Rajiv Awas Yojana: Guidelines for Slum-free City Planning
ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ ಯೀಜನೆ: ಕೆೊಳೆಗೆೀರಿ-ಮುಕ್ತ ನಗರ ಯೀಜನೆ ಮಾಗಗಸೊಚಿಗಳು
1. ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ ಯೀಜನೆ: ಉದೆದೀಶಗಳು - Rajiv Awas Yojana: Objectives
ನಗರ ಬಡಜನರು ಮತ್ುು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ರಾಜೇವ್ ಆವಾಸ ಯೇಜನೆಯು ಭಾರತ್ದ
ರಾಜಯ / ಕೆೇೇಂದ್ಾಾಡಳಿತ್ ಪ್ಾದ್ೆೇಶಗಳನುು ನಿರ್ಾಾಯಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೊಳಚೆ ಸಮಸ್ೆಯಯನುು ಎದುರಿಸಲು
ಪ್ಾೇತ್ಾಾಹಿಸುತ್ುದ್ೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕೆೇೇಂದ್ಾೇಕರಿಸಿದೇಂತ್ೆ ಬಹುಮುಖ ಸುಧಾರರ್ೆಗಾಗಿ ಕರೆ
ನಿೇಡುತ್ುದ್ೆ:


ಪ್ಾಸುುತ್ ಇರುವ ಕೆೊಳಚೆ ಪ್ಾದ್ೆೇಶಗಳನುು ಔಪ್ಚಾರಿಕ ವಯವಸ್ೆೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರುವುದು ಮತ್ುು
ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದ ಪ್ಟ್ಟಣ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೆೊರೆಯುವೇಂತ್ೆ ಅದ್ೆೇ ಮಟ್ಟದ ಮೊಲಭೊತ್
ಸ್ೌಕಯಾಗಳನುು ಹೆೊೇಂದಲು ಅನುಕೊಲ ಮಾಡುವುದು.



ಕೆೊಳಚೆ ಪ್ಾದ್ೆೇಶಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಿರುವ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ವಯವಸ್ೆೆಯ ವೆೈಫಲಯಗಳ ನಿವಾರರ್ೆ; ಮತ್ುು



ನಗರ ಭೊಮಿ ಕೆೊರತ್ೆ ಮತ್ುು ವಸತಿ ಕೆೊರತ್ೆಗಳನುು ತ್ಡೆಹಿಡಿಯುವುದು. ಇದರಿೇಂದ ಸೊರು
ವೇಂಚಿತ್ ಬಡವರು ಜೇವನಾಧಾರ ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ಉದ್ೆೊಯೇಗ ಮೊಲಗಳನುು ಉಳಿಸಿಕೆೊಳಳಲು
ಕಾನೊನು ಬಾಹಿರ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುು ಅವಲೇಂಬಿಸುವುದು ತ್ಪ್ುುತ್ುದ್ೆ.

ರಾಜೇವ್ ಆವಾಸ ಯೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯ / ಕೆೇೇಂದ್ಾಾಡಳಿತ್ ಪ್ಾದ್ೆೇಶಗಳು ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕಾದ
ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಬೇಂಧ- I ರಲ್ಲಿ ದ್ೆೊರೆಯುತ್ುದ್ೆ.
2. Central Support: Pre-Conditions:ಕೆೀೇಂದ್ರ ಬೆೇಂಬಲ: ಪೂರ್ಗ ಷರತ್ುತಗಳು:
2.1

ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎೇಂ ನಲ್ಲಿರುವೇಂತ್ೆ, ರಾಜೇವ್ ಆವಾಸ ಯೇಜನೆಯ ಗುರಿಗಳು ಸಹ
ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಿಯು ಒಳಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯನುು ಹೆೊೇಂದಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೆೊಡುವೇಂತ್ೆ ಕೆಲವು
ಸುಧಾರರ್ಾ ಷರತಿುಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆೊಳಚೆಗೆೇರಿಯ ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಿ ಮತ್ುು ಕೆೈಗೆಟ್ಕುವ ವಸತಿ
ನಿಮಾಾಣದ ಕೆೇೇಂದಾ ಅನುದ್ಾನದ್ೇಂದ ಮುೇಂದೊಡಲಪ್ಡುತ್ುವೆ. ಅನುಬೇಂಧ II, ರಾಜೇವ್ ಆವಾಸ
ಯೇಜನೆಯು ಒಳಗೆೊೇಂಡಿರುವ ಸಿವೇಕಾರಾಹಾ ಮತ್ುು ಸಿವೇಕಾರಾಹಾವಲಿದ ಘಟ್ಕಗಳನುು
ವಿವರಿಸುತ್ುದ್ೆ.

2.2

ರಾಜೇವ್ ಆವಾಸ ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರರ್ೆಗಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ೆ, ಹಕ್ಕಿನ ಮೊಲಕ
ಗೆೇಣಿಯ ಭದಾತ್ೆ ಒಳಗೆೊಳಿಸುವ ನಗರಗಳನುು ಉತ್ೆುೇಜಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಾಾಯಕವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ.
ಅದಕಿನುಸ್ಾರವಾಗಿ, ರಾಜಯ ಹಾಗೊ ಕೆೇೇಂದ್ಾಾಡಳಿತ್ ಪ್ಾದ್ೆೇಶಗಳು ಕೆೊಳಚೆಗೆೇರಿಯ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ
ತ್ಮಮ ಆವಾಸಸ್ಾೆನದ ಮೇಲೆ ಕಾನೊನಾತ್ಮಕ ಹಕಿನುು ನಿೇಡಿದ್ಾಗ ಮಾತ್ಾ, ಕೆೇೇಂದಾವು ಆರ್ ಎ
ವೆೈ ಯ ಅಡಿಯಲಿ ಅನುದ್ಾನವನುು ಮಿೇಸಲ್ಲಡುತ್ುದ್ೆ. ಇತ್ರೆ ಸುಧಾರರ್ೆಗಳು ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು
ಆರ್ ಎೇಂ ನ ಮೊರು ಬಡಜನ-ಪ್ರ ಸುಧಾರರ್ೆಗಳನುು, ಅವುಗಳು ಶಾಸನಗಳಾಗುವವರೆಗೆ
ಮತ್ುು ಪ್ದಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗುವವರೆಗೆ ಮುೇಂದವರಿಕೆಯಾಗುವುದನುು ಒಳಗೆೊೇಂಡಿದ್ೆ; ಎಲಾಿ
ಕೆೊಳಗೆೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಸಿು ಹಕುಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಸನಗಳ ರಚನೆ; ನಗರ ವಸತಿಗೆ
ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ುು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯೇಂತ್ಾರ್ಾ ಕಾಯಿದ್ೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರರ್ೆಗಳು;

ಕಾನೊನುಗಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ೆ ವಿಮಶೆಾ ಮತ್ುು ತಿದುುಪ್ಡಿ; ನಗರ ಯೇಜನೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಿ
ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ನಿಯೇಂತ್ಾಣಗಳು; ಮತ್ುು ನಗರಿೇಕರಣದ
ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುು, ಪ್ಾಕ್ಕಾಯೆ ಮತ್ುು ವೆೇಗವನುು ಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ದಿತಿ.
ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎೇಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡಜನ-ಪ್ರ ಸುಧಾರರ್ೆಗಳ ಮೊರು ಯೇಜನೆಗಳು ಈ
ಕೆಳಗಿನೇಂತ್ೆ ಪ್ುನರಚಛರಿಸಲುಟ್ಟಟವೆ:


ನಗರ ಬಡಜನರಿಗೆ ಮೊಲಭೊತ್ ಸ್ೆೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಸೆಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿಯ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ
ಆೇಂತ್ರಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ;



ನಗರ ಬಡಜನರಿಗೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆಟ್ಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಸೆಳ, ಸುಧಾರಿತ್ ವಸತಿ, ನಿೇರಿನ
ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಒಳಗೆೊೇಂಡಿರುವೇಂತ್ೆ ಮೊಲಭೊತ್ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಒದಗರ್ೆ, ನೆೈಮಾಲಯ ಮತ್ುು ಶಿಕ್ಷಣ,
ಆರೆೊೇಗಯ ಮತ್ುು ಸ್ಾಮಾಜಕ ಭದಾತ್ೆಗಾಗಿ ಸಕಾಾರದ ಈಗಾಗಲೆೇ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ರೆ
ಸ್ಾವಾತಿಾಕ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ವಿತ್ರರ್ೆಯನುು ಖಾತಿಾಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದು; ಮತ್ುು



ಇ ಡಬೊಿೂ ಎಸ್/ಲೆೈ ಐ ಜ ವಗಾದಲ್ಲಿ ಕಾಾಸ್-ಸಬಿಾಡಿ ವಯವಸ್ೆೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವಸತಿ
ಯೇಜನೆಗಳ (ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಮತ್ುು ಖಾಸಗಿ, ಎರಡೊ ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳು) ಕನಿಷಠ 20-25%
ಅಭಿವೃದ್ಿಹೆೊೇಂದ್ದ ಭೊಮಿಯನುು ಗುರುತಿಸುವುದು.

3. State Slum-free Plan of Action (POA): ರಾಜಯ ಕೆೊಳೆಗೆೀರಿ-ಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಗ ಯೀಜನೆ:
3.1

ಪ್ಾತಿ ರಾಜಯವು ರಾಜಯದ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ-ಮುಕು ಯೇಜನೆ (ಪಿ ಒ ಆ) ಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಬೆೇಕೆೇಂದು
ರಾಜೇವ್ ಆವಾಸ ಯೇಜನೆಯು ಬಯಸುತ್ುದ್ೆ. ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಆಸಿು ಹಕುಿಗಳನುು ನಗರ
ಬಡಜನರಿಗೆ ಒಪಿುಸಲು ಶಾಸನವನುು ರಚಿಸುವುದು ಪ್ಾತಿಯೇಂದು ರಾಜಯ ಪಿ ಒ ಎ ಯ ಮೊದಲ
ಹೆಜೆೆಯಾಗಿದ್ೆ. ಪಿ ಒ ಎ ಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರಬೆೇಕು: ಒೇಂದು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಪ್ಾದ್ೆೇಶಗಳ
ಸುಧಾರರ್ೆ ಮತ್ೆೊುೇಂದು ಹೆೊಸ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಪ್ಾದ್ೆೇಶಗಳು ಹುಟ್ಟದೇಂತ್ೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಲು. ಭಾಗ- 1
ರಲ್ಲಿ ರಾಜಯಗಳು, ಪ್ಾಸ್ಾುವಿತ್ ಆಯು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ವೆೈಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಳಳಬೆೇಕಾಗಿರುವ
ಎಲಾಿ ಕೆೊಳಚೆಗೆೇರಿಗಳನುು, ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಕಾಶೆ ತ್ಯಾರಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಎರಡನೆೇ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒೇಂದು ನಗರವು 20 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಧಿಸಬಹುದ್ಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನುು
ವಿಶೆಿೇಷರ್ೆ ಮಾಡಿ, ಅೇಂಕೆಸೇಂಖೆಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬೆೇಡಿಕೆಗಳ ಜೆೊತ್ೆ ಜೆೊತ್ೆಗೆ
ಮುನುಡೆಯುವೇಂತ್ೆ, ಕೆೈಗೆಟ್ುಕುವೇಂತ್ಹ ಇ ಡಬೊಿೂ ಎಸ್ ಮನೆಗಳನುು ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು
ಉತ್ೆುೇಜಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಾಲುನಿಕ ಭೊಮಿಗಳನುು ಪ್ಡೆದುಕೆೊಳಳಲು ಕಾಯಾಯೇಜನೆಯನುು
ಸುಷಟಪ್ಡಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನಗರ ಭೊವಿಸುರರ್ೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಾಧಯವಾಗಲು ಮತ್ುು ಎಲಿ
ಹೆೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇ ಡಬೊಿೂ ಎಸ್/ಲೆೈ ಐ ಜ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಯನುು ತ್ರುವ
ಶಾಸನಗಳನುು ತ್ರಲು ನಗರ ಯೇಜನಾ ನಿಯೇಂತ್ಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೆೊೇಕುವಾದ ಮತ್ುು
ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವರ್ೆಗಳನುು ತ್ರಬೆೇಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅನುಬೇಂಧ III ರಲ್ಲಿ ರಾಜಯ
ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರದ ಕಾಯಾಯೇಜನೆಯನುು ನಿೇಡಲಾಗಿದ್ೆ.

