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ಅಧ್ಯಾಯ-III 

ಅನುಪಯಲನಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನ ೆ
 

ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖೆ 
 

3.1 ಕ್ನಯಿಟಕ್ ಕ್ಟಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೆ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ 

ಕಯಯಿವೈೆಖರಿ 

3.1.1 ಪರಿಚಯ 

ಕ್ಟಟಡ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ವೆೋತ್ನಗಳು, ಸೆೋವಯ ಷರತ್ುುಗಳು, ಸುರಕ್ಷತ ೆಮತ್ುು ಆರೆ ೋಗಾ, ಕ್ಲಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು 
ಮುಂತಯದವುಗಳನುು ನಿಯಂತ್ರರಸುವ ಉದೆದೋಶದಂದ ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರ ಕ್ಟಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೆನಿರ್ಯಿಣ 

ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ (ಉದೆ ಾೋಗದ ಕ್ರರ್ಮೋಕ್ರಣ ಮತ್ುು ಸೆೋವಯ ಷರತ್ುುಗಳು) ಕಯಯಿದ,ೆ ೧೯೯೬ (ಕಯಯಿದೆ, ೧೯೯೬) 
ಮತ್ುು ಕ್ಟಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೆನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ ಉಪಕ್ರ ಕಯಯಿದೆ 1996ನುು (ಉಪಕ್ರ 
ಕಯಯಿದೆ, ೧೯೯೬) ಜಯರಿಗೆ ತ್ಂದತ್ು (ಆಗಸ್ಟಟ 1996).  ಈ ಕಯಯಿದಗೆಳ ಅನುಷ್ಯಾನಕಯಕಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು 
ಕ್ನಯಿಟಕ್ ಕ್ಟಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೆ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ (ಉದೆ ಾೋಗದ ಕ್ರರ್ಮೋಕ್ರಣ ಮತ್ುು ಸೆೋವಯ 
ಷರತ್ುುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2006ನುು (ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೦೬) ರ ಪಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೬). 
ಇದಲಲದೆ, ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗಯಗಿ ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಕೈೆಗ ೆಳಳಲು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು 
ಕ್ನಯಿಟಕ್ ಕ್ಟಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೆನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನುು (ಇನುು ಮುಂದೆ 
ಮಂಡಳಿ ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲಯಗುತ್ುದೆ) ರಚಿಸಿತ್ು (ಜ್ನವರಿ ೨೦೦೭). ಉದೆ ಾೋಗದಯತ್ರು ರ್ಯಡಿದ 
ನಿರ್ಯಿಣ ವೆಚಚದ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒಂದರ ದರದಲ್ಲಲ ಉಪಕ್ರವನುು ಸಂಗರಹ ರ್ಯಡುವುದು ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿಧಿಯ 

ಪರಮುಖ ಸಂಪನ ೂಲವಯಗಿತ್ುು. 
ಮಂಡಳಿಯು, ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಸಚಿವರನುು ಪದನಿರ್ಮತ್ು ಅಧಾಕ್ಷರನಯುಗಿಯ  ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖ,ೆ 

ನಗರಯಭಿವೃದಿ ಇಲಯಖ,ೆ ಗಯರರ್ಮೋಣಯಭಿವೃದಿ ಪಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ಮತ್ುು ವಸತ್ರ ಇಲಯಖೆಯ ಪರಧ್ಯನ 
ಕಯಯಿದರ್ಶಿಗಳು, ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಮತ್ುು ಉದ ೆಾೋಗದಯತ್ರ ಪರತ್ರನಿಧಿಗಳು (ತ್ಲಯ ನಯಲುಕ), ಇವರುಗಳನುು 
ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಾರನಯುಗಿ ಹೆ ಂದತ್ುು. ಜ್ಂಟಿ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಆಯುಕ್ುರು, ಉಪ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಆಯುಕ್ುರು 
(ಡಿಎಲ್ಸಿಗಳು) ಮತ್ುು ಸಹಯಯಕ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಆಯುಕ್ುರಿಂದ (ಎಎಲ್ಸಿಗಳು) ನೆರವು ಪಡೆಯುವ 
ಕಯಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಮಂಡಳಿಯ ದನನಿತ್ಾದ ಆಡಳಿತ್ವನುು ನೆ ೋಡಿಕ ೆಳುಳತ್ರುದದರು. ಎಎಲ್ಸಿಗಳು, 
ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು (ಎಲ್ಒಗಳು) ಮತ್ುು ಹಿರಿಯ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ನಿರಿೋಕ್ಷಕ್ರು/ಕಯರ್ಮಿಕ್ ನಿರಿೋಕ್ಷಕ್ರ (ಎಸ್ಟ
ಎಲ್ಐಗಳು/ಎಲ್ಐಗಳು) ಮ ಲಕ್ ಮಂಡಳಿಯು ಕ್ಲಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳನುು ವಿಸುರಿಸುತ್ರುತ್ುು ಮತ್ುು  
ನೆ ೋಂದಣಿ/ನೆ ೋಂದಣಿಯ ನವಿೋಕ್ರಣವನುು ನಡೆಸುತ್ರುತ್ುು. 
೩.೧.೧.೧ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಷ್ಯಾನಗ ೆಳಿಸುತ್ರುರುವ ಯೋಜ್ನಗೆಳು 
ಮಂಡಳಿಯು ೧೫ ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಯಾನಗೆ ಳಿಸುತ್ರುತ್ುು, ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಮ ರು32 

ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಲ ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಯಿತ್ು ಮತ್ುು ಒಂದು ಯೋಜ್ನೆಯನುು 
(ನಿಯಮ ೪೩ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಶಯಲಯಪ ವಿ ರ್ಶಕ್ಷಣಕಕೆ ನೆರವು ಮತ್ುು ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಮಹಿಳಯ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ 
ಮಕ್ಕಳಿಗ ೆಪೌಷ್ಟಟಕಯಂಶ ಬೆಂಬಲ/ತಯಯಿ ಮಗು ಸಹಯಯ ಹಸು) ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಲ ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಯಿತ್ು. 

                                                           
32 ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪಕ್ಿ/ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಅನಿಲ ಭಯಗಾ (ನಿಯಮ ೪೯-ಡಿ), ಬಿಎಮ್

ಟಿಸಿ ಬಸ್ಟಗಳಲ್ಲಲ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ರಿಯಯಯಿತ್ರ ದರದಲ್ಲಲ ಬಸ್ಟ ಪಯಸಿನ ನೆರವು (ನಿಯಮ ೪೯-
ಇ) ಮತ್ುು ಕೆಎಸ್ಟಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಟಗಳಲ್ಲಲ ಪರಯಯಣಿಸುವ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ಟ 

ಪಯಸ್ಟನ ನೆರವು (ನಿಯಮ ೪೯-ಎಫ್). 
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ನೆ ೋಂದಯಯಿಸದ33 ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗ ೆ ಯಯವುದೆೋ ನೆರವು ಲಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲಲವಯದದರಿಂದ ಯಯವುದೆೋ 
ಪರಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆಯಲು ನೆ ೋಂದಣಿ ಕ್ಡಯಾಯವಯಗಿತ್ುು. ಅನುಬಂಧ-3.೧ರಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ 
ಅಹಿತಯ ಷರತ್ುುಗಳು, ಪರಯೋಜ್ನಗಳ ಸವರ ಪ ಮತ್ುು ವಯಾಪಿುಯು ಯೋಜ್ನಯ-ನಿದಿಷಟವಯಗಿದದವು. 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು ಎಂಟು ತ್ರದುದಪಡಿಗಳ ಮ ಲಕ್ ಈ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ವಿತ್ರುೋಯ ರ್ಮತ್ರಗಳನುು 
ಪರಿಷಕರಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಅವುಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-3.೨ರಲ್ಲಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳು ನೆ ೋಂದಣಿಯಯದ ತ್ಕ್ಷಣ ೧೫ರಲ್ಲಲ 1334 ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ ಎರಡು ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆಯಲು ಕ್ನಿಷಾ 
ಐದು ವಷಿಗಳ (ನವೆಂಬರ್ 2017ರಲ್ಲಲ ಮ ರು ವಷಿಕಕೆ ಪರಿಷಕರಿಸಲಯಯಿತ್ು) ನೆ ೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುು 
ಮತ್ುು ವಿವಯಹ ನೆರವನುು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವಷಿದ ನೆ ೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಕ್ಡಯಾಯವಯಗಿತ್ುು. 

೩.೧.೧.೨ ಮಂಡಳಿಯ ಹಣಕಯಸು ಸಿಿತ್ರ  

ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳು ನಿೋಡಿದ ವಂತ್ರಗೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಯು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಉಪಕ್ರದ ಮೊತ್ು ಮತ್ುು ಬಯಾಂಕ್ 
ಖಯತೆಗಳಲ್ಲಲನ ಹಣದ ಮೋಲ್ಲನ ಬಡಿಾಯಿಂದ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಧಿಯನುು ರಚಿಸಲಯಗಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ರಚಿಸಿದ 
ನಿಧಿಯನುು ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನು ಕಯಯಿಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸಲು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕ್ು.  ಅಲಲದ,ೆ ಒಂದು 
ವಷಿದಲ್ಲಲ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವೆಚಚವು ಒಟುಟ ವೆಚಚದ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಐದರಷುುು ರ್ಮೋರಬಯರದು ಎಂದು 
ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೯೬ರ ಪರಿಚಛೆೋದ ೨೪(ಸಿ) ಕ್ಡಯಾಯ ರ್ಯಡಿದೆ. ಕ್ನಿಷಟ ಶೆೋಕ್ಡಯ ೯೫ರಷಟನುು ನಿರ್ಯಿಣ 

ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣಕಯಕಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕಂೆದು ಅಧಿನಿಯಮವು ಮತ್ ು ನಿಗದಪಡಿಸಿದೆ. ೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ 
೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಮಂಡಳಿಯ ಜ್ಮ ಮತ್ುು ವಚೆಚಗಳ ಮ ಲವಯರು ವಿವರಗಳನುು  
ಕ ೆೋಷಟಕ್-೩.೧ರಲ್ಲಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ.  

ಕ ೆೋಷಟಕ್-೩.೧: ಮಂಡಳಿಯ ಜ್ಮಗಳು ಮತ್ುು ವಚೆಚವನುು ತ ೆೋರಿಸುವ ಕ ೆೋಷಟಕ್ 
(` ಕ ೆೋಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

ವಷಿ ನ ೆೋಂದಣಯ 
ಶುಲಕ 

ಉಪಕ್ರ 
ಜ್ಮಗಳು 

ಬಡಿಾ 
ಜ್ಮಗಳು 

ಒಟುಟ 
ಜ್ಮಗಳು 

ವಚೆಚ ಅಂತ್ರಮ 

ರ್ಶಲುಕ ಯೋಜ್ನ*ೆ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್# ಬಂಡವಯ
ಳ 

ಒಟುಟ  

2013-14 

ರವರೆಗ ೆ
- - - - - - - - 2,560.67 

2014-15 5.69 656.06 310.78 972.53 16.80   (2) 8.75 (32)  1.51 27.06 3,506.14 

2015-16 5.13 679.05 336.22 1,020.40 55.43   (5) 8.00 (12) 2.63 66.06 4,460.48 

2016-17 4.70 752.10 320.47 1,077.27 91.31   (8) 9.37   (9) 1.32 102.00 5,435.75 

2017-18 5.12 824.30 294.05 1,123.47 116.57 (10) 10.90   (9) 0.46 127.93 6,431.29 

2018-19 3.04 885.31 370.58 1,258.93 151.25 (12) 386.54 (72) 1.17 538.96 7,151.26 

ಒಟುಟ  23.68 3,796.82 1,632.10 5,452.60 431.36 (8) 423.56 (49) 7.09 862.01  

* ಒಟುಟ ಜ್ಮಗಳಿಗ ೆಯೋಜ್ನಯ ವೆಚಚದ ಶೋೆಕ್ಡಯವಯರನುು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
# ಒಟುಟ ವೆಚಚಕೆಕ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವೆಚಚ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರನುು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದ.ೆ 
 ಆಧ್ಯರ: ೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ ೨೦೧೫-೧೬ರವರಗೆಿನ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಿತ್ ವಯಷ್ಟಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪತ್ರಗಳು ಮತ್ುು ೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ವರೆಗಿನ 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆಯಗಿಲಲದ ಲಕೆ್ಕಪತ್ರಗಳು. 
 

                                                           
33 ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿರದ ಕ್ಟಟಡ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಅವಲಂಬಿತ್ರಿಗೆ ನೆರವನುು (ನಿಯಮ ೪೭-ಎ) ಸೆಪಟಂಬರ್ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಲ 

ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಯಿತ್ು ಮತ್ುು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಲ ಹಿಂಪಡೆಯಲಯಯಿತ್ು. 
34 ರ್ಯತ್ೃತ್ವ ಮತ್ುು ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಹಯಯಕಯಕಗಿ ಒಂದು ವಷಿದ ನೆ ೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಷರತ್ುುಗಳನುು ನವೆಂಬರ್ 

2016ರಲ್ಲಲ ತೆಗೆದುಹಯಕ್ಲಯಗಿದೆ. ಉಪಕ್ರಣಗಳನುು ಖರಿೋದಸಲು ನೆರವನುು ನಿೋಡುವ ಯೋಜ್ನೆಯನುು 2017ರ ನವೆಂಬರ್
ನಲ್ಲಲ ಶರಮ ಸಯಮರ್ಥಾಿ ಎಂದು ಪರಿಷಕರಿಸಲಯಯಿತ್ು ಮತ್ುು ಇದಕಯಕಗಿ ಕ್ನಿಷಾ ನೆ ೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಇರಲ್ಲಲಲ. ವಸತ್ರ 
ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಕ್ಡಯಾಯವಯಗಿದದ ಐದು ವಷಿಗಳ ನೆ ೋಂದಣಿ ಅವಧಿಯನುು ನವೆಂಬರ್ 2017ರಲ್ಲಲ ತೆಗೆದುಹಯಕ್ಲಯಯಿತ್ು. 
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2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವೆಚಚಗಳು ಒಟುಟ ವೆಚಚದ ಶೆೋಕ್ಡಯ 9 ಮತ್ುು 72 
ನಡುವಿನ ವಯಾಪಿುಯಲ್ಲಲ ಇದದದದರಿಂದ ಮಂಡಳಿಯು ಕಯಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಪಯಲ್ಲಸಲ್ಲಲಲ 
ಎಂಬುದು ಮೋಲ್ಲನ ಕ ೆೋಷಟಕ್ದಂದ ಸಪಷಟವಯಗುತ್ುದೆ. 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ, ರ್ಯಡಬಹುದಯಗಿದದ 
`26.95 ಕ ೆೋಟಿಗೆ (ವಷಿದ ಒಟುಟ ವೆಚಚದ ಶೆೋಕ್ಡಯ 5) ಪರತ್ರಯಯಗಿ ಒಟುಟ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವೆಚಚವು 
`386.5೪ ಕ ೆೋಟಿಯಯಗಿದದತ್ು.  ಹೆಚುಚವರಿ ವೆಚಚವನುು ಪರಮುಖವಯಗಿ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ `351.12 
ಕ ೆೋಟಿಗಳ ಆದಯಯ ತೆರಿಗ ೆವೆಚಚಕಕೆ ಅಧ್ಯಾರೆ ೋಪಿಸಬಹುದು. ಅದೋೆ ರಿೋತ್ರ, 2014-15ರಿಂದ 2017-18ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ವೆಚಚ ರ್ಯಡಬಹುದಯಗಿದದ  `16.15 ಕ ೆೋಟಿಗಳಿಗ ೆಪರತ್ರಯಯಗಿ ಒಟುಟ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವಚೆಚವು 
`37.02 ಕ ೆೋಟಿಯಯಗಿದದತ್ು. ಹೆಚುಚವರಿ ವೆಚಚವನುು ಮತೆು `20.87 ಕ ೆೋಟಿಗಳ ಆದಯಯ ತೆರಿಗ ೆವೆಚಚಕೆಕ 
ಅಧ್ಯಾರೆ ೋಪಿಸಬಹುದು. ಆದಯಯ ತೆರಿಗಯೆ ಹೆಚುಚವರಿ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕಯೆು ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
ಹಣದ ಅತ್ಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಬಳಕಗೆ ೆಕಯರಣವಯಯಿತ್ು (ಕ್ಂಡಿಕೆ 3.1.5.6ರಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ). 

3.1.2 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಯ ಚೌಕ್ಟುಟ 

2014-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಕ್ಟಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೆ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ ಉಪಕ್ರವನುು 
ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಕ್ಲಯಾಣಕಯಕಗಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಲನ ಪಯಯಿಪುತೆ ಮತ್ುು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತ್ವಗಳನುು ನಿಧಿರಣೆ 
ರ್ಯಡಲು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು, ಮಂಡಳಿಯ ದಯಖಲೆಗಳು, ೧೧ರಲ್ಲಲ ನಯಲುಕ35 ಎಎಲ್ಸಿಗಳು  
(ಶೆೋಕ್ಡಯ ೩೩) ಮತ್ುು ಈ ನಯಲುಕ ಎಎಲ್ಸಿಗಳ  ಅಧಿಕಯರ ವಯಾಪಿುಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಬರುವ ೧೬ರಲ್ಲಲ ಆರು36 
ಎಲ್ಒಗಳ (ಶೆೋಕ್ಡಯ ೩೩) ದಯಖಲೆಗಳನುು ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ು (ಫೆಬರವರಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟಟ ೨೦೧೯). 
ಮುಂದುವರದೆು, ಸಂಸೆಿಗಳ ನೆ ೋಂದಣಿ ಮತ್ುು ಉಪಕ್ರದ ಜ್ಮಯ ವಯಾಪಿುಯನುು ನಿಧಿರಣೆ ರ್ಯಡಲು 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಆಯದ ಜಿಲೆಲಗಳಲ್ಲಲ ಆರು37 ನಗರ ಸಿಳಿೋಯ ಸಂಸೆಿಗಳಿಂದ (ಯುಎಲ್ಬಿ) 
ರ್ಯಹಿತ್ರಯನುು ಪಡೆಯಿತ್ು. ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ ನೆ ೋಂದಣಿ ಮತ್ುು ಜಯಗೃತ್ರಯ ವಯಾಪಿುಯನುು 
ಅರಿಯಲು ವಿನಯಾಸಗ ೆಳಿಸಲಯದ ಪರಶಯುವಳಿಯ ಸಹಯಯದಂದ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 30 ನಿರ್ಯಿಣ 

ಸಿಳಗಳಲ್ಲಲ (ಆಯದ ಆರು ಜಿಲೆಲಗಳಲ್ಲಲ ತ್ಲಯ ಐದು) ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯನುು ನಡೆಸಿತ್ು. ಕಯಯಿದೆ, 
೧೯೯೬; ಉಪಕ್ರ ಕಯಯಿದೆ, ೧೯೯೬ ಮತ್ುು ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೦೬, ಇವುಗಳ ಹೆ ರತಯಗಿ ಕೋೆಂದರ/ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಿರಗಳು ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಸ ಚನಗೆಳು ಮತ್ುು ರ್ಯನಾ ಸರ್ೋಿಚಚ ನಯಾಯಯಲಯವು ಹೆ ರಡಿಸಿದ 
ತ್ರೋಪುಿಗಳು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ರ್ಯನದಂಡಗಳಯಗಿದದವು. ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಲ ಕ್ಂಡುಬಂದ 
ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನವಯವಯಗುವ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶಯಸನಬದಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-3.3ರಲ್ಲಲ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ.  

3.1.೩ ಹಿಂದನ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಯ ಆಕ್ಷೋೆಪಣೆಗಳು 

2008-09ರಿಂದ 2012-13ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲನ ಮಂಡಳಿಯ ಕಯಯಿನಿವಿಹಣೆಯ ಮೋಲ್ಲನ 
ಅನುಸರಣಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ಜ್ನವರಿ ಮತ್ುು ಮೋ 2013ರ ನಡುವ ೆನಡೆಸಲಯಗಿತ್ುು. ರ್ಯರ್ಚಿ 
2013ಕಕೆ ಕ ೆನೆಗ ೆಂಡ ವಷಿದ ಸಯರ್ಯನಾ ಮತ್ುು ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ ವಲಯದ ಮೋಲ್ಲನ ಭಯರತ್ದ 
ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುು ಮಹಯಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರ (ಸಿ ಮತ್ುು ಎಜಿ) ವರದಯ ಕ್ಂಡಿಕೆ-3.3ರಲ್ಲಲ 

                                                           
35 ಎಎಲ್ಸಿ, ಬೆಳಗಯವಿ; ಎಎಲ್ಸಿ-೪, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ುು ಕ್ಲಬುರಗಿ 
36 ಎಲ್ಒ-ಬಯಗಲಕೆ ೋಟೆ, ಎಲ್ಓ-೧, ಬೆಳಗಯವಿ, ಎಲ್ಒ-೪-ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಿೋದರ್, ಎಲ್ಒ-೨, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ುು 

ಕ್ಲಬುರಗಿ. 
37 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕೆ (ಎಲ್ಒ-೪) ಅಧಿಕಯರವಯಾಪಿುಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಬರುವ ೨೭ ವಯರ್ಡಿಗಳು; 

ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕೆಗಳು, ಬೆಳಗಯವಿ ಮತ್ುು ಕ್ಲಬುರಗಿ; ಪುರಸಭೆಗಳು, ಬಯಗಲಕೆ ೋಟೆ, ಬಿೋದರ್ ಮತ್ುು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. 
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(2014ರ ವರದ ಸಂಖಾೆ-3) ಈ ವರದಯನುು ಸೆೋರಿಸಲಯಗಿತ್ುು. ಈ ಅನುಸರಣಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ 

ಚಚೆಿಯು ಸಯವಿಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸರ್ಮತ್ರಯಲ್ಲಲ ಜಯರಿಯಲ್ಲಲದ ೆ(ಜ್ ನ್ ೨೦೨೦). 

ಅನುಬಂಧ-3.4ರಲ್ಲಲ ಕಲೆವು  ಕ್ರಮ/ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಾತೆಯಿರುವ ಈ ಮೊದಲು  ಗಮನಿಸಿದ 
ಅಂಶಗಳ ಸಯರಯಂಶವನುು ಮಂಡಳಿಯು ಸಲ್ಲಲಸಿದ ಅನುಸರಣೆಯಂದಗೆ ಹಯಗ  ಅದರ ಮೋಲೆ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ ೆ 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ನಡೆಸುವಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರ ಮತ್ುು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಬಬಂದ 
ನಿೋಡಿದ ಸಹಕಯರ ಮತ್ುು ಸಹಯಯಕಕೆ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಕ್ೃತ್ಜ್ಞವಯಗಿದೆ. 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಯೆಲ್ಲಲ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳು 

ರ್ಯರ್ಚಿ 2019 ರಲ್ಲಲದದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು 15.69 ಲಕ್ಷ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿತ್ುು ಮತ್ುು 
`7,151.26 ಕ ೆೋಟಿ ಅಂತ್ರಮ ರ್ಶಲಕನುು ಹೆ ಂದತ್ುು. ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನವನುು 
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಲರುವ ಕಯಯಿದೆಗಳು ಮತ್ುು ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಂತ್ರರಸುತ್ುವೆ. ಮಂಡಳಿಯು 2014-15ರಿಂದ 
2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವಿಲೆೋವಯರಿಗ ೆಲಭ್ಾವಿರುವ ಕೋೆವಲ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಐದರಷುಟ 
ಹಣವನುು ರ್ಯತ್ರ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಿತ್ುು. 

ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ನೆ ೋಂದಣಿಯಲ್ಲಲನ ಕ ೆರತ,ೆ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ದತ್ುಸಂಚಯದ ಅನುಪಸಿಿತ್ರ, 
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲನ ಕ್ಠಿಣತೆ ಮತ್ುು ಅಸಯಂಗತ್ಾತೆ, ಕಲೆೈಮ್ ಗಳನುು ಸಂಸಕರಿಸಲು ತೆಗದೆುಕೆ ಂಡ ಅತ್ರಯಯದ 
ಸಮಯ, ಸಯಕ್ಷ್ಟಟಲಲದ ಪರಚಯರ ಇತಯಾದಗಳು ಅತ್ಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಬಳಕಗೆೆ ಅಧ್ಯಾರೆ ೋಪಿಸಬಹುದಯದ ಕಯರಣ 

ಗಳಯಗಿದದವು. ಹಿಂದನ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಲ ತೆ ೋರಿಸಿದದರ  ಸಹ, ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ನಯವು ಅಲಕ್ಷಯ ಮತ್ುು 
ಸಯಕ್ಷುಟ ತ್ಪಯಸಣ ೆ ಹಯಗ  ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಗಳ ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯನುು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಪರಸುುತ್ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಸಹ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಉಪಕ್ರವನುು ಸಂಗರಹಿಸದರುವುದು, 
ಸಂಗರಹಿಸುವ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಉಪಕ್ರವನುು ಜ್ಮ ರ್ಯಡದರುವುದು, ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ಮಂಜ್ ರು 
ರ್ಯಡುವಲ್ಲಲನ ವಾತಯಾಸಗಳು ಇತಯಾದಗಳನುು ಗಮನಿಸಲಯಯಿತ್ು. ಇದಲಲದೆ, ಮಂಡಳಿಯು 
ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಯಗದ ವೆಚಚವನುು ರ್ಯಡಿತ್ುು ಹಯಗ  ತೆರಿಗ ೆ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕಯೆನುು ತ್ಪಿಪಸುವಲ್ಲಲ 
ವಿಫಲವಯಗಿತ್ುು. ಪರಮುಖ ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆಗಳನುು ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ: 

೩.೧.೪ ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನಗೆಳಿಗ ೆಹಣದ ಬಳಕೆಯನುು ಬಯಧಿಸುವ ಅಂಶಗಳು 

3.1.4.೧ ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ದತ್ುಸಂಚಯದ ಅನುಪಸಿಿತ್ರ 

18ರಿಂದ 60 ವಷಿದವರೆಗಿನ ಹಯಗ  ಹಿಂದನ 12 ತ್ರಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ 90 ದನಗಳಿಗ ೆಕ್ಡಿಮಯಿಲಲದಂತ ೆ
ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯಮಗಯರಿಯಲ್ಲಲ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ ೆಂಡಿರುವ ಪರತ್ರಯಬಬ ಕ್ಟಟಡ ಕಯರ್ಮಿಕ್ನು ಫಲಯನುಭ್ವಿಯಯಗಿ 
ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿಕೆ ಳಳಲು38 ಎಸ್ಟ ಎಲ್ ಐ/ಎಲ್ ಐ ಗಳಿಗ ೆಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಲಸಬೆೋಕ್ು ಮತ್ುು ಮಂಡಳಿಯು ನಿೋಡುವ 
ಪರಯೋಜ್ನಗಳಿಗ ೆಅಹಿರಯಗಬೆೋಕ್ು.  

                                                           
38 ನೆ ೋಂದಣಿ ಶುಲಕವು `೨೫ ಆಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಪರತ್ರಯಬಬ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಫಲಯನುಭ್ವಿಯು ತ್ನು ನೆ ೋಂದಣಿಯನುು 
ನವಿೋಕ್ರಿಸಲು `೧೫೦ (ಮ ರು ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರ್ಯನಾ) ಅರ್ಥವಯ `೨೫ನುು (ಒಂದು ವಷಿದ ಅವಧಿಗೆ ರ್ಯನಾ) 
ವಂತ್ರಗೆಯನುು ನಿೋಡಲು ಹೆ ಣೆಗಯರನಯಗಿದದನು (ನಿಯಮಗಳು ೨೦ ಮತ್ುು ೨೧ಎ). 



ಅಧ್ಯೆಯ-III 

65 

ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವಯಗಲ್ಲೋ ಅರ್ಥವಯ ಮಂಡಳಿಯಯಗಲ್ಲೋ ಯಯವುದೆೋ ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯನುು ನಡೆಸಿರಲ್ಲಲಲ ಅರ್ಥವಯ 
ದತ್ು ಸಂಚಯರ್ಂದನುು ರ ಪಿಸಲು ಮತ್ುು ನಿಣಿಯ ತೆಗದೆುಕೆ ಳುಳವಲ್ಲಲ ಸಹಯಯ ಪಡೆಯಲು 
ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲ ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಸಂಖಾೆಯನುು ಅಂದಯಜ್ು ರ್ಯಡಲು ಯಯವುದೆೋ ವಾವಸೆಿಯನುು 
ರ ಪಿಸಿರಲ್ಲಲಲ ಎಂಬುದನುು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಇದರ ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯಲ್ಲಲ ಭಯರತ್ದ 
ಜ್ನಗಣತ್ರ 2011ರಿಂದ ಪರಮುಖ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ದತಯುಂಶವನುು ಹಯಗ  ನಿಯತ್ಕಯಲ್ಲಕ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಬಲ 
ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷ (ಪಿಎಲ್ ಎಫ್ ಎಸ್ಟ) 2017-18ರಿಂದ ಒಟುಟ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ ಕ್ಟಟಡ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಅನುಪಯತ್ವನುು 
ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಕ್ಟಟಡ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಸಂಖಾೆಯನುು ಅಂದಯಜ್ು ರ್ಯಡಲು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಪರಯತ್ರುಸಿತ್ು. ಕ್ನಯಿಟಕ್ದಲ್ಲಲ ಅಂದಯಜಿಸಿದದ 28.05 ಲಕ್ಷ39 ಕ್ಟಟಡ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ಪರತ್ರಯಯಗಿ ರ್ಯರ್ಚಿ 
2019ರಲ್ಲಲದದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು 15.69 ಲಕ್ಷ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು (ಶೆೋಕ್ಡಯ 56) ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿತ್ುು (2018-
19ರಲ್ಲಲ ವಿಶೆೋಷ ವಾವಸೆಿ ಮ ಲಕ್ ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿದ 5.05 ಲಕ್ಷ ಎಮ್ ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು 
ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ).  

ಇದಲಲದೆ, ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಸಂಖಾೆ, ನೆ ೋಂದಣಿ ನವಿೋಕ್ರಣ, ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಾ, 
ಪರತ್ರ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ವಿತ್ರಿಸಲಯದ ಪರಯೋಜ್ನಗಳ ಬಗೆೆ ಯಯವುದೆೋ ವಿವರಗಳನುು ಮಂಡಳಿಯು 
ಹೆ ಂದರಲ್ಲಲಲವಯದದರಿಂದ ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಸಂಖಾೆಗೆ ಪರತ್ರಯಯಗಿ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಮೊತ್ುದ 
ದತ್ುಸಂಚಯವನುು ಹೆ ಂದಸಲು ವಿಫಲವಯಗಿತ್ುು, ಇಂತ್ಹ ದತ್ು ಸಂಚಯವು ನಿೋತ್ರಗಳನುು ರಚಿಸಲು 
ಮತ್ುು ಕಯಯಿನಿವಿಹಣೆಯ ವಿಶೆಲೋಷಣೆಗ ೆ ಉಪಯುಕ್ುವಯಗುತ್ರುತ್ುು. ಒಬಬರೆೋ ಫಲಯನುಭ್ವಿ ವಿಭಿನು 
ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ಪಡೆಯುತ್ರುದಯದರೆಯೋ ಎಂಬುದನುು ವಿಶೆಲೋಷ್ಟಸಲು 
ದತ್ುಸಂಚಯವು ಮಂಡಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಬಹುದಯಗಿತ್ುು. ಆದದರಿಂದ, ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಮಂಜ್ ರಯದ ಕಲೆೈಮ್ ಗಳ ಸಂಖಾೆಯನುು ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಸಂಖಾೆಯಂದಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿತ್ು 
ಮತ್ುು 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಒಟುಟ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ ಕೆೋವಲ 3ರಿಂದ 
8ರಷುಟ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು ರ್ಯತ್ರ ನೆರವು ಪಡೆದದಯದರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಯಯಿತ್ು. 
ಮಂಜ್ ರು ರ್ಯಡಿದ ಕಲೆೈಮ್ ಗಳ ಯೋಜ್ನೆವಯರು ವಿವರಗಳನುು ಮತ್ುು ವಿತ್ರಿಸಿದ ನೆರವನುು 
ಅನುಬಂಧ-3.5(ಎ) ಮತ್ುು (ಬಿ)ಯಲ್ಲಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. ಮಂಜ್ ರು ರ್ಯಡಿ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಕಲೆೈಮ್ ಗಳ 
ಬಹುಪಯಲು ರ್ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ವಿವಯಹದ ನೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ಅನುಬಂಧದಂದ 
ನೆ ೋಡಬಹುದು. ವಿಶೆಲೋಷಣೆಯು ಕಳೆಗಿನವುಗಳನುು ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ು. 
 ಮಂಡಳಿಯು ಮುಖಾಮಂತ್ರರ ಅನಿಲ ಭಯಗಾ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ40 ಆರು ಲಕ್ಷ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಗುರಿಯನುು 
ನಿಗದಪಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿತ್ುು ಮತ್ುು ಇದಕಯಕಗಿ ದಯಖಲೆಯಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೋ ಸಮರ್ಥಿನೆ ಇರಲ್ಲಲಲ. 
ಮಂಡಳಿಯು `66 ಕ ೆೋಟಿಯನುು (`264 ಕ ೆೋಟಿಯ ಶೆೋಕ್ಡಯ 25ರಷುಟ ಅದರ ಪಯಲು) ಕ್ನಯಿಟಕ್ 
ಸಕಯಿರದ ಆಹಯರದ ಮತ್ುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬರಯಜ್ು ಇಲಯಖೆಗ ೆ (ಡಿಎಫ್&ಸಿಎಸ್ಟ) ಬಿಡುಗಡೆ 
ರ್ಯಡಿತ್ು (ಫೆಬರವರಿ 2018), ಆದರ ೆಅದರ ಬಳಿ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ಮುಖಾಮಂತ್ರರ ಅನಿಲಭಯಗಾ 
ಯೋಜ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಪರಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಸಂಖಾೆಯ ಬಗೆೆ ಯಯವುದೆೋ 
ವಿವರಗಳಿರಲ್ಲಲಲ. ಇಲಯಖೆಯು 4,055 ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗ ೆ ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ವಿತ್ರಿಸಿದೆ 
ಮತ್ುು `1.72 ಕ ೆೋಟಿ ವೆಚಚವನುು ರ್ಯಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಫ್&ಸಿಎಸ್ಟನಿಂದ ಪಡೆದ ರ್ಯಹಿತ್ರಯು 

                                                           
39 ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ಟ ಅನವಯ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಮಟಟದಲ್ಲಲ ನಿರ್ಯಿಣ ಉದಾಮದಲ್ಲಲರುವ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಸಂಖೆಾಯು ೪೩೪.೮೫ 

ಲಕ್ಷವಯಗಿತ್ುು (ಒಟುಟ ಅಂದಯಜಿತ್ ೩,೭೨೬ ಲಕ್ಷ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ ಶೆೋಕ್ಡಯ ೧೧.೬೭). ೨೦೧೧ರ ಜ್ನಗಣತ್ರಯಲ್ಲಲ  ರಯಷರದ ಒಟುಟ 
ಮುಖಾ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ ಕ್ನಯಿಟಕ್ದ ಪಯಲನುು (ಶೆೋಕ್ಡಯ 6.45) ಅನವಯಿಸಿ ಕ್ನಯಿಟಕ್ದ ಒಟುಟ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ 
ಸಂಖೆಾಯನುು 28.05 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಯಜಿಸಲಯಗಿದೆ. ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು ಪದದ ಅರ್ಥಿವಿವರಣೆಯು  
ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೯೬ರ ಪರಿಚೆಛೋದ ೧೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಅಹಿತಯ ಷರತ್ುುಗಳು ಹಯಗ  ಸೆನಸಸ್ಟ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಯ ಮತ್ುು ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ಟನಲ್ಲಲ ಭಿನುವಯಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲಕೆಯಕಚಯರವನುು ವಿಶೆೋಷಣೆಯಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕಯಗಿದೆ.  

40 ಯೋಜ್ನೆಯು ಉಚಿತ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪಕ್ಿ, `4,040 ವೆಚಚದಲ್ಲಲ ಡಬಲ್ ಬನಿರ್ ಗಯಾಸ್ಟ ಸ ಟೌವ್ ಮತ್ುು ಎರಡು ಸಿಲ್ಲಂಡರ್
ಗಳನುು ನಿೋಡಲು ಉದೆದೋರ್ಶಸಿತ್ುು (ನಿಯಮ ೪೯ಡಿ). 
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(ಜ್ುಲೈೆ 2019) ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ು. ಮೊತ್ುವನುು ಡಿಎಫ್&ಸಿಎಸ್ಟಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಯಡುವ ಮೊದಲು 
ಮಂಡಳಿಯು ಯಯವುದೆೋ ಅಗತ್ಾತಯ ವಿಶೆಲೋಷಣ ೆಅರ್ಥವಯ ಕಯಯಿಸಯಧಾತಯ ಅಧಾಯನವನುು ನಡೆಸದ 
ಕಯರಣ ಮುಖಾಮಂತ್ರರ ಅನಿಲ ಭಯಗಾ ಯೋಜ್ನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ವಯಾಪಿುಯು ಕೋೆವಲ ಶೆೋಕ್ಡಯ 
೦.೬೮ರಷ್ಟಟತ್ುು (ಉದೆದೋರ್ಶತ್ 6,00,000 ರಲ್ಲಲ 4,055) ಮತ್ುು `64.28 ಕ ೆೋಟಿಯಷುಟ ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿಯು 
(`66 ಕ ೆೋಟಿ -`1.72 ಕ ೆೋಟಿ) ನಿಬಿಂಧಿತ್ವಯಗಿ ಉಳಿದತ್ುು. 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರದ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನುಷ್ಯಾನದಂದಯಗಿ ಮುಖಾಮಂತ್ರರ ಅನಿಲಭಯಗಾ 
ಯೋಜ್ನೆಯು ಯಶಸಿವಯಯಗದ ಕಯರಣ ಮುಖಾಮಂತ್ರರ ಅನಿಲಭಯಗಾ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ 
ಬಳಸದೆೋ ಇರುವ ಮೊತ್ುವನುು ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸುವಂತೆ ಡಿಎಫ್&ಸಿಎಸ್ಟ ಆಯುಕ್ುರವರನುು ಕ ೆೋರಲಯಗಿದೆ 
(ಜ್ುಲೈೆ ೨೦೧೯) ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯).  

 50,000 ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಿಎಮ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಟ ಪಯಸ್ಟಗಳನುು (ನಿಯಮ 49-ಇ) 
ಒದಗಿಸುವುದಕಯಕಗಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅಂದಯಜಿತ್ `63 ಕ ೆೋಟಿಯಲ್ಲಲ41 `5.25 ಕ ೆೋಟಿಗಳನುು  
ಬಿಎಮ್ಟಿಸಿಗ ೆ ಮುಂಗಡ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಯಡಿತ್ು (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೧೮). ರ್ಯರ್ಚಿ 2019ರಲ್ಲಲದದಂತೆ  
ಬಿಎಮ್ಟಿಸಿ `1.83 ಕ ೆೋಟಿಗಳಿಗೆ 1,602 ಬಸ್ಟ ಪಯಸ್ಟಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ರ್ಯಡಿತ್ುು. ಗುರಿಯನುು ಮತ್ುು 
ಮುಂಗಡವಯಗಿ ಬಿಎಮ್ಟಿಸಿಗ ೆಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಯಡಿರುವುದನುು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕ ೆಳಳಲು ಮಂಡಳಿಯು 
ಯಯವುದೆೋ ದತಯುಂಶವನುು ಹೆ ಂದರಲ್ಲಲಲ. ಇದು ̀ 3.42 ಕ ೆೋಟಿಗಳಷುಟ ಹಣವನುು ನಿಬಿಂಧಿಸುವಲ್ಲಲ 
ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ು. 

ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿವರಗಳ ದತ್ುಸಂಚಯವನುು ನಿವಿಹಿಸಲು ಕ್ರಮ 

ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಯಗುವುದು ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯). 

ರೋೆಷನ್ ಕಯರ್ಡಿಗಳ, ಜ್ನ ಧನ ಯೋಜ್ನ ೆಮತ್ುು ರಯಜ್ಾ ರೋೆರಯ ದತಯುಂಶದ ೆಂದಗ ೆ ಸಂಯೋಜ್ನ ೆ
ರ್ಯಡುವ ಕಲೆವು ನವಿೋನ ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಪಯರರಂಭಿಸುವ ಮ ಲಕ್ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಬಗೆೆ 
ರ್ಯಹಿತ್ರ ಪಡಯೆಲು ಸಿಳಿೋಯ ಸಂಸೆಿಗಳ ಸಿಬಬಂದಯನುು ಒಳಗ ೆಳುಳವ ಮ ಲಕ್ ಮತ್ುು 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಲ ನ ೆೋಂದಯಯಿಸಿರದ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ದತ್ು ಸಂಚಯವನುು ಪಡಯೆಲು 
ವಿಶೋೆಷ ಕಯಯಿಕ್ರಮ ನಡಸೆುವಂತ ೆರ್ಶಫಯರಸು ರ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ ಐಇಸಿ ಯೋಜ್ನಗೆಳನುು ರ ಪಿಸಬೋೆಕ್ು 
ಮತ್ುು ಅವರ ಕ್ಲಯಾಣಕಯಕಗಿ ನಿೋಡಲಯಗುತ್ರುರುವ ಯೋಜ್ನಗೆಳ ಬಗೆೆ ತ್ರಳಿದಲಲದ ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲನ ಶೋೆಕ್ಡಯ 
೯೧ರಷುಟ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗ ೆತ್ರಳಿಸಲು ರಯಜ್ಾದಯದಾಂತ್ ಜಯಗೃತ್ರ ಅಭಿಯಯನ ನಡಸೆಬೋೆಕ್ು. 

೩.೧.೪.೨ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಯಗಿ ಅನಹಿ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ನ ೆೋಂದಣಿ 

ಮಹಯತ್ೂಗಯಂಧಿ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಗಯರರ್ಮೋಣ ಉದ ೆಾೋಗ ಖಯತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ (ಎಮ್ ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ) 
ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನಯುಗಿ ಸೆೋರಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ವಿಶೆೋಷ ವಾವಸೆಿ ರ್ಯಡಬೆೋಕೆಂದು ಎಲಲ 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರಗಳಿಗ ೆ ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರವು ಸ ಚಿಸಿತ್ು (ಜ್ುಲೈೆ 2013) ಹಯಗ  ಈ ವಿಷಯವನುು 
ಮರುಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರ ತ್ನು ಮೊದಲ್ಲನ ನಿದೆೋಿಶನವನುು ಹಿಂತೆಗದೆುಕೆ ಂಡಿತ್ು (ಫೆಬರವರಿ 2017). 

ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರವು ತ್ನು ನಿದೆೋಿಶನಗಳನುು ಹಿಂತೆಗದೆುಕೆ ಂಡ ನಂತ್ರ (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೧೭) 
ಎಮ್ ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ನೆ ೋಂದಣಿ ಕಲೆಸವನುು ಮಂಡಳಿಯು (ಜ್ುಲೈೆ 2017)  ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ 
ಮುಖಯಂತ್ರ  ಕೈೆಗತೆ್ರುಕ ೆಂಡಿದದನುು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಮಂಡಳಿಯು ತಯನು 
ಗುರಿಯಯಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದದ ೧೨ ಲಕ್ಷ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ ೫.೦೫ ಲಕ್ಷ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿತ್ುು. 67.54 
ಲಕ್ಷ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು (14.09.2019 ರಂದು ಗಮನಿಸಿದ ದತ್ುಸಂಚಯದ ಅನವಯ) ಎಮ್
ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎಯಲ್ಲಲ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ರಯಗಿದದನುು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದದರಿಂದ 
                                                           

41  ಪರತ್ರ ತ್ರಂಗಳಿಗೆ `1,050 X 50,000 ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು X 12 ತ್ರಂಗಳುಗಳು. 
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ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗೆ ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೋ ಸಮರ್ಥಿನೆ ಇರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು ಅವರಲ್ಲಲ 32.58 ಲಕ್ಷ 
ಜ್ನರು ಸಕಿರಯ ಜಯಬ್ ಕಯರ್ಡ ಿ ಗಳನುು ಹೆ ಂದದದರು (2018-19). ಇದಲಲದೆ, ಆಗಸ್ಟಟ 2019ರಲ್ಲಲದದಂತೆ 
ಒಟುಟ ವೆಚಚವಯದ `14.45 ಕ ೆೋಟಿಗೆ ಪರತ್ರಯಯಗಿ ಮಂಡಳಿಯು `6.42 ಕ ೆೋಟಿ (ಶೆೋಕ್ಡಯ 44) ವೆಚಚವನುು 
ಭ್ರಿಸಿತ್ುು. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ ನಿವಿಹಿಸಿದ ಕ್ಳಪೆ ಕಲೆಸದ ಗುಣಮಟಟವನುು ಉಲೆಲೋಖಿಸಿ ಆ ಕಲೆಸವನುು 
ರದುದಗೆ ಳಿಸುವ ಪರಸಯುವನೆಯನುು ಅದು ಸಕಯಿರಕೆಕ ಸಲ್ಲಲಸಿತ್ು (ಆಗಸ್ಟಟ 2019). ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ 
ಅನಹಿ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಲು ಉಪಕ್ರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭ್ರಿಸಿದ `6.42 ಕ ೆೋಟಿ ವಚೆಚವು 
ಫಲಪರದವಯಗಲ್ಲಲಲ. 

ಮಂಡಳಿಯು ಕಯನ ನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಪಯಲ್ಲಸಿದೆ ಮತ್ುು ಅಧಿನಿಯಮ, 1996ರ ಪರಿಚಛೆೋದ 12ರ 
ಅನವಯ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು ನೆ ೋಂದಣಿ ರ್ಯಡಿದ ೆ ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2019).  
ಎಮ್ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಬರದ ಕಯರಣ ಮತ್ುು 
ಅಂತ್ಹ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಂದ ಉಪಕ್ರವನುು ಕ್ ಡ ಸಂಗರಹಿಸದ ಕಯರಣ ಉತ್ುರವನುು ಒಪಪಲಯಗುವುದಲಲ.   
ಎಮ್ ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಯಗಿ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒಂದರಷುಟ ಉಪಕ್ರವನುು ಪಡೆಯಲು 
ಗಯರರ್ಮೋಣಯಭಿವೃದಿ ಮತ್ುು ಪಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ಇಲಯಖೆಯಂದಗೆ ಈ ವಿಷಯವನುು ಕೈೆಗತೆ್ರು 
ಕ ೆಳಳಲಯಗುವುದು ಎಂದು ನಿಗಿಮನ ಸಭಯೆಲ್ಲಲ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಭ್ರವಸೆ 
ವಾಕ್ುಪಡಿಸಿದರು (ಜ್ನವರಿ 2020). ಎಮ್ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಲನ ಪಯವತ್ರಗಳು ವೆೋತ್ನ ಅರ್ಥವಯ 
ಸರಕ್ುಗಳಿಗಯಗಿ  ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡರಿಂದಲ  ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒಂದರಷುಟ ಉಪಕ್ರನುು ವಸ ಲು 
ರ್ಯಡುವುದು ಕಯಯಿಸಯಧಾವಲಲ. 

೩.೧.೪.೩ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲನ ಕ್ಠಿಣತಗೆಳು ಮತ್ುು ಅಸಮಂಜ್ಸತಗೆಳು  

ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು ಜ್ ನ್ 2012ರಲ್ಲಲ ತ್ಜ್ಞರ ಸರ್ಮತ್ರಯಂದನುು ರಚಿಸಿತ್ು (ರ್ಯರ್ಚಿ 2014ರಲ್ಲಲ ಪುನರ್ 

ರಚಿಸಲಯಯಿತ್ು) ಅದರಲ್ಲಲ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಸಕಯಿರದ ಪರಧ್ಯನ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಗಳು 
ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿದದರು, ಮಂಡಳಿಯ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಯವರು ಸದಸಾ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಯಯಗಿದದರು ಮತ್ುು ಇತ್ರ 
ಇಲಯಖೆಗಳು/ಸಂಸೆಿಗಳ- ಹಣಕಯಸು, ಲೆ ೋಕೆ ೋಪಯೋಗಿ, ಕ್ಂದಯಯ, ನಯಾಷನಲ್ ಲಯ ಸ ಕಲ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಯ ಯ ನಿವಸಿಿಟಿ, ಮುಂತಯದವುಗಳ ಸದಸಾರುಗಳಿದದರು. ತ್ಜ್ಞರ ಸರ್ಮತ್ರಯು 2014-15ರಿಂದ 
2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಮ ರು ಸಭಗೆಳನುು ನಡೆಸಿದ ಹೆ ರತಯಗಿಯ  ನಿಯಮಗಳು 
ಕ್ಠಿಣವಯಗಿದದವು ಅರ್ಥವಯ ಇತ್ರ ಶಯಸನಬದಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ಂದಕಯೆಯಗುತ್ರುರಲ್ಲಲಲ ಎಂಬುದನುು 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನದ ಮೋಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಯಮವನುು ಕಳೆಗೆ 
ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
( ಎ) ಮನೆ ಖರಿೋದಸಲು ಅರ್ಥವಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವು (ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಗೃಹ ಭಯಗಾ) - ನಿಯಮ 42(1)ರ 

ಅನವಯ ಕ್ನಿಷಾ 45 ವಷಿ ವಯಸಿಸನ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಲೆಸಗಯರ ಮತ್ುು ವಯೋನಿವೃತ್ರುಗೆ 15 
ವಷಿಗಳ ಸೆೋವಯೆನುು ಹೆ ಂದರುವವರು ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಗೃಹಭಯಗಾಕಕೆ ಅಹಿರಯಗಿದದರು. ಆದದರಿಂದ, 
ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಯು ಈ ಪರಯೋಜ್ನವನುು 45 ವಷಿ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಲ ರ್ಯತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಅಲಲದೆ, ಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯದ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಲ ಸಯರ್ಯನಾವಯಗಿ ಬಳಸಲಯಗುವ ‘ಸೆೋವ’ೆ ಮತ್ುು 
‘ವಯೋನಿವೃತ್ರು’ ಎಂಬ ಪದಗಳನುು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲ ವಯಾಖಯಾನಿಸಿರಲ್ಲಲಲ. ನಿಯಮ 42(3)ರ 
ಅನವಯ, ಮಂಡಳಿಯು 20 ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಮುಂಗಡವನುು ಸರ್ಯನ ಕ್ಂತ್ುಗಳಲ್ಲಲ 
ವಸ ಲು ರ್ಯಡಬಹುದು. ಕಲೆಸಗಯರನು 45ನೆೋ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಲ ರ್ಯತ್ರ ನೆರವಿಗಯಗಿ ಅಜಿಿ 
ಸಲ್ಲಲಸಬಹುದಯಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರರ್ಥಿ ಕ ೆನೆಯ ಐದು ವಷಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ರ್ಯತ್ರ 
(`1,000 ಪರತ್ರ ತ್ರಂಗಳಿಗ)ೆ ವಸ ಲು ರ್ಯಡಲಯಗುವುದು. 

 ಕಯನ ನುಗಳಲ್ಲಲ ಬದಲಯವಣೆಯನುು ಜಯರಿಗೆ ತ್ರುವುದರ ಮ ಲಕ್ ಯೋಜ್ನೆಯು ಪರಮುಖ 

ಸುಧ್ಯರಣೆಗೆ ಒಳಗಯಗುತ್ುದ ೆಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ಆಗಸ್ಟಟ ೨೦೧೯). 
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(ಬಿ) ರ್ಶಕ್ಷಣ ನೆರವು: ಕ್ನಯಿಟಕ್ದಲ್ಲಲ ಭೌತ್ರಕ್ವಯಗಿ ಸಿಿತ್ವಯಗಿರುವ ರ್ಯನಾತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸೆಿಗಳಲ್ಲಲ 
ನಿಯರ್ಮತ್ ಕ ೆೋಸ್ಟಿಗಳಿಗ ೆದಯಖಲಯಗುವ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ೆರ್ಯತ್ರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ನೆರವು ನಿಬಿಂಧಿಸಲು 
ಮಂಡಳಿಯು ನಿಯಮ 45ನುು ತ್ರದುದಪಡಿ ರ್ಯಡಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2017). ದ ರ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಕ ೆೋಸ್ಟಿ
ಗಳು, ಗೃಹ ಅಧಾಯನ ಕ ೆೋಸ್ಟಿಗಳು, ಆನಲೆೈನ್ ಕ ೆೋಸ್ಟಿಗಳು ಇತಯಾದಗಳಿಗೆ ದಯಖಲಯದ 
ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆಯಲು ಅಹಿರಯಗಿರಲ್ಲಲಲ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ನೆರವನುು 
ಹೆಚಿಚಸುವುದು ಮತ್ುು ವಿಸುರಿಸುವುದು ಉಲೆಲೋಖಿಸಲಯದ ಸಮರ್ಥಿನೆಯಯಗಿತ್ುು. ಕ್ನಯಿಟಕ್ದಲ್ಲಲ 
ಸಂಸೆಿಯು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲರುವುದನುು ಒತಯುಯಿಸುವುದರಿಂದ ನೆರವಿನ ವಯಾಪಿುಯನುು 
ನಿಬಿಂಧಿಸಿದಂತಯಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಹಿತಯಸಕಿುಗೆ ವಿಶೆೋಷವಯಗಿ ವಲಸ ೆ
ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ಹಯನಿಕಯರಕ್ವಯಗಿದದರಿಂದ ಈ ಸಮರ್ಥಿನೆಯು ಒಪುಪವಂತ್ದಯದಗಿರಲ್ಲಲಲ. 

 ಇದಲಲದೆ, ಮಂಡಳಿಯು ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ `5,000ದಂದ 15,000ದವರಗೆಿನ ಪರತ್ರಭಯ 
ನೆರವಿನ ಯೋಜ್ನೆಯನುು ಪಯರರಭಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2017). ಆದರ,ೆ ಈ ಪರಯೋಜ್ನವನುು 
ಪಡೆಯಲು ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಅದು ವಿವರಿಸಿರಲ್ಲಲಲ. ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಒ-೧ 
ಮತ್ುು ಬೆಳಗಯವಿಯ ಎಲ್ಒ-೪ನಲ್ಲಲನ ಆರು ಅಹಿ ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ 
ಪರತ್ರಭಯ ನೆರವನುು ನಿೋಡಿರಲ್ಲಲಲ. 

(ಸಿ) ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕ್ಟಟಡ ಅರ್ಥವಯ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಅರ್ಥವಯ ಅವನ/ಅವಳ ಅವಲಂಬಿತ್ 
ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲನೋೆ ಮದುವಗೆೆ ನೆರವು - ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಅರ್ಥವಯ ಅವನ ಅವಲಂಬಿತ್ ಮಕ್ಕಳ 
ಮದುವೆ ವೆಚಚಗಳನುು ಪ ರೆೈಸಲು ಮಂಡಳಿಯು `50,000ದ ನೆರವನುು ಒದಗಿಸಿತ್ುು (ನಿಯಮ 

49). ‘ಅವಲಂಬಿತ್’ ಎಂಬ ಪದವನುು ನವೆಂಬರ್ 2017ರವರಗೆೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲ ವಯಾಖಯಾನಿಸಿರಲ್ಲಲಲ 
ವಯದದರಿಂದ ಒಂದು ಅಸಪಷಟತೆ ಇದದತ್ು. ಸಂಗಯತ್ರ, ಮಲ ಮಕ್ಕಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಅಪಯರಪು 
ವಯಸಿಸನ ಮಗ ಮತ್ುು ಮಗಳು ಹಯಗ  ಕಯರ್ಮಿಕ್ನ ಜೆ ತೆಯೋ ವಯಸ ರ್ಯಡುತ್ರುರುವ ಮತ್ುು 
ಸಂಪ ಣಿವಯಗಿ ಅವನನೆುೋ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ತ್ಂದೆ ತಯಯಿಯರು ಇವರುಗಳನುು 
‘ಅವಲಂಬಿತ್ರುʼ ಎಂದು ವಯಾಖಯಾನಿಸುವ ಷರತ್ುು ೨(ಪಿ-೧)ನುು ಮಂಡಳಿಯು ಸೆೋರಿಸಿತ್ು 
(ನವೆಂಬರ್ 2017). ಇದು ನಿಯಮ 49ರ ಉಪ-ಷರತ್ುು 2(ಡಿ)ಗೆ ಸಮಂಜ್ಸವಯಗಿರಲ್ಲಲಲ 
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ‘ಯಯರಿಗಯಗಿ ನೆರವನುು ಕ ೆೋರಲಯಗಿದೆಯೋ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವಗೆೆ ಕಯನ ನಿನ 
ಅನವಯ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ವಯಸಸನುು ಹೆ ಂದರಬೆೋಕ್ುʼ ಎಂದು ಕ್ಡಯಾಯಪಡಿಸಿತ್ುು.  ಅಲಲದೆ, 
ಕ್ನಯಿಟಕ್ದಲ್ಲಲ ಮದುವ ೆನಡೆದರ ೆರ್ಯತ್ರ ನೆರವು ಲಭ್ಾವಿದದತ್ು (ನಿಗದತ್ ನಮ ನೆ XXI I I ರ 
ಕ್ರಮಸಂಖಾೆ-5). ಈ ನಿಬಿಂಧವು ನಿಯಮವನುು ಕ್ಠಿಣಗೆ ಳಿಸಿತ್ುು ಮತ್ುು ವಿಶೆೋಷವಯಗಿ ವಲಸ ೆ
ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ಪರತ್ರಕ್ ಲವಯಗಿತ್ುು. 

(ಡಿ) ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಮಹಿಳಯ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು ಮಗುವನುು ಹೆರಲು ನೆರವು- ತಯಯಿಯ 

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಲ ಕ್ನಿಷಾ ಮ ರು ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬಯಂರ್ಡ (ತಯಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಯಂರ್ಡ) ರ ಪದಲ್ಲಲ 
ನೆರವನುು ನಿೋಡಲು ಮಂಡಳಿಯು ನಿಯಮ 43ನುು ತ್ರದುದಪಡಿ ರ್ಯಡಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2017). 

ಇದು ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಯರ ನಿೋಡುತ್ುದೆ, ವಾರ್ಥಿ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಲ ವಚೆಚ ರ್ಯಡುವುದನುು ತ್ಪಿಪಸುತ್ುದೆ 
ಮತ್ುು ಪರಯೋಜ್ನವು ಸಿರೋ ಫಲಯನುಭ್ವಿಯನುು ತ್ಲುಪುತ್ುದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯಯಿತ್ು. 
ಈ ತ್ರದುದಪಡಿಗೆ ಮುಂಚಿತ್ವಯಗಿ, ಮೊತ್ುವನುು ಮಹಿಳಯ ಫಲಯನುಭ್ವಿಯ ಬಯಾಂಕ್ ಖಯತೆಗೆ 
ವಗಯಿಯಿಸುತ್ರುದದರಿಂದ ಸಮರ್ಥಿನೆಯು ಸರಿಯಯಗಿರಲ್ಲಲಲ. ಇದಲಲದೆ, ಬಯಂರ್ಡ ರ ಪದಲ್ಲಲನ 
ನೆರವು ಕ್ನಿಷಾ ಮ ರು ವಷಿಗಳವರಗೆೆ ನಿಬಿಂಧಿತ್ವಯಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಿಗ ೆವೆಚಚಗಳನುು 
ಪ ರೆೈಸಲು ನೆರವು ನಿೋಡುವ ನಿಯಮ 43ರ ಉದೆದೋಶವನುು ಈ ತ್ರದುದಪಡಿಯು 
ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದಂತಯಯಿತ್ು. 

(ಇ) ಸಯವು ಅರ್ಥವಯ ಭಯಗಶಃ ಅಂಗವೆೈಫಲಾಕಕೆ ಕಯರಣವಯದ ಅಪಘಾತ್ದ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಲ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗೆ 
ನೆರವು - ಮಂಡಳಿಯು ನಿಯಮ 47(2)ನುು ತ್ರದುದಪಡಿ ರ್ಯಡಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2017) ಮತ್ುು 
ಉದೆ ಾೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅಪಘಾತ್ಕ ೆಕಳಗಯದ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮ ಲಕ್ 
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ಯಯವುದೆೋ ನೆರವು ದೆ ರೆಯುವುದಲಲ ಎಂದು ಷರತ್ುು ವಿಧಿಸಿತ್ು. ಅಂತ್ಹ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ 
ಉದೆ ಾೋಗಿಗಳ ಪರಿಹಯರ ಕಯಯದ 1923ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಉದ ೆಾೋಗದಯತ್ರಿಂದ 
ಪರಿಹಯರ ನಿೋಡಲಯಗುವುದು ಎಂಬ ಕಯರಣವನುು ಉಲೆಲೋಖಿಸಲಯಗಿತ್ುು. 
ಆದರ,ೆ ಕಯಯಿಕ್ಷೋೆತ್ರದಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೋ ಕಯಯಿಲೆ ಅರ್ಥವಯ ಅಪಘಾತ್ದಂದಯಗಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಯು 
ಅಂಗವಿಕ್ಲನಯದರೆ, ಅಂಗವೆೈಕ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿ (`1,000 ಪರತ್ರ ತ್ರಂಗಳು) ಮತ್ುು ಅನುಗರಹಪ ರಕ್ 
ಧನದ (`2,00,000 ವರಗೆ)ೆ ರ ಪದಲ್ಲಲ ಮಂಡಳಿಯು ನೆರವು ನಿೋಡುತ್ರುದದರಿಂದ ಈ 

ಸಮರ್ಥಿನೆಯು ನಿಯಮ 40ಕಕೆ ಹೆ ಂದಕಯೆಯಗುವುದಲಲ. ಅಲಲದ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲ್ಲಲ 
ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಿಗ ೆ ತ್ಕ್ಷಣದ ನೆರವು ನಿೋಡುವ ಜ್ವಯಬಯದರಿಯನುು ಮಂಡಳಿಯು  
(ಪರಿಚಛೆೋದ 22) ಬಿಟುಟಕೆ ಡುವುದರ ಮ ಲಕ್ ತ್ರದುದಪಡಿಯು 1996ರ ಕಯಯಿದೆಯ 

ಉದೆದೋಶವನುು ದುಬಿಲಗೆ ಳಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಸಿಳದಲ್ಲಲ ಅಪಘಾತ್ದಂದಯಗಿ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ 
ಮರಣ ಹೆ ಂದದ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಲ ನಯಮನಿದೆೋಿರ್ಶತ್ರಿಗೆ ಲಭ್ಾವಿರುವ ಸಹಯಯವನುು 
ಲಭ್ಾವಿಲಲದಂತ ೆರ್ಯಡುತ್ುದೆ. 
ಮಂಡಳಿಯು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಅಭಿಪಯರಯವನುು ಒಪಿಪಕ ೆಂಡಿತ್ು (ಆಗಸ್ಟಟ 2019) ಮತ್ುು 
ನಿಯಮ ೪೭ಕಕೆ ತ್ರದುದಪಡಿಯನುು ಪರಸಯುವಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುು ಅದು ಕಯನ ನು ಮತ್ುು ಸಂಸದೋಯ 

ವಾವಹಯರಗಳ ಇಲಯಖೆಯಲ್ಲಲ ಬಯಕಿ ಉಳಿದದೆ ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು. 

ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳು ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ಪಡೆಯುವುದಕಕೆ ಅನುವು ರ್ಯಡಿಕ ೆಡಲು ಅಗತ್ಾ 
ತ್ರದುದಪಡಿಗಳನುು ರ್ಯಡಲು ಮತ್ುು ನಿಬಿಂಧಿತ್ ಷರತ್ುುಗಳನುು ತೆಗೆದುಹಯಕ್ಲು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ ೆಳಳಲಯಗುವುದು 
ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2019). 

