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ಅಧ್ಯಾಯ-I 

ಪರಿಚಯ 

1.1 ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಭಯರತದ ಲಗಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಯಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರ ಈ ವರದಿಯು ಆಯದ ಕಯಯಯಕ್ರಮಗಳ 
ಮತುು ಚಟುವಟಿಕಗಗಳ ಕಯಯಯನಿವಯಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಹಯಗೂ ಸಕಯಯರಿ ಇಲಯಖಗಗಳ ಮತುು 
ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಯದಗಿದ್ಗ.  
ಅನುಪಯಲನಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯು, ಭಯರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ನಿಬಂಧನಗಗಳು, ಅನಾಯಿಸುವ 
ಕಯನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಕಯಯಿದ್ಗಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಪಯರಧಿಕಯರದಿಂದ ಜಯರಿಯಯದ ಆದ್ಗೋಶಗಳು ಮತುು 
ಸೂಚನಗಗಳನುು ಪಯಲ್ಲಸಲಯಗಿದ್ಗಯೋ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಲು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಮಯಡಿದ ಇಲಯಖಗಗಳ 
ವಗಚಚಕಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಯಟುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಗಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತುದ್ಗ. ಮತಗೂುಂದು ಕ್ಡಗ ಕಯಯಯನಿವಯಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯು, ವಹಿವಯಟು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು ನಡಗಸುವ ಜಗೂತಗಗ್ಗ ಕಯಯಯಕ್ರಮ/ 
ಚಟುವಟಿಕಗಯ/ಇಲಯಖಗಯ ಉದ್ಗದೋಶಗಳನುು ಮಿತವಾಯವಯಗಿ ಮತುು ಕಯಯಯಕ್ಷಮತಗಯಿಂದ  
ಸ್ಯಧಿಸಲಯಯಿತಗೋ ಎಂಬುದನೂು ಕ್ೂಡ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುತುದ್ಗ. 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ಪರಮುಖ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುು ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಗಮನಕಗಕ ತರುವುದು ಈ 
ವರದಿಯ ಮುಖಾ ಉದ್ಗದೋಶವಯಗಿದ್ಗ. ವಹಿವಯಟುಗಳ ಸಾರೂಪ, ಗ್ಯತರ ಮತುು ಪರಿಮಯಣಕಗಕ ತಕ್ಕಂತಗ ವರದಿ 
ಮಯಡುವ ರಿೋತಿಯು ತಕ್ಕ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಿರಬಗೋಕಗಂದು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಮಯನದಂಡಗಳು ನಿಗದಿ 
ಪಡಿಸುತುವಗ. ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳು ಕಯಯಯಯಂಗಕಗಕ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನುು 
ತಗಗ್ಗದುಕಗೂಳುುವ ಹಯಗೂ ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಸುಧ್ಯರಿತ ಹಣಕಯಸಿನ ನಿವಯಹಣಗಗ್ಗ ಅನುಕ್ೂಲವಯಗುವಂತಗ 
ಧ್ಗೂೋರಣಗಗಳನುು ಮತುು ಮಯಗಯದಶಯಕ್ಗಳನುು ರಚಿಸುವುದಕಗಕ ಅನುಕ್ೂಲಕ್ರವಯಗಿ ಒಳ್ಗುಯ ಆಡಳಿತಕಗಕ 
ಕಯಣಿಕಗ ನಿೋಡುತುವಗ.  
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ಯೋಜ್ನಗ ಮತುು ವಯಾಪ್ತುಯನುು ವಿವರಿಸುವ ಜಗೂತಗಗ್ಗ ಆಯದ 
ಯೋಜ್ನಗಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಪರಮುಖ ನೂಾನತಗಗಳ ಮತುು ಸ್ಯಧನಗಗಳ, ವಹಿವಯಟುಗಳ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಪರಮುಖ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಂಶಗಳ ಮತುು ಹಿಂದಿನ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಅನುಪಯಲನಗಯ ಸ್ಯರಯಂಶವನೂು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿದ್ಗ. ಈ ವರದಿಯ 
ಎರಡನಗೋ ಮತುು ಮೂರನಗೋ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕಯಯಯನಿವಯಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಮತುು ಸಕಯಯರಿ 
ಇಲಯಖಗಗಳ ಮತುು ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ವಹಿವಯಟುಗಳ ಅನುಪಯಲನಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಂಡಬಂದ ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿವಗ.  

