕೋ/ನಠುಷನಲ ಹೌಸಿಿಂಗ್ ಬಠುಿಂಕ್ 
ಮೂಲಕ ಜಠರಗೆ ತರಲಠಯಿತು ಮತುು ಈ ಸಿಂಸೆೆಗಳನುು ಕ್ೋೆಿಂದಿರೋಯ ನೊೋಡಲ ಏಜನೆಿಿಗಳಠಗ (ಸಿಎನ್ಎ) 
ನೆೋಮಿಸಲಠಗತುು. ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ವಿ ಫಲಠನುಭವಿಗಳ ಪರ್ಟುಯನುು ಬಠುಿಂಕ್್ಗಳ ಪರವಠಗ 
ಸಿಎನ್ಎ ಹದಿನೆೈದು ದಿನಗಳಿಗೂೆಮೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟು ರಠಜುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತುದೆ. ಯಠವುದೆೋ ಫಲಠನುಭವಿಗೆ 
ದುಪಪಟುು ಪರಯೋಜನವು ದೊರಕದಿಂತ್ೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ೂಳಳಲು ಯೋಜನೆಯ ಇತರ ಮೂರು 
ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ವಿ ಫಲಠನುಭವಿಗಳನುು ನಿಧ್ರಸುವಠಗ ರಠಜುಗಳು ಈ ಪರ್ಟುಯನುು ಪರಗಣಿಸಬೋೆಕು. 
ಕನಠ್ಟಕದಲ್ವಿ ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ವಿ ಬಡಿಿ ಸಹಠಯಧನ ಪರಯೋಜನವನುು ಪಡೆದ 471 

ಫಲಠನುಭವಿಗಳು ಬಿಎಲ್ಸಿ (441 ಪರಕರಣಗಳು) ಮತುು ಎಹಚೆ್ಪಿ (30 ಪರಕರಣಗಳು) 
ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ವಿಯೂ ಸಹ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆದುಕೆ್ೂಿಂಡಿದದರು ಎಿಂಬುದನುು ಸಿಎನ್ಎ ಸಲ್ವಿಸಿದ 
ದತ್ಠುಿಂಶಗಳ ವಿಶೆಿೋಷಣೆಯಲಿ್ವ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ವಿ 441ರಲ್ವಿ 
229 ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗೆ ₹5.62 ಕ್ೂೆೋರ್ಟ ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಠಡಲಠಗದೆ. ದತ್ಠುಿಂಶವು 18 
ಅಿಂಕ್ಗೆಳ ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಫಲಠನುಭವಿ ಕ್ೂೆೋಡನುು ಹೊಿಂದಿಲಿದಿದದ ಕ್ಠರಣ ಉಳಿದ 212 ಬಿಎಲ್ಸಿ 
ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಠಡಿದ ಪಠವತಿಯನುು ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯು ಪತ್ೆುಹಚ್ುಲು ಸಠಧುವಠಗಲ್ವಲಿ. ಬಹು 
ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಪಡೆದಿರುವ 471ರ ಪೆೈಕಿ 284 ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನುು 
ಸಿಎನ್ಎ ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎಗೆ ಒದಗಸಿದ ಪಠಕ್ಷಿಕ ತ:ಖ್ುೆಯಲ್ವಿ ಸೂಚಿಸಲಠಗದೆ. ಆದಠಗೂು, ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ 
ಪಠಕ್ಷಿಕ ತ:ಖ್ುೆಯನುು ಪರಶೋಲ್ವಸದೆ ಈ 284 ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಮತುು ಬಿಎಲ್ಸಿ 
ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ವಿ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಒದಗಸಿದದರ ಪರಣಠಮವಠಗ ನಕಲ್ವ ಕ್ೆಿೈಮ್ಗಳಠದವು. 
ರಠಜು ಸಕ್ಠ್ರವು ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನಠ ಅಭಿಪಠರಯವನುು ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಳತ್ಠು (ಸೆಪುೆಿಂಬರ 2021) ಮೋಲ್ವನ 
ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಿಂದ ಸಹಠಯಧನ ಮತುವನುು ವಸೂಲು ಮಠಡಲು ನಗರ ಸೆಳಿೋಯ ಸಿಂಸೆೆಗಳಿಗ ೆ 
ಸೂಚಿಸಲಠಗದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಎಮ್ಐಎಸ್ ನೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್  ಫಲಠನುಭವಿ 
ದತ್ಠುಿಂಶದ ನೆೈಜ ಸಮಯದ ಏಕಿೋಕರಣವನುು ಪಠರರಿಂಭಿಸಲಠಗದೆ (ನವೆಿಂಬರ 2019) ಮತುು ಇದು 
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ಎಹಚೆ್ಪಿ/ಬಿಎಲ್ಸಿ ಫಲಠನುಭವಿಗಳು ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೊಿಂದಿಗೆ ನಕಲಠಗುವುದನುು ತಪಿಪಸುತುದೆ ಎಿಂದೂ 
ಸಹ ತಿಳಿಸಲಠಯಿತು.  

5.3 ಜಿಯೇ-ಟ್ಯಾಗಂಗ್ ಮಯಲ್ಕ ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಯರಣೆ  

ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಲಠದ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳ ಮೂಲಕ ವೆೈಯಕಿುಕ ಮನಗೆಳ ನಿಮಠ್ಣದ ಪರಗತಿಯನುು 
ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆ ಮಠಡುವುದು ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ (ಯು)ನಲ್ವಿ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ನ19 ಪರಮುಖ 

ಉದೆದೋಶವಠಗತುು. ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಎಮ್ಐಎಸ್ಅನುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಮತುು ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ವಿ 
ನಿಮಿ್ಸಲಠದ ಮನಗೆಳ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ಗಠಗ ನಠುಷನಲ ರಮೋಟ್ ಸೆನಿಿಿಂಗ್ ಸೆಿಂಟರ್ನ 
(ಎನ್ಆರ್ಎಸ್ಸಿ) ಭುವನ್ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ20 ಮತುು ನಠುಷನಲ ಇನ್ಫಠಮಠು್ರ್ಟಕ್ಿ್ ಸೆಿಂಟರ್ನ (ಎನ್ಐಸಿ) 
ಭಠರತ್ ಹೆಚಎಫ್ಎ21 ಮಬೆೈಲ ಅನಿಯಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಯೋಜಿಸಲಠಗದೆ. ಈ ಮಬೆೈಲ ಅನಿಯಗಳು 
ಜಿಯೋ ಫೆನಿಿಿಂಗ್22, ದತ್ಠುಿಂಶ ದೃಢೋಕರಣ, ನಿವ್ಹಣೆ, ಮಠಡರೆೋಶನ ಮುಿಂತ್ಠದ ವಿವಿಧ 
ವಿಶಷಾತ್ೆಗಳ ೆಿಂದಿಗ ೆಸಜುುಗೂೆಿಂಡಿವೆ. 
ಮೋಲ್ವನ ಅನಿಯಗಳ ಕ್ಠಯಠ್ಚ್ರಣೆಯ ಮಠಗ್ಸೂಚಿಗಳು ಕ್ೆಳಗನವುಗಳನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ: 

➢ ಜಿಯೋಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಲಠದ ಛಠಯಠಚಿತರದ ದಿಕುಕ ಮತುು ಕ್ೂೆೋನವು ಸಿಂಪೂಣ್ ನಿಮಠ್ಣ 

ಹಿಂತ ಅಥವಠ ಮನಯೆ ನಿಮಠ್ಣ ಹಿಂತದ ಗರಷಾ ಭಠಗವು ಛಠಯಠಚಿತರದಲ್ವಿ ಗೊೋಚ್ರಸುವಿಂತ್ೆ 
ಇರಬೆೋಕು. 

➢ ಹಿಿಂದಿನ ನಿಮಠ್ಣ ಹಿಂತದ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಿದ ಅದೆೋ ಸೆಳದಿಿಂದ ಎಲಠಿ ಐದು23  
ನಿಮಠ್ಣ ಹಿಂತಗಳ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ಸವೆೋ್ಯರ್ನಿಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೋಕು. 

➢ ಎಲಿ ನಿಮಠ್ಣ ಹಿಂತಗಳ  ಮನಗೆಳ ಜೊತ್ೆಗ ೆ ಫಲಠನುಭವಿಯ ಛಠಯಠಚಿತರವನುು 
ಹೊಿಂದಿರಬೆೋಕು. 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ವಿ ಮನಗೆಳ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ನಲ್ವಿ ಕ್ಳೆಗನ ಲೊೋಪದೊೋಷಗಳನುು 
ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. 
5.3.1  ಜಿಯೇ-ಟ್ಯಾಗಂಗ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯನತು ನಕಲ್ತ ಮಯಡಿದ್ತು ₹0.97 ಕೆಯೇಟಿ ತ್ಪ್ಪಿಸಬಹತದಯಗದ್ು 

ವೆಚಚದ್ಲ್ವಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತ 

ಭುವನ/ಭಠರತ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಲಠದ ನಿಮಠ್ಣ ಹಿಂತಗಳ ಆಧಠರದ 
ಮೋಲೆ ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಠಡಬೆೋಕೆ್ಿಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮಠಗ್ಸೂಚಿಗಳು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವ.ೆ ಎಲಠಿ ಬಿಎಲ್ಸಿ ಮನಗೆಳನುು ಕಡಠಿಯವಠಗ ಭುವನ್ಎಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನಲ್ವಿ 
ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಬೆೋಕೆ್ಿಂದು ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಷರತುು ವಿಧಿಸಿತುು (ಮೋ 2016). ಬಿಎಲ್ಸಿ 

 
19  ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ ಎನುುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೊೋಟ್ೊೋ, ವಿೋಡಿಯೋ ಮುಿಂತ್ಠದವುಗಳನುು ವಿವಿಧ ಮಠಧುಮ ರೂಪಗಳಿಗೆ 

ಭೌಗೊೋಳಿಕ ಮಠಹಿತಿಯನುು ಸೆೋರಸುವ ಅಥವಠ ಟ್ಠುಗ್್ ಮಠಡುವ ಪರಕಿರಯೆಯಠಗದೆ.  
20  ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಲಠದ ವಸತಿ ಸೆಳಗಳನುು ದೃಶುೋಕರಸುವ ಎನ್ಆರ್ಎಸ್ಸಿಯ ಭುವನ 

ವೆಬ್ ಪೊೋಟ್ಲ್ನೊಿಂದಿಗೆ ಭುವನ್ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಮಬೆೈಲ್ ಅನಿಯವನುು ಸಿಂಯೋಜಿಸಲಠಗದೆ. 
21  ಭಠರತ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ, ಎಎಚ್ಪಿ/ಐಎಸ್ಎಸ್ಆರ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಗತಿಯನುು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಎನ್ಐಸಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ 

ಮಬೆೈಲ ಅಪಿಿಕ್ೆೋಶನ ಆಗದೆ. 
22  ಜಿಯೋ-ಫೆನಿಿಿಂಗ್ ಎನುುವುದು ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಲಠದ ಫೊೋಟ್ೊಗಳು ಮನೆಯ ನಿಗದಿತ ಗಡಿಯಳಗೆ (10 

ಮಿೋಟರ) ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಠಗದೆ ಎಿಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳವ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳ ಭೌಗೊೋಳಿಕ ದೃಢೋಕರಣದ 
ಪರಕಿರಯೆಯಠಗದೆ. 

23  ಇನೂು ಪಠರರಿಂಭಿಸಿಲಿ, ತಳಹದಿ, ಲ್ವಿಂಟಲ್, ಛಠವಣಿ ಮತುು ಪೂಣ್ಗೊಿಂಡಿದೆ 
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ಘಟಕದಡಿಯಲ್ವಿ ನಿಮಿ್ಸಲಠದ ಮನಗೆಳ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ಗಠಗ ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ ಭುವನ್ 
ಎಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ಗೆ ಬದಲಠಗ ಇಿಂದಿರಠ ಮನ ೆಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ ಅನುು (ಸಿತ: ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಠದ 
ಮತುು ಆರ್ಜಿಎಚ್ಒಎಮ್ಎಸ್ ನೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಯೋಜಿಸಲಠದ) ಬಳಸುತಿುದೆ. ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ 

ಮಠಡಲಠದ ಹಿಂತ-ವಠರು ಮನಗೆಳ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ಇಿಂದಿರಠ ಮನೆ  ಆಪ್ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನಲ್ವಿ 
ಲೊೋರ್ಡ ಮಠಡಲಠಗತುು ಮತುು ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ನೆೋರವಠಗ ವಗಠ್ವಣೆ 
ಮಠಡಲಠಗತುು. ಅವರ ಜಿಪಿಎಸ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆ ಮಠಡಲಠಗದೆ ಮತುು 
ಸರಯಠಗದೆ ಎಿಂದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದ.ೆ 
ಪಠವತಿ ದತ್ಠುಿಂಶದೂೆಿಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಲಠದ ದತ್ಠುಿಂಶವನುು ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯು ಮಠುಪ 

ಮಠಡಿತು ಮತುು 48621 ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗ,ೆ ಭುವನ್ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಮತುು ಇಿಂದಿರಠ ಮನೆ ಎರಡೂ 
ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ಗಳಡಿಯಲ್ವಿ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್ ಮಠಡಲಠಗರುವುದನುು ಗಮನಿಸಿತು. ಇದು ಪರಕಿರಯೆಯನುು 
ನಕಲು ಮಠಡುವ ಜೊತ್ೆಗ ೆ₹0.97 ಕ್ೂೆೋರ್ಟಯ24 ತಪಿಪಸಬಹುದಠಗದದ ವೆಚ್ುವಠಗ ಪರಣಮಿಸಿತು. 
ತನು ಪಠಲ್ವನ ಎರಡನೆೋ ಕಿಂತನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಠಡಲು ಭುವನ್ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ ಬಳಸಿ 
ಸೆರಹೆಿಡಿಯಲಠದ ಮನಗೆಳ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಬೆೋಕೆ್ಿಂಬ ಭಠರತ ಸಕ್ಠ್ರದ 
ಷರತಿುನಿಿಂದ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ನಕಲು ಮಠಡುವಿಕೆ್ಯ ಅಗತುತ್ೆಯುಿಂಟ್ಠಯಿತು ಎಿಂದು ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ 
ವುವಸಠೆಪಕ ನಿದೆೋ್ಶಕರು ಉತುರಸಿದರು (ಜನವರ 2021). 
ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ಗೆ ಭುವನ್ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನನುು ಬಳಸಬೋೆಕ್ೆಿಂದು ಮೋ 2016ರಿಂದಲೆೋ ಭಠರತ 
ಸಕ್ಠ್ರದ ನಿದಿ್ಷು ಸೂಚ್ನೆಗಳಿದದರೂ ಸಹ ಆರ್ಜಿಆರ್ಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಇಿಂದಿರಠ ಮನೆ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನನುು 
ಬಳಸಿಕೆ್ೂಿಂಡು ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್ ಕ್ೈೆಗೂೆಿಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉತುರವನುು ಒಪಪಲಠಗುವುದಿಲಿ. 
5.3.2  ಕೆಎಸ್ಡಿಬಿ ಅನತಷ್ಯಾನಗೆಯಳಿಸಿದ್ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಜಿಯೇ-ಟ್ಯಾಗಂಗ್ಗೆ 

ಸಯಚಿಸಲಯದ್ ತಯಂತಿರಕ ವಿಶಿಷ್ಟತಗೆಳನತು ಅನತಸರಿಸದಿರತವುದ್ತ 

ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ತನು 29ನೆೋ ಸಭೆಯಲ್ವಿ (ಜನವರ 2018) ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ 
ಮಠಡಲು ಭಠರತ್ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನನುು ಪರದಶ್ಸಿತು ಮತುು 15 ಜನವರ 2018ರೊಳಗ ೆತಮೆ 
ಯೋಜನಠ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ಗಳನುು ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಲು ಎಲಠಿ ರಠಜುಗಳಿಗ ೆವಿನಿಂತಿಸಿತು. ಜೂೆತ್ೆಗೆ, 
ಎಎಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆೋ ಕಿಂತಿನ ಕ್ೋೆಿಂದರ ಪಠಲನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಠಡಲು ಕಡಠಿಯವಠಗ 
ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ ಅನುು ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸಲು 49 ನೆೋ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಸೂಚಿಸಿತು (ನವೆಿಂಬರ 2019).  

ಕ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿಯು ಭಠರತ್ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ಗೆ ಬದಲಠಗ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ಗ ೆ ತ್ಠನೆೋ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ ಕ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಪಿಎಮ್ಎಸ್ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನನುು ಬಳಸುತಿುರುವುದನುು ಲೆಕಕಪರಶ ೆೋಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತು.  ಕ್ಳೆಗ ೆವಿವವರಸಿದಿಂತ್ೆ, ಕ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಪಿಎಮ್ಎಸ್ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನಲ್ವಿ ಅಪ್ಲೂೆೋರ್ಡ್ ಆದ 
ಛಠಯಠಚಿತರಗಳು ನಿಗದಿತ ತ್ಠಿಂತಿರಕ ಮಠನದಿಂಡಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಿರಲ್ವಲಿ.  
• ಛಠಯಠಚಿತರಗಳು ಸಿಂಪೂಣ್ ಮನ/ೆಮನಯೆ ಗರಷಾ ಭಠಗವನುು ತ್ೊೋರಸಿರಲ್ವಲಿ. ಬದಲ್ವಗೆ, 

ಮನಯೆ ಒಿಂದು ಭಠಗವನುು ಅಿಂದರ ೆ ಬಠಗಲ್ವನ ಚಿತರವನುು ಸೆರಹೆಿಡಿದು ಹೆಚಿುನ ಕ್ಠಪೆ್ಟ್ 

ವಿಸಿುೋಣ್ದ ಕಟುಡಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ನಿಮಠ್ಣದ ವಿವಿಧ ಹಿಂತಗಳಿಗಠಗ ಹಲವು ಬಠರ 
ಅಪ್ಲೊೋರ್ಡ ಮಠಡಲಠಗತುು (ಚಿತ್ರ 5.1) 
 

 

24  ಪರತಿ ಫಲಠನುಭವಿಗೆ `೨೦೦ರ ದರದಲ್ವಿ 



೨೦೨೨ರ ವರದಿ ಸಂಖ್ೆಾ: 4 

38 

ಚಿತ್ರ-5.1: ನಿಮಿಿಸಲಯದ್ ಮನೆಗಳ ಪಯಣಿ ರಚನೆಯನತು ತೆಯೇರಿಸದ್ ಕೆಎಸ್ಡಿಬಿ ಎಮ್ಐಎಸ್ 
ಅಪ್ಪಿಕೆೇಶನ್ಲ್ವಿ ಅಪ್ಲೆಯೇಡ್ ಮಯಡಿರತವ ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳು. 

ಜಂಟಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶಿೇಲ್ನಯೆಲ್ವಿ ತೆಗದೆ್ 
ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳು 

ಕೆಎಸ್ಡಿಬಿ ಎಮ್ಐಎಸ್ ನಲ್ವಿ ಅಪ್ಲೆಯೇಡ್ 
ಮಯಡಲಯದ್ ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳು 

  

  

• ಅಪ್ಲೊೋರ್ಡ ಮಠಡಿದ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳ ಯಠವುದೆೋ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನಠ ಪರಶೋಲನೆ ಅಥವಠ 
ತಪಠಸಣೆ ಮಠಡಲಠಗರಲ್ವಲಿ. 