೩.೧.೪.4 ಪರಚಯರದ ಅಭಯವದಂದ ಯೋಜ್ನಗೆಳ ಬಗೆೆ ಕ್ಡಿಮ ಜಯಗೃತ್ರ 

ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳು ತ್ಮೂ ಬೆೋಡಿಕಯೆನುು ಸಪಷಟವಯಗಿ ಹೆೋಳುವುದನುು ಮತ್ುು ತ್ಮೂ ಹಕ್ುಕಗಳನುು 
ಪಡೆಯುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳಳಲು ಸಂಭಯವಾ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಲ್ಲಲ ಜಯಗೃತ್ರ ಮ ಡಿಸುವುದು  
ಪರಮುಖವಯಗಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಯಯವುದೆೋ ರ್ಯಹಿತ್ರ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ಸಂವಹನ (ಐಇಸಿ) 
ಯೋಜ್ನೆಯನುು ರ ಪಿಸಿರಲ್ಲಲಲವೆಂಬುದನುು ತ್ನಿಖೆಯು ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು. ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗಯಗಿ 
ಕ್ನಯಿಟಕ್ ರಯಜ್ಾ ಕಯನ ನು ಸೆೋವಗೆಳ ಪಯರಧಿಕಯರವು (ಕಎೆಸ್ಟಎಲ್ಎಸ್ಟಎ) ವಿವಿಧ ಜಯಗೃತ್ರ 
ಕಯಯಿಕ್ರಮಗಳನುು ನಡೆಸುತ್ರುದದರ  ಸಹ ಈ ಕಯಯಿಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಯಯವುದೆೋ ರ್ಯಹಿತ್ರ 
ಇರಲ್ಲಲಲ. ಕಎೆಸ್ಟಎಲ್ಎಸ್ಟಎಯಿಂದ ಪಡೆದ (ಸೆಪಟೆಂಬರ್ 2019) ರ್ಯಹಿತ್ರಯ ವಿಶೆಲೋಷಣಯೆು  
2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲ ನಡೆಸಿದ 865 ಜಯಗೃತ್ರ ಕಯಯಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಲ  
1.43 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಾರ್ಥಿಗಳು (ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ೧೫.೬೯ ಲಕ್ಷ ಒಟುಟ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ 
ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒಂಬತ್ುರಷುಟ) ಭಯಗವಹಿಸಿದದರು ಎಂಬುದನುು ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು. ಅಲಲದ,ೆ ಹೆ ಸದಯಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ 
ನಯಲುಕ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ ೆ ಮಂಡಳಿಯು ಯಯವುದೆೋ ಮಂಜ್ ರು ರ್ಯಡುವ ಅಧಿಕಯರಿಗಳನುು 
ಸಪಷಟಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು ಆ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಜ್ನಪಿರಯಗೆ ಳಿಸಲು ಯಯವುದೆೋ ನಿದಿಷಟ ಜಯಗೃತ್ರ 
ಅಭಿಯಯನಗಳನುು ಕೈೆಗ ೆಳಳಲ್ಲಲಲ. ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಾವಿದದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಪರಚಯರವು 
ಕ್ಳಪೆಯಯಗಿತ್ುು ಎಂಬುದು ಸಪಷಟವಯಗಿತ್ುು. ಇದರ ಪರಭಯವವನುು ಕೆಳಗ ೆವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

(i) ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಮಹಿಳಯ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ (ನಿಯಮ ೪೩-ಎ: ತಯಯಿ ಮಗು ಸಹಯಯ 

ಹಸು) ಮಗುವಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಾಕಯಂಶದ ಬೆಂಬಲದ ನೆರವು ಹೆರಿಗಯೆ ದನಯಂಕ್ದಂದ ಮ ರು ವಷಿಗಳ 
ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಾವಿರುತ್ುದೆ.  ಹಿೋಗೆ, 2016-17ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರ್ಯತ್ೃತ್ವ ನೆರವನುು ಪಡೆದ 
(ನಿಯಮ ೪೩ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ) 1,562 ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಮಹಿಳಯ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು, ನಿಯಮ ೪೩ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 
2018-19ನೆೋ ಸಯಲ್ಲನಲ ಲ ಈ ಪರಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆಯಲು ಅಹಿರಯಗಿದದರು. ಆದರ,ೆ ಈ ನೆರವಿನ 
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ಅರಿವು ಇಲಲದದುದದರಿಂದ ಅವರು ಅದನುು ಕಲೆೈಮ್ ರ್ಯಡದದದ ಕಯರಣ ಅವರು `93.72 ಲಕ್ಷ  
(ತ್ಲಯ `6,000) ನೆರವಿನಿಂದ ವಂಚಿತ್ರಯದರು. 
(ii) ಫಲಯನುಭ್ವಿಯು ಅಪಘಾತ್ದಂದ ಸಯವಿಗಿೋಡಯದ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಲ ನಯಮನಿದೆೋಿರ್ಶತ್ರು 
`5,00,000 ನೆರವಿಗ ೆಅಹಿರಯಗುತಯುರೆ (ನಿಯಮ 47). ಅಂತ್ಹ ನಯಮನಿದೆೋಿರ್ಶತ್ರು ಅದೆೋ ದಯಖಲೆಗಳ 
ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ (ಮರಣ ಪರರ್ಯಣಪತ್ರ, ನಯಮನಿದೆೋಿಶನ ನಮ ನೆ, ಇತಯಾದ) ನಿಯಮ 44ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಲ `54,00042 ಮೊತ್ುವನುು ಪಡೆಯಲು ಅಹಿರಯಗಿರುತಯುರೆ. 2014-15ರಿಂದ  
2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಮಂಡಳಿಯು 218 ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ ಆಕ್ಸಿೂಕ್ ಸಯವಿಗೆ ನೆರವನುು ವಿತ್ರಿಸಿದರೆ ಈ 

ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ ನಿಯಮ 44ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಿವೋಕಯರಯಹಿ ನೆರವನುು ಯಯರ  ಕಲೆೈಮ್ ರ್ಯಡಲ್ಲಲಲ. 
ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಈ 218 ಪರಕ್ರಣಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ `1.18 ಕ ೆೋಟಿಯ (ತ್ಲಯ `54,000) 
ಉಪಕ್ರದ ಹಣವನುು ಬಳಸಿಕ ೆಳಳಲು ಮಂಡಳಿಯು ವಿಫಲವಯಯಿತ್ು. 
ಲೆ ೋಪದೆ ೋಷಗಳನುು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುು ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ಅಗತ್ಾ ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಳಳಲು ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಿರವು ಒಪಿಪಕ ೆಂಡಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2019) ಮತ್ುು ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಇನುು ಮುಂದೆ 
ನಿಯಮ 44 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಹಯಯವನುು ವಿಸುರಿಸಲು ತ್ರಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡುವಂತೆ ಎಎಲ್ಸಿಗಳು/  
ಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಸ ಚಿಸಲಯಗುವುದು ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು. 

ಸಮಗರ ಐಇಸಿ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮ ಲಕ್ ಜಯಗೃತ್ರ ಮ ಡಿಸಲು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರಮವನುು ಪಯರರಂಭಿಸಲು 
ಮಂಡಳಿ ಯೋಜಿಸುತ್ರುದೆ ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2019). 

೩.೧.೪.೫ ಕೆಲೈಮ್ಗಳನುು ಮಂಜ್ ರು ರ್ಯಡುವಲ್ಲಲ ಅತ್ರಯಯದ ವಿಳಂಬ 

ಅಧಿನಿಯಮ, 1996ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಅನುಷ್ಯಾನವನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು, ರ್ಯನಾ 
ಸರ್ೋಿಚಚ ನಯಾಯಯಲಯವು ಕಯಯಿದೆಯಡಿ ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗ ೆನಿಗದ 
ಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದೆ ಳಗ,ೆ ಅಂದರ ೆ ಆರು ತ್ರಂಗಳೂೆಳಗೆ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ು ಎಂದು ನಿದೆೋಿರ್ಶಸಿತ್ು  
(ಜ್ನವರಿ 2010). 

ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗ ೆಸಮಯಕಕೆ ಸರಿಯಯಗಿ ನೆರವನುು ನಿೋಡಲು ಮಂಡಳಿಯು ಯಯವುದೆೋ 
ಸಮಯದ ರ್ಮತ್ರಯನುು ನಿಗದಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಲವೆಂದು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು  
ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಆರು ಜಿಲೆಲಗಳಲ್ಲಲ ಕೆಲೈಮ್ಗಳನುು ಸಂಸಕರಿಸುವುದಕಕೆ 33 ತ್ರಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ 
ವಿಳಂಬವಿತ್ುು. ಮಂಡಳಿಯ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಯವರು ಮಂಜ್ ರಯತ್ರ ಅಧಿಕಯರಿಯಯಗಿದದ ಪಿಂಚಣಿ 

ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ,ೆ ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ 81ರಲ್ಲಲ 52 ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು 
ಮಂಜ್ ರು ರ್ಯಡಲು 78 ತ್ರಂಗಳುಗಳವರೆಗ ೆಸಮಯ ತೆಗದೆುಕೆ ಂಡಿದದರು. 

ಜ್ ನ್ ೨೦೧೯ರಿಂದ ಏಳು ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಸಕಯಲ43 ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ತ್ರಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಯಿರವು 
ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2019). ಆದರ , ಅಂತ್ಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುು ಉಳಿದ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಸಕಯಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ತ್ರುವ ಸಿಿತ್ರಯನುು ಸಲ್ಲಲಸಲ್ಲಲಲ. ನಿಗಿಮನ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  
(ಜ್ನವರಿ 2020), ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಯವರು ಸಿಬಬಂದ ಕ ೆರತಯೆನುು ಪರಮುಖ 

ಅಡಚಣೆಯಂದು ಉಲೆಲೋಖಿಸಿದರು ಮತ್ುು ಅತ್ರಯಯದ ವಿಳಂಬಗಳನುು ತ್ಪಿಪಸಲು ಕ್ರಮ 

ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಯಗುವುದು ಎಂದು ಭ್ರವಸೆ ನಿೋಡಿದರು. 

                                                           
42 ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಹಠಯತ್ ನಿಧನದಂದ ಉಂಟಯಗುವ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕ್ಷಟವನುು ತ್ಗಿೆಸಲು ಅನುಗರಹ ಪ ವಿಕ್ವಯಗಿ 

`೫೦,೦೦೦ ಮತ್ುು ಅಂತ್ಾಕಿರಯಯ ವೆಚಚಗಳನುು ಪ ರೆೈಸಲು `4,000. 
43 ನಿಗದತ್ ಸಮಯದ ರ್ಮತ್ರಯಳಗೆ ನಯಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಸೆೋವೆಗಳ ಖಯತ್ರಿ ಒದಗಿಸಲು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರ 2011ರಲ್ಲಲ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದ 
ಕಯಯಿದೆ (ಕ್ನಯಿಟಕ್ ಸಕಯಲ ಸೆೋವೆಗಳ ಕಯಯಿದೆ ಅರ್ಥವಯ ನಯಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಸೆೋವೆಗಳ ಖಯತ್ರಿ ಕಯಯಿದೆ). 
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ಕೆಲೈಮ್ಗಳನುು ಇತ್ಾರ್ಥಿಗ ೆಳಿಸಲು ಸಮಯವನುು ನಿಗದಪಡಿಸಬೋೆಕ್ು ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ ಕೆಲೈಮ್ಗಳನುು ನಿಗದತ್ 
ಸಮಯದ ೆಳಗ ೆ ಇತ್ಾರ್ಥಿಗ ೆಳಿಸಲಯಗಿದ ೆ ಎಂಬುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳಳಲು ಕ್ರಮಗಳನುು 
ತಗೆದೆುಕ ೆಳಳಬೋೆಕಂೆದು ರ್ಶಫಯರಸು ರ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ 

೩.೧.೪.೬ ಕಯಯಿದ ೆಮತ್ುು ಸಕಯಿರಿ ಅಧಿಸ ಚನಯೆ ನಡುವ ೆಅಸಮಂಜ್ಸತಗೆಳು 

ಸಿಳಿೋಯ ಸಂಸೆಿಗಳು ಅರ್ಥವಯ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು ಉಪಕ್ರ ಸಂಗರಹಿಸುವ ಮ ಲಕ್ ಸಂಗರಹಿಸಿದ 
ಉಪಕ್ರದ ಆದಯಯವನುು ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ುದ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒಂದನುು ರ್ಮೋರದಂತೆ ಅಂತ್ಹ ಉಪಕ್ರದ 
ಸಂಗರಹಣಯ ಶುಲಕವನಯುಗಿ ಕ್ಡಿದುಕ ೆಂಡು ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಯವತ್ರಸಬೋೆಕ್ು ಎಂದು ಉಪಕ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 

1996 ಷರತ್ುು ವಿಧಿಸಿದ.ೆ ಇದು ಯೋಜ್ನೆಯನುು ಅನುಮೊೋದಸುವ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಮುಂಗಡವಯಗಿ 
ಸಂಗರಹಿಸಿದದ ಸಕಯಿರಿ ಮತ್ುು ಖಯಸಗಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆಸಂಗರಹಿಸಿದ ಉಪಕ್ರವನುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿತ್ುು, 

ಆದರ,ೆ ಸಕಯಿರಿ ಕಲೆಸಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗರಹಣಯ ಶುಲಕವನುು ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆಳಿಸಲು ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಿರವು ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸ ಚನೆಯಲ್ಲಲ (ಜ್ನವರಿ 2007) ಯಯವುದೆೋ ಷರತ್ುು ಇರಲ್ಲಲಲ. ಅಲಲದೆ, 
ಸಲ್ಲಲಸಿದ ಸೆೋವಗೆಳಿಗ ೆ ಮಂಡಳಿಯು ಉಪಕ್ರ ಸಂಗರಹದ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒಂದರಷಟನುು ಯೋಜ್ನಯ 
ಅನುಮೊೋದನಯ ಪಯರಧಿಕಯರಕಕೆ (ಸಿಳಿೋಯ ಸಂಸೆಿ) ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಬೋೆಕ್ು ಎಂದು ಅಧಿಸ ಚನೆಯ ಕ್ಲಮು 
(ಸಿ) ಷರತ್ುು ವಿಧಿಸಿತ್ುು. ಹಿೋಗೆ, ಉಪಕ್ರ ಕಯಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುು ಸಕಯಿರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಯ 

ನಡುವ ೆಅಸರ್ಯನತೆಗಳಿದದವು. ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹಣಯ ಶುಲಕಗಳ ಮರುಪಯವತ್ರಯ 

ಬಗೆೆ ಸರ್ಯನತೆಯಿರಲ್ಲಲಲ/ಏಕ್ರ ಪವಯಗಿರಲ್ಲಲಲ. 

3.1.5 ಉಪಕ್ರದ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ಬಳಕಯೆಲ್ಲಲ ನ ಾನತಗೆಳು 

3.1.5.1 ಸಯವಿಜ್ನಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಗಳಲ್ಲಲ ಉಳಿದರುವ ಉಪಕ್ರ 

ರಯಜ್ಾದ ಇಲಯಖೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಉಪಕ್ರವನುು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ರಿಂದ ಖಜಯನ-ೆ2ರಲ್ಲಲ ಲೆಕ್ಕರ್ಶೋಷ್ಟಿಕೆ 
‘೮೪೮೯-೦೦-೧೨೦-೦-೧೮-೬೬೦' ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಲೆಕ್ಕಹಯಕ್ಲಯಗುತ್ುದೆ. ಖಜಯನ-ೆ2ರ ವಾವಸೆಿಯಿಂದ 
ಪಯವತ್ರಗಳನುು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನು ಬಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಗಯರಹಕ್ರಯಗಿ 
ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದು ಅಗತ್ಾವಯಗಿತ್ುು. 

2017-18 ಮತ್ುು 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಕ್ರಮವಯಗಿ `37.94 ಕ ೆೋಟಿ ಮತ್ುು `187.43 ಕೆ ೋಟಿ 
ಮೊತ್ುದ ಸಿವೋಕ್ೃತ್ರಗಳನುು ಈ ಲೆಕ್ಕರ್ಶೋಷ್ಟಿಕಗೆೆ ಜ್ಮ ರ್ಯಡಲಯಗಿತ್ುು ಎಂದು ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಯು ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು, 
ಆದರ,ೆ ಮಂಡಳಿಯು ಗಯರಹಕ್ನಯಗಿ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ವಯಗಿರದ ಕಯರಣ ಯಯವುದೆೋ ವೆಚಚಗಳನುು 
ಭ್ರಿಸಲಯಗಿಲಲ (ಆಗಸ್ಟಟ 2019). ಇದು ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಟುಟ `225.37 ಕ ೆೋಟಿಗಳ ಆದಯಯದ ನಷಟದಲ್ಲಲ 
ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಆ ಮೊತ್ುವು ಸಯವಿಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಲ ವಿತ್ರಿಸಲಯಗದ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕಯೆಯಗಿ 
ಮುಂದುವರಿಯಿತ್ು. 

ಮಂಡಳಿಯ ಲೆಕ್ಕಕಕೆ `೨೨೫.೩೭ ಕ ೆೋಟಿಗಳ ವಗಯಿವಣೆಯನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಯಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯). ಖಜಯನೆ-೨ ವಾವಸೆಿಯಲ್ಲಲ ಮಂಡಳಿಯನುು 
ಗಯರಹಕ್ರನಯುಗಿ ನೆ ೋಂದಯಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧವಯಗಿ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಸಕಯಿರದ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಗಳು 
ಸ ಕ್ು ಕ್ರಮವನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಳುಳವ ಭ್ರವಸೆಯನುು ನಿೋಡಿದರು (ಜ್ನವರಿ ೨೦೨೦).  
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3.1.5.2  ಉಪಕ್ರದ ಸಂಗರಹಣ ೆರ್ಯಡದರುವುದು 

ಹೆ ಸ ಚೆಕ್ಗಳನುು ಸಿವೋಕ್ರಿಸದ ಕಯರಣ ಉಪಕ್ರದ ಸಂಗರಹಣ ೆರ್ಯಡದರುವುದನುು 2014ರ ವರದ 
ಸಂಖಾೆ-3ರ ಕ್ಂಡಿಕೆ 3.3.5.4 ರಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೋಖಿಸಲಯಗಿತ್ುು.  ರ್ಯರ್ಚಿ 2019ರಲ್ಲಲದದಂತೆ  `17.08 ಕ ೆೋಟಿ 
ಮೊತ್ುದ 8,510 ದೆ ೋಷಯುಕ್ು ಚೆಕ್/ಡಿರ್ಯಾಂರ್ಡ ಡಯರಫ್ಟಗಳನುು ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಿತ್ು 
ಎಂಬುದನುು ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಯು ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು (ಟಪಯಲ್ ರಿಟನ್ಸಿ44-`9.75 ಕ ೆೋಟಿ ರ್ೌಲಾದ 6,171 

ಉಪಕ್ರಣಗಳು ಮತ್ುು ಬಯಾಂಕ್ ರಿಟನ್ಸಿ45 -`7.33 ಕ ೆೋಟಿ ರ್ೌಲಾದ 2,339 ಉಪಕ್ರಣಗಳು). 
ಅಕೆ ಟೋಬರ್ 2018 ರವರೆಗ ೆಯಯವುದೆೋ ನೆನಪೆ ೋಲೆಗಳನುು ನಿೋಡಿರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು ಅಕೆ ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ 

2018 ಮತ್ುು ಜ್ನವರಿ-ರ್ಯರ್ಚಿ 2019ರಲ್ಲಲ ಜಯರಿ ರ್ಯಡಿದ ನೆನಪೆ ೋಲೆಗಳು ಕೋೆವಲ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಆರರಷುಟ 
ಪರಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ರ್ಯತ್ರವಯಗಿದದವು (`17.08 ಕ ೆೋಟಿಯಲ್ಲಲ `1.10 ಕ ೆೋಟಿ). ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಈ ಎಲಯಲ 
ಪರಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು ಹೆ ಸ ಚೆಕ್/ಡಯರಫ್ಟಗಳನುು ಇನ ು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಬೋೆಕಿದುದ ಇದು 
`17.08 ಕ ೆೋಟಿ ಮೊತ್ುದ ಉಪಕ್ರವನುು ಸಂಗರಹಿಸದರುವಲ್ಲಲ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ು  (ಆಗಸ್ಟಟ 2019). 

ದೃಷ್ಯಟಂತ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ ಪಯರಧಿಕಯರವು (ಬಿಡಿಎ) ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಯವತ್ರಸಬೋೆಕಯದ ಉಪಕ್ರದ ಕ್ಡೆಗೆ 
`2,08,70,536 ಮೊತ್ುದ ಎರಡು ಚೆಕ್ಗಳನುು (ದನಯಂಕ್ 27.02.2018ರ ಚೆಕ್ ಸಂಖಾೆಗಳು 695480 
ಮತ್ುು 695481 ಮ ಲಕ್ `1,25,66,766 ಮತ್ುು `83,03,770) ನಿೋಡಿತ್ುು. ಈ ಚೆಕ್ಗಳನುು ಕೋೆವಲ 
ಒಂದು ದನದ ಸಮಯದ ರ್ಯನಾತೆಯಂದಗ ೆಮಂಡಳಿಯು 26.05.2018ರಂದು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿತ್ು. ನಿಗದತ್ 
ಸಮಯದೆ ಳಗೆ ಚೆಕ್ಗಳನುು ಬಯಾಂಕ್ಗಳಿಗ ೆ ಪರಸುುತ್ಪಡಿಸಲು ಸಯಧಾವಯಗದ ಕಯರಣ ಅವು ಅವಧಿ 
ರ್ಮೋರಿದ ಚೆಕ್ಗಳಯದವು.  ಹೆ ಸ ಚೆಕ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಗಯಗಿ ಚೆಕ್ಗಳನುು  ಬಿಡಿಎಗ ೆಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಲಯಯಿತ್ು 
(ಮೋ 2018). ಮೋಲೆ ತ್ರಳಿಸಿದ ಮೊತ್ುಗಳಿಗ ೆಇಲ್ಲಲಯವರಗೆೆ (ಸಪೆೆಟಂಬರ್ 2019) ಹೆ ಸ ಚೆಕ್ಗಳನುು 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಲಯಗಿಲಲ. ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮೊತ್ುವನುು ಜ್ಮಯಯಗಬೆೋಕಯಗಿರುವುದು ಎಂದು ಪರತ್ರಬಿಂಬಿಸದ 
ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಸಿವೋಕ್ೃತ್ರಗಳನುು ವಯಸುವಕಿಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಹೆೋಳಲಯಗಿದೆ. 

3.1.5.೩  ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ ಉಪಕ್ರವನುು ಜ್ಮ ರ್ಯಡದರುವುದು 

ಉಪಕ್ರ ಸಂಗರಹಿಸುವ ಪಯರಧಿಕಯರಗಳು ಉಪಕ್ರ ಸಂಗರಹಿಸಿದ 30 ದನಗಳೂೆಳಗೆ ಅದನುು ಮಂಡಳಿಗೆ 
ವಗಯಿಯಿಸಬೆೋಕ್ು ಎಂದು ಉಪಕ್ರ ಕಯಯಿದೆ 1996ರ ಅನುಚಛೆೋದ 3 ನಿಗದಪಡಿಸುತ್ುದೆ. 

ಹಿಂದನ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಲ (ಕ್ಂಡಿಕೆ ೩.೩.೫.೩) ತ್ರಳಿಸಿದದರ  ಸಹ ಸಕಯಿರಿ ಇಲಯಖೆಗಳು, 
ಸಯವಿಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಸಂಸೆಿಗಳು, ಮುಂತಯದವುಗಳು ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಉಪಕ್ರವನುು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಮಂಡಳಿಯ 

ಖಯತೆಗೆ ಜ್ಮ ರ್ಯಡಲಯಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೋ 
ವಾವಸೆಿ ಇಲಲದರುವುದು ಮುಂದುವರೆದತ್ುು. `10.01 ಕ ೆೋಟಿ ಮೊತ್ುದ ಉಪಕ್ರ ಆದಯಯವನುು 
ಮಂಡಳಿಗೆ ಜ್ಮ ರ್ಯಡಿರಲ್ಲಲಲವೆಂದು (ರ್ಯರ್ಚಿ 2019) ಮ ರು ನಗರ ಸಿಳಿೋಯ ಸಂಸೆಿಗಳಿಂದ (ಸಿಸಿ, 
ಕ್ಲಬುರಗಿ, ಸಿಎಮ್ಸಿ, ಬಿೋದರ್ ಮತ್ುು ಸಿಎಮ್ಸಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) ಪಡೆದ ರ್ಯಹಿತ್ರಯು 
ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ು. ಇದರಲ್ಲಲ, ಸಿಎಮ್ಸಿ, ಬಿೋದರ್ ಮಂಜ್ ರು ರ್ಯಡಿದ ಕ್ಟಟಡ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ `54.42 ಲಕ್ಷ 2015-16ನೆೋ ಸಯಲ್ಲನಿಂದ ಬಯಕಿ ಉಳಿದದೆ.  ಸ ಕ್ುವಯದ ಕಯಯಿವಿಧ್ಯನದ 
ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯಲ್ಲಲ ಮಂಡಳಿಯು ಆದಯಯವನುು ಕ್ಳದೆುಕೆ ಳುಳವ ಮತ್ುು ಉಪಕ್ರವನುು ಸಂಗರಹಿಸುವ 
ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿಗಳನುು ರ್ಯಗಿಪಲಲಟ ರ್ಯಡುವ ಸಯಧಾತೆಯನುು ತ್ಳಿಳಹಯಕ್ಲಯಗುವುದಲಲ. 

                                                           
44 ಮಂಡಳಿಯು ದೆ ೋಷಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಚೆಕ್/ಡಯರಫ್ಟಗಳನುು ಸೆಳದೆವರಿಗೆ ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಿದುದ. 
45 ಬಯಾಂಕ್, ದೆ ೋಷಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಸೆಳದೆವರಿಗೆ ಅವುಗಳನುು ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಲು ಚೆಕ್ಗಳು/ಡಯರಫ್ಟಗಳನುು ಮಂಡಳಿಗೆ 

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಿದುದ. 
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ದೃಷ್ಯಟಂತ್ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುು ನಿೋಡುವಯಗ ಅಂದಯಜ್ು ವೆಚಚದ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒಂದರಷಟನುು ಸಂಗರಹಿಸಿ 
ಅದನುು ಮಂಡಳಿಗೆ ವಗಯಿವಣೆ ರ್ಯಡುವುದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಎಮ್ಸಿಯ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕಯೆಯಗಿತ್ುು. 
ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ರವರೆಗ ೆಸಿಎಮ್ಸಿಯು ಅಜಿಿದಯರರಿಂದ ಡಿರ್ಯಾಂರ್ಡ ಡಯರಫ್ಟಗಳ (ಡಿಡಿ) ರ ಪದಲ್ಲಲ 
ಉಪಕ್ರದ ಮೊತ್ುವನುು ಸಂಗರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನುು ಮಂಡಳಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸುತ್ರುತ್ುು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಲ  
ಸಿಎಮ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಐಡಿಬಿಐ ಬಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಲ ಬಯಾಂಕ್ ಖಯತೆಯಂದನುು ತೆರಯೆಿತ್ು ಮತ್ುು 
ಡಿಡಿಗಳನುು ಸಲ್ಲಲಸುವ ಬದಲ್ಲಗೆ ಈ ಬಯಾಂಕ್ ಖಯತೆಗ ೆಉಪಕ್ರದ ಮೊತ್ುವನುು ಜ್ಮ ರ್ಯಡುವಂತೆ 
ಅಜಿಿದಯರರಿಗೆ ಸ ಚನ ೆನಿೋಡಿತ್ು. ಈ ಖಯತೆಯಿಂದ ಆನಂತ್ರ ಡಿರ್ಯಾಂರ್ಡಡಯರಫ್ಟ ಅನುು ತೆಗಯೆುವ 
ಮ ಲಕ್ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಉಪಕ್ರದ ಮೊತ್ುವನುು ಸಿಎಮ್ಸಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಗಯಿವಣೆ ರ್ಯಡಿತ್ು. 
೩೧.೩.೨೦೧೮ರಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಎಮ್ಸಿಯ ಪುರಸಭಯ ಆಯುಕ್ುರು `೧೯,೦೩,೦೯೬ ಗಳನುು 
ಮಂಡಳಿಗೆ ಜ್ಮ ರ್ಯಡಲು ಅನುಮತ್ರ ನಿೋಡಿದರು ಮತ್ುು ಅದಕಯಕಗಿ ಡಿಡಿ ಮ ಲಕ್ ಮೊತ್ುವನುು ಜ್ಮ 

ರ್ಯಡಲು ‘ಯುವರ್ಸೆಲ್ಪ ಡಿಡಿʼ ಹೆಸರಿನ ಪರವಯಗಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬಯಾಂಕ್ನಿಂದ ೩೧.೩.೨೦೧೮ರಂದು ಒಂದು 
ಚಕೆ್ಕನುು (ಸಂಖಾೆ.೧೪೬೫೮೫) ಸಳೆಯೆಲಯಯಿತ್ು. ನಗದು ಪುಸುಕ್ದಲ್ಲಲ ನಮ ದುಗಳನುು ರ್ಯಡಲಯಯಿತ್ು 
ಮತ್ುು ಡಿಡಿಯನುು ಮಂಡಳಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿರುವುದನುು ತೆ ೋರಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ 
ಬರೆದರುವ ಪತ್ರರ್ಂದನುು (ದನಯಂಕ್ ೧೭.೦೫.೨೦೧೮) ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಯಿತ್ು. 
ಈ ಮೊತ್ುವು ಜ್ಮ ಆಗದರುವುದನುು ಮಂಡಳಿಯ ಬಯಾಂಕ್ ಪಯಸ್ಟರ್ಶೋಟ್ಗಳ ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಯು 
ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು. ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಡಿಡಿಯನುು ಸೆಳಯೆುವ ಬದಲ್ಲಗೆ ದನಯಂಕ್ ೧೬.೦೫.೨೦೧೮ರಂದು 
`೧೯,೦೩,೦೯೬ ಗಳಿಗ ೆಡಿಡಿಯನುು ಮ.ಕನೆ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಕ್ಸಿ ಅವರ ಪರವಯಗಿ ಸೆಳದೆರುವುದನುು 
ಮತ್ುು ೧೮.೦೫.೨೦೧೮ರಂದು ಅದನುು ನಗದಯಗಿ ಪರಿವತ್ರಿಸಿರುವುದನುು ಐಡಿಬಿಐ ಬಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನಂತ್ರ 
ಪಡೆದುಕೆ ಂಡ ರ್ಯಹಿತ್ರಯು (೨೦.೦೬.೨೦೧೯) ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು. ಇದು ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿಯ ರ್ಯಗಿಪಲಲಟ 
ರ್ಯಡುವಲ್ಲಲ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ು. ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಯಧಾತೆಯನ ು ಸಹ ತ್ಳಿಳಹಯಕ್ುವಂತ್ರಲಲ.  

ಜ್ಮ ರ್ಯಡದರುವ ಉಪಕ್ರದ ಮೊತ್ುವನುು ಜ್ಮ ರ್ಯಡುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಈ 

ವಿಷಯವನುು ಅನುಸರಣೆರ್ಯಡಲಯಗುವುದೆಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯). 

ಉದೆ ಾೋಗದಯತ್ರು ಉಪಕ್ರವನುು ಪಯವತ್ರ ರ್ಯಡದರುವುದಕಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಯಶವಿದದರ  ಸಹ 

೩೦ ದನಗಳೂೆಳಗಯಗಿ ಉಪಕ್ರದ ಹಣವನುು ಜ್ಮ ರ್ಯಡದರುವ ಉಪಕ್ರ ಸಂಗರಹಣಯ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗೆ 
ಯಯವುದೆೋ ದಂಡ ವಿಧಿಸದರುವುದನುು ಸಹ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 

ನಿಗದತ್ ಸಮಯದೆ ಳಗೆ ಉಪಕ್ರವನುು ಜ್ಮ ರ್ಯಡದರುವುದಕಕೆ ದಂಡದ ಷರತ್ುುಗಳನುು ಸೆೋರಿಸುವ 
ಮ ಲಕ್ ನಿಯಮಗಳನುು ತ್ರದುದಪಡಿ ರ್ಯಡಲು ಕ್ರಮಗಳನುು ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಯಗುವುದೆಂದು ನಿಗಿಮನ 
ಸಭಯೆಲ್ಲಲ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಯವರು ತ್ರಳಿಸಿದರು (ಜ್ನವರಿ ೨೦೨೦). 

3.1.5.4 ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ಮಂಜ್ ರು ರ್ಯಡುವಲ್ಲಲ ಅಸಮಂಜ್ಸತಗೆಳು 

ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ 390 ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ 29ರಲ್ಲಲ ಮಂಜ್ ರಯತ್ರ ನಿೋಡುವ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು `20.24 
ಲಕ್ಷ ಅನಹಿ ನೆರವನುು ವಿತ್ರಿಸಿದದರು ಎಂದು ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ 10 ಕ್ಷೋೆತ್ರರೋಯ ಕ್ಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಲನ 
ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಯು ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು. ಮ ರನೆೋ ಮಗುವಿಗ ೆ ನೆರವನುು ನಿೋಡಿರುವುದು, 
ನೆ ೋಂದಣಿಯ ನವಿೋಕ್ರಣವನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳದೆಯೋ ನೆರವನುು ನಿೋಡಿರುವುದು, ಅನಹಿ 
ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ನೆರವನುು ನಿೋಡಿರುವುದು, ಮುಂತಯದವುಗಳನುು ಕಯರಣಗಳಯಗಿ ಅಧ್ಯಾರೆ ೋಪಿಸ 
ಬಹುದು. ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ೭೨ರಲ್ಲಲ ನಯಲುಕ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ ಮಂಜ್ ರಯತ್ರ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು 
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ಅಹಿತೆಗಿಂತ್ಲ  ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ `೨.೧೮ ಲಕ್ಷವನುು ಪಯವತ್ರ ರ್ಯಡಿದದರು. ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ೬೩ರಲ್ಲಲ 
೯ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ ಅಹಿತಯ ಮೊತ್ುಕಿಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ನೆರವನುು ವಿತ್ರಿಸಲಯಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಇದು `೭.೯೪ ಲಕ್ಷ 
ಕ್ಡಿಮ ಪಯವತ್ರಯಲ್ಲಲ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ು. ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-೩.6ರಲ್ಲಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. ಪರಯೋಜ್ನಗಳ 
ಅಕ್ರಮ ಮಂಜ್ ರಯತ್ರಯನುು ಹಿಂದನ ವರದಯ ಕ್ಂಡಿಕೆ ೩.೩.೬.೩ರಲ್ಲಲ ಸ ಚಿಸಲಯಗಿತ್ುು.  

ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ಮಂಜ್ ರು ರ್ಯಡುವಲ್ಲಲನ ಅಸಮಂಜ್ಸತೆಗಳನುು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಅವಶಾಕ್ ಕ್ರಮಗಳನುು 
ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಯಗುವುದು ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯).    

೩.೧.೫.೫ ದಯಖಲಗೆಳನುು ತ್ರದದರುವುದು 

ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳನುು ನೆ ೋಂದಯಯಿಸುವ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಯದ ಎಸ್ಟಎಲ್ಐಗಳು/ಎಲ್ಐಗಳು, ಅಹಿ 
ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರಗಳು, ಪಯವತ್ರಸಿದ ಮೊತ್ು, ದನಯಂಕ್/ಚಲನ್ ಸಂಖಾೆ ಇತಯಾದಗಳನುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಫಯಮ್ಿ-I X ರಿಜಿಸಟರನುು ನಿವಿಹಿಸಬೋೆಕಯಗಿತ್ುು. ನೆ ೋಂದಣಿ/ನವಿೋಕ್ರಣಗಳ 
ವಿವರಗಳನುು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲು ಫಯಮ್ಿ-I X ರಿಜಿಸಟರ್ ಲಭ್ಾವಿರುವ ಮ ಲ ದಯಖಲೆಯಯಗಿದೆ. 
ಮಂಡಳಿಯು ಜಯರಿಗೆ ತ್ಂದ ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಅಹಿತೆಯನುು ನೆ ೋಂದಣಿ/ 

ನವಿೋಕ್ರಣದ ದನಯಂಕ್ದ ೆಂದಗೆ ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಬೆೋಕಯಗಿದದರಿಂದ ಈ ದಯಖಲೆಗಳ ಸ ಕ್ುವಯದ 
ನಿವಿಹಣೆಯು ಅಗತ್ಾವಯಗಿತ್ುು. 

ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆಯು ಕಳೆಗ ೆವಿವರಿಸಿದಂತೆ ದಯಖಲೆಗಳನುು ತ್ರದದರುವ/ಕೈೆಚಳಕ್ ರ್ಯಡಿರುವ 
ಪರಕ್ರಣಗಳನುು ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು: 
 ಎಲ್ಐ, ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ (ಎಲ್ಒ-4, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧಿಕಯರವಯಾಪಿುಗೆ ಬರುವ) ಕ್ಛೆೋರಿಯಲ್ಲಲ ಚಲನ್ 

ಸಂಖಾೆ 256ಕಕೆ (ದನಯಂಕ್ 23.03.2015 ರಂದು) ಪರತ್ರಯಯಗಿ ನೆ ೋಂದಣಿ ಶುಲಕವಯಗಿ ಮತ್ುು 23 
ಸದಸಾರಿಂದ (ಪರತ್ರಯಬಬರಿಂದ `175) ಮ ರು ವಷಿಗಳ ವಂತ್ರಗೆಯಯಗಿ `4,025 ಮೊತ್ುವನುು 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಲಯಗಿತ್ುು. ಆದರ  ಫಯಮ್ಿ-I X ರಿಜಿಸಟರ್ನ ಅನವಯ ಇನ ು 21 ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳನುು ಸಹ 

ಅದೆೋ ಚಲನ್ ಸಂಖಾೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಲಯಗಿತ್ುು (ನೆ ೋಂದಣಿ ಸಂಖಾೆಗಳು 6819, 
6820, 6821, 6928 ರಿಂದ 6945). 
ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ ನೆ ೋಂದಣಿ ಶುಲಕ ಮತ್ುು ೫೦ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಮ ರು ವಷಿಗಳ ವಂತ್ರಗೆಯ 

ಸಲುವಯಗಿ (ಪರತ್ರಯಬಬರಿಂದ `೧೭೫) ದನಯಂಕ್ 14.01.2015ರ ಚಲನ್ ಸಂಖಾೆ ೨೨೪ರ ಮ ಲಕ್ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ `8,750ಕಕೆ ಪರತ್ರಯಯಗಿ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಎಲ್ಐರವರು 53 ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳನುು 
ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿದದರು (ನೆ ೋಂದಣಿ ಸಂಖಾೆ 6693ರಿಂದ 6743ಬಿ). ಇದು ‘ಎ’ ಮತ್ುು ‘ಬಿ’ 
ಪರತ್ಾಯದೆ ಂದಗೆ ನೆ ೋಂದಣಿ ಸಂಖಾೆಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿತ್ುು, ಉದಯಹರಣೆಗೆ 6743-ಎ ಮತ್ುು 
6743-ಬಿ. 

 ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಎಲ್ಐ ರವರು 800 ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ (986ರಿಂದ 1,683 ಮತ್ುು 6,903ರಿಂದ 7,004) 
ಇಬಬರು ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಿಗ ೆಒಂದೆೋ ನೆ ೋಂದಣಿ ಸಂಖಾೆಯನುು ಹಂಚಿಕೆ ರ್ಯಡಿದದರು. ಇದಲಲದೆ, 
ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ ಫಯಮ್ಿ-I X ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳಲ್ಲಲನ ನಮ ದುಗಳನುು ಎಲ್ಐರವರು 
ದೃಢೋಕ್ರಿಸಿರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಯರಿಯ ಸಹಿಗಯಗಿ ಇದದ ಸಿಳವನುು ಖಯಲ್ಲ ಬಿಡಲಯಗಿತ್ುು. 

 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಮತ್ುು ಬಿೋದರ್ನ ಎಲ್ಓಗಳ ಕ್ಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಲ, ಚಲನ್ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳಲ್ಲಲ ಹೆಸರುಗಳನುು ಖಯಲ್ಲ 
ಬಿಡಲಯಗಿತ್ುು ಅರ್ಥವಯ ತ್ರದದಲಯಗಿತ್ುು. 

 ಎಲ್ಒ, ಬಿೋದರ್ ಮತ್ುು ಎಸ್ಟಎಲ್ಐ, 38ನೆೋ ಸಕ್ಿಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಲ ಫಯಮ್ಿ-I X 
ರಿಜಿಸಟರ್ನಲ್ಲಲನ ಪುಟಗಳನುು ಖಯಲ್ಲ ಬಿಡಲಯಗಿದುದ ನಂತ್ರದ ದನಗಳಲ್ಲಲ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ 
ವಿವರಗಳನುು ನಮ ದಸಬಹುದಯದ ಅವಕಯಶವನುು ನಿೋಡಲಯಗಿತ್ುು. ಎಸ್ಟಎಲ್ಐ, 38ನೆೋ ಸಕ್ಿಲ್, 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ನೆ ೋಂದಣಿಯ ವಿವರಗಳಿದದ ಪುಟಗಳನುು ಅನಧಿಕ್ೃತ್ವಯಗಿ ಸೆೋರಿಸಲಯಗಿತ್ುು 



ಅಧ್ಯೆಯ-III 

75 

(499201ರಿಂದ 499300 ರವರೆಗಿನ ಸರಣಿ ಸಂಖಾೆಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದದ ಫಯಮ್ಿ-I X ರಿಜಿಸಟರ್
ನಲ್ಲಲ 306096ರಿಂದ 306099 ರವರಗೆಿನ ಸರಣಿ ಸಂಖಾೆಗಳನುು ಸೆೋರಿಸಲಯಗಿತ್ುು).  

ಈ ಬಗೆೆ ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಲಯಗುವುದು ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2019). 

3.1.೫.6 ಆದಯಯ ತರೆಿಗ ೆಕ್ಡಗೆ ೆತ್ಪಿಪಸಬಹುದಯಗಿದದ ಹ ೆಣಗೆಯರಿಕ ೆ
ರ್ಯರ್ಚಿ ೨೦೧೫ಕಕೆ ಕ ೆನೆಗ ೆಂಡ ವಷಿದ ಸಯರ್ಯನಾ ಮತ್ುು ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ ವಲಯದ ಮೋಲ್ಲನ ಭಯರತ್ದ 
ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುು ಮಹಯಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರ ವರದಯ (೨೦೧೬ನೆೋ ವಷಿದ ವರದ ಸಂಖಾೆ-೧) 
ಕ್ಂಡಿಕೆ-೪.೯ರಲ್ಲಲ ತೆರಿಗ ೆ ವಿನಯಯಿತ್ರಯನುು ಪಡೆಯಲು ಐಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೬೧ರಲ್ಲಲ ಲಭ್ಾವಿರುವ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳದರುವುದರಿಂದ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆಗಿದದ ತ್ಪಿಪಸಬಹುದಯಗಿದದ `೪೨.೮೩ ಕೆ ೋಟಿ 
ಆದಯಯ ತೆರಿಗಯೆ ಪಯವತ್ರಯ (ಟಿಡಿಎಸ್ಟ) ಬಗೆೆ ಉಲೆಲೋಖ ರ್ಯಡಲಯಗಿತ್ುು. ಆದಯಯ ತೆರಿಗ ೆಇಲಯಖೆ 
(ಐಟಿಡಿ) ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಂದ ತೆರಿಗ ೆವಿನಯಯಿತ್ರ ಪರರ್ಯಣಪತ್ರಗಳನುು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಯಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸಕಯಿರ ಉತ್ುರಿಸಿತ್ುು (ಅಕ ೆಟೋಬರ್ 2015). 

ಐಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೬೧ರ ಪರಿಚಛೆೋದ 10(46)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ವಿನಯಯಿತ್ರ ನಿೋಡುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು 
ಆದಯಯ ತೆರಿಗ ೆಆಯುಕ್ುರಿಗ ೆಆಗಸ್ಟಟ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಲ ಅಂದರ ೆಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಲ ತೆ ೋರಿಸಿದ ಮ ರು 
ವಷಿಗಳ ನಂತ್ರ ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಲಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಯು ತ ೆೋರಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಅಜಿಿಯು ಇನ ು 
ಅನುಮೊೋದತ್ವಯಗಬೆೋಕಿದೆ (ನವೆಂಬರ್ 2019). ಮುಂದುವರದೆು, ಆದಯಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಯಖೆಯು 
ಪರಿರ್ಶೋಲನಯ ರ್ೌಲಾರ್ಯಪನಕಯಕಗಿ 2014-15ರಿಂದ 2016-17ರ ಹಣಕಯಸು ವಷಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ 

ಆದಯಯ ತೆರಿಗ ೆಸಲ್ಲಲಕಗೆಳನುು ಆಯಕ ರ್ಯಡಿತ್ು (ಸೆಪಟೆಂಬರ್ 2017 ಮತ್ುು ಆಗಸ್ಟಟ 2018). ಮಂಡಳಿಗೆ 
ಯಯವುದೆೋ ವಿನಯಯಿತ್ರ ಇಲಲದರುವುದರಿಂದ ರ್ೌಲಾರ್ಯಪನ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು 2014-15 ಮತ್ುು 2015-
16ನೆೋ ಸಯಲ್ಲನ ಹಣಕಯಸು ವಷಿಗಳ ರ್ೌಲಾರ್ಯಪನಗಳನುು ಪ ಣಿಗೆ ಳಿಸಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ಮತ್ುು 
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮) ಉಪಕ್ರ ಆದಯಯ ಮತ್ುು ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೋೆವಣಿ ಹಯಗ  ಉಳಿತಯಯ ಬಯಾಂಕ್ ಖಯತೆಯ 

ಮೋಲ್ಲನ ಬಡಿಾಯನುು ಮಂಡಳಿಯ ಆದಯಯವಂೆದು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2014-15ನೆೋ ಹಣಕಯಸು ವಷಿಕಕೆ 
`413.09 ಕ ೆೋಟಿ ಮತ್ುು 2015-16ನೆೋ ಹಣಕಯಸು ವಷಿಕಕೆ `402.93 ಕ ೆೋಟಿ ತೆರಿಗೆಯನುು ವಿಧಿಸಿದರು. 
2011-12, 2012-13 ಮತ್ುು 2013-14ನೆೋ ಹಣಕಯಸು ವಷಿಗಳಿಗ ೆ ಐಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ 
ಪರಿಚಛೆೋದ 148ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ (ಆದಯಯ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೆಳುಳವ ರ್ೌಲಾರ್ಯಪನ) ಆದಯಯ ತೆರಿಗ ೆಇಲಯಖಯೆು  
ನೆ ೋಟಿಸ್ಟಗಳನ ು ಸಹ ನಿೋಡಿತ್ು (ರ್ಯರ್ಚಿ ೨೦೧೯) ಏಕೆಂದರ ೆ ಮಂಡಳಿಯು ಆ ವಷಿಗಳಿಗೆ 
ಆದಯಯವನುು ಸೆ ನೆು ಎಂದು ತೆ ೋರಿಸಿ ಆದಯಯ ತೆರಿಗ ೆಸಲ್ಲಲಕಗೆಳನುು ಸಲ್ಲಲಸಿತ್ುು. ಇತ್ರ ಹಣಕಯಸು 
ವಷಿಗಳ ರ್ೌಲಾರ್ಯಪನಗಳು 31.12.2019ರೆ ಳಗೆ ಪ ಣಿಗೆ ಳಳಬೆೋಕಿತ್ುು. 
ಮಂಡಳಿಯು ೨೦೧೧-೧೨ರಿಂದ ೨೦೧೬-೧೭ರ ಹಣಕಯಸಿನ ವಷಿಗಳಿಗ ೆ ಐಟಿಆರ್ಗಳನುು ಸಲ್ಲಲಸುವಲ್ಲಲ  
೩ರಿಂದ ೧೮ ತ್ರಂಗಳುಗಳ ವಯಾಪಿುಯ ವಿಳಂಬ ರ್ಯಡಿರುವುದನುು ಹಯಗ  ನಮ ನೆ ೧೦ನುು46  

ಸಲ್ಲಲಸದರುವುದನುು ಅರ್ಥವಯ ವಿಳಂಬದಂದ ಸಲ್ಲಲಸಿರುವುದನುು ಸಹ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
ಐಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ವಿನಯಯಿತ್ರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಲನ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಫಲತೆಯ ಜ ೆತೆಗೆ 
ಈ ತ್ಪುಪಗಳು `೭೫೫.೦೭ ಕ ೆೋಟಿ ದಂಡದ ಬಡಿಾ ಸೆೋರಿದಂತೆ ಒಟುಟ `2,358.94 ಕ ೆೋಟಿ 
ತ್ಪಿಪಸಬಹುದಯಗಿದದ ತೆರಿಗ ೆ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕಯೆಲ್ಲಲ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ು (ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-೩.೭ರಲ್ಲಲ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ). ಇದರಲ್ಲಲ. ಐಟಿಡಿ ಈಗಯಗಲೆೋ ಮಂಡಳಿಯ ಬಯಾಂಕ್ ಖಯತೆಯನುು ಲಗತ್ರುಸುವ ಮ ಲಕ್ 
(ಫೆಬರವರಿ 2018) `413.09 ಕ ೆೋಟಿ ಸಂಗರಹಿಸಿದೆ. 

                                                           
46 ಅನುಬಂಧ-3.೭ರಲ್ಲಲನ ಲಕೆಯಕಚಯರಗಳು ಕೆ ರೋಢೋಕ್ರಣದ ಪರಯೋಜ್ನ ಅಂದರೆ ಫಯಮ್ಿ-10ನುು ಸಕಯಲ್ಲಕ್ವಯಗಿ 
ಸಲ್ಲಲಸುವುದರಿಂದ ಒಟುಟ ತೆರಿಗೆ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕೆಯನುು `1,787.48 ಕೆ ೋಟಿ (`2,358.94 ಕೆ ೋಟಿ–`571.46 ಕೆ ೋಟಿ) 
ಇಳಿಸಬಹುದಯಗಿತ್ುು ಎಂದು ತೆ ೋರಿಸಿದೆ. 
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ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನು ಪರಕ್ರಣವನುು ವೃತ್ರುಪರವಯಗಿ ಮಂಡಿಸುವಲ್ಲಲ ವಿಫಲವಯಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಗಿಮನ 
ಸಭಯೆಲ್ಲಲ ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖಯೆ ಸಕಯಿರದ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಒಪಿಪಕ ೆಂಡರು(ಜ್ನವರಿ 2020)  

ಮತ್ುು ವಿನಯಯಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಈಗ ಸಯಧಾವಿರುವ ಎಲಲ ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಳಳಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುು ಅಂತ್ರಮ 

ಆದೆೋಶವನುು ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಮಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ಸಪಷಟಪಡಿಸಿದರು. ಆದರ , ವಿನಯಯಿತ್ರಯನುು  ಪ ವಯಿನವಯ  

ಪರಿಣಯಮದೆ ಂದಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಕ್ಳವಳ ವಾಕ್ುಪಡಿಸಿದರು. 
ರ್ಯರ್ಚಿ 2019ರ ಅಂತ್ಾಕಕೆ ಮಂಡಳಿಯು `755.07 ಕ ೆೋಟಿ ದಂಡದ ಬಡಿಾ ಸೆೋರಿದಂತೆ ಆದಯಯ 

ತೆರಿಗಯೆ ಕ್ಡಗೆೆ `2,358.94 ಕ ೆೋಟಿ ಹೆಚುಚವರಿ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕಯೆನುು ಭ್ರಿಸಬೆೋಕಯಗಿತ್ುು ಎಂಬುದು 
ವಯಸುವಯಂಶವಯಗಿದೆ. ತೆರಿಗ ೆವಿನಯಯಿತ್ರಯನುು ಪಡೆಯಲು ಆದಯಯ  ತೆರಿಗ ೆ  1961, ಕಯಯಿದಯೆಲ್ಲಲ 
ಲಭ್ಾವಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಮಂಡಳಿ ಅನುಸರಿಸಿದದರೆ ಅದನುು ತ್ಪಿಪಸಬಹುದತ್ುು. ಇನ ು ಹೆಚಿಚನ 
ಕ್ಳವಳದ  ವಿಷಯವೆಂದರ ೆಆದಯಯ ತೆರಿಗೆಯ  ಪ ಣಿ ಮೊತ್ುವನುು (ಯಯವುದೆೋ ವಿನಯಯಿತ್ರ 
ಪಡೆಯದೆ) ಮಂಡಳಿಯು ಪಯವತ್ರಸಬೋೆಕಯದರ ೆಅದನುು ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
ಅನುಷ್ಯಾನಕಕೆ ರ್ಮೋಸಲ್ಲಟಿಟರುವ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿವೋಕ್ೃತ್ರಗಳಿಂದ ಭ್ರಿಸಬೆೋಕಯಗುತ್ುದೆ. ಇದು, ದಂಡ ಸೆೋರಿದಂತೆ 
ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಶೋೆಕ್ಡಯ 43ರಷುಟ ವೆಚಚ ರ್ಯಡಿದಂತಯಗುತ್ುದ ೆಮತ್ುು ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಅನುಕ್ ಲಕಯಕಗಿ 
ಶೆೋಕ್ಡಯ 57ರಷುಟ ರ್ಯತ್ರ ಲಭ್ಾವಿರುತ್ುದೆ. 
3.1.೫.7 ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಯಗದ ವಚೆಚ 
ನಿಧಿಗಳ ಕನಿರ್ಠ  ಶ ೇಕಡಯ 95ರಷಟನುು ನಿರ್ಯಷಣ  ಕಯರ್ಮಷ ಕರ ಅನ ುಕೂ ಲಕಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕ ೂಳಳಬ ೇಕು ಎಂ ದು  
ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೯೬ರ ಪರಿಚಛೆೋದ 22 ಮತ್ುು 24 ನಿಗದಪಡಿಸುತ್ುವೆ.  ಗೌರವಯ ನಿಿತ್ ಭಯರತ್ದ ಸರ್ೋಿಚಚ 
ನಯಾಯಯಲಯದ ನಿರ ೇಷಶನಗಳಿಗ  ( ಆಗಸ್ಟ್ 2015) ಅನುಗುಣವಯ ಗಿ ಕಲ್ಯೆ ಣ ನಿಧಿಗಳನುು ನಿರ್ಯಷಣ  
ಕಯರ್ಮಷಕರ ಮತ್ುು  ಅವರ ಕುಟು ಂಬದ ಕಲ್ಯೆ ಣ ಕಯಾಗಿ ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ ಬ ೇರ  ಯಯವುರ ೇ ಉ ರ ದ ೇಶಕಯಾಗಿ  
ಬಳಸಬಯರದು ಎಂದು ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತ್ುು ( ಜೂನ್  2016). ಯಯವುರ ೇ  
ಉ ಲಲ ಂಘನ ಯ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಲ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಂಡು ವೆಚಚ ರ್ಯಡಿದ  
ಹಣ ವನುು ತ್ಕ್ಷಣದಿಂ ದ ಜಯರಿಗ  ಬರುವಂತ  ಕಲ್ಯೆ ಣ  ನಿಧಿಗಳಿಗ ೆಮರುಭ್ತ್ರಿ ರ್ಯಡಬೆೋಕ್ು. ಸಯರಿಗ , ವಸತಿ, 
ಲ್ ೇಬರ್ ಶ ಡ್-ಕಮ್ ನ ೈಟ್ ಶಲೆಟರ್, ಮೊಬ ೈಲ್ ಶೌಚಯ ಲಯಗಳು ಮತ್ುು ಮೊಬ ೈಲ್ ರ್ಶಶುಕೆೋಂದರಗಳನುು 
ನಿರ್ಯಷಣ  ಕಯ ರ್ಮಷಕರಿಗ  ಅವರು ಕಲೆಸವನುು ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಸಯಂದರತಯೆ ಪರರ ೇಶಗಳಲ್ಲ ಲ  
ಸಯಿಪಿಸಲು ರಯಜೆ ಗಳು ಪೂವಷಭಯವಿ ಕರಮಗಳನುು ತ ಗ ದು ಕ ೂ ಳಳಬಹುದು ಎಂ ದು ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರವು 
ಮತ್ ು ಸಪಷಟಪಡಿಸಿತ್ುು ( ಜುಲ್ ೈ 2017). 
ಮೋಲೆ ಉ ಲ್ ಲ ೇಖಿಸಲ್ಯದ ನಿಬಂಧನ ಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವಯ ಗಿ, ಮಂ ಡಳಿಯು ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಯಗದ ವಸ ುು ಗಳ 
ಮೇಲ್   `67.98 ಕ ೂ ೇಟಿಗಳನುು ವೆಚಚ ರ್ಯಡಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು 
ಅದನುು ಇನೂ ು ಕಲ್ಯೆ ಣ  ನಿಧಿಗಳಿಗ  ಮರುಭ್ತ್ರಿ ರ್ಯಡಿರಲ್ಲಲಲ ( ನವ ಂಬರ್ 2019). ವಿವರಗಳು  
ಕಳೆಕ್ಂಡಂತ್ರವೆ: 
 ಭ್ ಸಯವಧಿೋನದ ಮೋಲೆ ವೆಚಚ – ರಯಷ್ಟ್ ರೇಯ ನಿರ್ಯಷಣ  ಅಕಯಡ  ರ್ಮ, ಸಯರಿಗ  ವಸತಿ, ವಸತಿ ಶಯಲ್ ಗಳು, 

ಕೌಶಲೆ  ಕ ೇಂ ದರಗಳು ಮತ್ುು ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಕಲ್ಯೆ ಣ  ರ್ವನಗಳು ಮುಂತಯದವುಗಳನುು ಸಯಿಪಿಸಲು 
ಮಂ ಡಳಿಯು ₹65.80 ಕ ೂ ೇಟಿ ವ ಚ್ಚದಲ್ಲಲ  ( ಪ್ಯ ರಸಂಗಿಕ ವ ಚ್ಚಗಳಯದ ನ ೂೇ ಂದಣಿ ಶುಲಾ ಮತ್ುು ಸಯ್ಂಪ್  
ಡೂೆ ಟಿ ಸ ೇರಿದಂತ ) ವಿವಿಧ ಸಕಯಷರಿ ಸಂಸ ೆಗ ಳಯದ ಕ ಐಎಡಿಬಿ ಮತ್ುು  ಇತ್ರ ಎಂ ಟು ಸಂಸ ೆಗ ಳಿಂದ 
2013-16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  ಗುತಿು ಗ /ರ್ಯರಯ ಟ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್   128.64 ಎಕರ  ರ್ೂರ್ಮಯನ ುು 
ಸಯಿಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ ೂಂ ಡಿತ್ು. ಈ ವ ಚ್ಚವನುು 2013ರಲ್ಲಲ  ಕಲ್ಯ ೆ ಣ  ನಿಧಿಯ ಂದ ರ್ರಿಸಲ್ಯ ಯ ತ್ು. 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರದ ನಿರ ೇಷಶನಗಳನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ( ಜುಲ್ ೈ 2017) ನಂತ್ ರ 128.64 ಎಕರ ಯಲ್ಲಲ  
33 ಎಕರ  ರ್ೂರ್ಮಯನುು (`14.76 ಕ ೂ ೇಟಿ ರ್ೌಲ ೆದ) ಅಂಗಿೋಕಯರಯಹಷ47 ಉ ರ ದ ೇಶಗಳಿಗಯಗಿ 

                                                           
47 ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ಸಯರಿಗೆ ವಸತ್ರ/ಲ್ ೇ ಬರ್ ಶ ಡ್ -ಕ ಮ್ ನ  ೈಟ್ ಶೆಲಟರ್, ಮೊಬೆೈಲ್ ಶೌಚಯಲಯ ಮತ್ುು ಮೊಬೆೈಲ್ 

ರ್ಶಶು ಕೆೋಂದರಗಳ ಸಯಿಪನೆ. 
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ಬಳಸಿಕ ೂಳಳಲ ು ಮಂ ಡಳಿಯು (ರ್ಯರ್ಚ ಷ ಮತ್ುು ಮೇ 2018) ತಿೇ ರ್ಯಷನಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು  ಕ ಐಎಡಿಬಿ /  
ಇತ್ರ ಏಜ ನಿಿ ಗಳಿಂದ ಸಯಿಧಿೇನಪ ಡಿಸಿಕ ೂಂಡಿದದ ಉ ಳಿದ ರ್ೂರ್ಮಯನುು (`51.04 ಕ ೂ ೇಟಿ ರ್ೌಲಾದ 
೯೫.೬೪ ಎಕ್ರ ೆಭ್ ರ್ಮ)  ಹಂತ್ರರುಗಿಸಿ ಹಣವನುು ಮರುಪಯವತ್ರಸುವಂತೆ ಕ ೆೋರಿತ್ು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ 
ಹ ಚ್ಚಚನ ಪರಗತಿಯರಲ್ಲಲಲ  ಮತ್ುು `51.04 ಕ ೂ ೇಟಿ ಮೊತ್ು ವನುು ಇನೂ ು ಮರುಭ್ತ್ರಿ ರ್ಯಡಬೆೋಕಿದೆ 
( ನವ ಂಬರ್ 2019). 

 ಜಯಹೇರಯ ತ್ು ಮತ್ುು ಪರಚಯರ ವ ಚ್ಚಗಳು- ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉ ಪಕರದ  ಮೊತ್ುವನುು ಜಯಹೇರಯ ತ್ುಗಳಿಗಯಗಿ 
ವೆಚಚ ರ್ಯಡುವುದು ಸ ಕ್ುವಲಲ ಎಂ ದು ರ್ಯನೆ  ಸರ್ೋಿಚಚ ನಯಾಯಯಲಯವು ಒತ್ರು ಹೆೋಳಿತ್ುು  
( ಆಗಸ್ಟ್ 2015) ಮತ್ುು ವೆಚಚ ರ್ಯಡಿದ ಮೊತ್ು ವನುು ನಿ ರ್ಯಷ ಣ  ಕಯರ್ಮಷಕರ ನಿಧಿ ಯ ಖ್ಯತ ಗಳಿಗ  
ಹಂತ್ರರುಗಿಸುವಂತ   ನಿರ ೇಷಶಿಸಿ ತ್ುು . ಮಂ ಡಳಿಯು 2013-14ರಿಂದ 2015-16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  
ಜಯಹೇರಯ ತ್ು ಮತ್ುು  ಪರಚಯರಕಯಾಗಿ `3.93 ಕ ೂ ೇಟಿಗಳನುು ವೆಚಚ ರ್ಯಡಿತ್ುು, ಅದು 
ಅಂಗಿೋಕಯರಯಹಿವಯಗಿರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು  ಮರುಭ್ತ್ರಿ ರ್ಯಡುವುದು ಅವಶಾಕ್ವಯಗಿದೆ.  

 ಕಲ್ಯೆ ಣ ಸುರಕ್ಷಯ ರ್ವನದ ನಿರ್ಯಷಣ -ಬ ಂಗಳೂ ರಿನ ಬನ ುೇರುಘಟ್  ರಸ ು ಯ ಐಟಿಐ ಕಯಂಪ್ೌ ಂಡ್ ನಲ್ಲಲ 
ಕಲ್ಯೆ ಣ ಸುರಕ್ಷಯ ರ್ವನವನುು ನಿರ್ಮಷಸಲು ರಯಜೆ ಸಕಯಷರವು ನಿೋಡಿದ ತಯ ತಿಿಕ ಅನುಮೊೇದನ ಯ 

( ಡಿಸ ಂಬರ್ 2009) ಪರಿಣ ಯಮ ವಯಗಿ, ಈ ಕಟ್ಡದ ವ ಚ್ಚವನುು ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಕಯಖಯಿನೆಗಳು 
ಮತ್ುು ಬಯಯಲರ್ಗಳ ಇಲಯಖಯೆಂದಗೆ ಜಂಟಿಯಯಗಿ ಭ್ರಿಸುವ ನಿಣ ಷಯವನು ು ( ಜನವರಿ 2010) 
ಮಂ ಡಳಿಯು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್ು. ನಿರ್ಯಿಣದ ಒಟುಟ ವೆಚಚವಯದ `14.76 ಕ ೂ ೇಟಿಯನುು ಮಂಡಳಿಯು 
ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಭ್ರಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಕಯಖಯಿನೆಗಳು ಮತ್ುು ಬಯಯಲರ್ಗಳ ಇಲಯಖೆಯಿಂದ ಅವರ 
ಪಯಲ್ಲನ ಮೊತ್ುವಯದ `೭.೩೮ ಕ ೆೋಟಿಗೆ ಪರತ್ರಯಯಗಿ `೩.೦೦ ಕ ೆೋಟಿಗಳನುು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿತ್ು  
( ರ್ಯರ್ಚ ಷ 2014). ನಯಲ ಾನ ೇ ಮಹಡಿಯ ಒಳಯಂಗಣ ಅಲಂಕಯರಕಯಕಗಿ ಕನಯಷಟಕ ಗಯರರ್ಮೇ ಣ  
ಮೂ ಲಸೌ ಕಯಷ ಅಭಿವೃ ದಿಧ  ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್ ಗ  ( ಕ ಆರ್ ಐಡಿಎಲ್) ಮಂಡಳಿಯು ಮತೆು `1.25 
ಕ ೂ ೇಟಿಗಳನುು ( ಅಂರಯ ಜು ವ ಚ್ಚ `1.79 ಕ ೂ ೇಟಿ) ಬಿಡುಗಡ  ರ್ಯಡಿತ್ು. ಒಳಯಂಗಣ ಅಲಂಕಯರದ 
ಕಲೆಸವು ಇನೂ ು ಪೂಣ ಷಗ ೂಂಡಿಲಲ . ಕಲ್ಯೆ ಣ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಕ್ಟಟಡದ ನಿರ್ಯಿಣಕಯಕಗಿ 
ಅನುಮತ್ರ ಇರದ  ಕಯರಣ, ಮಂ ಡಳಿಯು ಭ್ರಿಸಿದ `13.01 ಕ ೂ ೇಟಿಗಳ48  ವೆಚಚವು 
ಅಂಗಿೋಕಯರಯಹಿವಯಗಿರಲ್ಲಲಲ. 