3.2

ರಾಜಯವು ಗುರುತಿಸಿದ ಮತ್ುು ಐದು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ವೆೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಳಳಬೆೇಕೆೇಂದು

ಉದ್ೆುೇಶಿಸಲಾದ

ನಗರಗಳನುು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಹೇಂತ್ ಹೇಂತ್ವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಿಯನುು ಕೊಡ ರಾಜಯ ಪಿ ಒ ಎ
ಒಳಗೆೊೇಂಡಿರುತ್ುದ್ೆ. ಇದು 'ಸೇಂಪ್ೂಣಾ ನಗರದ ವಿಧಾನ’ ಕೆಿ ಬದಿವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಇದರಿೇಂದ,
ಗರುತಿಸಲುಟ್ಟ ಪ್ಾತಿಯೇಂದು ನಗರದ ಅನುಸೊಚಿತ್ ಅಥವಾ ಅನುಸೊಚಿತ್ವಲಿದ ಎಲಾಿ
ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಗಳನುು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಗಾ ಯೇಜನೆಯನುು ರೊಪಿಸಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುತ್ುದ್ೆ.
ಪ್ಾತಿ ನಗರದ ಒಳಗೆ, ಪ್ುನರಭಿವೃದ್ಿಗಾಗಿ ಆಯು ಪ್ಾತಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಯಳಗೆ, ಒೇಂದು ಸಮಗಾತ್ಾ
ವಾಯಪಿು ಇರುವ ಎಲಾಿ ಮೊಲಭೊತ್ ನಾಗರಿಕ ಸ್ೌಕಯಾ ಮತ್ುು ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಹಾಗೊ ಒಳೆಳಯ ವಸತಿ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸವಚಛತ್ೆ ಮತ್ುು ಯೇಜತ್ ಬಡಾವರ್ೆಗಳಿಗೆ (ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲಿ
ಅಸಿೆತ್ವದಲ್ಲಿರುವ/ ಬದಲಾರ್ೆಯಾದ ಕಟ್ಟಡ ಬೆೈ-ಲಾಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಾಿಟ್ುಗಳನುು ಮರು
ರಚಿಸಿದ ನೇಂತ್ರ). ಹಾಗೊ ಸೇಂಪ್ೂಣಾ ನೆೈಮಾಲಯ ವಯವಸ್ೆೆ (ಪ್ಾತಿಯೇಂದು ಮನೆಗ ಪ್ಾತ್ೆಯೇಕ
ಶೌಚಾಲಯ ವಯವಸ್ೆೆ ಹಾಗ ನಿೇರು ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ) ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚುು ಒತ್ುು
ನಿೇಡಿರಬೆೇಕು. ವಸತಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ೆ, ರಾಜಯವು ಮನೆ ನಿಮಾಾಣಕೆಿ ಬೆೇಕಾದ ನಿಧಿ ಮತ್ುು
ಯೇಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಡಿಲ ಧೆೊೇರರ್ೆ ತ್ಾಳಬಹುದು. ಇದರಿೇಂದ ಮುನಿಸಿಪ್ಾಲ್ಲಟ್ಟ ಅಥವಾ
ರಾಜಯಗಳ ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಮತ್ುು ವಿನಾಯಸ ಬೆೇಂಬಲದ್ೆೊೇಂದ್ಗೆ

ಫಲಾನುಭವಿ-ನಿಮಿಾತ್ ಮನೆಗಳ

ಮಾದರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಕೊಲವಾಗುತ್ುದ್ೆ ಅಥವಾ ರಾಜಯದ ಖಾಸಗಿ ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳ
ಸಹಾಯದ್ೇಂದ/ಸಹಯೇಗದ್ೆೊೇಂದ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಿಶಾ ಪ್ದಿತಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೊಲಕ ವಸತಿ
ನಿಮಾಾಣ

ಕೆೈಗೆೊಳಳಬಹುದು.ಎಫ್ಎಸ್ಐ

ಮೊಲಕ

ಕಾಾಸ್-ಸಬಿಾಡಿ

ದ್ೆೊರೆಯುವುದನುು

ಅನುಕೊಲ್ಲಸಿಕೆೊಡುವ ಮತ್ುು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಪ್ುನರಾಭಿವೃದ್ಿಗಾಗಿ ಸ್ಾಧಯವಾದಷುಟ ಭೊಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ
ರಿಯಾಯಿು ಕೆೊಡಿಸುವುದು ಸ್ಾಧಯವಾಗಲು ಪಿಒಎಯು ಈ ಸ್ಾವಾಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ-ಪ್ಾಲುದ್ಾರಿಕೆಗೆ
ಪ್ಾಥಮ ಪ್ಾಾಶಸಯ
ಮಾದರಿಯನುು

ನಿೇಡಬೆೇಕು. ಪಿಒಎಯು ಪ್ಾತಿ

ವಿವರಿಸಬೆೇಕು,

ಒೇಂದು

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲ್ಲರುವ

ಸಮುದ್ಾಯದ

ಸಹಯೇಗವನುು

ಪ್ಡೆಯುವ

ಪ್ಾಯತ್ುಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಯ ನಿಬಾೇಂಧದ್ೆೊೇಂದ್ಗೆ
ಸಮಗಾತ್ಾ ಅಭಿವೃದ್ಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಯೇಜನೆಯನೊು ವಿವರಿಸಬೆೇಕು.
3.3

ರಾಜಯ

ಪಿಒಎಯು

ಆರ್

ವೆೈಎಯಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸ್ೆೇಪ್ಾಡೆಯಾಗಬೆೇಕಾದ

ನಗರಗಳಿಗಾಗಿ

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ-ಮುಕು ನಗರ
ಯೇಜನೆಗಳನುು ಒಳಗೆೊೇಂಡಿರಬೆೇಕಾಗಿದುರೊ, ನಗರ ಪಿಒಎಯು ಪ್ಾತಿ ನಗರ ಒಳಗೆೊೇಂಡೇಂತ್ೆ
ಆರ್ ವೆೈಎಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರಗಳ ಒಳಗೆ ಇಡಿೇ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಉನುತಿೇಕರಿಸುವ ಗತಿಯನುು
ಹೇಂತ್ಹೇಂತ್ವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಂತ್ ಹೇಂತ್ವಾದ ಉನುತಿೇಕರಣದ ಉದ್ೆುೇಶದ್ೇಂದ, ಪ್ಾತಿ
ನಗರದ ವಲಯಗಳನಾುಗಿ ವಿೇಂಗಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ುು ಪ್ಾತಿ ವಲಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊೇಂಡು ಒೇಂದು ಇಡಿೇ
ಮೊಲಭೊತ್ ವಯವಸ್ೆೆ ಮತ್ುು ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಸ್ಾವಾತಿಾಕ ಅವಕಾಶ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಉತ್ುಮ
ವಸತಿ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಿ, ವಲಯವನುು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿೇಂದ
ವಲಯದ್ೆೊಳಗಿನ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಯನುು ನಗರದುದುಗಲದ/ವಲಯಾಧಾರಿತ್ ಹಾದ್ಯು, ಲಭಯವಿರುವ
ಖಾಲ್ಲ ಸೆಳ ಅಥವಾ ಅನುಸೊಚಿತ್ ಕೆೊಳಚೆ ಪ್ಾದ್ೆೇಶ ಭೊಮಿಗೆ ಸೆಳಾೇಂತ್ರಿಸುವುದನುು
ಸ್ಾಧಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ.
3.4