• ಮನಗೆಳ ಜೊತ್ೆಗ ೆಫಲಠನುಭವಿಗಳ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ತ್ೆಗದೆಿರಲ್ವಲಿ. 
• ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ಸೆಳಗಳ ರೆೋಖ್ಠಿಂಶ ಮತುು ಅಕ್ಠಿಂಶದೂೆಿಂದಿಗೆ ವಠಟರ್ಮಠಕ್್ 

ಮಠಡಲಠಗರಲ್ವಲಿ. 
• ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದದಿಂತ್ೆ ನಿಮಠ್ಣ ಹಿಂತಗಳ ಎಲಠಿ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ತ್ೆಗದೆಿರಲ್ವಲಿ. ಚಿತ್ರ-5.2ರಲ್ವಿ 

ತ್ೊೋರಸಿರುವಿಂತ್ೆ ವಿವಿಧ ಹಿಂತಗಳನುು ಸೂಚಿಸಲು ಒಿಂದೆೋ ಛಠಯಠಚಿತರವನುು ಬಳಸಲಠಗತುು. 
ಚಿತ್ರ-5.2: ನಿಮಯಿಣದ್ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೆಯೇಡ್ ಮಯಡಿದ್ ಒಂದೆೇ ತ್ರಹದ್ ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳು 

ತ್ಳಹದಿ ಲ್ವಂಟಲ್ ಛಯವಣಿ ಪಯಣಿಗೆಯಂಡಿರತವುದ್ತ 

   

   

ಕ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಪಿಎಮ್ಎಸ್ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನಲ್ವಿರುವ ಮೋಲ್ವನ ನೂುನತ್ೆಗಳ ದೃಷ್ಟುಯಿಿಂದ, ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ 
ಎಮ್ಐಎಸ್ ಪರಗತಿ ವರದಿಯಲ್ವಿ ಸೂಚಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಕ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಕ್ೈೆಗೂೆಿಂಡ ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ 
ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್ ಇನೂು ಪೂಣ್ಗೊಳಳಬೆೋಕಿದ ೆ(ಮಠಚ್ 2021). ಕಂಡಿಕೆ-3.2.1ರಲ್ವಿ ಗಮನಿಸಿದಿಂತ್ೆ, 
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ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತನು ಕಿಂತಿನ ಎರಡನೆೋ ಪಠಲನುು ಬಿಡುಗಡ ೆಮಠಡುವುದನುು ಭಠರತ ಸಕ್ಠ್ರ 
ತಡೆಹಿಡಿದಿತುು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಿಂದು ಕ್ಠರಣವೆಿಂದರ ೆಜಿಯೋಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ ಅನುು ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸದಿರುವುದು. 
ಭಠರತ್ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನನುು ವಿಶೆೋಷವಠಗ ಗುಿಂಪು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಠಗ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಪಡಿಸಿದದರಿಂದ ಮತುು ಚ್ದುರದ ಪರತ್ೆುೋಕ ಮನಗೆಳಿಗ ೆಅದು ಕ್ಲೆಸ ಮಠಡುವುದಿಲಿವಠದದರಿಂದ ಸೆಳದಲೆಿೋ 
ಇರುವ ಚ್ದುರದ ಮನಗೆಳ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ ಅನುು ಭಠರತ್ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೈೆಗೂೆಳಳಲು ಸಠಧುವಠಗಲ್ವಲಿ ಎಿಂಬು ಸಕ್ಠ್ರವು ಉತುರಸಿತು (ಸಪೆುಿಂಬರ್ ೨೦೨೧). 
ಎಹಚೆ್ಪಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ವಿ ಕಲ್ವಪಸಲಠದ ಗುಿಂಪು ವಸತಿ ಪರಕಲಪನೆಯಿಿಂದ ವಿಚ್ಲನ ಮತುು ಚ್ದುರದ 
ವೆೈಯಕಿುಕ ಮನೆಗಳನುು ಪತ್ೆುಹಚ್ುುವಲ್ವಿ ಭಠರತ್ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನ ನಿಬ್ಿಂಧವು ಪರಗತಿಯನುು 
ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆ ಮಠಡುವ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ನ ಉದೆದೋಶವನೆುೋ ಸೊೋಲ್ವಸಿತು ಮತುು ಯೋಜನೆಯನುು 
ಕಳಪ ೆ ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆಗಳ ಅಪಠಯಗಳಿಗೆ ಗುರಪಡಿಸುತುದೆ ಎಿಂಬುದು ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನಠ  
ಅಭಿಪಠರಯವಠಗದೆ. ಕ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿ ಪಿಎಮ್ಎಸ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ನಲ್ವಿರುವ ತ್ಠಿಂತಿರಕ ನೂುನತ್ೆಗಳು ಮತುು 
ಎಎಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್ ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸದಿರುವ ಬಗೆೆ ಉತುರವು ಮೌನವಠಗತುು. 

5.3.3 ಜಿಯೇ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಯಡಲಯದ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಯಡಲಯದ್ ಹಂತ್ವಯರತ ಪಯವತಿಗಳಲ್ವಿ ನಯಾನತೆಗಳು 

ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್ ಮಠಡಲಠದ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ಪರಶೋಲ್ವಸಿ ನಿಮಠ್ಣದಲ್ವಿ ಸಠಧಿಸಿದ ಪರಗತಿಯನುು 
ಆಧರಸಿ ಬಿಎಲ್ಸಿ ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಪಠವತಿಗಳನುು ಮಠಡಬೆೋಕ್ಠಗತುು. 20 ಪರಕರಣಗಳಲ್ವಿ, 
ಫಲಠನುಭವಿಗಳು ಸಠಧಿಸಿದ ನಿಮಠ್ಣದ ಪರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಠದ ಹಿಂತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪರಮಠಣಕಿಕಿಂತ 
ಹೆಚಿುನ ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಠಡಿರುವುದನುು ಬಿಎಲ್ಸಿ ಮನಗೆಳ ಜಿಂರ್ಟ ಭೌತಿಕ ಪರಶೋಲನೆಯು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು (ವಿವರಗಳು ಅನತಬಂಧ 5.1ರಲ್ವಿ). ಭೌತಿಕ ಪರಶೋಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಿಂಡುಬಿಂದ 
ಪರಗತಿಯ ವಠಸುವಿಕ ಹಿಂತವು ಎಮ್ಐಎಸ್ನಲ್ವಿ ಸೂಚಿಸಲಠದ ಪರಗತಿಯ ಹಿಂತಕಿಕಿಂತ ಕಡಿಮಯಿದಿದತ್ಠಗ 
ಹೆಚಿುನ ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವು ದೊರೆಯಿತು. ಉದಠಹರಣೆಗೆ, 19 ಪರಕರಣಗಳಲ್ವಿ ಜಿಂರ್ಟ ಭೌತಿಕ ಪರಶೋಲನೆಯು 
ನಿಮಠ್ಣ ಹಿಂತವನುು 'ಛಠವಣಿ' ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರೆ, ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಎಮ್ಐಎಸ್ ನಿಮಠ್ಣ 

ಹಿಂತವು 'ಪೂಣ್ಗೊಿಂಡಿದೆ' ಎಿಂದು ತ್ೊೋರಸುತಿುತುು. ಈ ಪರಕರಣಗಳು ಛಠಯಠಚಿತರಗಳ ಜಿಯೋ-
ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ನಲ್ವಿ ಅಕರಮಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚಿುನ ತನಿಖೆ್ಯ ಅಗತುವಿದ.ೆ 
ನಕಲ್ವ ಜಿಯೇ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಯಡಲಯದ್ ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳ  ಆಧ್ಯರದ್ ಮೇಲ ೆಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಬಿಡತಗಡ ೆ 

ಗದಗ-ಬೆಟಗರೆೆ ನಗರಸಭ ೆ ಪಿಎಿಂಎವೆೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯಲ್ವಿ ವರದಿಯಠದ ಭರಷ್ಠುಚಠರದ ಕುರತು 
ತನಿಖೆ್ ನಡೆಸಲು ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗದಗ ಜಿಲೆಿಯ ಜಿಲಠಿಧಿಕ್ಠರಗಳನುು 
(ಡಿಸಿ) ಕ್ೂೆೋರದರು (ಜೂನ 2017), ಈ ಪರಕರಣವು (ಜೂನ 2017) ಪತಿರಕೆ್ಯಲ್ವಿಯು ಪರಕಟವಠಗತು. 
ಗದಗ-ಬೆಟಗರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ವಿ 2015-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ವಿ ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಟಕದಡಿಯಲ್ವಿ 3928 ವಸತಿ 
ಘಟಕಗಳನುು ಅನುಮೋದಿಸಲಠಗತುು ಮತುು 1404 ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಠಡಲಠಗತುು. ವಠಸುವವಠಗ ಮನೆ ನಿಮಿ್ಸದ 245 ಫಲಠನುಭವಿಗಳು ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗ್್ ಮಠಡಿದ ನಕಲ್ವ 
ಫೊೋಟ್ೊಗಳ ಆಧಠರದ ಮೋಲ ೆ  ₹1.24 ಕ್ೂೆೋರ್ಟ ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಠಡಿರುವುದು ಗದಗ 
ಜಿಲಠಿಧಿಕ್ಠರಗಳು ನಡೆಸಿದ  ವಿಚಠರಣೆಯಲ್ವಿ ತಿಳಿದುಬಿಂದಿತು ಹಠಗೂ ಗದಗ-ಬೆಟಗರ ನಗರಸಭೆಯ 

ಇಬಬರು ಅಧಿಕ್ಠರಗಳ ವಿರುದಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಮಠಡಿಕ್ೂೆರ್ಟುರುವುದಕ್ಠಕಗ ಚಠರ್್್ ಶೋಟ್್ 
ದಠಖಲ್ವಸಲಠಗದೆ (ಆಗಸು್ 2017). ಅಧಿಕ್ಠರಗಳ ವಿರುದಿ ತ್ೆಗದೆುಕೆ್ೂಿಂಡ ಮುಿಂದಿನ ಕರಮದ ಮತುು 
ದುರುಪಯೋಗವಠಗದದ ಮತುದ ವಸೂಲಠತಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಗೆ 
ಲಭುವಠಗಲಿ. 



೨೦೨೨ರ ವರದಿ ಸಂಖ್ೆಾ: 4 

40 

ಕಂಡಿಕೆ-5.3.1ರಲ್ವಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದಿಂತ್ೆ, ಬಿಎಲ್ಸಿ ಘಕಟದಡಿಯಲ್ವಿ ನಿಮಿ್ಸಲಠದ ಮನಗೆಳ ಜಿಯೋ-
ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ಗಠಗ ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಇಿಂದಿರಠ ಮನ ೆ ಅಪ್ಲಿಕದ್ಶನ್ನನುು ಬಳಸುತಿುದೆ. ನಕಲ್ವ 
ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ಅಪ್ಲೊೋರ್ಡ ಮಠಡುವುದನುು ತಡೆಯುವ ಜಿಪಿಎಸ್ ನಿದೆೋ್ಶಠಿಂಕಗಳನುು 
ಸೆರಹೆಿಡಿಯಲು ಅಪ್ಲಿಕದ್ಶನ್ ಅಿಂತಗ್ತ ಜಿಯೋ-ಫೆನಿಿಿಂಗ್ ತಿಂತರವನುು ಹೊಿಂದಿದೆ ಎಿಂದು 
ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಹೆೋಳಿಕೆ್ೂಿಂಡಿದೆ. ಆದಠಗೂು, ಮೋಲ್ವನ ನಿಯಿಂತರಣಗಳನುು ಉಪೆೋಕ್ಷಿಸಿ ಬದಲ್ವ 
ಮಠಗ್ದಿಿಂದ  245 ನಕಲ್ವ ಛಠಯಠಚಿತರಗಳನುು ಸಿಸುಮ್ಗ ೆಅಪ್ಲೊೋರ್ಡ ಮಠಡಲಠಗತುು ಮತುು ಇಿಂದಿರಠ 
ಮನ ೆಅಪ್ಲಿಕದ್ಶನ್ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ನಲ್ವಿನ ದೊೋಷಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ಅನಹ್ 
ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಗಠ್ಯಿಸಲಠಗತುು. 
ಚಠರ್್ ಶೋಟ್್ನಲ್ವಿ ನಮೂದಿಸಲಠದ ₹1.24 ಕ್ೂೆೋರ್ಟ ಮತುದ ಹೊರತ್ಠಗ ಚಠರ್್್ ಶೋಟ್್ ಹಠಕಿದ 
ದಿನಠಿಂಕದ ನಿಂತರವೂ ಮೋಲ್ವನ 245ರ ಪೆೈಕಿ 55 ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗ ೆ ₹0.58 ಕ್ೂೆೋರ್ಟ ಮತುವನುು 
ವಗಠ್ಯಿಸಿರುವುದನುು ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ದುರುಪಯೋಗದಲ್ವಿ ಭಠಗಯಠಗರುವ 
ಫಲಠನುಭವಿಗಳನುು ನಿಬ್ಿಂಧಿಸಲು ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಯಠವುದೋೆ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಳಳಲ್ವಲಿವಠಗ ಅವರಗೆ 
ಯೋಜನೆಯ ಪರಯೋಜನಗಳ ವಿಸುರಣೆಯನುು ಮುಿಂದುವರಸೆಲಠಗತುು. ಮೋಲ್ವನ ಫಲಠನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ನಿರಿಂತರ ನೆರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಠಗುತಿುರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಠರಕ್ೆಯನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ  
ಸಹ ಯಠವುದೆೋ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಿಂಡಿರಲ್ವಲಿ. 
 

5.4  ಟಿಪ್ಪಕಯಾಎಮ್ಎ ಕಯಯಿವೆೈಖರಿ 

ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಅಡಿಯಲ್ವಿ ಮಿಂಜೂರಠದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂರನೆೋ ವುಕಿುಯ ಗುಣಮಟುದ 
ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆಗಠಗ ರಠಜು ಮಟುದ ಕ್ಠಯ್ವಿಧಠನವನುು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಠದ ಎಲಠಿ ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಗುಣಮಟುವನುು ಪರಶೋಲ್ವಸುವ ಮತುು ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆ ಮಠಡುವ ಉದೆದೋಶಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ 
ವಿಕಸನಗೊಳಳಬೆೋಕು ಮತುು ರಚ್ನಠತೆಕ ವರದಿಯನುು ಒದಗಸಬೋೆಕು ಎಿಂದು ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) 
ಮಠಗ್ಸೂಚಿಗಳ ಕಿಂಡಿಕೆ್-12.10 ನಿಗದಿಪಡಿಸುತುದೆ. ಅಿಂತಹ ಏಜನೆಿಿಗಳ ಗುಣಮಟುದ ಭರವಸೆಯ 

ವರದಿಯನುು ಆಧರಸಿ ರಠಜುಗಳು ಮತುು ನಗರ ಸೆಳಿೋಯ ಸಿಂಸೆೆಗಳು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ವಿ  
ಗುಣಮಟುದ ಮನಗೆಳು ಮತುು ಮೂಲಸೌಕಯ್ಗಳನುು ನಿಮಿ್ಸುವುದನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಲು 
ತಡೆಗಟುುವ ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕರಮಗಳರೆಡನೂು ತ್ೆಗದೆುಕೆ್ೂಳಳಬೆೋಕ್ಠಗತುು. ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಮೂರನೆೋ 
ವುಕಿುಯ ಗುಣಮಟುದ ಮೋಲ್ವಚಿಠರಣಠ ವರದಿಯನುು ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಮುಿಂದೆ ಕರಮ 

ತ್ೆಗದೆುಕೆ್ೂಿಂಡ ವರದಿಯಿಂದಿಗೆ ಮಿಂಡಿಸಬೋೆಕಿತುು. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ವಿ ನಿಮಿ್ಸಲಠದ ಮನಗೆಳ 
ಗುಣಮಟುವನುು ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆ ಮಠಡಲು ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಆರು ರ್ಟಪಿಕುುಎಮ್ಎಗಳನುು ನೆೋಮಿಸಿತು. 
ಚಠಲ್ವುಯಲ್ವಿರುವ 1847 ರಲ್ವ ಿ967 ಯೋಜನೆಗಳನುು (ಶೆೋಕಡಠ 52) ಮಠಚ್ 2021ರ ಕ್ೂೆನೆಯಲ್ವಿ ಈ 

ಏಜನೆಿಿಗಳಿಗ ೆ ವಹಿಸಲಠಗತುು. ರ್ಟಪಿಕುುಎಮ್ಎ ಕ್ಠಯ್ವೆೈಖರಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅವಲೊೋಕನಗಳು ಈ 

ಕ್ಳೆಗನಿಂತಿವೆ: 
• ಶೆೋಕಡಠ 10-15ರಷುು ಪರಗತಿಯನುು ಸಠಧಿಸಿದ ನಿಂತರ ರ್ಟಪಿಕೂುಎಮ್ಎ ಮದಲ ತಪಠಸಣೆಯನುು 
ಕ್ೈೆಗೂೆಳಳಬೆೋಕ್ಠಗತುು. ಆದಠಗೂು, 218 ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತುು 73 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ, ರ್ಟಪಿಕೂುಎಮ್ಎ ಇನೂು ತಮೆ ಮದಲ ಭೆೋರ್ಟಯನುು ನಿೋಡಬೆೋಕಿದೆ (ಜುಲೆೈ 
2021). 

• ಶೆೋಕಡಠ 50-60ರಷುು ಪರಗತಿಯನುು ಸಠಧಿಸಿದ ನಿಂತರ  ರ್ಟಪಿಕೂುಎಮ್ಎ ತನು ಎರಡನೆೋ 
ತಪಠಸಣೆಯನುು ಮತುು ಕ್ಠಮಗಠರಯನುು ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಿಂತರ ಅಿಂತಿಮ ಪರಶೋಲನೆಯನುು 
ಕ್ೈೆಗೂೆಳಳಬೆೋಕಿತುು. ಆದರ,ೆ ಪರೋಕ್ಠ-ತನಿಖೆ್ ನಡೆಸಿದ 118 ಬಿಎಲ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ವಿ 79 (ಶೆೋಕಡಠ 
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67) ಮತುು 47 ಎಹಚೆ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ವಿ 29ರಲ್ವಿ (ಶೆೋಕಡಠ 62), ಮಠಗ್ಸೂಚಿಗಳಲ್ವಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಠಗದದ ಪರಗತಿಯ ಹಿಂತದ ಪರಕ್ಠರ ಕಡಠಿಯ ಭೆೋರ್ಟಗಳನುು ರ್ಟಪಿಕೂುಎಮ್ಎ 
ಕ್ೈೆಗೂೆಿಂಡಿರಲ್ವಲಿ. 

• ರ್ಟಪಿಕೂುಎಮ್ಎ ಸಲ್ವಿಸಿದ ಗುಣಮಟುದ ಭರವಸೆ ವರದಿಯ ಮೋಲೆ  ಕರಮ ತ್ೆಗದೆುಕೆ್ೂಿಂಡ 
ವರದಿಯನುು ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಇನೂು ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎಮ್ಸಿಗ ೆಸಲ್ವಿಸಬೋೆಕಿತುು (ಜುಲೈೆ 2021). 

5.5  ಸಿಎಲ್ಟಿಸಿಯ ಕಯಯಿವೆೈಖರಿ 

ಯೋಜನೆ, ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಠಮಠಜಿಕ ಅರವು ಮೂಡಿಸುವಿಕೆ್, ಹಣಕ್ಠಸು ಯೋಜನೆ ಮುಿಂತ್ಠದ 
ಕ್ಠಯಠ್ಚ್ರಣಠ ಕ್ೋೆತರಗಳಲ್ವಿ ತಮೆ ಉದೊುೋಗಗಳು/ಅಧಿಕ್ಠರಗಳ ಸಠಮಥು್ವನುು ಹೆಚಿುಸಲು 11125 

ತಜ್ಞರನುು ಒಳಗೊಿಂಡ ಸಿಎಲ್ರ್ಟಸಿಗಳನುು ಕನಠ್ಟಕ ಸಕ್ಠ್ರವು 31 ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ವಿ ಸಠೆಪಿಸಿತು (ಏಪಿರಲ 

2016ರಿಂದ ಮೋ 2020). 
ಆಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಿಂರ್ಟ ಭೌತಿಕ ಪರಶೋಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ವಿ, ಸಿಎಲ್ರ್ಟಸಿಗಳ  
ಕ್ಠಯ್ನಿವ್ಹಣೆಯಲ್ವಿ ಈ ಕ್ಳೆಗನ ನೂುನತ್ೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಲಠಯಿತು. 
• ಕ್ೂೆಳಗೆೆೋರಗಳ ಮಠುಪಿಿಂಗ್್ ಮಠಡುವುದು, ಹಣಕ್ಠಸಿನ ನೆರವನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ೂಳಳಲು ವಿವಿಧ 

ವಸತಿ ಹಣಕ್ಠಸು ಸಿಂಸೆೆಗಳು, ಬಠುಿಂಕ್್ಗಳು, ಖ್ಠಸಗ ಸಿಂಸೆೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಸಮನಿಯ, ನಗರ 
ಕ್ಠಯ್ಯೋಜನೆಗಳ ಮತುು ಡಿಪಿಆರ್ಗಳ ಪರಶೋಲನೆ, ನವಿೋನ ಹಸಿರು ತಿಂತರಜ್ಞಠನಗಳು/ಉತುಮ 

ನಿಮಠ್ಣ ಅಭಠುಸಗಳ/ವಿಪತುು ನಿರೊೋಧಕ ನಿಮಠ್ಣ, ಇವುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ್ ಮತುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ೂಳುಳವಿಕೆ್ ಮತುು ಯೋಜನೆಯ ಸಠಮಠಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪರಭಠವದ ಮೌಲುಮಠಪನ, 
ಇತ್ಠುದಿ ಚ್ಟುವರ್ಟಕ್ಗೆಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ದಠಖಲೆಗಳನುು, ಮಠಗ್ಸೂಚಿಗಳಲ್ವಿ 
ಕಡಠಿಯಗೊಳಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಸಿಎಲ್ರ್ಟಸಿಗಳು ನಿವ್ಹಿಸಿರಲ್ವಲಿ. 

• ಮಠಗ್ಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ವಿ ಅಗತುವಿರುವ ಹಣಕ್ಠಸಿನ ಸಿರೂಪಗಳು, ವಿಶೆೋಷ ತರಬೆೋತಿ 
ಸಠಮಗರಗಳು/ಮಠಡೂುಲ್ಗಳು, ಲ್ವಿಂಗ ಪರಶೋಲನಠ ಪರ್ಟುಗಳು, ತರಬೆೋತಿ ವರದಿಗಳು ಮತುು 
ಸಠಮಥು್ ವೃದಿಿ ಕ್ಠಯ್ಕರಮ ಇತ್ಠುದಿಗಳನುು ಸಹ ಸಿಎಲ್ರ್ಟಸಿಗಳು ತಯಠರಸಿರಲ್ವಲಿ. 