1.2 ಆಯವಾಯ ಚಿತರಣ 

ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಿನ 65 ಇಲಯಖಗಗಳು ಸಚಿವಯಲಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಮತುು 11 ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳು ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು 
ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ವಲಯ ಸ್ಗೋವಗಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ವಗಚಚವನುು ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು (ಸ್ಯಮಯನಾ 
ಮತುು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ವಲಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ), ಬಗಂಗಳೂರು ಇವರು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ನಡಗಸುತಯುರಗ. 
ಇಲಯಖಗಗಳಿಗ್ಗ ಅಪರ ಮುಖಾ ಕಯಯಯದಶಯಗಳು/ಪರಧ್ಯನ ಕಯಯಯದಶಯಗಳು/ಕಯಯಯದಶಯಗಳು 
ಮುಖಾಸೆರಯಗಿರುತಯುರಗ ಮತುು ನಿದ್ಗೋಯಶಕ್ರು/ಆಯುಕ್ುರು ಮತುು ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಅವರುಗಳಿಗ್ಗ 
ನಗರವು ನಿೋಡುತಯುರಗ.  
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೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಯರದ ಆಯವಾಯ ಅಂದ್ಯಜ್ುಗಳು ಮತುು ಅದಕಗಕ 
ಪರತಿಯಯಗಿ ವಯಸುವಿಕ್ ವಗಚಚದ ಸಿೆತಿಯನುು ಕಗೂೋಷಟಕ್-1.1ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 
ಕಗೂೋಷಟಕ್-1.1: ೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ 201೮-1೯ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ರಯಜ್ಾದ ಆಯವಾಯ ಮತುು ವಯಸುವಿಕ್ ವಗಚಚ  

(` ಕಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲ)ಿ 

* ಹೂಡಿಕಗಗಳನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿಲಿ. 
ಆಧ್ಯರ: ವಯರ್ಷಯಕ್ ಹಣಕಯಸು ತ:ಖಗುಗಳು ಮತುು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಷಯಗಳ ರಯಜ್ಾ ಹಣಕಯಸು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳು 

1.3 ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಯರದ ಸಂಪನೂೂಲಗಳ ಅನಾಯ 

`7,29,160 ಕಗೂೋಟಿಗಳ ಒಟುಟ ಆಯವಾಯ ವಗಚಚಕಗಕ ಪರತಿಯಯಗಿ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನೂೂಲಗಳ 
ಅನಾಯವು `4,70,863 ಕಗೂೋಟಿಯಿದಿದತು.  ರಯಜ್ಾದ ಒಟುಟ ವಗಚಚವು (ರಯಜ್ಸಾ ವಗಚಚ, ಬಂಡವಯಳ ವಗಚಚ 
ಹಯಗೂ ಸ್ಯಲ ಮತುು ಮುಂಗಡಗಳು) 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
`1,23,812 ಕಗೂೋಟಿಯಿಂದ `2,03,446 ಕಗೂೋಟಿಗ್ಗ  ಶಗೋಕ್ಡಯ 64ರಷುಟ ಏರಿಕಗಯಯಗಿತುು ಮತುು ರಯಜ್ಸಾ 
ವಗಚಚವು ಇದ್ಗೋ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ `1,03,614 ಕಗೂೋಟಿಯಿಂದ `1,64,300 ಕಗೂೋಟಿಗ್ಗ ಶಗೋಕ್ಡಯ 59ರಷುಟ 
ಏರಿಕಗಯಯಗಿತುು.  ರಯಜ್ಸಾ ವಗಚಚವು ಒಟುಟ ವಗಚಚದ ಶಗೋಕ್ಡಯ 80ರಿಂದ 85ರರ್ಷಟದದರಗ, 2014-15ರಿಂದ  
2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಯಳ ವಗಚಚವು ಶಗೋಕ್ಡಯ 15ರಿಂದ 17ರರ್ಷಟತುು. 