ಈ ವಿಷಯವನುು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲಯಗುವುದೆಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯).  

3.1.೫.೮ ತ್ಂತಯರಂಶದ ಅಭಿವೃದಿಯ ಮೋಲ ೆನಿಷಫಲ ವಚೆಚ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನರ್ಂದನುು (ಕಯರ್ಮಿಕ್-I) ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯು `೧.೨೧ ಕ ೆೋಟಿಗಳ ವೆಚಚವನುು 
ಭ್ರಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಅದನುು ಫೆಬರವರಿ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಲ ಬಳಸಲು ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಯಿತ್ು. ಆನ್ ಲೆೈನ್  ನೆ ೋಂದಣಿ, 
ಆನ್ ಲೆೈನ್  ದತಯುಂಶ ಮರುಪಡಯೆುವಿಕೆ, ದತಯುಂಶ ನಕ್ಲು ರ್ಯಡುವುದನುು ನಿಮ ಿಲನೆ ರ್ಯಡುವುದು, 
ಉಪಕ್ರ ಸಂಗರಹಣೆಯನುು ಪತೆುಹಚಚಲು ಉಪಕ್ರ ರ್ಯಡ ಾಲ್ , ಮುಂತಯದವುಗಳನುು ಆ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನವು 
ಒದಗಿಸಿತ್ುು. ಆದರ , ಎಸ್ಟ ಎಲ್ ಐಗಳು/ಎಲ್ ಐಗಳಿಗ ೆ ಕ್ಂಪ ಾಟರ್ ಗಳನುು ಒದಗಿಸದ ಕಯರಣ ಅದು 
ಇನ ು ಪ ಣಿ ಪರರ್ಯಣದಲ್ಲಲ49 ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತ್ರುಲಲ. ತ್ರುವಯಯ ಮಂಡಳಿಯು `೫೪.೩೬ ಲಕ್ಷ 
ಅಂದಯಜ್ು ವೆಚಚದಲ್ಲಲ ಸಮಗರ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನವನುು (ಕಯರ್ಮಿಕ್-II) ಆಭಿವೃದಿಪಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಗಳನುು 
ಆಹಯವನಿಸಿತ್ು (ಜ್ುಲೈೆ ೨೦೧೭) ಮತ್ುು ಮ.ವಂಶ  ಇನ್ ಫೆ ೋಟಕೆ್  ಅವರಿಗ ೆ ಆ ಕಲೆಸವನುು ವಹಿಸಿ  

                                                           
48 `14.76 ಕೆ ೋಟಿ + `1.25 ಕೆ ೋಟಿ – `3 ಕೆ ೋಟಿ. 
49 ಕೆೋವಲ ಉಪಕ್ರ ರ್ಯಡ ಾಲನುು ರ್ಯತ್ರ ಅಂರ್ಶಕ್ವಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಯಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಆನ್ಲೆೈನ್ 

ನೆ ೋಂದಣಿಯನುು ಫೆಬರವರಿ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಲ ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಯಿತ್ು.  
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(ಜ್ನವರಿ ೨೦೧೮) ಫೆಬರವರಿ ೨೦೧೮ರಿಂದ ಜ್ನವರಿ ೨೦೧೯ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ `೪೪.೭೨ ಲಕ್ಷವನುು 
ಪಯವತ್ರಸಿತ್ು. 
ಕಲೆಸದ ವಯಾಪಿುಯು ಕೋೆವಲ ರ್ಯನವ ಸಂಪನ ೂಲವನುು ರ್ಯತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದಯಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಮಂಡಳಿಯ 
ಅಗತ್ಾತೆಗ ೆ ಅನುಗುಣವಯಗಿ ಕಲೆಸವನುು ನಿವಿಹಿಸುವುದಯಗಿತ್ುು, ಆದರ ೆ ಅವಶಾಕ್ತೆಗಳನುು 
ಪ ಣಿಗೆ ಳಿಸಲು ಮತ್ುು ವಿರ್ಶಷಟತೆಗಳನುು ದೃಢೋಕ್ರಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೋ ಐಟಿ ಸಿಬಬಂದ/ 
ತ್ಜ್ಞರು ಇರಲ್ಲಲಲ. ಹಲವಯರು ಕಿರಯಯತ್ೂಕ್ ಅಗತ್ಾತೆಗಳನುು ಏಜನೆಿಸಗೆ ವಹಿಸಿದದರ  ಮಂಡಳಿಯು ಯಯವುದೆೋ 
ಸಮಯದ ರ್ಮತ್ರ/ಮೈಲ್ಲಗಲುಲಗಳನುು ನಿಗದಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಲ. ಈ ಕಲೆಸವು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಜೆ ತೆಗ,ೆ 
ನವಿೋಕ್ರಣಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆ ಮತ್ುು ಪ ೆರೋಗಯರರ್ಮಂಗ್, ಕಲೆೈಮ್ ಗಳನುು ಸಂಸಕರಿಸುವುದು, ಇತಯಾದಗಳನುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿತ್ುು, ಹಯಗ  ಇದು ನೆ ೋಂದಣಿಯ ಹಳಯೆ ಕೈೆದುಡಿಮಯ ದತಯುಂಶವನುು (ಫೆಬರವರಿ 2016ಕೆಕ 
ಮೊದಲ್ಲನ) ಅಂಕಿೋಕ್ೃತ್ ಗೆ ಳಿಸಬೆೋಕಿತ್ುು. ಕೈೆದುಡಿಮಯ ದತಯುಂಶವನುು ಅಂಕಿೋಕ್ೃತ್ಗೆ ಳಿಸುವ 
ಕಲೆಸವನುು ಮಂಡಳಿಯು 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಲ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ ಗ ೆವಹಿಸಿತ್ುು. ಆದರ , ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ 
ಯಯವುದೆೋ ಪರಗತ್ರಯಯಗಿಲಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹೆ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನವನುು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸುವ ಕಯಯಿವನುು 
ಮ.ವಂಶ  ಇನ್ ಫೆ ೋಟೆಕ್  ಅವರಿಗ ೆವಹಿಸಿದುದ ಸಮರ್ಥಿನಿೋಯವಯಗಿರಲ್ಲಲಲ. 
ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಫೆಬರವರಿ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಲ ಪಯರರಂಭಿಸಲಯದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನವು ಸಂಪ ಣಿವಯಗಿ ಕಯಯಿ 
ನಿವಿಹಿಸುತ್ರುರಲ್ಲಲಲ. ದೆ ೋಷಗಳು/ಸಮಸೆಾಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸಲು ಏಜನೆಿಸಯು ವಿಫಲವಯದ ಕಯರಣ ಮತ್ುು 
ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳನುು ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಲು ಸೆೋವಯ ಸಿಂಧು ತ್ಂತಯರಂಶವನುು (ಕ್ನಯಿಟಕ್ ಸಕಯಿರದ 
ಇ-ಆಡಳಿತ್ ಪೆ ೋಟಿಲ್ ) ಬಳಸಲು (ಜ್ ನ್  ೨೦೧೯) ಪಯರರಂಭಿಸಿದ ಕಯರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಒಪಪಂದವನುು 
ರದುದಗೆ ಳಿಸಿತ್ು (ಏಪಿರಲ್  ೨೦೧೯) ಹಿೋಗೆ, `೧.೬೬ ಕ ೆೋಟಿ ವೆಚಚವನುು ಭ್ರಿಸಿದ ನಂತ್ರವೂ, ನಿರ್ಯಿಣ 
ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ಉತ್ುಮ ಸೆೋವಗೆಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಸಮಗರ ತ್ಂತಯರಂಶವನುು ಹೆ ಂದುವ ಮತ್ುು ಉಪಕ್ರ 
ಸಂಗರಹವನುು ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆ ರ್ಯಡುವ ತ್ನು ಉದೆದೋಶವನುು ಸಯಧಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ವಿಫಲವಯಯಿತ್ು. 
ನಿಗದತ್ ಸಮಯದೆ ಳಗ ೆ ಕಯಯಿವನುು ನಿವಿಹಿಸಲು ಮತ್ುು ಪ ಣಿಗೆ ಳಿಸಲು ಏಜನೆಿಸಗೆ 
ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಲ ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2019). ಹೆ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನವು ಸ ಕ್ುವಯಗಿ 
ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತ್ರುಲಲ ಮತ್ುು ಅದರ ಗರಿಷಟ ಬಳಕ ೆಸಯಧಾವಯಗದ ಕಯರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಏಜನೆಿಸಯಿಂದ 
ದಂಡದ ಜೆ ತೆಗ ೆ(ಒಪಪಂದದ ಷರತ್ುು 5ರ ಅನವಯ) `44.72 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೋೆಳಿದೆ 
(ಸೆಪಟೆಂಬರ್ 2019) ಎಂದ  ಸಹ ತ್ರಳಿಸಿತ್ು. ಒಪಪಂದದ ಷರತ್ುು 5ರಲ್ಲಲ ರ್ಯನವಶಕಿುಯ ನಿಯೋಜ್ನೆಯ 
ವಿಳಂಬಕೆಕ ರ್ಯತ್ರ ದಂಡದ ಷರತ್ುು ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ುರವನುು ಪ ಣಿವಯಗಿ ಒಪಪಲಯಗುವುದಲಲ ಮತ್ುು 
`44.72 ಲಕ್ಷಗಳ ವಸ ಲಯತ್ರಯ ಭ್ರವಸೆ ಇರುವುದಲಲ. 

3.1.೫.೯ ಹ ಡಿಕಗೆಳ ಮೋಲ ೆಮೋಲ್ಲವಚಯರಣಯೆ ಅನುಪಸಿಿತ್ರ 

ಮಂಡಳಿಯು ಹೆಚುಚವರಿ ಮೊತ್ುಗಳನುು, ಬಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಬಡಿಾ ದರಪಟಿಟಗಳನುು ಆಹಯವನಿಸಿದ ನಂತ್ರ ನಿರ್ಶಚತ್ 
ಠೆೋವಣಿಗಳಲ್ಲಲ (ಎಫ್ಡಿ) ಹ ಡಿಕ ೆರ್ಯಡುತ್ರುತ್ುು.  ಹ ಡಿಕ ೆರಿಜಿಸಟರ್/ಎಫ್ಡಿ ರಿಜಿಸಟರನುು ಮಂಡಳಿಯ 

ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಂದ ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಗಯಗಿ ಯಯವುದೆೋ ಕಯಯಿವಿಧ್ಯನವಿಲಲದೆ ವಿದುಾನಯೂನ ಪರತ್ರಯಲ್ಲಲ (ಎಕಸೆಲ್) 

ನಿವಿಹಿಸಲಯಗಿದೆ. ಹ ಡಿಕ ೆ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳಲ್ಲಲ ತ ೆೋರಿಸಿರುವ ರ್ಶಲುಕಗಳನುು ಅವುಗಳ ನಿಖರತೆಯನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಭೌತ್ರಕ್ ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿ ರರ್ಶೋದಗಳು ಮತ್ುು ಬಯಾಂಕ್ ದೃಢೋಕ್ರಣ ತ್:ಖುೆಗಳೂೆಂದಗೆ 
ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಲ/ಹೆ ಂದಯಣಿಕ ೆರ್ಯಡಿರಲ್ಲಲಲ.  ರ್ಯರ್ಚಿ 2017ರ ಅಂತ್ಾದಲ್ಲಲದದಂತೆ `4,803.63 ಕ ೆೋಟಿ 
ಮೊತ್ುದ ಒಟುಟ ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಗಳಲ್ಲಲ ಬಯಾಂಕ್ ದೃಢೋಕ್ರಣಗಳು ಕೋೆವಲ `1,810.46 ಕ ೆೋಟಿಗಳಿಗ ೆರ್ಯತ್ರ 
ಲಭ್ಾವಿದದವು. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಬಯಾಂಕ್ುಗಳಿಂದ ಬಯಕಿ ಮೊತ್ುದ ದೃಢೋಕ್ರಣದ ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯಲ್ಲಲ 
`2,993.17 ಕ ೆೋಟಿ ಮೊತ್ುದ ಉಳಿದ ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನುು ನಿಧಿರಿಸಲು 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಲ. ರ್ಯರ್ಚಿ 2019ರಲ್ಲಲದದಂತೆ ಹ ಡಿಕಯೆು `6,337.28 

ಕ ೆೋಟಿಗಳಯಗಿದದವು (ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಿಸದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಅನವಯ). `೧೦ ಕ ೆೋಟಿಗ  ರ್ಮೋರಿದ ನಿರ್ಶಚತ್ 
ಠೆೋವಣಿಗಳಲ್ಲಲನ ಹ ಡಿಕಗೆಳ ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಯು ಕಳೆಕ್ಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ು.  
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 ಅವಧಿಗೆ ಮುನು ಮುಕಯುಯವಯದ, ಅವಧಿಗೆ ಮುಕಯುಯವಯದ, ಮರುಹ ಡಿಕಯೆ ವಿವರಗಳನುು 
ರಿಜ್ಸಟರ್ನಲ್ಲಲ ಇಂದೋಕ್ರಿಸಿರಲ್ಲಲಲ.  

 ಮಂಡಳಿಯ ಪ ವಯಿನುಮತ್ರಯಿಲಲದೆ ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಗಳಲ್ಲಲ ಹ ಡಿಕ ೆರ್ಯಡಬೆೋಕಿದದ ಮೊತ್ುವನುು 
ಬಯಾಂಕ್ ಸಣಣ ಮೊತ್ುಗಳಯಗಿ ವಿಭ್ಜಿಸಿ ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಗಳಲ್ಲಲ ಹ ಡಿಕ ೆರ್ಯಡಿದದ ಐದು ಪರಕ್ರಣಗಳಿದದವು 
(ಅನುಬಂಧ-3.೮(ಎ)) ಮತ್ುು ಅವಧಿ ಮುಕಯುಯದ ನಂತ್ರ ಜ್ಮಯ ವಿವರಗಳನುು 
ದಯಖಲೆಗಳಿಂದ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಲಯಗದ 13 ಪರಕ್ರಣಗಳಿದದವು (ಅನುಬಂಧ-3.೮(ಬಿ)). 

 ಮಂಡಳಿಯು 22.03.2017ರಿಂದ 22.02.2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ 11 ತ್ರಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ `100 
ಕ ೆೋಟಿಗಳನುು ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಯಲ್ಲಲ ಹ ಡಿಕ ೆರ್ಯಡಿತ್ುು.  ಆ ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಗಳು ವಯಷ್ಟಿಕ್ ಶೆೋಕ್ಡಯ 
5.1ರಷುಟ ಬಡಿಾದರವನುು ಹೆ ಂದದದವು. ಆದರ , ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಯ ಮುಕಯುಯದ ನಂತ್ರ  
ಯಯವುದೆೋ ಬಡಿಾಯನುು ಜ್ಮ ರ್ಯಡಿರಲ್ಲಲಲ ಎಂಬುದನುು ಬಯಾಂಕ್ ದಯಖಲೆಗಳು ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸಿದವು. 
ಜೆ ತೆಗೆ, ಅಸಲ್ಲನಿಂದ `೧,೨೭,೫೦೦ನುು ಟಿಡಿಎಸ್ಟ ಕ್ಡಗೆೆ ಕ್ಡಿತ್ ರ್ಯಡಲಯಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಯಯವುದೋೆ 
ಬಡಿಾಯನುು ಪಯವತ್ರಸದ ಕಯರಣ ಇದು ತ್ಪಯಪಗಿದದತ್ು. 

 `625 ಕ ೆೋಟಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡ (43 ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಗಳು) 12 ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ 
ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ ಮಂಡಳಿಯು ಲಭ್ಾವಿರುವ ದರಗಳಿಗಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ದರದಲ್ಲಲ `430 ಕ ೆೋಟಿಗಳನುು 
(32 ನಿರ್ಶಚತ್ ಠೆೋವಣಿಗಳು) ಹ ಡಿಕ ೆರ್ಯಡಿದುದ `2.46 ಕ ೆೋಟಿ ಬಡಿಾ ನಷಟದಲ್ಲಲ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ು 
(ಅನುಬಂಧ-3.೯). ಇವು ಕೋೆವಲ ದೃಷ್ಯಟಂತ್ ಪರಕ್ರಣಗಳಯಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆದಯಯದ ನಷಟದ 
ಯಯವುದೆೋ ಸಂಭ್ವನಿೋಯತೆಯನುು ತ್ಡೆಯಲು ಮಂಡಳಿಯು ಇತ್ರ ಎಲಲ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲಯ  ಈ 

ಅಂಶವನುು ಗಮನಿಸಬೆೋಕ್ು. 

ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖಯೆ ಸಕಯಿರದ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಯವರು ನಿಗಿಮನ ಸಭಯೆಲ್ಲಲ (ಜ್ನವರಿ 2020) 
ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ನಿವಿಹಣೆಯ ಸಯಧಾತೆಯನುು ಒಪಿಪಕ ೆಂಡರು ಮತ್ುು ಅದನುು ವಿಚಯರಣೆ ರ್ಯಡುವುದಯಗಿ 
ಭ್ರವಸೆ ನಿೋಡಿದರು. 

ಕ್ಂಡಿಕೆಗಳು ೩.೧.೪ ಮತ್ುು ೩.೧.೫ರಲ್ಲಲನ ಚಚಿಿಸಲಯಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣವನುು 
ಸುಧ್ಯರಿಸುವಲ್ಲಲ ಸಕಯಿರದ/ಮಂಡಳಿಯ ಬದಿತೆಯ ಅಭಯವವನುು ಸ ಚಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸುಭ್ದರ ಮತ್ುು 
ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯದ ಸಯಂಸಿಿಕ್ ವಾವಸೆಿಯ ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯನುು ಬಿಂಬಿಸುತ್ುವೆ. 

ಎಲಯಲ ಮ ಲಗಳಿಂದ ಉಪಕ್ರವನುು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಪಡದೆುಕ ೆಳುಳವುದನುು ಖಚಿತ್ 
ಪಡಿಸಿಕ ೆಳಳಲು, ಉಪಕ್ರವನುು ಅದರದೋೆ ಉದದೆೋಶಕಯಕಗಿ ಬಳಸಲು, ಆದಯಯ ತರೆಿಗ ೆಹ ೆಣಗೆಯರಿಕಯೆನುು 
ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಯವುದೋೆ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಯಗದ ಮತ್ುು ತ್ಪಿಪಸಬಹುದಯದ ವಚೆಚವಿಲಲ ಎಂಬುದನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳಳಲು ಮಂಡಳಿಯಳಗ ೆದೃಢವಯದ ಆಂತ್ರಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಯಯಿವಿಧ್ಯನವನುು ಜಯರಿಗ ೆ
ತ್ರಬೆೋಕಂೆದು ರ್ಶಫಯರಸು ರ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ 

3.1.6 ಸಯಂಸಿಿಕ್ ವಾವಸೆಿ 
೩.೧.೬.೧ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಲಲದ ಸಯಂಸಿಿಕ್ ವಾವಸೆಿ 
ಕಳೆಗ ೆ ತ್ರಳಿಸಿರುವಂತೆ. ಸಯಂಸಿಿಕ್ ವಾವಸೆಿಯ ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯಿದದತ್ು ಅರ್ಥವಯ ಅದು ಪರಿಣಯಮ 

ಕಯರಿಯಯಗಿರಲ್ಲಲಲ: 
 ಮಂಡಳಿಯ ಕಯಯಿದರ್ಶಿಯವರು ರಯಜ್ಾ ಸಲಹಯ ಸರ್ಮತ್ರಯನುು ರಚಿಸುವ ಪರಸಯುವನೆಯನುು 

ಸಕಯಿರಕಕೆ (ಆಗಸ್ಟಟ 2011, ಫೆಬರವರಿ 2012, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013, ಡಿಸಂೆಬರ್ 2015, ಫೆಬರವರಿ 2016, 
ಮೋ 2018) ಸಲ್ಲಲಸಿದದರು ಆದರ ೆ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು 2019ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಲ ಅಂದರ ೆ
ಮಂಡಳಿಯನುು ಸಯಿಪಿಸಿದ 12 ವಷಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚುಚ ವಿಳಂಬದ ನಂತ್ರ ಸರ್ಮತ್ರಯನುು ರಚಿಸಿತ್ು. 
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ಈ ಅತ್ರಯಯದ ವಿಳಂಬದಂದ ಕಯಯಿದೆ, 1996ರ ಅಧಿಕ್ೃತ್ದಂದ ಉದಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮಂಡಳಿಯು ಸ ಕ್ು ರ್ಯಗಿದಶಿನದಂದ ವಂಚಿತ್ವಯಯಿತ್ು. 

 ಮಂಡಳಿಯು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವಿಭಯಗವನುು ರಚಿಸಿರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು ಹಿಂದನ ಹಣಕಯಸಿನ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳಲ್ಲಲ ತ್ರಳಿಸಿದದರ  ಸಹ ಯಯವುದೆೋ ಆಂತ್ರಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು 
ನಡೆಸಿರಲ್ಲಲಲ.  

 ರ್ಯನಾ ಸರ್ೋಿಚಚ ನಯಾಯಯಲಯದ ನಿದೆೋಿಶನಗಳ ಹೆ ರತಯಗಿಯ , ಕಯಯಿದೆ, ೧೯೯೬ರ 
ಅನುಷ್ಯಾನದ ಮೋಲೆ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು ಯಯವುದೆೋ ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು 
ನಡೆಸಿರಲ್ಲಲಲ. 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನುು ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಯಗುತ್ರುದೆ ಎಂದು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು 
(ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯).  

3.1.6.2 ಸಯಕ್ಷ್ಟಟಲಲದ ರ್ಯನವ ಸಂಪನ ೂಲ 

ಜ್ನವರಿ ೨೦೦೭ರಲ್ಲಲ ಮಂ ಡಳಿಯ ನುು ರಚ್ಚಸಲ್ಯ ಗಿದದ ರೂ ಸಹ, ಕ ಳ ಗ  ವಿವರಿಸಿದಂತ , ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಗತ್ೆ 
ಸಿಬಬ ಂದಿಯನುು ಒದಗಿಸಿರಲ್ಲಲಲ ಎಂಬುದನುು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು: 
 ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು ನಿಯಮಗಳನುು ಅಂತ್ರಮಗೆ ಳಿಸದರುವುದರಿಂದ/ಅಧಿಸ ಚಿಸದರುವುದರಿಂದ 

ಪದವೃಂದ ಮತ್ುು  ನ ೇಮಕಯತಿ ( ಸಿ&ಆರ್) ನಿಯಮಗಳನ ುು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಲ  ಅತಿಯಯದ 
ವಿಳಂಬವಿದಿದ ತ್ು  ( ನವ ಂಬರ್  ೨೦೧೯) . ಇದನುು ಭಯರತ್ದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುು 
ಮಹಯಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರ ವರದಯ ( ಸಯರ್ಯನೆ ಮತ್ುು ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ವಲಯ) -2013 (2014ರ 
ವರದಿ ಸಂಖ್ ೆ -3) ಕ್ಂಡಿಕೆ 3.3.3ರಲ್ಲಲ  ಉಲೆಲೋಖಿಸಲಯಗಿತ್ುು. ಇದಲಲದೆ, ಮುಖಾ ಕ್ಚೆೋರಿ/ಕ್ಷೋೆತ್ರರೋಯ 

ಕ್ಚೆೋರಿಗಳ ಸಿಬಬಂದಯ ಅವಶಾಕ್ತೆಗಳು 1,668 (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016), 262 (ಜ್ ನ್ 2017) ಮತ್ುು 
623 (ಮೋ 2019) ಎಂದು ಬದಲಯವಣೆಯಯಗಿದುದ ಸಿಬಬಂದ ಸಯಮರ್ಥಾಿದ ಒಟಯಟರೆ ಅಗತ್ಾವನುು 
ನಿಣಿಯಿಸಲು ಯಯವುದೆೋ ಸಿಿರತೆ ಮತ್ುು ವಸುುನಿಷಾ ರ್ಯನದಂಡಗಳಿರಲ್ಲಲಲ. 

 ಪರತ್ರನಿಯೋಜ್ನೆ ಆಧ್ಯರದ ಮ ೇಲ್   35 ಹುರ ದಗಳನುು ರ್ತಿಷ ರ್ಯಡಲ ು ರಯಜೆ  ಸಕಯಷರವು 
ಮಂ ಜೂರಯ ತಿ ನಿೇಡಿದರೂ  (ಡಿಸ ಂಬರ್ 2017) 23 ಹುರ ದಗಳು ಖ್ಯಲ್ಲ ಉ ಳಿ ದಿದದ ವು  
( ರ್ಯರ್ಚ  ಷ  ೨೦೧೯) . ಮಂ ಡಳಿಯಲ್ಲಲ ನ ಬಹುಭಯಗದ ಕ ಲಸವನುು ಗುತಿು ಗ  ಸಿಬಬ ಂದಿಯಂದಿಗ  
ನಿವಷಹಸಲ್ಯ ಗುತಿು ತ್ುು, ಅವರು ಚ ಕ್/ಡಿರ್ಯಾಂರ್ಡಡಯರಫ್ಟಗಳನ ು ಸಹ ನಿವಷಹಸುತಿು ದದ ರು ಮತ್ುು  
ಹ ೂಣ  ಗಯರಿಕ ಯನುು ಅವರ ಮೇ ಲ್  ನಿಗದಪಡಿಸಲ್ಯ ಗುವುದಿಲ ಲ . 

 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ, ಕಯಯಷದಶಿಷ ಹುರ ದಯನುು 10 ತಿಂ ಗಳು ರ್ಯತ್ರ 
ಖ್ಯಯಂ  ಉ ಸುು ವಯ ರಿಯಯಗಿ ನಡ ಸಲ್ಯಯ ತ್ು. ಉ ಳಿದ 50 ತ್ರಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಏಳು ಮಂ ದಿ  
ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಈ ಹುರ ದ ಯನುು ಹ ಚ್ುಚವರಿ ಪರಭಯರಿಗಳಯಗಿ ನಿವಿಹಿಸಿದದರು. 

 ರಯಜೆ  ಸಕಯಷರದ ಸೂಚ್ನ ಗಳ ಅನಿಯ ಕಯರ್ಮಷಕ ಇಲ್ಯಖ್ ಯ ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳಿಗ  ಮತ್ುು ಸಿಬಬ ಂದಿಗ  
ಸಂಸ ೆಗ ಳನುು ನ ೂೇ ಂರಯ ಯ ಸುವ ಮತ್ುು  ಉಪಕ್ರದ ನಿಧಿರಣೆಯ ಕ್ತ್ಿವಾವನುು (ಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ)  
ಫಲ್ಯ ನುರ್ವಿಗಳನುು  ನ ೂೇ ಂರಯ ಯ ಸುವ ಮತ್ುು  ಉಪಕ್ರದ ಸಂಗರಹಣೆಯ ಕತ್ಷವೆ ಗಳನು ು  
( ಎಸ್ಟ ಎಲ್ ಐ/ಎಲ್ ಐ)  ಮತ್ುು ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ರ್ದರತ  ಪರಯೇಜನಗಳನು ು ( ಪಿಂಚ್ಣಿ  ಮತ್ುು  
ಅಂಗವ ೈಕಲೆ  ಪಿಂಚ್ಣಿ  ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ)  ಮಂ ಜೂರು ರ್ಯಡುವ  ಅಧಿಕಯರವನು ು ಮಂ ಡಳಿಯು  
ಎಎಲ್ಸಿಗಳು ಮತ್ುು ಎಲ್ಒಗಳಿಗ ೆ  ವಹಸಿತ್ುು.  ಕಯರ್ಮಷಕ ಇಲ್ಯಖ್ ಯ ಈ  
ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳು/ನೌಕ್ರರು ಇತ್ ರ 23 ಕ ೇಂ ದರ/ರಯಜೆ  ಕಯಯಿದೆಗಳ ನಿಬಂಧನ ಗಳ ನುು ನಿವಷ ಹಸು ವ  
ಮತ್ುು  ಜಯರಿಗ ೂ ಳಿಸುವ ತ್ಮೂ ನಿಯರ್ಮತ್ ಕ್ತ್ಿವಾದ ಜ ೂತ ಗ  ಮಂ ಡಳಿಯ ಕತ್ಷವೆವನ ು 
ನಿಭಯಯಿಸಬ ೇಕಿತ್ುು . ಈ ಮೂ ರು ಪದವೃಂದದಲ್ಲಲ ( ಎಎಲ್ ಸಿ, ಎಲ್ ಒ ಮತ್ುು  ಎ ಸ್ಟ ಎಲ್ ಐ /ಎಲ್ ಐ) 
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ಮಂ ಜೂರಯ ದ 324 ಹುರ ದಗಳಿಗ ೆಪರತ್ರಯಯಗಿ ಮೋ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಲದದಂತ ೆ116 ಹುರ ದಗಳು ( ಶ ೇಕಡಯ 36) 
ಖ್ಯಲ್ಲ ಇದದವು ಎಂ ಬುದನುು ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯು ಗಮನಿಸಿತ್ ು.  

ಸಿಬಬಂದಯ ಕ ೆರತ ೆಮತ್ುು ಎಎಲ್ ಸಿ, ಎಲ್ ಒ ಮತ್ುು  ಎಸ್ಟ ಎಲ್ ಐ/ಎಲ್ ಐ ಪದವೃಂದದಲ್ಲಲನ ಖ್ಯಲ್ಲ 
ಹುರ ದಗಳು ಸಂಸ ೆಗ ಳ  ಮತ್ುು  ಕಯರ್ಮಷಕರ ನ ೂೇ ಂದಣಿ ಗ  ಅಡಚಣೆಯನುುಂಟು ರ್ಯಡಿತ್ು ಮತ್ುು  ಕಲೆೈಮ್
ಗಳನುು ಮಂ ಜೂರು ರ್ಯಡುವಲ್ಲಲ  ವಿಳಂಬಕ ಾ ಕಯರಣ ವಯ ಯ ತ್ು. 

ಸಿ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳಿಗ  ಅ ನು ಮೊೇ ದನ  ನಿೋಡುವುದು ಪರಿಗಣ ನ ಯಲ್ಲಲ ರ  ಮತ್ುು  ಸಿ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು 
ಅನುಮೊೋದನೆಯಯದ ನಂತ್ರ ಅ ಧಿಕಯರಿಗಳು/ ಉ ರ ೂೆ ೇಗಿಗಳನುು ನ ೇಮಕ ರ್ಯಡಲ ು ಮಂ ಡಳಿಯು ಕರಮ  
ಕೈೆಗ ೆಳುಳತ್ುದೆ ಎಂ ದು ಸಕಯಷರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು ( ನವ ಂಬರ್ 2019). 

ಮಂಡಳಿಯ ಸಿ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳನುು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಿರವು ತ್ಕ್ಷಣವೋೆ ಅಂತ್ರಮಗ ೆಳಿಸಲು ರ್ಶಫಯರಸು 
ರ್ಯಡಲಯಗಿದ,ೆ ಇದರಿಂದಯಗಿ ಹ ೆಣಗೆಯರಿಕಯೆನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳಳಲು ಮತ್ುು ಹ ೆರಗುತ್ರುಗ ೆನೌಕ್ರರಿಂದ 
ಹಣಕಯಸು ನಿವಿಹಣಯೆನುು ತ್ಡಯೆಲು ಸ ಕ್ು/ಅಹಿ ವಾಕಿುಗಳನುು ನೋೆರ್ಮಸಲು ಅನುಕ್ ಲವಯಗುತ್ುದ.ೆ 

೩.೧.೬.೩ ಸಂಸೆಿಗಳ ನ ೆೋಂದಣಿಯಲ್ಲಲ ಕ ೆರತ ೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರಲ್ಲಲದದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು 6,227 ಸಂಸೆಿಗಳನುು ನೆ ೋಂದಯಯಿಸಿತ್ುು. ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಮತ್ 
ಉದೆ ಾೋಗದಯತ್ರನುು ಗುರುತ್ರಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ಯಯವುದೆೋ ವಾವಸೆಿಯನುು ರ ಪಿಸಿರಲ್ಲಲಲವೆಂಬುದನುು 
ಅರ್ಥವಯ ಸಂಸೆಿಗಳ ನೆ ೋಂದಣಿಯನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಕಯಯಯಿದೆೋಶ ಪರತ್ರಗಳನುು ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ಪಯರಧಿಕಯರಗಳಿಗ ೆಕ್ಳುಹಿಸುವುದು, ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ನಿಯರ್ಮತ್ ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆ ರ್ಯಡುವುದು 
ಮತ್ುು ಜಿಐಎಸ್ಟ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ/ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗಳ ಬಳಕ,ೆ ಮುಂತಯದ ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರದ ಸ ಚನಗೆಳನ ು 
ಸಹ ಪಯಲ್ಲಸದರುವುದನುು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು (ಅನುಬಂಧ-3.೧೦). ಮಂಡಳಿಯು 
ಚಕೆ್/ಡಿಡಿಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಲ ಅರ್ಥವಯ ಉದೆ ಾೋಗದಯತ್ರು/ಉಪಕ್ರ ಸಂಗರಹಿಸುವ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಂದ 
ಆರ್ ಟಿಜಿಎಸ್ಟ/ ಎನ್ ಇಎಫ್ ಟಿ ಮ ಲಕ್ ಉಪಕ್ರ ಆದಯಯಗಳನುು ಸಿವೋಕ್ರಿಸುತ್ರುದದರ  ಈ ಸಂಸೆಿಗಳು 
ಮತ್ುು ಅದರಲ್ಲಲ ಕಲೆಸ ರ್ಯಡುತ್ರುರುವ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು ನೆ ೋಂದಯಯಿತಯಗಿದಯದರೆಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು 
ಈ ದತಯುಂಶವನುು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಎಲ್ ಒಗಳೂೆಂದಗೆ ಲಭ್ಾವಿರುವ ದತಯುಂಶದೆ ಂದಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿ 
ನೆ ೋಡಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲ ಕೈೆಗತೆ್ರುಕ ೆಂಡಿದದ ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಸಮಗರ ದತ್ುಸಂಚಯವನುು 
ನಿವಿಹಿಸಲು ವಿಫಲವಯಗಿತ್ುು. ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಅನುಬಂಧ-೩.೧೧ರಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಪರಿೋಕ್ಷಯ-
ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲೆಲಗಳಲ್ಲಲ ಸಂಸೆಿಗಳ ನ ೆೋಂದಣೆಯ ಕೆ ರತಯೆು ಶೆೋಕ್ಡಯ ೯೯ರಷ್ಟಟದದತ್ು. 

ಮುಂದುವರದೆು, ಎಲ್ ಒಗಳು ಅಧಿಕಯರ ಹೆ ಂದದದರ  ಸಹ, 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ 
ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಆರು ಜಿಲೆಲಗಳಲ್ಲಲ ಯಯವುದರಲ್ಲಲಯ  ಸಂಸೆಿಗಳ ಆವರಣದ ಪರಿರ್ಶೋಲನೆ 
ನಡೆಸಿರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು ಹಿೋಗಯಗಿ ನೆ ೋಂದಯಯಿಸದ ಉದ ೆಾೋಗದಯತ್ರನುು ಗುರುತ್ರಸುವಲ್ಲಲ ವಿಫಲರಯಗಿದದರು. 

ಸಿಬಬಂದ ಕ ೆರತಯೆು ಪರಮುಖ ಕಯರಣವಯಗಿತೆುಂದು ಕಯರ್ಮಿಕ್ ಇಲಯಖೆಯು ಕಯಯಿದರ್ಶಿಗಳು 
ನಿಗಿಮನ ಸಭಯೆಲ್ಲಲ (ಜ್ನವರಿ ೨೦೨೦) ಅಧ್ಯಾರೆ ೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ುು ಸಂಸೆಿಗಳ ನೆ ೋಂದಣಿಯನುು 
ಹೆಚಿಚಸಲು ಸಯಧಾವಿರುವ ಎಲಲ ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಳಳಲಯಗುವುದೆಂದು ಅವರು ತ್ರಳಿಸಿದರು. 

3.1.7 ಫಲಯನುಭ್ವಿ ಸರ್ಮೋಕ್ಷಯೆಲ್ಲಲ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳು 

ನೆ ೋಂದಣಿಯಲ್ಲಲನ ವಯಾಪಿುಯನುು ನಿಧಿರಿಸಲು ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ ಅರಿವಿನ ಬಗೆೆ 
ತ್ರಳಿಯಲು ಆರು ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲೆಲಗಳಲ್ಲಲನ 30 ನಿರ್ಯಿಣ ಸಿಳಗಳಲ್ಲಲನ 1,136 ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ 
286 ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು (ಶೆೋಕ್ಡಯ 25) ಒಳಗೆ ಂಡ ಫಲಯನುಭ್ವಿ ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯನುು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ನಡೆಸಿತ್ು. ಫಲಯನುಭ್ವಿ ಸರ್ಮೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳನುು ನಕ್ಷ-ೆ3.1ರಲ್ಲಲ ತೆ ೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷ ೆ೩.೧: ಫಲಯನುಭ್ವಿ ಸರ್ಮೋಕ್ಷಯೆಲ್ಲಲ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳು 

 

೨೮೬ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಲ್ಲಲ ೧೭೦ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು (ಶೆೋಕ್ಡಯ ೬೦) ವಲಸೆ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರೆಂದು ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯು ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು. 
ಕೋೆವಲ ೭೮ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು (ಶೆೋಕ್ಡಯ ೨೭) ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೯೬ರಡಿಯಲ್ಲಲ ಕ್ನಯಿಟಕ್ದಲ್ಲಲ 
ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ರಯಗಿದದರು ಮತ್ುು ಐವರು (ಶೆೋಕ್ಡಯ ೨) ಬೆೋರ ೆರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ರಯಗಿದದರು. 
ಉಳಿದ ೨೦೩ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು (ಶೆೋಕ್ಡಯ ೭೧) ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ರಯಗಿರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು ಅರಿವಿನ ಕ ೆರತ ೆ (೧೫೪ 
ಪರಕ್ರಣಗಳು), ದೋಘಿವಯದ ಕಯಯಿವಿಧ್ಯನ (೧೫ ಪರಕ್ರಣಗಳು), ಅನುಮೊೋದನೆಯಲ್ಲಲ ವಿಳಂಬ 
ಮುಂತಯದ ಕಯರಣಗಳನುು ನೆ ೋಂದಣಿ ರ್ಯಡದರುವುದಕಕೆ ಅಧ್ಯಾರೆ ೋಪಿಸಿದರು. ೨೮೬ರಲ್ಲಲ ಕೋೆವಲ ೫೬ 
ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ (ಶೆೋಕ್ಡಯ ೨೦) ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗ ೆಅರಿವಿತ್ುು ಮತ್ುು ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ರಯಗಿದದ 
೭೮ರಲ್ಲಲ ಕೋೆವಲ ೬ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರು (ಶೆೋಕ್ಡಯ ೮) ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಲನ ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ಪಡೆದದದರು 
ಎಂದು ವರದ ರ್ಯಡಲಯಗಿತ್ುು. ಇವುಗಳು ಕೋೆವಲ ದೃಷ್ಯಟಂತ್ ಪರಕ್ರಣಗಳಯಗಿದುದ ಅಂತ್ಹದೋೆ ಪರಕ್ರಣಗಳ 
ಸಯಧಾತೆಯನುು ತ್ಳಿಳ ಹಯಕ್ುವಂತ್ರಲಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂಡಳಿಯು ಎಲಲ ಅಹಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳು 
ನೆ ೋಂದಣಿ ಯಯಗುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕ್ು ಮತ್ುು ಅಹಿವಿರುವ ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು 
ಪಡೆಯಲು ಅವರಲ್ಲಲ ಅರಿವನುು ಮ ಡಿಸಬೋೆಕ್ು. 

ಕಯಯಿವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಸುಲಭ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಮ ಲಕ್ ಎಲಲ ಅಹಿ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರನುು ನೆ ೋಂದಣೆ ರ್ಯಡಲು 
ಕ್ರಮಗಳನುು ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಯಗುವುದು ಮತ್ುು ನೆ ೋಂದಣಿ ಹಯಗ  ಲಭ್ಾವಿರುವ ಪರಯೋಜ್ನಗಳ ಬಗೆೆ 
ಅರಿವನ ು ಸಹ ಮ ಡಿಸಲಯಗುವುದು ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್  ೨೦೧೯). 

3.1.8 ನಿಣಿಯ 

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ನೆ ೋಂದಯಯಿತ್ ಉದೆ ಾೋಗದಯತ್ರು ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರ ಸಂಖಾೆ ಕ್ಡಿಮ 

ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನು ಉದೆದೋಶಗಳನುು ಸಯಧಿಸಲು ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಲ ಎಂದು ಅನುಪಯಲನಯ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ತೆ ೋರಿಸಿತ್ು. ಹಿಂದನ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಆವಿಷ್ಯಕರಗಳ ಮೋಲೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ 
ಕ್ರಮ ತೆಗದೆುಕೆ ಳುಳವಲ್ಲಲ ಸಡಿಲತೆ ಇದದತ್ು. ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ಸಯಕ್ಷುಟ ತ್ಪಯಸಣೆ ಮತ್ುು ಪರಿರ್ಶೋಲನೆಗೆಳ 
ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯು ಮುಂದುವರದೆತ್ುು ಮತ್ುು ಸಿಬಬಂದಯ ಕ ೆರತ,ೆ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಯಧ್ಯರಣ ಪರಚಯರ, 
ದತ್ುಸಂಚಯದ ಕ ೆರತ,ೆ ಕಲೆೈಮ್ಗಳ ಸಂಸಕರಣೆಯಲ್ಲಲ ಅತ್ರಯಯದ ವಿಳಂಬ ಇತಯಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಾವಸಿಿತ್ ಕ ೆರತಗೆಳಿಂದ ಮಂಡಳಿಯು ಬಳಲುತ್ರುತ್ುು. 
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ಪ ರಯೇಜ ನಗಳ ಬ ಗ ೆ  ಅ ರಿವಿ ರ  ಯೆ (ಇ ಲಲ/ಹ ೌದ ು)

ನ ೂೇಂದ ಣಿ ರ್ ಯಡಿ ಸದಿ ರಲು ಕಯರಣ (ಅ ರಿವಿ ನ ಕ ೂರತ /ದಿ ೇಘ ಷ 
ಕಯಯಷವಿ ಧ್ ಯನ/ಅ ನುಮೊೇದನ ಯಲ್ಲಲ ವಿ ಳಂ ಬ/ಇ ತ್ರ )

ನ ೂೇಂದ ಣಿಯ ಸಿೆ ತಿ (ನ ೂೇಂದ ಣಿ ರ್ ಯಡಿ ಸಿಲಲ/ಕನಯಷಟಕದ ಲ್ಲಲ ನ ೂೇಂದ ಣಿ
ರ್ ಯಡಿ ಸಿರ  /ಬ  ೇರ  ರಯಜ ೆದ ಲ್ಲಲ ನ ೂೇಂದ ಣಿ ರ್ ಯಡಿ ಸಿರ  )

ಸರ್ಮೇಕ್ಷ  ರ್ ಯಡಿ ದ  ಒಟು್ ಕಯರ್ಮಷಕರು

ಕ ಯರ್ಮಷ ಕ ರ ಸ ಂಖ್ ೆ
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ನಿಯಮಗಳನುು ರ ಪಿಸುವಲ್ಲಲ ಸಕಯಿರಕಕೆ ಸಲಹ ೆನಿೋಡಲು ತ್ಜ್ಞರ ಸರ್ಮತ್ರಯನುು ಹೆ ಂದದದರ  ಸಹ, 

ಅಸಯಂಗತ್ಾಗಳು ಮತ್ುು ಅವಯಸುವಿಕ್ ಷರತ್ುುಗಳು ಇದದವು, ಇದು ನಿರ್ಯಿಣ ಕಯರ್ಮಿಕ್ರಿಗೆ ನೆರವನುು 
ನಿರಯಕ್ರಿಸಲು ಕಯರಣವಯಯಿತ್ು ಮತ್ುು 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಮಂಡಳಿಯು 
ಲಭ್ಾವಿದದ ಹಣದಲ್ಲಲ ಶೋೆಕ್ಡಯ ೫ರಷಟನುು ರ್ಯತ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಿತ್ುು.  
ಮಂಡಳಿಯಳಗಿನ ಆಂತ್ರಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಯಯಿವಿಧ್ಯನದ ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯು ಉಪಕ್ರವನುು 
ಸಂಗರಹಿಸದರುವುದು/ಕ್ಡಿಮ ಸಂಗರಹಿಸಿರುವುದು (`೨೭.೦೯ ಕ ೆೋಟಿ), ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಯಗದ ವೆಚಚ  
(`67.98 ಕ ೆೋಟಿ), ಆದಯಯ ತೆರಿಗಯೆ ಕ್ಡಗೆೆ ತ್ಪಿಪಸಬಹುದಯಗಿದದ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕೆ (ದಂಡದ ಬಡಿಾ 
ಸೆೋರಿದಂತ ೆ`2,358.94 ಕ ೆೋಟಿ) ಮತ್ುು ಹ ಡಿಕಗೆಳ ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆ ರ್ಯಡದರುವಿಕೆಗೆ ಕಯರಣವಯಯಿತ್ು. 

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ಹೆಚಿಚನ ಕಲೆಸವನುು ಗುತ್ರುಗೆ ಸಿಬಬಂದಯಂದಗೆ ನಿವಿಹಿಸಲಯಗುತ್ರುತ್ುು ಮತ್ುು ಅವರುಗಳು 
ಚೆಕ್/ಡಿರ್ಯಾಂರ್ಡ ಡಯರಫ್ಟಗಳನ ು ಸಹ ನಿವಷಹಸುತಿು ದದ ರಿಂದ ಹ ೂಣ  ಗಯರಿಕ ಯನುು ಅವರ ಮೇಲ್   
ನಿಗದಪಡಿಸಲ್ಯ ಗುವುದಿಲ ಲ. 

ಗಯ ರರ್ಮೇಣಯಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುು ಪಂಚಯಯತ್ರಯಜ್ ಇಲ್ಯಖ್  

3.2 ಸಯರ್ಯಜಿಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ  ೇಧನ  ಯ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತ್ಿ 

೩.೨.೧ ಪರಿಚ್ಯ 

ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ು ಅಭಿವೃದಿಧ ಉ ಪಕರಮಗಳಿಗಯಗಿ ಸಯವಷಜನಿಕ ಏಜ ನಿಿ ಗಳು ಬಳ ಸುವ 

ಹಣ ಕಯಸಿನ ಮತ್ುು ಹಣ ಕಯಸಿನ ೇತ್ರ ಸಂಪನೂ ೂಲಗಳ ವಿವರಗಳ ನ ುು ಸಯವಷಜನಿಕ ವ ೇದಿಕ ಯ ಮೂ ಲಕ 
ಜನರ ೂಂ ದಿಗ  ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳುಳವ ಒಂದು ಪರಕ್ರರಯೆ. ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಗಳು ಜನರಿಗ  ಹ ೂಣ  ಗಯರಿ ಕ  
ಮತ್ುು ಪ್ಯ ರದಶಷಕತ ಯನುು ಜಯರಿಗ ೂಳಿಸಲು ಅನುವು ರ್ಯಡಿ ಕ ೂ ಡುತ್ು ರ  ಮತ್ುು ಅಂತಿ ಮ ಬಳಕ ರಯರರಿ ಗ  
ಅಭಿವೃದಿಧ ಉ ಪಕರಮಗಳನುು ಸೂಕ್ಷಮವಯ ಗಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲ ಸುವ ಅವಕಯಶ ವನುು ನಿೇಡುತ್ು ವ . 

ಮಹಯತಯ ೂಗಯಂ ಧಿ ರಯಷ್ಟ್ ರೇಯ ಗಯರರ್ಮೇಣ ಉ ರ ೂೆೇಗ ಖ್ಯತ್ರಿ ಯೇಜನ  (ಎಮ್ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿ ಎಸ್ಟ), 

ರಯಷ್ಟ್ ರೇಯ ಗಯರರ್ಮೇ ಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಕಯಯಷಕರಮ ( ಎನ್ ಆರ್ ಡಿಡಬುಲ ು ಪಿ ), ಸಿಚ್ಛ ಭಯರತ್ ರ್ಮರ್ನ್ 
( ಎಸ್ಟ ಬಿಎಂ) ಮುಂತ ಯದ ತ್ನು ಹಲವು ಪರಮುಖ ಕಯಯಷಕರಮಗಳಲ್ಲಲ ಆಯಯ ಕಯಯಷಕರಮಗಳ 

ಅನುಷ್ಯ ಠ ನವನುು ನಿಯಂತಿ ರಸುವ ಕಯಯ ರ ಗಳು, ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಯಗಷಸೂಚ್ಚಗಳ ಮೂ ಲಕ  
ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ  ನಡ ಸಲು ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರ ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸಿರ . ಅದರಂತ  , 
ಕಯಯಷಕರಮಗಳು/ಯೇಜನ ಗಳ ನುು ಅನುಷ್ಯ ಠ ನ ಗ ೂಳಿಸು ವ ಪರತಿಯಂದು ಇಲ್ಯಖ್ ಯು, 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ದಂತ  ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ನುು ನಡ ಸಲು ವೆ ವಸ ೆ ರ್ಯಡಬ ೇಕು. 

ರಯಜೆ ದಲ್ಲಲ ಜಯರಿಗ  ತ್ರಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ ಗ ಳ ಸಯರ್ಯ ಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ  ನಡ ಸಲು ರಯಜೆ 
ಸಕಯಷರವು ಒಂ ದು ವಿಶ ೇರ್ ಪ್ಯರಧಿಕಯರವನುು ರಚ್ಚಸಿಲಲ ವಯ ದರೂ, ಎಮ್ಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿ ಕಯಯ ರ ಯಡಿ 

ಆಧ್ಯ ೆ ರ ೇಶಿಸಿದಂತ , ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ನಿರ ೇಷಶನಯಲ ಯವನುು (ಇನುು ಮುಂರ  ಸಯರ್ ಯಜಿ ಕ 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ಘಟಕ [ಎಸ್ಟಎಯು] ಎಂ ದು ಕರ ಯಲ್ಯ ಗುತ್ುರ ) ರಯಜೆ ದಲ್ಲಲ ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿ ಎಸ್ಟ
ನ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಗಯ ಗಿ ಕನಯಷಟಕ ಸಂಘಗಳ ನ ೂೇ ಂದಣಿ ಕಯಯ ರ  1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಲ 
ನ ೂೇ ಂರಯ ಯ ಸಲ್ಯ ಗಿತ್ುು (ಮೇ 2012). ನಿರ ೇಷಶಕರ ನ ೇತ್ೃತ್ಿ ಹ ೂಂ ದಿರುವ ಎಸ್ಟಎಯು, ನಿದಿಷರ್್ವಯ ಗಿ 

ವಹಸಿರಯಗ  ರ್ಯತ್ ರ, ಇತ್ರ ಕಯಯಷಕರಮಗಳ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪ ರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನೂ ು ಕ ೈಗ ತಿು ಕ ೂ ಳುಳ ತಿು ತ್ುು. 
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ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ  ಅಗತ್ೆ ವಿರುವ ಕಯಯಷಕರಮಗಳು/ಯೇಜನ ಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುು  
2016-17ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜೆ ದಲ್ಲಲ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಯ ಠ ನದ ಸಿೆ ತಿಯನುು  
ಅನುಬಂಧ-3.1೨ರಲ್ಲಲ ನಿೇಡಲ್ಯ ಗಿರ . 

೩.೨.೨ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ಟ ಹ ೂರತ್ು ಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಯೇಜನ ಗಳ/ಕಯಯಷಕರಮಗಳ 

ಸಯರ್ಯಜಿಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ  ೇಧನ   

ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ನುು ಕರಮಬ ದಧ ವಯ ಗಿ ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎಸ್ಟಗ  ರ್ಯತ್ ರ ನಡ ಸಲ್ಯಗುತಿು ತ್ುು 
ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ  ಇದು ನಿರಂತ್ರ ಪರಕ್ರರಯೆಯಯಗಿರಲ್ಲಲ ಲ. ಇದಲಲ ರ , ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ನಿರ ೇಷಶಕರ ು ಮಧ್ಯ ೆ ಹುದ ಊಟ  ( ಎಂ ಡಿಎಂ) ಯೇಜನ  ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ (ಎರಡು 
ಜಿ ಲ್ ಲ ಗಳಲ್ಲಲ ತ್ಲ್ಯ 20 ಶಯ ಲ್ ಗಳನುು ರ್ಯತ್ ರ ಒಳಗ ೂಂ ಡಂತ ) ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಇಲ್ಯಖ್ ಗಳಿಗ  ಯಯವುರ ೇ 
ಔಪಚಯರಿಕ ವರದಿಯನ ುು ಸಲ್ಲಲ ಸಿರಲ್ಲಲ ಲ. ಆದರೂ, ಅಪೂಣ ಷ ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳಿಗ  ಪೂಣ ಷ ಪ್ಯ ವತಿ 

ರ್ಯಡಿ ರುವುದು, ಅನುಮೊೇದಿಸದ ಸೆ ಳಗಳಲ್ಲಲ ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳನುು ಕಯಯಷಗತ್ಗ ೂಳಿಸಿರುವುದು ಮುಂತ ಯದ 

ಗಂಭಿೇರ ಅಕರಮಗಳನುು ಸೂಚ್ಚ ಸುವ ಎನ್ ಆರ್ ಡಿಡಬುಲ ು ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನ ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳ ಅನುಷ್ಯ ಠ ನದ 

ಸಿೆ ತಿಯನುು ಎ ಸ್ಟಎಯು ಒದಗಿಸಿತ್ುು. ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇಧನಯ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳ ಬಗ ೆ, ಅದರಲೂ ಲ 
ವಿಶ ೇರ್ವಯ ಗಿ ಎ ನ್ ಆರ್ ಡಿಡಬೂಲ ುಪಿ ಅನುಷ್ಯ ಠ ನದಲ್ಲಲ, ಯಯವುರ ೇ ಇಲ್ಯಖ್ ಯು ಯಯವುರ ೇ ಕರಮವನು ು 
ಕ ೈಗ ೂ ಂಡಿ ರಲ್ಲ ಲ ಲ. ಶಯ ಸನಬದಧ ನಿಬಂಧನ ಗಳನು ು ಪ್ಯ ಲ್ಲಸಲು ರ್ಯತ್ ರ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನು ು 
ನಡ ಸಲ್ಯಗಿ ತ್ುು ಎಂ ಬುದನುು ಇದು ಸೂಚ್ಚಸುತ್ು ರ . ಆದದರಿಂದ, ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇಧ ನ ಯ  
ಪರಕ್ರರಯೆಯು ಇತ್ರ ಎಲ ಲ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ  ಒಂ ದು ನಿರರ್ಷಕ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯಯಗಿತ್ ುು. 

ಎ ಂ ಜಿ ಎ ನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎಗ  ಪರತ ೆ ೇಕವಯ ಗಿ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇಧನ  ನಡ ಸಲು ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ಇಜಿ ಎ 

ಕಯಯ ರ ಯಡಿ ಎ ಸ್ಟಎಯು ರಚ್ಚಸಲ್ಯ ಗಿರ  ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕಯಯಷಕರಮಗಳನುು ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಇಲ್ಯಖ್ ಗಳ 

ಕ ೂ ೇರಿಕ ಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್   ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ  ರ್ಯಡಲ್ಯ ಗುತ್ು ರ  ಎಂ ದು ರಯಜೆ ಸಕಯಷರವು ಉ ತ್ು ರಿಸಿತ್ು 
(ನವ ಂಬರ್ 2019). ಇತ್ರ ಕಯಯಷಕರಮಗಳ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ವರದಿಯ ಮೇಲ್   ಕರಮ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಇಲ್ಯಖ್ ಗಳ ಜವಯಬಯದ ರಿಯಯಗಿರ  ಎಂ ದೂ ಸಹ ಸಕಯಷರವು ತಿಳಿಸಿತ್ು. 

೩.೨.೩ ಎಮ್ಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್ಟನ ಸಯರ್ಯಜಿಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ  ೇ ಧನ   

ಎ ಂ ಜಿ ಎ ನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎಸ್ಟನ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಪರಿಣ ಯಮ ಕಯರಿತ್ಿವನುು ವಿಶ ಲ ೇಷ್ಟ್ಸಲು 
2016-17ರಿಂದ 2017-18ರ ಅ ವಧಿಯಲ್ಲಲ ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎಸ್ಟಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನು ು ನಡ ಸ ಲ್ಯ ಗಿರ  ಎಂ ದು ಹ ೇಳಲ್ಯಗಿದದ ಎಂ ಟು ಜಿಲ್ ಲ ಗಳಡಿಯ 80 ಗಯರಮ 

ಪಂಚಯ ಯ ತಿಗಳನುು (ಜಿ ಪಿ) ಬದಲ್ಲ ವಿಧ್ಯನವಿಲಲ ರ  ಸರಳ ಯಯದೃಚ್ಚಛತ್ ರ್ಯದರಿಗಳನುು ಬ ಳಸುವು ದರ 

ಮೂ ಲಕ ನಯವು ಆಯೆಾ ರ್ಯಡಿರ ವು, ಜ ೂತ ಗ  ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ನಿರ ೇಷಶನಯಲ ಯ ದ 

ರಯ ಖಲ್ ಗಳ ಪರಿಶಿೇಲ ನ ಯನೂ ು ನಡ ಸಿರ ವು. ಆಯದ ಘಟಕಗಳ ಪಟಿ್ಯನುು ಅನುಬಂಧ-3.13ರಲ್ಲಲ 
ನಿೇಡಲ್ಯ ಗಿರ . ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಪರಕ್ರರಯೆ/ನಡವ ಳಿಕ ಯು ಮಹಯತಯ ೂಗಯಂ ಧಿ ರಯಷ್ಟ್ ರೇಯ 

ಗಯರರ್ಮೇ ಣ ಉ ರ ೂೆ ೇಗ ಖ್ಯತ್ರಿ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ಯೇಜನ  ನಿ ಯಮಗಳು, 2011 (ನಿಯಮಗಳು -
2011), 2013ರಲ್ಲಲ ಗಯರರ್ಮೇಣ ಯಭಿವೃದಿಧ ಮಂ ತಯರಲ ಯ (ಎಂ ಒ ಆರ್ ಡಿ) ಹ ೂರಡಿಸಿದ ಕಯಯಯಷಚ್ರಣಯ 
ರ್ಯಗಷಸೂಚ್ಚಗಳು (ರ್ಯಗಷಸೂಚ್ಚಗಳು), ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ 
ರ್ಯನದಂಡಗಳು (ರ್ಯನದಂಡ ಗಳು) ಮತ್ುು ಗಯರರ್ಮೇಣ ಯಭಿವೃದಿಧ ಮಂ ತಯ ರಲಯದ ವಯ ಷ್ಟ್ಷಕ ರ್ಯಸ್ರ್ 

ಸುತ ೂ ು ೇಲ್  , ಇವುಗಳಿಂದ ನಿವಷಹಸಲಪ ಡುತ್ು ರ . 
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ಎ ಂ ಜಿ ಎ ನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎಸ್ಟನ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಪರಿಣ ಯಮ ಕಯರಿತ್ಿವನುು ಮುಂದಿನ 

ಕಂಡಿಕ ಗಳಲ್ಲಲ ವಿವರವಯ ಗಿ ಚ್ಚ್ಚಷ ಸಲ್ಯ ಗಿರ . 
 

3.2.3.1 ಸಯರ್ಯಜಿಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ  ೇಧನ   ನಡ ಸಲು ಸೂಚ್ಚಸಲ್ಯದ ರ್ರತ್ುು ಗಳನುು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು 

ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಚ ಛೇದ 6 ಮ ತ್ುು ರ್ಯಗಷಸೂಚ್ಚಗಳ ಕಂಡಿಕ  13.3, ಗಯರಮ ಸಭ ಗಳಿಂದ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನು ು (ಎಸ್ಟ ಎಜಿ ಎಸ್ಟ) ನಡ ಸುವ ಪರಕ್ರರಯೆ ಯನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ು ರ . ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ  ಪರಕ್ರರಯೆ ಯನು ು ನಡ ಸಲು ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಚ ಛ ೇದ 6(4) ಮತ್ುು ರ್ಯಗಷಸೂಚ್ಚಗಳ 

ಕಂಡಿಕ  13.3.5ರ ಅನಿಯ, ಪರಿಶಿೇಲ ನ ಯ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳನುು ಚ್ಚ್ಚ ಷಸಲು ಹಯಗೂ ಪ್ಯ ರದಶಷಕತ  ಮತ್ುು 
ಹ ೂಣ  ಗಯರಿಕ ಯ ಅನುಸರಣ  ಯನುು ಸರ್ಮೇಕ್ಷಿಸಲು, ಕಯರ್ಮಷಕರ ಹಕುಾಗಳ ು ಮತ್ುು ಅಧಿಕಯರಗ ಳ 

ಈಡ ೇರಿಸುವಿಕ  ಮತ್ುು ಹಣ ವನುು ಸರಿಯಯಗಿ ಬಳಸಿಕ ೂಳುಳವುದ ು, ಇವುಗಳಿಗಯಗಿ ಗಯರಮ ಸಭ ಯನು ು 
ಕರ ಯಬ ೇಕು. ಅನುಬಂಧ-3.೧೪ರಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಿರುವಂತ  ರ್ರತ್ುು ಗಳನುು ಅನುಸರಿ ಸದಿರುವುದ ನುು ನಯವು 
ಗಮನಿಸಿರ ವು. 

ಎ ಸ್ಟಎಜಿ ಎಸ್ಟ ನ ಅಧೆಕ್ಷತ  ವಹಸಲು ಸೆ ಳಿೇಯ ಗಯರಮಸೆ ರಿಗ  ಆದೆತ  ನಿೇಡದಿರುವುದು, ನಯಮ ನಿರ ೇಷಶಿತ್ 

ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳು ಮತ್ುು ಚ್ುನಯಯ ತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಅನುಪಸಿೆ ತಿ, ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂ ಂಡ ವರದಿಗಳನು ು 
ಸಲ್ಲಲ ಸದಿರುವುದು, ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ತ್ಂ ಡಗಳಿಂದ ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಂ ಡ ವರದಿಗಳ 

ಪರಿಶಿೇಲ ನ ಯ ಅಭಯವ, ನಡ ವಳಿಗಳನು ು ಚ್ಚತಿರೇಕರಿಸುವಲ್ಲಲ ನ ವಿಫಲತ , ಮುಂತ ಯದ ಲ್ ೂೇಪಗಳ ು 
ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಲ ಉ ರ ದ ೇಶಿತ್ ಜನಸಂಖ್ ೆ ಯನುು ಒಳಗ ೂಳುಳವಲ್ಲಲ ವಿಫಲವಯ ದವು ಮತ್ುು ಹಯಗಯ ಗಿ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿತ್ 

ಫಲ್ಲತಯ ಂಶವನುು ತ್ರರ ೇ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನ ುು ವಯ ಡಿಕ ಯ ಅಭಯೆ ಸವನಯುಗಿಸಿತ್ು.  
೨೦೧೬-17ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ನಡ ಸಿದ ಶ ೇಕಡಯ 99ಕ್ರಾಂತ್ ಹ ಚ್ುಚ ಎಸ್ಟ ಎಜಿ ಎಸ್ಟ ಸಭ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಶ ೇಕಡಯ ಎರಡಕ್ರಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಜ ನ ಸಂಖ್ ೆ  ಭಯಗವಹಸಿದದ ನುು ನಯವು ಗಮನಿಸಿರ ವು. ನಿಗದಿತ್ ರ್ರತ್ುು ಗ ಳನುು 
ಅನುಸರಿಸದಿರುವು ದು ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಪರಕ್ರರಯೆ ಯನುು ದು ಬಷಲಗ ೂ ಳಿಸಿತ್ು. 

ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ನುು ನಡ ಸ ುವಲ್ಲಲ ನ ಲ್ ೂ ೇಪಗಳನ ುು ರಯಜೆ ಸಕಯಷರವು ಒಪಿಪ ಕ ೂ ಳ ುಳತಯು 
(ನವ ಂಬರ್ 2019) ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಗ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ ಯಲ ರ್ಯನದಂಡಗಳನು ು 
ಅನುಸರಿಸಲು ಹ ೂಣ  ಗಯರರಯಗಿರುವ/ಭಯಗಿಯಯಗಿರುವ ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳಿಗ  ಸೂಚ್ನ ಗಳನುು ನಿೇಡಲ್ಯ ಗು ವುದು 
ಎಂ ದು ತಿಳಿಸಿತ್ು.  ಹಣ ದ ಕ ೂ ರತ ಯಂ ರಯ ಗಿ ಎಸ್ಟಎಜಿ ಎಸ್ಟ ಚ್ಚತಿರೇಕರಣ ಕ ಾ ವ ಚ್ಚ ರ್ಯಡಲ ು ಎಸ್ಟಎಯುಗ  
ಯಯವುರ ೇ ನಿಧಿಯನುು ಒದಗಿಸ ಲು ಸಯಧೆ ವಯ ಗಲ್ಲಲಲ ಎಂದೂ ಸಹ ಸಕಯಷರವು ತಿಳಿಸಿತ್ು. 

ಎಸ್ಟಎಜಿಎಸ್ಟ ಸಭಗೆಳಲ್ಲಲ ಉದದೆೋರ್ಶತ್ ಜ್ನಸಂಖಾೆಯ ಹಚೆಿಚನ ಮತ್ುು ಅರ್ಥಿಪ ಣಿ ಭಯಗವಹಿಸುವಿಕಯೆನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳಳಲು ನಿಗದತ್ ಷರತ್ುುಗಳಿಗ ೆಸಮಪಿಕ್ ಅನುಸರಣಯೆ ಮ ಲಕ್ ಸಯಕ್ಷುಟ ಪರಯತ್ುಗಳನುು 
ರ್ಯಡಬೋೆಕಂೆದು ರ್ಶಫಯರಸು ರ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ 

3.2.3.2 ಸಯರ್ಯಜಿಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ  ೇಧನಯ ವರದಿಗಳ ಆಕ್ಷ  ೇಪಣ  ಗಳ ಮೇಲ್  ದುಬಷಲ ಅನುಸರಣಯ ಕ ರಮಗಳು 

ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳ ಮೇಲ್   ಸಮಯೇಚ್ಚತ್ ಅನುಸರಣ ಯ ಕರಮವಿಲಲ ದಿದದ ರ  ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ು 
ಪೂಣ ಷಗ ೂಳುಳವುದಿಲಲ. ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ವರದಿ ಗಳ (ಎಸ್ಟಎಆರ್) ಪರಿಶಿೇಲ ನ ಯು 
ಕಯಯಷಗತ್ಗ ೂಳಿಸದ  ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳಿಗ  ಪ್ಯ ವತಿ; ಹೆಚಿಚನ ಪಯವತ್ರಗಳು; ಮೃತ್ ವೆ ಕ್ರುಗಳ, ಶಯಲ್ಯ ಮಕಾಳ, 

ಸಕಯಷರಿ ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳ ಹ ಸರಿ ನ ಲ್ಲಲ ಪ್ಯ ವತಿಗಳು ; ಅನಹಷ ಕಯ ಮಗಯ ರಿಗಳಿಗ  ರ್ಯಡಿ ದ ಪ್ಯ ವತಿಗಳು 
ಮುಂತ ಯದ ೧ ೩ ವಗಷಗಳಯಗಿ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳನುು ವಗಿೇಷಕರಿಸಲ್ಯ ಗಿತ್ುು ಎಂ ಬುದನುು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು 
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ಇವುಗಳು ಅತ್ೆ ಂತ್ ಗಂಭಿೇರ ಸಿರೂಪರಯ ದ ಗಿದುದ ಪರಿಣ ಯಮಕಯರಿ ಅನುಸರಣ  ಯ ಅಗತ್ೆ ವಿ ದಿದ ತ್ು. 
ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳ ವಗಿೇಷಕರಣ ದ ಪಟಿ್ಯನು ು ಅನುಬಂಧ-3.೧೫ರಲ್ಲಲ ನಿೇಡಲ್ಯ ಗಿರ . 

ಇದಲಲ ರ , ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ರ್ಯನದಂಡಗಳು, ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಚ ಛೇದ 7 ಮತ್ುು ರ್ಯಗಷಸೂಚ್ಚಗಳ 

ಕಂಡಿಕ  13.4 ಅನುಸರಣ ಯ ಕಯಯಷವಿಧ್ಯನವ ಂದನುು ಸಯೆ ಪಿಸುವ ಅಗತ್ೆ ತ ಯನುು ಒತಿು ಹ ೇಳುತ್ು ವ  ಮತ್ು ು 
ವಿವಿಧ ಹಂತ್ ಗಳಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಪ್ಯ ತ್ರಗಳು ಮತ್ುು ಜವಯಬಯದ ರಿಗಳನುು ಪಟಿ್ ರ್ಯಡುತ್ು ವ . 
ಆದರೂ, ಕ ಳಗ  ವಿವರಿಸಿದಂತ  ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳ ಅನುಸರಣ ಯ ಕರಮವು 
ದುಬಷಲವಯ ಗಿತ್ುು. 

 ರಯಜೆ ಮಟ ್

ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳ ಮೇಲ್   ರಯಜೆ ಸಕಯಷರವು ಅನುಸ ರಣಯ ಕರಮವನು ು 
ಕ ೈಗ ೂ ಳಳಬ ೇಕು ಮತ್ುು ರಯಜೆ ಸಕಯಷರವು ಕ ೈಗ ೂ ಂಡ ಕರಮವನುು ರಯಜೆ ಉ ರ ೂೆೇಗ ಖ್ಯತ್ರಿ ಮಂಡ ಳಿ 

(ಎ ಸ್ಟಇಜಿಸಿ) ಮೇಲ್ಲ ಿಚಯರಣ   ರ್ಯಡಬ ೇಕು ಹಯಗೂ ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡ ವರದಿಯನುು (ಎಟಿಆರ್) ರಯಜೆ 
ಸಕಯಷರವು ರಯಜೆ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದಲ್ಲಲ ಮಂ ಡಿಸಬ ೇಕ್ರರುವ ವಯ ಷ್ಟ್ಷಕ ವರದಿಯಲ್ಲಲ ಸ ೇರಿಸಲು 
ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಚ ಛೇದಗಳ ು 7(4) ಮತ್ುು 7(5) ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸುತ್ು ವ . ಗಯರರ್ಮೋಣಯಭಿವೃದಿ ಮತ್ುು 
ಪಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ಇಲ್ಯಖ್ ಯ ಹ ಚ್ುಚವರಿ ಮುಖೆ ಕಯಯಷದಶಿಷ/ಪರಧ್ಯನ ಕಯಯಷ ದ ಶಿಷ/ 

ಕಯಯಷದಶಿಷಗಳು ಎ ಸ್ಟಎಆರ್ ಗ ಳಲ್ಲಲ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಅಕರಮಗಳ ಹಯಗೂ ಅವುಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸು ವಲ್ಲಲ 
ಕ ೈಗ ೂ ಂಡ ಕರಮಗಳ ಪರಗತಿಯ ಸಿೆ ತಿಯ ರ್ಯಸಿಕ ಸರ್ಮೇಕ್ಷ  ರ್ಯಡಬ ೇಕು ಎಂ ದು ರ್ಯಸ್ರ್ ಸುತ ೂ ು ೇಲ್  ಗಳ ು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವ . 

ನಯವು ರಯಜೆ ಸಕಯಷರದಿಂದ ಮೇಲ್ಲ ಿಚಯರಣ  ಯಲ್ಲಲ ಕ ಳಗಿನ ನೂ ೆ ನತ ಗಳನುು ಗಮನಿಸಿರ ವು: 
 ರ್ಯಸಿಕ ಸರ್ಮೇಕ್ಷ ಗಳನು ು ನಡ ಸಿರ ಲ್ಲಲ ಲ 
 ಆಡಳಿತ್ ಮಂ ಡಳಿ ನಿಯತ್ಕಯಲ್ಲಕವಯಗಿ ಸಭ ಗಳನುು ನಡ ಸ ಲ್ಲಲ ಲ. ಅದು 2016-17ರಿಂದ  

2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಕ ೇವಲ ಎರಡು ಸಭ ಗಳನುು ನಡ ಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಕ ೂ ನ ಯ ಸಭ  2017ರ 

ಮೇ ತಿಂ ಗಳಿನಲ್ಲಲ ನಡ ಯತ್ು ಮತ್ುು ನಂತ್ ರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ುಚ ಕಯಲ ಯಯವುರ ೇ 
ಸಭ ಗಳು ನಡ ದಿರಲ್ಲ ಲ ಲ. ಸಭ ಗ ಳನುು ನಡ ಸುವಲ್ಲಲ ನ ವಿಫಲತ ಯು 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ 
ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ  ಆ ಯವೆ ಯ ಪರಸಯು ವನ ಗಳನ ು ು 
ಅನುಮೊೇದಿಸದಿ ರುವಲ್ಲಲ ಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತ್ು. 

 ರಯಜೆ ಮಟ್ದಲ್ಲಲ ಎಸ್ಟಇಜಿಸಿ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಎಆರ್ ಗಳ ಬಗ ೆ ರಯಜೆ ಸಕಯಷರ ಕ ೈಗ ೂ ಂಡ ಕರಮವ ನುು 
ಮೇಲ್ಲ ಿಚಯರಣ   ರ್ಯಡಲ್ಲ ಲ ಲ ಮತ್ುು ಎಟಿಆರ್ ಅನುು ರಯಜೆ ವಿಧ್ಯನಸಭ ಯ ಮುಂರ  
ಮಂ ಡಿಸಬ ೇಕಯದ ವಯ ಷ್ಟ್ಷಕ ವರದಿಯಲ್ಲಲ ಸ ೇರಿಸಿರಲ್ಲ ಲ ಲ. ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಲ  
ಎ ಸ್ಟ ಇಜಿಸಿ 23 ಜುಲ್ ೈ 2016 ರಂದು ಒಮೂ ರ್ಯತ್ ರ ಸಭ  ಸ ೇರಿತ್ುು. 

ಹೇಗ , ರಯಜೆ ಮಟ್ದಲ್ಲಲ ಮೇಲ್ಲ ಚಿಯರಣ ಯ ಅನುಪಸಿೆ ತಿಯು, ಕ ಳಗ  ಚ್ಚ್ಚಷಸಿ ರುವಂತ , ವಸೂ ಲ್ಯ ತಿಗಳ 

ಅಲಕ್ಷು ತ ಗ  ಮತ್ುು ತ್ಪಿಪತ್ ಸೆ ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳ ಮೇಲ್   ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂ ಳಳದಿರುವುದಕ ಾ ಕಯರಣವಯ ಯ ತ್ು. ಇದ ು 
ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಪರಕ್ರರಯೆಯನು ು ವಯ ಡಿಕ ಯ ಅನ ುಸರಣ ಯ ಪರಕ್ರರಯೆಯನಯುಗಿಸಿತ್ು. 

ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನುು ಪರಧ್ಯನ ಕಯಯಷ ದ ಶಿಷಯವರು ತ ೈ ರ್ಯಸಿಕ ಸಭ ಯಲ್ಲ ಲ  
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲ ಸಿರಯದ ರ  ಎಂ ದು ರಯಜೆ ಸಕಯಷರವು ತಿಳಿಸಿದ ರೂ (ನವ ಂಬರ್ 2019) ಸಹ ಉ ತ್ು ರವನುು 
ಪುಷ್ಟ್್ೇಕರಿಸಲು ಸಯಕ್ಷು ವನುು ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಲ. ಎಟಿಆರ್  ಗಳನುು ವಯ ಷ್ಟ್ಷಕ ವರದಿಯಲ್ಲಲ ಸ ೇರಿಸಲು ಕರಮ 

ಕ ೈಗ ೂ ಳಳಲ್ ಯಗುವುದು ಎಂ ದೂ ಸಹ ಸಕಯಷರವು ತಿಳಿಸಿತ್ು. 
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 ಸಯರ್ಯಜಿಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ  ೇಧನಯ ವರದಿಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್  ವಸೂಲ್ಯತಿಗಳು 

ಎ ಸ್ಟಎಆರ್ ಗಳಲ್ಲಲ ಶಿಫಯರಸು ರ್ಯಡಲ್ಯ ದ ವಸೂ ಲ್ಯ ತಿಗಳನುು ಹಯಗೂ ವಯಸು ವವಯಗಿ 2016-17ರಿಂದ 

2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಯ ವಸೂ ಲ್ಯ ತಿಗಳನುು ಕ  ೂೇರ್್ಕ-೩.೨ರಲ್ಲಲ ಸೂಚ್ಚಸಲ್ಯಗಿರ . 
ಕ  ೂೇರ್್ಕ-೩.೨: ಶಿಫಯರಸು ರ್ಯಡಲ್ಯದ ಹಯಗೂ ವಯಸುವ ವಸೂಲ್ಯತಿಗಳ ಸಿೆತಿ 

         (` ಕ  ೂೇ ಟಿಗಳ ಲ್ಲಲ) 

ವರ್ಷ 
ಪ್ಯ ರರಂಭಿಕ 

ಶಿಲು ಾ 

ಸಯರ್ಯಜಿಕ 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ  ಯಲ್ಲ ಲ 

ಶಿಫಯರಸು ರ್ಯಡಿದದಂತ  
ವಸೂಲ್ಯತಿ 

ವಸೂಲು 
ರ್ಯಡಬ ೇಕ್ರದದ ಒಟು್ 

ಮೊತ್ು 

ವಸೂಲು 
ರ್ಯಡಿದ ಮೊತ್ು 

ಅಂತಿಮ 

ಶಿಲು ಾ 

2016-17 19.26 45.21 64.47 0.49 (0.76) 63.98 

2017-18 63.98 75.51 139.49 0.84 (0.60) 138.65 

2018-19* 138.65 37.47 176.1೨ 0.63 (0.36) 175.4೯ 
*  2018-19ರ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ು ತಯತ್ ೂ ಪ ತಿಷ ಕ. ಆವರಣದ ಅಂಕ್ರ ಅ ಂಶಗಳ ು ಶ ೇಕ ಡಯವಯರು ಸ ೂ ಚ್ಚಸುತ್ುವ . 
  ಅಧ್ಯರ: ಸ ಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್ ಕ ಾಪರಿ ಶ   ೇ ಧ ನ ಯ ನಿ ರ ೇಷ ಶನ ಯಲಯ ಮ ತ್ುು ಆರ್ಡಿಪಿ ಆರ್ ಒ ದಗಿಸಿ ದ ರ್ಯಹತಿ 

ರ್ಯಡಿದ ವಸೂ ಲ್ಯ ತಿಯು ಶ ೇಕಡಯ ಒಂ ದಕ್ರಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಿರುವುದನುು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ುು ಇದು 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಪರಯತ್ುಗಳಲ್ಲಲನ ಕ ೆರತ ೆ ಹಯಗ  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ುು ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಿರದಂದ ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆಯ ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯನುು ಸ ಚಿಸುತ್ರುತ್ುು. ವಸ ಲು ರ್ಯಡುವಲ್ಲಲನ ನಿಷ್ಟಕಿಯತೆ 
ಮತ್ುು ತ್ಪಿಪತ್ಸಿ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ವಿರುದಿ ಕ್ರಮವನುು ಪಯರರಂಭಿಸದರುವುದು ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ನಿಷಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ರ್ಯಡಿತ್ಲಲದೆೋ ಅಂತ್ಹ ಲೆ ೋಪಗಳನುು ನಿರಂತ್ರವಯಗಿ 
ಮುಂದುವರಸೆಲು ಅನುಕ್ ಲ ರ್ಯಡಿತ್ು.  

ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ು ಶಿಫಯ ರಸು ರ್ಯಡಿ ದ ವಸ ಲಯತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಪರತ ೆೇ ಕ  
ಕಯಯಯಷಚ್ರಣಯ ರ್ಯಗಷಸೂಚ್ಚ ಗಳನುು ಜಯರಿ ರ್ಯಡಲಯಗುವುದು ಎಂ ದು ರಯಜೆ  ಸಕಯಷರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು 
( ನವ ಂಬರ್  2019). 

 ಜಿಲಯಲ ಮಟಟ ಮತ್ುು ಬಯಲಕ್ ಮಟಟದಲ್ಲಲ ಅನುಸರಣ ೆ 

ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳನುು ಚ್ಚ್ಚ ಷಸ ಲು  ತಯ ಲೂಲ ಕು ಕ ೇಂ ದರ ಕಚ ೇರಿಯಲ್ಲ ಲ  
ಸಯವಷಜನಿಕ ಸಭೆಯನುು ನಡ ಸ ಬ ೇಕಯಗಿದದ ರೂ ಮತ್ುು ಆನಂತ್ ರ ಕಯಯಿದೆಯ ಅನುಸ ಚಿ-I ರ ಅ ಡಿಯ  
ಕ್ಂಡಿಕೆ  25 (ಸಿ) (vii) ಹಯಗ  ಪರಿಚಛೆೋದ ೪(೩)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಮತ್ುು ರ್ಯಗಿಸ ಚಿಗಳ ಕ್ಂಡಿಕೆ 
೧೩.೩.೧೫ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅಗತ್ೆ ವಿರುವಂತ  ಕುಂದುಕ ೂರತ ಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಅನುಸರಣೆಯನುು ಪರಿಶಿೇ ಲ್ಲಸಲು  
ಜಿ ಲ್ಯ ಲ ಮಟ್ದ  ಸರ್ಯಲ್  ೂೇ ಚ್ನ ಗಳನುು ಆಯೇಜಿ ಸಬೆೋಕಿದದರ  ಸಹ  ಅಂತ್ಹ ಯಯವುರ ೇ  ಸಭಗೆಳು/  
ಸರ್ಯಲ್  ೂೇ ಚ್ನ ಗಳನುು ವೆ ವಸ ೆಗ ೂ ಳಿಸಿರಲ್ಲಲಲ. ಇದು ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ  ಪರಕ್ರರ ಯೆ ಯ  
ಪ್ಯ ರದಶಷಕತ  ಮತ್ುು  ಹ ೂಣ  ಗಯರಿಕ ಯ ಉ ರ ದ ೇಶವನೆುೋ ಸ ೂೇಲ್ಲ ಸಿತ್ು ಮತ್ುು  ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ  
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗ ಳು ಅನುಸರಣೆಯಿಲಲದೆೋ ಹಯಗಯೆೋ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಲ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ು. 

ಸಯವಿಜ್ನಿಕ್ ಸಭಗೆಳನುು ನಡೆಸಲು ಸ ಚನಗೆಳನುು ನಿೋಡಲಯಗುವುದು ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು 
(ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯).  
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3.2.3.3  ಸಮಕಯಲ್ಲೋನ ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನ ೆ 

ರ್ಯಗಷಸೂಚ್ಚಗಳ ಕ್ಂಡಿಕೆ ೧೩.೬.೪ ಮತ್ುು  ರ್ಯಸ್ರ್  ಸುತ ೂ ು ೇಲ್  ಗಳು ಗಯರಮ  ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣಯ 
ಸರ್ಮತಿಗಳಿಂದ ( ವಿಎಂಸಿ)  ಸಮಕಯಲ್ಲೋನ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಗ  ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸುತ್ುವೆ. ಪರತಿ  
ಗಯರಮಸಭ ಯು  ಐದು ಎಂ ಜಿ ಎನ್  ಆರ್ ಇಜಿಎ ಕಯರ್ಮಷಕರನುು ಒಳಗ ೂಂ ಡ ವಿಎಂಸಿಯನುು ಆಯೆಾ  
ರ್ಯಡಬ ೇಕು . ವಿಎಂಸಿಯು ಎಂ ಜಿ ಎನ್  ಆರ್ ಇಜಿಎ  ಅಡಿಯಲ್ಲಲನ ಮಹಳಯ ಕಯರ್ಮಷಕರು, ಎಸ್ಟ ಸಿ/ ಎಸ್ಟ ಟಿ 
ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಯರ್ಮಷಕರು ಮುಂತಯದವರನುು ಒಳಗ ೂಂ ಡಿರಬ ೇಕು. ವಿಎಂಸಿಯು  ಪರತಿ  ಸಕ್ರರ ಯ  
ಕಯಯಷಕ್ಷ ೇತ್ ರಕ ಾ ತಿಂ ಗಳಿಗ ೂ ಮೂ ಭ ೇಟಿ ನಿೇಡಿ  ಕಯರ್ಮಷಕರ ೂಂ ದಿಗ  ಪರಸಪರ ರ್ಯತ್ುಕ್ತೆ ನಡ ಸಬ ೇಕು. ಅದ ು  
ಗಯರಮಪಂಚಯಯಿತ್ರಯ ಎಲ್ಯಲ ಸಕ್ರರಯ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಸಮಕಯಲ್ಲೋನ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನು ು  
ನಡ ಸಬ ೇಕು  ಮತ್ುು  ಪರಕ್ರರಯೆಗಳ ು, ನಿವಷಹಸಬ ೇಕಯದ  ರಯ ಖಲ್ ಗಳು ಹಯಗ  ಕಯಯ ರ ಯ ಅನವಯ 
ಕಯರ್ಮಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ುಕಗಳನುು ಒದಗಿಸಲ್ಯ ಗಿರ ಯೆ, ಮುಂತಯದ ಕ್ಷೋೆತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ಸರಿಯಯದ  
ರ್ಯನದಂಡಗಳನು ು ಅನುಸರಿಸಲಯಗುತ್ರುದೆಯೋ ಎಂಬುದನುು ಮೇಲ್ಲ ಿಚಯರಣ   ರ್ಯಡಬ ೇಕು. 

ಆದರ,ೆ ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಯಯವುದೆೋ ಗಯರಮಪಂಚಯಯಿತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ವಿಎಂಸಿಗಳನುು ರಚಿಸಿರಲ್ಲಲಲ. 
ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಯಯವುದೆೋ ಸಮಕಯಲ್ಲೋನ ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ನಡೆಸಿರಲ್ಲಲಲ ಮತ್ುು 
ಇದು ಗಯರರ್ಮೋಣ ಮಟಟದಲ್ಲಲ ಸಹ ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆಯ ಅನುಪಸಿಿತ್ರಯನುು ಸ ಚಿಸುತ್ರುತ್ುು. 

ಹಣದ ಕ ೆರತಯೆಿಂದಯಗಿ ಸಮಕಯಲ್ಲೋನ ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ವಾವಸೆಿಗೆ ಳಿಸಲಯಗಲ್ಲಲಲ 
ಎಂದು ಸಕಯಿರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯). 

ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆನುು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ರ್ಯಡಲು ಸಯರ್ಯಜಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ 
ವರದಗಳ ಆವಿಷ್ಯಕರಗಳ ಅನುಸರಣಯೆನುು  ಎಲಯಲ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ೆ ರ್ಶಫಯರಸು 
ರ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ 

3.2.೪ ನಿಣಿಯ 

ವಿವಿಧ ಯೇಜನ ಗಳ ನಿಬಂಧನ ಗಳು ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನು ು ಕಡಯಾ ಯಗ ೂಳಿಸಿದದ ರೂ ಸಹ 

ರಯಜೆ ದಲ್ಲಲ  ಅನುಷ್ಯಾನ ರ್ಯಡಲಯದ ಯೇಜನ ಗಳ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ  ನಡೆಸುವುದನುು 
ಮೇಲ್ಲ ಿಚಯರಣ   ರ್ಯಡಲ ು ಯಯವುರ ೇ  ವಿಶ ೇರ್ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಪಯರಧಿಕಯರವಿರಲ್ಲಲಲ. 
ಎ ಂ ಜಿ ಎನ್  ಆರ್ ಇಜಿಎಸ್ಟ ಗಯಗಿ ಪರತ ೆ ೇಕವಯಗಿ ಸಯೆ ಪಿಸಲ್ಯದ  ರಯಜೆ ದ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇಧನಯ  
ಘಟಕಕಕೆ ಎನ್  ಆರ್ ಡಿಡಬೂ ಲ ು ಪಿ, ಎಸ್ಟ ಬಿಎಂ, ಎಂಡಿಎ ಂ ಮತ್ುು ಸಯವಷಜನಿಕ ವಿತ್ರಣ ಯ ವೆ ವಸ ೆಯಂತ್ ಹ  
ಇತ್ರ ಯೇಜನ ಗ ಳ  ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ  ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನ ು ವಹಸ ಲ್ಯ ಯ ತ್ು . ಆದರ  ಈ ಯೇಜ ನ ಗಳ  
ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯು ಎಂ ಜಿ ಎನ್  ಆರ್ ಇಜಿಎಸ್ಟ  ನಂತ   ನಿರಂತ್ರ ಪರಕ್ರರಯೆಯಯಗಿ ರಲ್ಲಲಲ . 
ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಗಳಿಗ , ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲ್ಯಖ್ ಗಳ ನಿಷ್ಟ್ಾಿಯತ ಯು  
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನುು ವೆ ರ್ಷವಯದ ಪರಕಿರಯಯನಯುಗಿ ರ್ಯಡುತ್ರುದೆ. 

ಎಸ್ಟ ಎಯು ಆಡಳಿತ್ ಮಂ ಡಳಿಯು ನಿಯತ್ವಯಗಿ ಸಭ ೆ ನಡೆಸಿರಲ್ಲಲಲ, ಇದು ಉ ನುತ್  ಮಟ್ದಲ್ಲಲ  
ಮೇಲ್ಲ ಿಚಯರಣ  ಯ ಅನುಪಸಿೆ ತಿಗ  ಕಯರಣವಯ ಯ ತ್ು .  ಇದರೆ ಂದಗೆ ರಯಜೆ  ಸಕಯಷರದ ರ್ಯಸಿಕ  
ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಗಳ ಅನುಪಸಿೆ ತಿಯ  ಸಹ ಸೆೋರಿತ್ು. ತ್ತ್ಪರಿಣ ಯಮವಯ ಗಿ, ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ  
ವರದಿಗಳ ಅನುಸರಣ  ಯು ದು ಬಷಲವಯ ಗಿತ್ುು  ಮತ್ುು ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನಯ  ವರದಿಗಳಲ್ಲಲ  
ಸೂಚ್ಚಸಲ್ಯದ  ವಸ ಲ್ಲಗಳಲ್ಲಲ ಶೋೆಕ್ಡಯ ಒಂದಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮ ವಸೂಲ್ಲ ಗಳನುು ರ್ಯಡಲಯಗಿತ್ುು. ಹಣದ 
ಕ ೆರತಯೆಿಂದ ಸಮಕಯಲ್ಲೋನ ಸಯರ್ಯಜಿ ಕ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೇ ಧನ ಯನ ು ಸಹ ನಡೆಸಿರಲ್ಲಲಲ. 
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ಕಂದಯಯ ಇಲಯಖೆ 

 

3.3 ಮೇವು ಖರೇದಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಶಯಯಸಪದ ಮೇಸದ/ಅಧಿಕ ಪಯವತಿ 
 

ಕೊೆಳೆಳೇಗಯಲದ ತಹಶೇಲಯಾರ್ರವರಂದ ಮೇವಿನ ಸಂಶಯಯಸಪದ ಸರಬರಯಜು ಮತುು ಮೇವು ಖರೇದಿಗ ೆ
ತಪಯಪದ ದರಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದುಾ ಕರಮವಯಗಿ `೯.38 ಲಕ್ಷ ಸಂಶಯಯಸಪದ ಮೇಸದ ಪಯವತಿಯಲಿ್ಲ 
ಮತುು ಸರಬರಯಜುದಯರರಗ ೆ`77.51 ಲಕ್ಷ ಅಧಿಕ ಪಯವತಿಯಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಕರ್ಯಾಟಕ ರಯಜಾ ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೆೊೇಪ ಉ ಸತು ವಾರಿ ಕೇೆಂದರದ ವರದಿ ಮತುು ಬರ ನಿವಾಹಣಗೆಯಗಿ 
ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಪತುು ನಿವಾಹಣಯ ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳನುು ಆಧರಸಿ ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರ 2250 ಜಿಲೆಿಗಳ 68 
ತಯಲೊಕುಗಳನುು (ನಿೇರಯವರ ಪರದೆೇಶವನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ) ಬರ ಪೇಡಿತ ಪರದೇೆಶಗಳಂೆದು ಘೊೇಷ್ಟ್ಸಿತು 
(ಅಕೆೊಟೇಬರ್  ೨೦೧೬). ಸಣಣ ರೆೈತರಗೆ ಉದೆೊಾೇಗ ಒದಗಿಸುವುದು, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು, ಮೇವಿನ ಪೊರೆೈಕ,ೆ 
ಜಯನುವಯರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಯದ ಪರಹಯರ ಕರಮಗಳನೊು ಆ ಆದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪಸಲಯಗಿತುು. 

ರ್ಯವು 2017-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈೆ 2018 ಮತುು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ನಡುವ ೆಕಂದಯಯ ಇಲಯಖಯೆ 

ಅನುಸರಣಯ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯನುು ನಡೆಸಿದೆವು ಮತುು ರಯಜಾದ 30 ಜಿ ಲ್ ೆ ಗಳಲ್ಲೆ  1251 ಜಿಲಯಿಧಿಕಯರಗಳ 
ಕಛೇೆರಗಳ ಹಯಗೊ ಈ ೧ ೨ ಜಿಲೆಯಿಲ್ಲಿ ಮೊರು ತಹಶೇಲಯಾರವರ ಕಚೆೇರಗಳ ದಯಖಲೆಗಳನುು ಪರೇಕ್ಷಯ-
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದವೆು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಯಮರಯಜನಗರ ಜಿಲೆಿ ಸೆೇರದುಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಯಿ ರ್ಯಲುಕ ತಯಲೊಿಕುಗಳನುು 
ಬರ ಪೇಡಿತ ಎಂದು ಘೊೇಷ್ಟ್ಸಲಯಗಿತುು. ಮೊರು52 ತಯಲೊಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ ನಡೆಸಲಯಯಿತು. 
ತಯಲೊಿಕಿನ ಒಂಬತುು ಗೊೆೇಶಯಲಗೆಳು/ಎರಡು ಮೇವಿನ ಬಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಲು 
33 ಪೊರೆೈಕೆದಯರರಗೆ `1.37 ಕೊೆೇಟಿಗಳನುು ಪಯವತಿಸಿರುವುದನುು (ಜುಲೈೆ 2017) ಚಯಮರಯಜನಗರ 
ಜಿಲೆಿಯ ಕೊೆಳೆಳೇಗಯಲದ ತಹಶೇಲಯಾರ್ ರವರ 2017-18ರೆ್ೇ ಅವಧಿಯ ಮೇವು ಖರೇದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ದಯಖಲೆಗಳಿಂದ ರ್ಯವು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಸೆಪಟಂಬರ್  2015ರಲ್ಲಿ53 ಸಕಯಾರ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಸುತೊೆುೇಲೆಯ 

ಅನವಯ ಮೇವಿನ ಖರೇದಿಯ ದರವನುು ನಿಯಂತಿರಸಲಯಗುತುದೆ ಮತುು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಗಯಲದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಣೆಗ ೆವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ಮೇವುಗಳನುು ಖರೇದಿಸುವ ದರವನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ವೆೈಯಕಿುಕ ಬಿಲ್ಗಳು ಹಯಗೊ ಸಂಬಂಧಿತ ದಯಖಲೆಗಳ ವಿವರವಯದ ಪರಶೇಲರೆ್ಯು ಕಳೆಕಂಡವುಗಳನುು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು: 
(i ) ಗೆೊೇಶಯಲೆಗಳಿಗ ೆಮೇವನುು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಲು ಬಳಸಿದವೆಂದು ಹೆೇಳಲಯದ ೧೯ ವಯಹನಗಳು 

ಭಯರತ ಸಕಯಾರದ ರಸೆು ಸಯರಗೆ ಮತುು ಹೆದಯಾರ ಸಚಿವಯಲಯದ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ರಜಿಸಟರ್  
ಇ-ಸೆೇವಗೆಳಲ್ಲಿ (vahan.nic.in) ಕಂಡುಬರಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಐದು ವಯಹನಗಳನುು ಮಪೆಡ , 
ಸೊಕಟರ್ , ಕಯರು, ಮುಂತಯದ ಸರಕು ಸಯಗಣೆಗಲಿದ ವಯಹನಗಳಂೆದು ಗುರುತಿಸಲಯಗಿತುು. ಅಂತಹ 
ವಯಹನಗಳ ವಿವರವಯದ ಪಟಿಟಯನುು ಅನುಬಂಧ-೩.೧೬ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. ಈ ಎಲಿ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ

                                                           
50 ರಯಜಾದಲ್ಲಿ ೧೭೬ ತಯಲೊಕಿುಗಳನುು ಒಳಗೆೊಂಡ ೩೦ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. 
51 ಬಯಗಲಕೆೊೇಟೆ, ಬಳಯಳರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಯರಮಯಂತರ, ಚಯಮರಯಜನಗರ, ಚಿತರದುಗಾ, ಧ್ಯರವಯಡ, ಗದಗ, ಕೆೊೇಲಯರ, 

ಕೆೊಪಪಳ, ಮಂಡಾ, ಶವಮಗಗ ಮತುು ತುಮಕೊರು.  
52  ಚಯಮರಯಜನಗರ, ಕೆೊಳೆಳೇಗಯಲ ಮತುು ಯಳಂದೊರು. 
53  ಒಣಜೆೊೇಳದ ಕಯಂಡ, ಒಣ ಮಕೆಕಜೆೊೇಳದ ಮೇವು, ಒಣ ಭತುದ ಹುಲುಿ, ಒಣ ರಯಗಿ ಹುಲುಿ – ಪರತಿ ಟನ್ಗ ೆ`೬,೦೦೦; 

ಬಯಡಿದ ಕಬುು-ಪರತಿ ಟನ್ಗ ೆ`2,000 ಮತುು ಹಸಿರು ಮೇವು-ಪರತಿ ಟನ್ಗ ೆ`1,500.  
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ಮೇವಿನ ಸರಬರಯಜು ಅನುಮಯರ್ಯಸಪದವಯಗಿದುಾ ಮೇವು ಖರೇದಿ ಮತುು ಸಯರಗೆ ವೆಚ್ಚಕಯಕಗಿ  
`೯.೩ ೮ ಲಕ್ಷದ ಸಂಶಯಯಸಪದ ಮೇಸದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

(i i ) ಬಿಲುಿಗಳಿಂದ ಸಪರ್ಟವಯಗುವಂತ ೆಕೊೆಳೆಳೇಗಯಲದ ತಹಶೇಲಯಾರ್ ರವರು ಸರಬರಯಜುದಯರರಂದ ಹಸಿರು 
ಕಬಿುನ ಕಯಂಡವನುು ಖರೇದಿಸಿದಾರು. ಹಸಿರು ಕಬಿುನ ಕಯಂಡವನುು ಖರೇದಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾ ದರ 
ಪರತಿ ಟನ್ ಗೆ `1,500 ಆಗಿತುು. ಆದರ,ೆ ತಹಶೇಲಯಾರ್ ರವರು ಪಯವತಿಗಳನುು ಮಯಡುವಯಗ ಪರತಿ 
ಟನ್ ಗೆ ತಪಯಪಗಿ `6,000 ದರವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡರು. ಇದು, ಅನುಬಂಧ-೩.೧೭ರಲಿ್ಲ 
ತೆೊೇರಸಿರುವಂತೆ, ಸರಬರಯಜುದಯರರಗ ೆ`77.೫ ೧ ಲಕ್ಷಗಳ ಅಧಿಕ ಪಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು 

ಗೆೊೇಶಯಲೆಗಳ ಗಯರಮಲೆಕಿಕಗರು ನಿವಾಹಿಸಿರುವ ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರ್ಗಳ ಮತುರ್ುಟ ಪರಶೇಲರೆ್ಯು ಕಳೆಗಿನ 
ನೊಾನತೆಗಳನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು: 
(ಎ) ಸಿವೇಕರಸಿದ ದಯಸಯುನಿನ ವಿವರಗಳು, ಅಂದರ ೆ ಮೇವಿನ ಸವರೊಪ, ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಿದ 

ಪರಮಯಣ, ಮುಂತಯದವುಗಳನುು ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಯಖಲ್ಲಸಿದಾರೊ ಸಹ ಮೇವಿನ 
ವಗಿೇಾಕರಣ ಅಂದರ,ೆ ಒಣ ಅಥವಯ ಬೆೇರೆ ಎಂಬುದನುು ನಮೊದಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

(ಬಿ) ಮೇವನುು ಮಕಕೆಜೊೆೇಳ ಎಂದು ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿತುು ಆದರ ೆಇದು ಬಿಲುಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಬ್ಬಿ ನ ಕಾಾಂ ಡ 

ಎಾಂ ದತ ನಮೂ ದಿಸಲ್ಾ ರ್ಗತ್ತು. ಹೀಗ , ಮೇವಿನ ಸವರೊಪದ ಈ ತಪಯಪದ ವಗಿೇಾಕರಣವು ಸರಬರಯಜು 
ದಯರರಗೆ ಪರತಿ ಟನ್ಗ ೆ `೪,೫೦೦ರರ್ುಟ ಅಧಿಕ ಪಯವತಿಯಲ್ಲಿ (ಪರತಿ ಟನ್ಗ ೆ `೬,೦೦೦-`೧,೫೦೦) 
ಪರಣಮಿಸಿತು. 

(ಸಿ) ಗಯರಮಲೆಕಿಕಗರು, ಪಶುವೈೆದಾರು ಮತುು ಕಂದಯಯ ನಿರೇಕ್ಷಕರು ಮೇವಿನ ವಗಿೇಾಕರಣವನುು 
ತಿಳಿದುಕೆೊಳಳದೆೇ ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರ್ಗಳನುು ಪರಮಯಣೇಕರಸಿದಾರು.  

(ಡಿ) ಒಂಬತುು ಗೆೊೇಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಯವುದರಲ್ಲಿಯೊ ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರನುು ತಹಶೇಲಯಾರ್ರವರು 
ದೃಢೇಕರಸಿರಲ್ಲಲಿ.  

ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರ್ ಮತುು ಬಿಲುಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮಂಜಸತೆಗಳು ಹಯಗೊ ಮೇಸದ ಪಯವತಿಗಳ 
ಮೇಲ್ಲನ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರ್ಯ ಅವಲೆೊೇಕನಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲಿರ ವಂಚ್ರೆ್ ಮಯಡುವ 
ದುರುದೆಾೇಶವನುು ಸಪರ್ಟವಯಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತುವೆ. ಈ ವಿರ್ಯವನುು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ತನಿಖೆ ಮಯಡುವ 
ಅಗತಾವಿದೆ. 

ಗೆೊೇಶಯಲೆಗಳಿಗೆ ಮತುು ಮೇವು ಬಯಾಂಕ್ಗಳಿಗ ೆಒಣಮೇವನುು ಖರೇದಿಸಿ ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ 
ಆದರ ೆಬಿಲ್ನ ಶೇಷ್ಟ್ಾಕಯೆನುು “ಒಣಮೇವು-ಪರತಿ ಟನ್ಗ ೆ`೬೦೦೦” ದ ಬದಲ್ಲಗೆ ತಪಯಪಗಿ “ಹಸಿ ಕಬಿುನ 
ಕಯಂಡ-ಪರತಿ ಟನ್ಗ ೆ`೧,೫೦೦”  ಎಂದು ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದೆ, ಹಯಗಯಗಿ ಯಯವುದೆೇ ಅಧಿಕ ಪಯವತಿಯಯಗಿಲಿ 
ಎಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ತಿಳಿಸಿತು (ಫೆಬರವರ ೨೦೨೦). ಉತುರಕೆಕ ಬೆಂಬಲವಯಗಿ ತಹಶೇಲಯಾರ್ರವರು 
ಸಹಿ ಮಯಡಿರುವ ಗೆೊೇಶಯಲೆ ಮತುು ಮೇವುಬಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಣಣದ ಛಯಯಯಚಿತರಗಳನುು ಮತುು ವಯಹನಗಳು 
ಸಯಗಿಸಿದ ಮೇವಿನ ವಗಾವನುು ಸೊಚಿಸುವ ವೆೇಬಿರಡ್ಗಳ ಬಿಲುಿಗಳ ಕಲೆವು ಪರತಿಗಳು ಮತುು ಖರೇದಿಸಿದ 
ಮೇವಿನ ವಗಾ ಮತುು ಸವರೊಪವನುು ಸೊಚಿಸುವ ತಹಶೇಲಯಾರ್ರವರ ಪರಮಯಣಪತರವನುು ಸಕಯಾರವು 
ಲಗತಿುಸಿದೆ. ಕಲೆಸದ ಒತುಡದಿಂದಯಗಿ ತಹಶೇಲಯಾರ್ರವರು ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರ್ಗಳನುು ದೃಢೇಕರಸಲಯಗಲ್ಲಲಿ 
ಎಂದೊ ಸಹ ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ತಿಳಿಸಿತು. 

ರಯಜಾ ಸಕಯಾರದ ಉತುರವನುು ಕಳೆಗಿನ ಕಯರಣಗಳಿಂದ ಒಪಪಲು ಸಯಧಾವಯಗುವುದಿಲಿ: 
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 ಲಗತಿುಸಿದ ಛಯಯಯಚಿತರಗಳು ದಿರ್ಯಂಕದ ಮಹರನುು ಹೆೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದುದರಂದ ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆ 
ಮಯಡಿರುವ ಖರೇದಿಯ ಉಲೆಿೇಖವಯಗಿ ಅವುಗಳ ಸತಯಾಸತಾತೆಯನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ  
ಕೊೆಳಳಲಯಗುವುದಿಲಿ. 

 ರೆ್ರಹೆೆೊರೆಯ ಜಿಲೆಿಗಳ ವಿವಿಧ ತಯಲೊಿಕುಗಳಿಂದ ಮೇವನುು ಖರೇದಿಸಿ ಕೊೆಳೆಳೇಗಯಲ ತಯಲೊಿಕಿನ 
ಬೆೇರಬೆೆೇರ ೆ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಗೆೊೇಶಯಲೆಗಳಿಗ ೆ ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಲಯಗಿದಾರೊ ಕೇೆವಲ 
ಒಂದೆೇ ವೆೇಬಿರಡ್ ನಲ್ಲಿ54 ತೊಕವನುು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ವೆೇಬಿರಡ್  ಬಿಲುಿಗಳ ಪರಶೇಲರ್ೆಯು 
ತೆೊೇರಸಿತು. 

 ಕಲೆವು ಬಿಲುಿಗಳು ಆಕೆ್ಷೇಪಣ ೆಮಯಡಿರುವ ಖರೇದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟರಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಈ ಬಿಲ್ ಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸೊಚಿಸಿರುವ ಐದು ವಯಹನಗಳ ರೆ್ೊೇಂದಣ ಸಂಖಾೆಗಳು ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಇ-ಸೆೇವ ೆ ರಜಿಸಟರ್ ನಲ್ಲಿ 
(vahan.nic.in) ಕಂಡುಬರಲ್ಲಲಿ.  

ಮೇಲ್ಲನ ಕಯರಣಗಳಿಂದ, ಎಲಯಿ ತಯಲೊಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಡಿರುವ ಅಂತಹ ಮೇವು ಖರೇದಿಗಳನುು ರಯಜಾ 
ಸಕಯಾರವು ತನಿಖೆ ಮಯಡಿ, ತನಿಖೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಸೊಕು ಕರಮವನುು ತೆಗದೆುಕೊೆಳಳಬೆೇಕೆಂದು  
ಪುನರುಚ್ಛರಸಲಯಗುತಿುದೆ. ಪಯವತಿ ಮಯಡುವ ಮದಲು ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರ್ಗಳನುು ಕಡಯಾಯವಯಗಿ 
ನಿವಾಹಿಸುವುದನುು ಮತುು ಪಯವತಿ ಮಯಡುವುದಕೆಕ ಮದಲು ಹೆೊಂದಯಣಕೆ ಮಯಡುವುದನುು, ನಿಯಮಿತ 
ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ದಯಸಯುನಿನ ಭೌತಿಕ ಪರಶೇಲರೆ್ಯನುು ನಡೆಸಬೆೇಕು ಮತುು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಯರಗಳಿಂದ 
ನಿಯಮಿತವಯಗಿ ತಪಯಸಣೆಗಳನುು ನಡೆಸುವುದನುು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

ಈ ವಿಷಯವನತು ಕೂಲಾಂಕಷವಾರ್ಗ ತ್ನಿಖ  ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ಹ ತ್ನಿಖ ಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್  ಸೂಕು 
ಕ ರಮ ಕ  ೈಗ ೂಳಳಲತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 

ವೈೆದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆ 

 

3.4 ಇಂಪಯಿಂಟ್ಗಳ/ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕಯಲಪನಿಕ ಖರೇದಿ 
 

ಕೊೆಪಪಳ ವೈೆದಾಕಿೇಯ ವಿಜ್ಞಯನ ಸಂಸಥೆಯ ನಿದೇೆಾಶಕರು ಪರಶರ್ಟ ಜಯತಿ ಉಪಯೇಜರ್/ೆಗಿರಜನ 
ಉಪಯೇಜರ್ ೆನಿಧಿಯಿಂದ ಇಂಪಯಿಂಟ್ಗಳು/ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೇದಿಗ ೆ`64 ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾದ ಚಕೆ್ಗಳನುು 
ಯಯರೊ ಬೇೆಡಿಕ ೆಸಲಿ್ಲಸಿರದಿದಾರೊ ಮತುು ಅವುಗಳು ಸರಬರಯಜಯಗಿರದಿದಾರೊ ನಿೇಡಿದಾರು. 

ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆಯಡಿ ಸಯಥಪಸಲಯದ ಆರು ಹೆೊಸ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಕಯಲೇೆಜುಗಳಿಗೆ ರಯಜಾ 
ಸಕಯಾರವು 2017-18 ರಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಮವಯಗಿ `11.15 ಕೊೆೇಟಿ ಮತುು  
`5.33 ಕೊೆೇಟಿಗಳನುು ಪರಶರ್ಟ ಜಯತಿ ಉಪಯೇಜರೆ್ (ಎಸ್ಸಿಪ) ಮತುು ಗಿರಜನ ಉಪಯೇಜರೆ್ 
(ಟಿಎಸ್ಪ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡಿತುು. ಪರಶರ್ಟ ಜಯತಿ (ಎಸ್ಸಿ)/ಪರಶರ್ಟ ಪಂಗಡದ (ಎಸ್ಟಿ) 
ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸೆಟತೊೆಸೆೊಕೇಪ್ಗಳು, ಏಪರನ್ಗಳು, ಬಿಪ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪುಸುಕ ಇತಯಾದಿಗಳ ಖರೇದಿ 
ಮತುು ಪೊರೆೈಕೆಗಯಗಿ ಮತುು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತೆೆಯನುು ವಿಸುರಸಲು ಕಯಲೆೇಜುಗಳು 
ಈ ಹಣವನುು ಬಳಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕಿತುು.  

                                                           
54 ಸಿ ದದಪ್ಾಾಜಿ ಎಲ್ ಕಾಾ ನಿ ಕ್ ಬ್ಬರಡ್ಜ ್, ಕ  ೂ ಳ  ಳ ೀ ಗಾಲ ರ ೂ ೀ ಡ್ಜ, ಆರ್.ಎ ಸ್.ದ ೂ ಡ್ಡಿ, ಹ ನ ೂ ರತ-೫೭ ೧೪೩ ೯. 
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ರ್ಯವು 2017-18ರಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 15 ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಕಯಲೆೇಜುಗಳರೆ್ೊುಳಗೆೊಂಡ 
ಇಲಯಖೆಯ ಅನುಸರಣಯ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯನುು ನಡೆಸಿದವೆು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊೆಪಪಳ ವೆೈದಾಕಿೇಯ 

ವಿಜ್ಞಯನಗಳ ಸಂಸೆಥಯೊ (ಸಂಸೆಥ) ಸೆೇರತುು. ಎಸ್ಸಿಪ/ಟಿಎಸ್ಪ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ `4.2155 ಕೊೆೇಟಿಗಳನುು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಿರುವುದಕಕೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ಸಂಸೆಥಯು `80 ಲಕ್ಷಗಳನುು ವೆಚ್ಚ ಮಯಡಿತುು ಎಂದು ದಯಖಲೆಗಳ 
ಪರಶೇಲರೆ್ ತೆೊೇರಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸೆಥಗ ೆಲಗತಿುಸಲಯದ ಕೊೆಪಪಳ ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಯ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ 
ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸರಚಿಕಿತಯೆ ಇಂಪಯಿಂಟ್ಗಳು/ಉಪಕರಣಗಳನುು ಖರೇದಿಸಲು `64 ಲಕ್ಷವನುು ವೆಚ್ಚ 
ಮಯಡಲಯಗಿತುು. ಉಳಿದ ಮತುವನುು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪುಸುಕಗಳ ಸರಬರಯಜು (`10 ಲಕ್ಷ)  
ಮತುು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗ ೆಔರ್ಧಿ/ರಕು (`೬ ಲಕ್ಷ) ಇತಯಾದಿಗಳನುು ಖರೇದಿಸಲು ಮಯಡಲಯಗಿತುು. 
ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಗೆ ಲಭಾಗೆೊಳಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿತ ದಯಖಲೆಗಳನುು ಪರಶೇಲ್ಲಸಿದಯಗ ರ್ಯವು ಈ 

ಕಳೆಗಿನವುಗಳನುು ಗಮನಿಸಿದೆವು: 
(i) `ಒಂದು ಲಕ್ಷಕಿಕಂತ ಮೇಲ್ಲನ ಸರಕು ಮತುು ಸೆೇವಗೆಳನುು ಟೆಂಡರ್  ಮೊಲಕವೇೆ 

ಖರೇದಿಸಬೇೆಕೆಂದು ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಯವಾಜನಿಕ ಖರೇದಿಯಲ್ಲಿ ಪಯರದಶಾಕತ ೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 

೧೯೯೯ರ ಪರಚಛೆೇದ ೪(ಇ)(i i ) ನಿಗದಿಪಡಿಸುತುದೆ. ಇದಕಕೆ ವಿರುದಧವಯಗಿ ಸಂಸೆಥಯು ̀ ೬೦.೪೭ ಲಕ್ಷ 
ಮೌಲಾದ ಸಜಿಾಕಲ್  ಇಂಪಯಿಂಟ್ೆ /ಉಪಕರಣಗಳನುು ಎರಡು56 ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರೆ್ೇರವಯಗಿ 
ಖರೇದಿಸಿತು. ಈ ಖರೇದಿಗಳ ಬಂೆಬಲಕಯಕಗಿ ಕೆೇವಲ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮಯತರ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಗೆ 
ಒದಗಿಸಲಯಯಿತು. 

(ii) ಸಂಸೆಥಯು ̀ ೩.೫೬ ಲಕ್ಷಗಳನುು (೨.೩.೨೦೧೮ರಂದು ಚಕೆ್  ನಂಬರ್  ೨೩೦೯೧೪ರ ಮೊಲಕ ̀ ೯೪,೫೨೪ 
ಮತುು ೧೪.೩.೨೦೧೮ರಂದು ಚಕೆ್  ನಂಬರ್  ೨೩೦೯೪೦ ಮೊಲಕ `೨,೬೧,೪೬೮) ವೆಚ್ಚ ಮಯಡಿತುು 
ಎಂದು ಸಂಸೆಥಯು ಲಭಾಗೆೊಳಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳು ತೆೊೇರಸಿದವು ಆದರ ೆ ವಸುುವಿನ ಹೆಸರು, 
ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಮುಂತಯದ ಯಯವುದೆೇ ವಿವರಗಳನುು ದಯಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಯಾಂಕ್  
ಲೆಕಕವಿವರಣೆ ಪತರ ಸಹ ಎರಡೊ ಚೆಕ್ ಗಳನುು ನಗದಿೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಿರುವುದನುು ತೆೊೇರಸಿತು.  

(iii) ಅಗತಾತೆಯನುು ಅಂದಯಜು ಮಯಡಲು ಖರೇದಿಯ ಪರಭಯರಯಯಗಿರುವ ಸಕಯಾರ ರ್ೌಕರನು 
ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುು ಪಡೆದಿರಬೆೇಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಯಮಯನಾ ವಿವೆೇಚ್ರೆ್ಯಯಗಿದೆ. ಆದರ,ೆ ಜಿಲಯಿ 
ಆಸಪತೆರಯಿಂದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುು ಪಡೆಯಲು ಯಯವುದೆೇ ವಿಧ್ಯನವನುು ಅನುಸರಸುತಿುರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ದಯಖಲೆಗಳು ಸೊಚಿಸಿದವು. ಇಂಪಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮತುು ಔರ್ಧಗಳ ಸರಬರಯಜಿಗಯಗಿ 
ಯಯವುದೆೇ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುು ಕಳುಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಜಿಲಯ ಿ ಆಸಪತೆರಯು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು  
(ಆಗಸ್ಟ  ೨೦೧೯). 

(iv) ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರ್ ಗಳನುು ನಿವಾಹಣೆ ಮಯಡಬೆೇಕು ಮತುು ದಯಸಯುನಿನ ಪರತಿಯಂದು ಬಯಬಿುನ 
ಸಿವೇಕರಣೆ ಮತುು ನಿೇಡಿಕಯೆನುು ದಯಖಲ್ಲಸಿರಬೆೇಕು ಎಂದು ಕರ್ಯಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತೆಯ 
ನಿಯಮ ೧೬೪(ಎ) ತಿಳಿಸುತುದೆ. ಆದರ,ೆ ಸಂಸಥೆಯು ಅಂತಹ ಯಯವುದೆೇ ರಜಿಸಟರ್ ಗಳನುು 
ನಿವಾಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಯ ದಯಖಲೆಗಳೂ ಸಹ ೨೦೧೭-೧೮ ಮತುು ೨೦೧೮-೧೯ರಲಿ್ಲ 
ಸಂಸೆಥಯಿಂದ ಯಯವುದೆೇ ಸರಬರಯಜುಗಳನುು ಸಿವೇಕರಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು ಸೊಚಿಸಿತುು. 

(v) ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ರೆೊೇಗಿಗಳ ಬಗೆಗ ಯಯವುದೆೇ ಮಯಹಿತಿಯನುು ಕೊೆರೇಢೇಕರಸದಿದುಾದರಂದ 
ಎಸ್ ಸಿಪ/ಟಿಎಸ್ ಪ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗ ೆಯಯವುದೆೇ ಚಿಕಿತಯ ೆ ವೆಚ್ಚವನುು 
ಜಿಲಯ ಿಆಸಪತೆರಯು ಮರುಪಯವತಿ ಮಯಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

                                                           
55 2017-18: ಎ ಸ್ ಸಿ ಪಿ- `160 ಲ ಕ್ಷ: ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ- `75 ಲ ಕ್ಷ 
  2018-19: ಎ ಸ್ ಸಿ ಪಿ - `116 ಲ ಕ್ಷ; ಟಿಎಸ್ ಪಿ- `70 ಲ ಕ್ಷ 
56 ನಿೇಲ್ ಫಯಮಯಾ, ಕೆೊಪಪಳ (`೫೦.೧೮ ಲಕ್ಷ) ಮತುು ಶರೇ ಮಂಜುರ್ಯಥಸಯವಮಿ ಮಡಿಕಲ್ ಹೌಸ್, ಗಂಗಯವತಿ (`೧೦.೨೯ ಲಕ್ಷ) 
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(vi) ಇಂಪಯಿಂಟ್ ಗಳು/ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೇದಿಗೆ ಪಯವತಿ ವೇಚ್ರ್ ಗಳು ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿದಾರೊ ಸಹ 
ಸರಬರಯಜುದಯರರಂದ ಸರಕನುು ಸಿವೇಕರಸಿರುವುದಕೆಕ ಸಂಸೆಥಯು ದಯಸಯುನು ಪರಮಯಣಪತರವನುು 
ಹೆೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ.  

ಸಂಸೆಥಯ ನಿದೆೇಾಶಕರು ಮತುು ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಯ ಜಿಲಯಿ ಸಜಾನ್ರೆೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ 
ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಜಂಟಿ ತಪಯಸಣೆಯಂದನುು ನಡೆಸಿತು. ಜಂಟಿ ತಪಯಸಣೆಯು ಮೇಲ್ಲನ 
ಅಂಶಗಳನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತಲಿದೆ  ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ವಾವಸೆಥಯ ನೊಾನತೆಗಳಯದ ಸಂಸೆಥ ಮತುು ಆಸಪತೆರ 
ನಡುವಿನ ಸಮನವಯದ ಕೊೆರತ,ೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಗಳು ಮತುು ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರ್ ಗಳ ಅನುಪಸಿಥತಿ, ವಿತರಣಯ 
ರಜಿಸಟರ್ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಇಲಿದಿರುವುದನುು ಎತಿು ತೆೊೇರಸಿದ.ೆ  

ಜೆೊತೆಗ,ೆ ಸರಕು ಮತುು ಸೆೇವಯ ತೆರಗ ೆ ಪೆೊೇಟಾಲ್ ಮೊಲಕ ಸರಬರಯಜುದಯರರಗ ೆ ಮಯಡಿದ 
ಪಯವತಿಗಳನುು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಪರಶೇಲ್ಲಸಿತು ಮತುು ಈ ಪಯವತಿ ವಿವರಗಳನುು ಪೆೊೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ಲೆೊೇಡ ಮಯಡಲಯಗಿಲಿ ಎಂಬುದಯಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆದುದರಂದ ಬಿಲ್ಗಳ ರೆ್ೈಜತೆಯು 
ಅನುಮಯರ್ಯಸಪದವಯಗಿತುು. 

ಆಗಿನ ನಿದೆೇಾಶಕರು ತಮಮ ವಗಯಾವಣೆಗ ೆ ಮದಲು (22 ಸೆಪಟೆಂಬರ್ 2018) ಗಂಗಯವತಿಯ  

ಶರೇ ಮಂಜುರ್ಯಥ ಸಯವಮಿ ಮಡಿಕಲ್ ಹೌಸ್ ಪರವಯಗಿ `64.29 ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾದ 22 ಚೆಕ್ಗಳಿಗ ೆಹಯಗೊ 
ಕೊೆಪಪಳದ ನಿೇಲ್ ಫಯಮಯಾ ಪರವಯಗಿ `೩೮.೨೪ ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾದ ೨೦ ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಯಕಿದಾರು  
(20 ಸೆಪಟೆಂಬರ್ 2018)  ಎಂಬುದನುು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಈ ಚೆಕ್ಗಳಿಗ ೆಯಯವುದೆೇ 
ವೇಚ್ರ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವಿರಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಹೆೊರಗುತಿುಗೆ ರ್ೌಕರರೆೊಬುರ ವಶದಲ್ಲಿತುು. 

ಡಿೇನ್ ಮತುು ಮುಖಾ ಲೆಕಯಕಧಿಕಯರಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನುು ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದು ವೆೈದಾಕಿೇಯ 

ಸಂಸೆಥಗಳ ಬೆೈಲಯಗಳ ನಿಬಂಧರೆ್ ೩೨ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾರೊ ಸಹ ಸಂಸೆಥಯ ಡಿೇನ್-ಕಮ್-ನಿದೆೇಾಶಕರು ಸಹಿ 

ಮಯಡಿದ ಚೆಕ್ಗಳು ಮೊಲಕವೇೆ ಸರಬರಯಜುದಯರರಗ ೆಎಲಿ ಪಯವತಿಗಳನೊು ಮಯಡಲಯಗಿತುು. ಮೇಲ್ಲನ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾ ಲೆಕಯಕಧಿಕಯರಗಳ/ಹಣಕಯಸು ಅಧಿಕಯರಗಳ ಹುದೆಾಯು ಖಯಲ್ಲಯಿದುಾದರಂದ ಮತುು 
ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆಯು ಈ ಹುದೆಾಯನುು ಭತಿಾ ಮಯಡಲು ವಿಫಲವಯಗಿದಾರಂದ ಇದನುು 
ಸಯಧಾವಯಗಿಸಿತುು. 

ಹಿೇಗೆ, ಮುಖಾ ಲೆಕಯಕಧಿಕಯರ/ಹಣಕಯಸು ಅಧಿಕಯರ ಹುದೆಾಯು ಖಯಲ್ಲಯಿರುವುದರ ಲಯಭವನುು ಪಡೆದು 
ಸಂಸೆಥಯ ನಿದೆೇಾಶಕರು ಇಂಪಯಿಂಟ್ಗಳು/ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೇದಿಗ ೆ ಎಸ್ಸಿಪ/ಟಿಎಸ್ಪ ನಿಧಿಗಳಿಂದ 
`೬೪ ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾದ ಚೆಕ್ಗಳನುು ನಿೇಡಿದಾರು ಮತುು ಅವುಗಳಿಗಯಗಿ ಯಯರೊ ಬೆೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಅಥವಾ 
ಸರಬರಾಜಾ ರ್ಗರಲ್ಲಲೆ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ಲನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತುದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ 
ರೆೊೇಗಿಗಳು ಅನತಕೂ ಲಕರ ಪರಯೇಜನಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಯಗಿದಾರು. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಹಣದ 
ದುರುಪಯೇಗವು ಕರ್ಯಾಟಕ ಪರಶರ್ಟ ಜಯತಿಗಳ ಉಪಯೇಜರೆ್ ಮತುು ಗಿರಜನ ಉಪಯೇಜರೆ್ 
(ಯೇಜರೆ್, ಹಂಚಿಕೆ ಮತುು ಹಣಕಯಸು ಸಂಪನೊಮಲಗಳ ಬಳಕ)ೆ ಅಧಿನಿಯಮ, ೨೦೧೩ನುು ಉಲಿಂಘರೆ್ 
ಮಯಡಿದಂತಯಗಿತುು ಮತುು ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಚಛೆೇದ ೨೪ರ ಅನವಯ ಕತಾವಾದಲ್ಲಿನ ನಿಲಾಕ್ಷಯವು 
ಜೆೈಲುವಯಸದೆೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ಷಯಹಾವಯಗಿದೆ. 
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ರ್ಯಲುಕ ಪತರಗಳನುು ಬರೆದರೊ ಸಹ ಸಂಸೆಥಯ ಹಿಂದಿನ ನಿದೆೇಾಶಕರು ಉತುರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿಲಿ ಎಂಬ 
ಈಗಿನ ನಿದೆೇಾಶಕರ ಉತುರವನೊು ಮತುು ಕಂಡಿಕೆವಯರು ಉತುರಗಳನುು ನಿೇಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ನಿದೆೇಾಶಕರ 
ಉತುರ, ಇವುಗಳರೆಡನೊು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಏಪರಲ್ ೨೦೨೦). ಕಂಡಿಕೆವಯರು ಉತುರಗಳು 
ಕಳೆಕಂಡಂತಿವೆ: 

 `ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾದ ಒಳಗಿನ ಖರೇದಿಗಳನುು ದರಪಟಿಟಗಳ ಮೊಲಕ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಮತುು 
ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ̀ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕಿಕಂತ ಹೆಚಿಚನ ಖರೇದಿ ಮಯಡಲಯಗಿಲಿ. ಖರೇದಿಗಳನುು ವೆೈಯಕಿುಕ 
ಅಗತಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಯಡಲಯಗಿತುು.  
ಟೆಂಡರ್ ಗಳನುು ಆಹಯವನಿಸುವುದನುು ತಪಪಸಲು ಖರೇದಿಗಳನುು `ಒಂದು ಲಕ್ಷಕಿಕಂತ ಕಡಿಮಗೆ ಭಯಗ 
ಮಯಡಲಯಗಿತುು ಎಂಬುದನುು ಉತುರವು ಸಪರ್ಟವಯಗಿ ಸೊಚಿಸುತುದೆ ಮತುು `ಒಂದು ಲಕ್ಷಕಿಕಂತ ಹೆಚಿಚನ 
ಮೌಲಾದ ೧೦ ಖರೇದಿ ಪರಕರಣಗಳಿರುವುದರಂದ ಉತುರವೂ ಸಹ ತಪಯಪಗಿದೆ. 

 ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಗ ೆಸರಬರಯಜು ಮಯಡಿದ ಎಕ್ೆ ರೆೇ ಫಿಲ್ಮ ಗಳ ಖರೇದಿಗಯಗಿ ಚಕೆ್  ನಂಬರ್  ೨೩೦೯೧೪ನುು 
ಶರೇ ಶರೇನಿವಯಸ ಏಜನೆಿೆಗ ೆಮತುು ಬೆೊೇಧಕರೆೊಬುರ ಪಂಚ್ಣ ಕೊೆಡುಗೆಯನುು ಇತಾಥಾಗೆೊಳಿಸಲು 
ಚಕೆ್  ನಂಬರ್  ೨೩೦೯೪೦ನುು ಬಳಯಳರಯ ವಿಮ್ೆ ಗೆ ನಿೇಡಲಯಗಿತುು ಎಂಬುದು ಬಯಾಂಕ್  ದಯಖಲೆಗಳಿಂದ 
ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದನುು ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ನಿೇಡಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಜಿಲಯ ಿಆಸಪತೆರಯು ಸಂಸೆಥಯಿಂದ ಯಯವುದೆೇ ಸರಬರಯಜನುು ಸಿವೇಕರಸಿಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಂದ 
ಉತುರವನುು ಒಪಪಲಯಗುವುದಿಲಿ ಮತುು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಗ ೆಲಭಾಗೊೆಳಿಸಿದ ದಯಖಲಗೆಳು ಎರಡೊ 
ಚಕೆ್ ಗಳನುು ಎಸ್ ಸಿಪ/ಟಿಎಸ್ ಪ ನಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕಕವಿಡಲಯಗಿತುು ಎಂಬುದನುು ಸೊಚಿಸಿದವು. 

 ಸರಬರಯಜಿಗೆ ಕೊೆೇರಕಯೆನುು ಬೆೊೇಧಕರು ನಿೇಡಿದಾರು ಮತುು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಲಯಗಿತುು. 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ದಯಸಯುನು ಬೆೊೇಧಕರು ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರನುು ನಿವಾಹಿಸಿದಾರು. ಅಲಿದೆ, ವಿಭಯಗದ 
ಮುಖಾಸಥರು ಅಗತಾವಿರುವ ರೊೆೇಗಿಗಳಿಗಯಗಿ ಸರಕುಗಳನುು ಬಳಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿಕೆ 
ಕೊೆಟಿಟದಯಾರೆ. ಆದರ,ೆ ಬೆೊೇಧಕರ ಹುದೆಾಯು ಖಯಲ್ಲಯಿರುವುದರಂದ ದಯಸಯುನು ರಜಿಸಟರನುು 
ಆಸಪತೆರಯಲಯಿಗಲ್ಲೇ ಅಥವಯ ವಯಡ ಾನಲಯಿಗಲ್ಲೇ ನಿವಾಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಉತುರವು ಸವತ: ವಿರೆೊೇಧ್ಯತಮಕವಯಗಿದೆ ಮತುು ಸಮಥಾನಿೇಯವಲಿ. 

 ೨೦೧೬-೧ ೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ  ಯಾವುದ ೀ ಮತಖ್ಯ ಲ್ ಕಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಹಣ ಕಾಸತ ನಿದ ೀಿಶಕರನ ತ ು  
ನಿಯೀಜಿ ಸ  ಲ್ಾ ರ್ಗರಲ್ಲಲೆ . ಜಿಲ್ಾೆ  ಆಸಾತ್ ರಯ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡತ್ಗಳನತ ು  
ಪರಿಶಿೀಲ್ಲ ಸಿ ಅನತಮೀದನ ಗಳನತು  ನಿೀಡ್ಡದದ ರತ. 
ಅಾಂ ತ್ ಹ ಯಾ ವುದ ೀ  ಕಡತ್ ಗಳನತು ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನ ಗ  ಒ ದರ್ಗಸಿಲ್ಲಲ ೆ ವಾ ದದ ರಿಾಂ ದ  ಉ ತ್ು ರವನತ ು  
ಒಪಾಲ್ ಾಗತವುದಿಲ ೆ .  

ಆದದರಿಾಂ ದ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರವು ಸಾಂಸ್ ೆಯ ಾಂದ ಎಸ್ಸಿಪಿ/ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣ ದ ಬಳಕ ಯ ಬಗ ೆ ವಿವರವಾ ದ 

ತ್ ನಿಖ  ನಡ ಸಬ ೀಕತ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ಹ ತ್ನಿಖ ಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್   ಸೂಕು ಕರಮ ತ್ ಗ ದತಕ ೂಳಳಬ ೀಕತ. ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾಿರವು ಮತಖ್ಯ ಲ್ ಕಾಾಧಿಕಾರಿ/ಹಣ ಕಾಸತ ನಿದ ೀಿಶಕರ ಹತ ದ ದ ಯನತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲ ತ ಅ ಥವಾ 
ಹಣ ಕಾಸಿನ ನಿಬಾಂಧನ ಗ ಳ ಅನ ತಸರಣ   ಮತ್ತು ಸಾಂಗರಹಣ ಾ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ಾ ರದಶಿ ಕತ್ , 
ದಾ ಖ್ಲ್ ಗಳ ನಿವಿಹಣ   ಇತ್ಾಯ ದಿಗಳನತು ಖ್ ಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿಕ ೂಳಳಲ ತ ಅ ಗತ್ಯ ವಾ ದ ಉ ಸತು ವಾರಿ ವಯ ವಸ್ ೆಗಳನತ ು 
ಜಾರಿಗ  ತ್ರಲತ ಕೂಡಲ್ ೀ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂ ಳಳಬ ೀಕತ. 
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ಆದುದರಂದ ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ಸಂಸಥೆಯಿಂದ ಎಸ್ಸಿಪ/ಟಿಎಸ್ಪ ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕಗೆ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ
ವಿವರವಯದ ತನಿಖಯೆಂದನುು ನಡಸೆಬೇೆಕು.  

೩.೫ ವಿಲೇೆವಯರ ಮಯಡುವ ವಸುುಗಳನುು ಹೆಚಿಚನ ದರದಲಿ್ಲ ಖರೇದಿಸಿರುವುದು 
 

ವಿಲೇೆವಯರ ಮಯಡುವ ವಸುುಗಳ ಖರೇದಿಗ ೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊೆಳಗ ೆ ಟಂೆಡರ್ಗಳನುು 
ಅಂತಿಮಗೊೆಳಿಸುವಲಿ್ಲನ ಹುಬುಳಿಳಯ ಕರ್ಯಾಟಕ ವೈೆದಾಕಿೇಯ ವಿಜ್ಞಯನಗಳ ಸಂಸಥೆಯ ವಿಫಲತಯೆು 
ಮರುಟಂೆಡರ್ ಮಯಡುವಲಿ್ಲ ಮತುು `೧.೧೮ ಕೊೆೇಟಿ ಅಧಿಕ ವಚೆ್ಚದಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಯವಾಜನಿಕ ಖರೇದಿಯಲ್ಲಿ ಪಯರದಶಾಕತೆ ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೦೦ದ ನಿಯಮ ೨೨(೧)ರ 

ಅನವಯ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮತುು ಗುತಿುಗೆಗಳನುು ನಿೇಡುವುದನುು ಸಯಧಾವಯದರ್ುಟ ಮಟಿಟಗೆ 
ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಮಯನಾವಯಗಿರುವ ಅವಧಿಯಳಗ ೆ ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು. ಟೆಂಡರ್ನ ಮಯನಾತಯ 
ಅವಧಿಯಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪನವನುು ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸದಿದಾರೆ ಟೆಂಡರ್ ಒಪಪಕೊೆಳುಳವ 
ಪಯರಧಿಕಯರವು ಮೌಲಾಮಯಪನವನುು ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಮಯನಾತೆಯನುು ವಿಸುರಸುವಂತೆ 
ಕೊೆೇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿಯಮ ೨೨(೨) ತಿಳಿಸುತುದೆ ಹಯಗೊ ಒಂದು ವೆೇಳ ೆಟೆಂಡರ್ಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪನ 
ಮತುು ಗುತಿುಗೆಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು ವಿಸುರಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೊ ಪೊಣಾಗೆೊಳಳದಿದಾರ ೆಟೆಂಡರ್ಗಳನುು 
ಅಮಯನಾವೆಂದು ಪರಗಣಸಬೇೆಕು ಮತುು ಹೆೊಸ ಟೆಂಡರ್ಗಳನುು ಆಹಯವನಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ 

೨೨(೩) ತಿಳಿಸುತುದೆ. 

ಮುಂದುವರದೆು, ಎರಡು ಕವರ್ ಟೆಂಡರ್ ವಾವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕಿರುವ ಸುರಕ್ಷಯ ವಿಧ್ಯನಗಳ 
ಮೇಲೆ ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರದ ಮಯಗಾದಶಾ ಸೊತರಗಳು (ಜೊನ್ ೨೦೦೩) ಮದಲರ್ಯೆ ಕವರ್ನ 
ಟೆಂಡರ್ಗಳ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪನವನುು ಸಮಂಜಸ ಅವಧಿಯಳಗ ೆಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಬೇೆಕು ಮತುು 
ಮದಲರ್ೇೆ ಹಯಗು ಎರಡರೆ್ೇ ಕವರ್ಗಳನುು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದ ಅಂತರವು ೪೫ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ 
ಹೆಚಿಚರಬಯರದು ಎಂದು ಸೊಚಿಸುತುವೆ.  ಅಸಯಧ್ಯರಣ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರ ೆಆ ಅವಧಿಯು ೪೫ 
ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಯಚಗಿದುಾ ೬೦ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಿದಾರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಇಲಯಖಯೆ 

ಕಯಯಾದಶಾಯವರ ಅನುಮೇದರೆ್ಯನುು ಪಡೆಯಬೆೇಕು. ಒಂದು ವೆೇಳ ೆ ಆ ಅವಧಿಯು  
೬೦ ದಿನಗಳನುು ಮಿೇರದರ ೆಟೆಂಡರ್ಗಳನುು ಮರುಆಹಯವನಿಸಬೆೇಕು. 

ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆಯು (ಇಲಯಖ)ೆ ತನು ಸಕಯಾರೇ/ಸಯವಯತು ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಕಯಲೆೇಜುಗಳ 
ಮೊಲಕ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧರೆ್ಗೆ ಒತುು ನಿೇಡಿ ಸಮಗರ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣವನುು ನಿೇಡುವ ಗುರಯನುು 
ಹೆೊಂದಿದೆ. ೧೫ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಕಯಲೆೇಜುಗಳನುು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ೨೦೧೭-೧೮ರಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಣಯ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯನುು ರ್ಯವು ನಡೆಸಿದವೆು. ಇದು ಕರ್ಯಾಟಕ 
ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಸೆಥ, ಹುಬುಳಿಳಯನುು (ಸಂಸೆಥ) ಒಳಗೆೊಂಡಿತುು. 

ಸಂಸೆಥಯು ವಿಲೆೇವಯರ ಮಯಡುವ ವಸುುಗಳ (೪೪೮ ವಸುುಗಳು) ಖರೇದಿಗಯಗಿ `೪.೫೦ ಕೊೆೇಟಿ ಮೌಲಾದ 
ಟೆಂಡರನುು ಆಹಯವನಿಸಿತು (ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೬). ಬಿಡಗಳ ಸಲ್ಲಿಕಗೆೆ ಕೊೆರೆ್ಯ ದಿರ್ಯಂಕವು  
೨೨ ಅಕೆೊಟೇಬರ್ ೨೦೧೬ ಆಗಿತುು. ಟೆಂಡರ್ನ ಮಯನಾತೆಯು ೧೮೦ ದಿನಗಳಯಗಿತುು (೨೪ ಏಪರಲ್ ೨೦೧೭). 
ಖರೇದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಶೇಲರೆ್ಯು ಕಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. 
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(i) ತಯಂತಿರಕ ಬಿಡಗಳನುು ೩೦ ಅಕೆೊಟೇಬರ್ ೨೦೧೬ರಂದು ತೆರಯೆಲಯಯಿತು. ಮೊಲ ದಯಖಲೆಗಳ 
ಪರಶೇಲರೆ್ ಮತುು ಸಂಸೆಥಯಿಂದ ಮಯದರಗಳ ಪರೇಕ್ಷಯೆನುು ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪನವು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿತುು. ಟಂೆಡರ್ ಅಧಿಸೊಚ್ರೆ್ ಅನವಯ ಎಲಿ ಬಿಡಾರ್ಗಳು ಪರೇಕ್ಷಗೆಯಗಿ ತಮಮ ಉತಪನುಗಳ 
ಮಯದರಗಳನುು ೨೪-೨೬ ಅಕೆೊಟೇಬರ್ ೨೦೧೬ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕಿತುು. ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಇಲಯಖೆಗಳು ಮಯದರಗಳ ಪರೇಕ್ಷಯ ವರದಿಗಳನುು ಜನವರ ೨೦೧೭ರೆ್ಯ ಕೊೆರೆ್ಯ ವಯರದಲ್ಲಿ 
ಮತುು ಫೆಬರವರ ೨೦೧೭ನ ಯ ಮದಲರ್ೇೆ ವಯರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನುು ರ್ಯವು ಗಮನಿಸಿದೆವು. 
ಪರೇಕ್ಷೆ ಮಯಡುವ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರು ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬಕೆಕ ಕಯರಣಗಳು ದಯಖಲೆಗಳಿಂದ 
ಕಂಡುಬರಲ್ಲಲಿ. 

(ii) ಮದಲ್ಲಗೆ ೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ರಂದು ನಿಗದಿಯಯಗಿದಾ ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಶೇಲರೆ್ಯನುು ೯ ಜನವರ 
೨೦೧೭ಕಕೆ ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಯಿತು. ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಕೆಕ ಕಯರಣಗಳು ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರಲ್ಲಲಿ. 

(iii) ಸಕಯಾರ ಮಯಗಾದಶಾ ಸೊತರಗಳ ಅನವಯ ಟೆಂಡರನುು ೨೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ರಂದು ಅಂದರೆ 
ತಯಂತಿರಕ ಬಿಡಗಳನುು ತೆರದೆ ದಿನದಿಂದ ೬೦ ದಿನಗಳು ಪೊಣಾಗೆೊಂಡ ದಿನ,  
ರದುಾಗೆೊಳಿಸಬೇೆಕಿತುು. 

(iv) ಆದರ,ೆ ಟೆಂಡರ್ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ಬಿಡಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪನವನುು ಮುಂದುವರಸೆಿತು 
ಮತುು ೨೩ರಲ್ಲಿ ೨೦ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡಗಳನುು57 ತೆರಯೆಲು ಶಫಯರಸು ಮಯಡಿತು  
(೨೮ ಜನವರ ೨೦೧೭).  

(v) ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡಗಳನುು ತೆರಯೆಲಯಯಿತು ಮತುು ೧೬ ಫೆಬರವರ ೨೦೧೭ ತುಲರ್ಯತಮಕ ತ:ಖುೆಯನುು 
ತಯಯರಸಲಯಯಿತು. ಯಶಸಿವ ಬಿಡದಯರರಗ ೆಒಪಪಗೆಯ ಕರಡು ಪತರಗಳನುು ಅನುಮೇದರೆ್ಗಯಗಿ 
ಮಯರ್ಚಾ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ನಿದೆೇಾಶಕರಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಯಗಿತುು ಎಂಬುದನುು ರ್ಯವು ಗಮನಿಸಿದೆವು. 

(vi) ಸರಬರಯಜು ಆದೆೇಶಗಳನುು ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಟೆಂಡರನುು ಮೇ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡ
ಗಳನುು ತೆರದೆ ಮೊರು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ರದುಾ ಮಯಡಲಯಯಿತು. ಅನಿವಯಯಾ ಕಯರಣಗಳಿಂದ 
ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡಗಳನುು ತೆರಯೆಲಯಗದಿದುಾದು ಟೆಂಡರನುು ರದುಾ ಮಯಡಲು ಕಯರಣವೆಂದು ಸಂಸಥೆಯು 
ತಿಳಿಸಿತು. ಅನಿವಯಯಾ ಕಯರಣಗಳು ಏರೆ್ಂಬುದನುು ದಯಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

(vii) ಮೇಲ್ಲನ ಕಯರಣಗಳನುು ಉಲೆಿೇಖಿಸುತಯು ಸಂಸೆಥಯು ವಿಲೆೇವಯರ ಮಯಡುವ ವಸುುಗಳ ಖರೇದಿಗಯಗಿ 
ಅಲಯಪವಧಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನುು ಆಹಯವನಿಸಲು ಸಕಯಾರದ (ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣ) ಅನುಮತಿಯನುು 
ಕೊೆೇರತು (೩೧ ಮೇ ೨೦೧೭). ಸಕಯಾರವು ಅಲಯಪವಧಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನುು ಆಹಯವನಿಸಲು ಸಂಸೆಥಗೆ 
ಅನುಮೇದರೆ್ ನಿೇಡಿತು (೧ ಜೊನ್ ೨೦೧೭). ಆನಂತರ ಸಂಸೆಥಯು ವಿಲೆೇವಯರ ಮಯಡುವ ೪೫೦ 
ವಸುುಗಳ ಖರೇದಿಯನುು ಮರು-ಟೆಂಡರ್ ಮಯಡಿತು (ಜೊನ್ ೨೦೧೭). ತಯಂತಿರಕ ಬಿಡಗಳನುು ೧೭ 
ಜುಲೈೆ ೨೦೧೭ರಂದು ಮತುು ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡಗಳನುು ೮ ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೭ರಂದು ತೆರಯೆಲಯಯಿತು. 
ಸೆಪಟಂಬರ್ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಒಪಪಗೆ ಪತರಗಳನುು ನಿೇಡಲಯಯಿತು. 

(viii) ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡಗಳನುು ತೆರದೆು ತುಲರ್ಯತಮಕ ತ:ಖುೆ ತಯಯರಸಿದಾರಂದ ರ್ಯವು ಖರೇದಿಯ 

ವೆಚ್ಚವನುು ಹೆೊೇಲ್ಲಕ ೆಮಯಡಿ ರೆ್ೊೇಡಿದೆವು ಮತುು ಎಲಿ ವಸುುಗಳ ಸಂಬಂಧವಯಗಿ ವಿಲೆೇವಯರ 
ಮಯಡುವ ವಸುುಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಮದಲು ಸಿವೇಕರಸಿದಾ ಟೆಂಡರ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಯಗಿದಾನುು 
ಗಮನಿಸಿದೆವು. 

                                                           

57  ಮೊರು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಿಡಗಳು ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ ಅನಹಾವಯಗಿದಾವು. 
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ಎರಡೊ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಮತುರ್ುಟ ವಿಶೆಿೇರ್ಣೆಯು, ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೩ರಲ್ಲ ಿ ವಿವರಸಿರುವಂತೆ, ಕಳೆಗಿನ 
ಕುತೊಹಲಕಯರ ಅಂಶಗಳನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು 

ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೩: ಎರಡೊ ಟಂೆಡರ್ಗಳ ವಿವರಗಳನುು ತೊೆೇರಸುವ ಪಟಿಟ 
ಕರಮ 

ಸಂಖಾೆ ವಿರ್ಯ 
೧ರ್ೇೆ 
ಟಂೆಡರ್ 

೨ರ್ೇೆ 
ಟಂೆಡರ್ 

ರ್ರಯ 

1 ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಸಿದ 
ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖೆಾ 

23 23 ಮದಲ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಸಿದಾ ೧೦ ಕಂಪನಿಗಳು ನಂತರದ 
ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಸಲ್ಲಲಿ. 

2 ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ ಅಹಾತೆ ಪಡದೆ 
ಕಂಪನಿಗಳು 

20 23  

3 ಒಂದೇೆ ಬಿಡಗಳನುು 
ಸಿವೇಕರಸಿದಾ ವಸುುಗಳ ಸಂಖಾೆ 

59 179 ಮಂಗಳೂರನ ಮ.ದಿೇಪಜೆೊಾೇತಿ ಎಂಟರ್ಪೈೆಸಸ್ ಕಂಪನಿಯು 
ರದುಾ ಮಯಡಿದಾ ಟೆಂಡರ್ ಮತುು ಮರುಟಂೆಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕರಮವಯಗಿ 
೨೮ ವಸುುಗಳಿಗೆ ಹಯಗೊ ೧೫೬ ವಸುುಗಳಿಗ ೆಬಿಡ ಮಯಡಿದಾ ಏಕೆೈಕ 
ಬಿಡದಯರರ್ಯಗಿತುು. 

4 ಒಂದೇೆ ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮ 

ಬಿಡ ಮಯಡಿದಾ ವಸುುಗಳ 
ಸಂಖಾೆ 

28 162 ಮ.ದಿೇಪಜೆೊಾೇತಿ ಎಂಟರ್ಪೆೈಸಸ್: ಮದಲರ್ೆೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಕಂಪನಿಯು ತಯನು ಏಕೆೈಕ ಬಿಡದಯರರ್ಯಗಿದಾ ವಸುುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ 

ಬಿಡದಯರರ್ಯಗಿತುು. ಮರು-ಟಂೆಡರ್ನಲ್ಲಿ ೧೬೦ ವಸುುಗಳಿಗೆ 
ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮ ಬಿಡದಯರರ್ಯಗಿತುು. ಎರಡು ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದು ಕಡಿಮ ಬಿಡದಯರನಲಿದಿದಾರೊ ಅದನುು ಕಡಿಮ ಬಿಡ
ದಯರರ್ೆಂದು ಪರಗಣಸಲಯಗಿತುು. 

ಆಧ್ಯರ: ಸಂಸೆಥಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಯಹಿತಿ 

ಮರು-ಟೆಂಡರ್ ಪರಕಿರಯೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರನ ಮ.ದಿೇಪ ಜೆೊಾೇತಿ ಎಂಟರ್ಪೆೈಸಸ್ ಗರರ್ಠ ಲಯಭವನುು 
ಪಡೆದಿರುವುದನುು ಕೊೆೇರ್ಟಕದಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಸೆಥಯು ಮದಲ ಬಯರಗ ೆವಿವಿಧ 
ವಸುುಗಳಿಗ ೆಉಲೆಿೇಖಿಸಿದ ದರಗಳು, ಅದೆೇ ವಸುುಗಳಿಗೆ ಇತರ ಸಂಸೆಥಗಳು ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದ ದರಗಳಿಗೆ 
ಹೆೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಅತಿ ದುಬಯರಯಯಗಿರುವುದನುು ಮತುು ಕಡಿಮ ಉಲೆಿೇಖಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೆೊೇಲ್ಲಸಿದಯಗ 
ಶೆೇಕಡಯ 102 ರಂದ 5,698ರ ವಯಾಪುಯಲ್ಲಿರುವುದನುು ದರ ವಿಶೆಿೇರ್ಣೆಯು ತೆೊೇರಸಿತು. ಕಡಿಮ 

ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದಾ ಸಂಸೆಥಗಳು ತಮಮ ಮಯದರಗಳ ಪರೇಕ್ಷಿಸುವುದನುು ಒಳಗೆೊಂಡು ತಯಂತಿರಕ 
ಮೌಲಾಮಯಪನವನುು ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಿದಾವು. ಮರು-ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ, ಮ.ದಿೇಪ ಜೆೊಾೇತಿ 
ಎಂಟರ್ಪೆೈಸಸ್ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದ ದರಗಳು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉಲೆೇಿಖಿತ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಯಗಿದಾವು. 
ಆದುದರಂದ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದಾ ದರಗಳ ಸಮಂಜಸತೆಯ  ಬಗೆಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಸಂಸೆಥಯು 
ವಿಫಲವಯಯಿತು. ಹೀಗ  ಮದಲ ಬಾರಿಯ ಟ ಾಂಡರನತು ಸರಿಯಾ ದ ಕಾರಣವಿಲೆ ದ ೀ ರದತದ ಮಾಡ್ಡ ಮತ್ತು 
ಅದ ೀ ಕಾಂಪನಿಯನತು ಮರತಟ ಾಂ ಡರ್ ನಲ್ಲೆ ಯಶಸಿಿ ಬ್ಬಡ್ಜದಾ ರ ಎಾಂ ದತ ಪರಿಗಣಿ ಸಿದ ಕಾರಣ ಸಂಸೆಥಯು 
ವಸುುಗಳನುು ಅತಿ ದುಬಯರಯಯದ ದರದಲ್ಲಿ (ಮದಲ ಟ ಾಂಡರ್ನ ಶ ೀಕಡಾ ೨೬ರಷತು ಹ ಚಿಿನ ದ ರದಲ್ಲೆ) 
ಖರೇದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಮುಂದುವರದೆು, ಮೀಲ್   ಚಚಿಿ ಸಿದಾಂತ್   ಟೆಂಡರನುು ಅಂತಿಮಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಸೆಥಯ ಅಸಯಧ್ಯರಣ 

ವಿಳಂಬದಿಂದ ಮತುು ಸೊಕು ಕಯರಣಗಳನುು ಸೊಚಿಸದೇೆ ನಂತರ ಟೆಂಡರನುು ರದುಾ ಮಯಡಿದುಾ ಒಂದು 
ನಿದಿಾರ್ಟ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಲವು ತೆೊೇರುವ ಸಂಭಯವಾತೆಯನುು ಸೊಚಿಸುತುದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕರಸಿದಾ 
ಸಪಧ್ಯಾತಮಕ ಬೆಲಗೆಳನುು ಪಡೆಯದಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತಲಿದೇೆ ಅತಿ ದುಬಯರಯಯದ ದರಗಳಲ್ಲಿ 
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ವಸುುಗಳನುು ಖರೇದಿಸುವುದಕೆಕ ಮತುು `೧.೧೮ ಕೊೆೇಟಿ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚವನುು ಭರಸುವಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು, 
ಇದನುು ಸಪರ್ಟವಯಗಿ ತಪಪಸಬಹುದಿತುು. 

ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ನಿದೆೇಾಶಕರ ಉತುರವನುು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಏಪರಲ್ ೨೦೨೦). ತಯಂತಿರಕ ಬಿಡಗಳನುು 
ಸಮಯಕಕೆ ಸರಯಯಗಿ ತೆರದೆರೊ ಸಹ ತಯಂತಿರಕ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ತನು ವರದಿಯನುು  
೩೧ ಜನವರ ೨೦೧೭ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಮತುು ಇದು ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡಗಳನುು ತೆರಯೆುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನುುಂಟು 
ಮಯಡಿತು ಎಂದು ಸಂಸಥೆಯ ನಿದೆೇಾಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.  ಈ ಅಂಶಗಳನುು ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲಯಖೆಯ ಪರಧ್ಯನ ಕಯಯಾದಶಾಯವರು ಮುಖಾಸಥರಯಗಿರುವ ಹಣಕಯಸು ಸಮಿತಿಯ ಗಮನಕಕೆ 
ತಂದಿರುವುದಯಗಿಯೊ ಸಹ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಳಂಬವನುು ಪರಗಣಸಿ ಹಣಕಯಸು ಸಮಿತಿಯು ಹೆೊಸ 
ಅಲಯಪವಧಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನುು ಆಹಯವನಿಸಲು ಆದೆೇಶಸಿತು. ಉತಪನುಗಳ ಗುಣಮಟಟವನುು ಸಕ್ಷಮ ತಯಂತಿರಕ 
ಪಯರಧಿಕಯರಗಳು ಶಯಿಘಿಸಿದಯಾರ ೆಎಂದೊ ಸಹ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ನಿದೆೇಾಶಕರ ಉತುರವು ಕಳೆಕಂಡ ಕಯರಣಗಳಿಂದ ಸಮಥಾನಿೇಯವಯಗುವುದಿಲಿ: 

 16 ಫೆಬರವರ 2017 ರಂದು ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡಗಳನುು ತೆರದೆಿದಾರೊ, ಅನಿವಯಯಾ ಕಯರಣಗಳಿಂದಯಗಿ 
ಮದಲ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹಣಕಯಸಿನ ಬಿಡಗಳನುು ತೆರೆಯಲು ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು 
ನಿದೆೇಾಶಕರು ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆಯ ಹೆಚ್ುಚವರ ಮುಖಾ ಕಯಯಾದಶಾಯವರಗೆ ತಪಯಪಗಿ 
ಮಯಹಿತಿ ನಿೇಡಿದಾರು (ಮೇ 2017). 

 ಅಲಯಪವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ಗಳನುು ಆಹಯವನಿಸುವ ವಿರ್ಯವನುು ಹಣಕಯಸು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ  
28 ಜುಲೈೆ 2017ರಂದು ನಡೆದ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಘಟರ್ಯನಂತರದ ಅನುಮೇದರೆ್ ಕೊೆೇರ ಮಂಡಿಸ 
ಲಯಯಿತು. ಹಣಕಯಸು  ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಾರಯದ ಪರಧ್ಯನ ಕಯಯಾದಶಾ, ಹಣಕಯಸು ವಿಭಯಗ, 
ಕಯಯಾದಶಾ, ಯೇಜರ್ಯ ವಿಭಯಗ ಮದಲಯದವರಗೆ ಈ ಮದಲು ಅಲಯಪವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ಗಳ 
ಬಗೆಗ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಸಪರ್ಟವಯಗುತುದೆ. 

 ಉತುರದ ಜೆೊತೆಗ ೆ ನಿದೆೇಾಶಕರು ಕಲೆವು ಮಯದರ ಪರೇಕ್ಷಯ ವರದಿಗಳನುು ಲಗತಿುಸಿದಾರು. ಈ 

ವರದಿಗಳು ಮದಲ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಯದರಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾವು. ಎರಡರೆ್ಯ 

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮಯದರಗಳನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸಲಯಗಿಲಿ ಮತುು ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ ೆ
ಸಂಸೆಥಗಳು ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ ಅಹಾತೆ ಪಡೆದಿವ ೆ ಎಂದು ಇದು ಸೊಚಿಸುತುದ ೆ ಮತುು ಇದು  
ನಿಯಮಬಯಹಿರವಯಗಿತುು. ಎರಡರೆ್ಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ತಯಂತಿರಕ ಬಿಡಗಳು ಮತುು ಆರ್ಥಾಕ  
ಬಿಡಗಳ ನಡುವ ೆ ತೆರಯೆುವ ಸಮಯದ ಅಂತರವು ಕೇೆವಲ 23 ದಿನಗಳಯಗಿದಾವು ಎಂಬ 
ಅಂಶದಿಂದಲೊ ಸಹ ಇದು ದೃಡಪಡುತುದೆ. 

ಮೇಲ್ಲನ ಕಯರಣಗಳಿಂದ, ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಯಾರದಿಂದ ವಿವರವಯದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೆೇಕಯದ 
ಅವಶಾಕತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕಯಯಾಚ್ಟುವಟಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಸಯಕರ್ುಟ ತಪಯಸಣ ೆಮತುು ತನಿಖೆಗಳನುು 
ಮಯಡುವುದರ ಜೆೊತೆಗ ೆಶಯಸನಬದಧ ನಿಬಂಧರೆ್ಗಳನುು ಅನುಸರಸದೆೇ ತಪುಪ ಮಯಹಿತಿ ನಿೇಡಿ ಅನುಸರಣೆ 
ಮಯಡದವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕರಮ ತೆಗದೆುಕೆೊಳಳಬೆೇಕಯಗಿದೆ. 

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ ತ್ನಿಖ  ನಡ ಸಬ ೀಕತ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ಹ ತ್ನಿಖ ಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್  ಲ್ ೂೀಪಗಳು 
ಮರತಕಳಿಸತವುದನತು ತ್ಡ ಗಟ್ುಲತ ಸೂಕು ಕ ರಮ ತ್ ಗ ದತಕ  ೂಳಳಬ ೀಕತ ಎಾಂದತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 
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ಆರೊೆೇಗಾ ಮತುು ಕುಟುಂಬ ಕಲಯಾಣ 
 

೩.೬ ಜಿಲಯಿ/ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೇದಿ ಮತುು ಬಳಕ ೆ
 

ನಿಧಾರಸಿದ ಹಯಗ ೆಎಲಯಿ ಆಸಪತೆರಗಳಿಗ ೆಉಪಕರಣಗಳನುು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡದಿರುವುದು ಎಲಯಿ ಜಿಲಯಿ 
ಮತುು ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲಿ್ಲ ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಯಥಪಸುವ ಸಕಯಾರದ ಉದಾೆೇಶವನುು ಸಯಧಿಸದಿರುವಲಿ್ಲ 
ಪರಣಮಿಸಿತು. ಪರೇಕ್ಷಯ-ತನಿಖ ೆನಡಸೆಿದ ಐದು ತಯಲೊಕು ಆಸಪತೆರಗಳು ಮತುು ಒಂದು ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಯಲಿ್ಲ 
`98.71 ಲಕ್ಷ ವಚೆ್ಚದಲಿ್ಲ ಸಯಥಪಸಲಯದ ಐಸಿಯುಗಳು ಕಯಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅಲಿದ,ೆ ವಿವಿಧ 
ಸಲಕರಣಗೆಳ ಬಳಕಯೆಯಗದಿರುವುದು ರೊೆೇಗಿಗಳಿಗ ೆ ಕಿನಿಿಕಲ್/ಡಯಯಗೊೆುೇಸಿಟಕ್ ಸೇೆವಗೆಳು 
ಲಭಾವಯಗದಿರುವಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಆರೆೊೇಗಾ ಸೆೇವಗೆಳು, ಮಯನವ ಸಂಪನೊಮಲಗಳು, ಆರೆೊೇಗಾ ಹಣಕಯಸು, ಔರ್ಧಿಗಳು ಮತುು 
ತಂತರಜ್ಞಯನಗಳು, ಆರೆೊೇಗಾ ಮಯಹಿತಿ ಮತುು ಆಡಳಿತಗಳು ಬಲವಯದ ಆರೆೊೇಗಾ ವಾವಸೆಥಯ 

ಘಟಕಗಳಯಗಿವೆ. ಉತುಮ ಆರೊೆೇಗಾ ಸೆೇವಯೆೆಂದರೆ, ಅಗತಾವಿರುವವರಗೆ ಪರಣಯಮಕಯರ ಮತುು ಸುರಕ್ಷಿತ, 
ಗುಣಮಟಟದ, ವಾಕಿುಗತ ಮತುು ಜನಸಂಖಾೆ ಆಧ್ಯರತ ಆರೆೊೇಗಾ ಮಧಾಸಿಥಕಗೆಳನುು, ಅಗತಾವಿದಯಾಗ ಹಯಗೊ 
ಸಂಪನೊಮಲಗಳ ಅತುಾತುಮ ಬಳಕಯೆಂದಿಗೆ, ವಾಕಿು ಮತುು ಸಮುದಯಯವು ಭರಸಬಹುದಯದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡುವುದಯಗಿದೆ. 

ಗಂಭೇರ ಆರೆೊೇಗಾ ಸಮಸಾೆಗಳಿರುವ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೆೊೇಗಾ ಸೆೇವಗೆಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ, 
ಗೌರವಯನಿವತ ಮುಖಾಮಂತಿರಯವರು ತಮಮ 2015-16ರ ಆಯವಾಯ ಭಯರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಲಯಿ ಜಿಲಯಿ 
ಆಸಪತೆರಗಳು ಮತುು ಕಲೆವು ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ತಿೇವರ ನಿಗಯಘಟಕಗಳನುು58 
(ಐಸಿಯು) ಸಯಥಪಸುವುದಯಗಿ ಘೊೇಷ್ಟ್ಸಿದರು. ತರುವಯಯ, ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರ ಎಲಯಿ ಜಿಲಯಿ ಮತುು 
ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲಿ್ಲ ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಯಥಪಸಲು ನಿಧಾರಸಿತು. 

2010-15ರ ಅವಧಿಯನುು ವಯಾಪಸಿದಂತೆ ಜನವರ ೨೦೧೫ರಂದ ಜುಲೈೆ ೨೦೧೫ರವರಗೆೆ ನಡೆಸಿದ 'ಸಯವಯತು 
ಮತುು ಬೆೊೇಧರ್ಯ ಆಸಪತೆರಗಳು ಸೆೇರದಂತ ೆ ರಯಜಾ ವಲಯದ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೆೊೇಗಾ ಸೌಲಭಾಗಳು' 
ಕುರತ ಕಯಯಾನಿವಯಾಹಣಯ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯನುು ಮಯರ್ಚಾ 2015ಕಕೆ ಕೊೆರೆ್ಗೊೆಂಡ ವರ್ಾದ 
(2016ರ ವರದಿ ಸಂಖಾೆ.1) ಸಯಮಯನಾ ಮತುು ಸಯಮಯಜಿಕ ವಲಯದ ಭಯರತದ ಲೆಕಕನಿಯಂತರಕರು ಮತುು 
ಮಹಯಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧಕರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಸಲಯಗಿದೆ. ಉಪಕರಣಗಳ ಅಲಭಾತೆ ಮತುು ಐಸಿಯುಯನುು 
ಒಳಗೆೊಂಡು ಚಿಕಿತೆಕ ಸೆೇವಗೆಳಲ್ಲ ಿಸಿಬುಂದಿ ಕೊೆರತಯೆಿಂದಯಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕಯೆಯಗದಿರುವುದನುು 
ವರದಿಯು ಒತಿು ಹೆೇಳಿತುು.  ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರ್ಯ ಅಭಪಯರಯಕೆಕ ಪರತಿಕಿರಯೆಯಯಗಿ ಸಿಬುಂದಿ ಕೊೆರತಯೆಿಂದಯಗಿ 
ಕಲೆವು ಉಪಕರಣಗಳನುು ಬಳಸಲಯಗಲ್ಲಲ ಿಎಂದು ಸಕಯಾರ ತಿಳಿಸಿತು. ಹೆಚ್ುಚವರ ಉಪಕರಣಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
17 ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಗಳನುು ಬಲಪಡಿಸಲು 2015-16ರಲ್ಲಿ ಕರಮ ಕೈೆಗೊೆಳಳಲಯಗಿದೆ ಮತುು ಉಪಕರಣಗಳನುು 
ಬಳಸಿಕೆೊಳಳಲು ಹೆಚ್ುಚವರ ಮಯನವಶಕಿುಯನುು ರೆ್ೇಮಿಸಲು ಕರಮ ಕೈೆಗೊೆಳಳಲಯಗುವುದು ಎಂದೊ ಸಹ 

ತಿಳಿಸಿತು. 

                                                           
58 ಐಸಿಯತ ಎಾಂದರ ,  ಮಹತವದ ಜಿೇವರಕ್ಷಕ, ಹೆಚಿಚನ ಮಟಟದ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಮತುು ಶುಶ ರಷಯ ಆರೆೈಕೆ ಮತುು ಸಂಕಿೇಣಾ 
ಚಿಕಿತೆೆಯ ಅಗತಾವಿರುವ ಅರ್ಯರೆೊೇಗಾ ಪೇಡಿತ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲಯದ ಘಟಕ. 
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ಮೀಲ್ಲ ನ ಕಾಯಿನಿವಿ ಹಣ ಾ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನ ಯ ಾಂ ದ ಸತಳಿವುಗಳನತು ತ್ ಗ ದತಕ ೂಾಂ ಡತ, 2017-18ನ ೀ 
ಸ್ಾಲ್ಲ ನ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟ್ತಾಂಬ ಕಲ್ಾಯ ಣ ಸ್ ೀವ ಗಳ ಇಲ್ಾಖ ಯ ಅನತಸರಣ ಾ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನ ಯನತ ು 
ಕ ೈಗ ೂ ಳಳಲ್ ಾರ್ಗದತದ, ಐಸಿಯತಗ  ಒತ್ತು ನಿೀಡ್ಡ ಜಿ ಲ್ಾೆ ಮತ್ತು ತ್ಾಲ ೂ ಕತ ಆಸಾತ್ ರಗಳಲ್ಲೆ ನ ಸ್ ೀವ ಗಳ ಬಳಕ  ಮತ್ತ ು 
ಲಭಯ ತ್ ಯನತು ಕ ೀಾಂ ದಿರೀಕರಿಸಲ್ಾ ಯ ತ್ತ. ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ  ನಡ ಸಿದ 12 ಜಿ ಲ್ ೆ ಗಳ59 10 ಜಿ ಲ್ಾೆ ಆಸಾತ್ ರಗಳು, 
22 ತ್ಾ ಲೂೆ ಕತ ಆಸಾತ್ ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ ತಾ ಸ್ಾವಿಜ್ನಿಕ ಆಸಾತ್ ರಗಳ ದಾ ಖ್ಲ್ ಗಳ ಪರಿಶಿೀಲನ  (ಇವುಗಳಲ್ಲೆ 
3 ಜಿ ಲ್ಾ ೆ ಆಸಾತ್ ರಗಳು, 3 ತ್ಾ ಲೂ ೆ ಕತ ಆಸಾತ್ ರಗಳು ಮತ್ತು 1 ಸ್ಾವಿಜ್ನಿಕ ಆ ಸಾತ್ ರ ಕಾಯಿನಿ ವಿ ಹಣ ಾ 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನಾ ಅವಧಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದದ ವು) ಹಯಗೊ ಸೌಲಭಾಗಳ ಜಂಟಿ ಪರಶೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ಯವು 
ಕಳೆಕಂಡಂತೆ ಗಮನಿಸಿದೆವು:  

(೧) ತಿೇವರ ನಿಗಯಘಟಕಗಳನುು ಸಯಥಪಸುವಲಿ್ಲ ನಿರ್ಫಲ ವಚೆ್ಚ  

ಮಯನಾ ಮುಖಾಮಂತಿರಯವರ ಆಯವಾಯ ಭಯರ್ಣಕಕೆ ಅನುಗುಣವಯಗಿ, ಎರಡು ಜಿಲಯಿ60 ಮತುು 25 
ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲಿ್ಲ ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಯಥಪಸಲು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರ ಅನುಮೇದರೆ್ ನಿೇಡಿತು  
(ನವೆಂಬರ್ 2015). ಉಪ ನಿದೆೇಾಶಕರ (ಆರೆೊೇಗಾ ಮತುು ಕುಟುಂಬ) ಅಧಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತಾತಯ 
ನಿಧಾರಣಯ ಸಮಿತಿಯು ಐಸಿಯುವನುು ಸಯಥಪಸಲು 14 ವಸುುಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಯಣವನುು ಗುರುತಿಸಿತು 
(ಡಿಸೆಂಬರ್  ೨೦೧೫). 19 ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಯುಗಳನುು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹ 
ಸಮಿತಿಯು ಶಫಯರಸು ಮಯಡಿತು. ಅದರಂತೆ, `20.08 ಕೊೆೇಟಿ ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ  46 ಆಸಪತೆರಗಳಿಗೆ 
(21 ಜಿಲಯಿ ಮತುು 25 ತಯಲೊಿಕು) ಐಸಿಯು ಉಪಕರಣಗಳನುು ಖರೇದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಗಳನುು 
ಆಹಯವನಿಸಲಯಯಿತು (ಆಗಸ್ಟ 2016). ಎಲಯಿ ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲಿ್ಲ ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಯಥಪಸಲು ಸಕಯಾರ 
ನಂತರ ನಿಧಾರಸಿದ (ಅಕೆೊಟೇಬರ್ 2016) ಪರಣಯಮವಯಗಿ `37.46 ಕೊೆೇಟಿ ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 16೭ 
ಆಸಪತೆರಗಳಿಗ ೆ (೨೧ ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಗಳು ಮತುು 146 ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳು) ಉಪಕರಣಗಳನುು ಖರೇದಿ 
ಮಯಡಲು ತಿದೆೊಾೇಲ ೆಮೊಲಕ ಟೆಂಡರನುು ತಿದುಾಪಡಿ ಮಯಡಲಯಯಿತು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016). ಸಮಿತಿಯ 
ಅನವಯ ಅಗತಾತೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತುು ವಯಸುವಿಕ ಖರೇದಿಯ ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-೩.೧೮ರಲಿ್ಲ 
ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ.  

ವಯಸುವಿಕ ಖರೇದಿಗಳ ವಿಶೆಿೇರ್ಣಯೆು ಕಳೆಕಂಡವುಗಳನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು: 
(i) ರ್ಯಲುಕ ಐಸಿಯು ಮಂಚ್ಗಳು, ರ್ಯಲುಕ ಮಲ್ಲಟಪಯಾರಯ ಮಯನಿೇಟರ್ ಗಳು ಮತುು ಎರಡು 

ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ ಗಳ  ನಿಧ್ಯಾರಣೆಗ ೆಪರತಿಯಯಗಿ ಎಲಿ ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಿಗ ೆರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು 
ಕರಮವಯಗಿ ಮೊರು ಮಂಚ್ಗಳು, ಎರಡು ಮಯನಿಟರ್ ಗಳು ಮತುು ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೆೇಟರನುು 
ಖರೇದಿಸಿತು. 

(ii) ನಂತರ ಗುರುತಿಸಿದ ೧೨೧ ಹೆಚ್ುಚವರ ತಯಲೊಿಕುಗಳಿಗ ೆ ೧೦೦ ಎಮ್ ಎ ಪೆೊೇಟಾಬಲ್  ಎಕ್ೆ ರೆೇ 
ಮಷ್ಟ್ನ್ , ಹೆೈ ಫೆೊಿೇ ರ್ಯಸಲ್  ಕಯಾನುಲಯ ಥೆರಪ (ಸಿ-ಪಯಪ್ ) ಉಪಕರಣ, ಇನ್ ಫೊಾರ್ನ್  ಪಂಪ್  
ಮತುು ಎಮಜೆಾನಿೆ ಟಯರಲ್ಲಯನುು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಲ್ಲಲಿ. ಕಲೆವು ಆಸಪತೆರಗಳ ಜಂಟಿ 
ತಪಯಸಣೆಯು ಈ ಅಂಶವನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ಮೀಲ್   ರ್ತಳಿಸಿದ ಉ ಪಕರಣಗಳು ಐಸಿಯತ 
ಸ್ಾೆ ಪನ ಯಲ್ಲೆ  ಕಡಾಿಯ ಎಾಂ ದತ ಪರಿಗಣಿ ಸಲ್ಾ ರ್ಗರತವುದರಿಾಂದ ಇಾಂಡ್ಡಯನ    ಸ್ ೂಸ್ ೈಟಿ ಆಫ  

                                                           
59 ಬ ಾಂಗಳೂ ರತ ಗಾರಮ ಾಾಂತ್ರ, ಬ ಾಂಗಳೂ ರತ ನ ಗರ, ಚಿಕಾಬಳ ಾಳ ಪತ ರ, ಚಿಕ ಾಮ ಗಳ ೂ ರತ, ಚಿತ್ರದತಗಿ, ಧಾರ ವಾಡ, ಹ ಾಸ ನ, 

ಕ ಲಬತರರ್ಗ, ಕ  ೂ ೀ ಲ್ಾರ, ಮ ೈಸ ೂ ರತ, ತ್ತ ಮ ಕ ೂ ರತ ಮ ತ್ತು ಉಡತಪಿ. 

60  ರಯಮನಗರ ಮತುು ಯಯದಗಿರ 
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ಕ್ರರಟಿಕಲ  ಕ ೀರ್   ಮಡ್ಡಸಿನ  ಇವರಿ ಾಂದ ಹ ೂರಡ್ಡಸಲ್ಾದ ಮಾಗಿಸೂಚಿಯಲೂ ೆ  ( ೨೦೦7)  ಸಹ ಈ 
ಉ ಪಕರಣಗಳ ಕಡಾಿ ಯವನತು ನಿ ಗದಿಪಡ್ಡಸಿರತವುದರಿಾಂದ ಐಸಿಯತ  ಸ್ಾೆ ಪಿಸತವ ನಿಟಿುನ ಪರಿಷೃತ್  
ಅಾಂದಾ ಜ್ತ ವ ಚಿ `37.46 ಕೆೊೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೆಚ್ಚ ಒಳಗೆೊಂಡಿಲಿ.  

(iii) ಐಸಿಯು ಸಯಥಪರೆ್ಗ ೆಗುರುತಿಸಲಯದ ಒಟುಟ ೨೧ ಜಿಲಯ ಿಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲ,ಿ ಎರಡು ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಗಳಿಗ ೆ
ಐಸಿಯು ಮಂಚ್ಗಳು, ಮಲ್ಲಟಪಯರಯ ಮಯನಿಟರ್ ಗಳು, ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ ಗಳು, ಡಿಫಿಬಿರಲೆೇಟರ್ ಗಳು, 
ಇಸಿಜಿ ಯಂತರ, ಸಕ್ಷನ್  ಆಪರೇೆಟಸ್  ಮತುು ಕಯರಯಶ್ ಕಯಟ್ೆ ಾಗಳನುು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಲ್ಲಲಿ. 
ತತಪರಣಯಮವಯಗಿ ಈ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಯಥಪಸಲು ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ 
ಎಲಯಿ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಿಲಿ ಮತುು ಐಸಿಯು ಮಂಚ್ಗಳು ಮತುು 
ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ ಗಳನುು ಕರಮವಯಗಿ ಅಕೆೊಟೇಬರ್ 2018 ಮತುು ಏಪರಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಸರಬರಯಜು 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ರಯಮನಗರ ಜಿಲಯಿ ಆಸಪತೆರಯ ಜಿಲಯಿ ಶಸರಚಿಕಿತೆಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು 
(ಏಪರಲ್ 2020). ಮತಾಂದತವರ ದತ, ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಿೇಮಿತ ಸರಬರಯಜು (`೧7.೮೪ ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾ) 
ಮತುು ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಮಯನವಶಕಿುಯ ಅನುಪಸಿಥತಿಯ ಕಯರಣದಿಂದ ಐಸಿಯುವನುು 
ಸಂಪೊಣಾವಯಗಿ ಕಯಯಯಾಚ್ರಣೆಗೆೊಳಿಸಲು ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಐಸಿಯು 
ಉಪಕರಣಗಳನುು ಏಪರಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಮಯತರ ಸಿವೇಕರಸಲಯಗಿದೆ ಮತುು ಆ ನಂತರ ೧೦ ಏಪರಲ್  
೨೦೨೦ರಂದ ಐಸಿಯು ಕಯಯಾ ನಿವಾಹಿಸಲು ಪಯರರಂಭಸಿತು ಎಂದು ಯಯದಗಿರಯ ಜಿಲಯ ಿ
ಆಸಪತೆರಯು ತಿಳಿಸಿತು (ಏಪರಲ್ 2020). 

(iv) ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ೧೯ ಜಿಲಯ ಿ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಪಯರರಂಭಕ ನಿಧ್ಯಾರಣೆ/ಅಗತಾತೆಗಿಂತ  
೧೧ ಕಯರಯಶ್ ಕಯಟ್ ಾಗಳನುು ಅಧಿಕವಯಗಿ ಖರೇದಿಸಲಯಯಿತು.  

(v) ಈ ಟೆಂಡರ್  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಯವುದೆೇ ಆಸಪತೆರಗಳಿಗೊ ಏರ್  ಕಂಡಿೇರ್ನರ್ ಗಳು ಮತುು ಸಿರಂಜ  
ಪಂಪ್ ಗಳನುು ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಏರ್ ಕಂಡಿೇರ್ನರ್ ಗೆ ಯಯವುದೆೇ ಬಿಡಾರ್ ಗಳಿಲಿದಿದುಾದು ಇದಕಕೆ 
ಕಯರಣವಯಗಿತುು ಮತುು ಸಿರಂಜ  ಪಂಪ್ ಗಳಿಗ ೆ ಬೆಲಪೆಟಿಟ ನಿೇಡಿದಾ ಎಲಿ ಬಿಡಾರ್ ಗಳ ತಯಂತಿರಕ 
ಬಿಡ ಗಳೂ ತಿರಸೃತವಯಗಿದಾವು. ಆಸಕಿುಯ ವಿರ್ಯವೆಂದರ ೆಈ ಎರಡೊ ವಸುುಗಳನುು ಸಕಯಾರವು 
ನಿಧ್ಯಾರಣೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಯಗಿ ಖರೇದಿಸಲು ನಿಧಾರಸಿತು. ಸಿರಂಜ  ಪಂಪ್ ಗಳನುು ಕೇೆವಲ 
ನವೆಂಬರ್  ೨೦೧೭ರಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್  ೨೦೧೭ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಲಯಯಿತು ಮತುು 
ಇದುವರೆಗ ೆಏರ್  ಕಂಡಿೇರ್ನರ್ ಗಳನುು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡಿಲಿ.  

(vi) ಪರೇಕ್ಷಯ-ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಐದರಲ್ಲಿ61 `೮೦.೮೭ ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ಸಯಥಪಸಲಯಗಿದಾ ಐಸಿಯುಗಳು ಕಯಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತಿುರಲ್ಲಲಿವೆಂದು ಜಂಟಿ ಪರಶೇಲರೆ್ಯಲಿ್ಲ 
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಆಸಾತ್ ರಗಳು  ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಂಪೊಣಾವಯಗಿ ಕಯಯಯಾಚ್ರಣೆ 
ಗೆೊಳಿಸದಿರುವುದಕಕೆ ಡಯಕಟರ್ ಗಳ, ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬುಂದಿಯ ಮತುು ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗಳ 
ಕೊೆರತಗೆೆ ಅಧ್ಯಾರೆೊೇಪಸಿದವು. 

(vii) ಉಪಕರಣಗಳನುು ಏಪರಲ್  ೨೦೧೭ ಮತುು ಸೆಪಟಂಬರ್  ೨೦೧೭ರ ನಡುವ ೆ ಸರಬರಯಜು 
ಮಯಡಲಯಯಿತು ಮತುು ಅವುಗಳು ಸರಬರಯಜಿನ ದಿರ್ಯಂಕದಿಂದ ಮೊರು ವರ್ಾಗಳ 
ಖಯತರಯನುು ಹೆೊಂದಿದಾವು. ರೆೊೇಗಿಗಳ ಚಿಕಿತೆೆಯು ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ 
ಉತಪತಿುಯಯಗುವ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಯಗಿರುತುವೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಯಯದ 
ಮತುು ನಿರಂತರ ಬಳಕಯೆನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ಇದಲಿದೆ, ಖಯತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಿಸಲಯದ ಯಯವುದೆೇ ತೆೊಂದರಗೆಳು ಅಥವಯ ದೆೊೇರ್ಗಳನುು ಸರಬರಯಜುದಯರ / 
ಉತಯಪದಕರಂದ ಸರಪಡಿಸಬಹುದಯಗಿತುು. ಬಳಕಯೆಯಗದ ಉಪಕರಣಗಳ ವೆಚ್ಚ 

                                                           
61 ಸಯವಾಜನಿಕ ಆಸಪತೆರ-ಬಂಗಯರಪೇೆಟೆ (`೧೬.೭೧ ಲಕ್ಷ), ಚ್ನುರಯಯಪಟಟಣ (`೧೧.೭೮ ಲಕ್ಷ), ಮುಳಬಯಗಿಲು (`೧೨.೭೬ ಲಕ್ಷ) 
ಮತುು ನಂಜನಗೊಡು (`೧೮.೪೨ ಲಕ್ಷ); ಜಿಲಯ ಿಆಸಪತೆರ, ಧ್ಯರವಯಡ (`೨೧.೨೦ ಲಕ್ಷ). 
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ನಿರ್ಫಲವಯಗುವುದಲಿದೆ ಬಳಕಯೆಲ್ಲಿ ಯಯವುದೆೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಸಮಪಾಕ ಕಯಯಾ 
ಕಂಡುಬಂದರ ೆದೆೊೇರ್ ಸರಪಡಿಸುವಿಕೆಗ ೆಹೆಚಿಚನ ವೆಚ್ಚ ಉಂಟಯಗುತುದೆ.  

ಈ ಆಸಪತೆರಗಳು ಅಗತಾವಿರುವ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗ ೆನಿಣಯಾಯಕ ಆರೆೈಕೆಯನುು ನಿೇಡಲು ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿವಯಗಿ 
ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಯಥಪಸುವ ಉದೆಾೇಶವರೆ್ುೇ ವಿಫಲಗೆೊಳಿಸಿರುವುದು ಸಪರ್ಟವಯಗುತುದೆ. ನಿಧ್ಯಾರಣೆ 
ಮಯಡಿದಂತ ಎಲಯಿ ಆಸಪತೆರಗಳಿಗ ೆಉಪಕರಣಗಳನುು ಸರಬರಯಜು ಮಯಡದಿರುವುದು ಎಲಯಿ ಜಿಲಯಿ ಮತುು 
ತಯಲೊಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲ ಿ ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಯಥಪಸುವ ಸಕಯಾರದ ಉದೆಾೇಶವನುು ಸಯಧಿಸದಿರುವಲ್ಲಿ 
ಪರಣಮಿಸಿತಲಿದೆೇ ಭರಸಿದ ವೆಚ್ಚವನೊು ಕೊಡ ಹೆಚಿಚನ ಮಟಿಟಗ ೆನಿರ್ಫಲವಯಗಿಸಿತು. 

(೨) ನಿಷ್ಟ್ಕಯಿ ಉಪಕರಣಗಳು 

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳ ಹೆೊರತಯಗಿ, ಪರೇಕ್ಷಯ-ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಆರು ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ̀ 1.32 ಕೊೆೇಟಿ ಮೌಲಾದ ರಕುದ 
ವಿಭಜರೆ್ ಘಟಕ, ಟೆಲ್ಲಮಡಿಸಿನ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅಲಯರ ಸೌಂಡ ಸಯಕಯನರ್ಗಳು ಮುಂತಯದ ಹಲವಯರು 
ಇತರ ಸಯಧನಗಳು ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯವಯಗಿರುವುದನುು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಗಮನಿಸಿತು (ಚಿಕಕಮಗಳೂರನ ಜಿಲಯಿ 
ಆಸಪತೆರಯನೊು ಸೆೇರಸಿ). ಅನುಬಂಧ-೩.೧೯ರಲ್ಲ ಿ ವಿವರಸಿರುವಂತೆ ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ವೆೈದಾರು ಮತುು 
ತಂತರಜ್ಞರ ಅಲಭಾತೆ, ಉಪಕರಣಗಳನುು ನಿಯೇಜಿಸದಿರುವುದು ಇತಯಾದಿಗಳು  ಇದಕಕೆ ಕಯರಣವಯಗಿತುು. 
ಈ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಬಳಸದಿರುವುದು ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿಿನಿಕಲ್/ಡಯಯಗೆೊುಸಿಟಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ಅಲಭಾತಯೆಲ್ಲಿ 
ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಹಿಂದಿನ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯ ನಂತರ ಆಸಪತೆರಗಳಿಗ ೆ ಅಗತಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುು ಅಗತಾ 
ಮಯನವಶಕಿುಯನುು ಒದಗಿಸುವುದಯಗಿ ಸಕಯಾರ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದಾರೊ (ನವೆಂಬರ್  ೨೦೧೫) ಸಹ ಅರೆ್ೇಕ 
ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಿನಿಕಲ್ ಮತುು ಡಯಯಗೆೊುೇಸಿಟಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ಕೊೆರತಯೆಿಂದಯಗಿ ಅವುಗಳ ಪರಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಯವುದೆೇ ಸುಧ್ಯರಣೆಯಯಗಿಲಿ. 

ಎರ್ಚ1ಎನ್1 ಮತುು ಡೆಂಗೊಾ ಹರಡುವಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ ಉನುತ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲ ಿಸಿಥರೇಕರಣದ ನಂತರ 
ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವಾಹಣೆಗಯಗಿ ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ ಬೆಂಬಲ ಬೆೇಕಯಗುತುದೆ, ಹಯಗಯಗಿ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ 

ರೆ್ೊಂದಿಗ ೆ ಮೊರು ಹಯಸಿಗೆಯ ಐಸಿಯು ಹೆೊಂದಲು ಪರಸಯುವಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರ 
ಉತುರಸಿತು (ಮೇ ೨೦೨೦). ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಯಿ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತುು 
ಗುತಿುಗೆ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಅಗತಾವಯದ ಮಯನವಶಕಿುಯನುು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಪರಯತಿುಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದೊ 
ಸಹ ಅದು ತಿಳಿಸಿತು. ಸುಮಯರು 300 ಜಿಡಿಎಂಒಗಳನುು ರೆ್ೇಮಕ ಮಯಡಲು ಹಣಕಯಸು ಇಲಯಖಯೆು 
ಇಲಯಖೆಗ ೆಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿದಾರಂದ ಮಯನವಶಕಿುಯ ಕೊೆರತಯೆನುು ಸಹ ಪರಹರಸಲಯಗುವುದು ಎಂದೊ 
ತಿಳಿಸಿತು.  

ನಿೇಡಿದ ಸಮಥಾರೆ್ಯು ನಂತರದ ಆಲೆೊೇಚ್ರೆ್ಯಯಗಿರುವುದರಂದ ಉತುರವನುು ಒಪಪಕೊೆಳಳಲಯಗುವುದಿಲಿ 
ಮತುು ಹೆಚ್ುಚವರ 121 ತಯಲೊಕಿು ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು ಸಯಥಪರೆ್ಗ ೆ ನಿಜವಯದ ಸಮಥಾರೆ್ಯನುು 
“ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಸಯವಾಜನಿಕ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಮತುು ಶಸರಚಿಕಿತೆೆಯ ರೆೊೇಗಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೆೇಕಡಯ 2-5ರರ್ುಟ ಗಂಭೇರವಯಗಿ ಅರ್ಯರೆೊೇಗಾದಿಂದಿರುತಯುರೆ, ಅವರಗ ೆ ವಿಶೆೇರ್ ಸಿಬುಂದಿ ಮತುು 
ಸಲಕರಣೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಜಿೇವ ಉಳಿಸುವ  ಉಳಿಸುವ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಮತುು ಶುಶ ರಷೆಯ ಆರೆೈಕೆ 
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ಅಗತಾವಿರುತುದೆ, ಆದುದರಂದ ಎಲಯಿ ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲ ಿ ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಐಸಿಯು 
ಘಟಕಗಳನುು ಸಯಥಪಸಲು ನಿಧಾರಸಲಯಯಿತು”  ಎನುುವುದು ಐಸಿಯುಗಳ ಸಯಥಪರೆ್ಗೆ ವಯಸುವವಯದ/ 
ದಯಖಲ್ಲಸಿದ ಸಮಥಾರೆ್ಯಯಗಿತುು. ಅಲಿದೆ, ಎಲಯಿ ತಯಲೊಿಕು ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಯುಗಳನುು ಸಯಥಪಸಲು 
ಅನುಮೇದರೆ್ ನಿೇಡುವ ಸಕಯಾರದ ಆದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಯಂಕಯರಮಿಕ ರೆೊೇಗದ ಬಗೆಗ ಯಯವುದೆೇ ಉಲೆಿೇಖವಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆದಾಗೂಯ, ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನ ಯ ತ 
ಗಮನಿಸಿದಾಂತ್  ಕ ಲವು ಆಸಾತ್ ರಗಳಲ್ಲೆ ಐಸಿಯತಗಳು ಸಾಂಪೂ ಣ ಿವಾರ್ಗ ಕಾಯಿನಿವಿಹಸತರ್ತು ಲೆ ಎಾಂಬತದತ 
ವಾ ಸು ವಾ ಾಂಶವಾ ರ್ಗದ . 