5.6  ಸಯಮಯಜಿಕ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆ 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳುಳತಿುರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಠಮಠಜಿಕ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯನುು 
ಕ್ೈೆಗೂೆಳಳಲು ಯೋಜನೆಯ ಮಠಗ್ಸೂಚಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವ.ೆ ಅಿಂತಹ ಸಠಮಠಜಿಕ 
ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯನುು ರಠಜು/ಕ್ೋೆಿಂದಠರಡಳಿತದ ಪರದೋೆಶದ ಸಕ್ಠ್ರ ಮತುು ನಗರ ಸೆಳಿೋಯ ಸಿಂಸೆೆಗಳು 
ತ್ಠಿಂತಿರಕ ಸಿಂಸೆೆಗಳು (ಐಐರ್ಟಗಳು, ಎನ್ಐರ್ಟಗಳು ಇತ್ಠುದಿ), ವಠಸುುಶಲಪ, ವಿನಠುಸ ಸಿಂಸೆೆಗಳು ಇತ್ಠುದಿಗಳು 
ಸೆೋರದಿಂತ್ ೆ ವಿಶಠಿಸಠಹ್ ಸಿಂಸೆೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡಸೆುತುವೆ. ಯೋಜನೆಯು ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ 

ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಠಮಠಜಿಕ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಗಠಗ ಶೆೋಕಡಠ 100ರಷುು ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವು 
ಒದಗಸಿದ.ೆ ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ ಯೋಜನೆಯ ಸಠಮಠಜಿಕ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯ ಉದೆದೋಶ, ವಠುಪಿು ಮತುು 
ವರದಿಯನುು ವಿವರಸುವ ಮಠಗ್ಸೂಚಿಗಳನುು ಸಹ ಭಠರತ ಸಕ್ಠ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ.ೆ 
ಯೋಜನೆಯ ಸಠಮಠಜಿಕ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯನುು ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ ಇನೂು ಕ್ೈೆಗತೆಿುಕ್ೂೆಳಳದಿರುವುದನುು 
(ಜೂನ 2021) ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಸಠಮಠಜಿಕ ಲೆಕಕ ಪರಶೆ ೋಧನೆ/ಮೌಲುಮಠಪನ 
ಅಧುಯನಗಳ ಅನುಪಸಿೆತಿಯಲ್ವಿ ರಠಜು ಸಕ್ಠ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ವಿನ ಲೊೋಪಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ವಲಿ ಮತುು 
ಯೋಜನೆಯ ಪರಣಠಮವನುು ನಿಣ್ಯಿಸುವ ಸಿೆತಿಯಲ್ವಿಯೂ ಇರಲ್ವಲಿ. 

 

25 ೨೦೧೬ರಲ್ವಿ ೧೯, ೨೦೧೭ರಲ್ವಿ ೧೦, ೨೦೧೮ರಲ್ವಿ ೬೪, ೨೦೧೯ರಲ್ವಿ ೧೫ ಮತುು ೨೦೨೦ರಲ್ವಿ ೩ 
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ಗಠರಮಿೋಣಠಭಿವೃದಿಿ ಮತುು ಪಿಂಚಠಯತ ರಠರ್ ಇಲಠಖ್ೆಯನುು ತನು ಸಠಮಠಜಿಕ ಲೆಕಕ ಪರಶೆ ೋಧನಠ 
ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಸಠಮಠಜಿಕ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ 
ವಿನಿಂತಿಸಿದೆ (ಮಠಚ್ 2020) ಮತುು ಪರತಿಕಿರಯೆಯನುು ನಿರೋಕ್ಷಿಸಲಠಗದೆ ಎಿಂದು ರಠಜು ಸಕ್ಠ್ರವು 
ತಿಳಿಸಿತು (ಸೆಪುೆಿಂಬರ 2021). 
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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) 

 

 

 

ಮೆೇಲಯರತಜ್ತ ಮಯಡಲಯಗಿದಯ 
 

 

 

ನ್ವದಯಹಲಿ        (ಗಿರಿೇಶ್ ಚ್ಾಂದರ ಮತಮತಾ) 
ದಿನಯಾಂಕ್       ಭಯರತ್ದ ಲಯಕ್ೆನಿಯಾಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು ಮಹಯಲಯಕ್ೆಪರಿಶಯ ೇಧಕ್ರತ 
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ಅನುಬಂಧ-1.1 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-1.4, ಪುಟ-3)  

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಯಹಣಾ ಲಕ್ಕಪರಿಶ ್ೇಧನ್ಗ್ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಗಳ ವಿರ್ರಗಳು 
ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥ ಎಹ್ಚ ಪಿ ಬಿಎಲ ಸಿ ಒಟುು ಯೇಜನ್ಗಳು 

ಕ ಲಬುರಗಿ 

ಕ  ೊ ಪ್ಪಳ ಕ  ೊ ಪ್ಪಳ 1 4 5 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 1 4 5 

ಹ ರಪ್ನ ಹ ಳ್ಳ ಾ 1 2 3 

ಕ ಮ ಲಳಪ್ುರ 1 2 3 

ತ ಕ ಕಲಕ  ೊ ೋ ಟ 1 5 6 

ಬ ಳಗಳವಿ 

ಬ ಳಗಳವಿ 

ಬ ಳಗಳವಿ 1 3 4 

ಚಿಕ ೊ ಕೋ ಡಿ 1 3 4 

ಗ ೊ ೋ ಕ ಳಕ 1 2 3 

ಕ ುಡಚಿ 1 4 5 

ರಳಮ ದುರ್ಗ 1 5 6 

ವಿಜಯಪ್ು ರ 

ಬಸವನ  ಬಳಗ ೋ ವಳಡಿ 1 3 4 

ಇಂಡಿ 1 4 5 

ಮ ುದ ದೋಬಿಹ ಳಳ 1 4 5 

ವಿಜಯಪ್ು ರ 2 5 7 

ಮೈಸ ೊ ರು 

ಚಿಕಕಮರ್ ಳೂ ರು 
ಚಿಕಕಮರ್ ಳೂ ರು 1 2 3 

ಕ ಡೊ ರು 1 3 4 

ತರಿ ೋ ಕ  ರ  1 3 4 

ದಕ್ಷಿ ಣ ಕ ನ ನಡ ಮ ಂರ್ಳ ೂ ರು 1 6 7 

ಮ ಂಡಯ 

ಮ ದೊ ದರು 1 4 5 

ಮ ಳವಳ್ಳ ಾ 1 4 5 

ಮ ಂಡಯ 1 5 6 

ನ ಳರ್ಮ ಂರ್ಲ 1 2 3 

ಬ ಂರ್ಳೂ ರು 

ಬ ಂರ್ಳೂ ರು ನ ರ್ರ 
ಆನ  ೋಕ ಲ  1 3 4 

ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 11 2 13 

ಶಿವಮೊರ್ ಗ 

ಭದಳಾವತಿ 1 3 4 

ಸ ಳರ್ರ 1 3 4 

ಶಿರ ಳಳಕ  ೊ ಪ್ಪ 1 3 4 

ಶಿವಮೊರ್ ಗ 1 2 3 

ಸ  ೊ ರಬ 1 2 3 

ತುಮ ಕ ೊ ರು 

ಕ  ೊ ರಟಗ ರ   1 3 4 

ಕ ುಣಿರ್ಲ  1 3 4 

ಮ ಧುಗಿರಿ 1 4 5 

ಪಳವರ್ಡ 1 2 3 

ಸಿ ರಳ 1 3 4 

ತ ುಮ ಕ ೊ ರು 1 4 5 

ತುರುವ ೋಕ  ರ  1 2 3 

ಒಟುು 10 36 47 118 165 
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ಅನುಬಂಧ-2.1 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-2.2.1, ಪುಟ-9)  

ಎಹ್ಚ ಪಿ ಮತ್ುು ಬಿಎಲ ಸಿ ಘಟಕಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಪರಯೇಜನಗಳನುು ಪಡ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟು 
ಕರಮ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 
ಕ್ಎಸ ಡಿಬಿ 

ಎಹಚ್ ಬಿ ಯೇಜನ್ 
ಡಿರ್ುಗಳ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಕ್ೊಳ್ಗ್ೇರಿರ್ ಹ್ಸ್ರು ಎಹಚ್ ಪಿ ಯೇಜನ್ರ್ 

ಸಿಥತಿ ಫಲಾನುಭವಿರ್ ಹ್ಸ್ರು ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ 

ಸ್ಂಸ್್ಥ 
ಬಿಎಲ ಸಿ ಅಡಿ 

ಪರಗತಿ 
ಬಿಎಲ ಸಿ ಅಡಿ ಪಡ್ದ 
ಪರಯೇಜನಗಳು (`) 

1 ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ 449 ಭೋ ಮನರ್ ರ   ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಅರ ವಿಂ ದ ಕ  ಭಂ ಡ ಳರ  ಕರ   ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

2 ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ 449 ಭೋ ಮನರ್ ರ   ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಭಳರ ತಿ  ಭಳರ ತ  ಶ  ಟಟ ಣ ಣನವರ   ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

3 ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ 449 ಭೋ ಮನರ್ ರ   ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಭೋ ಮಸ ೋನ ಅರ ವಿಂ ದ  ಬಂಢ ಳರ  ಕರ   ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

4 ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ 449 ಮಳತ ಳಂಗಿ ಕ ೋರಿ ಲ ಂಟ ಲ  ಪ್ು ಲಳಬಳಯಿ ಕಳಂಬ   ೆ ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

5 ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ 449 ಮಳತ ಳಂಗಿ ಕ ೋರಿ ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಶ ಳಣ ವವ ಬಸಪ್ಪ ಭಜ ಂತಿ ಾ ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

6 ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ 449 ಮಳತ ಳಂಗಿ ಕ ೋರಿ ಮೋ ಲ ು ಪ ಳಯ ಸ ೋವಂ ತ  ತ ಂರ್ ಡಿ ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

7 ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ 449 ಭೋ ಮನರ್ ರ ಲ ಂಟ ಲ  ವಿಜ ಯ ಕು ಮಳರ   ಮೋ ಘಣ ಣನವರ   ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

8 ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ 449 ಭೋ ಮನರ್ ರ ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಯಮನಪ್ಪ  ಶ  ಟ ಟ ಣ ಣನವರ   ಚಿಕ ೊಕೋಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   199800 

9 ಇಂಡಿ 250 ಗ  ೊೋರಿ ಪ್ಟ್ಟಟ ತ ಳಂಡ ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಜ ೊಯೋ ತಿ  ಧನಿಕು ಮಳರ   ರ ಳಥ  ೊೋಡ  ಇಂಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   112300 

10 ಇಂಡಿ 250 ಗ  ೊೋರಿ ಪ್ಟ್ಟಟ ತ ಳಂಡ  ಸೆಮ ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಕಳಜಪ್ ಪ  ಬಿ ಸಿಂಗ  ೋಗ  ೊೋಲ  ಇಂಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   224800 

11 ಇಂಡಿ 250 ಕು ಂಬ ಳರ  ಓಣಿ  ಸೆಮ ಲ ಂಟ ಲ  ರ ು ಕಮಭಳಯಿ ಚಂ ದಾಕಳಂತ  ಜಳದ ವ  ಇಂಡಿ ತ ಳಪ ಳಯ 49800 

12 ಕಡೊರು 404 ಅಂ ಬ ೋಡ ಕರ   ನರ್ ರ ಮೋ ಲ ು ಪ ಳಯ ಕರಿ ಯಮಮ ಕಡೊರು ತ ಳಪ ಳಯ 44801 

13 ಕು ಣಿ ರ್ ಲ  500 ಕ ಆರ  ಎ ಸ   ಅರ್ ಾಹಳರ ಲ ಂಟ ಲ  ಲ ಕ್ಷಮಮ ಕು ಣಿ ರ್ ಲ  ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   179800 

14 ಕು ಣಿ ರ್ ಲ  500 ಕ ಆರ  ಎ ಸ   ಅರ್ ಾಹಳರ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಳಳ ಾ ತಿದಿ   ಎ ಮ  ಎಸ   ಲ ಲ ತ ಕು ಣಿ ರ್ ಲ  ತ ಳಪ ಳಯ 82300 

15 ಕು ಣಿ ರ್ ಲ  500 ವನಂಬ ಳಡಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಳಳ ಾ ತಿದಿ   ಸಂತ  ೊೋಷ   ಕು ಮಳರ   ಕು ಣಿ ರ್ ಲ  ಛಳವಣಿ 134800 

16 ಮದೊದರ ು 250 ಮು ಸಿಮೆ  ಬಳೆಕ  ಮೋ ಲ ು ಪ ಳಯ ನಂಜಮ ಮ ಮದೊದರ ು ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   299800 

17 ಮದೊದರ ು 250 ಮು ಸಿಮೆ  ಬಳೆಕ  ಮೋ ಲ ು ಪ ಳಯ ರಿ ಜಳವ ನ  ಭಳನು ಮದೊದರ ು ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   269800 

18 ಮಧು ಗಿರಿ 450 ಬ ಂಕ ೋಪ್ ುರ ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ದ  ೋವಿೋ ರ ಮಮ ಮಧು ಗಿರಿ ಛಳವಣಿ 134800 

19 ಮಧು ಗಿರಿ 450 ಬ ಂಕ ೋಪ್ ುರ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   ನಳರ್ ರ ತನ ಮಮ ಮಧು ಗಿರಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

20 ಮಳವಳ್ಳ ೆ 500 ಉಮಮತ ೊರ ಯಯ ಬಡ ಳವಣ   ಮೋ ಲ ು ಪ ಳಯ ಶ ಳರ ದ ಮಳವಳ್ಳ ೆ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   269800 

21 ಮಳವಳ್ಳಾ 500 ಎ  ಜ  ಕಳಲ ೊೋನಿ ಮೋ ಲ ು ಪ ಳಯ ತ ಳಯಮಮ ಮಳವಳ್ಳಾ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

22 ಪ ಳವರ್ ಡ 300 ಕದಮಲ ಕ ರ   ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಭದ ಾಪ್ಪ ಪ ಳವರ್ ಡ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

23 ಪ ಳವರ್ ಡ 300 ಆಚ ಳರ   ಬಿೋದಿ ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಲ ಲ ತ ಮಮ ಪ ಳವರ್ ಡ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

24 ರ ಳಮದುರ್ ಗ 600  ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಇರ ವ ಮಳರ ುತಿ  ಹ ೊಸಮನಿ ರ ಳಮದುರ್ ಗ ಲ ಂಟ ಲ  112300 

25 ರ ಳಮದುರ್ ಗ 600 ವಿಠ ಲ ಪ  ೋಟ  ನಳರ ಳಯಣ ಪ  ೋಟ  ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   ಮಳರ ು ತಿ  ಕ ೋಶ ಪ್ಪ ಭಜ ಂತಿ ಾ ರ ಳಮದುರ್ ಗ ಛಳವಣಿ 262300 

26 ರ ಳಮದುರ್ ಗ 600 ಈಟ್ಟ ಓಣಿ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   ಯಲ ವೆವ ಮು ರ ಗ  ೊೋಡ  ರ ಳಮದುರ್ ಗ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   262300 
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ಅನುಬಂಧ-2.1 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್…..) 

ಕರಮ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 
ಕ್ಎಸ ಡಿಬಿ 

ಎಹಚ್ ಬಿ ಯೇಜನ್ 
ಡಿರ್ುಗಳ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಕ್ೊಳ್ಗ್ೇರಿರ್ ಹ್ಸ್ರು ಎಹಚ್ ಪಿ ಯೇಜನ್ರ್ 

ಸಿಥತಿ ಫಲಾನುಭವಿರ್ ಹ್ಸ್ರು ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ 

ಸ್ಂಸ್್ಥ 
ಬಿಎಲ ಸಿ ಅಡಿ 

ಪರಗತಿ 
ಬಿಎಲ ಸಿ ಅಡಿ ಪಡ್ದ 
ಪರಯೇಜನಗಳು (`) 

27 ಸಿರ ಳ 1008 ಕಲ ು ಕೆ ೊೋಟ   ಸವ  ಗ ನಂ 103/2P ಮೋ ಲ ು ಪ ಳಯ ರ  ೋಷ್ ಮ ಭಳನು ಸಿರ ಳ ಛಳವಣಿ 119800 

28 ಸಿರ ಳ 1008 ಕಲ ು ಕೆ ೊೋಟ   ಸವ  ಗ ನಂ 103/2P ಮೋ ಲ ು ಪ ಳಯ ರ ಳಧ ಸಿರ ಳ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

29 ಸಳರ್ ರ 1588 ಹ ೊಸ ಜಿ  ಪಿ  ನರ್ ರ ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ಮಂಜ ು ಳ ಸಳರ್ ರ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   299800 

30 ಸಳರ್ ರ 1588 ಆ ನಲ ೋ ಕ ೊಪ್ಪ  ಸವ  ಗ ನಂ. ೭ ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ರ ಳಧ ಸಳರ್ ರ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   299800 

31 ಗ  ೊೋಕಳಕ   600 ಹ ೊಸಪ  ೋಟ  ರ್ ಲ ೆ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   ರ ಳಮಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಗ  ೊೋಕಳಕ   ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   119803 

32 ಗ  ೊೋಕಳಕ   600 ಹ ೊಸಪ  ೋಟ  ರ್ ಲ ೆ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   ಮಲ ವೆವ ಬಿ ಮೋ ದ ಳರ   ಗ  ೊೋಕಳಕ   ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

33 ಗ  ೊೋಕಳಕ   600 ವಡಡರರ್ ಲ ೆ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   ಶ  ೈಲಳ ಕು ಂಡಗಿ ಗ ಗ  ೊೋಕಳಕ   ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   179801 

34 ಗ  ೊೋಕಳಕ   600 ಹರಿ ಜನ ಕ ೋರ   ಛಳವಣಿ ಹಳಕಲಳಗಿ ದ   ರ ಳಮಪ್ಪ ಹ ಚ  ಬ ಳಗ ಳವಿ ಗ  ೊೋಕಳಕ   ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   269800 

35 ಶಿ ವಮೊರ್ ಗ 1590 ಶ ಳಂತಿ  ನರ್ ರ ಪೂರ್ಣಗೊೊಂಡಿದ ೆ ಎ ಸ   ಕು ಮಳರ   ಶಿ ವಮೊರ್ ಗ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   329800 

36 ಕಡೊರು 404 ನರ ಬ ೊೋವಿ ಕಳಲ ೊೋನಿ ಪೂರ್ಣಗೊೊಂಡಿದ ೆ ರ ತ ನ ಮಮ ಕಡೊರು ಲ ಂಟ ಲ  164800 

37 ಮಳವಳ್ಳಾ 500 ಉಮಮತ ೊರ ಯಯ ಬಡ ಳವಣ   ಲೊಂಟಲ್ ಎ ಮ  ಸೌಮಯ ಮಳವಳ್ಳಾ ಛಳವಣಿ 74800 

38 ಮಳವಳ್ಳಾ 500 ಎ ಜ   ಕಳಲ ೊೋನಿ ಲ ಂಟ ಲ  ಶಿ ವಮಮ ಮಳವಳ್ಳಾ ಪ್ೊಣಗಗ  ೊಂಡಿ ದ   299800 

ಬಿಎಲ ಸಿರ್ಡಿ ಪಾರ್ತಿಸಿದ ಒಟುು ಪರಯೇಜನಗಳು 9084905 

ಆಧಳರ: ಆರ ಜಿ ಹ  ಚ ಸಿ ಎಲ  ನಿ ೋ ಡಿದ ದ ತಳಂಿಶದಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಮ ಳಹಿತಿ 
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ಅನುಬಂಧ-2.2 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-2.2.1, ಪುಟ-9)  

ಕನಾಯಟಕ ಕ್ೊಳ್ಗ್ೇರಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ನಿಗಮರ್ು ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ೊಳಸಿದ ಎಹ್ಚ ಪಿ ಯೇಜನ್ಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಬಹು 
ಪರಯೇಜನಗಳನುು ಪಡ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟು 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಹ್ಸ್ರು ಯೇಜನ್ ಡಿರ್ುಗಳ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಕ್ಎಸ ಡಿಬಿ ಪರಗತಿ 
ರ್ರದಿರ್ಲ್ಲಲನ ಕರಮ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಕ್ಎಸ ಡಿಬಿ ಪರಗತಿ 
ರ್ರದಿರ್ ಅನವರ್ ಐಡಿ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 
ಕ್ೊಳ್ಗ್ೇರಿ ಹ್ಸ್ರು 

1 ಟ್ಟ  ಎನ  ಅಮರ ನ ಳಥ  ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 895 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 513, 262 180001, 65511 ಪ್ಾರ್ತಿ ಪ್ುರ 

2 ಮುಬಿೋನ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 895 ಡಿಯುರ್ಳಳ 3 560,59, 581 
183929, 65582, 

184060 

ಸರ ಬಂ ಡ ಪಳಳಯ 2 ಡಿಯುರ್ಳಳ, 
ಹರಿ ಕಳಲ  ೊೋನಿ  1 ಡಿಯು 

3 ಮನ  ೊೋಜ ಕುಮಳರ   ಕುಣಿರ್ಲ  500 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 181,186 54429,54434 ಕ ಆರ  ಎಸ   ಅರ್ಾಹಳರ 

4 ರ್ಣಪ್ತಿ ಸಳರ್ರ 1588 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 189,174 10052,10037 ಆನ ಲ  ೋಕ ೊ ಪ್ಪ  ಸವ ಗ ನ ಂ.07 

5 ನ ಳರ್ಮಮ ಶಿ ವಮೊರ್ಗ 1590 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 23,692 2564,173221 ಚಿಕಕಮಟ್ಟಟ  ಹಂ ತ-೨ 

6 ಪ ಾೋಮ 
ಚಿಕಕಮರ್ಳೂರ ು 280 

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 5,71 45075,12070 
ತ ಮಿಳ   ಮತ ುಿ ಭ ೊ ೋವಿ 

ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

7 ರ ೊ ಪ್ ಹ ಚ  ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 470,504 66052,68094 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 

8 ನ ಳರ್ರಳಜು ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 768 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 679,546 36487,36354 
ರಳಮಮೊತಿ ಗ  ನ ರ್ರ , 

ಅಂ ಬ ೋಡಕರ   ನ ರ್ರ 

9 ಇಂ ದಳಾಬಿೋ ತ ುರ ುವ ೋಕ ರ  200 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 65,56 61091,61082 ದ ೋವ ೋಗೌ ಡ ಬಡಳ ವಣ  

10 
ಅಮಿೋನ ಸಳಬಿ 

ಪಿೋರ  ಜಳಡ  
ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 159,227 30125,30193 