2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟುಟ ವಗಚಚವು ವಯರ್ಷಯಕ್ ಸರಯಸರಿ ಶಗೋಕ್ಡಯ 13ರಷುಟ 
ಏರಿಕಗಯಯಗಿದದರಗ ರಯಜ್ಸಾ ಸಿಾೋಕ್ೃತಿಗಳು ವಯರ್ಷಯಕ್ ಸರಯಸರಿ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯ ಶಗೋಕ್ಡಯ 12ರಷುಟ ಏರಿದದವು. 

 

 

ವಗಚಚ 
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 

ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 

ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ 

ಸ್ಯಮಯನಾ ಸ್ಗೋವಗಗಳು 29,570 28,265 30,997 30,799 35,018 31,265 38,009 34,484 45,744 42,655 
ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ 
ಸ್ಗೋವಗಗಳು 

42,117 39,366 45,728 46,307 50,960 54,549 55,887 58,652 70,226 67,935 

ಆರ್ಥಯಕ್ ಸ್ಗೋವಗಗಳು 32,399 29,971 32,175 33,846 38,277 40,421 43,671 42,856 44,152 48,285 
ಸಹಯಯಯನುದ್ಯನಗ
ಳು ಮತುು 
ವಂತಿಗ್ಗಗಳು 

6,671 6,012 6,549 6,076 5,980 5,686 7,187 6,490 6,167 5,425 

ಒಟುಟ (1) 1,10,757 1,03,614 1,15,449 1,17,028 1,30,235 1,31,921 1,44,754 1,42,482 1,66,289 1,64,300 
ಬಂಡವಯಳ ವಗಚಚ 20,014 19,622 20,564 20,713 25,716 28,150 32,033 30,667 35,246 34,659 
ಬಟವಯಡಗ ಮಯಡಿದ 
ಸ್ಯಲಗಳು ಮತುು 
ಮುಂಗಡಗಳು 

477 576 733 657 625 1,934 1,597 5,093 5,817 4,487 

ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್ ಋಣ 
ಮರುಪಯವತಿ 

6,760 4,812 5,788 4,110 6,841 7,420 8,176 8,269 11,136 11,083 

ಸ್ಯದಿಲಯಾರು ನಿಧಿ 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 
ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕ 
ಬಟವಯಡಗಗಳು 

2,57,940 1,29,574* 2,83,523 1,55,095* 3,42,036 1,67,154* 5,09,624 1,94,537* 5,10,667 2,34,330* 

ಅಂತಿಮ ಶಲುಕ - 23,901 - 27,118 - 34,354 - 26,184 - 22,004 
ಒಟುಟ (2) 2,85,196 1,78,485 3,10,613 2,07,693 3,75,223 2,39,012 5,51,435 2,64,750 5,62,871 3,06,563 
ಒಟುಟ ಮೊತು  
(1 + 2) 

3,95,953 14,48,099 4,26,062 3,24,721 5,05,458 3,70,933 6,96,189 4,07,232 7,29,160 4,70,863 
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1.೪ ಸತತ ಉಳಿತಯಯಗಳು 

ಕ್ಳ್ಗದ ಐದು ವಷಯಗಳಲ್ಲಿ, 10 ಅನುದ್ಯನಗಳು ̀ 10 ಕಗೂೋಟಿಗಿಂತ ಹಗಚಿಚನ ಉಳಿತಯಯವನುು ತಗೂೋರಿಸಿದದವು  
ಮತುು ಇದು ಕಗೂೋಷಟಕ್-1.2ರಲ್ಲ ಿವಿವರಿಸಿರುವಂತಗ, ಒಟುಟ ಅನುದ್ಯನಗಳಿಗಿಂತ ಶಗೋಕ್ಡಯ ಐದು ಅಥವಯ 
ಅದಕ್ಕಂತ ಹಗಚಿಚನದ್ಯಗಿದದವು. 