ಸೂಚಿಸಿದ ನೂಯನತ್ ಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸಲತ ಸಕಾಿರವು ಸೂಕು ಕ ರಮಗಳನತು ತ್ ಗ ದತಕ  ೂಳಳಬ ೀಕ  ಾಂದತ ಶಿಫಾರಸತ 
ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ  ಹಾಗೂ ಐಸಿಯತಗಳನತು ಸಾಂಪೂಣಿವಾರ್ಗ ಕ್ರ ರಯಾತ್ಮಕಗ ೂಳಿಸಲ್ಾರ್ಗದ ಯೆ ಮತ್ತು 
ರ ೂೀರ್ಗಗಳಿಗ  ಗರಿಷಠ ಮಟ್ುಕ  ಾ ಅನತಕೂಲವಾಗತವಾಂತ್  ಉಪಕರಣಗಳನತು ಬಳಸಿಕ  ೂಳಳಲ್ಾಗತತ್ು ದ  ಎಾಂಬತದನತು 
ಖ್ಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿಕ  ೂಳಳ ಬ ೀಕತ. 

ಕಯಲೆೇಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆ 
 

೩.೭ ಸಕಯಾರ ಅನುದಯನಿತ ಖಾಸರ್ಗ ಕಯಲೇೆಜುಗಳಲಿ್ಲ ಬಯಲಕಿಯರಗ ೆಶುಲಕ ರಯಯಯಿತಿಯ 

ವಿರ್ಯಯಿತಿಯನುು ನಿೇಡದಿರುವುದು 
 

ಸಕಯಾರದ ಆದೇೆಶವನುು ಕಯಲೇೆಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖಯೆು ಅನುಷಯಠನಗೊೆಳಿಸದಿರುವುದು ಸಕಯಾರ 
ಅನುದಯನಿತ ಖಯಸಗಿ ಕಯಲೇೆಜುಗಳಲಿ್ಲ ಮದಲರ್ೇೆ ವರ್ಾದ ಕಯಲೇೆಜು ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಂದ, ಅವರುಗಳು 
ವಿರ್ಯಯಿತಿ ಪಡದೆಿದಾರೊ ಸಹ, `೯.೬೮ ಕೊೆೇಟಿ ಬೊೆೇಧರ್ಯ ಶುಲಕ ಮತುು ಪರಯೇಗಯಲಯ ಶುಲಕವನುು 
ಸಂಗರಹಣ ೆಮಯಡುವಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಲ್ಲಿ ಉನುತ ಶಕ್ಷಣವನುು ಉತೆುೇಜಿಸಲು, ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರವು 2014-15ರೆ್ೇ ಶೆೈಕ್ಷಣಕ 
ವರ್ಾದಿಂದ ಸಕಯಾರ ಅನುದಯನಿತ ಖಯಸಗಿ ಕಯಲೇೆಜುಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುದಯನಿತ ಕಯಲೆೇಜುಗಳು) ಅಭಯಾಸ 
ಮಯಡುತಿುರುವ ಎಲಯಿ ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಗೆ ಬೆೊೇಧರ್ಯ ಮತುು ಪರಯೇಗಯಲಯ ಶುಲಕದಿಂದ ವಿರ್ಯಯಿತಿ 
ನಿೇಡಿತುು. ಸಕಯಾರ ಕಯಲೇೆಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತಿುರುವ ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಗೆ 2007-08ರ ಶೆೈಕ್ಷಣಕ 
ವರ್ಾದಿಂದಲೆೇ ಈ ವಿರ್ಯಯಿತಿಯು ಲಭಾವಿದಿಾತು. ಸಕಯಾರ ಆದೆೇಶದ ಅನವಯ (ಜೊನ್ 2014) 

ಅನುದಯನಿತ ಕಯಲೆೇಜುಗಳಿಗ ೆ ವಿರ್ಯಯಿತಿ ಪಡೆದ ಶುಲಕವನುು, ಮುಂದಿನ ರ್ರತುುಗಳಿಗೊೆಳಪಟುಟ, 
ಸಕಯಾರವು ಮರುಪಯವತಿ ಮಯಡುತುದೆ (i) ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರು ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸಟರ್/ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ಎಲಯಿ 
ಪರೇಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲಿ ಉತಿುೇಣಾರಯಗಿರಬೆೇಕು ಮತುು (ii) ಬೆೇರ ೆ ಯಯವುದೆೇ ಮೊಲಗಳಿಂದ ವಿದಯಾರ್ಥಾ 
ವೆೇತನವನುು ಪಡೆಯುತಿುರಬಯರದು. ಈ ಷರತ್ತು ಗಳ ಅನಿಯ  ಮದಲ ವಷಿದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿನಿಯರತ 
ವಿನಾಯ ರ್ತ ಪಡ ಯಲತ ಅಹ ಿರಾರ್ಗ ದದ ರ , ಎರಡನ  ಮತ್ತು ಮೂ ರನ ೀ ವಷಿಗಳಲ್ಲೆ ವ ಾಯ ಸಾಂಗ 

ಮಾಡತರ್ತು ರತವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿನಿಯರತ ಕರಮವಾ ರ್ಗ ಪರಥಮ ಮತ್ತು ದಿಿರ್ತೀಯ ವಷಿದ ಎಲ್ ಾೆ ಪರಿೀಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲೆ 
ಉ ರ್ತು ೀಣ ಿರಾರ್ಗ ರಬ ೀಕತ ಎಾಂ ಬತದನತು ಸೂಚಿಸತತ್ು ದ . ಮೇಲ್ಲನ ಉದೆಾೇಶಕಯಕಗಿ 2014-15ರೆ್ೇ ಸಯಲ್ಲನಲ್ಲಿ  
`೨೫ ಕೊೆೇಟಿಗಳನುು ಮಂಜೊರು ಮಯಡಲಯಗಿತುು. 
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ಉನುತ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖಯೆ ಅನುಪಯಲರ್ಯ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯಲ್ಲಿ (೨೦೧೭-೧೮) ಕಯಲೇೆಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆ 
ಮತುು ೩೧೯ರಲ್ಲಿ ೧೨೩ ಅನುದಯನಿತ ಕಯಲೆೇಜುಗಳ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ದಯಖಲಗೆಳು/ಮಯಹಿತಿಯ ಪರಶೇಲರೆ್ಯಿಂದ, 
೨೦೧೪-೧೫ರಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಯನಿತ ಕಯಲೆೇಜುಗಳು ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಂದ ಬೆೊೇಧರ್ಯ 
ಶುಲಕ ಮತುು ಪರಯೇಗಯಲಯ ಶುಲಕಗಳನುು ಪಯವತಿಸಲು ಅವರು ವಿರ್ಯಯಿತಿ ಪಡೆದಿದಾರೊ ಸಹ, 

ಸಂಗರಹಿಸಿದಾರೆಂದು ರ್ಯವು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಇದರಂದ ಪರಯೇಜನವು ಫಲಯನುಭವಿಗಳನುು 
ತಲುಪದಿರುವುದು ಸಪರ್ಟವಯಗುತುದೆ. ಪರಥಮ ವರ್ಾದ 65,120 ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಶುಲಕವು 
`9.6862 ಕೊೆೇಟಿಗಳಯಗಿದಿಾತು. ದಿವತಿೇಯ ಮತುು ತೃತಿೇಯ ವರ್ಾದ ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಂದ ̀ 16.01 ಕೊೆೇಟಿ 
ಸಂಗರಹಿಸಲಯಗಿದಾರೊ ಪರಥಮ/ದಿವತಿೇಯ ವರ್ಾದ ಪದವಿ ಶಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತಿುೇಣಾಗೆೊಂಡಿದಾ ಮತುು 
ಯಯವುದೆೇ ವಿದಯಾರ್ಥಾವೆೇತನವನುು ಪಡೆದ ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರ ಸಂಖಾೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿಯ 

ಅನುಪಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರ್ಯಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಹಾರಯದ ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಶುಲಕವನುು 
ಲೆಕಕಹಯಕಲು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಗೆ ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ. ಮಂಜೊರಯದ ̀ 25 ಕೊೆೇಟಿ ಮತುವನುು ಬಳಸಲಯಗಿಲಿ 
ಎಂಬುದನೊು ಸಹ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಗಮನಿಸಿತು. 

ಹಿೇಗೆ, ಸಕಯಾರದ ಆದೆೇಶವನುು ಅನುಷಯಠನಗೆೊಳಿಸದಿರುವುದು ಫಲಯನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶುಲಕ 
ರಯಯಯಿತಿಯನುು ನಿೇಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು ಮತುು ತತಪರಣಯಮವಯಗಿ ರಯಯಯಿತಿಯನುು 
ವಿಸುರಸಿದಾ ಉದಾೆೇಶವನೊು ಸಯಧಿಸದಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು. ಇದಲಿದೆ, 319ರಲ್ಲ ಿ 225 ಅನುದಯನಿತ 
ಕಯಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರ ಸಂಖಾೆ 2014-15ರಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಯಗಿತುು 
ಅಥವಯ ಸಿಥರವಯಗಿತುು ಎಂಬುದನುು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಗಮನಿಸಿತು. 

೨೦೧೪-೧೫ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಯನಿತ ಕಯಲೆೇಜುಗಳು ಅಗತಾವಿದಾ ಮಯಹಿತಿಯನುು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಂದ 
ಮಂಜೊರಯದ ಮತುವನುು ಬಳಸಿಕೆೊಳಳಲು ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ಉತುರಸಿತು 
(ಏಪರಲ್ ೨೦೨೦). ಅನತದಾನ ಗಳನತು ಒದರ್ಗಸದ ಕಾರಣದಿ ಾಂದ ನಂತರದ ವರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲಕ 
ವಿರ್ಯಯಿತಿಯನುು ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ ಹಯಗೊ ೨೦೧೪-೧೫ರಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನುು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಯಡಬೆೇಕೆಂದು ಇಲಯಖೆಯಿಂದ ಪರಸಯುವರೆ್ಯನುು ಸಿವೇಕರಸಲಯಗಿದೆ ಹಯಗೊ ಪರಸಯುವರೆ್ಯು ಸಕಯಾರದ 
ಪರಗಣರೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೊ ಸಹ ತಿಳಿಸಿತು. ೨೦೨೦-೨೧ರ ಶೆೈಕ್ಷಣಕ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ವಿದಯರ್ಥಾನಿಯರಂದ 
ಬೆೊೇಧರ್ಯ ಮತುು ಪರಯೇಗಯಲಯ ಶುಲಕಗಳನುು ಸಂಗರಹಿಸದಿರುವುದನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊೆಳಳಬೆೇಕೆಂದು 
ಎಲಿ ಅನುದಯನಿತ ಕಯಲೆೇಜುಗಳಿಗೊ ಮತೆೊುಮಮ ಸೊಚಿಸಲಯಗಿದ ೆ (ಮಯರ್ಚಾ ೨೦೨೦) ಎಂದೊ ಸಹ 

ಸಕಯಾರವು ತಿಳಿಸಿತು. 

ಶುಲಕ ವಿರ್ಯಯಿತಿಯನುು ವಿಸುರಸುವ ಸಕಯಾರದ ಆದೆೇಶವನುು ಅನುಷಯಠನಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲಯಖಯೆು 
ಸಪರ್ಟವಯಗಿ ವಿಫಲವಯದ ಕಯರಣ ಉತುರ ಒಪಪಲಯಗುವುದಿಲಿ. ೨೦೧೪-೧ ೫ ರಲ್ಲ ೆ ಈ ಉ ದ ದ ೀಶಕಾಾರ್ಗ 

ಮಾಂ ಜ್ೂರಾ ದ `೨೫ ಕ ೂ ೀಟಿ ಇಲ್ಾಖ ಯ ಬಳಿಯ ದಿದ ತ್ತ ಮತ್ತು ಅದನತು ಬಳಸಲ್ಾ ರ್ಗಲೆ. 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನ ಯ ಮೂ ಲಕ ಗಮನ ಸ್ ಳ  ದ ನಾಂತ್ ರವ ೀ ಹಣ ವನತು ಬ್ಬಡ ತಗಡ  ಮಾಡಲ ತ ಸಕ ಾಿರಕ ಾ 
ಪರಸ್ಾು ವನ  ಸಲ್ಲೆ ಸಲತ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂಳಳಲ್ ಾರ್ಗದ   ಮತ್ತು ಶತಲಾ ಸಾಂಗರಹಣ   ತ್ಡ ಯಲತ ಅನತದಾನಿ ತ್ 

                                                           
62 ಇತ್ರ ಮ ೂ ಲಗ ಳಿ ಾಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಿ ವ ೀತ್ ನ ವನತ ು ಪಡ ಯತವ ವಿದಾಯರ್ಥಿ ನಿ ಯ ರ ಮ ತ್ತು ಅನ ತದಾನಿ ತ್ ಕ  ೂೀ ಸ್ ಿ ಗ ಳ ು/ 

ವಿಷಯಗಳ ವಿವ ರಗಳ ು ಸ ತಲಭವ ಾರ್ಗ ಲಭಯ ವಿಲೆದ ಕ ಾರಣ ಮತ್ ುವು ಬದಲ್ ಾಗ ಬಹತದತ. 
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ಕಾಲ್ ೀಜ್ತಗಳಿಗ  ಸೂಚನ  ನಿೀಡಲ್ಾ ಯ ತ್ತ. ಹೀಗಾ ರ್ಗ, 2014-15ರಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಗೆ 
ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಗೆ ಸೌಲಭಾವನುು ವಂಚಿಸಿದಂತಯಯಿತು. 2014-15ರಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  
319 ಅನುದಯನಿತ ಕಯಲೆೇಜುಗಳು ವಿದಯಾರ್ಥಾನಿಯರಂದ ಬೆೊೇಧರ್ಯ ಮತುು ಪರಯೇಗಯಲಯ ಶುಲಕವಯಗಿ 
ಒಟುಟ `44.93 ಕೊೆೇಟಿಗಳನುು63 ಸಂಗರಹಿಸಿದಾವು ಎಂಬುದು ಲಭಾಗೆೊಳಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿಯಿಂದ (ಏಪರಲ್ 

2020) ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 

ಯಾವುದ ೀ ವಿದಾಯರ್ಥಿನಿಯತ ಶತಲಾ ರಿಯಾಯರ್ತಯ ಪರಯೀಜ್ನಗಳಿಾಂದ ವಾಂಚಿತ್ರಾಗದಾಂತ್  ಸಕಾಿರವು 
ಖ್ಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿಕ  ೂಳಳ ಬ ೀಕ  ಾಂದತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . ಅಾಂತ್ಹ ವಿಫಲತ್ ಗಳಿಗ  ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರತದಧ 
ಕ ರಮ ತ್ ಗ ದತಕ  ೂಳಳಬಹತದತ. 

ನಗರಯಭವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆ 
 

೩.೮ ಪಯಯಾಯ ನಿವೇೆಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಅಕರಮಗಳು 
  

ವಾತಿರಕು ಕಯನೊನು ಅಭಪಯರಯದ ಹೊೆರತಯಗಿಯೊ ಮತುು ಅಗತಾವಿದಾ ಶಯಸನಬದಧ ನಿಬಂಧರ್ಗೆಳಿಲಿದ,ೆ 
ಬಂೆಗಳೂರು ಅಭವೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರವು ತನು ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೇದರ್ಯೆಿಲಿದ ೆ 14 ಪಯಯಾಯ 

ನಿವೇೆಶನಗಳನುು ಹಂಚಿಕ ೆಮಯಡಿ ರ್ೊೆೇಂದಯಯಿಸಿತು. ಇದು ಪಯರಧಿಕಯರಕಕೆ `10.24 ಕೊೆೇಟಿ ನರ್ಟವಯಗುವಲಿ್ಲ 
ಪರಣಮಿಸಿತು.  

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತುು ಅದರ ಅಕಕಪಕಕದ ಪರದೇೆಶಗಳ ಅಭವೃದಿಧಗಯಗಿ ಹಯಗೊ ಅದರೊೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಾ 
ಹೆೊಂದಿದ ವಿರ್ಯಗಳಿಗಯಗಿ ಬಿಡಿಎ ಕಯಯಿದೆ, 1976ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭವೃದಿಧ 
ಪಯರಧಿಕಯರವನುು ಸಯಥಪಸಲಯಯಿತು (ಜನವರ 1976). ಇದು ಹಿಂದಿನ ನಗರ ಸುಧ್ಯರಣಯ ಟರಸ್ಟ  
ಬೆೊೇಡಾನ (ಸಿಐಟಿಬಿ) ಉತುರಯಧಿಕಯರಯಯಗಿತುು. ಚ್ರ ಮತುು ಸಿಥರವಯದ ಆಸಿುಯನುು 
ಸಯವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು, ಹಿಡಿದಿಟುಟಕೆೊಳಳಲು, ನಿವಾಹಿಸಲು, ವಿಲೆೇವಯರ ಮಯಡಲು ಮತುು ಅದರ 
ಅಭವೃದಿಧಗೆ ಹಯಗೊ ಇತರ ಪಯರಸಂಗಿಕ ಉದೆಾೇಶಗಳಿಗ ೆಅಗತಾವಯದ ಕಟಟಡ, ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಮತುು 
ಇತರ ಕಯಯಯಾಚ್ರಣೆಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸಲು ಬಿಡಿಎಗೆ ಅಧಿಕಯರವಿದ.ೆ ಜೆೊತೆಗ ೆ ಬಿಡಿಎ 
ಬಡಯವಣೆಯಂದನುು ರೊಪಸಿದಯಗಲೆಲಯಿ ಬಿಡಿಎ (ನಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1984ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಹಾವಯದ ವಾಕಿುಗಳಿಗೆ ಯಯವುದೆೇ ಅಥವಯ ಎಲಯಿ ನಿವೆೇಶನಗಳನುು 
ನಿೇಡಬಹುದು. 

೨೦೧೭-೧೮ರ ಅವಧಿಯ ಪಯಯಾಯ ನಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳ 
ಪರಶೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಗಿನ ವಿರ್ಯಗಳನುು ಹೆೊರತರಲಯಯಿತು: 

ಮೊಲತಃ ಶರೇ ಎಮ್.ಎಸ್.ರಯಮರಯವ್ ಅವರಗ ೆ ಪತನವಿಹಸತವಿಕ /ಪತನರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡಿದಾ  
(ಮೇ ೧೯೬೯) ಭೊಮಿಯ ಬದಲ್ಲಗೆ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಗಳ 14 ನಿವೇೆಶನಗಳನುು (34,718.2 ಚ್ದರ ಅಡಿ) 

                                                           
63 ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಬೆೊೇಧರ್ಯ ಮತುು ಪರಯೇಗಯಲಯ ಶುಲಕವನುು ಎರಡು ಪಟುಟ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಲು ಅನುದಯನಿತ 
ಕಯಲೇೆಜುಗಳಿಗೆ ಸಕಯಾರದ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಶುಲಕದ ಒಂದು ಭಯಗವನುು ಸಕಯಾರ ಮತುು ಕಯಲೇೆಜಿನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿರುವ ಜಂಟಿ 
ಖಯತೆಗೆ ಜಮ ಮಯಡಬೆೇಕು. ಎರಡರ್ೆೇ ಭಯಗವನುು ಕಯಲೇೆಜು ಖಯತೆಗೆ ಜಮಯ ಮಯಡಲಯಗುತುದ.ೆ ̀ 44.93 ಕೆೊೇಟಿ ಮತುವು 
ಜಂಟಿ ಖಯತೆಗೆ ಜಮ ಮಯಡಿರುವ ಶುಲಕದ ಭಯಗವಯಗಿದೆ. 
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ಶರೇಮತಿ ಎಮ್.ಆರ್.ಕಮಲಬಯಯಿ ಮತುು ಶರೇ. ಎಮ್.ಆರ್.ಕೃರ್ಣ ರಯವ್, ದಿವಂಗತ  
ಶರೇ ಎಮ್.ಎಸ್.ರಯಮರಯವ್ ಅವರ ಪತಿು ಮತುು ಮಗ (ಹಂಚಿಕೆದಯರರು) ಇವರುಗಳ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೊೇಂದಯಯಿಸಲಯಗಿದ ೆ (ಜುಲೈೆ 2017) ಎಂದು 2017-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಯಾಯ ನಿವೆೇಶನಗಳ 
ಹಂಚಿಕೆಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಶೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಈ ಹಾಂಚಿಕ ಗಳನತು ಕರ್ಯಾಟಕ 
ವಿಧ್ಯನ ಪರರ್ತಿುನ ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಫಯರಸುಗಳನುು (ಮೇ 2014) ಆಧರಸಿ ಮಯಡಲಯಗಿತುು. 
ನಿವೆೇಶನಗಳ ಸಯವಧಿೇನಪತರಗಳನುು ಜುಲೈೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಯಿತು. ಪಯಯಾಯ ನಿವೆೇಶನಗಳ ಒಟುಟ 
ಮತುವು `10.24 ಕೊೆೇಟಿಯಯಗಿತುು. 

ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಕಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿತು: 
(i) ಹಿಂದಿನ ಸಿಐಟಿಬಿ ರಯಜಯಜಿನಗರ ಕೈೆಗಯರಕಯ ಉಪನಗರ ಹಂತ-I ರ ರಚ್ರೆ್ಗ ೆಭೊಸಯವಧಿೇನಕಯಕಗಿ 

ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೊಚ್ರೆ್ಯನುು ಹೆೊರಡಿಸಿತುು (ಆಗಸ್ಟ  ೧೯೬೦), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ 
ಹೆೊೇಬಳಿಯ ಯಶವಂತಪುರ ಗಯರಮದ ಸವೆಾನಂಬರ್  146ರಲ್ಲ ಿ6 ಎಕರ ೆ32 ಗುಂಟ ೆಅಳತೆ 
ಭೊಮಿಯು ಸೆೇರತುು. ಈ ಭೊಮಿಗೆ ಜೊನ್ 1960ರಲ್ಲಿ `18,945 ಪರಹಯರದ ಐತಿೇಪಾನುು 
ನಿೇಡಲಯಗಿತುು, ಅದರಲ್ಲಿ `10,637.50 ಅನುು ೧೪ ಅಕೆೊಟೇಬರ್  ೧೯೬೩ ದಿರ್ಯಂಕದ ಚಕೆ್ ಮೊಲಕ 
ಪಯವತಿಸಲಯಯಿತು ಮತುು ಬಯಕಿ ಮತುವಯದ ̀ 8,307.೫0 ಅನುು 1 ಮೇ 1969ರಂದು ಖಜಯರ್ೆಗೆ 
ಜಮ ಮಯಡಲಯಯಿತು. 

(ii) ಮೇಲ್ಲನ ಭೊಮಿಯನುು ನವೆಂಬರ್ 1962ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಉತಯಪದರ್ಯ ಮಯರುಕಟೆಟ 
ಸಮಿತಿಗ ೆ (ಎಪಎಂಸಿ) ನಿೇಡಲಯಗಿತುು, ಇದು ಬಿಡಿಎ ಮತುು ಎಪಎಂಸಿ ನಡುವಿನ ವಿವಿಧ 
ಟಿಪಪಣಗಳು ಮತುು ಪತರವಾವಹಯರಗಳಿಂದ ಸಪರ್ಟವಯಗುತುದೆ. ಆದರೊ ಹಂಚಿಕೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ದಯಖಲೆಗಳ ಲಭಾಗೆೊಳಿಸಲ್ಲಲಿ. 

(iii) ಶರೇ ಎಮ್ .ಎಸ್ .ರಯಮರಯವ್  ಅವರು ಫೆಬರವರ ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಹೆೊೇಬಳಿಯ 
ಸವೆಾನಂಬರ್  ೧೪೬ರಲ್ಲಿ ಭೊಮಯಲ್ಲೇಕರಂದ ೩೨ ಗುಂಟ ೆ ಭೊಮಿಯನುು ಖರೇದಿಸಿದರು. 
ಭೊಮಿಯ ಖರೇದಿಯು ಆಗಸ್ಟ  ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೊಚ್ರ್ಯೆನುು ಹೆೊರಡಿಸಿದ 
ನಂತರವಯಗಿದಾರಂದ ಭೊಮಿಯ ಖರೇದಿಯು ನಿಯಮಬಯಹಿರವಯಗಿತುು. ಖರೇದಿಯ 
ವಿವರಗಳು ಬಿಡಿಎ ಬಳಿ ಲಭಾವಿರಲ್ಲಲಿ. 

(iv) ಈಗಯಗಲೆೇ ಸಯವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಭೊಮಿಯನುು ಮತೆು ಪುನವಾಹಿಸುವಿಕೆ/ಮರುಹಂಚಿಕೆ 
ಮಯಡಲು ಹಿಂದಿನ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಯಶಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. 1994ರ ಬಿಡಿಎ ತಿದುಾಪಡಿ 
ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಚಛೆೇದ-9,  ಬ್ಬಡ್ಡಎ ಕಾಯ ದ , ೧೯೭೬ರ ಪೊವಯಾಲೆೊೇಕನ ಅನವಯವು  
ಪುನವಾಹಿಸುವಿಕೆ/ಹಂಚಿಕಯೆ ಪರಕರಣಗಳನುು ಪರಶೇಲ್ಲಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1973ರಂದ ಮುಂದಕೆಕ 
ಬಿಡಿಎಗೆ ಅಧಿಕಯರ ನಿೇಡುತುದೆ. 

(v) ಅಕರಮ ವಹಿವಯಟು ಮತುು ಪುನರ್ -ಹಂಚಿಕೆಗ ೆಯಯವುದೆೇ ಅವಕಯಶವಿಲಿವೆಂಬ ವಯಸುವಯಂಶದ 
ಹೆೊರತಯಗಿಯೊ ಮಂಡಳಿಯು ತನು ನಿಣಾಯದ (ಮೇ 1969) ಮೊಲಕ  
ಶರೇ ಎಮ್ .ಎಸ್.ರಯಮರಯವ್ ಅವರಗ ೆ32 ಗುಂಟೆ ಕಲ್ಲಪಸಿದ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ 30 ಗುಂಟೆಗಳನುು 
ಪುನವಾಹಿಸುವಿಕೆ/ಹಂಚಿಕ ೆ ಮಯಡಲು ನಿಧಾರಸಿತು. ಈ ಭೊಮಿಯನುು ಬಯಿಕ್ -೧ ಮತುು  
ಬಯಿಕ್ -೨ರಲ್ಲಿ ೨೯೧/೨ ಗುಂಟೆಗಳು ಅಥವಯ 32,128 ಚ್ದರ ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ನಿವೆೇಶನ ಸಂಖಾೆ 
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೧೫೪ಎ64 ಎಂದು ರೆ್ೊೇಂದಯಯಿಸಲಯಗಿತುು. ಏಪರಲ್  ೧೯೮೭ರಂದು ಗುತಿುಗ ೆ ಒಪಪಂದವನುು 
ಮಯಡಿಕೊೆಳಳಲಯಯಿತು ಮತುು ಫಬೆರವರ ೧೯೯೫ರಲ್ಲಿ ಶರೇ.ಎಮ್ .ಎಸ್ .ರಯಮರಯವ್  ಅವರ ಹೆಸರನಲಿ್ಲ 
ಸಯವಧಿೇನ ಪತರವನುು ನಿೇಡಲಯಯಿತು. ದಿವಂಗತ ಎಮ್ .ಎಸ್ .ರಯಮರಯವ್  ಅವರ ಪತಿು ಮತುು 
ಮಗರ್ಯದ ಶರೇಮತಿ ಕಮಲಯಬಯಯಿ ಮತುು ಶರೇ ಎಮ್ .ಆರ್ .ಕೃರ್ಣರಯವ್  (ಹಂಚಿಕೆದಯರರು) ಅವರ 
ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಸಂಪೊಣಾ ಮಯರಯಟಪತರವನುು65 ಜನವರ ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಯಿತು. 

(vi) ಶರೇಮತಿ ಕಮಲಯಬಯಯಿ ಮತುು ಶರೇ ಎಮ್ .ಆರ್ .ಕೃರ್ಣರಯವ್  ಅವರು ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿಧ್ಯನ 
ಪರರ್ತಿುನ ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ದೊರೆೊಂದನುು ದಯಖಲ್ಲಸಿ (ಸಂಖಾೆ.೧೦೦/೨೦೧೦) 
ಸವೆಾನಂಬರ್  ೧೪೬ರಲ್ಲಿನ ಭೊಮಿಯನುು (೩೨ ಗುಂಟೆಗಳು) ಎಪಎಮ್ ಸಿ ಅತಿಕರಮಣ ಮಯಡಿದ ೆ
ಎಂದು ಆರೆೊೇಪಸಿದರು. ಸಮಿತಿಯು ಮೇ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಅಷೆಟೇ ವಿಸಯುರದ ಭೊಮಿ ಅಥವಯ 
ನಿವೆೇಶನಗಳನುು ಬಿಡಿಎ ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡಬೆೇಕೆಂದು ಮತುು ಎಪಎಮ್ ಸಿಯಿಂದ ವೆಚ್ಚವನುು 
ವಸೊಲು ಮಯಡಬೆೇಕೆಂದು ಶಫಯರಸು ಮಯಡಿತು. 

(vii) ಈ ಹಕುಕ ಕೊೆೇರಕಯೆ ಕಯನೊನು ಮಯನಾತೆಯ ಬಗೆಗ ಸಕಯಾರ ಗಂಭೇರ ಕಳವಳ ವಾಕುಪಡಿಸಿದಾರೊ 
(ಮೇ 2012) ಮತುು ಮೊರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಯನೊನು ಅಭಪಯರಯದ ವರದಿಯನುು ಕೊೆೇರದಾರೊ, 
ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಗ ೆಹಯಜರು ಪಡಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳು ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಯವುದೆೇ ಕರಮವನುು 
ಸೊಚಿಸಿಲಿ. 

(viii) ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡಿ ಆಗಿರುವುದರಂದ ಕಯನೊನು ವಿವಯದಗಳು ಯಯವುದಯದರೊ ಇದಾಲ್ಲಿ, ಬಯಧಿತ 
ವಾಕಿುಗಳು ತಯವೆೇ ಇತಾಥಾಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು ಎಂದು ಪಯರಧಿಕಯರದ ಕಯನೊನು ಸಲಹಗೆಯರರು  
ಅಭಪಯರಯಪಟಿಟದಾರು (ಜೊನ್ 2014). 

(ix) ಇದಲಿದೆ, 1984ರ ಬಿಡಿಎ (ನಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 11-ಎ ಅನವಯ 
ರ್ಯಾಯಯಲಯಗಳ ತಡೆಯಯಜ್ಞೆಯ ಕಯರಣದಿಂದಯಗಿ ಅಥವಯ ಬೆೇರ ೆಯಯವುದೆೇ ವಯಾಜಾದಿಂದಯಗಿ 
ಮೊಲತಃ ಹಂಚಿಕೆಯಯದ ನಿವೆೇಶನವನುು ಸಯವಧಿೇನ ನಿೇಡಲಯಗದಿದಯಾಗ ಮಯತರ ಪಯಯಾಯ 
ನಿವೆೇಶನವನುು ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡಬಹುದು. ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೊಮಿಯನುು ಮಂಜೊರು 
ಮಯಡಲಯಯಿತು ಮತುು ಮಯರಯಟ ಪತರವನುು ನಿೇಡಲಯಯಿತು ಹಯಗಯಗಿ ಪಯಯಾಯ 
ನಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕಗೆ ೆಅಹಾವಯಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

(x) ಇದರ ಹೆೊರತಯಗಿಯೊ, ಆಯುಕುರ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮತುು ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೇದರೆ್ 
ಪಡೆಯದೆ ಬಿಡಿಎ `೧೦.೨೪ ಕೊೆೇಟಿ ಮೌಲಾದ ೩೪,೭೧೮.೨೦ ಚ್ದರ ಅಡಿಗಳ ೧೪ ನಿವೆೇಶನಗಳನುು 
(೩೨ ಗುಂಟ)ೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡಿತು (ಜುಲೈೆ 2017) ಮತುು ಎಲಯಿ ನಿವೆೇಶನಗಳನುು 
ರೆ್ೊೇಂದಯಯಿಸಿತು (ಜುಲೈೆ 2017).  ನಿವೆೇಶನಗಳ ಮೌಲಾವನುು ಪಡೆಯದೆೇ ಅದೆೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಸಯವಧಿೇನ ಪತರಗಳನುು ಸಹ ನಿೇಡಲಯಯಿತು. ಆದುದರಂದ ಬಿಡಿಎಯಿಂದ ಪಯಯಾಯ 
ನಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಅಕರಮವಯಗಿತುು. 

(xi) ನಿವೆೇಶನಗಳ ಮೌಲಾವನುು ಪಯವತಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017ರಲಿಷೆಟೇ, ಅಂದರ ೆ
ನಿವೆೇಶನಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆದಯರರಗೆ ರೆ್ೊೇಂದಯಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಪಎಮ್ ಸಿಗ ೆಸೊಚ್ರ್ ೆನಿೇಡಿತು. 
ನಂತರದ ಜ್ಞಯಪರ್ಯಪತರವನುು ಜನವರ 2018ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಯಿತು. ಇದಕಕೆ ಪರತಿಕಿರಯೆಯಯಗಿ  

                                                           
64 ಬಡಾವ ಣ ಗಳ ರಚನ  ಯ ಪರಿ ಣಾಮ ವಾ ರ್ಗ, ವಿವಿಧ ಸ ವ ಿ ನ ಾಂಬ ರ್ ಗ ಳ ಅಡ್ಡ ಯ ಲ್ಲೆ ಸ್ ಾಿಧಿೀನ ಪಡ್ಡಸಿ ಕ  ೂ ಾಂಡ ಭೂ ಮಿಯಾಂ ದ, 

ಪ್ಾರಧಿಕ ಾರವ ು ಆ ಬಡ ಾವ ಣ ಯಲ್ಲೆ ರಚಿ ಸಿ ದ ನಿ ವ ೀಶನ ಗಳಿ ಗ  ವ ೈ ಯಕ್ರುಕ ಗ ತರತರ್ತ ನ ಸ ಾಂಖ ಯಯನ ತು ನಿ ೀ ಡತತ್ುದ  ಮ ತ್ತು ಈ 

ಸ ಾಂಖ ಯಗ ಳಿ ಾಂದ ಗತರತರ್ತಸ ಲಾ ಡತತ್ುದ  ಮ ತ್ ತು ಸ ವ ಿ ನ ಾಂಬರ್ಗಳಿ ಾಂದಲೆ. 
65

  ಸ ಾಂಪೂ ಣಿ ಮಾರ ಾಟ್ ಪತ್ರವ ು ಖ್ ರಿೀ ದಿದಾರರ ಖ್ರಿ ೀ ದಿ ಬ ಲ್ ಯನತು ಹ  ೂ ರತ್ತಪಡ್ಡಸಿ ಮಾರಾ ಟ್ಕ  ಾ ಯಾ ವು ದ ೀ 
ಷರತ್ತುಗಳನ ತು ಹ  ೂ ಾಂದಿಲ ೆ ಎಾಂದತ ಸ ೂ ಚಿಸತತ್ುದ  
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೬ ಎಕರ ೆ೩೨ ಗುಂಟೆಗಳ ಭೊಮಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವರ್ಯುಗಿ ತಯನು ಮೇ 1978ರಲ್ಲಿ `10 ಲಕ್ಷ 
ಮತುು ಜುಲೈೆ 1978ರಲ್ಲಿ `2.18 ಲಕ್ಷವನುು ಜಮ ಮಯಡಿರುವುದರಂದ ಮತುರ್ುಟ ಹಣವನುು 
ಪಯವತಿ ಮಯಡುವ ಸಂದಭಾ ಉದಭವಿಸುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಎಪಎಮ್ ಸಿ ತಿಳಿಸಿತು (ಮಯರ್ಚ ಾ 
೨೦೧೮). 

(xii) ನಿವೆೇಶನಗಳ ಮೌಲಾದ ಸಿವೇಕೃತಿಯನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊೆಳುಳವ ಮದಲೆೇ ನಿವೆೇಶನಗಳನುು 
ರೆ್ೊೇಂದಯಯಿಸುವ ಬಿಡಿಎಯ ಆತುರದ ಮತುು ಅವಸರದ ಕರಮವು ಹಂಚಿಕೆಯಯದ 
ನಿವೆೇಶನಗಳಿಗ ೆಹಂಚಿಕೆದಯರರು ಅಗತಾವಿದಾ ಶುಲಕವನುು ಪಯವತಿ ಮಯಡಿದ ನಂತರವೇೆ ಮಯರಯಟ 
ಪತರ ಮತುು ಸಯವಧಿೇನತಯ ಪತರವನುು ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಿಡಿಎ (ನಿವೆೇಶನಗಳ 
ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, ೧೯೮೪ರ ನಿಯಮ ೧೩(೧)ನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದಂತಯಯಿತು, 

ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಫಯರಸಿನ ಅನವಯ ನಿವೆೇಶನಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡಲಯಯಿತು ಮತುು 
ಎಪಎಮ್ ಸಿಯಿಂದ ವೆಚ್ಚವನುು ವಸೊಲು ಮಯಡುವ ಅಗತಾವಿಲಿ ಏಕೆಂದರ ೆ ಅದು ಹಂಚಿಕೆಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೆೇ ಅಗತಾವಿರುವ ಶುಲಕವನುು ಪಯವತಿ ಮಯಡಿಯಯಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಯಾರವು ತಿಳಿಸಿತು 
(ಮಯರ್ಚ ಾ ೨೦೨೦).  ಪರಶಯುಹಾ ಭೊಮಿಯನುು ಎಪಎಮ್ ಸಿಯು ಅತಿಕರಮಣ ಮಯಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು 
ಉತುರದಿಂದ ಸಪರ್ಟವಯಗುತುದೆ. ಆದುದರಂದ ನಿವೆೇಶನಗಳ ವೆಚ್ಚವನುು ಹಂಚಿಕೆದಯರರಂದಲೆೇ ವಸೊಲು 
ಮಯಡಬೆೇಕಿರುತುದೆ. 

ಹಿೇಗೆ, ಪಯರರಂಭದಲ್ಲ ಿನಿವೆೇಶನವನುು ಪುನವಾಹಿಸಿ / ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡುವ ಮತುು ನಂತರ ಯಯವುದೆೇ 
ಶಯಸನಬದಧ ನಿಬಂಧರೆ್ಗಳಿಲಿದೆೇ ಪಯಯಾಯ ನಿವೆೇಶನಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡುವ ಬಿಡಿಎಯ 
ಔದಯಯಾ ಹಯಗೊ ಹಕುಕ ಕೊೆೇರಕೆ ಸಿಂಧುತವವನುು ಪರಶೇಲ್ಲಸದೆೇ ಮತುು ಕಯನೊನು ಸಲಹಗೆಳನುು 
ಮನಿುಸದಿರುವುದು ಹಯಗೊ ಹಂಚಿಕೆದಯರರಂದ ನಿವೆೇಶನದ ವೆಚ್ಚವನುು ವಸೊಲು ಮಯಡದಿರುವುದು, 
ಹಿೇಗೆ ಬಿಡಿಎಗೆ `೧೦.೨೪ ಕೊೆೇಟಿ ನರ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕ  ಾ ನಷುವಾಗತವುದಕ  ಾ ಹ  ೂಣ  ಗಾರರಾರ್ಗರತವ ವಯಕ್ರುಗಳನತು ಸಕಾಿರವು ಗತರತರ್ತಸಬ ೀಕತ ಮತ್ತು  
ಅಾಂತ್ಹ ಲ್ ೂೀಪಗಳು ಮರತಕಳಿಸತವುದನತು ತ್ಡ ಯಲತ ಕ ರಮ ಕ  ೈಗ ೂಳಳಲತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 

೩.೯ ಗುತಿುಗದೆಯರರಗೆ ಅನುಚಿತ ಪರಯೇಜನ ನಿೇಡಿರುವುದು 
 

ಬಂೆಗಳೂರು ಅಭವೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರವು ಯಾಾಂರ್ತರಕವಾರ್ಗ ಕೈೆಗೊೆಳಳಬೇೆಕಿದಾ ಕಯಮಗಯರಗ ೆದೈೆಹಿಕ ಉತಖನನದ 
ದರಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದುಾ ಗುತಿುಗದೆಯರರಗ ೆ `೧.೯೨ ಕೊೆೇಟಿ ಅನುಚಿತ ಪರಯೇಜನವನುು 
ವಿಸುರಸುವಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭವೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರವು (ಬಿಡಿಎ) ತಯನು ಕೈೆಗೆೊಳುಳವ ವಿವಿಧ ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗೆ 
ಅಂದಯಜುಗಳನುು ತಯಯರಸಲು ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತುು ಒಳರ್ಯಡು ಜಲಸಯರಗೆ 
ಇಲಯಖೆಯ ದರಪಟಿಟಗಳನುು (ಎಸ್ಆರ್) ಅನುಸರಸುತುದೆ. ದರಪಟಿಟಯು ಮೃದು/ಗಟಿಟಯಯದ ಬಂಡ ೆ
ಸೆೇರದಂತ ೆ ವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ಮಣಣನಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕ ಮತುು ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂದ ಉತಖನನಕೆಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸೆುಗಳು ಮತುು ಸೆೇತುವಗೆಳಿಗ ೆ ಪರತೆಾೇಕವಯಗಿ ಪರಮಯಣತ ದರ ವಿಶೆಿೇರ್ಣಯೆನುು  
(ಕಎೆಸ್ಆರ್ಆರ್ಬಿ) ಒದಗಿಸುತುದ.ೆ  ದೆೈಹಿಕ ವಿಧ್ಯನಗಳ ಉತಖನನಕಕೆ ಹೆೊೇಲ್ಲಸಿದರ ೆಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳ 
ಉತಖನನದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮ ಇರುತುದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಉತಖನನದ ಪರಮಯಣವು ಅಲಪವಯಗಿದಯಾಗ ಅಥವಯ 
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ಹೆೈಡಯರಲ್ಲಕ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತರಗಳು, ಟಿಪಪರ್ಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳಂತಹ ಭಯರೇ ಯಂತೆೊರೇಪಕರಣಗಳ 
ಚ್ಲರ್ಗೆ ೆಸಥಳಯವಕಯಶದ ನಿಬಾಂಧಗಳಿದಯಾಗ ದೆೈಹಿಕ ವಿಧ್ಯನದ ಉತಖನನವನುು ಆಶರಯಿಸಲಯಗುತುದೆ. 

2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುತಿುಗೆದಯರರಗ ೆ ಪಯವತಿಗಯಗಿ ಬಿಡಿಎ-ಉತುರ ವಿಭಯಗವು `11.14 ಕೊೆೇಟಿ 
ಭರಸಿರುವುದು ಆ ವಿಭಯಗದ ಕಯಯಾನಿವಯಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೆೇರಯ ದಯಖಲೆಗಳ 
ಪರಶೇಲರೆ್ಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಏಳು ಪರಮುಖ ಕಯಮಗಯರಗಳನುು ಪರೇಕ್ಷಯ-
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು “ಅಕಯಾವತಿ ಬಡಯವಣೆಯ ಥನಿಸಂದರ ಗಯರಮದಲ್ಲಿರುವ 
ನಿವೆೇಶನಗಳಿಗೆ ರಸೆುಗಳು, ಚ್ರಂಡಿಗಳು ಮತುು ಗಡಿ ಕಲುಿಗಳನುು ರಚಿಸುವುದು” ಆಗಿತುು.  ಬಿಡಿಎ ಈ 

ಕಯಮಗಯರಯನುು `4.74 ಕೊೆೇಟಿ66 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಜನೆಿೆಗೆ ವಹಿಸಿತುು (ಆಗಸ್ಟ  ೨೦೧೨). ಮೇ 
2016ರಲ್ಲಿ67 ಈ ಕಯಮಗಯರ ಪೊಣಾಗೆೊಂಡಿತು ಮತುು ಸೆಪಟಂಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ `4.72 ಕೊೆೇಟಿಗಳ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲಿನುು ಇತಾಥಾ ಮಯಡಲಯಯಿತು. ಕಯಮಗಯರಯ ವಿಶೆಿೇರ್ಣೆಯು ಕಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು: 

ಕಯಮಗಯರಯು, ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೪ರಲ್ಲಿ ತೆೊೇರಸಿರುವಂತೆ ಮಣಣನ ಉತಖನನದ ಬಯಬುುಗಳನುು ಒಳಗೆೊಂಡಿತುು. 
ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೪: ಮಣಣನ ಉತಖನನದ ಬಯಬುುಗಳು 

ಟಂೆಡರ್ನಲ್ಲನಿ 
ಬಯಬುು ಸಂಖಾೆ ಕಯಮಗಯರಯ ಹಸೆರು ಕಯಮಗಯರಯ ಪರಮಯಣ 

(ಘನ ಮಿೇಟರ್ಗಳಲ್ಲ)ಿ 
ಅಂದಯಜು ದರ  

(` ಪರತಿ ಘನ ಮಿೇಟರ್ಗ)ೆ 
19.1 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಆರ್ಬಿ ೩೦೦-೧: ರಸೆುಗಳು, ಚ್ರಂಡಿಗಳು ಮತುು ಅಂತಹದೆೇ 

ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗಯಗಿ ಸಯಮಯನಾ ಮಣಣನಲ್ಲಿ ಸಯಮಯನಾ ಸಮತಲ 
ಎಸೆಯುವಿಕೆ ಮತುು ಸಯಮಯನಾ ಎತುುವಿಕೆ, ಉತಖನನ ಮಯಡಿದ ಮೇಲೆೈ 
ರೆ್ಲಸಮ ಮತುು ಬದಿಗಳನುು ಸಮಗೆೊಳಿಸುವುದು, ಹೆಂಟೆಗಳನುು ಒಡೆದು 
ವಿಲೆೇವಯರ ಮಯಡಿದ ಭೊಮಿಯನುು ಅಚ್ುಚಕಟಯಟಗಿ ರೆ್ಲಸಮ 
ಗೆೊಳಿಸುವುದು, ಎಲಯಿ ವಿಲೆೇವಯರ ಮಯಡುವ, ತುಂಬುವ ಮತುು ಇಳಿಸುವ 

ಶುಲಕಗಳು, ಎಲಿ ವಸುುಗಳ, ಸಯಮಗಿರಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತುು ಕೊಲ್ಲಯನುು 
ಒಳಗೆೊಂಡು, ಯಂತರಗಳ ಬಯಡಿಗೆ ಮತುು ಇತರ ಎಲಿ ಪಯರಸಂಗಿಕ 
ಶುಲಕಗಳು ಮುಂತಯದವುಗಳು, ನಿದಿಿಷು ತ್ ಯ ಾಂತ್   ಪೂಣ ಿಗ  ೂಳಿಸ ತವಿಕ  
ಹಾ ಗ ತ ಕಯಮಗಯರಯ ಉಸುುವಯರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ನಿದೆೇಾಶನಗಳ 
ಅನವಯ. 

12,240.0 62.86 

19.4 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಆರ್ಬಿ 300-4: ಗಟಿಟಯಯದ ಮಣಣನಲ್ಲಿ (ಭೊಮಿಯನುು 
ಬದಿಗಳಿಂದ ಅಥವಯ ಹೆೊಂಡಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಯಗ) ದೆೈಹಿಕ  
ಶರಮದಿಂದ ರಸೆು ರಚ್ರೆ್ ಮತುು ಒಡುಾಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವ ಭೊಮಿಯ 

ಉತಖನನ, ಹೆಂಟೆಗಳನುು ಒಡೆಯುವುದು, ಅಗತಾವಯದ ಮಟಟಕೆಕ 
ಹರಡುವುದು, ರಚಿಸುವುದು (ನಿೇರು ಹಯಕುವುದು ಮತುು ಭೊಮಿಯ 

ಸಯಂದರತಯೆನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ), ಎಲಯಿ ವಿಲೆೇವಯರ ಮಯಡುವ, 
ತುಂಬುವ ಮತುು ಇಳಿಸುವ ಶುಲಕಗಳು, ಎಲ ಿವಸುುಗಳ, ಸಯಮಗಿರಗಳ ವೆಚ್ಚ 
ಮತುು ಕೊಲ್ಲಯನುು ಒಳಗೆೊಂಡು, ಯಂತರಗಳ ಬಯಡಿಗೆ ಮತುು ಇತರ 
ಎಲಿ ಪಯರಸಂಗಿಕ ಶುಲಕಗಳು ಮುಂತಯದವುಗಳು, ನಿದಿಿಷುತ್  ಯ ಾಂತ್   
ಪೂಣ ಿಗ  ೂಳಿಸ ತವಿಕ  ಹಾ ಗ ತ ಕಯಮಗಯರಯ ಉಸುುವಯರ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ರವ ರ ನಿದೆೇಾಶನಗಳ ಅನವಯ. 

2,61,792.5 120.96 

19.11 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಎಮ್ 300-11: ಶೆರೇಣಗಳು ಮತುು ಅಡಾ ವಿಭಯಗಗಳ 
ಅವಶಾಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಯಗಿ ತಳ ಮತುು ಅಡಾ ಇಳಿಜಯರುಗಳನುು 

55,710.0 70.36 

                                                           
66
 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಯಗದ ೨೦೧೧-೧೨ರ ದರಪಟಿಟಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ ೆಅಂದಯಜುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆೇಕಡಯ ೨೧.೮೪ರರ್ುಟ ಕಡಿಮ 

ಟೆಂಡರ್ ಪರೇಮಿಯಮ್ 

67 ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸುವ ನಿಗದಿತ ದಿರ್ಯಂಕವು ಮೇ ೨೦೧೩ ಆಗಿತುು.  
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ಟಂೆಡರ್ನಲ್ಲನಿ 
ಬಯಬುು ಸಂಖಾೆ ಕಯಮಗಯರಯ ಹಸೆರು ಕಯಮಗಯರಯ ಪರಮಯಣ 

(ಘನ ಮಿೇಟರ್ಗಳಲ್ಲ)ಿ 
ಅಂದಯಜು ದರ  

(` ಪರತಿ ಘನ ಮಿೇಟರ್ಗ)ೆ 
ಟಿರಮಿಮಂಗ್ ಮಯಡುವುದು ಸೆೇರದಂತೆ ಭೊಮಿಯನುು ಅಗೆಯುವುದು 
ಸೆೇರದಂತೆ ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂದ ಮಣಣನಲ್ಲಿ ರಸೆು ಮಯಗಾಕಯಕಗಿ 
ಉತಖನನ, ಎಲಯಿ ವಿಲೆೇವಯರ ಮಯಡುವ, ತುಂಬುವ ಮತುು ಇಳಿಸುವ 
ಶುಲಕಗಳು, ಎಲಿ ವಸುುಗಳ, ಸಯಮಗಿರಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತುು ಕೊಲ್ಲಯನುು 
ಒಳಗೆೊಂಡು, ಯಂತರಗಳ ಬಯಡಿಗೆ ಮತುು ಇತರ ಎಲಿ ಪಯರಸಂಗಿಕ 
ಶುಲಕಗಳು ಮುಂತಯದವುಗಳು, ನಿದಿಿಷುತ್  ಯ ಾಂತ್   ಪೂಣ ಿ ಗ  ೂಳಿಸ ತವಿಕ  
ಹಾ ಗ ತ ಕಯಮಗಯರಯ ಉಸುುವಯರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ರವ ರ ನಿದೆೇಾಶನಗಳ 
ಅನವಯ. 

ಆಧ್ಯರ: ಬಿಡಿಎ ಒದಗಿಸಿದ ಅಂದಯಜುಪಟಿಟಯ ಮಯಹಿತಿಯಂತೆ 

ಕಯಮಗಯರ ಬಯಬುುಗಳ ವಿವರಣೆಯು ದೆೈಹಿಕ ವಿಧ್ಯನಕೊಕ ಕೊಡ ಯಂತೆೊರೇಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನುು 
ಸಪರ್ಟವಯಗಿ ಅನುಮತಿಸಿತುು.  ಇದಲಿದೆ, ಅಗೆಯುವ ಯಂತರ, ಕಂಪಸುವ ರೆೊೇಲರ್ ಮತುು ಟಿಪಪರ್ನಂತಹ 

(ಪರತಿಯಂದು ಎರಡರೆಡು) ಉಪಕರಣಗಳ ಲಭಾತೆಯು ತಯಂತಿರಕ ಅಹಾತೆಗ ೆಪೊವಾ ಅಗತಾತೆಯಯಗಿತುು. 
ಹೆೈಡಯರಲ್ಲಕ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತರಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂದ ರಸೆು ರಚ್ರೆ್ಗಯಗಿ 
ಭೊಮಿಯ ಉತಖನನಕಯಕಗಿ ಎಸ್ಆರ್ ಪರತೆಾೇಕ ಬಯಬುನುು ಒದರ್ಗಸತತ್ು ದ , ಅದರ ದರ ಪರತಿ ಘನಮಿೇಟರ್ಗ ೆ
`34.25 ಆಗಿತುು ಮತುು ಉತಖನನದ ಪರಮಯಣ ಮತುು ಮಣಣನ ಪರಕಯರವನುು ಪರಗಣಸಿ ಯಯಂತಿರಕ 
ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ುಚ ಮಿತವಾಯಕಯರ ಮತುು ರ್ಯಾಯೇಚಿತವಯಗಿದೆ. 

ಭೊಮಿಯ ಉತಖನನವನುು ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳ ಮೊಲಕ ನಡೆಸಲಯಯಿತು ಎಂದು ರನಿುಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 

ಬಿಲ್ಗಳ ಭಯಗವಯಗಿರುವ ಛಯಯಯಚಿತರಗಳಿಂದ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಉತಖನನ 
ಕಯಮಗಯರಗಳನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲು ಅಗೆಯುವ ಯಂತರಗಳು, ಕಂಪಸುವ ರೆೊೇಲರ್ ಮತುು ಟಿಪಪರ್
ನಂತಹ ಯಂತೆೊರೇಪಕರಣಗಳು/ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗತಾವೆಂದು ಸಪರ್ಟವಯಗಿ ಹೆೇಳಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಉತುರವು 
(ಆಗಸ್ಟ 2018) ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯ ವಯದವನುು ಸಮರ್ಥಾಸಿದಂತಯಯಿತು. 

ಹಿೇಗೆ, ಬಿಡಿಎ ತನು ಅಂದಯಜು ಮತುು ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕ ಉತಖನನದ ವಿಶರ್ಟತೆಗಳನುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ನಂತರ ಕಯಮಗಯರಯನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತಿುಗೆದಯರನಿಗೆ 
ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಬಳಸಲು ಅವಕಯಶ ಮಯಡಿಕೊೆಟುಟ ದೆೈಹಿಕ ವಿಧ್ಯನದಿಂದ ಉತಖನನಕೆಕ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳನುು ಪಯವತಿಸಿದುಾ ಗುತಿುಗೆದಯರನಿಗೆ ̀ 1.92 ಕೊೆೇಟಿ ಅನಗತಾ ಲಯಭವನುು ನಿೇಡುವಲ್ಲಿ 
ಪರಣಮಿಸಿತು. ಇದು ಇಬುರ ನಡುವ ೆಮೌನಸಮಮತಿ ಜಯರಯಲ್ಲಿರುವುದನುು ಸೊಚಿಸುತುದೆ ಹಯಗೊ 
ಅಂದಯಜುಗಳು, ಟೆಂಡರ್ ಮತುು ಅಂತಿಮವಯಗಿ ರನಿುಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಅಂಗಿೇಕರಸಿದ ಬಿಡಿಎ 
ಅಧಿಕಯರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆೊಣೆಗಯರಕಯೆನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅಗತಾವಿದೆ. ಅಧಿಕ ಪಯವತಿಯ ವಿವರಗಳನುು 
ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೫ರಲಿ್ಲ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

 

  



ಅಧ್ಯಾಯ-III 

111 

ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೫: ಅಧಿಕ ವಚೆ್ಚದ ವಿವರಗಳು 
(ಮತು `ಗಳಲ್ಲ)ಿ 

ಕರಮ 

ಸಂಖಾೆ 

ಟೆಂಡರ್ 

ದಯಖಲಯೆಲ್ಲ ಿ
ಬಯಬುು ಸಂಖಾೆ 

ಕಯಯಾಗತಗೊೆಳಿಸಿದ 
ಪರಮಯಣ (ಘನ 
ಮಿೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) 

ಪಯವತಿಸಿದ 
ದರ 

ದರಪಟಿಟಯ 

ಅನವಯ 

ಯಯಂತಿರಕ 
ವಿಧ್ಯನಕಕೆ ದರ 

ಪಯವತಿಸ 
ಬೆೇಕಿದಾ68 
ದರ 

ಪರತಿ 
ಘನಮಿೇಟರ್ಗ ೆ
ಅಧಿಕ ದರ 

ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ 

1 19.1 2,971.40 49.50 34.25 28.91 20.59 61,181 

2 19.4 2,88,080.00 95.50 34.25 28.91 66.59 191,83,247 

ಒಟುಟ 2,91,051.40     192,44,428 

ಆಧ್ಯರ:ಬಿಡಿಎ ಒದಗಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್  ದಯಖಲೆಗಳು ಮತುು ರನಿುಂಗ್  ಅಕೌಂಟ್  ಬಿಲುಿಗಳ ಮಯಹಿತಿಯಂತೆ 

ಅಂದಯಜುಗಳನುು ತಯಯರಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡ ದರಗಳು ಸರಯಯಗಿವೆ ಎಂದು ಸಕಯಾರವು 
ಉತುರಸಿತು (ಮಯರ್ಚಾ 2020). ಉತುರವು ಒಪಪಲಹಾವಲಿ ಏಕೆಂದರ ೆ ಇಾಂತಹ ದೆೊಡಾ ಪರಮಯಣದ 
ಭೊಮಿಯ ಉತಖನನಕಕೆ ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಗೆ ಬದಲಯಗಿ ದೆೈಹಿಕ ವಿಧ್ಯನಗಳ ದರವನುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದು ಸಮಥಾನಿೇಯವಲಿ ಮತುು ಗುತಿುಗೆದಯರರು ಕಯಮಗಯರಯನುು ನಿವಾಹಿಸಲು 
ವಯಸುವವಯಗಿ ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಬಳಸಿದಾರು. 
ನಷುಕ  ಾ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೀಲ್  ಹ  ೂಣ  ಗಾರಿಕ  ಯನತು ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸಲತ ಮತ್ತು ಸೂಕು ಕ ರಮ ತ್ ಗ ದತಕ  ೂಳಳಲತ 
ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 

೩.೧೦ ಆಂತರಕ ನಿಯಂತರಣದಲಿ್ಲನ ಲೊೆೇಪವು ಎರಡುಬಯರ ಮರುಪಯವತಿಯಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು 
 

ಬಂೆಗಳೂರು ಅಭವೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಆಂತರಕ ನಿಯಂತರಣದಲಿ್ಲನ ಲೊೆೇಪದಿಂದ 307 ಪರಕರಣಗಳಲಿ್ಲ 
`8.55 ಕೊೆೇಟಿ ಮತುದ ಎರಡುಬಯರ ಮರುಪಯವತಿಯ ಪರಕರಣಗಳಿದಾವು. `12.11 ಲಕ್ಷವನುು 
ಹೊೆರತುಪಡಿಸಿ ಇಡಿೇ ಮತುವನುು ಮರುವಸೊಲು ಮಯಡಲಯಗಿದ ೆಎಂದು ಪಯರಧಿಕಯರವು ತಿಳಿಸಿದರೊ 
`1.೧೪ ಕೊೆೇಟಿಗ ೆವಸೊಲಯತಿ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಯಯಿತು. 
ಹೆೊಂದಯಣಕಯೆು ನಿಯಂತರಣ ಚ್ಟುವಟಿಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಒಂದಯಗಿದೆ, ಅದರಲೊಿ ಪರಣಯಮಕಯರ ಆಂತರಕ 
ನಿಯಂತರಣವನುು ಹೆೊಂದಲು ನಿಯಮಿತವಯಗಿ ಸೊಕು ದಯಖಲೆಗಳ ಜೆೊತೆಗ ೆಕಡತಗಳನುು ಹೆೊಂದಯಣಕೆ 
ಮಯಡಲಯಗುತುದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭವೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರವು (ಪಯರಧಿಕಯರ) ರ್ಯಡಪರಭು ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ ಬಡಯವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಅಳತೆಯ 5,000 ನಿವೆೇಶನಗಳನುು ಸಯವಾಜನಿಕರಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಯಡಲು ತನು ಅಧಿಸೊಚ್ರೆ್ಯ 

(ಅಕೆೊಟೇಬರ್ 2015) ಮೊಲಕ ಅಜಿಾಗಳನುು ಆಹಯವನಿಸಿತು ಮತುು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಯ ಜೊೆತೆಗೆ ಠೇೆವಣ 

ಮಯಡಬೆೇಕಿರುವ ಪಯರರಂಭಕ ಠೆೇವಣಯ ವಿವರಗಳನುು ನಿೇಡಿತುು.  ಅಧಿಸೊಚ್ರೆ್ಗೆ ಪರತಿಕಿರಯೆಯಯಗಿ 
ಪಯರಧಿಕಯರವು 31,349 ಅಜಿಾಗಳನುು ಮತುು `717.21 ಕೊೆೇಟಿಗಳನುು ಪಯರರಂಭಕ ಠೆೇವಣಯರ್ಯುಗಿ 
ಸಿವೇಕರಸಿತು. 5,000 ನಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂತರ 26,349 ವಿಫಲ ಅಜಿಾದಯರರಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿದಾ 
ಪಯರರಂಭಕ ಠೆೇವಣಗಳನುು ಕ ನ ರಾ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಿ ಸ್ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಗಳಿಾಂದ ರಯಲ್ ಟೆೈಮ್ ಗಯರಸ್ 

ಸೆಟಲ್ ಮಂಟ್ (ಆರ್ ಟಿಜಿಎಸ್ ) ಮತುು ರ್ಯಾಶನಲ್ ಎಲೆಕಯರನಿಕ್ ಫಂಡ ಟಯರನ್ಸ್ ಫರ್ (ಎನ್ ಇಎಫ್ ಟಿ) 
ಮೊಲಕ ಪಯರಧಿಕಯರವು ಮರುಪಯವತಿ ಮಯಡಿತು. 