ರಾಜಯಗಳು, ರಾಜಯ ಮೇಂತಿಾಮೇಂಡಳದ್ೇಂದ ಒಪಿುಗೆ ಪ್ಡೆದ ಆಸಿು ಹಕುಿಗಳ ಶಾಸನದ್ೆೊೇಂದ್ಗೆ

ಹಾಗೊ ಅದನುು ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮುೇಂದ್ಡುವ ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ಬದಿತ್ೆಯೇಂದ್ಗೆ ಕೆೇೇಂದಾ
ಸಕಾಾರಕೆಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಕಾಯಾ ಯೇಜನೆಗಳ (ಪಿಇಒ)ನುು ಅನುಮೊೇದನೆಗಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ. ಪಿಒಎಗಳು ಆಯು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಾಸ್ ಸಬಿಾಡಿಯನುು ಗರಿಷಟ ಗೆೊಳಿಸಲು
ನಗರಗಳನುು ಆಯೆಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ, ಮತ್ುು ಪಿಪಿಪಿ ಮೊಲಕ ಅದಕೆಿ ಬದಿತ್ೆ ಎಷ್ಟಟದ್ೆ ಎನುುವುದನುು
ವಿಶೆಿೇಷ್ಟಸಿದ್ೆ ಎೇಂಬುದನುು ಕೆೇೇಂದಾವು ಮೊದಲು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಳತ್ುದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆೇ ಸಮುದ್ಾಯ
ಪ್ಾಲೆೊೆಳುಳವಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಕಾಯಾತ್ೇಂತ್ಾಗಳು ಸೇಂಪ್ೂಣಾವಾಗಿ ಕಾಯಾಗತ್ಗೆೊೇಂಡಿವೆಯೇ
ಇಲಿವೇ ಎೇಂಬುದನೊು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಳತ್ುವೆ.
4. Slum-free City Planning: Methodology ಕೆೊಳೆಗೆೀರಿ ಮುಕ್ತ ನಗರ ಯೀಜನೆ:
ಕಾರ್ಗವಿಧಾನ
4.1

ಕಲುನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ುಟ:
ಸೆಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಮುಕು ನಗರ ಸಮಿತಿಯನುು ಪ್ುರಸಭೆ ಆಯುಕುರು
ಅಥವಾ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಳತ್ಾುರೆ. ಈ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ
ಸಮಿತಿಯು ರಾಜಯ ಸಕಾಾರ ನಿೇಡಿದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ
ಯೇಜನೆಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಬೆೇಕು. ಅಲಿದ್ೆೇ ಈ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜೇವ್
ಆವಾಸ್ ಯೇಜನೆ ನೆೊೇಡಲ್ ಏಜೆನಿಾಗಳ ಬೆೇಂಬಲವೂ ಇರಬೆೇಕು. ಮುೇಂದ್ನ ಪ್ುಟ್ದಲ್ಲಿರುವ
ನಕ್ಷೆಯು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆ ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಲುನಾ ಚೌಕಟ್ಟನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದ್ೆ.

4.2

ಯೇಜನಾ ಕಾಯಾವಿಧಾನ:
ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಯ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಪ್ುನರಾಭಿವೃದ್ಿ/ಪ್ುನವಾಸತಿ
ಯೇಜನೆಗಳನುು

ಆಧರಿಸಿದುು-ಇವುಗಳು

ಒಳಗೆೊಳುಳವ

ಪ್ಾಮುಖ

ಅೇಂಶಗಳೆೇಂದರೆ,

a)

ಗುರುತಿಸಿದ/ಗುರುತಿಸಿರದ ಎಲಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಗಳ ಸವಿೇಾಕ್ಷರ್ೆ; (b) ನವಿೇನ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ
ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಗಳ ನಕಾಶೆ ತ್ಯಾರಿ; (c)ಭೊ-ಪ್ಾಾದ್ೆೇಶಿಕ ಮತ್ುು ಸ್ಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ ದತ್ಾುೇಂಶಗಳ
ಏಕ್ಕೇಕರಣ; (d)ಪ್ಾತಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಮಾದರಿಯನುು ಗುರುತಿಸುವುದು.
ಸೊಕು ಪ್ಾಮಾಣದ

ಅಳತ್ೆಯ ಮೊಲ ನಕ್ಷೆಗಳು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಪ್ುನರಾಭಿವೃದ್ಿ ಯೇಜನೆಯ

ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ/ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗೆ ತ್ುೇಂಬ ಆವಶಯಕ. ರಾಜಯ/ ಕೆೇೇಂದ್ಾಾಡಳಿತ್
ಪ್ಾದ್ೆೇಶಗಳು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗಳು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿದ
ಪ್ರಿಹಾರಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮುೇಂದುವರಿಯಬಹುದು:
(i) ಎನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ (NRSC) / ಇಸ್ೆೊಾೇ ಗಳು ತ್ೆಗೆದ ಕಾರೆೊೇಾಸ್ಾಯಟ್ (CARTOSAT)
II/ಅಥವಾ ಇತಿುೇಚಿಗಿನ ಉಪ್ಗಾಹ ಚಿತ್ಾಗಳನುು ಬಳಸಿ ಇಡಿೇ ನಗರ ಮತ್ುು ಅದರ ಅೇಂಚಿನ
ನಕ್ಷೆಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು.
(ii) ಈ ಉಪ್ಗಾಹ ಚಿತ್ಾಗಳ ಸಹಾಯದ್ೇಂದ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಲಭಯ ದತ್ಾುೇಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನಗರದ ಎಲಾಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಸಮೊಹಗಳ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಯಾದ್ಯನುು
ತ್ಯಾರಿಸುವುದು.
(iii) ನಗರ ಸಮೊಹಗಳ ಪ್ಾತಿ ವಲಯದಲೊಿ ಪ್ುನರಭಿವೃದ್ಿ / ಪ್ುನವಾಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಿ
ಉದ್ೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದ್ಾದ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನುು ಹುಡುಕ್ಕತ್ೆಗೆಯುವುದು.