ಸವ ಗ  ನ ಂ .10 57 /ಎ 
( ರ್ುನ ಳನಪ್ುರ  ರ ಸ ಿ)  & ಸವ ಗ 

ನ ಂ . 1 10  ( ಇಂ ಡಿ ರ ಸ ಿ) 

11 ಅಶ   ೋಕ  ಭೊ ತನ ಳಲ  ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 793,457 81602,30423 ಪ ೋಟ  ಬವದಿ ಕ ೊ ಳ್ ಗ ೋರಿ 

12 ಕುಮುದ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 469,503 66051,68093 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 

13 ರ ಂ ರ್ಮಮ ಮಧುಗಿರಿ 450 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 40,23 23144,23127 
ಬ ಂಕಪ್ುರ  ಮತ ುಿ ಭ ೊ ೋವಿ 

ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

14 ಪ್ದಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 68  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 549, 687 36357,36495 
ರಳಮಮೊತಿ ಗ ನ ರ್ರ , 

ಅಂ ಬ ೋಡಕರ ನ ರ್ರ 

15 ಮಂಜು. ಎಂ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 759 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 8,28 39361,62014 ಎ ಕ  ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

16 
ಬಬಿತ  ಟ್ಟ  

ಗಳಯಕ ವಳಡ  
ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 84,575 30050,68024 

ಸವ ಗ ನ ಂ .1057/ಎ 

(ರ್ುನ ಳನಪ್ುರ  ರ ಸ ಿ) & ಸವ ಗ 
ನ ಂ . 110 (ಇಂ ಡಿ ರ ಸ ಿ) 

17 ವ ಳ್ಳಾಯಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 224,272 18293,18341 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 

18 ರ ವಿ 
ಚಿಕಕಮರ್ಳೂರ ು 28 0  

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 82,50 12081,12049 
ತ ಮಿಳ   ಮತ ುಿ ಭ ೊ ೋವಿ 

ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

19 ಮುನಿ ಸಳವಮಿ 
ಚಿಕಕಮರ್ಳೂರ ು 28 0  

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 121,64 173564,12063 
ತ ಮಿಳ   ಮತ ುಿ ಭ ೊ ೋವಿ 

ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

20 ಮಹಬೊ ಬ  ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 8 95 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 290,324 52806,52869 ಕಳವ ೋರಿ ನ ರ್ರ 

21 ಜಯಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 471,501 66053,68089 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 
22 ಶ ಂ ಕರ ಪ್ಪ ಶಿ ವಮೊರ್ಗ  1 590  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 690,21 173219,2562 ಚಿಕಕಮಟ್ಟಟ  ಹಂ ತ-2 

23 ಟ್ಟ  ಎಸ   ಶ ಂ ಕರ  ತ ರಿೋಕ ರ  250  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 25,29 11040,78628 
ನ ಳರ್ಪ್ಪ  ಕಳಲ  ೊೋನಿ ಮತ ುಿ 

ವಳಸಪ್ಪ  ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

24 ಪ್ಾಕುಾದಿದೋನ  ಸಳಬ  ಮಧುಗಿರಿ 450  ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 392,44 172786,23148 ಬಂ ಕೋಪ್ುರ 

25 ಲತ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 62 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 497,496 56070,56079 ಲಂರ್ರಳಜಪ್ುರ ಮ  ಎ ಬಳೆಕ  

26 ಗಳಯಿತಿ ಾ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 264,959 18786,171943 ರಳಜ ೋಂ ದಾನರ್ರ 

27 
ಸುಶಿ ೋಲ ಳಬಳಯಿ 

ಕಂಬಳರ   
ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 302,303 30268,30269 ಕುಂ ಬಳರ  ಓ ಣಿ ಸಮೆ  

28 ಶ ುಾತಿ 
ಚಿಕಕಮರ್ಳೂರ ು 28 0  

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 8,78 45077,12077 
ತ ಮಿಳ   ಮತ ುಿ ಭ ೊ ೋವಿ 

ಕಳಲ  ೊೋನಿ 
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ಅನುಬಂಧ-2.2 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್….) 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಹ್ಸ್ರು ಯೇಜನ್ ಡಿರ್ುಗಳ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಕ್ಎಸ ಡಿಬಿ ಪರಗತಿ 
ರ್ರದಿರ್ಲ್ಲಲನ ಕರಮ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಕ್ಎಸ ಡಿಬಿ ಪರಗತಿ 
ರ್ರದಿರ್ ಅನವರ್ ಐಡಿ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 
ಕ್ೊಳ್ಗ್ೇರಿ ಹ್ಸ್ರು 

29 
ಎನ  

ರಳಮಂಜನ ೋಯಮ 
ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 304,589 18373,91108 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 

30 ಮಲಕೆಳಜುಗ ನ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 68  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 513,591 36321,36399 
ರಳಮಮೊತಿ ಗ ನ ರ್ರ , 

ಅಂ ಬ ೋಡಕರ  ನ ರ್ರ 

31 ರ ಮೋಶ   ಟ್ಟ .ಜಿ ತ ರಿೋಕ ರ  250  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 114,31 173405,11046 ನ ಳರ್ಪ್ಪ  ಪಳಳಯ 

32 ರ್ಂ ರ್ಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 2 481,652 36289,36460 
ರಳಮಮೊತಿ ಗ ನ ರ್ರ , 

ಅಂ ಬ ೋಡಕರ  ನ ರ್ರ 

33 
ಚಂ ದಾಕಳಲ  ಎಸ   

ರ್ಣೊ ರ   
ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 766,665 81574,68294 

ಶಿ ಕರ ಖ ಳನ ಳ ಕ ೊ ಳ್ ಗ ೋರಿ ಮತ ುಿ 
ಸವ ಗ ನ ಂ .10 57 /ಎ 

( ರ್ುನ ಳನಪ್ುರ  ರ ಸ ಿ)  & ಸವ ಗ 
ನ ಂ . 1 10  ( ಇಂ ಡಿ ರ ಸ ಿ) 

34 ಶ ಕುಂ ತ ಲ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 455,301 66015,18370 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 

35 ಪ ಂ ಚಳಲಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 674,791 51616,62595 ರಳಜ ೋಂ ದಾನರ್ರ 

36 
ಪಿೋರ  ಸಳಬ  

ಕುಡುದರ ಹಳಲ  ತ  ಕಕಲಕ ೊ ೋಟ  268  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 247,215 69067,31160 ಮಬೊ ಸ  ಬಳನಿ  ಓಣಿ 

37 ಉ ಮಳಲಕ್ಷಿಿ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 704,934 51646,171918 ಎಕ  ಭ ೊೋವಿ ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

38 ಈ ಶ ವರ ಪ್ಪ ತ ರಿೋಕ ರ  250  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 34,57 11049,78637 ನ ಳರ್ಪ್ಪ  ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

39 ಚಿನ ನಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 2 93,174 40096,39527 
ಎಲ ಬಿಎಸ   ನ ರ್ರ ಮತ ುಿ 

ವ ಂ ಕಟಲ 

40 ರ ಂ ರ್ಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 2 84,26 58045,26319 ಸಂಜಿೋವಿನಿ  ನ ರ್ರ 

41 
ಮಂಜುನ ಳಥ  ಜಿ 

ಶ  ೋತ   ಶಿ ವಮೊರ್ಗ  1 590  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 139,9 2673,51194 ಇಂ ದಿರಳ ಬಡಳವಣಿ 

42 ಶಿ ೋಬಳ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 2 146,21 17852,179967 ಲಂರ್ರಳಜಪ್ುರ ಂ  ಬಿ ಬಳೆಕ  
43 ಬಿ.ಎಲ .ರಳಜ ೋಶ   ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 2 468,502 66050,68091 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 
44 ಮಲಕೆ ಪಿ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 2 582,712 51524,62516 ರಳಜ ೋಂ ದಾನರ್ರ 

45 
ರ ೋಣುಕ ರ ಮೋಶ   

ಜಲವಳಡಿ 

ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 472,284 68101,30250 

ಸವ ಗ ನ ಂ .11 0  ( ಇಂ ಡಿ ರ ಸ ಿ)  
ಮತ ುಿ ಶಿಖ ರ   ಖ ಳನ ಳ 

ಕ ೊ ಳ್ ಗ ೋರಿ 

46 ವಿಜಯ ಎಮ  ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 456,314 66016,18383 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 

47 ಮಳದಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 518,524 19040,19046 ಸಿದಳಾರ್ಗ  ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

48 ಪ್ುಟಟಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 68  ಡಿಯುರ್ಳಳ 3 
514,536, 

655 
36322,36344,36463 

ರಳಮಮೊತಿ ಗ  ನ ರ್ರ  ಮತ ುಿ 
ಅಂ ಬ ೋಡಕರ  ನ ರ್ರ 

49 ವಿೋರ ೋಶ   ಶಿ ರಳಳಕ ೊಪ್ಪ  250  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 7,21 57160,57169 ಪ್ಂ ಪ   ಹೌ ಸ   
50 ಗೌ ರ ಮಮ ಮಳವಳ್ಳಾ 50 0  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 348,430 60832,72435 ಉ ಮಮತೊ ರ ಯಯ ಬಡಳವಣ  

51 ತ ಸಿೋನ ಳ ಬಳನ ು ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 8 95 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 183,255 65600,65437 
ಸರ ಬಂ ಡ ಪಳಳಯ ಮತ ುಿ ಹರಿ 

ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

52 ರ ತ ನಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 62 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 437,254 56010,17960 ಸತ ಯನ ರ್ರ 

53 ರ ೋಷ್ಮ ಎ ಅರ ಬ 
ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 476,69 68105,30035 

ಸವ ಗ ನ ಂ .10 57 /A 
( ರ್ುನ ಳನಪ್ುರ  ರ ಸ ಿ)  & ಸವ ಗ 

ನ ಂ .1 10  ( ಇಂ ಡಿ ರ ಸ ಿ) 

54 ಸುವಣಗ  ತಿ ಲರ್ುಲ  ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 113,226 30079,30192 

ಸವ ಗ ನ ಂ .10 57 /A 
( ರ್ುನ ಳನಪ್ುರ  ರ ಸ ಿ)  & ಸವ ಗ 

ನ ಂ .1 10  ( ಇಂ ಡಿ ರ ಸ ಿ) 
55 ಪ್ಾಸನನ ಮಳವಳ್ಳಾ 50 0  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 253,267 60737,60751 ಎ ಜ  ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

56 ಎನ  ಕುಮಳರ 
ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 337,586 18859,51528 ರಳಜ ೋಂ ದಾನರ್ರ 
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ಅನುಬಂಧ-2.2 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್….) 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಹ್ಸ್ರು ಯೇಜನ್ ಡಿರ್ುಗಳ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಕ್ಎಸ ಡಿಬಿ ಪರಗತಿ 
ರ್ರದಿರ್ಲ್ಲಲನ ಕರಮ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಕ್ಎಸ ಡಿಬಿ ಪರಗತಿ 
ರ್ರದಿರ್ ಅನವರ್ ಐಡಿ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ 
ಕ್ೊಳ್ಗ್ೇರಿ ಹ್ಸ್ರು 

57 ಎಮ  ಲಷ್ಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 938,818 171922,62622 ಭ ೊೋವಿ ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

58 ಸಿಂಗಳರಿ ಶಿ ವಮೊರ್ಗ  1 590  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 756,154 174858,2685 ಕುಂ ಬಳರ ರ್ುಂ ಡಿ  ಎಸ  ಎಮ ಜಿ 

59 ಆನ ಂ ದನ  ಎನ  ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 472,505 66054,68096 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 

60 

ಮೌ ಲ ಆಲ, 
ಹಳಜಿಲ ಳಲ  ಸಳಬ , 

ಶ ಹರ   ಪ್ಲದ  

ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 453,794 30419,81603 ಪ ೋಟ  ಬವದಿ ಕ ೊ ಳ್ ಗ ೋರಿ 

61 ಚಂ ದಾಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 68  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 689,640 36497,36448 
ರಳಮಮೊತಿ ಗ ನ ರ್ರ , 

ಅಂ ಬ ೋಡಕರ  ನ ರ್ರ 

62 ಎನ  ಶ ಳಂ ತ ಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 8 95 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 313,297 183703,65524 ಪ್ಾರ್ತಿ ಪ್ುರ 

63 ಉ ಮೋಶ   ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 62 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 574,575 56147,58806 ಲಂರ್ರಳಜಪ್ುರ ಮ  ಬಿ ಬಳೆಕ  

64 ಪ್ದಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 707,820 51649,62624 ಎ ಕ  ಭ ೊ ೋವಿ ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

65 ರಿಹಳನ ಳ ತ ಳಜ   ನ ಳರ್ಮಂರ್ಲ 250  
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 216,96 175127,56867 

ಎ ಡಿ ಕಳಲ  ೊೋನಿ ಮತ ುಿ 
ತ ಳಲೊ ೆಕು ಕಛ ೋರಿ ಹಿಂ ಬಳರ್ 

66 ಮಧುಲಯತಿ ಪಳವರ್ಡ 30 0  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 102,22 49533,5251 
ಆಫ   ಬಂ ಡ  ಮತ ುಿ 

ಕಡಮಲಕ ರ  

67 ಗಿೋತ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 68  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 535,656 36343,36464 
ರಳಮಮೊತಿ ಗ ನ ರ್ರ , 

ಅಂ ಬ ೋಡಕರ  ನ ರ್ರ 

68 ಜಿ ಕ  ನ ಳರ್ರಳಜ   ಶಿ ವಮೊರ್ಗ  1 590  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 691,22 173220,2563 ಚಿಕಕಮಟ್ಟಟ  ಹಂ ತ-2 

69 ಲಕ್ಷಿಿದ ೋವಿ ಪಳವರ್ಡ 30 0  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 23,128 5252,49559 
ಆಫ   ಬಂ ಡ  ಮತ ುಿ 

ಕಡಮಲಕ ರ  
70 ಜಿ.ವ ಂಕಟ ೋಶ   ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 278,9 18347,18078 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 
71 ಪಳಪ್ಮಮ ಪಳವರ್ಡ 30 0  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 119,140 49550,49571 ಕಡಮಲಕ ರ  
72 ಸರ ಸವತಿ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 62 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 396,412 51409,51425 ಸತ ಯನ ರ್ರ 

73 ನ ಳರ್ರಳಜ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 8 95 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 72,204 65473,65605 
ಪ್ಾರ್ತಿ ಪ್ುರ  ಮತ ುಿ 

ಸರ ಬಂ ಡ ೋಪಳಳಯ 
74 ಸಲೋಮ  ಶ ಳ ಸಿಎಸ   ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 8 95 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 261,376 52796,76906 ಸರ ಬಂ ಡ ೋಪಳಳಯ 

75 
ದುರ್ಗ ವವ, ಲಷ್ಮಣ  

ರ ೊೋಹಿನ ಳಲ 
ವಿಜಯಪ್ುರ 10 28  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 238,578 30204,68208 

ಸವ ಗ ನ ಂ .10 57 /A 
( ರ್ುನ ಳನಪ್ುರ   ರ ಸ ಿ)  & ಸವ ಗ 

ನ ಂ .1 10  ( ಇಂ ಡಿ ರ ಸ ಿ) 

76 ಶ ಳಂ ತ ಳ ಜಿ ಮರ ಲ  ವಿಜಯಪ್ುರ  1 0 28  
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 765,666 81573,68295 

ಶಿ ಖರ   ಖ ಳನ ಳ ಕ ೊಳ್ ಗ ೋರಿ 
ಮತ ುಿ ಸವ ಗ  ನಂ .1 057 /ಎ 

( ರ್ುನ ಳನಪ್ುರ   ರ ಸ ಿ)  & ಸವ ಗ 
ನ ಂ .1 10  ( ಇಂ ಡಿ ರ ಸ ಿ) 

77 ಮಲಕೆ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 62 ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 33,195 14347,175794 ಲಂರ್ರಳಜಪ್ುರ ಮ  ಎ ಬಳೆಕ  
78 ಹನ ಮೋಶ   ಕ ೊ ಪ್ಪ ಳ  337  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 329,141 171756,44737 ದ ೋವರಳಜ   ಅರ ಸ   ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

79 ಕುಮಳರ   ಜಿ 
ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 

ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 819,939 62623,171923 ಭ ೊೋವಿ ಕಳಲ  ೊೋನಿ 

80 ಹಂ ಸ ಶಿ ವಮೊರ್ಗ  1 590  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 689,19 173142,2560 ಚಿಕಕಮಟ್ಟಟ  ಹಂ ತ-2 

81 ಮರಿಯಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 68  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 627,515 36435,36323 
ರಳಮಮೊತಿ ಗ ನ ರ್ರ , 

ಅಂ ಬ ೋಡಕರ  ನ ರ್ರ 

82 ರ ೋಶ ಮ ತ ಳಜ   ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 408,585 18477,80320 ಗ ೊೋಪಳಲಪ್ುರ 

83 ವ ಂ ಕಟ ೋಶ   ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 7 68  ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 676,582 36484,36390 
ರಳಮಮೊತಿ ಗ ನ ರ್ರ , 

ಅಂ ಬ ೋಡಕರ  ನ ರ್ರ 

84 ಪಳವಗ ತ ಮಮ ಚಿಕಕಮರ್ಳೂರ ು 28 0  
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 16,122 12015,173565 ಲ ಳಯಂ ಡಿ ತ ಲ ಳಬ  

85 ರ ತ ನಮಮ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 933 ಡಿಯುರ್ಳ ಳ 2 316,457 18385,66017 ಸವತ ಂ ತ ಾಪಳಳಯ 

86 ವ ಂ ಕಟ ೋಶ   ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 10 0 8 
ಡಿಯುರ್ಳಳ 2 790,675 62594,51617 ರಳಜ ೋಂ ದಾನರ್ರ 

ಆಧ ಳರ: ಕನಳಗಟ ಕ ಕ ೊಳ್ ಗ  ೋರಿ ಅಭವ ೃದಿಾ ಮಂಡಳ್ಳ ನಿೋಡಿ ದ ದತ ಳಂಿಶದಿ ಂದ ಪ್ಡ  ದ ಮಳಹಿತಿ 
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ಅನುಬಂಧ-2.3 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-2.2.2, ಪುಟ-10)  

ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಪತಿ/ಪತಿುರ್ರಿಬಬರೊ ಪರಯೇಜನಗಳನುು ಪಡ್ದ ವಿರ್ರಗಳು 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಬಿಎಲ ಸಿ ಅಡಿರ್ ಫಲಾನುಭವಿರ್ 
ಹ್ಸ್ರು 

ರಾಜೆ 
ಫಲಾನುಭವಿ 
ಕ್ೊೇಡ  

ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತಿು ಹ್ಸ್ರು 

ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತಿು 
ಪರಯೇಜನರ್ನುು ಪಡ್ದ 
ಎಹ್ಚ ಪಿ ಯೇಜನ್ರ್ 

ಹ್ಸ್ರು 
1 ಅನು ಸೊಯ ಪ್ು ಂಡಲ ೋಕ ಘೊೋಪ್ ಗಡ   724603 ಪ್ು ಂಡ ಲ ೋಕ ಘೊೋಪ್ ಗಡ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
2 ಕಸೊರಿಿ  ವ ಳಲ ಕರ   735851 ಲ ಕ್ಷಣ   ವ ಳಲ ಕರ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
3 ಪ್ವಿ ಗನ  ಜಳನ ವ  ೋಕರ   735990 ಬಿಲಳಲ  ಜಳನ ವ  ೋಕರ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1028 ಡಿ ಯು 
4 ರ ೊಪ್ ರ್ ಣಪ್ತಿ  ಭಂ ಡ ಳರಿ 580191 ರ್ ಣ ಪ್ತಿ ಆರ   ಭಂ ಡ ಳರಿ ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
5 ನಸಿೋರ ಳಬಳನು  ಖ ಳನ  580567 ಅಫ್ ಜ ಲ ಖ ಳನ  ಎಮ  ಖ ಳನ  ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
6 ಇಂದ ು ಮತಿ ಸು ರ  ೋಶ  ಮನ  580563 ಸು ರ  ೋಶ   ಮನ  ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
7 ರ  ೋವು ವ ಳಲ ಕ ೋರಿ 735641 ಸು ಜಳತ  ವ ಳಲ ಕರ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
8 ಮಿಲ ಂದ ಾ ಭಂಡ ಳರಿ 735855 ಚಂ ದಾಶ  ೋನಿ ಮಿಲ ಂದ ಾ ಭಂಡ ಳರಿ ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
9 ಭಳರ ತಿ  ಯಶವಂ ತ ಮನ  588341 ಯಶ ವಂ ತ  ಆರ   ಮಳನ  ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
10 ಅನಿಲ  ನಳಮದ  ೋವ  ಚೌಹಳಣ   724525 ದ  ೋಜಳನ  ಅನಿಲ  ಚೌಹಳಣ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 

11 
ಕರಿ ೋಮ   ಅಬು ದಲ  ಖ ಳದರ   ಅಹಮದ  

ನರ್ ರ   588957 ಹಸಿೋನ ಕ  ಅಹಮದ ನರ್ ರ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1028 ಡಿ ಯು 