                                                           
68 ದರಪಟಿಟಯ ಅನವಯ ಮೊಲ ದರವನುು ಮತುು ಶೆೇಕಡಯ ೮ರ ಪರದೆೇಶದ ಹೆಚಿಚನ ಮೌಲಾ ಹಯಗೊ ಶೆೇಕಡಯ (-) 21.84ರ 
ಟೆಂಡರ್ ಪರೇಮಿಯಮ್ 
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ವಿಫಲ ಅಜಿಾದಯರರಗೆ ಪಯರರಂಭಕ ಠೆೇವಣಯನುು ಮರುಪಯವತಿಸಲು ಪಯರಧಿಕಯರವು ವಿಫಲ ಅಜಿಾದಯರರ 
ಒಂದು ಮಯಸಟರ್ ಪಟಿಟಯನುು ತಯಯರಸಿತು ಮತುು ಕನೆರಯ/ಆಕಿೆಸ್ ಬಯಾಂಕ್ಗಳಿಗ ೆ ಪರತಿದಿನ ಪಯವತಿ 
ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಕಳುಹಿಸಿ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೊಲಕ ಮರುಪಯವತಿಗಳನುು ಮಯಡಿತು. ಅದಕೆಕ 
ಪರತಿಯಯಗಿ ಬಯಾಂಕ್ಗಳು ಪರತಿ ದಿನದ ಅಂತಾಕಕೆ ಯಶಸಿವ ಮತುು ವಿಫಲ ಪಯವತಿಗಳ ಪಟಿಟಯನುು 
ಪ್ಾ ರಧಿಕಾರಕ ಾ ಕಳುಹಿಸಬೇೆಕು ಹಯಗೊ ಪಯರಧಿಕಯರವು ಮರು-ಆರ್ ಟಿಜಿಎಸ್  ಪಟಿಟಯನುು ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಗ  
ಕಳುಹಿಸುವಯಗ ಎರಡು ಬಯರ ಪಯವತಿಗಳಯಗುವುದನುು ತಪಪಸಲು ಮಯಸಟರ್ ಪಟಿಟಯ ಜೆೊತ ೆಅದನುು 
ಹೆೊಂದಯಣಕೆ ಮಯಡಬೆೇಕು. ಹಿೇಗೆ, ಎರಡುಬಯರ ಪಯವತಿಗಳಯಗುವುದನುು ತಪಪಸಲು/ಗುರುತಿಸಲು ಸೊಕು 
ಹೆೊಂದಯಣಕಯೆು ಅವಶಾಕವಯಗಿದ.ೆ  

ಪಯರಧಿಕಯರದ ಅನುಸರಣಯ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಜನವರ 2018ರಂದ ಆಗಸ್ಟ 2018), 
ನವೆಂಬರ್ 2016ರಂದ ಆಗಸ್ಟ 2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಯಡಿದ ಪಯರರಂಭಕ ಠೆೇವಣಗಳ ಮರುಪಯವತಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಶೇಲರ್ೆಯು, `6.58 ಕೊೆೇಟಿಗಳ ಮತುದ ಎರಡುಬಯರಯ ಪಯವತಿಗಳ 
228 ಪರಕರಣಗಳನುು ಪಯರಧಿಕಯರವು ಗುರುತಿಸಿತುು (ನವೆಂಬರ್  ೨೦೧೬) ಮತುು ಅಧಿಕ ಮರುಪಯವತಿಗಳನುು 
ವಸೊಲು ಮಯಡಲು ಕರಮಗಳನುು ಕೈೆಗೊೆಂಡಿತುು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016), ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. 
ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಎಲಿ 26,349 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿಜಿಎಸ್  ಪಯವತಿಗಳ ಯಶಸಿವ ಅಜಿಾದಯರರ 
ಪಟಿಟಯನುು ಮರು-ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಪಯವತಿಗಳ ಯಶಸಿವ ಪಟಿಟಯಂದಿಗೆ ಹೆೊೇಲ್ಲಕೆ ಮಯಡಿತು ಮತುು 
ಪಯರಧಿಕಯರವು ಗುರುತಿಸಿದಾ ಪರಕರಣಗಳಲಿದೆೇ, `1.97 ಕೊೆೇಟಿಯನುು ಒಳಗೆೊಂಡ ಎರಡುಬಯರ 
ಮರುಪಯವತಿಯ 79 ಪರಕರಣಗಳನುು ಗಮನಿಸಿತು. ಪಯರಧಿಕಯರವು ಗುರುತಿಸಿದಾ 228 ಪರಕರಣಗಳಲಿ್ಲ 
ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು `31.98 ಲಕ್ಷ ಮತುದ 11 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ ಮರುಪಯವತಿಗಳನುು ಪತೆು 
ಮಯಡಲಯಗಲ್ಲಲಿ. ಉ ಳಿದ ೨೧೭ ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮರುಪಯವತಿಗಳ ಬಗೆಗ 
ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿತುು. ಇದು ಸೊಕು ಹೆೊಂದಯಣಕಯೆ ಅನುಪಸಿಥತಿಯನುು ಮತುು ಪಯರಧಿಕಯರದಲ್ಲಿ 
ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ಆಂತರಕ ನಿಯಂತರಣ ಪದಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಲೆೊೇಪಗಳನುು ತೆೊೇರಸುತಿುತುು. ಎರಡುಬಯರ 
ಪಯವತಿಗಳಿಗೆ ಕಯರಣರಯದ ಸಂಬಂಧಿತ ರ್ೌಕರರ ವಿರುದಧ ಅವಶಾಕ ಕರಮಗಳನುು ಕೈೆಗೊೆಳುಳವುದು 
ಅಗತಾವಯಗಿದೆ, ಇದು ಪಯರಧಿಕಯರದ ಹಣವು ಅದರ ಲೆಕಕಗಳಿಂದ ಹೆೊರಗಡ ೆಇದುಾ `18.96 ಲಕ್ಷ69  ಬಡಿಾ 
ಆದಯಯದ ನರ್ಟಕಕೆ ಕಯರಣವಯಯಿತು. ಪಯರಧಿಕಯರದ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಯರತದ ಲೆಕಕನಿಯಂತರಕರು 
ಮತುು ಮಹಯಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧಕರ ಪರತೆಾೇಕ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರ್ಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದೆೇಪದೇೆ ಈ ಲೆೊೇಪವನುು 
ತೆೊೇರಸುತಿುದಾರೊ ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿ/ಆರ್ ಟಿಜಿಎಸ್  ವಹಿವಯಟುಗಳನುು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಬಯಾಂಕಿಂಗ್ 

ವಹಿವಯಟುಗಳ ಕಯಯಯಾಚ್ರಣೆಯನುು ನಿಯಂತಿರಸಲು ಪಯರಧಿಕಯರವು ಯಯವುದೆೇ ಕಾಯಿನಿೇತಿಗಳನುು 
ರಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಗಮನಿಸಿತು. 

ಕೇೆವಲ ಒಬು ಅಜಿಾದಯರರಂದ `12.11 ಲಕ್ಷ ಮತುವನುು ವಸೊಲು ಮಯಡುವುದು ಬಯಕಿ ಇದ ೆಎಂದು 
ತಿಳಿಸುವ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಉತುರವನುು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಮಯರ್ಚಾ 2020). ಈ 

ಸಂಬಂಧವಯಗಿ ಪಯರಧಿಕಯರವು ಸೆರ್ನ್ೆ ಕೊೆೇಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಪರಕರಣವನುು ದಯಖಲ್ಲಸಿದ ೆಮತುು ಸೆರ್ನ್ೆ ಕೊೆೇಟ್ಾ 

                                                           
69  ಲಕೆಕಪರಶ ೆೇಧರ್ಯೆು ತೆೊೇರಸಿದ 79 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಾಯನುು ವಯಷ್ಟ್ಾಕ ಶೆೇಕಡಯ 4ರಂತೆ ಎರಡರ್ೆಯ ಮರುಪಯವತಿ 

ದಿರ್ಯಂಕದಿಂದ ವಸೊಲಯತಿಯ ದಿರ್ಯಂಕದವರೆಗೆ ಲಕೆಕ ಹಯಕಲಯಗಿದೆ. ವಸೊಲಯತಿ ವಿವರಗಳನುು ಪರಶೇಲರ್ೆಗಯಗಿ 
ಒದಗಿಸಿರದ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಾಯನುು 31 ಮಯರ್ಚಾ 2020ರವರೆಗೆ ಲಕೆಕ ಹಯಕಲಯಗಿದೆ. 
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ಅಜಿಾದಯರರ `19.59 ಲಕ್ಷ ಮತುದ ನಿಶಚತ ಠೆೇವಣಗಳನುು ಲಗತಿುಸುವಂತ ೆ ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿದೆ  
(ಫೆಬರವರ 2020). 

ಎರಡುಬಯರಯ ಮರುಪಯವತಿಗಳ ಪಯರಧಿಕಯರದ ೭೯ ಪರಕರಣಗಳ ಕೆಿೈಮನುು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು 
ಪರಶೇಲ್ಲಸಿತು (ಮೇ ೨೦೨೦). ಪರಶೇಲರೆ್ಯು ಕಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. 
 ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ತೆೊೇರಸಿದ 79ರಲ್ಲಿ 33 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ̀ 1.03 ಕೊೆೇಟಿಯ ವಸೊಲಯತಿಯನುು 

ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 
 ರ್ಯಲುಕ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ `8.11 ಲಕ್ಷ ವಸೊಲಯತಿಯನುು ನಂತರದ ಅಧಿಸೊಚ್ರೆ್ಯ ಪಯರರಂಭಕ 

ಠೆೇವಣಗೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ಹೆೊಂದಯಣಕ ೆಮಯಡಲಯಗಿದೆ (ಮೀ/ಜುಲೈೆ 2019). ಮೊರು ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಜಿಾದಯರರು ಅಧಿಕ ಮರುಪಯವತಿಗಳನುು ಎರಡರೆ್ಯ ಅಧಿಸೊಚ್ರೆ್ಯ ಪಯರರಂಭಕ ಠೆೇವಣಗೆ 
ಹೆೊಂದಯಣಕೆ ಮಯಡಿಕೊೆಳುಳವಂತ ೆಕೊೆೇರದಯಾರೆ. ಒಂದು ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾದಯರರು ಎರಡರೆ್ಯ 

ಅಧಿಸೊಚ್ರೆ್ಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದಯಾರ ೆಮತುು ಅಜಿಾದಯರರು ಅಧಿಕ ಮತುದ ಮರುಪಯವತಿಗ ೆಪರತಿಕಿರಯೆ 

ತೆೊೇರದಿದುಾದರಂದ ಅಧಿಕ ಪಯವತಿಯನುು ಪಯರರಂಭಕ ಠೆೇವಣಯರ್ಯುಗಿ ಹೆೊಂದಯಣಕೆ 
ಮಯಡಲಯಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಪೆೊರಫಯಮಯಾ ಬಿಲೆೊಿಂದನುು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಕೊೆೇರಕಯೆಿಲಿದೆೇ 
ಹೆೊಂದಯಣಕೆ ಮಯಡುವುದು ಅಕರಮವಯಗಿತುು. ಇದಲೆದ , ಹ ಚತವಿರಿ ಮರತಪ್ಾ ರ್ತಯ ವಸೂ ಲ್ಾರ್ತ  
ಮತ್ತು  ಆರಾಂಭಿಕ ಠ ೀವಣಿ ಪ್ಾ ವರ್ತ ಮಾಡತವುದತ ಒಾಂ ದತ ವಿಭಿನು ಕಾಯಿವಾ ರ್ಗದ , ಏಕ ಾಂದರ , 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಅಜಿಿದಾರರತ ಸಿಿೀಕರಿಸಿದ ಹ ಚತಿ ವರಿ ಮತ್ು ವನತು ಮರತಪ್ಾ ವರ್ತ ಮಾಡಲ ತ  
ಸಕಾಿರದಿಾಂದ ಮತಾಂದಿನ ಅಧಿಸ ೂ ಚನ  ಹ ೂರಡ್ಡಸಿದಾಗ ಆರಾಂಭಿ ಕ ಠ ೀವಣಿ ಪ್ಾ ವರ್ತಸತವವರ ಗೂ  
ಪ್ಾ ರಧಿಕಾರ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಬ ೀಕತ. ಆದ ತದರಿಾಂದ ಈ ಹ ೂಾಂ ದಾ ಣಿ ಕ ಯನತು ಎರಡತ ಮ ರತಪ್ಾ ವರ್ತಯ  
ವಸೂ ಲ್ಾ ರ್ತಗ  ಪರಿಗಣಿ ಸಲ್ಾಗತವುದಿಲ ೆ .  

 41 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಲೆಕಕ ಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ತೆೊೇರಸಿದ 79 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ) `74.39 ಲಕ್ಷ ವಾಕಿುಗತ 
ಅಧಿಕ ಪಯವತಿಗಳಿಗೆ ಮತುು 11 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಪಯರಧಿಕಯರವು ಗುರುತಿಸಿದ 228 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ) 
`31.98 ಲಕ್ಷಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮರುಪಯವತಿ/ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ವಿವರಗಳನುು, ಉತುರ ನಿೇಡಿದ ಎರಡು 
ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರವೂ, ಪರಶೇಲರೆ್ಗಯಗಿ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಪಯರಧಿಕಯರದ ಕೆಿೈಮ್ ನ 
ಪಯರಮಯಣಕತಯೆ ಬಗೆಗ ಸಂದೆೇಹವನುು ಮೊಡಿಸುತುದೆ. 

 ಉತುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಓವಾ ಅಜಿಾದಯರರಂದ `12.11 ಲಕ್ಷದ ವಸೊಲಯತಿಯನುು ಇನೊು 
ಮಯಡಬೆೇಕಿದೆ. 

ಹಿೇಗೆ, `1.೨೬ ಕೊೆೇಟಿಗಳನುು ಇನೊು ವಸೊಲು ಮಯಡಬೆೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಮೇಲ್ಲನಿಂದ 
ಗಮನಿಸಬಹುದಯದಾರಂದ ಉತುರವನುು ಒಪಪಲಯಗುವುದಿಲಿ. ಎರಡುಬಯರಯ ಪಯವತಿಗಳು ಮತುು ಬಡಿಾಯ 

ನರ್ಟಕಕೆ ಕಯರಣರಯದವರ ಮೇಲೆ ಕೈೆಗೊೆಂಡಿರುವ ಕರಮವನೊು ಸಹ ಉತುರವು ತಿಳಿಸುತಿುಲಿ.  ಆದದ ರಿಾಂದ, 

ಪ್ಾ ರಧಿಕಾರವು ಗತರತರ್ತಸಿದ ಪರಕರಣಗಳನತು ಹ ೂರತ್ತಪಡ್ಡಸಿ 79 ಹ ಚತವಿರಿ ಪರಕರಣಗಳನತ ು 
ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನ ಯತ ಪತ್ ು ಹಚಿಿ ದ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಎರಡತ ಬಾರಿ ಮರತಪ್ಾ ವರ್ತಗ  ಕಾರಣವಾಗತವ 

ಸಮನಿಯ ವಯ ವಸ್ ೆಯಲ್ಲೆ ನ ದ ೂೀಷಗಳನತು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲ ಸಬ ೀಕಾರ್ಗದ  ಎಾಂ ದತ ಒರ್ತು ಹ ೀಳಲ್ಾ ರ್ಗದ . ಭವಿಷಯ ದಲ್ಲೆ 
ಇಾಂತ್ಹ ಘಟ್ನ ಗಳನತ ು ತ್ಪಿಾಸಲ ತ ಸೂಕು ವಾ ದ ತ್ಪ್ಾ ಸಣ  ಗಳನತು ನಡ ಸಬ ೀಕಾಗತತ್ ು ದ . 

ಬಾಯಾಂಕ್ರಾಂಗ್ ವಹವಾಟ್ತಗಳನತು ನಿಯಾಂರ್ತರಸತವ ನಿೀರ್ತಯನತು ರೂಪಿಸಲತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 
ಲ್ ೂೀಪಗಳಿಗ  ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರತದಧವೂ ಕ ರಮವನೂು ತ್ ಗ ದತಕ  ೂಳಳಬಹತದತ. 
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೩.೧೧ ಸುಳುಳ ಪರಮಯಣಪತರದ ಮೊಲಕ ಅನಧಿಕೃತ ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗ ೆಪಯವತಿಗಳು 
 

ಮಯಪನ ಪುಸುಕಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ಬಂೆಗಳೂರು ಅಭವೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ 
ಕರ್ಯಾಟಕ ಲೊೆೇಕೊೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲಯಖಯೆ ನಿಯಮಯವಳಿಗಳ ಉಲಿಂಘರ್ಯೆು ಕಯಲಪನಿಕ ಅಳತಗೆಳ 
ಸುಳುಳ ಪರಮಯಣೇಕರಣಕಕೆ ಕಯರಣವಯಯಿತು ಮತುು `88.91 ಲಕ್ಷ ಮತುದ ಅನಧಿಕೃತ ವಚೆ್ಚಕಕೆ 
ಕಯರಣವಯಯಿತು. 

ಕರ್ಯಾಟಕ ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಯಖಯ (ಕಪೆಡಬುಿಯಡಿ) ಸಂಹಿತಯೆ ನಿಬಂಧರೆ್ಗಳು ಈ 

ಕಳೆಗಿನವುಗಳನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತುವೆ: 
ನಿಯಮ ನಿಬಂಧರ್ ೆ
109 ಮಯಪನ ಪುಸುಕವು ಎಲಯಿ ಪರಮಯಣಗಳ ಖಯತೆಗಳ ಆಧ್ಯರವಯಗಿದೆ ಮತುು ಸಹಯಯಕ 

ಕಯಯಾನಿವಯಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಇಇ) ತನು ವಯಾಪುಯಲ್ಲರಿುವ ಎಲಯಿ ಅಳತೆ ಪುಸುಕಗಳನುು 
ಎಚ್ಚರಕೆಯಿಂದ ಲೆಕಕವಿಡಲಯಗಿದೆ ಮತುು ಅಳತೆಗಳನುು ಸರಯಯಗಿ ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವ ಜವಯಬಯಾರಯನುು ಹೆೊಂದಿರುತಯುರೆ. 

110 (8) ಕ್ಷೆೇತಿರೇಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಯಖಲ್ಲಸಿದ ಅಳತೆಗಳನುು ಮಯಪನದಲ್ಲನಿ ದೆೊೇರ್ಗಳನುು ಪತೆುಹಚ್ಚಲು, 
ಮೇಸದ ನಮೊದುಗಳನುು ತಡಗೆಟಟಲು ಮತುು ನಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಯದ ಮತುು ಅಳತೆ 
ಮಯಡಲಯದ ಕಯಯಾಗಳು ಅನುಮೇದಿತ ಯೇಜರ್ೆಗಳು ಮತುು ಅಂದಯಜುಗಳು ನಿಗದಿತ 
ವಿಶರ್ಟತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಯಗಿವಯೆೆೇ ಎಂದು ಪರೇಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಯ ಪರಶೇಲ್ಲಸಲು ಎಇಇಯಿಂದ 
ಅಳಯೆಲಪಡುತುವೆ. ಅಳತಗೆಳನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅಳತಯೆ ನಿಖರತಯೆ ಬಗೆಗ 
ದಿರ್ಯಂಕದೆೊಂದಿಗೆ ಎಇಇರವರು ತನು ಕೆೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಮತುು ಸಹಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಯಖಲ್ಲಸುತಯುರೆ. 
ಕ್ಷೆೇತಿರೇಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಯ ಚಕೆ್-ಅಳತೆ ಅಧಿಕಯರಯಯಗಿರುವ ಎಇಇರವರು ನಿೇಡುವ ಸುಳುಳ 
ಪರಮಯಣಪತರವು ಸಕಯಾರದಿಂದ ಅರ್ಯಾಯದ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂದ ಮೇಸದ ಪಯವತಿಗಳನುು ಪಡೆಯುವ 
ಪರಯತುವಂೆದು ಪರಗಣಸಬಹುದು ಮತುು ದಂಡಕರಮಕೆಕ ಆಹಯವನಿಸುತುದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭವೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರ (ಪಯರಧಿಕಯರ) ರಚಿಸಿದ ರ್ಯಡಪರಭು ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ ಬಡಯವಣಯೆಲ್ಲಿ 
ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿದಾ ರ್ಯಗರಕ ಸೌಕಯಾ ನಿವೆೇಶನಗಳ ಮತುು ಉದಯಾನವನಗಳ ಅತಿಕರಮಣವನುು ತಡೆಗಟಟಲು, 
ಪಯರಧಿಕಯರದ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಸದಸಾರು ಚೆೈನ್ಲ್ಲಂಕ್ ಬೆೇಲ್ಲಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಕಯಮಗಯರಗ ೆ
ಅನುಮೇದರೆ್ ನಿೇಡಿದರು (ಮಯರ್ಚಾ 2015). 2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ೧೯ ಕಯಮಗಯರಗಳ 
ಸಂಬಂಧವಯಗಿ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಉತುರ ವಿಭಯಗವು ಪಯವತಿಗಳನುು ಮಯಡಿತು.  ಈ ೧೯ರಲ್ಲಿ ೪ ಕಯಮಗಯರಗಳ 
ಜಂಟಿ ಪರಶೇಲರೆ್ ಮತುು ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಶೇಲರೆ್ಯು (ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮), ಎರಡು ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೇದಿತ ಸಥಳಗಳನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೇರ ೆ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಗಳನುು 
ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಗಿತುು ಮತುು ಎಇಇ ರವರು ನಿೇಡಿದ ಪರಮಯಣಪತರಗಳು, ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೬ರಲ್ಲಿ 
ತೆೊೇರಸಿರುವಂತೆ, ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆ ವಿವರಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ್ಲತವಯಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ತೆೊೇರಸಿತು. 
ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೬ : ಅನುಮೇದಿತವಲಿದ ಸಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕಯಯಾಗತಗೊೆಳಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಕರಮ 

ಸಂಖಾೆ ಕಯಮಗಯರಯ ಹಸೆರು 
ಅಂದಯಜು 
ಮತು 

(` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಪಯವತಿಸಿದ 
ಮತು 

(` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಅನುಮೇದಿತ 
ಸವಾೆನಂಬರ್ನಲ್ಲ ಿ
ಕಯಯಾಗತಗೊೆಳಿಸ 
ಬೆೇಕಿದಾ ಕಯಮಗಯರ 

ವಯಸುವವಯಗಿ 
ಕಯಮಗಯರಗಳನುು 
ಕಯಯಾಗತಗೊೆಳಿಸಿದ 
ಸವಾೆನಂಬರ್ಗಳು 

1 ಆದಿಶಕಿು ಮದನಘಟಟಮಮ ದೆೇವಸಯಥನದ 
ಭಯಗ, ಸವೆಾ ನಂಬರ್.೬೯,  
ಹಂತ-III, ಬಯಕಿ್-I, ಕೆೊಡಿಗೆೇಹಳಿಳ 

49.50/ 

ಜೊನ್ 2016 

53.70/ 

ಮಯರ್ಚಾ 
2017 

69 42/3, 11/1, 11/2, 120, 

121, ಬಸವೆೇಶವರ ದೆೇವಸಯಥನ, 
ರಂಗರ್ಯಥ ದೆೇವಸಯಥನ  
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ಕರಮ 

ಸಂಖಾೆ ಕಯಮಗಯರಯ ಹಸೆರು 
ಅಂದಯಜು 
ಮತು 

(` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಪಯವತಿಸಿದ 
ಮತು 

(` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಅನುಮೇದಿತ 
ಸವಾೆನಂಬರ್ನಲ್ಲ ಿ
ಕಯಯಾಗತಗೊೆಳಿಸ 
ಬೆೇಕಿದಾ ಕಯಮಗಯರ 

ವಯಸುವವಯಗಿ 
ಕಯಮಗಯರಗಳನುು 
ಕಯಯಾಗತಗೊೆಳಿಸಿದ 
ಸವಾೆನಂಬರ್ಗಳು 

2 ಸವೆಾನಂಬರ್ ೩೬/೧ಬಿ, ೧೨೩/೨, 
೩೭/೫ರ ಸಿಎ ನಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತುು  
ಶರೇ ಪರಸನು ಗಣಪತಿ ದೆೇವಸಯಥನ ಸವೆಾ 
ನಂಬರ್ ೧೫, ಹಂತ-II, ಬಯಕಿ್-II, 

ಕೆೊಮಮಘಟಟ  

49.90/ 

ಜೊನ್ 2016 

54.00/ 

ಫೆಬರವರ 2017 
36/1ಬಿ, 123/2, 37/5 

ಮತುು 15 
37/4, 37/5, 8/12, 36/1ಬಿ, 
36/2, 15 ಮತುು 121 

ಆಧ್ಯರ: ಬಿಡಿಎಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಯಹಿತಿ 

ಚೈೆನ್ಲ್ಲಂಕ್ ಬೆೇಲ್ಲಯನುು ಹಯಕುವ ಕಯಮಗಯರಯನುು ಕರ್ಯಾಟಕ ಗಯರಮಿೇಣ ಮೊಲಸೌಕಯಾ ಅಭವೃದಿಧ 
ನಿಯಮಿತಕೆಕ (ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್) ವಹಿಸಲಯಯಿತು. ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ ರೆ್ೊಂದಿಗೆ ಒಪಪಂದವನುು 
ಮಯಡಿಕೊೆಳಳಲಯಯಿತು (ಜೊನ್ ೨೦೧೬) ಮತುು ಒಪಪಂದದ ರ್ರತಿುನಂತೆ ಪಯರಧಿಕಯರದಿಂದ 
ಅನುಮೇದಿತವಯದ ವಿರ್ಯಾಸ ಮತುು ಅಂದಯಜಿನ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಕಯಮಗಯರಗಳನುು 
ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿ ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕಿತುು. ಮೇಲ್ಲನ ಎರಡು ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಳತೆ 
ಪುಸುಕಗಳ ಪರಶೇಲರೆ್ ಮತುು ಬೆೇರ ೆಸಂಬಂಧಿತ ದಯಖಲೆಗಳು ಕಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದವು.  

(1) ಆದಿಶಕಿು ಮದನಘಟಟಮಮ ದೇೆವಸಯಥನ–ಸವಾೆ ನಂಬರ್ ೬೯ 

(i) ಆದಿಶಕಿು ಮದನಘಟಟಮಮ ದೆೇವಸಯಥನದ ಒಪಪಂದ ಮತುು ಕಯಮಗಯರ ಆದೆೇಶವು ಬಯಿಕ್-I ರ IIIರೆ್ೇ 
ಹಂತದ ಸವೆಾ ನಂಬರ್  69ರಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಯನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕೆಂದು ಸೊಚಿಸಿತುು. 
ಆದರ,ೆ ಅಳತೆ ಪುಸುಕ ಸಂಖಾೆ.2140ರ ಅನವಯ ಕೇೆವಲ ಕಯಮಗಯರಯ ಎರಡು ಐಟಂಗಳನುು 
ಮಯತರ ಅನುಮೇದಿತ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಗಶಃ ಕಯಯಾಗತಗೊೆಳಿಸಲಯಯಿತು ಮತುು ಇತರ 
ಕಯಮಗಯರಗಳ ವಸುುಗಳನುು ದಯಖಲ್ಲಸಲಯದ ಅಳತೆಗಳನುು ವಯಸುವವಯಗಿ ನಿವೆೇಶನ ಸಂಖಾೆಗಳಯದ 
42/3, 11/1, 11/2, 120 ಮತುು 121, ಅನತಮೀದಿತ್  ಸೆ ಳವಲೆ ದ ಬಸವೆೇಶವರ ದೆೇವಸಯಥನ ಮತುು 
ರಂಗರ್ಯಥ ದೆೇವಸಯಥನಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಯಿತು. ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-3.20ರಲಿ್ಲ 
ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

(ii) ಆದಿಶಕಿು ಮದನಘಟಟಮಮ ದೆೇವಸಯಥನದಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಯ ಮೇಲ್ಲನ ಎರಡು ಐಟಂಗಳನುು ಸಹ 
ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಗಿಲಿ ಎಂದು ಜಂಟಿ ತಪಯಸಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಅವುಗಳನುು ಇತರ 
ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಗಿದಾರೊ ಮಯಪನ ಪುಸುಕಗಳು ಮತುು ರನಿುಂಗ್ ಖಯತೆ ಬಿಲ್ ನ 
ಶೇಷ್ಟ್ಾಕಯೆನುು ‘ಆದಿಶಕಿು ಮದನಘಟಟಮಮ ದೆೇವಸಯಥನ’  ಎಂದು ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿತುು.  

(2) ಶರೇ ಪರಸನು ಗಣಪತಿ ದೇೆವಸಯಥನ 

(i) ಸವೆಾನಂಬರ್  ೩೬/೧ಬಿ, ೧೨೩/೨, ೩೭/೫ರ ರ್ಯಗರೇಕ ಸೌಲಭಾ (ಸಿಎ) ನಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತುು 
ಕೊೆಮಮಘಟಟ ಬಯಿಕ್ -II, ಹಂತ-II ರ ಸವೆಾ ನಂಬರ್  ೧೫ರಲ್ಲ ಿಶರೇ ಪರಸನು ಗಣಪತಿ ದೆೇವಸಯಥನ 
ಕಯಮಗಯರಯನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕೆಂದು ಶರೇ ಪರಸನು ಗಣಪತಿ ದೆೇವಸಯಥನದ ಒಪಪಂದ 
ಮತುು ಕಯಯಯಾದೆೇಶವು ಸೊಚಿಸಿತುು. ಆದರ,ೆ ಅಳತೆ ಪುಸುಕ ಸಂಖೆಾ.೨೧೩೮ರ ಅನವಯ ಶೆೇಕಡಯ 
೪೭ರರ್ುಟ ಅಳತೆಗಳು (`೨೫.೩೭ ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾ), ಅನುಬಂಧ-3.21ರಲಿ್ಲ ತೊೆೇರಸಿರುವಂತೆ 
ಮಂಜೊರಯದ ಕಯಮಗಯರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳನತು ಸವ ಿ ನಾಂಬರ್  ೮/೧೨ 
ಮತ್ತು  ೧೨೧ ರಲ್ಲೆ  ನಡ ಸಲ್ಾರ್ಗತ್ ತು  ಮತ್ತು  ಭೂ ಮಿಯ ಉ ತ್ಖನನ, ತ್ಳಪ್ಾಯದಲ್ಲೆ  ಗಾರನ ೈಟ  ಸ್ ೈಜ್ತ 
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ಕಲತೆ ಗಳಿಾಂದ ಕಲತೆ  ಕ ಲಸ, ೫ ೦ ಎಮ ಎಮ  ಚ ೈನ  ಲ್ಲಾಂ ಕ್  ಫ ನಿಿಾಂಗ್  ಹಾಕತವುದತ, ಎಮ ಎಸ್  ಬಾೆಕ್  
ಪ್ ೈಪತಗಳನತ ು ಹಾಕತ ವುದತ, ಮ ತಾಂತ್ಾ ದ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳನತು ಒಳಗ ೂಾಂ ಡ್ಡತ್ತು .  ಅನತಮೀದಿತ್ 
ನಿವ ೀಶನಗಳಿಗ  ಕಾ ಯಾಿದ ೀಶಗ ಳಲ್ಲೆ  ಸ್ ೀರಿಸಿರದಿದದ  ಏಳು ಕಾಮ ಗಾರಿ ಗಳನತು ಅನತಮೀ ದಿತ್ವಲೆ ದ  
ನಿವ ೀ ಶನಗಳಲ್ಲೆ  ಕಾ ಯಿಗತ್ ಗ ೂ ಳಿಸಿರತವುದನತ ು ಲ್  ಕಾಪರಿ ಶ   ೀ ಧನ ಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ ತ   
(ಅನತಬಾಂಧ-೩.೨೧). 

(ii) ಭೂಮಿಯ ಉ ತ್ಖನನ, ತ್ಳಪ್ಾಯದಲ್ಲೆ  ಗಾರನ ೈಟ  ಸ್ ೈಜ್ತ ಕಲತೆ ಗಳಿಾಂದ ಕಲತೆ  ಕ ಲಸ,  ೫ ೦ ಎಮ ಎಮ  
ಚ ೈನ  ಲ್ಲಾಂ ಕ್  ಫ ನಿಿ ಾಂಗ್  ಹಾಕತವುದತ ಮತಾಂತ್ ಾದ `೯.೮೪ ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾದ ಕಯಮಗಯರಗಳನುು 
(ಅನುಬಂಧ-೩.೨೧) ಅನುಮೇದಿತ ಸವೆಾನಂಬರ್ ಗಳು (೩೭/೫, ೩೬/೧ಬಿ) ಮತುು 
ಅನುಮೇದಿತವಲಿದ ಸವೆಾನಂಬರ್ ಗಳಲ್ಲಿ (೩೭/೪, ೩೬/೨) ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಗಿತೆುಂದು ರ್ಯವು 
ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಸವೆಾನಂಬರ್ ವಯರು ವಿವರಗಳು ಲಭಾವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಳತ ೆ ಪುಸುಕದಲ್ಲಿ 
ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ ಪರಮಯಣಗಳು ಮತುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ ಸಥಳದ ವಿವರಗಳ 
ಅನುಪಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಿಖರತೆಯನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊೆಳಳಲು ಸಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ.  

ಮುಂದುವರದೆು, ಎರಡೊ ಅಳತೆ ಪುಸುಕಗಳೂ ಅನುಮೇದಿತ ಸಥಳವಲಿದ ಸಿಎ ನಿವೆೇಶನ ಸಂಖಾೆ.೧೨೧ರಲಿ್ಲ 
ಕಯಮಗಯರಯನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ದಯಖಲ್ಲಸಿದಾವು. ಮ.ರಯಮಲ್ಲಂಗಮ್ ಕನ್ಸರಕ್ಷನ್ 

ಕಂಪನಿಯು ಸಿಎ ನಿವೆೇಶನವನುು ತನು ಕಛೇೆರಯರ್ಯುಗಿಯೊ ಮತುು ವಸುುಗಳನುು ದಯಸಯುನು ಮಯಡಲು 
ಬಳಸುತಿುತೆುಂದು ಜಂಟಿ ತಪಯಸಣಯೆು (ಪರದಶಾಕ-ೆ೩.೧) ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. ಆ ಕಂಪನಿಯು ಪಯರಧಿಕಯರದ 
ವಿವಿಧ ಕಯಮಗಯರಗಳನುು, ಅಂದರ ೆ ರ್ಯಡಪರಭು ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ ಬಡಯವಣೆಯ ೨ ಮತುು ೩ರೆ್ೇ 
ಪಯಾಕೇೆಜುಗಳಲ್ಲಿ ಫಯಿಟ್ಗಳ ನಿಮಯಾಣ, ರಸೆುಗಳು, ಅಡಿಗಯಲುವೆಗಳು, ಚ್ರಂಡಿಗಳ ನಿಮಯಾಣ, 

ಮುಂತಯದವುಗಳನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸುತಿುತುು. 
ಪರದಶಾಕ-ೆ೩.೧: ಅನುಮೇದಿತ ಸವಾೆ ನಂಬರ್ ನ ಭಯಗವಯಗಿರದ ಸವಾೆ ನಂಬರ್  ೧೨೧ರಲ್ಲ ಿಕಯಯಾಗತಗೊೆಳಿಸಿದ 

ಚೈೆನ್ ಲ್ಲಂಕ್  ಫನೆಿಂೆಗ್  ಕಯಮಗಯರ 

  

ಅಳತೆ ಪುಸುಕಗಳಲ್ಲಿ ದಯಖಲು ಮಯಡಿದ ಅಳತೆಗಳು ಅನುಮೇದಿತವಲಿದ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾವೆಂಬುದನುು ಮೇಲ್ಲನ ಅವಲೆೊೇಕನಗಳು 
ಸೊಚಿಸುತುದೆ. ಆದರ,ೆ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಳತೆಗಳನುು ಅನುಮೇದಿತ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಗಳಂೆದು ತಪಯಪಗಿ ಪರಮಯಣೇಕರಸಿ ಪಯವತಿಗಳನುು ಮಯಡಿದಾರು. 
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ಹಿೇಗೆ, ಪಯರಧಿಕಯರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ಕಪೆಡಬುಿಯಡಿ ಸಂಹಿತ ೆ ನಿಬಂಧರೆ್ಗಳ ಉಲಿಂಘರೆ್ಯು 
ವಯಸುವವಲಿದ ಅಳತೆಗಳನುು ತಪಯಪಗಿ ಪರಮಯಣೇಕರಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿದಾಲಿದೆ `೮೮.೯೧ ಲಕ್ಷ70 
ಮತುದ ಅನಧಿಕೃತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಪರಣಮಿಸಿತು.  

ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ಪಯರಧಿಕಯರದ ಉತುರವನುು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಮಯರ್ಚಾ ೨೦೨೦).  ಕಯಮಗಯರಗಳನುು 
ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಯಿತು ಎಂಬು ವಯಸುವಯಂಶವನುು ಪಯರಧಿಕಯರವು ಒಪಪಕೊೆಂಡಿತು 
ಮತುು ಮೇಲಧಿಕಯರಗಳ ಮತುು ಸಥಳಿೇಯ ಚ್ುರ್ಯಯಿತ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆದೆೇಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ 
ಅಮೊಲಾವಯದ ಸಯವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡ ಭೊಮಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುು ಪಯರಧಿಕಯರದ ಹಿತಯಸಕಿುಯನುು 
ಕಯಪಯಡಲು ಕಯಮಗಯರಗಳನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ 
ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗೆ ಅಳತೆಗಳನುು ದಯಖಲ್ಲಸುವಯಗ ಕಯಮಗಯರಯ ಹೆಸರು ಬದಲಯಗದೆೇ ಉಳಿದಿದಾರೊ ಸಹ 

ಅಳತೆ ಪುಸುಕದಲ್ಲಿ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ ವಯಸುವವಯಗಿ ಕಯಮಗಯರಗಳನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ ಸವೆಾನಂಬರ್
ಗಳನುು ದಯಖಲ್ಲಸಿದೆ ಎಂದೊ ಕೊಡ ತಿಳಿಸಿತು. 

ಉತುರವನುು ಈ ಕಳೆಗಿನ ಕಯರಣಗಳಿಂದಯಗಿ ಒಪಪಲಯಗುವುದಿಲಿ.  
 ಪಯರಧಿಕಯರದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಕಯಯಯಾದೆೇಶದ ಅನವಯ ಕಯಮಗಯರಯನುು  ಕಯಯಾಗತ 

ಗೆೊಳಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಮಯಣೇಕರಸಿದಾರು, ಆದರ ೆ ಅದು ತಪಯಪಗಿತುು. `7.04 ಲಕ್ಷ  
(ಅನುಬಂಧ-೩.೨೦) ಮೌಲಾದ ಕಯಮಗಯರಯನುು ಅನುಮೇದಿತ ಸವೆಾನಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ 
ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ದಯಖಲ್ಲಸಿದಾರೊ ಸಹ ಜಂಟಿ ಪರಶೇಲರೆ್ಯು ಯಯವುದೆೇ 
ಕಯಮಗಯರಯನುು ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿಲಿ ಎಂದು ತೆೊೇರಸಿದೆ. ಇದು ಮೇಸದ ಪರಮಯಣೇಕರಣದ 
ಸಪರ್ಟ ಪರಕರಣವಯಗಿದೆ. 

 ಅನುಮೇದಿತ ಸಥಳಗಳನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಗಳ ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ 
ವಯಸುವಿಕವಯಗಿ ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸುವ ಮದಲ್ಲನ ಅಂತಹ ಮಯಗಾಪಲಿಟಗಳಿಗ ೆ ಕಯರಣಗಳ 
ಸಮಥಾರೆ್ ನಿೇಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಪಯರಧಿಕಯರದಿಂದ ಅನುಮೇದರೆ್ ಪಡೆಯಬೆೇಕು. ಮೇಲ್ಲನ 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊವಾ ಅನುಮತಿಯನುು ಪಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಅದರಂದ ಅವುಗಳು ಅನಧಿಕೃತ 
ಕಯಮಗಯರಗಳಯಗಿವೆ. 

 ಸವೆಾನಂಬರ್  ೧೨೧ರಲ್ಲಿ ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಯು ಪಯರಧಿಕಯರದ ಹಿತಯಸಕಿುಯನುು 
ಕಯಪಯಡಲು ಆಗಿರಲ್ಲಲ ಿಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯಂದು ದಯಸಯುನು ಮಯಡಿದಾ ವಸುುಗಳನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು 
ಆಗಿತುು.  

ಇದಲಿದೆ, ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಒಂದು ವಿಭಯಗದಲ್ಲಿ ಕೇೆವಲ ರ್ಯಲುಕ ಕಯಮಗಯರಗಳನುು ಪರಶೇಲ್ಲಸಿದೆ 
ಹಯಗೊ ಎರಡು ಕಯಮಗಯರಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಗಾಪಲಿಟಗಳನುು ಗಮನಿಸಿದ ೆ (ಶೆೇಕಡಯ 50). ಇವು ಕೇೆವಲ 
ದೃಷಯಟಂತ ಪರಕರಣಗಳಯಗಿರುವುದರಂದ, ಅನಧಿಕೃತ ಕಯಮಗಯರಗಳ ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯನುು 
ತಡೆಗಟಟಲು ಪಯರಧಿಕಯರವು ಇತರ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇೆ ರೇತಿಯ ಮಯಗಾಪಲಿಟಗಳ ಬಗೆಗ ತನಿಖೆ 

ನಡೆಸಬೆೇಕು. 

                                                           

70 `53.7 ಲಕ್ಷ (ಕಯಮಗಯರ 1) + `25.37 ಲಕ್ಷ + `9.84 ಲಕ್ಷ 
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ಅನಧಿಕೃತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಯಿಗತ್ವಾಗತವುದನತು ತ್ಡ ಗಟ್ುಲತ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಾಂದ ಯಾವುದ ೀ 
ಮಾಗಿಪಲೆಟ್ಗಳಿಗ  ಸೂಕುವಾದ ಸಮಥಿನ  ಯಾಂದಿಗ  ಸಕ್ಷಮ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಅನತಮೀದನ   ಪಡ ಯತವ 

ಕಾಯಿವಿಧಾನವನತು ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಜಾರಿಗ  ತ್ರಲತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 

3.12 ರಸೆುಬದಿಯ ಚ್ರಂಡಿ ಕಯಮಗಯರಗಳಲಿ್ಲ ತಪಪಸಬಹುದಯಗಿದಾ ವಚೆ್ಚ  
 

ಬೃಹತ್ ಬಂೆಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆ ಎರಡು ವಿಭಯಗಗಳಲಿ್ಲ ರಸೆು ಬದಿಯ ಚ್ರಂಡಿ 
ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗ ೆ ತಪಯಪದ ಐಟಂ ಹಯಗೊ ದರಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದುಾ `೧.೦೯ ಕೊೆೇಟಿ 
ತಪಪಸಬಹುದಯಗಿದಾ ಹಚೆ್ುಚವರ ವಚೆ್ಚದಲೆ್ಲ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತ. 

ಕರ್ಯಾಟಕ ನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಗೆಳ ಕಯಯಿದೆ (ಕಎೆಮ್ಸಿ ಕಯಯಿದ)ೆ ೧೯೭೬ರ ಪರಚೆಛೇದ ೫೮ರ ಅನುಸಯರ, 
ಇನಿುತರ ಕಯಯಾಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಚ್ರಂಡಿಗಳ ನಿಮಯಾಣ, ನಿವಾಹಣೆ, ಚ್ರಂಡಿ/ಒಳಚ್ರಂಡಿಗಳನುು 
ಸವಚ್ಛಗೊೆಳಿಸುವ ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗ ೆ ಕಯನೊನು ಸಮಮತವಯದ ಮಯಗೆೊೇಾಪಯಯಗಳು ಅಥವಯ ಕರಮಗಳ 
ಮೊಲಕ ಸಮಂಜಸ ಮತುು ಪಯಯಾಪು ಅವಕಯಶ ಮಯಡುವುದು ನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆ ಕತಾವಾವಯಗಿದೆ. 
ಅಲಿದೆ, ಕರ್ಯಾಟಕ ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಯಖೆ ಸಂಹಿತ ೆ ನಿಬಂಧರೆ್ಗಳನುಸಯರ ಐಟಂ ದರ 
ಒಪಪಂದಕಯಕಗಿ ವಿಭಯಗವು ದರ ವಿಶೆಿೇರ್ಣೆಯನುು ಪರತಿ ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗ ೆಅನುಗುಣವಯದ ದರಪಟಿಟಯನುು 
ಆಧರಸಿ ಅಂದಯಜುಗಳನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಬೇೆಕಯಗುತುದೆ. 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆ ೫೫ ಅಭಯಂತರ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೧೬-೧೭ರಂದ  
೨೦೧೭-೧೮ರ ಅವಧಿಗೆ ೨೨ ವಿಭಯಗಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಶೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು71 

ಅಭಯಂತರರ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ.  

(i) ಪರಶೇಲರೆ್ಗಯಗಿ ಆಯಾಕೊೆಂಡ ೨೬ ಕಯಮಗಯರಗಳ ಪೆೈಕಿ ಏಳು ರಸೆು ಬದಿಯ ಚ್ರಂಡಿ 
ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗೆ ಕಯಯಾನಿವಯಾಹಕ ಅಭಯಂತರರು, ದಯಸರಹಳಿಳ ಇವರು ದರಪಟಿಟಯ 

೩೭.೫೯.272 ಐಟಂಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವ ಬದಲು ತಪಯಪಗಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೪73 (ಕಟಟಡಗಳು) ಮತುು 
ಅಧ್ಯಾಯ ೨೮ರ74 (ಸೆೇತುವಗೆಳು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾರ್ಟಪಡಿಸಲಯದ (ಲೊೆೇ.ಕಯ.ಬಂ.ಒ.ಸಯ.ಇ75-

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ) ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೧೬-೧೭ರ ದರಪಟಿಟಯ ಐಟಂಗಳನುು ಅಂದಯಜಿನಲಿ್ಲ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಯಾರೆ. ಐಟಂ ೩೭.೫೯.೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾರ್ಟಪಡಿಸಬೇೆಕಯದ ದರವನುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾರೆ ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಂಗ್ ಮತುು ಶಟರಂಗ್ ಕಯಮಗಯರಗಳನುು ಪರತೆಾೇಕ 
ಐಟಂ ಎಂದು ಪರಗಣಸುವ ಅವಶಾಕತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ ೆ ತಪುಪ ದರದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ 
ಸೆಂಟರಂಗ್ ಮತುು ಶಟರಂಗ್ಅನುು ಪರತೆಾೇಕವಯಗಿ ಪರಗಣಸಬೇೆಕಯಯಿತು. ಕಯಮಗಯರಗೆ 

                                                           
71 ಕಯಯಾನಿವಯಾಹಕ ಅಭಯಂತರರು, ದಯಸರಹಳಿಳ ಮತುು ಯಲಹಂಕ. 
72 ರಸೆು ಬದಿಯ ಚ್ರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮತುು ಹಯಕುವ ಸಯದಯ/ಬಲವಧಿಾತ ಸಿಮಂಟ್/ಕಯಂಕಿರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್-೨೦ 
ರ್ಯಮಿನಲ್ ಮಿಕ್ೆ ಕಯಂಕಿರೇಟ್ ಜೆೊತೆಗೆ ಒಪಸಿ ಸಿಮಂಟ್ ೩೦೦ ಕೆಜಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಹಯಗೊ ಜೆೊತೆಗೆ ೨೦ ಎಮ್ಎಮ್ 

ಗಯತರ ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಿದ ಒರಟು ಗಯರರ್ೆೈಟ್ ರಯಶ ೦.೬೯ ಘನ ಮಿೇಟರ್ ಹಯಗೊ ನಯವಯದ ರಯಶ ೦.೪೩ ಘನ ಮಿೇಟರ್ 

ಯಂತರ ಮಿಶರತ ಸಂಕ್ಷೆೇಪಸಲಯದ ಗೆೊೇಡೆಗಳಿಗೆ ಮತುು ತಳಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟರಂಗ್ ಮತುು ಶಟರಂಗ್ ಒಳಗೆೊಂಡು, ಸಯಮಗಿರಗಳ 
ಬೆಲೆ, ಯಂತರಗಳ ಹೆರ್ಚಒಎಮ್, ಕೊಾರಂಗ್, ಇತಯಾದಿ, ಸಿಟೇಲ್ಲನ ಬೆಲೆ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಮ್ಒಆರ್ಟಿಹೆರ್ಚ ನಿದಿಾರ್ಟತೆಯ 

ಸಂ.೧೫೦೦, ೧೭೦೦, ೨೨೦೦ರ ಪರಕಯರ ಗೆೊೇಡೆ ಮತುು ತಳದ ಗಯತರ ೧೫ ಸೆ.ಮಿೇ. 
73 ಐಟಂಗಳು 4.1, 4.3, 4.5, 4.11, 4.49.1 ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಸಿಮಂಟ್ ಕಯಂಕಿರೇಟ್ ಕಯಮಗಯರ. 
74 ಐಟಂ 28.7.9 – ಸೆೇತುವೆಗಳಿಗೆ ಎಮ್-20 ಡಿಸೆೈನ್ ಮಿಕ್ೆ. 
75 ಲೊೆೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ, ಬಂದರು ಮತುು ಒಳರ್ಯಡು ಜಲಸಯರಗೆ.  
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ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಐಟಂ ಅಂದರ ೆ ೩೭.೫೯.೨ ಅನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದಾರೆ ಗುತಿುಗೆದಯರನಿಗೆ 
ಪಯವತಿಸಬೇೆಕಯದ ಮತುವು `೧.೮೧ ಕೊೆೇಟಿಯಯಗುತಿುತುು. ಆದರ,ೆ ಐಟಂ ದರದ ತಪುಪ ಅಳವಡಿಕೆ 
ಹಯಗೊ ಸೆಂಟರಂಗನುು ಪರತೆಾೇಕ ಐಟಂ ಎಂದು ಪರಗಣಸಿದಾರಂದ ಗುತಿುಗೆದಯರನಿಗೆ ̀ ೨.೨೩ ಕೊೆೇಟಿ 
ಹಣವನುು ಪಯವತಿಸಬೇೆಕಯಯಿತು. ಹೆಚ್ುಚವರ ಐಟಂ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಅಂದಯಜುಗಳನುು 
ತಯಯರಸಿದ ಕಯರಣ, ಗುತಿುಗೆದಯರನಿಗೆ `೦.೪೨ ಕೊೆೇಟಿ ಹೆಚ್ುಚವರ ಹಣ ಪಯವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಯಗೊ 
ಲಯಭ ವಿಸುರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು (ಅನುಬಂಧ-೩.೨೨). 

(ii) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಯಗದ ಪೊಣಾಗೆೊಂಡ ರಸೆುಬದಿಯ ಚ್ರಂಡಿ ಕಯಮಗಯರಯಂದರ ಪಯಾಕೇೆಜ ನ 
ಪರೇಕ್ಷಯ-ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಯಗವು ನಿದಿಾರ್ಟಪಡಿಸಿದ ಐಟಂ (೩೭.೫೯.೨) ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾರೊ 
ಸಹ `೭,೮೬೯ ಘನಮಿೇಟರ್ ದರಕಕೆ ಬದಲಯಗಿ `೧೧,೦೩೨.೪೮ ಘನಮಿೇಟರ್ ಎಂದು ತಪಯಪಗಿ ದರ 
ವಿಶೆಿೇರ್ಣ ೆ ಮಯಡಿ ಅಂದಯಜುಪಟಿಟ ತಯಯರಕಯೆಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವುದನುು 
ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. ತಪಯಪದ ದರ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊೆಂಡಿದುಾ `೦.೬೮ ಕೊೆೇಟಿಗಳ ತಪಪಸಬಹುದಯಗಿದಾ 
ಹೆಚ್ುಚವರ ವೆಚ್ಚವಯಗುವಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿದೆ.  

ಹಿೇಗೆ ವಿಭಯಗಗಳಿಂದ ತಪಯಪದ ಐಟಂ ಜೆೊತೆಗ ೆಹೆಚ್ುಚವರ ಐಟಂ ಹಯಗೊ ತಪಯಪದ ದರಗಳನುು ರಸೆು ಬದಿ 
ಚ್ರಂಡಿಗಳ ನಿಮಯಾಣಗಳ ಕಯಮಗಯರಗಳ ಅಂದಯಜುಪಟಿಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲಯಗಿದೆ ಮತುು 
ಇದರಂದ ಚ್ರಂಡಿ ಕಯಮಗಯರಗಳ ಪಯವತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಪಸಬಹುದಯದ `೧.೦೯ ಕೊೆೇಟಿ ಹೆಚ್ುಚವರ 
ವೆಚ್ಚವಯಗುವಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿದ.ೆ ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-೩.೨೨ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ.  

ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಯಿ ಕಯಮಗಯರಗಳ ಅಂದಯಜು ಪಟಿಟಗಳನುು ಕಯಯಾನಿವಯಾಹಕ ಅಭಯಂತರರು ತಯಯರಸಿ, 
ಪರಕರಣಕಕೆ ಅನುಗುಣವಯಗಿ ಇದರ ತಯಂತಿರಕ ಮಂಜೊರಯತಿಯನುು ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಅಭಯಂತರರು/ಮುಖಾ 
ಅಭಯಂತರರು ನಿೇಡಿರುತಯರರೆ. ಅಂದಯಜು ಪಟಿಟಗಳನುು ಪರಶೇಲ್ಲಸಿ/ಅನುಮೇದರೆ್ ನಿೇಡುವಲ್ಲಿ ಕಯಯಾ 
ವಹಿಸಿದಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಯರಗಳಿಂದಯದ ತಪುಪಗಳು, ವಾವಸೆಥಯ ವೆೈಫಲಾಕಕೆ ಸಯಕ್ಷಿಯಯಗಿದೆ. 

ಇದು ಕಲೆವು ದೃಷಯಟಂತ ಪರಕರಣವಯದಾರಂದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆು ಇಂತಹ 

ಪರಸಂಗಗಳನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಲು ಇತರ ೆ ಅಭಯಂತರರ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಹೆಚ್ುಚವರ ವೆಚ್ಚಗಳ 
ಸಯಧಾತೆಗಳನುು ಪರಶೇಲ್ಲಸಬೇೆಕು. 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ೨೦೧೬-೧೭ರ ನಿದಿಾರ್ಟ ದರವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲಯಗಿದೆ ಮತುು ಇದರಂದ 
ಉಳಿತಯಯವಯಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ವಿಭಯಗದ ಉತುರವನುು ಸಮಮತಿಸುತು ಸಕಯಾರವು (ಮಯರ್ಚಾ ೨೦೨೦) 
ತಿಳಿಸಿತು. ಆದರ,ೆ ೨೦೧೬-೧೭ರ ನಿದಿಾರ್ಟ ದರಕಕೆ ತಿದೆೊಾೇಲ ೆ ಹೆೊರಡಿಸಿ (ಜನವರ ೨೦೧೭) ದರಗಳನುು 
ಕಡಿಮ ಮಯಡಲಯಗಿದುಾ ಹಯಗೊ ಅಂದಯಜುಗಳನುು ತದನಂತರ ತಯಯರಸಿದಯಾದರೊ, ವಿಭಯಗಗಳು 
ಪರರ್ೃತ ದರಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಯದವು. ಇದು ತಯಂತಿರಕ ಮಂಜೊರಯತಿಗಳನುು 
ಸರಯಯದ ಪರಶೇಲರೆ್ಯಿಲಿದ ೆ ಕೇೆವಲ ಒಂದು ಔಪಚಯರಕತೆಯ ಕರಮವಯಗಿ ನಿೇಡುವುದನುು ಎತಿು 
ತೆೊೇರಸಿದೆ. 

ಅಾಂತ್ಹ ಲ್ ೂೀಪಗಳನತು ತ್ಡ ಗಟ್ುಲತ ತ್ಾಾಂರ್ತರಕ ಅನತಮೀದನ  ಯ ಅನಿಯ ಅಾಂದಾಜ್ತಗಳನತು ಮದಲತ 
ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬ ೀಕ  ಾಂದತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 
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3.13 ರ ಸ್ ು ನಿಮಾಿಣದಲೆ್ಲ ಉಪಯೀ ರ್ಗಸಲ್ಾದ ಬ್ಬಟ್ತಮಿನನ ಪರಮಾಣವನತ ು ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡದ 

ಕಾರ ಣ ತ್ಪಿಾ ಸಬಹತದಾರ್ಗದದ ವ ಚಿ  
 

ಬೃಹತ್ ಬ ಾಂಗಳೂರತ ಮಹಾನಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ  ಯ ಅಭಿಯಾಂತ್ರ ಕಾಯಾಿಲಯಗಳಲೆ್ಲ ರಸ್  ು ನಿಮಾಿಣದ 

ವ ೀಳ   ಬ್ಬಟ್ತಮಿನಸ್ ಕಾಾಂಕ್ರ ರೀಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲೆ್ಲ ಬ್ಬಟ್ತಮಿನ ಪರಮಾಣವನತು ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡದ ಕಾರಣ 

`೮೨.೧೭ ಲಕ್ಷ ತ್ಪಿಾಸಬಹತದಾರ್ಗದದ ವ ಚದಿಲೆ್ಲ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತ.  

ಕನಾಿಟ್ಕ ನಗರಪ್ಾಲ್ಲಕ ಗ ಳ ಕಾಯ ದ  (ಕ ಎಮಸಿ ಕಾಯ ದ ) ೧೯೭೬ರ ಪರಿಚ ಛೀದ ೫ ೮ರ ಅನತ ಸ್ಾರ ಇನಿು ತ್ ರ 

ಕಾಯಿಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ  ಸ್ ೀತ್ತವ ಗಳು, ಸತರಾಂಗ ಮಾಗಿಗಳು, ಅ ಡ್ಡಗಾ ಲತವ ಗಳು, ಸ್ಾವಿಜ್ನಿಕ ರ ಸ್ ುಗಳು 
ಮತಾಂತ್ ಾದವುಗಳನತು ನಿಮಿಿಸಲತ, ನಿವಿಹಸಲತ, ಮಾಪ್ ಾಿಡತ ಮಾಡಲ ತ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ ೂಳಿಸಲತ 
ಕಾನೂ ನತ ಸಮಮತ್ವಾ ದ ಮಾಗ ೂ ೀಿಪ್ಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕರಮಗಳ ಮೂ ಲಕ ಸಮಾಂಜ್ಸ ಮತ್ತು 
ಪಯಾಿಪು ಅವಕಾಶ ಮಾಡತವುದತ ನಗರ ಪ್ಾ ಲ್ಲಕ ಯ ಕತ್ಿವಯ ವ ಾರ್ಗದ  .  

ಆಯತಕು ರತ, ಬೃಹ ತ್ ಬ ಾಂಗಳೂ ರತ ಮಹಾನಗರ ಪ್ಾ ಲ್ಲಕ  ಇ ವರ ತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಉ ತ್ಾರ್ತ ು ಯಾಗತವ ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ 
ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ಅನತು ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡತವ ಉ ದ ದ ೀಶದಿಾಂ ದ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನತು ಬ್ಬಡತಗಡ  ಮಾಡ್ಡ (೨೪-೯-೨ ೦೧೨) 
ಆ ಮೂ ಲಕ ರಸ್ ು ಡಾಾಂ ಬರಿೀಕರಣ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳಲೆ್ಲ ತ್ಾಯ ಜ್ಯ ಪ್ಾೆ ಸಿುಕ್ಅನತು ಕಡಾಿ ಯವಾ ರ್ಗ ಬಳಸಲತ ಎಲೆ 

ಮತಖ್ಯ ಅಭಿಯಾಂತ್ ರಿಗ  ಸೂಚನ  ನಿೀಡ್ಡದರತ. ಹಾಗೂ ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ಅನತು ಮ.ಕ .ಕ .ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ಿ ವ ೀಸ್ು 
ಮಾಯ ನ ೀಜ್ಮಾಂಟ ಪ್ ೈವ ೀಟ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ಜ ಇವರಿಾಂದ ಸಾಂಗರಹಸಬ ೀಕ ಾಂದತ ನಿದ ೀಿಶಿಸಿದರ ತ. 
ಡಾ ಾಂಬರಿೀಕರಣ ಅಾಂಶಗಳಲ್ಲೆ ಉಪಯೀರ್ಗಸತವ ಡಾ ಾಂಬರ್ ಪರಿಮಾಣ ದ ಶ ೀಕಡಾ ೮ರಷತು ತ್ಾಯ ಜ್ಯ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ 

ಮಿಶರಣವನತು ಬ್ಬಟ್ತಮಿನಸ್ ಕಾಾಂಕ್ರರೀಟ ಮಿಶರಣದ ಜ ೂತ್  ಕಡಾಯಿವಾ ರ್ಗ ಸ್ ೀರಿಸಬ ೀಕ್ರತ್ತು. ಪ್ಾೆ ಸಿುಕ್ಅನತ ು 
ಬ್ಬಸಿಯಾದ ಮಿಶರಣಕ ಾ ಸ್ ೀರಿಸಿದಾ ಗ ಅರ್ಗರಗ ೀಟ ಮೀಲ್   ಒಾಂ ದತ ನ ಾಜ್ೂ ಕತ ಮೀಲ ಾದರ ಉ ಾಂ ಟಾ ಗತತ್ು ದ . 
ಅಾಂತ್ಹ ಅರ್ಗರಗ ೀಟ್ ನತು ಬಾಂಧನಕಾರಕದ ಜ ೂತ್  ಮಿಶರಣ ಮಾಡ್ಡ ದಾಗ ಒಟ ಾುರ  ಮಿಶರಣದ ಶಕ್ರು ಹ ಚಾಿಗತತ್ು ದ . 
ಇದರಿಾಂದ ನಿೀರಿನ ನಿಲತೆ ವಿಕ ಗ  ಪರರ್ತರ ೂೀಧ ಉ ಾಂಟಾಗತವುದಲೆ ದ  ಕನಿಷಠ ನಿವಿಹಣ ಾ ವ ಚಿದ ೂ ಾಂದಿ ಗ  
ಕಾಲಕರಮೀಣ ಪರಿಣ ಾಮ ಕಾರಿಯಾದ ರಸ್ ು ಯತ ಉ ತ್ು ಮ ಕ್ಷಮತ್  ಹ ೂಾಂ ದಿರತತ್ು ದ . ಮತಾಂದತವರ ದಾಂತ್  , 
ಇಾಂಡ್ಡಯನ ರ ೂೀ ಡ್ಜ ಕಾಾಂಗ ರಸ್ (ಐಆರ್ ಸಿ) ಎಸ್ಪಿ ೯೮-೨೦೧೩ ರಲ್ಲ ೆ  ರ್ತಳಿಸಿದಾಂತ್   ಒಟ್ ತು ಬ್ಬಟ್ತಮಿನ 

ತ್ೂ ಕದಲ್ಲೆ ಶ ೀಕಡಾ ಆರರಿಾಂದ ಎಾಂ ಟ್ರಷತು ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ ತ್ಾಯ ಜ್ಯ ವನತು ಬ್ಬಟ್ತಮಿನ ಜ ೂತ್  ಸ್ ೀರಿಸಿ ವ ೀರಿಾಂ ಗ್ 

ಕ ೂ ೀಸ್ಿಗಳಲ್ಲೆ ಬಳಸಬಹತದಾರ್ಗದ  ಹಾಗೂ ಪ್ಾೆ ಸಿುಕ್  ತ್ಾಯ ಜ್ಯ ದ ತ್ೂ ಕಕ ಾ ತ್ಾ ಳ   ಬ್ಬೀಳುವ ಬ್ಬಟ್ತಮಿನ ನ 

ಪರಮಾಣ ವನತು ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡಬ ೀಕಾರ್ಗರತತ್ು ದ .  

ಬೃಹತ್ ಬ ಾಂಗಳೂ ರತ ಮಹಾನಗ ರ ಪ್ಾ ಲ್ಲಕ ಯ ೫ ೫ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೆ ೨೦೧೩-೧ ೪ರಿಾಂದ 

೨೦೧೭-೧ ೮ರ ಅವಧಿಯಗ  ಐದತ ವಿಭಾಗಗಳ ದಾ ಖ್ಲ್ ಗಳ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ೆ  
(ಜ್ತಲ್ ೈ ೨೦೧೯ರಿಾಂದ ಮಾರ್ಚ ಿ ೨೦೧೯) ಈ ಕ ಳರ್ಗನ ಅಾಂಶಗಳನತು ಗಮನಿಸಲ್ಾ ರ್ಗದ . 

