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ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಗಳು 

3.10 161 

೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿೋಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆ್ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನ್ಡೆಸ್ಥದ ಸಂಸೆಿಗಳಲ್ಲಿನ್ ನೆೊೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿನ್ ಕ್ೆೊರತೆ 

3.11 163 

೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಅನ್ುರ್ಾಾನ್ದ ಸ್ಥಿತಿ 

3.12 164 

ಸಾಮಾಜಿ ಕ ಲ  ಕಕಪರಶ  ೀ ಧನ ಯ ಪರಣ ಾಮ ಕಾರತವದ ನಿಧುರಣ ಗಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿ ದ ಪೇಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸೇಂಸ ಿಗಳ ಹೆಸರನ್ುನ ತೆೊೋರಿಸುವ 
ತ:ಖ್ುೆ 

3.13 165 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಪರಕ್ರರಯೆಗ ೆಅನ್ುಸರಣಯೆ ಸ್ಥಿತಿ 3.14 166 
ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಆವಿರ್ಾಕರಗಳ ವಗಿೋ್ಕ್ರಣ 3.15 168 
ಮೋಸದ ಕ್ೆಿೈಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ವಾಹನ್ಗಳ ವಿವರಗಳ ತ:ಖೆ್ು 3.16 169 
ಚಾಮರಾಜ್ನ್ಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ೊೆಳೆುಗಾಲ ತಾಲೊಿಕ್ರನ್ ಮೋವು 
ಸರಬರಾಜ್ುದಾರರಿಗ ೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ುನ ತೆೊೋರಿಸುವ 
ತ:ಖ್ುೆ 

3.17 170 

ಐಸ್ಥಯು ಉಪಕ್ರಣೆಗಳ ನಿಧ್ರಣೆ ಮತುು ವಾಸುವಿಕ್ ಖರಿೋದಿಯ 
ವಿವರಗಳು 

3.18 171 

ಅಳವಡಿಸದ/ತರಬೆೋತಿ ಪಡೆದ ತಂತರಜ್ಞರ ಕ್ೊೆರತಯೆ ಕ್ಾರಣದಿಂದ 
ನಿಷ್ಕ್ಕಿಯವಾಗಿರುವ ಉಪಕ್ರಣಗಳು 

3.19 172 

ಕ್ಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಳತೆಗಳ ವಿವರಗಳು-ಆದಿಶಕ್ರು ಮದನ್ಘಟಟಮೂ 
ದೆೋವಸಾಿನ್, ಅಳತೆಪುಸುಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೧೪೦ ರಲ್ಲಿದದಂತ ೆ 

3.20 173 

ಕ್ಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಗಳ ವಿವರಗಳು-ಶಿರೋ ಪರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ 
ದೆೋವಸಾಿನ್, ಅಳತೆ ಪುಸುಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೧೩೮ ರಲ್ಲಿದದಂತೆ  

3.21 174 



ವಿರ್ಯಸೊಚಿ 

v 

ವಿವರಗಳು ಅನ್ುಬಂಧ 
ಸಂಖ್ಯೆ 

ಪುಟ 
ಸಂಖ್ಯೆ 

ಆರಸ್ಥಸ್ಥ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿಮಾ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಕ್ಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ತಪ್ಪಪಸಬಹುದಾಗಿದದ ಹೆಚುವಿರಿ ವೆಚಿದ ವಿವರದ ತ:ಖೆ್ು 

3.22 175 

ಪಾಿಸ್ಥಟಕ್ ತಾಯಜ್ಯವನ್ುನ ಉಪಯೋಗಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಪಸಬಹುದಾದ 
ವೆಚಿದ ತ:ಖೆ್ು 

3.23 176 

ತಪಾಪದ ನಿಯತಾಂಕ್ದ ಅನ್ವಯಿಕ್ಯೆಿಂದ ರಾಜ್ಧನ್ದ ಕ್ಡಿತದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಡಿಮಯಾದ ಮತುದ ತ:ಖೆ್ು 

3.24(ಎ) 177 

ತಪಾಪದ ದರಗಳ ಅನ್ವಯಿಕ್ಯೆಿಂದ ರಾಜ್ಧನ್ದ ಕ್ಡಿತದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಡಿಮಯಾದ ಮತುದ ತ:ಖೆ್ು 

3.24(ಬಿ) 177 

ವಸೊಲಾಗದ ರಾಜ್ಧನ್ ತ:ಖೆ್ು 3.24(ಸ್ಥ) 177 
ಬಿಎಮಆರಸ್ಥಎಲ್ ನಿಂದ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಆಸ್ಥು ತೆರಿಗ ೆ 3.25 1೭8 
೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಮಪ್ಪಯಿಂದ 
ಪರಿಶಿೋಲನಾ ಶುಲಕವನ್ುನ ಕ್ಡಿತ ಮಾಡದೆಯೆೋ ಸಂಗರಹಿಸ್ಥದ ಪರವಾನ್ಗಿ 
ಶುಲಕವನ್ುನ ತೆೊೋರಿಸುವ ತ:ಖೆ್ು 

3.26 1೭9 

ನಿಶಿಿತ ಠೆೋವಣಿಗಳ ಅಕ್ಾಲ್ಲಕ್ ಹಿಂಪಡೆತಕ್ಾಕಗಿ ದಂಡಗಳ ವಿವರಗಳ 
ತ:ಖೆ್ು 

3.27 1೮0 

ನಿಶಿಿತ ಠೆೋವಣಿಗಳ ಅಕ್ಾಲ್ಲಕ್ ಹಿಂಪಡೆತಕ್ಾಕಗಿ ಬಡಿಿಯ ನ್ರ್ಟದ ವಿವರಗಳ 
ತ:ಖೆ್ು 

3.28 181 
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