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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 ಪರಶೋಲ್ವಸದ ೆ 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 ೆಸಜುುಗೂೆಿಂಡಿವ.ೆ 
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 ಬಿಡುಗಡ ೆ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 
ಪರಕಿರಯೆಯಠಗದ.ೆ 

23  ಇನೂು ಪಠರರಿಂಭಿಸಿಲಿ, ತಳಹದಿ, ಲ್ವಿಂಟಲ್, ಛಠವಣಿ ಮತುು ಪೂಣ್ಗೊಿಂಡಿದೆ 
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ಘಟಕದಡಿಯಲ್ವಿ ನಿಮಿ್ಸಲಠದ ಮನಗೆಳ ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ಗಠಗ ಆರ್ಜಿಹೆಚ್ಸಿಎಲ ಭುವನ್ 
ಎಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ಗ ೆ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 ಬಿಡುಗಡ ೆ 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-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ಗ ೆ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. ಜೂೆತ್ೆಗ,ೆ 
ಎಎಚ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆೋ ಕಿಂತಿನ ಕ್ೋೆಿಂದರ ಪಠಲನುು ಬಿಡುಗಡ ೆಮಠಡಲು ಕಡಠಿಯವಠಗ 
ಜಿಯೋ-ಟ್ಠುಗಿಂಗ್್ ಅನುು ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸಲು 49 ನೆೋ ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ ಸೂಚಿಸಿತು (ನವೆಿಂಬರ 2019).  
ಕ್ಎೆಸ್ಡಿಬಿಯು ಭಠರತ್ ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ ಅಪಿಿಕ್ೋೆಶನ್ಗ ೆ 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 
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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 ಅಪಠಯಗಳಿಗ ೆ 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 ಬಿಡುಗಡ ೆ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. 
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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 
ವಿನಿಂತಿಸಿದ ೆ (ಮಠಚ್ 2020) ಮತುು ಪರತಿಕಿರಯೆಯನುು ನಿರೋಕ್ಷಿಸಲಠಗದೆ ಎಿಂದು ರಠಜು ಸಕ್ಠ್ರವು 
ತಿಳಿಸಿತು (ಸೆಪುೆಿಂಬರ 2021). 