ಕಗೂೋಷಟಕ್-1.2: ಸತತ ಉಳಿತಯಯಗಳನುು ತಗೂೋರಿಸುವ ಅನುದ್ಯನಗಳು 
(` ಕಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖಗಾ ಅನುದ್ಯನದ ಸಂಖಗಾ ಮತುು ಹಗಸರು ಉಳಿತಯಯದ ಮೊತು 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
ರಯಜ್ಸಾ (ಪುರಸೃತ) 

1 1-ಕ್ೃರ್ಷ ಮತುು ತಗೂೋಟಗ್ಯರಿಕಗ 1,580.11 
(26) 

803.18 
(14) 

653.97 
(10) 

455.50 
(7) 

1,340.72 
(17) 

2 4-ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುು ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಯರಣಗಗಳು 380.37 
(35) 

90.20 
(16) 

143.15 
(22) 

107.10 
(14) 

165.93 
(13) 

3 22-ಆರಗೂೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ 968.97 
(16) 

904.50 
(15) 

605.01 
(9) 

403.91 
(6) 

427.44 
(5) 

4 23-ಕಯಮಿಯಕ್ ಮತುು ಕೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದಿಿ 260.82 
(33) 

126.72 
(13) 

111.37 
(12) 

606.35 
(36) 

204.81 
(16) 

5 25-ಕ್ನುಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ 70.40 
(23) 

20.22 
(6) 

35.62 
(11) 

38.89 
(10) 

82.02 
(26) 

6 27-ಕಯನೂನು 69.78 
(11) 

45.28 
(7) 

72.89 
(11) 

79.63 
(10) 

59.28 
(6) 

7 28-ಸಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಯರಗಳು ಮತುು 
ಶಯಸನ 

23.12 
(14) 

28.94 
(16) 

24.82 
(14) 

59.21 
(25) 

34.33 
(18) 

ರಯಜ್ಸಾ (ಪರಭೃತ) 
8 4- ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುು ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಯರಣಗಗಳು 28.44 

(14) 
16.24 
(7) 

23.05 
(10) 

24.34 
(9) 

22.67 
(15) 

ಬಂಡವಯಳ (ಪುರಸೃತ) 
9 3-ಹಣಕಯಸು 12.53 

(13) 
67.61 
(46) 

37.97 
(33) 

38.54 
(30) 

34.52 
(30) 

10 11-ಮಹಿಳ್ಯ ಮತುು  ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ 48.73 
(41) 

64.19 
(13) 

49.91 
(26) 

21.56 
(11) 

71.55 
(44) 

ಟಿಪಪಣಿ: ಕ್ಂಸದಲ್ಲರಿುವ ಸಂಖಗಾಗಳು ಒಟುಟ ಅವಕಯಶಕಗಕ ಉಳಿತಯಯದ ಶಗೋಕ್ಡಯವಯರನುು ಸೂಚಿಸುತುವಗ. 
ಆಧ್ಯರ: ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಷಯಗಳ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಗಕ್ಕಗಳು 