(iv) ಕಾರೆೊೇಾಸ್ಾಯಟ್ ಜೆೊತ್ೆಗಿನ ಜಐಎಸ್, ಒಟ್ುಟ ನಿಲಾುಣದ ಮೊಲಕ ಸೇಂಗಾಹಿಸಿದ ನೆಲ
ಮಟ್ಟದ ಪ್ಾಾದ್ೆೇಶಿಕ ದತ್ಾುೇಂಶ ಇವುಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆೊೇಂಡು, ನಗರ ಮತ್ುು ಅದರ ಅೇಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ
ಪ್ಾತಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಯ ನಕಾಶೆಯನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು. ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ೆ ಪ್ಾಾದ್ೆೇಶಿಕ
ಮಾಹಿತಿ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯನುು ಸೇಂಗಾಹಿಸುವುದು, ಮೊಲಭೊತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳಾದ ರಸ್ೆುಗಳು,
ಒಳಚರೇಂಡಿ, ಚೇಂಡಮಾರುತ್ದ ಒಳಚರೇಂಡಿ ಮತ್ುು ನಿೇರು ಮಾಗಾಗಳು, ಇತ್ಾಯದ್ ಜಾಲವನುು
ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಈ ರಿೇತಿಯ ಮೊಲಭೊತ್ ವಯವಸ್ೆೆಯನುು ಜಐಎಸ್ ಉಪ್ಗಾಹ ಚಿತ್ಾದ
ವೆೇದ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದರ ಮೊಲಕ ಅವುಗಳನುು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ುು
ಕೆೊಳಚೆ ಮುಕು ಯೇಜನೆಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೆೇಕು. ನಗರ ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು
ಮೊದಲ ಹೆಜೆೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ / ಇಸ್ೆೊಾೇ / ಇತ್ರ ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳು / ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳ
ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆದುಕೆೊಳಳಬಹುದು;
(v) ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೊ ನಿಶಿುತ್ ಪ್ಾಮುಖ ಸವಯೇಂಸ್ೆೇವಾ ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳು
ಮತ್ುು ಸಮುದ್ಾಯ ಆಧಾರಿತ್ ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಾಗಾದಶಾನ ಪ್ಡೆಯುವುದು
(ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕೆೊಳಚೆ ವಲಯಗಳ ಒೇಂದಕ್ಕಿೇಂತ್ ಹೆಚುು ಎನ್ ಜ ಒ / ಸಿಬಿಒ ಇರಬಹುದು). ಈ
ಎನ್ ಜ ಒ ಮತ್ುು ಸಿಬಿಒಗಳು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ, ಕೆೊಳಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ುಕತ್ೆ
ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಿ ಯೇಜನೆ ರೊಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹವತಿಾಗಳಾಗಬೆೇಕು;
(vi) ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸೇಂಸ್ೆೆ (ಎನ್ ಬಿ ಒ) ಸಹಾಯದ್ೇಂದ ವಸತಿ ಮತ್ುು ನಗರ ಬಡತ್ನ
ನಿವಾರರ್ೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ನಮೊನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
(ಬದಲಾವರ್ೆಯೇಂದ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದ್ೆಯೆೇ) ಕೆೊಳಚೆಗೆೇರಿ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಯೇಜನೆಯು –
ತ್ರಬೆೇತ್ುದ್ಾರರ ತ್ರಬೆೇತಿ, ಸಮಿೇಕ್ಷಕರ/ ಪ್ಾಚಾರಕರ ಮತ್ುು ಪ್ಾಚಾರದ ತ್ರಬೆೇತಿ, ಆದ
ಅನೇಂತ್ರ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಯಿೇಂದ ಅಥವಾ ಅಕಿಪ್ಕಿದ
ಕೆೊಳಚೆಗೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಅನೆೇಕ ಪ್ಾಚಾರಕರನುು ಬಳಸಿಕೆೊಳುಳವುದು ಸಮುದ್ಾಯವನುು
ಮುೇಂದೊಡುವ ಪ್ಾಕ್ಕಾಯೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಲಿದು;
(vii) ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆೊಳಗೆೇರಿ ಜನರ ಗುರುತಿನ ದ್ಾಖಲೆಗಳನುು
ಬಯೇಮಟ್ಟಾಕ್ ಡೆೇರಾದ್ೇಂದ ಸೇಂಗಾಹಿಸುವುದು (ಆಧಾರ ಸೇಂಖೆಯ (UIDAI) ನಿೇಡಿದ
ಮಾಗಾದಶಾನಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ);
(iii)ವೆಬ್-ಆಧಾರವಿರುವ

ಎೇಂಐಎಸ್

ಅಪಿಿಕೆೇಶನ್

ನಲ್ಲಿ

ಕೆೊಳಚೆಗೆೇರಿ

ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯ

ದತ್ಾುೇಂಶಗಳನುು ದ್ಾಖಲ್ಲಸುವುದು (ಹೆಚ್ ಯು ಪಿ ಎ ಮೇಂತ್ಾಾಲಯವು ಒದಗಿಸುವ), ಸೇಂಗಾಹ
ಮತ್ುು ನಗರವಾರು ಮತ್ುು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿವಾರು ದ್ಾಖಲೆಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ, ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
ಎೇಂ ಐ ಎಸ್ ಸಹಾಯದ್ೇಂದ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ದ್ಾಖಲೆಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಬಹುದು (ಎೇಂ ಐ
ಎಸ್ ವೃದ್ಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಗಾದಶಿಾ ಸೊತ್ಾಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ್ ಹೆಚ್ ಯು ಪಿ ಎ
ಮೇಂತ್ಾಾಲಯದ್ೇಂದ ಒದಗಿಸಲುಡುತ್ುದ್ೆ);
(ix)ನಗರದಗಲದ/ವಲಯವಾರು ಹಾದ್ಯ ಮೊಲಕ ಅಥಾಪ್ೂಣಾವಾದ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಿ
ಯೇಜನೆಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಮತ್ುು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ-ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಯ ತ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಬಳಸಲು, ಜಐಎಸ್-ಶಕುಗೆೊೇಂಡ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸ್ೆೆ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಎೇಂ
ಐ ಎಸ್ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಜ ಐ ಎಸ್ ನಕಾಶೆಗಳ ಅೇಂತ್ಗಾತ್ಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ(ಮಾಗಾದಶಾನಗಳು ಮತ್ುು
ಜಐಎಸ್ ವೆೇದ್ಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಿಗೆ ಸ್ಾಫ್ೆಟವೇರ್ ಮತ್ುು ಎೇಂ ಐ ಎಸ್ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಅದರ ಏಕ್ಕೇಕರಣ ಕೆಿ
ಹೆಚ್ ಯು ಪಿ ಎ ಸಚಿವಾಲಯದ್ೇಂದ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ುದ್ೆ);
(x) ಪಿಪಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಮಾದರಿ, ಕೆೇವಲ ಮೊಲಭೊತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳು, ರಾಜೇವ ಗಾೇಂಧಿ ಆವಾಸ
ಯೇಜನೆಯ ಮೊಲಕ ಸಮುದ್ಾಯ ಆಧಾರಿತ್ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಮಾದರಿ, ಇತ್ಾಯದ್ಗಳನಾುಧರಿಸಿದ,
ಪ್ಾತಿಯೇಂದು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಿ ನಕ್ಷೆಯನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು. ಈ ನಿಧಾಾರವನುು
ಸಮುದ್ಾಯಗಳ ಪ್ಾಲೆೊೆಳುಳವಿಕೆಯೇಂದ್ಗೆ ಮತ್ುು ಅವುಗಳೆ ೇಂದ್ಗಿನ ಮಾತ್ುಕತ್ೆಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ಪ್ಾತಿಯೇಂದು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಯೇಜನೆಯೊ, ಪ್ಾತಿ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗೊ
ಒೇಂದು ನಿದ್ಾಷಟ ಅವಧಿಯನುು ಹೆೊೇಂದ್ರಬೆೇಕು; ಮತ್ುು
(XI)ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ನಿಮೊಾಲನೆ ಮತ್ುು ಕೆೊಳಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಹಾಗೊ ನಗರ ಬಡವರ
ಅಭಿವೃದ್ಿಯ ದೃಷ್ಟಟಯಿೇಂದ ಪ್ಾತಿಯೇಂದು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಪ್ುನರಾಭಿವೃದ್ಿ ಯೇಜನೆಯನುು
ತ್ಯಾರಿಸಬೆೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರ ಬಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಿಗಾಗಿ ಭೊಮಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಯನೊು
ಒಳಗೆೊೇಂಡಿರಬೆೇಕು. ಪ್ಾತಿಯೇಂದು ಯೇಜನೆಯೊ ತ್ಗಲುವ ವೆಚು, ಅವಧಿ ಮತ್ುು ವಯವಸಿೆತ್
ಕಾಯಾನಿವಾಹರ್ೆಯನುು ಯೇಜನೆಯು ನಮೊದ್ಸಿರಬೆೇಕು.
ರಾಜಯ ಮತ್ುು ನಗರ ಸಕಾಾರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೆಚುುವರಿ ಮಾಗಾದಶಾನಗಳನುು ಅನುಬೇಂಧ IV ರಲ್ಲಿ
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ೆ.
4.3