12 ರಿ ಯ ಳನ  ಕಂಕಲ  735055 ಮೌಲ ವ ಭಳಷ ಳಸ   ಕಂಕಲ  ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
13 ಸು ನಿೋತ ಳ ಸಂತ  ೊೋಷ   ಚೌಹಳಣ   601592 ಸಂತ  ೊೋಷ   ಮೋ ಘು  ಚೌಹಳಣ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
14 ಸು ರ ಭೋ  ಮಹಳದ ೋವ ಚೌಹಳಣ   624580 ಮಹಳದ ೋವ ರ  ೋವು ಚೌಹಳಣ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
15 ಕಳಶಿ ೋಭ ಳಯಿ ಜಯರ ಳಮ  ಚೌಹಳಣ   586231 ಜಯರ ಳಮ  ಜಿ ವಲ  ಚೌಹಳಣ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
16 ಪ್ು ರ ಳಬಳಯಿ  ಅಶ   ೋಕ   ರ ಳಥ  ೊೋಡ  601776 ಅಶ   ೋಕ   ಸ ೋವು ರ ಳಥ  ೊೋಡ  ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
17 ಸು ನಿೋತ ಳ ಸಂತ  ೊೋಷ   ರ ಳಥ  ೊೋಡ  601801 ಸಂತ  ೊೋ ಷ  ಭೋ ಮಸಿಂಗ  ರ ಳಥ  ೊೋಡ  ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
18 ಪ ಳವಗತಿ  ಪ ಳಂಡ ು  ಚೌಹಳಣ   601745 ಪ ಳಂಡ ು  ಶ  ೋವು ಚೌಹಳಣ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 
19 ರ್ ು ಜಿಜ ಭಳಯಿ  ನಮು ಚೌಹಳಣ   601662 ಪ್ಾಕಳಶ   ನಳಮದ  ೋವ  ಚೌಹಳಣ   ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು 

20 ಸಕು ಕಬಳಯಿ  ಅಶ   ೋಕ   ರ ಳಥ  ೊೋಡ  601741 ಅಶ   ೋಕ   ಶಿ ವು ರ ಳಥ  ೊೋಡ  ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು  
ಎ ಹ ಚ ಪಿ 

21 ದ  ೋವಿಬ ಳಯಿ ಸ ೋವು ರ ಳಥ  ೊೋಡ  627965 ಸ ೋವುಹಿರ ು  ರ ಳಥ  ೊೋಡ  ವಿಜ ಯಪ್ು ರ 1800 ಡಿ ಯು  
ಎ ಹ ಚ ಪಿ 

ಆಧಳರ: ಆರ ಜಿ ಹ  ಚ ಸಿ ಎಲ  ನಿ ೋ ಡಿದ ದ ತಳಂಿಶದಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಮ ಳಹಿತಿ 
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ಅನುಬಂಧ-2.4 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-2.3, ಪುಟ-11)  

ಬ್ೇಡಿಕ್ರ್ ಸ್ಮೇಕ್ಷ್ರ್ಲ್ಲಲ ಗುರುತಿಸ್ಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗಂತ್ ಅನುಮೇದಿತ್ ರ್ಸ್ತಿ ಘಟಕಗಳು  
ಹ್ಚ್ಚಿರುರ್ ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥಗಳನುು ತ್ೊೇರಿಸ್ುರ್ ತ್:ಖ್್ು 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥರ್ 
ಹ್ಸ್ರು 

ಬೇ್ಡಿಕ್ ಸ್ಮೇಕ್್ಷ ಅನವರ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಅನುಮೇದಿತ್ ಡಿರ್ುಗಳ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ 

1 ಅರ್ಣಿ 899 1362 

2 ಬಂಕಳ ಪ್ುರ 788 1015 

3 ಚಿಕಕ ನಳ ಯಕನಹಳ್ಳ ಾ 1045 1157 

4 ದಳ ಂಡ ೋಲ 1914 3489 

5 ಹಳ್ಳ ಯಳ ಳ 1498 1677 

6 ಹ ರ್ ಗಡದ ೋವನ ಕ ೊೋಟ  1690 1869 

7 ಹ ೊಳಲ  ಕರ   1102 1733 

8 ಹೊವಿನ  ಹಡರ್ ಲ 1733 1996 

9 ಖಳ ನಳ ಪ್ು ರ 957 1079 

10 ಕ ು ಡಚಿ 2089 2403 

11 ಕ ೊಡಗೆಿ 1490 1809 

12 ಕ ು ಮಟಳ 717 760 

13 ಕ ು ರ  ೋಕ ುಪ್ಪ 542 546 

14 ಮೊಡಲ ಗಿ 1418 1779 

15 ಮುಂ ಡಗ  ೊೋಡ  1355 1620 

16 ರ ಳ ಯಭಳ ಗ  1743 1810 

17 ಸ ಂ ಡೊರು 3907 4427 

18 ಸ ಂ ಕ  ೋಶ ವರ 1471 1826 

19 ಸ ೌ ದತಿ  ಿಎ ಲಮೆಮ 926 1616 

20 ಸ ವಣೊರು 1167 2118 

 ಒಟುು 28451 36091 

ಆಧ ಳ ರ: ಆರ ಜಿ ಹ ಚ ಸಿ ಎಲ   ನಿ ೋಡಿದ ದತ ಳ ಂಿಶದಿಂ ದ ಪ್ಡ  ದ ಮಳ ಹಿತಿ 
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ಅನುಬಂಧ-3.1 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.2.1, ಪುಟ-20)  

ಸಿಎಸ ಎಮ ಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ುುಗಳನುು ಅನುಸ್ರಣ್ ಮಾಡದಿರುರ್ುದು 

 

 

 

 

ಸಿಎಸ ಎಮ ಸಿ 
ಸ್ಭ್ ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಅನುಮೇದಿಸಿದ 
ಎಹಚ್ ಪಿ 

ಯೇಜನ್ಗಳ ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಮದಲನ್ೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದದ 
ಷರತ್ುು ಲ್ಕಕಪರಿಶ್ ೇಧನಾ ವಿೇಕ್ಷಣ್ 

27 08 

ಎಹ  ಚ ಪಿ ಅಡಿಯಲೆ ಹಿ ಂದಿನ 

ಅನ ುಮೊೋ ದಿತ ಮ ನ  ರ್ಳ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊಳಳಾ ವಿಕ   
ತೃಪಿಿಕ ರವಳಗಿಲ ೆ. 
1455 ಮ ನ  ರ್ಳನ ುನ (08 ಎಹ  ಚ ಪಿ) 

ಬಿಎಲ ಸಿ ಗ  ಪ್ರಿವತಿಗ ಸ ುವ ಪ್ಾಸಳಿ ವನ  ಯನ ುನ 
ಸ ಲೆಸಿ ಲೆ. 

27ನ  ೋ ಸ ಭ ಗ  ಮೊದಲ ು ಅನ ುಮೊ ೋ ದಿಸ ಲಳದ 153 

ಎಹ  ಚ ಪಿ ಯೋಜನ  ರ್ಳಲ ೆ 18 ಯೋಜನ  ರ್ಳಳ ಇನೊ ನ 
ಪಳಾರಂಭವ ಳರ್ಬ ೋಕದ  (ಮ ಳಚಗ 2021). 

ಎಹ  ಚ ಪಿಯನ ುನ ಬಿಎಲ ಸಿ ಯೋಜನ  ರ್ಳ್ಳ ಗ  
ಪ್ರಿವತಿಗ ಸ ಲು ಚಿಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ಗ   ಪ್ಾಸಳವಿನ  ಯನು ನ 
ಸ ಲೆಸಿ ರುವುದು ಲ ಕ ಕಪ್ರಿಶ  ೋ ಧನ  ಗ  ಸ ಲೆಸಿ ರು ವ 

ದಳಖಲ ರ್ ಳ ಲ ೆಲಭಯ ವಿಲೆ. 

37 02 

ಎಹ  ಚ ಪಿ ಅಡಿಯಲೆ ಹಿ ಂದಿನ 

ಅನ ುಮೊೋ ದಿತ ಮ ನ  ರ್ಳ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊಳಳಾ ವಿಕ   
ತೃಪಿಿಕ ರವಳಗಿಲ ೆ. 

37ನ  ೋ ಸ ಭ ಗ  ಮೊದಲ ು ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸ ಲಳದ 206 

ಎಹ  ಚ ಪಿ ಯೋಜನ  ರ್ಳಲ ೆ 46 ಯೋ ಜನ  ರ್ಳಳ ಇನೊ ನ 
ಪಳಾರಂಭವ ಳರ್ಬ ೋಕದ  (ಮ ಳಚಗ 2021). 

40 07 

ಯೋಜನ  ರ್ಳ್ಳ ಗ  ಭೊ ಮಿಯನ ುನ 
ರ್ುರುತಿಸ ಲಳಗಿದ  ಎಂ ದು ರಳಜಯ ಸ ಕ ಳ ಗ ರವು 
ದೃಢೋ ಕ ರಿಸಿ ದ ನ ಂತರ ಡ ವಲಪ್ ರ ಅನ ುನ 
ಆಯ್ಕಕ ಮಳ ಡಲಳಗಿದ  ಮ ತುಿ 
ಕ ಳಯಳಗ ದ ೋಶವನ ುನ ನಿ ೋ ಡಲಳಗಿದ . 

ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸ ಲಳದ ಏಳಳ ಯೋ ಜನ  ರ್ಳಲ ೆ ಆರು 
ಯೋಜನ  ರ್ಳಳ ಇನೊ ನ ಪ ಳಾ ರಂಭವಳರ್ಬ ೋ ಕದ  
(ಮಳಚಗ 2021). 

41 77 

ಯೋಜನ  ರ್ಳ್ಳ ಗ  ಭೊ ಮಿಯನ ುನ 
ರ್ುರುತಿಸ ಲಳಗಿದ  ಎಂ ದು ರಳಜಯ ಸ ಕ ಳ ಗ ರವು 
ದೃಢೋ ಕ ರಿಸಿ ದ ನ ಂತರ ಡ ವಲಪ್ ರ ಅನ ುನ 
ಆಯ್ಕಕ ಮಳ ಡಲಳಗಿದ  ಮ ತುಿ 
ಕ ಳಯಳಗ ದ ೋಶವನ ುನ ನಿ ೋ ಡಲಳಗಿದ . 
ಡಿಪಿಆರ ರ್ಳ ನ ುನ ಅನ ುಮೊೋ ದಿ ಸ ುವ 

ಎಸ  ಎಲ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ಸ ಭ ಯ ನ ಡಳ ವ ಳ್ಳ ರ್ಳ 

ಸ ಲೆಕ  . 

ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸ ಲಳದ 77ಯೋಜ ನ  ರ್ಳಲ ೆ 75 

ಯೋಜನ  ರ್ಳಳ ಇನೊ ನ ಪ ಳಾ ರಂಭವಳರ್ಬ ೋ ಕದ  
(ಮಳಚಗ 2021). 

ದಿನ ಳಂಕ 18.01.2016ರ ಹ  ಚ ಎಫ  ಎ 

ಮಳರ್ಗ ಸ ೊ ಚಿರ್ಳಳ ಮ ತುಿ ರ ಳಜಯ ಸ ಕ ಳ ಗ ರದ ಆದ ೋಶ ದ 

ಅನ ವಯ, ಎಸ  ಎಲ ಎಸಿ ಯಿಂದ ಮೌಲಯ ಮಳಪ್ನ 

ಮಳಡಲ ಳದ ಡಿಪಿಆ ರ ರ್ಳ ನ ುನ ಸಿ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ಗ   
ಅನ ುಮೊೋ ದನ  ಗಳಗಿ ಶಿಫಳರಸು ಮ ಳ ಡುವ ಮೊದಲ ು 
ಎಸ  ಎಲ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ಯಿಂದ 

ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸ ಬ ೋಕ ಳಗಿದ . ಆದರ , ಅಸಿಿತವದಲರೆು ವ 

ಪ್ಾಕ ರಣದಲೆ, 31 ಜನವರಿ 2019ರಂದು ನ ಡ ದ 

ಎಸ  ಎಲ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ತನ ನ 15ನ  ೋ ಸ ಭ ಯಲ ೆ ಈ 

ಯೋಜನ  ರ್ಳ್ಳ ಗ  ಪ್ೊ ವಳಗ ನ ವ ಯ ಅನ ುಮೊೋ ದನ  ಯನುನ 
ನಿ ೋ ಡಿತುಿ. ಹಿ ೋ ಗಳಗಿ, ಈ ಯೋಜನ  ರ್ಳನ ುನ 
ಎಸ  ಎಲ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸಿ ದ  ಎಂದು 
ಸಿ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ಗ   ತಪ್ುಪ ಮಳಹಿತಿ ಯನ ುನ ಒದಗಿಸಲಳಗಿದ . 

43 63 

ಯೋಜನ  ರ್ಳ್ಳ ಗ  ಭೊ ಮಿಯನ ುನ 
ರ್ುರುತಿಸ ಲಳಗಿದ  ಎಂ ದು ರಳಜಯ ಸ ಕ ಳ ಗ ರವು 
ದೃಢೋ ಕ ರಿಸಿ ದ ನ ಂತರ ಡ ವಲಪ್ ರ ಅನ ುನ 
ಆಯ್ಕಕ ಮಳ ಡಲಳಗಿದ  ಮ ತುಿ 
ಕ ಳಯಳಗ ದ ೋಶವನ ುನ ನಿ ೋ ಡಲಳಗಿದ . 

43ನ  ೋ ಸಿ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ಸ ಭ ಯಲ ೆ ಅ ನ ುಮೊೋ ದಿಸ ಲಳ ದ 

ಯಳವುದ ೋ ಯೋಜನ  ರ್ಳಳ ಇಲಯೆವರ ಗ  
ಪಳಾರಂಭವ ಳಗಿಲ ೆ (ಮಳಚಗ 2021). 
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ಅನುಬಂಧ-3.1 (ಮುಂದುವರಿದಿದ ……) 

ಆಧಳರ: ಆರ ಜಿ ಹ  ಚ ಸಿ ಎಲ  ನಿ ೋ ಡಿದ ದ ತಳಂಿಶದಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಮ ಳಹಿತಿ 

 

 

 

  

ಸಿಎಸ ಎಮ ಸಿ 
ಸ್ಭ್ ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಅನುಮೇದಿಸಿದ 
ಎಹಚ್ ಪಿ 

ಯೇಜನ್ಗಳ ಸ್ಂಖ್್ೆ 

ಮದಲನ್ೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದದ 
ಷರತ್ುು ಲ್ಕಕಪರಿಶ್ ೇಧನಾ ವಿೇಕ್ಷಣ್ 

49 7 

ಯೋಜನ  ರ್ಳ್ಳ ಗ  ಡ ವಲಪ್ರ ಆ ಯ್ಕಕಯ ಬಗ ಗ 
ರಳಜಯ ಸ ಕ ಳಗ ರದಿಂದ ದೃಢೋ ಕ ರ ಣ ವಳದ 

ಮೋ ಲ , ರ ೋ ರಳ ಅಡಿಯಲೆ ಯೋಜ ನ  ರ್ಳ 

ನ  ೊ ೋ ಂದಣಿ ಮ ತುಿ ಕ ಳ ಯಳಗ ದ ೋಶ ವನು ನ 
ನಿ ೋ ಡಲಳಗಿದ . 

5 ಯೋಜನ  ರ್ಳಳ ಇನೊ ನ ಪಳಾ ರಂಭವಳರ್ಬ ೋ ಕದ  
(ಮಳಚಗ 2021). 

ರ ೋ ರಳ ಅಡಿಯಲೆ ಯೋಜನ  ರ್ಳ ನ  ೊ ೋ ಂದಣಿಯನ ು ನ 
ಇನೊ ನ ಮಳಡಬ ೋಕ ದ . 

50 5 

• 3ರಿಂದ 18 ಮ ನ  ರ್ಳನ ುನ ನಿ ಮಿಗ ಸಲು 
ಪ್ಾಸಳಿವಿಸ ಲಳ ದ ಯೋಜನ  ರ್ ಳಳ 
ಸ ಮ ರ್ಗ ನಿ ೋ ಯವಲೆ ಮ ತುಿ ಬಿಎಲ ಸಿ 

ಅಡಿಯಲೆ ತ ಗ ದುಕ ೊ ಳಾ ಬ ೋಕ ು. ರಳ ಜಯ 
ಸ ಕ ಳಗ ರವು ಈ ಎಹ  ಚ ಪಿ 

ಯೋಜನ  ರ್ಳನ ುನ ಮ ರುಪ್ರಿಶಿೋ ಲಸ ಬ ೋ ಕ ು 
ಮ ತುಿ ಯೋಜನ ಳ ನಿ ದ ೋಗ ಶಕ ರಿಗ   
ತಕ್ಷ ಣವ ೋ ತಿಳ್ಳ ಸ ಬ ೋಕ ು. 

• ವಿೋ ಕ್ಷ ಣ ಯ ಅನ ುಸ ರ ಣ  ಮಳಡಿರುವ ುದ ು 
ದಳಖಲ ರ್ಳ್ಳ ಂ ದ ತಿಳ್ಳ ದ ುಬರುತಿಿಲೆ. 

 

 

 

 

 

• ಯೋಜನ  ರ್ಳ್ಳ ಗ  ಡ ವಲಪ್ ರ ಆಯ್ಕಕ ಯ 

ಬಗ ಗ ರಳಜಯ ಸ ಕ ಳಗ ರದಿಂದ 

ದೃಢೋ ಕ ರಣ ವಳದ ಮೋ ಲ , ರ ೋ ರಳ 
ಅಡಿಯಲೆ ಯೋಜನ  ರ್ಳ ನ  ೊ ೋ ಂದ ಣಿ 

ಮ ತುಿ ಕ ಳಯಳಗ ದ ೋಶವನ ುನ 
ನಿ ೋ ಡಲಳಗಿದ . 

• ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸ ಲಳದ 5 ಯೋಜನ  ರ್ಳ ಲೆ ನ ಳಲಕನ ುನ 
ಇನೊ ನ ಪಳಾರಂಭಸಬ ೋ ಕದ  (ಮ ಳಚಗ 2021) ಮ ತುಿ 
ರ ೋ ರಳ ಅಡಿಯಲೆ ಯೋಜನ  ರ್ಳ ನ  ೊ ೋ ಂದಣಿ ಯನ ುನ 
ಕ  ೈಗ ೊ ಳಾ ಲಳಗಿಲೆ. 

 

• ಪ್ಾಸಳವಿಿತ ಯೋಜನ  ರ್ಳನ ುನ 
ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸ ುವ ಎಸ  ಎಲ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ 

ಸ ಭ ಯ ನ ಡಳವಳ್ಳರ್ ಳಳ. 

• 18.01.2016 ದಿನ ಳಂಕ ದ ಹ  ಚ ಎಫ  ಎ 

ಮಳರ್ಗ ಸ ೊ ಚಿರ್ಳಳ ಮ ತುಿ ರಳಜಯ ಸ ಕ ಳಗ ರದ 

ಆದ ೋಶದ ಪ್ಾಕ ಳರ, ಎಸ  ಎ ಲ ಎ ಸಿ ಯಿಂ ದ 

ಮೌಲಯ ಮಳಪ್ನ ಮ ಳಡಲ ಳದ ಡಿ ಪಿಆರ ರ್ಳ ನ ುನ 
ಸಿ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ಗ  ಅನ ುಮೊೋ ದನ  ಗಳಗಿ ಶಿಫಳರಸು 
ಮಳಡುವ ಮೊದಲ ು ಎಸ  ಎಲ ಎಸ  ಎ ಮ ಸಿ ಯಿಂದ 

ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸ ಬ ೋಕ ಳಗಿದ . ಆದಳರ್ ೊ ಯ, ಈ 

ಸ ಂದಭಗ ದಲೆ 30 ಜನವರಿ 2020ರ ಂದು ನ ಡ ದ 

ಎಸ  ಎಲ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ ತನ ನ 21ನ  ೋ ಸ ಭ ಯಲ ೆ ಈ 

ಯೋಜನ  ರ್ಳ್ಳ ಗ  ಪ್ೊ ವಳಗ ನ ವಯ 

ಅನ ುಮೊೋ ದನ  ಯನುನ ನಿ ೋ ಡಿದ . ಹಿ ೋ ಗ , ಈ 

ಯೋಜನ  ರ್ಳನ ುನ  ಎಸ  ಎಲ ಎಸ  ಎ ಮ  ಸಿ 

ಅನ ುಮೊೋ ದಿಸಿ ದ  ಎಂ ದು ಸಿ ಎಸ  ಎ ಮ ಸಿ ಗ   ತಪ್ು ಪ 
ಮಳಹಿತಿ ಯನ ುನ ಒದಗಿಸ ಲಳಗಿದ . 
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ಅನುಬಂಧ-3.2 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.2.2, ಪುಟ-22)  

ಫಲಾನುಭವಿರ್ ಪಾಲನುು ರ್ಂತಿಗ್ ನಿೇಡದ ಕಾರಣ ರ್ಸ್ತಿ ಘಟಕಗಳನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ದಿರುರ್ುದನುು ತ್ೊೇರಿಸ್ುರ್ ತ್:ಖ್್ು 
ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಯೇಜನ್ರ್ ಹ್ಸ್ರು ಡಿರ್ುಗಳು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ 

ಡಿರ್ುಗಳ ಸ್ಂಖ್್ೆ 
ಇನೊು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಬ್ೇಕಿರುರ್ 