(i) ೨೦೧೪-೧ ೫ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಬೃಹತ್ ಬ ಾಂಗಳೂ ರತ ಮಹಾನಗರ ಪ್ಾ ಲ್ಲಕ ಯ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ 

ವಿಭಾಗಗಳು76 ಕಾಯಿಗತ್ಗ ೂಳಿಸಿದ ಕ ಲಸಗಳಿಗ  (೧೫ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳಿಗ ) ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್  

                                                           
76

  ಕ ಾಯಿ ನಿ ವಾಿ ಹ ಕ  ಅಭಿಯ ಾಂತ್ರರತ, ರಸ್ ು  ಸ್ ೌಕ ಯಿ ವಿ ಭಾಗ, ದಾಸ ರಹಳಿ ಳ ಮ ತ್ತು ಪಶಿಿಮ ಹ ಾಗೂ ಕ ಾಯಿ ನಿ ವಾಿ ಹ ಕ 
ಅಭಿಯಾಂತ್ರ ರತ, ಬ ೂ ಮ ಮನ ಹ ಳಿ ಳ. 
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ಲ್ ೂ ೀಕ ೂೀಪಯೀರ್ಗ ಇಲ್ಾಖ ಯತ ೨೦೧೩-೧ ೪ರ ದರಪಟಿುಯನತು ಆಧರಿಸಿ ಅಾಂದಾ ಜ್ತಗಳನತ ು 
ಸಿದಧ ಪಡ್ಡಸಲ್ಾರ್ಗದ  ಹಾಗೂ ಮತಖ್ಯ ಅಭಿಯಾಂತ್ ರರ ಅನತಮೀದನ  ಪಡ ಯಲ್ಾ ರ್ಗದ . ಈ ಅಾಂದಾಜ್ತಗಳಲ್ಲ ೆ 
ಆಯತಕು ರ ನಿದ ೀಿಶ ನದಲ್ಲೆ ರ್ತಳಿಸಿ ದಾಂತ್  ಮ.ಕ .ಕ .ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ಿ ವ ೀಸ್ು ಮಾಯ ನ ೀಜ್ಮಾಂಟ ಪ್ ೈವ ೀಟ ಲ್ಲ ಮಿಟ ಡ್ಜ
ಮೂ ಲಕ ತ್ರಿಸಿರತವ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ವನತು ಉ ಪಯೀರ್ಗಸಲ ತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೂ ಡಲ್ಾ ರ್ಗದ .  
ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳಲ್ಲೆ ಉ ಪಯೀರ್ಗಸಲ ತ ೧,೪೦,೩೮೭ ಕ ಜಿ ಒಟ್ ತು ಪರಮಾಣ ದ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ 

ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ವನತು `೩ ೭.೯೦ ಲ ಕ್ಷ ವ ಚಿದಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಾಂದ ಖ್ರಿೀದಿಸಲ್ಾ ಯ ತ್ತ. ಐಆರ್ ಸಿ ಮಾಗಿಸೂ ಚಿಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೀಲ್   ಆಯತಕು ರತ ನಿ ೀಡ್ಡದ ನಿದ ೀಿಶನಗಳನ ತು ಉ ಲೆ ಾಂಘಿಸಿ ಅಾಂದಾ ಜ್ತಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ಪ್ಾೆ ಸಿುಕ್
ಅನತು ಉ ಪಯೀರ್ಗಸಲ ತ ಅವಕಾ ಶ ಮಾಡ್ಡ ದದ ರೂ ಕೂಡ ಅದನತು ಪ್ಾ ಲ್ಲಸದ  ಶ ೀಕಡಾ ೧೦೦ರಷತು ಪೂಣ ಿ 

ಪರಮಾಣ ದಲ್ಲೆ ಬ್ಬಟ್ತಮಿನ ಉ ಪಯೀರ್ಗಸಿರತವುದತ ಹಾಗೂ ತ್ಾ ಯಜ್ಯ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ನ ಬಳಕ ಯತ ಆಗದಿರತವುದತ 
ಕಾಂಡತಬಾಂದಿತ್ತ.  ಮತಾಂದತವರ ದ ತ, ೧ ೫ ರನಿುಾಂಗ್ ಅಕೌಾಂ ಟ ಬ್ಬಲತೆ ಗಳ ಪರಿಶಿೀಲ ನ ಯಾಂ ದ ಬಹರಾಂಗವಾದ 

ಅಾಂಶವ ಾಂದರ  ಬ್ಬಟ್ತಮಿನನ ಪರಮಾಣ ದಲ್ಲೆ ಶ ೀಕಡಾ ೮ರಷತು ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಬ್ಬಬ್ಬಎಮಪಿಯ ಾಂದ 

ಬ್ಬಟ್ತಮಿನ ವ ಚಿಕ ಾ ಹ ಚತವಿರಿ `೮೨.೧ ೭ ಲ ಕ್ಷ ಖ್ಚತಿ, ಅನತಬಾಂಧ-೩.೨೩ ರಲೆ್ಲ ವಿವರಿಸಿದಾಂ ತ್  
ಮಾಡಲ್ಾ ಯ ತ್ತ.  

(ii) ೨೦೧೬-೧ ೭ ಮತ್ತು ೨೦೧೭-೧ ೮ರ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳಿಗ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳು77 ತ್ಯಾರಿಸಿದ 

ಅಾಂದಾ ಜ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಪಿಡಬತುೆ ಡ್ಡ ದರಪಟಿು ೨೦೧೫-೧ ೬ ಮತ್ತು ೨೦೧೬-೧ ೭ರಲ್ಲೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಂತ್   ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ 

ಪರಮಾಣ ವನತು ಉ ಪಯೀರ್ಗಸತ ವ ಅವಕಾಶ ವನತ ು ಒದರ್ಗಸಲ್ಲಲೆ ವಾ ದದ ರಿಾಂದ ೭ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ 
ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ಅನತು ಉ ಪಯೀರ್ಗಸದ ಯೆೀ ಕಾಯಿಗತ್ಗ ೂಳಿಸಲ್ಾ ಯ ತ್ತ. ಅದರಿಾಂದ ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ 

ಬಳಕ ಯಾಗಲ್ಲ ಲೆ ಮತ್ತು ಆಯತಕುರ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳ ಅನತಸರಣ  ಯೂ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  

ಆದದರಿಾಂ ದ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಿ ಭಾಗಗಳು ಆಯತಕು ರ ಮಾಗಿಸ ೂ ಚಿಗಳಿಗ  ವಿರತದಧವಾ ರ್ಗಯೂ ಹ ಾಗೂ 

ಐಆರ್ ಸಿಯ ನಿಬಾಂಧನ ಗಳ ನತು ಪ್ಾ ಲ್ಲಸದ  ೧ ೫ ರಸ್ ು ನಿಮಾಿಣ ದ ಕಾ ಮಗಾ ರಿಗಳ ಲ್ಲೆ ಬ್ಬಟ್ತಮಿನಸ್ 

ಕಾಾಂಕ್ರರೀಟ ಕಾಮಗಾ ರಿಯ ಅನತಗತಣವಾ ರ್ಗ ಬ್ಬಟ್ತಮಿನ ಪರಮಾಣ ವನತು ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡದಿರತ ವುದತ  
`೮೨.೧ ೭ ಲಕ್ಷಗಳಷತು ತ್ಪಿಾಸಬಹತ ದಾ ರ್ಗದದ ಹ ಚತವಿರಿ ಖ್ಚಿಿನಲ್ಲೆ ಪ ರಿಣ ಮಿಸಿತ್ತ. ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ಅನತು ರಸ್ ು 
ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳಲ್ಲೆ ಬಳಸದ ೀ ಇದದ ಕಾರಣ ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ನ ವಿಲ್ ೀವಾ ರಿ/ ತ್ಗತೆವಿಕ ಯ ವಿಷಯದ 

ವಸತು ನಿಷಠ ತ್ ಯ ವಿಫಲತ್ ಯತಾಂಟಾ ಯ ತ್ತ.  

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರವು ಈ ಆಕ್ಷ ೀಪಣ  ಯಲ್ಲೆ ರತವಾಂತ್  ೨೦೧೬-೧ ೭ರಿಾಂದ ೨೦೧೭-೧ ೮ರ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಾಯ ಜ್ಯ 
ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ಅನತು ಉ ಪಯೀರ್ಗಸದ ೀ ಇರತವುದನತ ು ಒಪಿಾ ಕ ೂ ಾಂಡ್ಡತ್ ತ (ಮಾರ್ಚ ಿ ೨೦೨೦). ಮತಾಂದತವರ ದತ, 
೨೦೧೪-೧ ೫ ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ಾೆ ಸಿುಕ್  ತ್ಾಯ ಜ್ಯ ವನತು ಉ ಪಯೀಗ ಮಾಡಬ ೀಕ ಾಂದತ ಅನತಮೀ ದಿಸಿದ 

ಅಾಂದಾ ಜ್ತ ಪಟಿುಗಳಲ್ಲೆ ಅವಕಾಶವಿರಲ್ಲಲ ೆ ವಾ ದದ ರಿಾಂದ ಅದನತು ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳಲ್ಲ ೆ ಬಳಸಲ್ಲಲೆ ಎಾಂ ದತ 
ರ್ತಳಿಸಿತ್ತ. ವಿಭಾಗಗಳು ತ್ಯಾ ರಿಸಿದ ಅಾಂದಾ ಜ್ತಪಟಿುಯಲ್ಲೆ ಪ್ಾ ೆ ಸಿುಕ್ ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ದ ಪಡ ಯತವಿಕ ಯತ 
ಒಳಗ ೂಾಂ ಡ್ಡದತದ ಹಾಗೂ ಮತಖ್ಯ ಅಭಿಯಾಂತ್ ರರತ ಅನತಮೀದನ  ನಿೀಡ್ಡರತವುದರಿಾಂದ ಉ ತ್ುರವನ ತ ು  
ಒಪಿಾ ಕ ೂ ಳಳ ಲ್ಾ ಗತವುದಿಲೆ. ಉ ತ್ು ರವು ಆಯತಕು ರ ನಿದ ೀಿಶನಗಳ ಉ ಲೆ ಾಂಘನ  ಹಾಗೂ ಸಾಂಗರಹಸಿದದ ಪ್ಾೆ ಸಿುಕ್ 

ತ್ಾ ಯ ಜ್ಯ ದ ಬಳಕ  ಮಾಡದಿರತವುದನತು ಎರ್ತು ತ್ ೂೀ ರಿಸಿತ್ತ. 

                                                           

77 ಕ ಾಯಿ ನಿ ವಾಿ ಹ ಕ  ಅಭಿಯಾಂತ್ರರತ, ರಸ್ ು  ಸ್ ೌಕ ಯಿ ವಿಭಾಗ, ಪೂ ವಿ, ದ ಾಸರಹ ಳಿ ಳ  ಮ ತ್ತು ಯಲಹ ಾಂಕ. 
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ಉನುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಲ್ಾೆ ಸೂಚನ  ಗಳನತು ಕಟ್ತುನಿಟಾುರ್ಗ ಪ್ಾಲ್ಲಸಲ್ಾರ್ಗದ ಯೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದ ೀ 
ಉಲೆಾಂಘನ  ಗಳಿಗ  ಸೂಕು ಕ ರಮ ತ್ ಗ ದತಕ  ೂಳಳ ಲ್ಾರ್ಗದ ಯೆ ಎಾಂಬತದನತು ಖ್ಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿಕ  ೂಳಳಲತ ಮೀಲ್ಲಚಿಾರಣಾ 
ಕಾಯಿವಿಧಾನವನತು ಬಲಪಡ್ಡಸತವಾಂತ್  ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 

3.14 ಕಡಿಮ/ವಸೊಲಯಗದ ರಯಜಧನ ಮತು  
 

ಬೃಹತ್ ಬಂೆಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಗೆ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಸೆು ಮೊಲಭೊತ ಸೌಕಯಾ ಮತುು ವಯಡಾ 
ವಿಭಯಗಗಳು ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಐಟಂಗಳಿಗ ೆಉಪಯೇಗಿಸಿದ ರ್ೈೆಜ ಪರಮಯಣದ 
ಉಪಖನಿಜಗಳ ಬದಲಯಗಿ ಕಯಂಪಯಾಕೆಟಡ ಪರಮಯಣಗಳ ಮೇಲ ೆ ರಯಜಧನದ ಪರಗಣರ್ಯೆಿಂದ ಮತುು 
ತಪಯಪದ ರಯಜಧನ ದರದ ಲಕೆಯಕಚಯರದಿಂದ `೨.೧೫ ಕೊೆೇಟಿಯರ್ುಟ ಕಡಿಮ ವಸೊಲಯದ ರಯಜಧನ. 

ವಿವಿಧ ಕಯಮಗಯರ ನಿವಾಹಿಸುವ ಇಲಯಖೆಗಳು/ಏಜನೆಿೆಗಳು (ಡಬುಿಯಇಡಿಎಗಳು) ಕಯಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಿದ 
ಕಯಮಗಯರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಉಪಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ರಯಜಧನ ವಸೊಲು ಮಯಡುವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ 
ವಯಣಜಾ ಮತುು ಕೈೆಗಯರಕಯ ಇಲಯಖ ೆಸುತೊೆುೇಲೆ ಹೆೊರಡಿಸಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೭) ಯಯವ ಗುತಿುಗೆದಯರರು 
ಉಪಖನಿಜಗಳನುು ಬಳಸಿ ಕಯಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವರೆೊೇ ಹಯಗೊ ರಯಜಧನ ಪಯವತಿಸಿರುವ ಬಗೆಗ ಪುರಯವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸದಿರಲಿವೇ ಅಂತಹ ಗುತಿುಗೆದಯರರ ಬಿಲುಿಗಳಿಂದ ರಯಜಧನ ಕಡಿತ ಮಯಡಲು ನಿದೆೇಾಶಸಿತು. 
ಮುಂದುವರದೆು, ನಿದೆೇಾಶಕರು, ಗಣ ಮತುು ಭೊವಿಜ್ಞಯನ (ಮಯರ್ಚಾ ೨೦೧೩), ಡಬುಯಿಇಡಿಎಗಳಿಗೆ 
ಒಪಪಂದದಲ್ಲಿ ಗುತಿುಗೆದಯರರು ರಯಜಧನ ಪಯವತಿಸಿದ ಪುರಯವೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದಾರೆ ರಯಜಧನದ ಜೆೊತೆಗ ೆ
ರಯಜಧನದ ಐದು ಪಟುಟ ಮತುವನುು ದಂಡವಯಗಿ ಕಡಿತಗೊೆಳಿಸುವ ರ್ರತುನುು ಸಕಿರಯಗೆೊಳಿಸಲು 
ನಿದೆೇಾಶಸಿದರು.  

ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮ರಂದ ಮಯರ್ಚ ಾ ೨೦೧೯)  ೨೦೧೪-೧೫ರಂದ ೨೦೧೭-೧೮ರ 
ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಳು ವಿಭಯಗಗಳ78 ರಸೆು ಕಯಮಗಯರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳನುು 
ಪರಶೇಲ್ಲಸಿದಯಗ ಕಯಮಗಯರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಖನಿಜಗಳ ಬಳಕೆಗ ೆರಯಜಧನ ಪಯವತಿಸಿರುವ ಬಗಗೆ ಪುರಯವೆಯ 
ಆಸರ ೆ ಇಲಿದಾರಂದ ರಯಜಧನವನುು ಗುತಿುಗೆದಯರರ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ವಿಭಯಗಗಳು ಕಡಿತ ಮಯಡಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆದರ ೆ ರಯಜಧನದ ಮತುವನುು ಕಳೆಗ ೆ ವಿವರಸಿರುವಂತೆ ಕಡಿಮ ವಸೊಲು 
ಮಯಡಿರುವುದು ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯಯಿತು.  

(i ) ರಸೆುಯ ನಿಮಯಾಣವು ಹಂತಹಂತದ ನಿಮಯಾಣವನುು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತುದೆ ಮತುು ಪರತಿ ಪದರವನುು 
ಬಯಸಿದ ಸಯಂದರತಗೆೆ ಸಂಕ್ಷೇೆಪಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪದರವನುು ಹಯಕಲಯಗುತುದೆ. 
ಕಯಮಗಯರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇೆಪಸುವ ಮುನು ಬಳಕೆಯಯದ ವಸುುಗಳ ವಯಸುವಿಕ ಪರಮಯಣದ ಮೇಲೆ 
ರಯಜಧನವನುು ವಸೊಲು ಮಯಡಬೆೇಕಿತುು. ಎರಡು ವಿಭಯಗಗಳು79 ಕಯಮಗಯರಗಳ ವಿವಿಧ 
ಐಟಂಗಳಿಗ ೆರಯಜಧನವನುು ನಿಧಾರಸುವಯಗ ಸಂಕ್ಷೇೆಪಸುವ ಮುನು ಬಳಕಯೆಯದ ಉಪಖನಿಜವಯದ 

                                                           
78  ಕ ಾಯಿ ನಿ ವಾಿ ಹ ಕ ಅಭಿಯಾಂತ್ ರರತ, ರಸ್ ು ಮ ೂ ಲಸ್ ೌಕ ಯಿ ವಿಭಾಗಗಳ ು: ಬ ೂ ಮ ಮನ ಹ ಳಿ ಳ, ಆರ್ಆ ರ್ನ ಗರ, ದಾಸ ರಹ ಳಿಳ 

ಮ ತ್ತು ಪೂ ವಿ, ಕ ಾಯಿ ನಿ ವಾಿ ಹ ಕ ಅಭಿಯಾಂತ್ರರತ, ವಾಡ್ಜ ಿ ವಿಭಾಗ ಗಳ ು, ದಾಸರಹ ಳಿ ಳ, ಯಲಹ ಾಂಕ ಮತ್ತು 
ಚಾಮರ ಾಜ್ಪ್ ೀ ಟ . 

79 ಕ ಾಯಿ ನಿ ವಾಿ ಹ ಕ ಅಭಿಯಾಂತ್ರರತ, ರಸ್ ು ಮ ೂ ಲಸ್ ೌಕ ಯಿ ವಿಭಾಗ: ಆರ್ಆ ರ್ ನ ಗರ ಮ ತ್ತು ವಾಡ್ಜ ಿ ವಿಭಾಗ: 

ದಾಸರಹ ಳಿ ಳ. 
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ನಿಜವಯದ ಪರಮಯಣಕಕೆ80  ಬದಲಯಗಿ ವಿವಿಧ ಉಪಖನಿಜಗಳ ಮಿಶರಣರೊಪಕಕೆ (ಮುರರಂ, ಮರಳು, 
ಜೆಲ್ಲಿ, ಮುಂತಯದವುಗಳು) ಅನವಯ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ.  ಉಪಖನಿಜಗಳನುು ಹೆೊರತೆಗೆದು ಬಳಕೆ 
ಮಯಡಿದ ನಿಜವಯದ ಪರಮಯಣದ ಬದಲಯಗಿ ವಿವಿಧ ಉಪಖನಿಜಗಳ ಸಂಕ್ಷೇೆಪಸಿದ ಪರಮಯಣದ ತಪುಪ 
ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಗುತಿುಗೆದಯರರ ರಸೆು ಕಯಮಗಯರಯ ಬಿಲುಿಗಳಿಂದ ರೆ್ೈಜ ಮೌಲಾಕಿಕಂತ  
`೮೫.೧೬ ಲಕ್ಷಗಳರ್ುಟ ರಯಜಧನವು ಕಡಿಮ ವಸೊಲಯಗಿದೆ (ಅನುಬಂಧ-೩.೨೪ಎ). 

(i i ) ಸಕಯಾರದ ಆದೆೇಶ ದಿರ್ಯಂಕ ೧೩-0೩-೨೦೧೪ರ ಪರಕಯರ ಸಿವಿಲ್  ಕಯಮಗಯರಗಳಲ್ಲ ಿಉಪಯೇಗಿಸಿದ 
ಜಲೆ್ಲಿ ಮತುು ಮರಳಿಗೆ ಕರಮವಯಗಿ ಪರತಿ ಘನಮಿೇಟರ್ ಗೆ `೧೦೮ ಮತುು `೧೦೩ ಎಂದು 
ನಿಧ್ಯಾರತವಯಗಿದೆ. ರ್ಯಲುಕ ವಿಭಯಗಗಳ81 ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಶೇಲರೆ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬಂದದಾೆೇರ್ಂೆದರೆ ಒಂದು ಘನಮಿೇಟರ್  ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ̀ ೬೦ ಮತುು ಒಂದು ಘನಮಿೇಟರ್  ಮರಳಿಗೆ 
`೫೪ರಂತೆ ರಯಜಧನ ವಸೊಲು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಇದರಂದ ನಿದಯಾರತ ದರಕಿಕಂತ ರಯಜಧನ 
ವಸೊಲ್ಲನ ಮತುದಲ್ಲಿ `೮೧.೦೭ ಲಕ್ಷಗಳರ್ುಟ ಕಡಿಮಯುಂಟಯಯಿತು (ಅನುಬಂಧ-೩.೨೪ಬಿ). 

ಮುಂದುವರದೆು, ಚಯಮರಯಜಪೇೆಟೆ ವಿಭಯಗದ ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಶೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ 
ಅಂಶವೆೇರ್ಂೆದರೆ ರಯಜಧನದ ಪಯವತಿಯ ಪುರಯವೆ ಲಭಾವಿಲಿದಿದಾರೊ ಕೊಡ `೪೮.೨೯ ಲಕ್ಷಗಳರ್ುಟ 
ರಯಜಧನದ ಮತುವನುು ವಸೊಲು ಮಯಡಲಯಗಿಲಿ (ಅನುಬಂಧ-೩.೨೪ಸಿ). 

ಹಿೇಗೆ, ರಯಜಧನದ ತಪುಪ ಲೆಕಯಕಚಯರ, ಗುತಿುಗೆದಯರರಂದ ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ವಸೊಲಯತಿ ಹಯಗೊ ತಪುಪ 
ದರಗಳ ಅಳವಡಿಕಯೆು `೨.೧೫ ಕೊೆೇಟಿ ಮತುದ ರಯಜಧನವು ವಸೊಲಯಗದಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಕಡಿಮ 

ದರದಲ್ಲಿ ವಸೊಲ್ಲಯಯಗುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು. ಜ ೂತ್ ಗ  ರಾಜ್ಧನದ ಐದತಪಟ್ತು ಮತ್ು ವಾ ದ  

`೧ ೦.೭೩ ಕ ೂ ೀಟಿಯನತು ದಾಂಡವ ಾರ್ಗ ವಸೂ ಲ್ಲಸತವುದತ.  

ರಯಜಾ ಸಕಯಾರ ಈ ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರ್ಯ ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಯನುು ಒಪಪಕೊೆಂಡು (ಮಯರ್ಚಾ ೨೦೨೦) ರಯಜಧನದ 
ಮತು `೯೭.೩೫ ಲಕ್ಷಗಳನುು ವಸೊಲು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಮತುು ಉಳಿದ ಮತುದ ವಸೊಲ್ಲಗಯಗಿ 
ಗುತಿುಗೆದಯರರಗೆ ಸೊಚ್ರ್ಯಪತರಗಳನುು ರವಯನಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಆದರ ೆದಂಡದ ವಸೊಲಯತಿಯ 
ಬಗೆಗ ಉತುರವು ಮೌನವಯಗಿತುು. 

ಕಡ್ಡಮ ವಸೂಲ್ಾರ್ತ/ವಸೂಲ್ಾರ್ತಯಾಗದಿರತವುದನತು ತ್ಡ ಗಟ್ುಲತ ಪ್ಾವರ್ತಗಳಿಗಾರ್ಗ ಬ್ಬಲಗಳನತು 
ಅನತಮರ್ತಸತವ ಮದಲತ ಅನಿಯವಾಗತವ ದರಗಳಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್  ಎಲ್ಾೆ ಲ್ ಕಾಾಚಾರಗಳನತು 
ಸಾಂಪೂಣಿವಾರ್ಗ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬ ೀಕ  ಾಂದತ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ . 

 

 

                                                           
80  ಅಪ್ ೀಕ್ಷಿತ್ ಒಾಂ ದತ ಘನಮಿ ೀ ಟ್ರ್ ಕ ಾಾಂ ಪ್ ಾಯಕ ು ದಪಾಕ  ಾ ವಾಟ್ರ್ಬ ೌಾಂಡ್ಜ ಮಕ ಾಡ ಮ (ಡಬತುೆಬ್ಬಎ ಮ) ಮ ತ್ತು ವ ಟ ಮಿ ಕ್ಿ 

ಮಕ ಾಡಮ (ಡ ಬತುೆಎ ಮ ಎ ಮ) ಮಿ ಶರಣಕ  ಾ ಸ್ ಾುಕ್ಿ ಪರಮಾ ಣಕ್ರ ಾಾಂ ತ್ಲ ೂ ೧.೩ ೩ ಪಟ್ತು ಹ  ಚತಿ ಜ ಲ್ಲಯೆ ಅವಶಯಕ ತ್ ಯ ದ . 
ಏಕ  ಾಂದರ  ಸ್ ಾುಕ್ಿ ಮಾಡ್ಡ ದಾಗ ಷಡತ ಿಜಿ ೀ ಯ ಆಕ ಾರ ಮ ತ್ತು ವಾಯ್ಡ ಿಗಳ ನ ತು (ಏ ರ್ ಪ್ಾಯಕ  ೀಜ್) ಹ  ೂ ಾಂದಿರತತ್ು ದ . ಗತ ಣಾಕ ಾ ರ 

ಅಾಂಶ ೧.೩ ೩ ಸಿ ೆರವಾರ್ಗ ರತತ್ುದ . ಆ ದದರಿ ಾಂದ ಕ ಾಾಂಪ್ಾಯಕ್ಷ ನ ಮಾ ಡತವ ಮದಲ್ಲ ನ ಜ ಲ್ಲಯೆ ರಾಯಧನ ವ ು ಕ ಾಾಂಪ್ಾಯಕ್ಷ ನ 

ನ ಾಂತ್ರದ ರಾಯ ಧನಕ್ರಾ ಾಂತ್ ೧.೩ ೩ ಪಟ್ತು ಹ  ಚಾಗಿತತ್ ುದ .  
81 ಕ ಾಯಿ ನಿ ವಾಿ ಹ ಕ ಅಭಿಯಾಂತ್ರ ರತ, ರಸ್ ು ಮ ೂ ಲಸ್ ೌಕ ಯಿ ವಿಭಾಗ: ಬ ೂ ಮ ಮನ ಹ ಳಿ ಳ, ದಾಸರಹ ಳಿ ಳ ಮ ತ್ತು ಪೂ ವಿ;  

ಕ ಾಯಿ ನಿ ವಾಿ ಹ ಕ ಅಭಿಯಾಂತ್ರರತ,  ವಾಡ್ಜ ಿ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹ ಾಂಕ. 
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3.15 ವಸೊಲಯಗದ ಆಸಿು ತರೆಗೆಯಿಂದ ಆದಯಯದ ನರ್ಟ  
 

ಉಪಕಂದಯಯ ಅಧಿಕಯರಗಳು, ಗಯಂಧಿೇನಗರ ಉಪವಿಭಯಗ, ಇವರು ಕಂೆಪೇೆಗೌಡ ಮಟೊೆರೇ ನಿಲಯಾಣಕಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಿು ತರೆಗಯೆ ಬಯಕಿಯ ವಸೊಲಯತಿಯನುು ಅನುಸರಣ ೆ ಮಯಡಲು ವಿಫಲರಯಗಿದುಾ  
ಬಂೆಗಳೂರು ಮಟೊೆರೇ ರೈೆಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು ಬಡಿಾ ಸೇೆರದಂತ ೆ`೬.೭೬ ಕೊೆೇಟಿ ಆಸಿು ತರೆಗಯೆನುು 
ಪಯವತಿಸದಿರುವಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಕರ್ಯಾಟಕ ಪುರಸಭ ೆಕಯಯಿದೆ, ೧೯೭೬ರ ಪರಚಛೆೇದ ೧೦೮-ಎರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ಯೊನಿಟ್  
ಏರಯಯ ವಯಾಲುಾ (ಯುಎವಿ) ಯನುು ಆಧರಸಿ ಸವಯಂ ನಿಧಾರಣೆ ಆಸಿು ತೆರಗ ೆ ಪದಧತಿಯನುು 
ಪಯರರಂಭಸಲು ಬೃಹತ್  ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕ ೆ ಆಸಿು ತೆರಗ ೆ ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೦೯ನುು 
ಅಧಿಸೊಚಿಸಿತು (ಜನವರ ೨೦೦೯). ಬಳಕಯೆ ಸವರೊಪವನುು ಆಧರಸಿ ಖಯಲ್ಲ ಭೊಮಿ, ಕಟಟಡ, ವಿವಿಧ 
ವಗಾದ ಕಟಟಡಗಳಿಗ ೆವಿಭನು ಪರದೆೇಶಗಳನುು/ಬಿೇದಿಗಳನುು ವಲಯಗಳಯಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಭನು ದರಗಳನುು 
ನಿಧಾರಸಲಯಯಿತು.  ಈ ಉದೆಾೇಶಕಯಕಗಿ ಬಿಬಿಎಮ್ ಪಯ ಪರಧಿಯ ಕ್ಷೇೆತರವನುು ಆರು ಮೌಲಾ 
ವಲಯಗಳಯಗಿ (ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ ಮತುು ಎಫ್ ) ಹಯಗೊ ಆಸಿುಗಳನುು ೧೮ ವಗಾಗಳಂೆದು (೫ ವಸತಿ 
ಮತುು ೧೩ ವಸತಿಯೆೇತರ) ವಿಂಗಡಿಸಲಯಯಿತು.  

ಬೃಹತ್  ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆ ಆಯುಕುರು (೧೬ ಮಯರ್ಚ ಾ ೨೦೧೬) ಪರರ್ೃತ 
ಅಧಿಸೊಚ್ರೆ್ಗ ೆತಿದುಾಪಡಿ ಜಯರ ಮಯಡಿ (೨೮ ಮಯರ್ಚ ಾ ೨೦೧೬) ‘ಎ’ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಗಾ VI ರ82 ಕಳೆಗ ೆ
ಬರುವ ಎಲಿ ಆಸಿುಗಳಿಗ ೆಆಸಿು ತರೆಗೆಯನುು ಪರತಿ ಚ್ದರ ಅಡಿಗೆ `೨೫ರಂತೆ ನಿಧಾರಸಲಪಟಿಟದೆ. ಇದಲಿದೆ 
ಪರರ್ೃತ ಆದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೇವಯಪರದೆೇಶದ ವಗಾ VII, VIII, IX(i), X, XI, ಮತುು  XII ರ ಕೆಳಗೆ 
ವಗಿೇಾಕರಸಲಯದ ವಸತಿಯೆೇತರ ಪರದೇೆಶದ ಅಧಾದರ್ಟನುು ಲೆಕಯಕಚಯರ, ಮಯಡಲು ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸಿದೆ 
ಹಯಗೊ ವಗಾ VI ರ ಕೆಳಗ ೆಬರುವ ಆಸಿುಗಳಿಗ ೆಅನವಯವಯಗುವುದಿಲಿ.  

ಉಪಕಂದಯಯ ಅಧಿಕಯರಯವರ ಕಯಯಯಾಲಯ, ಗಯಂಧಿೇನಗರ ಉಪವಲಯ, ಬೃಹತ್  ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆ ದಯಖಲೆಗಳ ಪರೇಕ್ಷಯ-ತನಿಖೆಯ ಕಯಲದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮) ಗಮನಿಸಿದ 
ವಿರ್ಯವೆಂದರ ೆಈ ಕಯಯಯಾಲಯದ ವಯಾಪುಗ ೆಮೊರು ಮಟೊೆರೇ ರೆೈಲು ನಿಲಯಾಣಗಳಯದ ರ್ಯಡಪರಭು 
ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ ಸೆಟೇಶನ್ , ಸಿಟಿ ರೆೈಲೆವೇ ಸೆಟೇಶನ್  ಮತುು ಮಂತಿರ ಸೆಕವೇರ್ -ಸಂಪಗೆ ರಸೆು, ಈ ಮೊರು ಮಟೆೊರೇ 
ರೆೈಲೆವ ನಿಲಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಕಂದಯಯ ಅಧಿಕಯರಯವರು ೨೦೧೬-೧೭ಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಟೆೊರೇ ರೆೈಲು ನಿಗಮದಿಂದ ಪಯವತಿಸಬೇೆಕಯದ ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ ರೆೈಲು ನಿಲಯಾಣದ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು ಮಯತರ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ನಿಲಯಾಣಗಳ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆ ಪರಸಯುಪ ಮಯಡಿಲಿ ಹಯಗೊ ಪರಸಯುಪಸದ ಬಗೆಗ 
ಕಯರಣಗಳನೊು ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ. 

ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ ಸೆಟೇಶನ್  ಆಸಿು ತೆರಗ ೆನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತುರ್ುಟ ಪರಶೇಲರೆ್ಯ ನಂತರ ಈ 
ಕಳೆಗಿನ ವಿರ್ಯಗಳು ಗಮನಕಕೆ ಬಂದಿವೆ. 

                                                           
82 ಎಲಯ ಿವಸತಿಯೆೇತರ, ಬಳಕೆಯ ಆಸಿು, ಕೆೇಂದಿರೇಕೃತ ಹವಯ ನಿಯಂತರಣ/ಎಸಕಲೇೆಟರ್ಗಳು (ಬಳಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಲದಿಿರಲ್ಲ)ಮತುು 

ಮಯಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಯನ ಮತುು ಜೆೈವಿಕ ತಂತರಜಯಾನ ಸೆೇರದಂತೆ ಒಬುರು ಅಥವಯ ಅರ್ೆೇಕರ ವಯಸ, ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಯ 
ಸಂಸೆಥಗಳು, ೮ರ್ೆೇ ವಗಾ ಮತುು ೯(ii)ರ್ೆೇ ವಗಾದ ಕೆಳಗೆ ವಗಿೇಾಕರಣವಯಗದ ಆಸಿುಗಳು. 
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(i ) ಕರ್ಯಾಟಕ ರಯಜಾ ರಸೆು ಸಯರಗ ೆ ಸಂಸೆಥಗೆ (ಕರಯರಸಯಸಂ) ಸೆೇರದ ೭ ಎಕರ ೆ ೨೦ ಗುಂಟೆ83  

ಭೊಮಿಯನುು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಟೆೊರೇ ರೆೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಬಿಎಮ್ ಆರ್ ಸಿಎಲ್ ) ಇವರಗೆ 
ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ ಮಟೆೊರೇ ರೆೈಲು ನಿಲಯಾಣ ನಿಮಯಾಣ ಮಯಡಲು ಹಸಯುಂತರಸಲಯಯಿತು  
(ಮಯರ್ಚ ಾ ೨೦೧೩). ಬಿಎಮ್ ಆರ್ ಸಿಎಲ್  ೨೯ ಆಗಸ್ು ೨೦೧೭ರಂದು ಈ ಸವತಿುಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೨೦೧೩-
೧೪ರೆ್ೇ ಸಯಲ್ಲನ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆಯದ `೭.೯ ಲಕ್ಷಗಳನುು (ದಂಡ ಮತುು ಬಡಿಾ ಸೆೇರಸಿ) ಖಯಲ್ಲ 
ನಿವೆೇಶನಕಕೆ ಪಯವತಿ ಮಯಡಿತುು ಮತುು ನಂತರದ ವರ್ಾಗಳಿಗ ೆಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು ಪಯವತಿಸಿಲಿ. 
೨೦೧೪-೧೫ ಮತುು ೨೦೧೫-೧೬ರೆ್ೇ ಸಯಲ್ಲಗೆ ಪಯವತಿಸಬೇೆಕಯದ ಆಸಿು ತೆರಗ ೆಒಟುಟ ಮತು `೮.೧೦ ಲಕ್ಷ 
(ಪರತಿ ವರ್ಾಕೆಕ `೪.೦೫ ಲಕ್ಷಗಳು) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಯಿತು.  

(i i ) ಜಂಟಿ ಆಯುಕುರು (ಪಶಚಮ), ಇವರು ದಿರ್ಯಂಕ ೧-೪-೨೦೧೬ರಂದ ಜಯರಗೆ ಬರುವಂತೆ 
ಬಿಎಮ್ ಆರ್ ಸಿಎಲ್  ಹೆಸರಗ ೆಖಯತೆ ವಿಭಜಿಸಿ84 ರೆ್ೊೇಂದಯಯಿಸಲು ಅನುಮೇದರೆ್ ನಿೇಡಿದರು 
(ಜೊನ್  ೨೦೧೭), ಉಪಕಂದಯಯ ಅಧಿಕಯರ, ಗಯಂಧಿೇನಗರ ಇವರು ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ ನಿಲಯಾಣಕಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೨೦೧೬-೧೭ರೆ್ೇ ಸಯಲ್ಲನ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು `೬೩.೯೪ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ  
ಜೊನ್  ೨೦೧೭ರಂದು ಒಂದು ವಿಶೆೇರ್ ಸೊಚ್ರ್ಯ ಪತರದ ಮುಖೇೆನ, ಖಯಲ್ಲ ನಿವೆೇಶನ ಹಯಗೊ 
ಕಟಟಡಕಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು ಈ ಸೊಚ್ರ್ಯ ಪತರವನುು ಸಿವೇಕರಸಿದ ೧೫ 
ದಿವಸಗಳೂೆಳಗೆ ಪಯವತಿಸಬೇೆಕೆಂದು ಆದೆೇಶ ಮಯಡಿದರು. ತದನಂತರ ಜುಲೈೆ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಬೆೇಡಿಕೆ 
ಸೊಚ್ರ್ಯೆನುು ಸಹ ನಿೇಡಲಯಯಿತು. ಆದರ,ೆ ಬಿಎಮ್ ಆರ್ ಸಿಎಲ್  ಯಯವುದೆೇ ಮತುವನುು 
ಪಯವತಿಸಲ್ಲಲಿ (ಆಗಸ್ಟ  ೨೦೧೯). ಕಾರಣಗಳನತು ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನ ಗ  ಒ ದರ್ಗಸಿರತವುದಿಲ ೆ . 

(i i i ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು ಪರಶೇಲ್ಲಸಿದಯಗ ಸಹಯಯಕ ಕಂದಯಯ ಅಧಿಕಯರಗಳು 
(ಸ.ಕ.ಅ) ಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಯಗ ಚ್ದರಡಿಯ ದರವನುು ೬ರೆ್ೇ ವಗಾಕೆಕ ಅಂದರೆ 
`೨೫/ಚ್ದರ ಅಡಿ ರಂತೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ದರದ ಬದಲಯಗಿ ೫ರೆ್ೇ ವಗಾಕಕೆ85 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಸವಯಂ ಆಕರಮಿತ ಪರತಿ ಚ್ದರ ಅಡಿಗೆ `೧೨.೫೦ರಂತೆ ತಪಯಪಗಿ ನಮೊದಿಸಿದುಾ ಕಂಡುಬಂದಿತು.  

(i v) ಮುಂದುವರದೆು ಸ.ಕ.ಅ.ರವರು ಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಯಗ ಕಟಟಡ ಪರದೇೆಶದ ಶೆೇಕಡಯ 
೨೫ರರ್ಟನುು ವಗಾ ೬ರ ಕಳೆಗ ೆಬರುವ ಅಸಿುಗಳಿಗ ೆಪರರ್ಕರಸಿದ ಆದೆೇಶಗಳು ಅನವಯವಯಗದಿದಾರೊ 
ಬಳಕ ೆಅಥವಯ ಸೆೇವಯ ಪರದೇೆಶವೆಂದು ಪರಗಣಸಿ ಚ್ದರಡಿಯ ದರದ ಶೆೇಕಡಯ ೫೦ರ ಪರಕಯರ 
ಲೆಕಯಕಚಯರ ಮಯಡಿ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು.  

(v) ಆಸಿುಯನುು ತಪಯಪಗಿ ೫ರೆ್ೇ ವಗಾಕಕೆ ಸೆೇರಸಿರುವುದು ಮತುು ಶೆೇಕಡಯ ೨೫ರರ್ುಟ ಪರದೇೆಶವನುು ಸೆೇವಯ 
ಪರದೇೆಶವರ್ಯುಗಿ ತಪಯಪಗಿ ಪರಗಣಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಯಷ್ಟ್ಾಕ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆ ಪರಭಯವದಿಂದ 
೨೦೧೬-೧೭ರೆ್ೇ ಸಯಲ್ಲಗೆ ಅನುಬಂಧ-೩.೨೫ರಲ್ಲಿ ತೆೊೇರಸಿರುವಂತೆ ನಿಯಮದ ಪರಕಯರ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೆೇಕಯದ ಮತುಕಿಕಂತ `೮೪.೫೫ ಲಕ್ಷದರ್ುಟ ಆಸಿು ತೆರಗಯೆನುು ಕಡಿಮ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 

(vi ) ಸಹಯಯಕ ಕಂದಯಯ ಅಧಿಕಯರಯವರು ಆಸಿು ತೆರಗ ೆ ಬಯಕಿಯ ಬಗೆಗ ವಿಶೆೇರ್ ಸೊಚ್ರ್ೆ 
ಹೆೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಯಲಕಯಲಕಕೆ ಅನುಗುಣವಯಗಿ ಕರಮ ಕೈೆಗೊೆಳುಳವುದಯಗಲ್ಲೇ ಅಥವಯ ಬೃಹತ್  
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆ ಉನುತ ಅಧಿಕಯರಗಳ ಗಮನಕಕೆ ತರುವುದಯಗಲ್ಲೇ 
ಮಯಡಲ್ಲಲಿ. ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯ ನಂತರವೇೆ (ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮) ಸ.ಕ.ಅ.ರವರು 

                                                           
83 ನಿವೆೇಶನ ವಿಸಿುೇಣಾ ೩,೨೬,೭೦೦ ಚ್ದರ ಅಡಿ, ನಿಮಿಾಸಿದ ಪರದೆೇಶ ೧೯೪೩೯೬ ಚ್ದರ ಅಡಿ. 
84  ಆಸಿುಯ ಮಾಲ್ಲೀ ಕ ತ್ಿವನ ತು ಮಾರಾಟ್ವ ಲೆದ  ಬ ೀರ   ಕ ಾರಣಗಳಿ ಾಂ ದ ವಗಾಿ ಯಸಿ ದರ  ಅದನತು ಖಾತ್ ಾ ವಗಾಿ ವ ಣ  ಎಾಂ ದ ತ 

ಕ ರ ಯಲ್ಾಗತತ್ ುದ  
85 

 ವಗಿ- V: ಕ  ೀಾಂ ದಿರೀ ಯ ಹ ವಾನಿ ಯಾಂತ್ರ ಣ ಸ್ ೌಕ ಯಿ ವಿಲೆದ ವಸ ರ್ತ ಯೆೀತ್ ರ ಕ ಟ್ು ಡಗಳು 
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ಬಿಎಮ್ ಆರ್ ಸಿಎಲ್ ಗೆ ಡಿಮಯಾಂಡ  ರೆ್ೊೇಟಿೇಸನುು ನಿೇಡಿ (ಜುಲೈೆ ೨೦೧೯) ಪರರ್ಕರಸಲಯದ ಆಸಿು 
ತೆರಗಯೆನುು (ಪರತಿ ವರ್ಾ `೧.೪೮ ಕೊೆೇಟಿಯಂತೆ) ಅನುಬಂಧ-೩.೨೫ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸಿರುವಂತೆ 
ಪಯವತಿ ಮಯಡಲು ನಿದೆೇಾಶಸಿದರು. 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ ವಿರ್ಯಗಳನುು ಅವಲೆೊೇಕಿಸಿದಯಗ ಸಹಯಯಕ ಕಂದಯಯ ಅಧಿಕಯರಯವರು ಕಂೆಪೆೇಗೌಡ 
ಮಟೆೊರೇ ಸೆಟೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಿು ತೆರಗ ೆ ಬಯಕಿಯ ವಸೊಲ್ಲನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಕಯಯೇಾನುಮಖರಯಗದಿದಾ ಕಯರಣ, ಅನುಬಂಧ ೩.೨೫ರಲ್ಲ ಿ ವಿವರಸಿದಂತೆ, ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಿಂದ 
`೬.೭೬ ಕೊೆೇಟಿಯರ್ುಟ (೨೦೧೪-೧೫ರಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರವರೆಗಿನ ಬಡಿಾ ಸೆೇರ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಗೆೆ ಸಂದಯಯವಯಗಲ್ಲಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಮಟೆೊರೇ ಸೆಟೇರ್ನ್ಗಳಿಗೆ  
(ಸಿಟಿ ರೆೈಲೆವೇ ಸೆಟೇಶನ್, ಮಂತಿರ ಸೆಕವೇರ್ ರೆೈಲೆವೇ ಸೆಟೇಶನ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಿು ತೆರಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ 
ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ.ಕ.ಅ.ರವರ ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯತೆ ತೆೊೇರದ ಕಯರಣ ಎಲಿವೂ ಒಗೊಗಡಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಗೆೆ ಗಮರ್ಯಹಾವಯದ ಆದಯಯದ ನರ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು.  

ಇದು ಒಂದು ದೃಷಯಟಂತ ಪರಕರಣವಯಗಿರುವುದರಂದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕ ೆಇತರ 
ಮಟೆೊರೇ ನಿಲಯಾಣಗಳ86 ಬಗೆಗಯೊ ಗಮನ ಹರಸಿದರೆ ಆದಯಯದ ನರ್ಟದ ಸಂಭವನಿೇಯತೆಯನುು 
ಪರಹರಸಬಹುದು. 

ರಯಜಾ ಸಕಯಾರ ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಗಳನುು ಒಪಪಕೊೆಂಡಿತು (ಮಯರ್ಚ ಾ ೨೦೨೦) ಹಯಗೊ ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ 
ಬೆೇಡಿಕೆ ಸೊಚ್ರ್ಯೆನುು ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ (ಜನವರ ೨೦೨೦) ಎಂದು ಉತುರಸಿತು. ಆದರ,ೆ ಸಕಯಾರದ 
ಉತುರವು ಕಡಿಮ ನಿಧ್ಯಾರ ಮಯಡಿದವರ ವಿರುದಧ ಕರಮ ತೆಗದೆುಕೆೊಳುಳವ ಬಗೆಗ, ಇತರ ಎರಡು 
ನಿಲಯಾಣಗಳ ತೆರಗ ೆ ನಿಧ್ಯಾರ ಮಯಡದಿರುವ ಬಗೆಗ ಹಯಗೊ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುು ಪಯವತಿ ಮಯಡದಿರುವ 
ವಿರ್ಯವನುು ಮುಂದುವರೆಸದಿರುವ ಬಗೆಗ ಮೌನವಯಗಿದೆ. ಆಸಿು ತೆರಗ ೆಪಯವತಿಸುವುದು ಆಸಿು ಮಯಲ್ಲೇಕರ 
ಹೆೊಣೆಯಯಗಿದಾರೊ, ಶಯಸನಬದಾ ನಿಬಂಧರೆ್ಗಳು ತೆರಗ ೆಸಂಗರಹಿಸುವ ಅಧಿಕಯರಗಳನುು ಎಲಯಿ ಆಸಿುಗಳನುು 
ತೆರಗಯೆ ಬಲಯೆಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಯಗಿ ತರುವ ಜವಯಬಯಾರಯಿಂದ ಮುಕುಗೆೊಳಿಸುವುದಿಲಿ. ಆದಾರಂದ 
ಯಯವುದೆೇ ಆಸಿುಯನುು ಆಸಿು ತೆರಗ ೆ ಪಯವತಿಯಿಂದ ಹೆೊರತುಪಡಿಸದಿರುವ ಬಗೆಗ ಶೇಘರದಲ್ಲಿ 
ಕಯಯಾವಿಧ್ಯನವನುು ರೊಪಸುವ ಅಗತಾವಿದೆ. 

ತ್ಪ್ಾಾದ ಮೌಲಯಮಾಪನಕ  ಾ ಕಾರಣವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರತದಧ ಸೂಕು ಕ ರಮ ಕ  ೈಗ ೂಳಳಲತ ಶಿಫಾರಸತ 
ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ  ಮತ್ತು ಎಲ್ಾೆ ಆಸಿು ಗಳನತು ತ್ ರಿಗ  ವಾಯಪಿುಯಲೆ್ಲ ತ್ರಲ್ಾರ್ಗದ ಯೆ ಎಾಂಬತದನತು 
ಖ್ಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿಕ  ೂಳಳ ಲತ ಸೂಕು ವಯವಸ್  ೆ ಯನತು ರೂಪಿಸಬ ೀಕತ. 

 

 

 

                                                           
86 ಆಗಸ್ ು ೨೦೧೯ರ ಲ್ಲೆದದಾಂತ್  ೪ ೦ ಮ ಟ ೂ ರೀ ನಿ ಲ್ಾದಣಗಳಿ ವ . 
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3.16 ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕವನುು ಎರಡು ಬಯರ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಕಯರಣ, ಬೃಹತ್ ಬಂೆಗಳೂರು 
ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆಿಂದ ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದ ಹೆಚ್ುಚವರ ಸಂಗರಹಣೆ 

 

ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದಲಿ್ಲ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕವನುು ಕಡಿತಗೊೆಳಿಸದ ೆಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದ ಪೊಣಾ ಮತುವನುು 
ಸಯವಾಜನಿಕರಂದ ವಸೊಲ್ಲ ಮಯಡಿದಾರಂದ ಬೃಹತ್  ಬಂೆಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆ ನಗರ 
ಯೇಜರ್ಯ ವಿಭಯಗವು `೪.೦೫ ಕೊೆೇಟಿ ಹಚೆ್ುಚವರ ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕವನುು ಸಂಗರಹಿಸುವಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು.  

ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರ ಅನುಮೇದಿಸಿದ (ಫೆಬರವರ ೨೦೦೪) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕ ೆ ಕಟಟಡ 
ಉಪವಿಧಿಗಳು ೨೦೦೩ರ ಉಪವಿಧಿ ೩.೧ರ ಪರಕಯರ ಯಯವುದೆೇ ನಿಮಯಾಣ ಅಥವಯ ಪುನರ್ನಿಮಯಾಣ 

ಮಯಡಲು ಅಥವಯ ಮೊಲ ವಸುುಗಳ ಬದಲಯವಣೆ ಮಯಡಲ್ಲಚಿಚಸುವವರು ಅಥವಯ ಮಯಡಲು 
ಕಯರಣವಯದಲ್ಲಿ ಪಯರಧಿಕಯರದಿಂದ ಪರವಯನಗಿ ಪಡೆಯಬೆೇಕು. (ಆಯುಕುರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ 
ಪಯಲ್ಲಕ ೆಅಥವಯ ಅಂತಹ ಯಯವ ಅಧಿಕಯರಗೆ ಆಯುಕುರು ಕಟಟಡ ನಿಮಯಾಣ ಪರವಯನಗಿ ಮಂಜೊರು 
ಮಯಡಲು ಅಧಿಕಯರವನುು ನಿಯೇಜಿಸುತಯುರೆಯೇ ಅವರು). ಮುಂದುವರದೆು, ಕಟ್ುಡ ಉ ಪವಿಧಿಗಳು 
೨೦೦೩ ರ ಉಪವಿಧಿ ೩.೭.೨ ಪರಕಯರ ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದ ಶೆೇಕಡಯ ೫ರ ಭಯಗಕಿಕಂತ ಕಡಿಮಯಯಗಿರದ 
ಹಯಗೊ ಕನಿರ್ಟ `೫೦ ಕಕೆ ಸಿೇಮಿತವಯದ  ಮತುವನುು ಕಟಟಡ ಪರವಯನಗಿ ಅಜಿಾಯಂದಿಗೆ ಪರಶೇಲರ್ಯ 
ಶುಲಕವರ್ಯುಗಿ ಪಯವತಿಸಬೇೆಕು. ಈ ಮತುವನುು ಮರುಪಯವತಿ ಮಯಡಲಯಗುವುದಿಲಿ.  ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದ 
ಬಯಕಿ ಮತುವನುು ಪಯರಧಿಕಯರದಿಂದ ಬೆೇಡಿಕೆ ಪತರ ಪಡೆದಯಗ ಪಯವತಿಸತಕಕದುಾ.  

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆು ವಸತಿ ಮತುು ವಸತಿಯೆೇತರ/ವಯಣಜಾ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ 
ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕ ಹಯಗೊ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕದ ದರಗಳನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು (ಸೆಪಟಂಬರ್  ೨೦೧೫). 
ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೭ರಲಿ್ಲ ವಿವರಸಿದಂತೆ ವಸತಿ ಮತುು ವಸತಿಯೆೇತರ/ವಯಣಜಾ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಪರವಯನಗಿ 
ಶುಲಕವನುು ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕದ ಶೆೇಕಡ ೫ರರ್ುಟ ವಿಧಿಸಲಯಗಿತುು.  

ಕೊೆೇರ್ಟಕ-೩.೭: ಪರವಯನಗಿ ಮತುು ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕಗಳ ದರಗಳನುು ತೊೆೇರಸುವ ಕೊೆೇರ್ಟಕ 
ಕರಮ 

ಸಂಖಾೆ ಶುಲಕದ ಬಗ ೆ ವಸತಿ  ವಸತಿಯೆೇತರ/ವಯಣಜಾ ಕಟಟಡ  

1 ಮಯಗಾಸೊಚಿ ದರದ ಮೇಲೆ 
ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕವನುು ವಿಧಿಸಬೆೇಕು 

ಶೆೇಕಡಯ ೦.೧೮ ಶೆೇಕಡಯ ೦.೨೮ 

2 ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕ ಶೆೇಕಡಯ 0.009 ಶೆೇಕಡಯ 0.014 
ಆಧ್ಯರ: ಬಿಬಿಎಮ್ಪ ಸುತೆೊುೇಲೆ ಸಂಖೆಾ.ಎಡಿಟಿಪ/ಜೆಡಿ(ಎನ್)ಡಿಎಮ್೩/ಪಆರ್/೩೨೦/೨೦೧೫-೧೬ ದಿರ್ಯಕ ೪-೯-೨೦೧೫ 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆ ಪಶಚಮ, ರಯಜರಯಜೆೇಶವರ ನಗರ, ಯಲಹಂಕ ಹಯಗೊ 

ದಯಸರಹಳಿಳ ವಲಯಗಳ ಸಹಯಯಕ ನಿದೆೇಾಶಕರ (ನಗರ ಯೇಜರೆ್) ಕಛೇೆರಗಳ ಕಟಟಡ ನಕ್ಷಗೆಳ 
ದಯಖಲೆಗಳ ಲೆಕಕಪರಶೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿ  2014-1೫ರಂದ ೨೦೧೭-೧೮ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕವನುು 
ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ ನಕ್ಷ ೆಮಂಜೊರಯತಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸುವಯಗ ಸಂಗರಹಿಸಲಯಗಿತುು ಹಯಗೊ ತದನಂತರ 
ಇತರ ೆಶುಲಕಗಳು ಅಂದರ ೆರೆ್ಲಬಯಡಿಗೆ, ನಿವೆೇಶನ ಹಯಗೊ ಕಟಟಡ ಮೇಲ್ಲನ ಅಭವೃದಿಧ ಕರ, ಕಯಮಿಾಕ 
ಉಪಕರ, ನಕ್ಷಗೆಳ ಪರತಿಗ ೆಶುಲಕ, ಕರೆೆಗಳ ಪುನಶೆಚೇತನ ಶುಲಕ ಇತಯಾದಿಗಳಿಗ ೆಬೆೇಡಿಕೆ ಸೊಚ್ರ್ಯ ಪತರವನುು 
ಸಹಯಯಕ ನಿದೆೇಾಶಕರು (ನಗರ ಯೇಜರೆ್) ನಿೇಡಿದಯಗಲೊ ಸಹ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕವನುು ವಸೊಲ್ಲ 
ಮಯಡಿದುಾ ಕಂಡುಬಂದಿತು.  
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ಪಯರರಂಭಕವಯಗಿ ಸಂಗರಹಿಸಿದಾ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕವನುು ತದನಂತರ ಸಂಗರಹಿಸಿದಾ ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದಿಂದ 
ಕಡಿತ ಮಯಡದ ಕಯರಣ ೨೦೧೪-೧೫ರಂದ ೨೦೧೭-೧೮ರವರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲಯದ ೧೧,೦೨೦ ಪರವಯನಗಿಗಳಿಂದ 
`೪.೦೫ ಕೊೆೇಟಿ, ಅನುಬಂಧ-೩.೨6ರಲಿ್ಲ ವಿವರಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ುಚವರ ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದ ಸಂಗರಹಣಯೆಲ್ಲಿ 
ಪರಣಮಿಸಿತು.  

ಇವುಗಳು ದೃಷಯಟಂತ ಪರಕರಣಗಳಯಗಿರುವುದರಂದ, ಇಂತಹ ಪರಸಂಗಗಳು ಅಂದರ,ೆ ಹೆಚ್ುಚವರ ಸಂಗರಹದ 
ಸಯಧಾತೆಗಳನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆು ಇತರ 
ವಲಯಗಳಲೊಿ ಸಮಯನವಯದ ಪರಸಂಗಗಳನುು ಪರಶೇಲ್ಲಸಬೇೆಕು. 

ಅವಲೆೊೇಕನವನುು ಒಪಪದ ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ಸಂವಹರೆ್ ಮತುು ಅರವಿನ ಅಭಯವದಿಂದ ಪಯರರಂಭದ 
ಕಲೆವು ಪರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕವನುು ಸಂಗರಹಿಸಿದುಾ ಅಂತಿಮ ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದಿಂದ ಕಡಿತ 
ಮಯಡಿರುವುದಿಲಿ ಹಯಗೊ ೨೦೧೬-೧೭ರಂದ ೨೦೧೭-೧೮ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬು ಅಜಿಾದಯರನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ 
ಮಯತರ ನಕ್ಷ ೆಮಂಜೊರಯತಿ ಮಯಡುವ ಕಯರಣ, ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಹೆಚ್ುಚವರ ಮತುವನುು ಮರುಪಯವತಿಸಲು 
ಕರ್ಟಕರವಂೆದು ತಿಳಿಸಿತು (ಮಯರ್ಚಾ ೨೦೨೦).  ಆದಯಗೊಾ, ಅಜಿಾದಯರ/ಮಯಲ್ಲೇಕನಿಂದ ಹೆಚ್ುಚವರ ಮತುದ 
ಮರುಪಯವತಿಗೆ ಮಯಡಿದ ಬೆೇಡಿಕಯೆನುು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಯೆಿಂದ ಭವಿರ್ಾದ 
ಹಣಕಯಸಿನ ಬದಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಯವತಿ/ಹೆೊಂದಯಣಕೆ ಮಯಡಲು ರಯಜಾ ಸಕಯಾರವು ಸಮಮತಿಸಿತು. 
ಮುಂದುವರದೆು ಎಲಯಿ ಪಯವತಿಗಳನುು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ ಸಂಗರಹಿಸುವುದರಂದ ಅಜಿಾದಯರನು 
ಪಯವತಿಸಿದ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕವನುು ಅಂತಿಮವಯಗಿ ವಸೊಲ್ಲ ಮಯಡುವ ಪರವಯನಗಿ ಶುಲಕದ 
ಮತುದಿಂದ ಸವಯಂಚಯಲ್ಲತವಯಗಿ ಕಡಿತಗೊೆಳಿಸಲಯಗುವುದು ಎಂದೊ ತಿಳಿಸಿತು. ಆನ್ಲೆೈನ್ 

ಅಜಿಾಗಳಿಂದಲೊ ಹೆಚ್ುಚವರ ಪರಶೇಲರ್ಯ ಶುಲಕವನುು ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಕಯರಣ ಸಕಯಾರದ ಉತುರವನುು 
ಒಪಪಲಯಗುವುದಿಲಿ. 

ಅಾಂತ್ಹ ಅಧಿಕ ಸಾಂಗರಹಣ  ಗಳನತು ತ್ಪಿಾಸಲತ ಬ್ಬಬ್ಬಎಮಪಿ ಸೂಕು ವಯವಸ್  ೆ ಯನತು ರೂಪಿಸಬ ೀಕ  ಾಂದತ 
ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ .  

ವಸತಿ ಇಲಯಖೆ 
 

3.17 ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳ ತಪುಪ ವಯಾಖಯಾನದಿಂದ ನರ್ಟ 
 

ನಿಧಿಗಳ ಕಯಯಾನಿವಾಹಣಗೆಯಗಿ ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರವು ನಿೇಡಿರುವ ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳ ತಪುಪ ವಯಾಖಯಾನವು 
ಕರ್ಯಾಟಕ ಕೊೆಳಗೆೇೆರ ಅಭವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿಗ ೆ̀ ೧.೨೦ ಕೊೆೇಟಿ ಬಡಿಾ ಮತುು ದಂಡದ ನರ್ಟದಲಿ್ಲ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಬಯಾಂಕ್ ಖಯತೆಗಳ ಮೊಲಕ ನಿಧಿಗಳ/ಹಣದ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಯರದಶಾಕತೆ ಮತುು 
ಹೆೊಣೆಗಯರಕಯೆನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರ ನಿಧಿಗಳ ಕಯಯಯಾಚ್ರಣೆಗೆ 
ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳನುು ಬಿಡುಗಡ ೆಮಯಡಿತು (ಜನವರ 2017). ಈ ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳು ಎಲಯಿ ರಯಜಾ 
ಸಕಯಾರ ಇಲಯಖೆಗಳು, ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳು ಅಥವಯ ಪಯರಧಿಕಯರಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, 
ಸಂಘಗಳು, ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು ಮತುು ಇತರ ರಯಜಾ ಸಯವಯತು ಸಂಸಥೆಗಳಿಗ ೆ ಅನವಯವಯಗುತುವ.ೆ 
ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳು ಹೆೊಸ ಬಯಾಂಕ್ ಖಯತೆ ತೆರಯೆುವುದು, ಬಯಾಂಕ್ ಖಯತೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುು ಬಯಾಂಕ್ 
ಖಯತೆಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಯದ ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗೊೆಂಡಿದಾವು ಆದರ ೆಹೆಚ್ುಚವರ ನಿಧಿಗಳ 
ಹೊಡಿಕಗೆಳನುು ಒಳಗೆೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. 
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2017-18ರ ಅವಧಿಗೆ ಕರ್ಯಾಟಕ ಕೊೆಳಗೆೆೇರ ಅಭವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (ಮಂಡಳಿ) ಈ ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳ 
ಅನುಸರಣೆಯ ಬಗ ೆ ಲ್  ಕಾಪರಿಶ   ೀ ಧನಾ ಪರಶೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿ  ಕಂಡುಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮಂಡಳಿಯು 
ಏಪರಲ್ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ `೮೩ ಕೊೆೇಟಿಯ ತನು ನಿಶಚತ ಠೆೇವಣಗಳನುು ಅವಧಿಗೆ ಮುನುವೆೇ ಹಿಂತೆಗದೆುಕೆೊಂಡು 
ಅದನುು ಬಡಿಾಯಂದಿಗೆ ಸಿವೇಪ್-ಇನ್-ಸಿವೇಪ್-ಔಟ್ ಖಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ ೆಮಯಡಿತು. ತತಪರಣಯಮವಯಗಿ 
ನಿಶಚತ ಠೆೇವಣಗಳನುು ಅಕಯಲ್ಲಕವಯಗಿ ಹಿಂತೆಗದೆುಕೆೊಂಡಿದಾರಂದ ದಂಡದ ಮೊಲಕ ಮಂಡಳಿಯು 
`೦.೬೮ ಕೊೆೇಟಿಗಳ ನರ್ಟವನುು ಅನುಭವಿಸಿತು (ಅನುಬಂಧ-3.27) ಮತುು ಸಿವೇಪ್-ಇನ್-ಸಿವೇಪ್-ಔಟ್ 

ಖಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ ೆ ಮಯಡಲು ಬಡಿಾಯ ರೊಪದಲ್ಲ ಿ `೦.೫೨ ಕೊೆೇಟಿಗಳನುು ಭರಸಿತು 
(ಅನುಬಂಧ-3.28). 

ಲಕೆಕಪರಶೆ ೇಧರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆಗ ಗಮನ ಸೆಳದೆಯಗ, ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳು ಯೇಜರ್ಯ ನಿಧಿಗಳನುು ನಿಶಚತ 
ಠೆೇವಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ ೆಮಯಡುವುದನುು ನಿಷೆೇಧಿಸಿದಾರಂದ ಮತುವನುು ಹಿಂಪಡೆಯಲಯಯಿತು ಎಂಬ 
ಮಂಡಳಿಯ ಉತುರವನುು ಸಕಯಾರವು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯). ಹೆೊಸ ಖಯತೆಗಳನುು 
ತೆರಯೆುವುದಕಕೆ ಮಯತರ ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳು ಅನವಯವಯಗುವುದರಂದ ಮತುು ಹೊಡಿಕಗೆಳನುು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರದ ಕಯರಣ ಉತುರವನುು ಒಪಪಲಯಗುವುದಿಲಿ. 

ಹಿೇಗೆ, ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಯಗಾಸೊಚಿಗಳ ತಪಯಪದ ವಯಾಖಯಾನವು ಬಡಿಾಯ ರೊಪದಲ್ಲಿ `೦.೫೨ ಕೊೆೇಟಿ 
ಮತುು ದಂಡದ ರೊಪದಲ್ಲಿ `೦.೬೮ ಕೊೆೇಟಿಗಳ ನರ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ಮಾಂಡಳಿಗ  ನಷುವುಾಂಟಾಗಲತ ಕಾರಣರಾರ್ಗರತವವರ ವಿರತದಧ ಕ ರಮವನತು ತ್ ಗ ದತಕ  ೂಳಳಬ ೀಕ  ಾಂದತ ಶಿಫಾರಸತ 
ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗದ .  

ಬಂೆಗಳೂರು     (ಇ.ಪ.ನಿವೇೆದಿತ) 
ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲೇೆಖಯಪಯಲರು (ಲಕೆಕಪರಶ ೆೇಧರ್-ೆ೧) 

 ಕರ್ಯಾಟಕ 

ಮೇಲುಸಹಿ ಮಯಡಲಯಗಿದ ೆ

ನವದಹೆಲ್ಲ      (ಗಿರೇಶ್  ಚ್ಂದರ ಮುಮೊಾ) 
ಭಯರತದ ಲಕೆಕನಿಯಂತರಕರು ಮತುು ಮಹಯಲಕೆಕಪರಶ ೆೇಧಕರು 
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