1.5 ಭಯರತ ಸಕಯಯರದಿಂದ ಸಹಯಯಯನುದ್ಯನಗಳು 

ಕಗೂೋಷಟಕ್-೧.೩ರಲ್ಲ ಿತಗೂೋರಿಸಿರುವಂತಗ ಹಿಂದಿನ ವಷಯಗಳಿಗ್ಗ ಹಗೂೋಲ್ಲಸಿದರಗ ೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಯರತ ಸಕಯಯರದಿಂದ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ಸಹಯಯಯನುದ್ಯನಗಳು ಏರಿಕಗಯ ಪರವೃತಿುಯನುು 
ತಗೂೋರಿಸಿದವು. 
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ಕಗೂೋಷಟಕ್-೧.೩: ಭಯರತ ಸಕಯಯರದಿಂದ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ಸಹಯಯಯನುದ್ಯನಗಳು 
(` ಕಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲ)ಿ 

ವಿವರಗಳು 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
ಯೋಜ್ನಗೋತರ ಅನುದ್ಯನಗಳು 3,635 5,548 7,045 - - 
ರಯಜ್ಾ ಯೋಜ್ನಗಗಳಿಗ್ಗ ಅನುದ್ಯನಗಳು 9,097 8,105 8,102 - - 
ಕಗೋಂದರ ಯೋಜ್ನಗಗಳಿಗ್ಗ ಅನುದ್ಯನಗಳು 159 139 116 - - 
ಕಗೋಂದರ ಪುರಸೃತ ಯೋಜ್ನಗಗಳಿಗ್ಗ 
ಅನುದ್ಯನಗಳು 

1,729 137 440 11,617 10,393 

ಇತರ ವಗ್ಯಯವಣಗಗಳು/ರಯಜ್ಾಗಳಿಗ್ಗ 
ಅನುದ್ಯನಗಳು 

- - - 7,316 11,714 

ಹಣಕಯಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದ್ಯನಗಳು - - - 2,708 3,374 
ಒಟುಟ 14,620 13,929 15,703 21,641 25,481 

1.6 ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಅಧ್ಯಾದ್ಗೋಶ 

ಭಯರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ 149 ಮತುು 151ನಗೋ ಅನುಚಗಛೋದಗಳಡಿ ಹಯಗೂ ಭಯರತದ ಲಗಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು 
ಮಹಯಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರ (ಕ್ತಯವಾಗಳು, ಅಧಿಕಯರಗಳು ಮತುು ಸ್ಗೋವಯ ಷರತುುಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1971 
[ಸಿಎಜಿರವರ (ಡಿಪ್ತಸಿ) ಅಧಿನಿಯಮ] ಇದರಡಿ ಸಿಎಜಿಯವರು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಯಗಿ ಅಧ್ಯಾದ್ಗೋಶವನುು 
ಪಡಗಯುತಯುರಗ. ಸಿಎಜಿರವರು ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚಗಛೋದ 13ರ1  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಸಕಯಯರದ 
ಇಲಯಖಗಗಳ ವಗಚಚದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು ನಡಗಸುತಯುರಗ. ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚಗಛೋದ 19(2)2 ಮತುು 
19(3)3 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ನಡಗಸುವ 11 ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳಿಗ್ಗ ಸಿಎಜಿಯವರಗೋ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರಯಗಿರುತಯುರಗ. ಇದಲಿದ್ಗೋ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚಗಛೋದ 144 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಯಯರದಿಂದ 
ಬಹುಪಯಲು ಹಣ ಪಡಗಯುವ 298 ಇತರ ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನೂು ಸಹ 
ಸಿಎಜಿರವರು ನಡಗಸುತಯುರಗ. ಹಲವಯರು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳಿಗ್ಗ ತತಾಗಳನುು ಮತುು ವಿಧ್ಯನಗಳನುು 
ಸಿಎಜಿರವರು ಜಯರಿ ಮಯಡಿರುವ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಮಯನದಂಡಗಳು ಮತುು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಮತುು 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳು, 2007ರ ಕಯಯಿದ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದ್ಗ. 