ಡಿರ್ುಗಳ ಸ್ಂಖ್್ೆ 
1 ಕ ುಡಚಿ 301 301 0 

2 ಮ ದೊ ದರು 250 120 130 

3 ನ ಳರ್ಮ ಂರ್ಲ 250 217 33 

4 ತರಿ ೋ ಕ  ರ  250 94 156 

5 ತ ಕ ಕಲಕ  ೊ ೋ ಟ  268 248 20 

6 ರಳಮ ದುರ್ಗ 600 570 30 

7 ಹ ರಪ್ನ ಹ ಳ್ಳ ಾ 253 253 0 

8 ಕ ಮ ಲಳಪ್ುರ 491 468 23 

9 ಸ  ೊ ರಬ 250 78 172 

10 ಶಿವಮೊರ್ ಗ 1590 730 860 

11 ಚಿಕಕಮರ್ ಳೂ ರು 280 113 167 

12 ಕ ಡೊ ರು 404 304 100 

13 ಸ ವಗ ಜ್ಞನರ್ ರ 616 171 445 

14 ಬಳಯಟ ರಳಯನ ಪ್ುರ 346 229 117 

15 ಯಲಹ ಂಕ  ಮ ತುಿ ಮ ಲ ೆೋ ಶವರಂ 759 499 260 

16 ಚಳಮರ ಳಜಪ ೋ ಟ  ಮ ತುಿ ಚಿಕಕಪ ೋ ಟ  1155 64 1091 

17 ಬಿಟ್ಟಎಮ   1008 993 15 

18 ಬಸವನ ಬಳಗ ೋವಳಡಿ 300 117 183 

19 ಮ ುದ ದೋಬಿಹ ಳಳ 250 56 194 

20 ಇಂಡಿ 250 230 20 

21 ಸ ಳರ್ರ 1588 479 1109 

22 ಚಕ  ೊ ಕೋ ಡಿ 449 449 0 

23 ಗ ೊ ೋ ಕ ಳಕ 600 302 298 

24 ಸ ವಗ ಜ್ಞನರ್ ರ ಮ ತುಿ ಪ್ುಲಕ  ೋಶಿನ ರ್ರ 762 637 125 

25 ಗಳಂಧೋ ನ ರ್ರ 933 555 378 

26 ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 931 197 734 

27 ಪ್ದಬನ ಳಭನರ್ ರ 895 422 473 

28 ಬ ಳಗಳವಿ 829 829 0 

29 ಕ  ೊ ಪ್ಪಳ 337 337 0 

30 ಕ ುಣಿರ್ಲ  500 374 126 

31 ಶಿರ ಳಳಕ  ೊ ಪ್ಪ 250 250 0 

32 ಮ ಳವಳ್ಳ ಾ 500 451 49 

33 ಮ ಧುಗಿರಿ 450 450 0 

34 ತುರುವ ೋಕ  ರ  200 133 67 

35 ಪಳವರ್ಡ 300 300 0 

36 ವಿಜಯಪ್ು ರ 1028 948 80 

 ಒಟುು 20423 12968 7455 

ಆಧಳರ: ಆರ ಜಿ ಹ  ಚ ಸಿ ಎಲ  ಒದಗಿಸಿ ದ ಮಳಹಿತಿ 
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ಅನುಬಂಧ-3.3 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.2.3, ಪುಟ-23)  

ಯೋಜನ ರ್ಳ ಅನುಮೊೋದನ /ಕಳಯಗರ್ತಗ ೊಳ್ಳಸುವಿಕ ಯಲೆ ನ ವಿ ಳಂಬದ ಕಳರಣ ಹಣ ಕಳಸಿನ ಪ್ರಿಣ ಳಮ 

(` ಕ  ೊೋಟ್ಟರ್ಳಲ)ೆ 

ಕರಮ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ ಯೇಜನ್ರ್ ಹಸ್ರು ಅಂದಾಜು ವ್ಚ್ಿ ಸಿಎಸ ಎಮ ಸಿ ಯಂದ 
ಅನುಮೇದಿತ್ ದಿನಾಂಕ 

ಪರಿಷೃತ್ 
ಅಂದಾಜು 

ಎಸ ಎಲ ಎಸ ಎಮ ಸಿರ್ಲ್ಲಲ 
ಪರಿಷೃತಿ ಅಂದಾಜಿನ 

ಅನುಮೇದನ್ರ್ ದಿನಾಂಕ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ್ 
ಅಧಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ 
ಪರಿಣಾಮ 

ವಿಳಂಬಕ್ಕ ಕಾರಣ 

1 

ಚಿಕಕಮರ್ ಳೂರ ು ನರ್ ರ ದಲ ೆ 
ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ ಒಳಗ  ೊಂಡ ೧೫೧೧ 
ಡಿ ಯು ರ್ ಳ (ನ ಲ ಮಹಡಿ+೨) ನಿಮಳಗಣ 

87.83 30-10-2017 115.02 30-01-2020 29.16 

ಎ ಸ  ಎ ಲ ಎ ನ ಎಗ   ಸವಿವ ರ ಪ್ಾಸಳವಿನ ಯನು ನ 
ಅನು ಮೊೋದ ನ ಗ ಳಗಿ ಕಳಳ ಹಿಸು ವಲ ೆ ಚಿಕಕಮರ್ ಳೂರ ು 
ಸಿಎ ಂಸಿಯಿ ಂದ ಎರ ಡು ವಷ್ ಗರ್ ಳ್ಳರ್ ೊ ಹ ಚಿನಿ ವಿಳಂಬ 

2 

ಸವಣ ೊರ ು ನರ್ ರ ದಲ ೆ 
ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ ಒಳಗ  ೊಂಡ 1020 

ಡಿ ಯು ರ್ ಳ (ನ ಲ ಮಹಡಿ+1) ನಿಮಳಗಣ 

38.44 21-06-2017 79.68 30-01-2020 36.52 

ಎ ಸ  ಎ ಲ ಎ ನ ಎಗ   ಸವಿವ ರ ಪ್ಾಸಳವಿನ ಯನು ನ 
ಅನು ಮೊೋದ ನ ಗ ಳಗಿ ಕಳಳ ಹಿಸು ವಲ ೆ ಸವಣ ೊರ ು 
ಟ್ಟಎ ಂಸಿಯಿ ಂದ ಎರ ಡು ವಷ್ ಗರ್ ಳ್ಳರ್ ೊ ಹ ಚಿನಿ ವಿಳಂಬ 

3 

ಶಿ ಗ ಳಗಂವ  ನರ್ ರ ದಲ ೆ 
ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ ಒಳಗ  ೊಂಡ ೨೦೪ 
ಡಿ ಯು ರ್ ಳ (ನ ಲ ಮಹಡಿ+೨) ನಿಮಳಗಣ 

9.07 21-06-2017 16.50 30-01-2020 7.91 

ಎ ಸ  ಎ ಲ ಎ ನ ಎಗ   ಸವಿವ ರ ಪ್ಾಸಳವಿನ ಯನು ನ 
ಅನು ಮೊೋದ ನ ಗ ಳಗಿ ಕಳಳ ಹಿಸು ವಲ ೆ ಶಿ ಗ ಳಗಂವ  
ಸಿಎ ಂಸಿಯಿ ಂದ ೧೮ ತಿಂರ್ ಳಳರ್ ಳ ವಿಳಂಬ ಹಳರ್ ೊ 

ಟ ಂಡರ  ರ್ ಳನುನ ಆಹಳವನಿಸು ವಲ ೆ ಮತ   ಿ೧೦ ತಿಂರ್ ಳ ವಿಳಂಬ 

4 

ಬಂಕಳಪ್ ು ರ ನರ್ ರ ದಲ ೆ 
ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ ಒಳಗ  ೊಂಡ ೬೦೪ 
ಡಿ ಯು ರ್ ಳ (ನ ಲ ಮಹಡಿ+೧) ನಿಮಳಗಣ 

25.77 21-06-2017 47.46 30-01-2020 23.56 

ಎ ಸ  ಎ ಲ ಎ ನ ಎಗ   ಸವಿವ ರ ಪ್ಾಸಳವಿನ ಯನು ನ 
ಅನು ಮೊೋದ ನ ಗ ಳಗಿ ಕಳಳ ಹಿಸು ವಲ ೆ ಬಂಕಳಪ್ ುರ 

ಟ್ಟಎ ಂಸಿಯಿ ಂದ ಎರ ಡು ವಷ್ ಗರ್ ಳ್ಳರ್ ೊ ಹ ಚಿನಿ ವಿಳಂಬ 

5 

ನಿಪ ಳಪ ಣಿ ನರ್ರ ದಲ ೆ ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ 
ಒಳಗ  ೊಂಡ ೨೪೦ ಡಿ ಯುರ್ ಳ (ನ ಲಮಹಡಿ) 

ನಿಮಳಗಣ 

11.52 30-09-2016 17.68 30-01-2020 7.93 

ಎ ಸ  ಎ ಲ ಎ ನ ಎಗ   ಸವಿವ ರ ಪ್ಾಸಳವಿನ ಯನು ನ 
ಅನು ಮೊೋದ ನ ಗ ಳಗಿ ಕಳಳ ಹಿಸು ವಲ ೆ ನಿಪ ಳಪಣಿ ಸಿಎ ಂಸಿಯಿ ಂದ 

ಎ ಂಟ ು ತಿಂರ್ ಳಳರ್ ಳ ವಿಳಂಬ ಹಳರ್ ೊ ಟ ಂಡರ  ರ್ ಳನು ನ 
ಆಹಳವನಿಸು ವಲ ೆ ಮತ   ಿ೨ ವಷ್ ಗರ್ ಳ ವಿಳಂಬ 

6 

ನಿಪ ಳಪ ಣಿ ನರ್ರ ದಲ ೆ ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ 
ಒಳಗ  ೊಂಡ ೧೮೧೨ ಡಿ ಯುರ್ಳ 

(ನ ಲ ಮಹಡಿ+೨) ನಿಮಳಗಣ 

97.33 27-12-2018 128.83 30-01-2020 31.07 

ಎ ಸ  ಎ ಲ ಎ ನ ಎಗ   ಸವಿವ ರ ಪ್ಾಸಳವಿನ ಯನು ನ 
ಅನು ಮೊೋದ ನ ಗ ಳಗಿ ಕಳಳ ಹಿಸು ವಲ ೆ ನಿಪ ಳಪಣಿ ಸಿಎ ಂಸಿಯಿ ಂದ 

೧೨ ತಿ ಂರ್ ಳಳರ್ ಳ ವಿಳಂಬ 

7 

ಶಿ ವಮೊರ್ ಗ ನರ್ ರ ದಲ ೆ 
ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ ಒಳಗ  ೊಂಡ ೧೮೩೬ 
ಡಿ ಯು ರ್ ಳ (ನ ಲ ಮಹಡಿ+೨) ನಿಮಳಗಣ 

98.79 26-03-2018 131.11 27-07-2020 27.54 

ಸಕಳಗರ ದಿ ಂದ ಆಡ ಳ್ಳತಳತ ಮಕ ಅನು ಮೊೋದ ನ  ಪ್ಡ  ಯಲ ು 10 
ತಿ ಂರ್ ಳಳ ವಿಳಂಬ ಮತ ು ಿಟ ಂಡರ ಆಹಳವನಿಸಲ ು 18 ತಿಂರ್ ಳಳ 
ವಿಳಂಬ. 
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ಅನುಬಂಧ-3.3 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್…) 

(` ಕ  ೊೋಟ್ಟರ್ಳಲ)ೆ 

ಕರಮ 

ಸ್ಂಖ್್ೆ ಯೇಜನ್ರ್ ಹಸ್ರು ಅಂದಾಜು ವ್ಚ್ಿ ಸಿಎಸ ಎಮ ಸಿ ಯಂದ 
ಅನುಮೇದಿತ್ ದಿನಾಂಕ 

ಪರಿಷೃತ್ 
ಅಂದಾಜು 

ಎಸ ಎಲ ಎಸ ಎಮ ಸಿರ್ಲ್ಲಲ 
ಪರಿಷೃತಿ ಅಂದಾಜಿನ 

ಅನುಮೇದನ್ರ್ ದಿನಾಂಕ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ್ 
ಅಧಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ 
ಪರಿಣಾಮ 

ವಿಳಂಬಕ್ಕ ಕಾರಣ 

8 ಹ ೊಳಲ ಕರ   ನರ್ ರ ದಲ ೆ 
ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ ಒಳಗ  ೊಂಡ ೧೭೩ 
ಡಿ ಯು ರ್ ಳ (ನ ಲ ಮಹಡಿ) ನಿಮಳಗಣ 

16.05 21-03-2017 10.53 27-07-2020 1.28 ಸಕಳಗರ ದಿ ಂದ ಆಡ ಳ್ಳತಳತ ಮಕ ಅನು ಮೊೋದ ನ  ಪ್ಡ  ಯಲ ು 10 
ತಿ ಂರ್ ಳ ವಿಳಂಬ ಮತ ು ಿ ಟ ಂಡರ  ರ್ ಳನುನ ಆಹಳವನಿಸು ವಲ ೆ 
ಎ ರ ಡು ವಷ್ ಗರ್ ಳ ವಿಳಂಬ. 

9 ಚಳಾ ಕ ರ   ನರ್ರ ದಲ ೆ ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ 
ಒಳಗ  ೊಂಡ ೫ ೨೫ ೦ ಡಿ ಯುರ್ಳ 

(ನ ಲ ಮಹಡಿ+೨) ನಿಮಳಗಣ 

262.50 30-10-2017 63.50 27-07-2020 13.09 ಸಕಳಗರ ದಿ ಂದ ಆಡ ಳ್ಳತಳತ ಮಕ ಅನುಮೊೋದ ನ ಯನು ನ 
ಪ್ಡ  ಯು ವಲ ೆ 15 ತಿ ಂರ್ ಳ ವಿಳಂಬ ಮತು ಿ 5250 ರಿ ಂದ 

1008ಕ ಕ ಡಿ ಯುರ್ ಳ ಸಂಖ  ಯಯಲ ೆ ಕಡಿ ತ ಮತು ಿ ವ  ಚಿ 
ಪ್ರಿ ಣ ಳಮಕಳರಿ ಫ ಳಸ ಟ ಟಳಾಾಕ ತ ಂತ ಾಜ್ಞಳನಕ ಕ ಬದಲಳವಣ  ಯ 

ವಿಷ್ ಯದಲ ೆ ಯೋಜ ನ ಯ ವ ಳಯಪಿಯಿನು ನ ಮತಷ್ ು ಟ 
ಪ್ರಿ ಷ್ ಕರಿ ಸು ವುದು. 

10 ಹಿರಿ ಯೊರ ು ನರ್ ರ ದಲ ೆ 
ಮೊಲಸೌಕಯಗರ್ ಳನು ನ ಒಳಗ  ೊಂಡ ೬೨೪ 
ಡಿ ಯು ರ್ ಳ (ನ ಲ ಮಹಡಿ+೨) ನಿಮಳಗಣ 

34.00 30-10-2017 43.95 27-07-2020 8.11 ಫ ಳಸ ಟ ಟಳಾಾಕ ತ ಂತ ಾಜ್ಞಳನವನುನ ವ  ಚ ಿ ಪ್ರಿ ಣ ಳಮಕಳರಿ 

ಮಳಡಲ ು ತ ಂತ ಾಜ್ಞಳನದಲ ೆ ಬದಲಳವಣ   ಮತು ಿ 
ಅನು ಮೊೋದ ನ ಗ ಳಗಿ ಎ ಸ  ಎ ಲ ಎ ನ ಎ ಗ   ವಿವ ರ ವ ಳದ 

ಪ್ಾಸಳವಿನ ಯನು ನ ಕಳಳ ಹಿಸು ವಲ ೆ ಹಿರಿ ಯೊರ ು 
ಸಿಎ ಂಸಿಯಿ ಂದ ಎರ ಡು ವಷ್ ಗರ್ ಳ ವಿಳಂಬ 

ಒಟುು 186.17  

ಆಧಳರ: ಆರ ಜಿ ಹ  ಚ ಸಿ ಎಲ  ನಿ ೋ ಡಿದ ದ ತಳಂಿಶದಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಮ ಳಹಿತಿ 

 

 

 



೨೦೨೨ರ ರ್ರದಿ ಸ್ಂಖ್್ೆ: 4 

62 

ಅನುಬಂಧ-3.4 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೩.೨, ಪುಟ-25)  

ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಲರುರ್ ರಚ್ನ್ಗಳನುು ನ್ಲಸ್ಮ ಮಾಡಲು ಗುತಿುಗ್ದಾರರಿಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ತಿಗಳನುು 
ತ್ೊೇರಿಸ್ುರ್ ತ್:ಖ್್ು 

ಕರಮ ಸ್ಂಖ್್ೆ ಯೇಜನ್ರ್ ಸ್ಥಳ ಅನುಮೇದಿತ್ 
ಡಿರ್ುಗಳು 

ಆರ ಎ ಬಿಲ  
ಸ್ಂಖ್್ೆ ರ್ಸ್ುುಗಳು ಕಾರ್ಯಗತ್ ಗ್ೊಳಸಿದ 

ಪರಿಮಾಣ 
ಪಾರ್ತಿಸಿದ ಮತ್ು 

(`.ಗಳಲ್ಲಲ) 
1 ರಳಮ ದುರ್ಗ 600 7 1 3936.00 299136.00 

    2 2125.44 1315647.36 

2 ಯಲಹ ಂಕ  ಮ ತುಿ ಮ ಲ ೆೋ ಶವರಮ  759 12 1 8112.00 570574.00 

    2 3982.07 1101839.00 

3 ಗಳಂಧೋ ನ ರ್ರ 933 15 1 7424.00 424281.20 

    2 3650.26 842443.51 

4 ಪಳವರ್ಡ 300 3 1 4562.51 291361.89 

    2 2529.07 635607.08 

5 ತರಿ ೋ ಕ  ರ  250 2 1 1024.00 66560.00 

    2 552.96 141559.00 

6 ಚಿಕಕಮರ್ ಳೂ ರು 280 2 1 1168.00 79424.00 

    2 630.72 169663.00 

7 ಸ ವಗ ನ ರ್ರ 616 3 1 464.00 30624.00 

    2 828.56 217912.08 

8 ಬಳಯಟ ರಳಯನ ಪ್ುರ 346 4 1 2544.00 178080.00 

    2 1373.76 37784.00 

9 
ಚಳಮರ ಳಜಪ ೋ ಟ  ಮ ತುಿ 

ಚಿಕಕಪ ೋ ಟ  1155 4 1 672.00 47248.00 

    2 362.86 100403.36 

10 ಗ ೊ ೋ ಕ ಳಕ 600 7 1 3682.62 279879.12 

    2 1984.36 754056.80 

11 ಹ ರಪ್ನ ಹ ಳ್ಳ ಾ 253 8 1 4046.71 267082.86 

    2 2183.65 567749.00 

12 ಕ ಡೊ ರು 404 7 1 4560.06 296860.00 

    2 2462.40 630866.00 

13 ಕ ುಣಿರ್ಲ  500 5 1 5384.68 350542.67 

    2 2893.19 741235.28 

14 ಮ ದೊ ದರು ಮ ತುಿ ನ ಳರ್ಮ ಂರ್ಲ 250 +250 5 1 3277.34 213355.00 

    2 1769.10 453242.00 

15 ಮ ಳವಳ್ಳ ಾ 500 7 1 6357.10 432282.36 

    2 3107.81 808029.70 

16 ಮ ುದ ದೋಬಿಹ ಳಳ 250 5 1 896.00 61250.56 

    2 483.84 129625.57 

17 ಇಂಡಿ 250 5 1 3392.00 231877.12 

    2 1831.68 490725.39 

18 ಬಿಟ್ಟಎಮ   ಲ ೋ ಔಟ  , ಚಿಕ ಕಪ ೋಟ  1008 11 1 15996.40 1124680.00 

    2 7609.18 2105460.00 
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ಅನುಬಂಧ-3.4 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್….) 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಯೇಜನ್ರ್ ಸ್ಥಳ 

ಅನುಮೇದಿತ್ 
ಡಿರ್ುಗಳು 

ಆರ ಎ ಬಿಲ  
ಸ್ಂಖ್್ೆ ರ್ಸ್ುುಗಳು ಕಾರ್ಯಗತ್ ಗ್ೊಳಸಿದ 

ಪರಿಮಾಣ 

ಪಾರ್ತಿಸಿದ ಮತ್ು 
(`.ಗಳಲ್ಲಲ) 

19 ಮ ಧುಗಿರಿ 450 6 1 4034.59 244980.00 
 

  
    

2 2552.11 609825.00 

20 ಶಿರ ಳಳಕ  ೊ ಪ್ಪ 250 3 1 1376.49 92472.60 
 

  
    

2 752.89 198243.47 

21 ಸ  ೊ ರಬ 250 2 1 1126.01 81072.72 
 

  
    

2 579.80 162923.80 

22 ತ ಕ ಕಲಕ  ೊ ೋ ಟ  268 9  1 3968.00 265022.00 
 

  
    

2 2140.00 562573.00 

23 ಚಿಕ ೊ ಕೋ ಡಿ 449 4  1 1856.00 126876.16 
 

  
    

2 1002.24 270514.60 

24 ಕ ಮ ಲಳಪ್ುರ 491 11  1 7040.00 478720.00 
 

  
    

2 3818.88 1027278.72 

25 ಪ್ದಮನ ಳಭನರ್ ರ 895 3 1 2480.00 179544.00 
 

  
    

2 1251.82 339957.00 

26 ಬಸವನ ಬಳಗ ೋವಳಡಿ 300 4  1 1568.00 107188.48 
 

  
    

2 846.72 226844.76 

27 ತುರುವ ೋಕ  ೋರ   200 2 1 1439.79 93730.59 
 

  
    

2 776.27 198879.09 

28 ಸ ವಗ ಜ್ಞನರ್ ರ 762 10  1 10592.00 529600.00 
 

  
    

2 5216.56 1434554.00 

29 ಶಿವಮೊರ್ ಗ  1590 14  1 8896.80 667260.00 
 

  
    

2 4796.70 1966647.00 

30 ಕ ುಡಚಿ 301 10 1 4816.00 327488.00 

    2 2600.64 694370.88 
 

ಒಟುು   
    

27375512.78 

ಆಧಳರ: ಕ ನ ಳಗ ಟಕ ಕ  ೊ ಳ್  ಗ ೋ ರಿ ಅಭವೃದಿಾ ಮ ಂಡಳ್ಳ ಒದಗಿಸಿದ ಮಳಹಿತಿ 
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ಅನುಬಂಧ-4.1 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೪.೫.೧.೧, ಪುಟ-34)  