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನಾ ತ್ೇಂಡ (ರಾಜಯ ಸಕಾಾರ/ಯು ಎಲ್ ಬಿ)
ಒೇಂದು ರಾಜಯವು ರಾಜಯ ನೆೊೇಡಲ್ ಏಜೆನಿಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒೇಂದು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು
ನಗರ/ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಯನು ನಿಗದ್ತ್ ಪ್ಾತಿ ನಗರದಲೊಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಸಮಿತಿಯನುು
ಆಎಾವೆೈ/ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎೇಂ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಳವ ಕಾಯಾದಶಿಾಯು ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಳತ್ಾುನೆ ಮತ್ುು ಆಎಾವೆೈಗಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವ ರಾಜಯ ನೆೊೇಡಲ್ ಏಜೆನಿಾ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸೇಂಯೇಜಕನಾಗಿರುತ್ಾುನೆ. ರಾಜಯ ಸಕಾಾರವು ಈ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯನುು
ನಿಧಾರಿಸುತ್ುದ್ೆ.

ಇನುು

ನಗರ

ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ,

ಈ

ಸಮಿತಿಯನುು

ಪ್ುರಸಭೆ

ಆಯುಕು/ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉಪ್ ಆಯುಕುರು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ/ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಿ
ಸಮಿತಿ, ಇವರ ಸಹಾಯದ್ೇಂದ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಳತ್ಾುನೆ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್
ಇಲಾಖೆಯ

ಮುಖಯಸೆರು

ಇರುತ್ಾುರೆ.

ಪ್ಾತಿಯೇಂದು

ನಗರದಲ್ಲಿ

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ

ಮುಕು

ಸಮಿತಿ/ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಯಿದುು ಅದು ನಾಯಶನಲ್ ರಿಮೊೇಟ್ ಸ್ೆನಿಾೇಂಗ್ ಸ್ೆೇಂಟ್ರ್/ ಭಾರತಿೇಯ
ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸೇಂಶೆ ೇಧನಾ ಸೇಂಸ್ೆೆ (ಇಸ್ೆೊಾೇ)

ಮತ್ತು ಇತ್ರ ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳೆ ೇಂದ್ಗೆ

ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ವಯವಹರಿಸಲು ಶಕುವಾಗಿರಬೆೇಕು.
ಆರ್ ಎ ವೆೈ/ ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿಗಾಗಿ ಇರುವ ರಾಜಯ ನೆೊೇಡಲ್ ಏಜೆನಿಾಯ ತ್ಾೇಂತಿಾಕ
ಸಮಿತಿಯು (ಕೆೊಳಚೆಗೆೇರಿ-ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಯ ತ್ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ) ಪ್ಾರದಶಾಕ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೆಿಗೆೊೇಂಡ ತ್ಜ್ಞರನುು ಗುತಿುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆೊೇಂದ್ರಬಹುದು. (ಅವರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುವ
ಮಾಸಿಕ ವೆೇತ್ನವು 75,000 ರೊಪ್ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಿೇರದೇಂತಿದುು, ಅದು ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ುು ಕೌಶಲಯವನುು

ಆಧರಿಸಿರುತ್ುದ್ೆ):
• ಎೇಂಐಎಸ್ ತ್ಜ್ಞ - 1
• ಜಐಎಸ್ ತ್ಜ್ಞ- 1
• ಪ್ಟ್ಟಣ ಯೇಜನಾ ತ್ಜ್ಞ- 1
• ಸ್ಾಮಾಜಕ ಅಭಿವೃದ್ಿ ತ್ಜ್ಞ - 1
• ಯೇಜನೆ / ಎೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ತ್ಜ್ಞ - 1 ಮತ್ುು
• ಸ್ಾಮಥಯಾ ನಿಮಾಾಣ/ ತ್ರಬೆೇತಿ ಸೇಂಯೇಜಕ-1.
5. Government of India’s Support ಭಾರತ್ದ್ ಸಕಾಗರದ್ ಬೆೇಂಬಲ
ಕೆೇೇಂದಾ ಸಕಾಾರವು ಯಾವ ಕೆೊಳಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ಎೇಂತ್ಹ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆೇಂಬಲ
ನಿೇಡುತ್ುದ್ೆಯೇ ಅವುಗಳು ಇೇಂತಿವೆ:
5.1

ಆರ್ಥಾಕ ಬೆೇಂಬಲ


ಆರ್ಥಾಕ ಬೆೇಂಬಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸೇಂಸ್ೆೆ (NBO)ಯ ಸಹಾಯದ್ೇಂದ ವಸತಿ
ಮತ್ುು ನಗರ ಬಡತ್ನ ನಿವಾರರ್ೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ವಿಸೃತ್
ವಿನಾಯಸಗಳನುುಆಧರಿಸಿದ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು, ಅದು ತ್ರಬೆೇತಿದ್ಾರರ ತ್ರಬೆೇತಿ, ರಬೆೇತಿ
ನಡೆಸುವುದು, ಪ್ಾಚಾರ ಮತ್ುು ನಗರಗಳ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ, ರಾಜಯ ಎೇಂ ಐ ಎಸ್ ಗಳನುು ಒಳಗೆೊೇಂಡಿದ್ೆ;



ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಲೆೇಂದು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗಳ
ವರದ್ಗಳನುು ಎೇಂ ಐ ಎಸ್ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ್ ನಲ್ಲಿ ದತ್ಾುೇಂಶಗಳನುು ದ್ಾಖಲ್ಲಸುವುದು;



ಕಾರೆೊೇಾಸ್ಾಯಟ್ II ವೆಚು, ಅೇಂತ್ರಿಕ್ಷ ಸಮಗಾ ನಿಲಾುಣ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗಳು (ಸ್ೆುೇಶಿಯಲ್ ರೆೊೇಟ್ಲ್
ಸ್ೆಟೇಶನ್ ಸವೆೇಾಸ್), ಕೆೊಳಗೆೇರಿ ಎೇಂ ಐ ಎಸ್ ಜೆೊತ್ೆ ಜ ಐ ಸಿ ವಿಲ್ಲೇನಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಒಳಗೆೊೇಂಡೇಂತ್ೆ, ಇತಿುೇಚಿನ ಉಪ್ಗಾಹ ಚಿತ್ಾಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆೊೇಂಡು ನಗರ ಮತ್ುು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿಯ
ಮೊಲ-ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು (ಅಥಾಪ್ೂಣಾ ಕೆೊಳಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಯೇಜನೆ ಹಾಗೊ ಕೆೊಳಗರಿ
–ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಯ ತ್ಯಾರಿಗಾಗಿ, ಜ ಐ ಎಸ್ ಶಕು-ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸ್ೆೆಯ
ನಿಮಾಾಣಕಾಿಗಿ) . ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಯ ಮತ್ುು ಯುಎಲ್ ಬಿ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ್ ಮತ್ುು ಹಾರ್ಡಾ ವೆೇರ್ ಗಳನುು ಸೇಂಗಾಹಿಸುವುದು;



ಪ್ಾತಿ

ನಗರಕಾಿಗಿ

ವಿವರರ್ಾತ್ಮಕವಾದ

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ

ಮುಕು

ನಗರ

ಯೇಜನೆಗಳನುು

ತ್ಯಾರಿಸುವುದಕಾಿಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರು/ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಏಜೆನಿಾಗಳು/ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳನುು ನೆೇಮಿಸುವುದು;


ಆಯು ನಗರ/ ನಗರ ಸಮೊಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ಸಮುದ್ಾಯವನುು
ಮುನುಡೆಸಲು ಎನ್ ಜ ಒ/ ಸಿ ಬಿ ಒಗಳ ಮಾಗಾದಶಾನವನುು ಪ್ಡೆಯುವುದು;



ಆಧಾರ ಸೇಂಖೆಯ (UIADI) ಹೆೇಳಿರುವೇಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ವಾಸಿಗಳ
ಬಯೇಮಟ್ಟಾಕ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಸೇಂಗಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಅದಕೆಿ ಬೆೇಕಾದ ಹಾರ್ಡಾ ವೆೇರ್
ಗಳನುು ಸೇಂಗಾಹಿಸಿಡುವುದು (ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಯೇಮಟ್ಟಾಕ್ ಗುರುತ್ು ಚಿೇಟ್ಟ
ನಿೇಡುವುದನುು ಹೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ); ಮತ್ುು



ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸೇಂಸ್ೆೆ (ನಾಯಶನಲ್ ರೆಕ್ಕುಕಲ್ ಇನಿಾಿಟ್ೊಯಶನ್)ಗಳು ಮತ್ುು ರಾಷ್ಟರೇಯ

ಸೇಂಪ್ನೊಮಲ ಕೆೇೇಂದಾಗಳ ಜಾಲ (ನಾಯಶಲನ್ ನೆಟ್ ವಕ್ಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ೆೊೇಸ್ಾ ಸ್ೆೇಂಟ್ಸ್ಾ)
ಸಹಾಯದ್ೇಂದ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ/ರಾಜಯ ಯೇಜನೆ, ಬಡವರ ಉದ್ಾಿರಕಾಿಗಿ ಯೇಜನೆ,
ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಎೇಂಎಸ್ಐ /ಜಐಎಸ್ ನಕ್ಷೆ, ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ಯೇಜನೆ ನಿವಾಹರ್ೆ
ಇತ್ಾಯದ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾಯಾಕಾಮ ನಡೆಸುವುದು.
5.2

ಸಹಾಯಹಸು ನಿೇಡುವ / ಸ್ಾಮಥಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಬೆೇಂಬಲ
ಹೆಚ್ ಯುಪಿಎ ಸಚಿವಾಲಯವು

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ/ರಾಜಯ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ರಾಜಯ/ನಗರ

ಸಕಾಾರಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಒಳಗೆೊೇಂಡಿರುವ ಇ-ಪ್ರಿಕರಗಳನುು ಮತ್ುು
ಕೆೈಪಿಡಿಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಿಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ುದ್ೆ:
a. ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಎೇಂ ಐ ಎಸ್ - ಇ-ಉಪ್ಕರಣ (ಬಯೇ-ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಸೇಂಗಾಹ
ಸ್ೆೇರಿದೇಂತ್ೆ) ಮತ್ುು ಅದ್ೆೇ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕೆೈಪಿಡಿ;
b. ಜಐಎಸ್ ಬಳಸಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿಸಲು ಉಪ್ಕರಣ-ರಾಜಯಗಳಿಗಾಗಿ/ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ
ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ನಕ್ಷೆಗಳ ತ್ಯಾರಿ ಮಾಗಾದಶಿಾ ಸೊತ್ಾಗಳನುು
ರಚಿಸುವುದು; ರಾಜಯ/ ಸೆಳಿೇಯ ಸೇಂಸೆಳಿಗೆ ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸಲಹೆ ನಿೇಡುವುದು; ಜಐಎಸ್- ಎೇಂ ಐಎಸ್
ವಿಲ್ಲೇನಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುು ಡೆೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿಕರ, “ ಜಐಎಸ್ ಶಕು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಎೇಂಐಎಸ್” ದ
ಅಭಿವೃದ್ಿ; ಇದರಿೇಂದ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ-ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷರ್ೆಗೆ
ಯೇಗಯ ಪ್ರಿಕರವಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆ; ದೊರದಶಿಾ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ುು ರಿಮೊೇಟ್ ಸ್ೆನಿಾೇಂಗ್
ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ್ೇಂದ ದ್ೆೊರಕ್ಕದ ಭೌಗೆೊೇಳಿಕ ದ್ಾಖಲೆಗಳನುು ಬಳಸಿ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಸಮಿಕ್ಷೆ ಆಧರಿಸಿದ
ಎೇಂಐಎಸ್ ಸಮಗಾತ್ೆಗಾಗಿ ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಮತ್ುು ಮಾಗಾದಶಾನಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು.
ಸ್ೆುೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಾಿನಿೇಂಗ್ ಫ್ಾರ್ ಸಿಟ್ಟೇಸ್ ಚೌಕಟ್ಟಟನೆೊಳಗೆ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿಸಲು ಬೆೇಕಾದ
ಸಲಕರರ್ೆಗಳನುು ಮತ್ುು ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳನುು ಬಳಸುವ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು. ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ
ನಕಾಶೆ