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ್ ಮಾಡಿರುರ್ ಕ್ೇಂದರದ ನ್ರವಿನ ಎರಡುಬಾರಿರ್ ಪಾರ್ತಿಗಳನುು ತ್ೊೇರಿಸ್ುರ್ ತ್:ಖ್ು 
(ಮೊತ ಿ `ರ್ ಳ ಲ)ೆ 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಜಿಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥ ಫಲಾನುಭವಿ ಕ್ೊೇಡ  ಫಲಾನುಭವಿ ಹ್ಸ್ರು ರ್ಷಯ ಪರಗತಿರ್ ಹಂತ್ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾದ 

ಮತ್ು 
ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗ 
ಬ್ೇಕಿದದ ಮತ್ು 

ಅಧಿಕ 
ಪಾರ್ತಿ 

1 ಚಿ ಕಕಬ ಳ್ ಳಾ ಪ್ುರ ಬಳ ಗ  ೋಪ್ಲೆ ಟ್ಟ ಎಮ ಸಿ 252100 & 253445 ಲಕ್ಷಿಿ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

2 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 435832 & 455774 ನಿೋಲಮಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

3 ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 497447 & 753457 ಸಿ ೋತಳ ಬಳ ಯಿ ರ ಳ ಥ ೊೋಡ  2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

4 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಸಿ ಸಿ 572449 & 620501 ಪಳ ವ ಗತಿ 2015-16 
ಅಡಿಪಳ ಯ  

ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  187500 150000 37500 

5 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಸಿ ಸಿ 572912 & 612674 ಶಕ ುಂ ತಲಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  187500 150000 37500 

6 ದ ಕ್ಷಿ ಣ  ಕನನಡ ಉಲ ಳ ಳೆ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 358020 & 363010 ಸಿ ೋತಳ ರ ಳ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

7 ದ ಕ್ಷಿ ಣ  ಕನನಡ ಬ ಂಟಳ ವಳ  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 357225 & 363180 ಭವಳ ನಿ ಜಿ 2015-16 ಛಳ ವ ಣಿ 225000 112500 112500 

8 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಕಂ ಪಿೆ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 571139 &571264 ಮ ರಿ ಯ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  262500 150000 112500 

9 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ನಳ ಯ ಕನಹಟ್ಟಟ  ಟ್ಟಪಿ 435433 & 436134 ಲಕ್ಷಿಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

10 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436656 & 456127 ದ ೋವಿ ೋರಮ ಮ 2015-16 ಅಡಿಪಳ ಯ 75000 37500 37500 

11 ರ್ ದ ರ್ ರ್ ದ ರ್–ಬ ಟಗ  ೋರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 315266 & 423045 ಸ ುಲ  ೋಮಳ ನ  ಮಳ ಲ  ೋಕ ೊಪ್ಪ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

12 ಬ ಳಗ ಳ ವಿ ರ ಳ ಮ ದ ುರ್ ಗ  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 1227430 & 1257714 ಹನುಮ ವ ವ ಬ ಂಡಿವ ಡ ಡರ   2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

13 ರ್ ದ ರ್ ರ್ ದ ರ್–ಬ ಟಗ  ೋರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 315212 & 429093 ಮ ಲಕೆಳ ಜ ುಗನ  ಕು ಸ ುರ್ ಲ   2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

14 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436713 & 455639 ಭಳ ರ್ ಯಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

15 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436601 & 455854 ದಳ ಾಕ್ಷಳ ಯ ಣ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

16 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436685 & 456251 ಮ ಂಜ ಣ ಣ.  ಟ್ಟ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

17 ಮ ಂಡ ಯ ಮ ಂಡ ಯ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 406801 & 478187 ಮ ಹಳ ದ ೋವಿ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

18 ಕ ೊಪ್ಪ ಳ ಯ ಲಬು ರ್ ಗ ಟ್ಟಪಿ 369135 & 397929 ಶಿವ ಮ ಮ 2016-17 ಛಳ ವ ಣಿ 225000 112500 112500 

19 ಯಳ ದ ಗಿ ರಿ ಕಕ  ಕೋರ  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 316557 & 316814 ಮ ಲವೆ ವ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

20 ಬ ಳಗ ಳ ವಿ ರ ಳ ಮ ದ ುರ್ ಗ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 1226636 & 1227558 ನಳ ರ್ ವ ವ ಬ ಂಡಿವಳ ಡ ರ   2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

21 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436549 & 455754 ಪಳ ಪ್ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

22 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಹ ೊಸ ಪ ೋಟ  ಸಿ ಎ ಮ ಸಿ 744194 & 744192 ಹರಿ ಜ ನ ಶಂಕ ರಪ್ಪ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

23 ಹಳ ಸ ನ ಅರಸಿ ೋಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 615212 & 493304 ಸ ಳ ಕಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 
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ಅನುಬಂಧ-4.1 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್….) 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಜಿಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥ ಫಲಾನುಭವಿ ಕ್ೊೇಡ  ಫಲಾನುಭವಿ ಹ್ಸ್ರು ರ್ಷಯ ಪರಗತಿರ್ ಹಂತ್ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾದ 

ಮತ್ು 
ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗ 
ಬ್ೇಕಿದದ ಮತ್ು 

ಅಧಿಕ 
ಪಾರ್ತಿ 

24 ರ್ ದ ರ್ ರ್ ದ ರ್–ಬ ಟಗ  ೋರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 316050 & 324102 ಜಳ ನವ ವ ರ್ ಂಡ ೊೋಲ ಕರ   2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

25 ಮ ಂಡ ಯ ಮ ಂಡ ಯ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 406818 & 469204 ಸ ುನಂದ 2016-17 ಛಳ ವ ಣಿ 225000 112500 112500 

26 ಚಿ ಕಳ ಕಬ ಳ್ಳ ಾ ಪ್ುರ ಶಿಡ ಘೆಟಟ  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 236615 & 236608 ವ ಂಕಟಲಕ್ಷಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

27 ಕ ೊೋಲ ಳ ರ ಬ ಂಗ ಳ ರಪ ೋಟ  ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 329836 & 330818 ಚ ಂದ ಾಮಮ 2015-16 
ಅಡಿಪಳ ಯ  

ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  187500 150000 37500 

28 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಕು ರ  ೋಕು ಪ್ಪ  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 570659 & 582811 ರ ಳ ಧ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

29 ಮ ಂಡ ಯ ಶಿಾೋರಂರ್ ಪ್ಟಟಣ  ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 400700 & 466553 ಶಿವ ಯ ಯ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

30 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 455756 & 436556 ಬ ೊೋರಮ ಮ 2015-16 ಛಳ ವ ಣಿ 225000 112500 112500 

31 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ  ಸಿ ಸಿ 592777 & 592776 ಬಿ ಭ ೋಮ ಕಕ  ಮ ತು  ಿವ ಂಕಟಲಕ್ಷಿ ಿ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

32 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436658 & 456087 ಶಳ ರದ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

33 ಕಲಬ ುರ ಗಿ ವಳ ಡಿ ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 953162 & 953163 ಕಳ ಶಮ ಮ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

34 ರ್ ದ ರ್ ರ್ ದ ರ್–ಬ ಟಗ  ೋರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 316594 & 317323 ಪ್ರು ಶು ರ ಳ ಮ  ಭಂಜ ಂತಿ ಾ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

35 ಮ ಂಡ ಯ ಶಿಾೋರಂರ್ ಪ್ಟಟಣ  ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 400693 & 467028 ಎಸ  . ಕೃ ಷ್ಣ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

36 ರ್ ದ ರ್ ರ್ ದ ರ್–ಬ ಟಗ  ೋರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 315751 & 315715 
ನಳ ರ್ ರ ಳ ಜ  ಮಳ ಜಿ ಮ ತು  ಿ

ಲಕ್ಷ ಿವ ವ ಅನಳ ಮ 
2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

37 ಬಳ ರ್ ಲಕ ೊೋಟ  ತ ೋರದಳ ಳ  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 448772 & 448773 ಲವ ರ  ೊೋಡ ಕರ   2017-18 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

38 ಶಿವ ಮೊ ರ್ ಗ ಶಿಕ ಳ ರಿ ಪ್ುರ  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 565930 & 508178 ದಳ ಯಮ ವ ವ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

39 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436557 & 456731 ಜ  ಓ  ಪಳ ಲಯ ಯ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

40 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 455736 & 455737 ಮಳ ಲೆಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

41 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436651 & 456085 ರಮ ೋಶ  2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

42 ಬಳ ರ್ ಲಕ ೊೋಟ  ಮ ಹಲಂರ್ಪ್ುರ  ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 416952 & 416955 
ಕಳ ಳ ಪ್ಪ  ಮತ ುಿ ರ ಳ ಧ  

ಕಂ ಕನವಳ ಡಿ 
2015-16 ಛಳ ವ ಣಿ 225000 112500 112500 

43 ಬ ಳಗ ಳ ವಿ ರ ಳ ಮ ದ ುರ್ ಗ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 1227637 & 1257715 ರವಿ ದ ೊ ಡಳ ವಡ  2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

44 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436562 & 456741 ಸ ತಯಮಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

45 ಯಳ ದ ಗಿ ರಿ ಕ ಂಭಳ ವಿ ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 316630 & 316845 ಶರಣ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

46 ದಳ ವ ಣ ಗ  ರ  ದಳ ವ ಣ ಗ  ರ  ಸಿಸಿ 633903 & 633916 ಕಳ ವ ಯ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 
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ಅನುಬಂಧ-4.1 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್….) 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಜಿಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥ ಫಲಾನುಭವಿ ಕ್ೊೇಡ  ಫಲಾನುಭವಿ ಹ್ಸ್ರು ರ್ಷಯ ಪರಗತಿರ್ ಹಂತ್ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾದ 

ಮತ್ು 
ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗ 
ಬ್ೇಕಿದದ ಮತ್ು 

ಅಧಿಕ 
ಪಾರ್ತಿ 

47 ರ್ ದ ರ್ ರ್ ದ ರ್–ಬ ಟಗ  ೋರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 316424 & 316257 
ರಂಜ ನ  ಸ ಳ ಬ  ಮ ತ ು  ಿಹಜ ರತ  

ಸ ಬ ರ್ ಚಿ ಿ
2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

48 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚ ಳ ಾ ಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 436591 & 455858 ವಿಶಳ ಲಕ್ಷಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

49 ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 501443 & 753376 ಶಳ ಂತ ಳ ಬಳ ಯಿ ಚ ವಳ ಣ  2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

50 ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 497442 & 753461 ಶಳ ಂತ ಳ ಬಳ ಯಿ ಚ ವಳ ಣ  2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

51 ಹಳ ಸ ನ ಅರಸಿ ೋಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 493342 & 615213 ರ ವಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

52 ಚಿ ಕಕಬ ಳ್ ಳಾ ಪ್ುರ ಬಳ ಗ  ೋಪ್ಲ ೆಟ್ಟ ಎಮ ಸಿ 236189 & 236198 ವ ಂಕಟಲಕ್ಷ ಣ  ಮ ತು  ಿರ್ಂ ರ್ ರತ ನ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  225000 150000 75000 

53 ಚ ಳ ಮ ರ ಳಜ ನರ್ ರ ಚ ಳ ಮ ರ ಳಜ ನರ್ ರ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 301538 & 320791 ಮ ಹಳ ದ ೋವ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

54 ರ್ ದ ರ್ ರ್ ದ ರ್–ಬ ಟಗ  ೋರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 316183 & 315185 
ಬ ಸ ವ ರಳ ಜ  ಭಜ ಂತಿ ಾ ಮತು  ಿ

ಸ ಂಜಿೋವ ರ  ಡಿಡ ಚಿ ಂತ ಕಲ   2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  262500 150000 112500 

55 ಕಲಬ ುರ ಗಿ ಅಫ ಜ ಲ  ಪ್ುರ  ಟ್ಟಪಿ 701579 & 701449 ಶಳ ರದಳ ಬಳ ಯಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  225000 150000 75000 

56 ಯಳ ದ ಗಿ ರಿ ಕಕ  ಕೋರ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 316584 & 316586 ಬ ಸ ಮ ಮ ಮತ ುಿ ತಳ ರ ಳ ಬಳ ಯಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

57 ಕ ೊಪ್ಪ ಳ ಯ ಲಬು ರ್ ಗ ಟ್ಟಪಿ 398120 & 369192 ರ  ೋಣ ವ ವ 2016-17 ಛಳ ವ ಣಿ 225000 112500 112500 

58 ಬಳ ರ್ ಲಕ ೊೋಟ  ಕಮ ಟಗಿ  ಟ್ಟಪಿ 506359 & 507582 ರ್ ಂರ್ ವ ವ ಭಜ ಂತಿ ಾ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

59 ಬ ಳಗ ಳ ವಿ ರ ಳ ಮ ದ ುರ್ ಗ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 1227550 & 1260266 ಪಳ ವ ಗತವ ವ ಕ ೊೋಣಿಮ ನಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

60 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ನಳ ಯ ಕನಕಟ್ಟಟ  ಟ್ಟಪಿ 571291 & 579440 ಓ ಬ ಯ ಯ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  262500 150000 112500 

61 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 
436161, 436184 & 

455943 
ಅಂಜ ನಪ್ಪ  ಮತ ುಿ ರ್ ಂರ್ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  450000 150000 300000 

62 ಮ ಂಡ ಯ ಮ ದ ೊದ ರು  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 400698 &408112 ಮ ಹಮ ದ  ಖಲ ಮು ಲೆ 2015-16 ಅಡಿಪಳ ಯ 75000 37500 37500 

63 ಹಳ ಸ ನ ಅರಸಿ ೋಕ ರ   ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 493297 &615214 ಅಲಮೋಲು 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

64 ಮ ೈ ಸ ೊರು ಮ ೈ ಸ ೊರು  ಸಿಸಿ 904172 &904177 
ಸ  ೈಯ ದ  ಫಳ ರೊಕ  ಮ ತು  ಿ

ಅಸ ಾದ  ಪಳ ಶ 
2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

65 ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 497453 &753462 ಶಿವಳ ನಂದ  ರ ಳ ಥ ೊೋ ಡ  2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

66 ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 501520 &753379 ಶಳ ಂತ ಳ ಬಳ ಯಿ ರ ಳ ಥ ೊೋಡ  2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

67 ಬ ಳಗ ಳ ವಿ ಕಳ್  ೂಾ ೋಳ್ಳ ಟ್ಟಪಿ 1264007 &1264015 ಗಿ ೋತ ವ ೋಂಕ ಟ ಪ್ುರ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 
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ಅನುಬಂಧ-4.1 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್….) 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಜಿಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥ ಫಲಾನುಭವಿ ಕ್ೊೇಡ  ಫಲಾನುಭವಿ ಹ್ಸ್ರು ರ್ಷಯ ಪರಗತಿರ್ ಹಂತ್ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾದ 

ಮತ್ು 
ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗ 
ಬ್ೇಕಿದದ ಮತ್ು 

ಅಧಿಕ 
ಪಾರ್ತಿ 

68 ರ್ ದ ರ್ ಮ ುಂ ಡ ಗಿ ಗ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 317080 &317086 
ದ ುರ್ ಗಪ್ಪ  ಹರಿಜ ನ ಮತ ುಿ 

ಲಕ್ಷ ಿಣ  ರ್ ದ ರ್ 
2015-16 ಲಂಟಲ  ಮ ತು  ಿಅ ಡಿಪಳ ಯ 112500 75000 37500 

69 ಕ ೊಪ್ಪ ಳ ಯ ಲಬು ರ್ ಗ ಟ್ಟಪಿ 369188 &397749 ಹು ಲಗ  ವ ವ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

70 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 436322 &455919 ನಳ ರ್ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

71 ಯಳ ದ ಗಿ ರಿ ಕ ಂಭಳ ವಿ ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 316636 &316637 ತಿಪ್ಪಮ ಮ ಮತ ುಿ ಲಕ್ಷಿಿಬಳ ಯಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  300000 150000 150000 

ಒಟುು 19762500 10125000 9637500 

ಆಧಳರ: ಆರ ಜಿ ಹ  ಚ ಸಿ ಎಲ  ನಿ ೋ ಡಿದ ದ ತಳಂಿಶದಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಮ ಳಹಿತಿ 
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ಅನುಬಂಧ-4.2 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೪.೫.೧.೧, ಪುಟ-34)  

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ್ ಮಾಡಿರುರ್ ರಾಜೆ ನ್ರವಿನ ಎರಡುಬಾರಿರ್ ಪಾರ್ತಿಗಳನುು ತ್ೊೇರಿಸ್ುರ್ ತ್:ಖ್ು 
(ಮೊತ ಿ `ರ್ ಳ ಲ)ೆ 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಜಿಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥ ಫಲಾನುಭವಿ ಕ್ೊೇಡ  ಫಲಾನುಭವಿ ಹ್ಸ್ರು ರ್ಷಯ ಪರಗತಿರ್ ಹಂತ್ ಒಟುು 

ಬಿಡುಗಡ್ಗಳು 
ಅಹಯ 
ಮತ್ು 

ಅಧಿಕ 
ಪಾರ್ತಿ 

1 ಬಿೋದ ರ   ಮ ತು  ಿಕಲಬ ುರ ಗಿ ಚಿ ಟಟರ್ ುಪ್ಪ  ಮ ತು  ಿಚಿ ಂಚ  ೊೋಳ್ಳ 426589 ಮ ತ ು ಿ590256 ಶರಣ ಮ ಮ 2015-16 ಲಂಟಲ  127100 89800 37300 

2 ಚ ಕಕಬ ಳ್ ಳಾ ಪ್ುರ ಬಳ ಗ  ೋಪ್ಲೆ 2276 38 ಮತ ುಿ 23 6 861 ಲಕ್ಷಿಿ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  314600 179800 134800 

3 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ  ಸಿ ಸಿ 47526 9  ಮತ ುಿ 476633 ಪಳ ವ ಗತಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  187100 149800 37300 

4 ಮ ಂಡ ಯ ಮ ದ ೊದ ರು  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 16 1757 ಮತು  ಿ3439 49 ತಂ ರ್ ವ ೋಲು 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  217100 179800 37300 

5 ರ್ ದ ರ್ ಮ ುಳ ರ್ ುಂ ದ  ಟಪಿ 135224 ಮತ ುಿ 13 519 3 ಯ ಲಪ್ಪ  ಕರಿ ರ್ ರ   2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  239600 119800 119800 

6 ಯಳ ದ ಗಿ ರಿ ಕಕ  ಕೋರ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 19 4948 ಮ ತು  ಿ317275 ದ ೋವ ಮ ಮ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  149600 119800 29800 

7 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಕಂ ಪಿ ೆಟ್ಟಎಮ ಸಿ 5539 37 ಮತ ುಿ 5 53756 ಮ ರಿ ಯ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 179800 44800 

8 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ನಳ ಯ ಕನಹಟ್ಟಟ  ಟ್ಟಪಿ 421312 ಮತ ುಿ 42 059 2 ಲಕ್ಷಿಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  269600 149800 119800 

9 ಕಲಬ ುರ ಗಿ ಅಫ ಜ ಲ  ಪ್ುರ  ಟ್ಟಪಿ 376 36 8 ಮ ತು  ಿ376 33 3 ಸ ುಸ ಲಬಳ ಯಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 149800 74800 

10 ರ್ ದ ರ್ ಲಕ್ಷ ಿೋಶವರ  ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 29 76 07 ಮತು  ಿ301276 ರಚ ಪ್ಪ  ನವಿ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 179800 44800 

11 ರ ಳ ಯ ಚ ೊರು ಮಳ ನಿವ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 59 0829  ಮತ ುಿ 59 077 0 ಡಿ. ರ ಳ ಮ ಣ ಣ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 179800 44800 

12 ರ ಳ ಯ ಚ ೊರು ಲಂರ್ ಸ ೊರ್ ೊರು  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 59 004 8 ಮ ತು  ಿ59 357 8 ನರಸ ಮ ಮ 2015-16 ಲಂಟಲ  127100 89800 37300 

13 ವಿಜ ಯ ಪ್ುರ ಇ ಂಡಿ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 479 389  ಮತ ುಿ 4801 07 ಶಿವಳ ನಂದ  ಮಠಪ್ತಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  239600 119800 119800 

14 ಬ ಳಗ ಳ ವಿ ರ ಳ ಮ ದ ುರ್ ಗ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 1200 532  ಮತ ುಿ 119 7 09 9 ನಳ ರ್ ವ ವ ಬ ಂಡಿವ ಡ ಡರ   2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  247100 179800 67300 

15 ರ ಳ ಯ ಚ ೊರು ಸಿ ಂಧ ನೊರು  ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 59 1885  ಮತ ುಿ 3119 33 ಮಳ ರ  ಪ್ಪ 2015-16 ಅಡಿಪಳ ಯ 74600 37300 37300 

16 ರ ಳ ಮ ನರ್ ರ ರ ಳ ಮ ನರ್ ರ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 259 6 43 ಮತ ುಿ 26 09 52 ಇ ಂದ ಾಮಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  359600 179800 179800 

17 ಚಿ ಕಕಬ ಳ್ ಳಾ ಪ್ುರ ಶಿಡ ಘೆಟಟ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 22826 2 ಮತ ುಿ 149755 ವ ಂಕಟಲಕ್ಷಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  299600 179800 119800 

18 ಕ ೊೋಲ ಳ ರ ಬ ಂಗ ಳ ರಪ ೋಟ  ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 32 486 3 ಮ ತು ಿ 321965 ಚ ಂದ ಾಮಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 179800 44800 

19 ತು ಮ ಕೊ ರು ತು ಮ ಕೊ ರು  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 6 54621 ಮತ ುಿ 58 1737 ಲಕ್ಷಿಮಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  329600 179800 149800 

20 ಹಳ ವ ೋರಿ ರ ಳ ಣಿ ಬ ನೊನರು  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 2469 85 ಮತ ುಿ 189 382 ಶಂಕ ಾವ ವ ಹಸ ನಬಳ ಡಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  209600 119800 89800 

21 ರ್ ದ ರ್ ಲಕ್ಷ ಿೋಶವರ  ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 3009 47 ಮತ ುಿ 29 79 27 ಈರಪ್ಪ  ನಳ ವಿ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  329600 179800 149800 

22 ರ ಳ ಮ ನರ್ ರ ರ ಳ ಮ ನರ್ ರ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 26 1045  ಮತ ುಿ 26 7282 ಜ ಯ ಮ ಮ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 179800 44800 
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ಅನುಬಂಧ-4.2 (ಮುಂದುರ್ರಿದಿದ್….) 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಜಿಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೇರ್ ಸ್ಂಸ್್ಥ ಫಲಾನುಭವಿ ಕ್ೊೇಡ  ಫಲಾನುಭವಿ ಹ್ಸ್ರು ರ್ಷಯ ಪರಗತಿರ್ ಹಂತ್ ಒಟುು 

ಬಿಡುಗಡ್ಗಳು 
ಅಹಯ 
ಮತ್ು 

ಅಧಿಕ 
ಪಾರ್ತಿ 

23 
ಶಿವ ಮೊ ರ್ ಗ ಮತ ುಿ 

ದಳ ವ ಣ ಗ  ರ  
ಶಿಕ ಳ ರಿ ಪ್ುರ  ಮತ ುಿ 

ಮ ಲ  ಬ ನೊನರು 45492 0 ಮತ ುಿ 5023 36 ಧಳ ಯಯ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  359600 179800 179800 

24 ಕ ೊೋಲ ಳ ರ ಕ ೊೋಲ ಳ ರ ಸಿ ಎಮ ಸಿ 32 2706  ಮತ ುಿ 32 2707 ವ ಂಕಟ ೋ ಶ  2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 179800 44800 

25 ಯಳ ದ ಗಿ ರಿ ಯಳ ದ ಗಿ ರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 286 16 5 ಮತ ುಿ 286 119 ಸ ಳ ಬ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  299600 149800 149800 

26 ಬಳ ರ್ ಲಕ ೊೋಟ  ಮ ಹಲಂರ್ಪ್ುರ  ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 32 023 2 ಮತ ುಿ 32 0242 ಕಳ ಳ ಪ್ಪ  ಕಂಕ ನವಳ ಡಿ ಮತ ುಿ ರ ಳ ಧ  
ಕಂ ಕನವಳ ಡಿ 

2015-16 ಛಳ ವ ಣಿ 224600 112300 112300 

27 ಚಿ ಕಕಬ ಳ್ ಳಾ ಪ್ುರ ಬಳ ಗ  ೋಪ್ಲ ೆಟ್ಟ ಎಮ ಸಿ 22849 4 ಮ ತು  ಿ22848 4 ರತ ನಮಮ ಮ ತು  ಿಲಕ್ಷಿ ಿದ ೋವ ಮ ಮ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  269600 179800 89800 

28 ಬ ಳಗ ಳ ವಿ ಚಿ ಕ ೊಕೋಡಿ ಟ್ಟಎ ಮ ಸಿ 496 6 42 ಮ ತು  ಿ49 6 6 30 ಸ ುರ  ೋಶ  ಭಜ ಂತಿ ಾ ಮತು  ಿ
ಪ್ಾವಿೋ ನ ಬಳ ನು ದ ೋಸ ಳ ಯಿ 

2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  269600 149800 119800 

29 ಬ ಳಗ ಳ ವಿ ಸ ದ ಲಗಳ  ಟ್ಟಪಿ 42259 8 ಮ ತು  ಿ48 0079 ಸ ರ  ೊೋಜಿನಿ ಕಳ ಖಂ ಡ ಕ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  262100 149800 112300 

30 ಬಳ ರ್ ಲಕ ೊೋಟ  ಇ ಳ ಕಲ   ಸಿ ಎಮ ಸಿ 41536 3 ಮ ತು ಿ 405074 ಯ ಮ ುನವ ವ ತು ಂಬ ದ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  359600 179800 179800 

31 ಬ ಂರ್ ಳ ೂರು  ಗಳ ಾಮಳಂ ತರ ದ ೊಡ ಡಬ ಳ್ ಳ ಾ ಪ್ುರ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 6 179 5 ಮತ ುಿ 8109 6 ಮ ಲಕೆ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  149600 119800 29800 

32 ಮ ೈ ಸ ೊರು ಕೃ ಷ್ಣರಳ ಜ ನರ್ ರ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 2576 33  ಮತ ುಿ 6 87620 ಅಕ್ಷತ  ಬಿ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  247100 179800 67300 

33 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಹ ೊಸ ಪ ೋಟ  ಸಿ ಎ ಮ ಸಿ 56 850 1 ಮತ ುಿ 5 5207 5 ಸಿ  ಮಲಯೆ ಯ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  284600 179800 104800 

34 ರ್ ದ ರ್ ರ್ ದ ರ್-ಬ ಟ್ಟಟಗ  ೋರಿ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 29 8102 ಮತ ುಿ 300 50 8 ಓ ಂಕ ಳ ರ ವ ವ ರ್ ಲ ೆ 2015-16 ಲಂಟಲ  139800 110000 29800 

35 ಚಿ ತಾದ ುರ್ ಗ ಹ ೊಸ ದ ುರ್ ಗ ಟ್ಟಎಮ ಸಿ 4226 78 ಮ ತು  ಿ2106 79 ಕೃ ಷ್ಣಪ್ಪ 2015-16 ಛಳ ವ ಣಿ 172100 134800 37300 

36 ಬ ಳ್ ಳ ಾರಿ ಹ ೊಸ ಪ ೋಟ  ಸಿ ಎ ಮ ಸಿ 56 7839  ಮತ ುಿ 56 7761 ನಳ ಣಿ ಕ ೋರಿ ದ ುರ್ ಗಮ ಮ 2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  134600 89800 44800 

37 ದಳ ವ ಣ ಗ  ರ  ದಳ ವ ಣ ಗ  ರ  ಸಿಸಿ 5021 12 ಮತ ುಿ 51 16 9 6 ಶ ೈ ಲಜ  ಹ ಚ   ಕ   2016-17 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 179800 44800 

38 ಉತಿರಕ ನನಡ ದಳ ಂಡ ೋಲ  ಸಿ ಎಮ ಸಿ 14539 7 ಮತು  ಿ137 428 ದ ೋವ ಕಕ ಮತ ುಿ ವಿಲಸ ನ  ಡ ೋನಿಯ ಲ   2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  224600 149800 74800 

39 ಕಲಬ ುರ ಗಿ ಅಫ ಜ ಲ  ಪ್ುರ  ಟ್ಟಪಿ 373 788 ಮತ ುಿ 423464 ಶಳ ರದ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  179600 119800 59800 

40 ಕಲಬ ುರ ಗಿ ಅಫ ಜ ಲ  ಪ್ುರ  ಟ್ಟಪಿ 42100 0 ಮತ ುಿ 376 35 5 ಪ್ುರ ಬಳ ಯಿ ಮತ ುಿ ಲಲತಳ ಬಳ ಯಿ 2015-16 ಪ್ೊಣ ಗಗ  ೊಂಡಿದ  254600 179800 74800 

ಒಟುು 9349200 6027200 3322000 

ಆಧಳರ: ಆರ ಜಿ ಹ  ಚ ಸಿ ಎಲ  ನಿ ೋ ಡಿದ ದ ತಳಂಿಶದಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಮ ಳಹಿತಿ 
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ಅನುಬಂಧ-5.1 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೫.೩.೩, ಪುಟ-೩9)  

ಸ್ಾಧಿಸಿದ ಪರಗತಿಗ್ ಅಸ್ಮನಾದ ಅಧಿಕ ಪಾರ್ತಿಗಳನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ತ್ೊೇರಿಸ್ುರ್ ತ್:ಖ್್ು 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್್ೆ ಜಿಲ್ಲ ಯೇಜನ್ ಫಲಾನುಭವಿರ್ ಹ್ಸ್ರು ಜ್ಪಿವಿರ್ 

ಅನುಸ್ಾರ 

ಪಿಎಮ ಎವ್ೈ 
ಎಮ ಐಎಸ 
ಅನುಸ್ಾರ 

ಪಿಎಮ ಎವ್ೈ ಎಮ ಐಎಸ  
ಕ್ೊೇಡ  

1 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ತ ಕ ಕಲಕ  ೊ ೋ ಟ  225 ಕ  .ಸ ುಂಕ ಮ ಮ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031132444100050 

2 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ತ ಕ ಕಲಕ  ೊ ೋ ಟ  75 ರಂರ್ಮ ಮ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031132443100055 

3 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ತ ಕ ಕಲಕ  ೊ ೋ ಟ  310 ಲಂರ್ ಮ ಮ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031132862900249 

4 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ತ ಕ ಕಲಕ  ೊ ೋ ಟ  310 ಮ ಹ  ೋಶ ಕ ುಮಳರ  ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031132862900250 

5 ಚಿಕಕಮರ್ ಳೂ ರು ಕ ಡೊ ರು 52 ಹ  ೊ ನ ನಮ ಮ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031481750500017 

6 ಮ ಂಡಯ ಮ ದೊ ದರು 61 ವಿಜಯಲ ಕ್ಷಿಿ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031691798400016 

7 ತುಮ ಕ ೊ ರು ಕ ುಣಿರ್ಲ  69 ಬಳಯಟ ರ್ಯಯ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031612267100017 

8 ಶಿವಮೊರ್ ಗ ಶಿರ ಳಳಕ  ೊ ಪ್ಪ 56 ಸ ುಬಾಮ ಣಿ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031331662900003 

9 ಶಿವಮೊರ್ ಗ ಶಿರ ಳಳಕ  ೊ ಪ್ಪ 21 ತಿಮ ಮಪ್ಪ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031331663300005 

10 ಶಿವಮೊರ್ ಗ ಸ  ೊ ರಬ 52 ಶಳರದ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031321950400066 

11 ವಿಜಯಪ್ು ರ ಮ ುದ ದೋಬಿಹ ಳಳ 89 
ಸ ಂರ್ಮ ಮ ಭೋ ಮ ಶಿ 

ಮ ಲಂರ್ ಪ್ುರ 
ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298030552793400058 

12 ಮ ಂಡಯ ಮ ಳವಳ್ಳ ಾ 40 ರಳಜಮ ಮ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031702463200001 

13 ತುಮ ಕ ೊ ರು ಕ  ೊ ರಟಗ ರ   141 ಶಳಂತಮ ಮ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031562263000003 

14 ಬ ಂರ್ಳೂ ರು ಆನ  ೋಕ ಲ  48 ಸ ರಸವತಿ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031631922000007 

15 ಶಿವಮೊರ್ ಗ ಶಿರ ಳಳಕ  ೊ ಪ್ಪ 56 ರ ೋ ಣುಕ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031331664100004 

16 ಶಿವಮೊರ್ ಗ ಸ  ೊ ರಬ 52 ಶಫ್ಾನಿ ನೋ ಸ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031321950400080 

17 ಶಿವಮೊರ್ ಗ ಸ ಳರ್ರ 41 ರ್ಂರ್ ಮ ಮ ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298031312356200004 

18 ಬ ಳಗಳವಿ ಚಿಕ ೊ ಕೋ ಡಿ 158 
ಯಮ ನ ಪ್ಪ 

ಶಿೋ ತಣಣನವ ರ  ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298030231947900115 

19 ಬ ಳಗಳವಿ ಚಿಕ ೊ ಕೋ ಡಿ 158 
ಬಂಗಳರಿ ಬಳಳ ಪ್ಪ 

ಮ ದಳಳ್  ಛಳವಣಿ ಪ್ೊ ಣಗ ಗ ೊ ಂಡಿದ  298030231949900110 

20 ಬ ಳಗಳವಿ ಚಿಕ ೊ ಕೋ ಡಿ 158 
ಸ ಳವಿತಿಾ ಶಶಿಕ ಳಂತ  

ಇರಗಳ ರ  ಲಂಟ ಲ  ಛಳವಣಿ 298030231948900190 

ಆಧಳರ: ಆರ ಜಿ ಹ  ಚ ಸಿ ಎಲ  ನಿ ೋ ಡಿದ ದ ತಳಂಿಶದಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಮ ಳಹಿತಿ 
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ಶಬ್ಧಕ  ೋ ಶ 

ಹ್ರಸ್ವರ ಪ ಆಂಗ್ ಲ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪ ದ 
ಎಹೆಚ್ಪಿ್ Affordable Housing in 

Partnership  
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಟೆಕುವ ಬೆಲಯೆಲ್ಲಿ ವಸತಿ 

ಎಐಪಿ್ Annual Implementation Plan  ವಾರ್ಷಿಕ್ಅನುಷ್ಾಾನ್ಯೋಜನೆ 
ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ Bruhat Bengaluru Mahanagara 

Palike  
ಬೃಹತ್್ಬೆೆಂಗಳೂರು್ಮಹಾನಗರ್ಪಾಲ್ಲಕ ೆ

ಬಿಎಲ್ಸಿ Beneficiary Led individual 

house Construction  
ಫಲಾನುಭವಿ್ನೆೋತೃತವದ್ವೆೈಯಕ್ತಕಿ್ವಸತಿ್
ನಿರ್ಾಿಣ 

ಬಿಒಕಯೂ Bill of Quantities  ಬಿಲ್್ಆಫ್್ಕಾವೆಂಟಿಟಿೋಸ್ 
ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ Credit linked Subsidy Scheme ಸಾಲ್ಆಧಾರಿತ್ಸಹಾಯಧನ್ಯೋಜನೆ 
ಸಿಎಲ್ಟಿಸಿ City Level Technical Cell  ನಗರ್ಮಟಟದ್ತಾೆಂತಿಕಿ್ಕೆಯೋಶ 
ಸಿಎಮ್ಸಿ City Municipal Council  ನಗರಪಾಲ್ಲಕ ೆ
ಸಿಎನ್ಎ Central Nodal Agency  ಕೆೋೆಂದಿ್ನೆಯೋಡಲ್್ಏಜೆನಿ ಿ
ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ Central Sanctioning and 

Monitoring Committee  
ಕೆೋೆಂದಿ್ಮೆಂಜಯರಾತಿ್ಮತುಿ್ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣಾ್
ಸಮಿತಿ 

ಡಿಬಿಟಿ Direct Benefit Transfer  ನೆೋರ್ಪ್ಯಿೋಜನ್ವಗಾಿವಣ ೆ

ಡಿಸಿ Deputy Commissioner ಜಿಲಾಧಿಿಕಾರಿಗಳು 
ಡಿಪಿಆರ್ Detailed Project Report  ಸವಿವರ್ಯೋಜನಾ್ವರದಿಗಳು 
ಡಿಯು Dwelling Unit  ವಸತಿ್ಘಟಕ 
ಇಡಬುಿುಎಸ್ Economic Weaker Section  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ್ಹೆಂದುಳಿದ್ವಗಿ 
ಏಫ್ಎಆರ್ Floor Area Ratio  ನೆಲ್ಪ್ಿದೋೆಶದ್ಅನುಪಾತ 
ಜಿಎಫ್ Ground Floor  ನೆಲಮಹಡಿ 

ಜಿಒಐ Government of India ಭಾರತ್ಸಕಾಿರ 
ಜಿಪಿಎಸ್ Global Positioning System  ಗೆಯಿೋಬಲ್್ಪ್ಸಿಷನಿೆಂಗ್್ಸಿಸಟಮ್ 
ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ Housing For All  ಎಲರಿಿಗಯ್ವಸತಿ 
ಹೆಚ್ಎಫ್ಎಪಿಒಎ Housing for All Plan of Action  ಎಲರಿಿಗಯ್ವಸತಿ್ಕಾಯಿನಿೋತಿ 
ಹೆಚ್ಯುಡಿಸಿಒ Housing and Urban 

Development Corporation 
ವಸತಿ್ಮತುಿ್ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ್ನಿಗಮ 

ಐಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ In-Situ Slum Redevelopment  ಸಥಳದಲ್ಲಯಿೋ್ಕೆಯಳೆಗೋೆರಿ್ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಕೆಎಹಚೆ್ಪಿ Karnataka Affordable Housing 

Policy 
ಕನಾಿಟಕ್ಕೆೈಗೆಟುಕುವ್ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ್ವಸತಿ್ನಿೋತಿ 

ಕೆಎಸ್ಎಡಿಬಿ Karnataka Slum Area 

Development policy 
ಕನಾಿಟಕ್ಕೆಯಳೆಗೆೋರಿ್ಪ್ಿದೋೆಶ್ಅಭಿವೃದಿಿ್ನಿೋತಿ 

ಕೆಎಸ್ಡಿಬಿ Karnataka Slum Development 

Board  
ಕನಾಿಟಕ್ಕೆಯಳೆಗೆೋರಿ್ಅಭಿವೃದಿಿ್ನಿಗಮ 

ಎಲ್ಐಜಿ Low Income Group  ಕಡಿಮ್ಆದಾಯ್ಗುೆಂಪ್ು 
ಎಮ್ಡಿ Managing Director  ವೂವಸಾಥಪ್ಕ್ನಿದೋೆಿಶಕರು 
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ಹ್ರಸ್ವರ ಪ ಆಂಗ್ ಲ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪ ದ 
ಎಮ್ಐಎಸ್ Management Information 

System  
ನಿವಿಹಣಾ್ರ್ಾಹತಿ್ವೂವಸೆಥ 

ಎಮ್ಒಹೆಚ್ಯುಎ Ministry of Housing and 

Urban Affairs 
ವಸತಿ್ಮತುಿ್ನಗರ್ವೂವಹಾರಗಳ್ಮೆಂತಾಿಲಯ 

ಎಮ್ಒಯು Memorandum of 

Understanding  
ಪ್ರಸಪರ್ಒಪ್ಪೆಂದ್ಪ್ತ ಿ

ಎನ್ಐಸಿ National Informatics Centre ರಾರ್ಷರೋಯ್ರ್ಾಹತಿ್ಕೆೋೆಂದ ಿ

ಎನ್ಆರ್ಎಸ್ಸಿ National Remote Sensing 

Centre  
ರಾರ್ಷರೋಯ್ದಯರ್ಸೆಂವೆೋದಿ್ಕೆೋೆಂದ ಿ

ಪಿಎಮ್ಎವೆೈ(ಯು) Pradhan Mantri Awas Yojana 

(Urban) 
ಪ್ಿಧಾನಮೆಂತಿಿ್ಆವಾಸ್್ಯೋಜನೆ್(ನಗರ) 

ಪಿಎಮ್ಎಸ್ Project Management System  ಯೋಜನಾ್ನಿವಿಹಣಾ್ವೂವಸೆಥ 
ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ Rajiv Gandhi Housing 

Corporation Limited  
ರಾಜಿೋವ್ಗಾೆಂಧಿ್ವಸತಿ್ನಿಗಮ್ನಿಯಮಿತ 

ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಒಎಮ್ಎಸ್ Rajiv Gandhi Housing Online 

Monitoring System  
ರಾಜಿೋವ್ಗಾೆಂಧಿ್ವಸತಿ್ತಾಕ್ಷಣಿಕ್ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣಾ್
ವೂವಸಥೆ್್ 

ಎಸ್ಇಸಿಸಿ Socio Economic Caste Census  ಸಾರ್ಾಜಿಕ್ಆರ್ಥಿಕ್ಜಾತಿ್ಗಣತಿ 
ಎಸ್ಎಲ್ಎಸಿ State Level Appraisal 

Committee  
ರಾಜೂ್ಮಟಟದ್ರ್ೌಲೂರ್ಾಪ್ನಾ್ಸಮಿತಿ 

ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎ State Level Nodal Agency  ರಾಜೂ್ಮಟಟದ್ನೆಯೋಡಲ್್ಏಜೆನಿ ಿ
ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎಮ್ಸಿ State Level Sanctioning and 

Monitoring Committee  
ರಾಜೂ್ಮಟಟದ್ಮೆಂಜಯರಾತಿ್ಮತುಿ್
ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣಾ್ಸಮಿತಿ 

ಏಸ್ಎಲ್ಟಿಸಿ State Level Technical Cell  ರಾಜೂ್ಮಟಟದ್ತಾೆಂತಿಿಕ್ಕೆಯೋಶ 
ಟಿಡಿಆರ್ Transfer of Development 

Rights  
ಅಭವೃದಿಿ್ಹಕ್ತಿನ್ವಗಾಿವಣ ೆ

ಟಿಪಿಕಯೂಎಮ್ಎ Third Party Quality 

Monitoring Agency  
ಥರ್್ ್ಪಾಟಿಿ್ಕಾವಲ್ಲಟಿ್ರ್ಾನಿಟರಿೆಂಗ್್ಏಜನೆಿ ಿ

ಯುಜಿಡಿ Under Ground Drainage  ಒಳಚರೆಂಡಿ್ 
ಯುಐಡಿಎಐ Unique Identification 

Authority of India 
ಯುನಿಕ್ ಐಡೆೆಂಟಿಫಿಕೆೋಶನ್್ಅಥಾರಿಟಿ್ಆಫ್್
ಇೆಂಡಿಯಾ 

ಯುಎಲ್ಬಿ Urban Local Body  ನಗರ್ಸಥಳಿೋಯ್ಸೆಂಸಥೆ 
ವಿಎಎಮ್ಬಿಎವೆೈ Valmiki Ambedkar Awas 

Yojana 
ವಾಲ್ಲೀಕ್ತ್ಅೆಂಬೆೋಡಿರ್್ಆವಾಸ್್ಯೋಜನ ೆ
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