ತ್ಯಾರಿಯ

ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದ್ೆ;

ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯು
ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ

ಮಾಸಟರ್

ಯೇಜನೆಯ

ಮುಕುನಗರ/ರಾಜಯಗಳಿಗಾಗಿ

ಚೌಕಟ್ಟನುು

ಯೇಜನೆಗಳನುು

ತ್ಯಾರಿಸಲು ಹೇಂತ್ ಹೇಂತ್ವಾದ ಮಾಗಾದಶಾನಗಳು ಮತ್ುು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರಗಳಿಗಾಗಿ
ಸುಧಾರರ್ೆಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಮಾಗಾದಶಾನಗಳು; ವಸತಿ ಮತ್ುು ನಗರ ಬಡತ್ನ ನಿಮೊಾಲನೆ
ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜಯಗಳು/ಕೆೇಪ್ಾಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆೇಕಾದ
ಮಾಗಾದಶಾನಗಳನುು ನಿೇಡಲು ಒೇಂದು ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಯನುು ಸ್ಾೆಪಿಸಿ, ಅದಕೆಿ ಬೆೇಕಾದ
ಕೆಲಸವನುು ಹೆೊರಗಿನವರಿೇಂದ ಪ್ಡೆದುಕೆೊಳುಳತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ಅವರಿಗೆ 4.3 ನೆೇ ಪ್ಾಯರಾದಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿರುವೇಂತ್ೆ

ಸೇಂಭಾವನೆಯನೊು ನಿೇಡುತ್ುದ್ೆ. ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ

ದುಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಅಧಿಕಾರೆೇತ್ರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಗಾದಶಾನಗಳು, ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು,
ಪ್ರಿಕರಗಳು ಮತ್ುು ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳು, ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲೆೇಂದು ಮತ್ುು
ಸ್ಾಮಥಯಾ ಹೆಚಿುಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಾಮಥಯಾ ನಿಮಾಾಣ ಮತ್ುು ತ್ರಬೆೇತಿ ಸಮಿತಿಗಳನುು
ಬೆೇಂಬಲ್ಲಸುತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳು ಸಹಾಯಹಸು/ಸ್ಾಮಥಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಿಗಾಗಿ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ುು
ಕೆೇ.ಪ್ಾ.ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇಂಬಲ ನಿೇಡುತ್ುವೆ: a) ಜ ಐ ಎಸ್ ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿ b)

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ುು ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ c) ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆ ಮತ್ುು d)
ಅೇಂತ್ವಿಾಷಟ ನಗರ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ುಟ
6. Other Modalities of Scheme ಯೀಜನೆರ್ ಇತ್ರ ವಿಧಾನಗಳು:
6.1

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ

ಮುಕು

ನಗರ

ಯೇಜನೆ

ಯೇಜನೆಯು

ರಾಷರ

ನಿವಾಹರ್ಾ

ಸಮಿತಿಯ

ಮಾಗಾದಶಾನದಲ್ಲಿ,
ಕಾಯಾದಶಿಾ (ಹೆಚ್ ಯುಪಿಎ)ಯವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ುದ್ೆ - ರಚನೆಯನುು
ಅನುಬೇಂಧ Vರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಮಯ ಮಿತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಟನೆೊಳಗ್
ರಾಜಯಗಳು/ಕೆೇ.ಪ್ಾ.ಗಳು ತ್ಯಾರಿಸುವ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗಳ ತ್ಯಾರಿಯನುು
ನಿವಾಹಿಸುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಿಸುತ್ುದ್ೆ. ಒೇಂದು ತ್ಾೇಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿ (ರಚನೆ ವಿವರ ಅನುಬೇಂಧ
VI ರಲ್ಲಿ)ಯು ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಮತ್ುು ಹಾರ್ಡಾ ವೆೇರ್ ಸೇಂಗಾಹರ್ೆ, ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞಾನ, ಲೆಕಿಪ್ತ್ಾ, ಯೇಜನೆ
ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ೆ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ/ಕೆೇ.ಪ್ಾ.ಗಳಿಗೆ ಮಾಗಾದಶಾನ
ನಿೇಡುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ರಾಷ್ಟರೇಯ ನಿವಾಹರ್ಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ುದ್ೆ.
6.2

ರಾಜಯಗಳು/ಕೆೇ.ಪ್ಾ.ಗಳು ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ

ಮುಕು

ನಗರ ಯೇಜನೆ - ರಾಜೇವ್

ಆವಾಸ

ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೇಂಬಲ ಕೆೊೇರಿ ವಿವರವಾದ ಪ್ಾಸ್ಾುವನೆಗಳನುು ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್
ಎೇಂ/ ಆರ್ ಎ ವೆೈ

ಗಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಕೆೇೇಂದಾ ಮೇಂಜೊರಾತಿ ಮತ್ುು

ಮೇಲ್ಲವಚಾರರ್ಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅನೇಂತ್ರ ಆ ಸಮಿತಿಯೆೇ ಮೇಂಜೊರಾತಿ
ಕೆೊಡಬಹುದು/ಬಿಡಬಹುದು. ಒೇಂದುವೆೇಳೆ ಮೇಂಜೊರಾತಿ ದ್ೆೊರೆತ್ರೆ, ಯೇಜನೆಗೆ ಬೆೇಕಾದ
ಹಣವನುು ಹಣಕಾಸು/ವಸತಿ ಮತ್ುು ನಗರ ಬಡತ್ನ ನಿಮೊಾಲನಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ.
6.3

ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಮುಕು ನಗರ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ರಾಷ್ಟರೇಯ ನಿವಾಹರ್ಾ ಸಮಿತಿ-ರಾಜೇವ್
ಆವಾಸ ಯೇಜನೆಯು, ಈ ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ುು ಭೌತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಿಯನುು
ಗಮನಿಸುತ್ುದ್ೆ.