 

 

                                                           
1 (i) ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ ಿವಹಿವಯಟುಗಳ (ii) ಸ್ಯದಿಲಯಾರು ನಿಧಿಗ್ಗ ಮತುು ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಕಗಕ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಯಟುಗಳು ಮತುು  (iii) ಎಲ ಿವಯಾಪಯರ, ತಯಯರಿಕಗ, ಲಯಭ ಮತುು ನಷಟದ ಲಗಕ್ಕಗಳು, ಅಢಯವಗ ಪಟಿಟಕಗ 
(ಬಯಾಲಗನ್ಸ ್ಶೋಟ್) ಮತುು ಇತರ ಅಧಿೋನ ಲಗಕ್ಕಗಳು. 

2 ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಶಯಸನದ ನಿಬಂಧನಗಗಳ ಪರಕಯರ ಸಂಸತಿುನ ನಿಯಮದಿಂದ ರಚಿತವಯಗಿರುವ ನಿಗಮಗಳ (ಕ್ಂಪನಿಗಳಲಿದ) 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ. 

3 ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಶಯಸನ ನಿಬಂಧನಗಗಳ ಪರಕಯರ ರಯಜ್ಾಪಯಲರ ಕಗೂೋರಿಕಗಯ ಮೋರಗಗ್ಗ ಯಯವುದ್ಗೋ ಸಂಸ್ಗೆ ಅಥವಯ 
ಪಯರಧಿಕಯರದ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ. 

4 (i) ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದ್ಯನಗಳು ಅಥವಯ ಸ್ಯಲಗಳ ಮುಖಯಂತರ ಬಹುಮಟಿಟಗ್ಗ ಹಣಕಯಸು ಒದಗಿಸುವ 
ಸಂಸ್ಗೆ/ಪಯರಧಿಕಯರದ ಎಲಿ ಜ್ಮ ಮತುು ವಗಚಚದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ (iii) ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ̀  ಒಂದು ಕಗೂೋಟಿಗೂ 
ಕ್ಡಿಮಯಿಲಿದಂತಗ ಅನುದ್ಯನ ಅಥವಯ ಸ್ಯಲ ಪಡಗಯುವ ಯಯವುದ್ಗೋ ಸಂಸ್ಗೆ ಅಥವಯ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಎಲ ಿಜ್ಮ ಮತುು 
ವಗಚಚಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ. 
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1.7 ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು (ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ವಲಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ), ಕ್ನಯಯಟಕ್, ಬಗಂಗಳೂರು, ಕ್ಛಗೋರಿಯ ಸ್ಯಂಸಿೆಕ್ ರಚನಗ 

ಭಯರತದ ಲಗಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಯಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರ ನಿದ್ಗೋಯಶನಗಳ ಮೋರಗಗ್ಗ ಪರಧ್ಯನ 
ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು (ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ-1) ಬಗಂಗಳೂರು, ಇವರು ರಯಜ್ಾದ್ಗಲಗಿಡಗ ಇರುವ ಸ್ಯಮಯನಾ 
ಮತುು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ವಲಯದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಕಯಯರಿ ಇಲಯಖಗಗಳ/ಕ್ಛಗೋರಿಗಳ/ಸ್ಯಾಯತು ನಿಕಯಯಗಳ/ 
ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು ನಡಗಸುತಯುರಗ. ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರಿಗ್ಗ ಮೂವರು ಉಪ 
ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರುಗಳು ಮತುು ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ನಗರವು ನಿೋಡುತಯುರಗ. 

1.8 ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ಯೋಜ್ನಗ ಮತುು ನಿವಯಹಣಗ 

ಸಕಯಯರದ ಹಲವಯರು ಇಲಯಖಗಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಭವನಿೋಯ ಅಪಯಯ ಮತುು ಭರಿಸಿದ ವಗಚಚ, 
ಚಟುವಟಿಕಗಗಳ ವಿಮಶಯಕ್ತಾ/ಸಂಕ್ೋಣಯತಗ, ನಿೋಡಿದ ಹಣಕಯಸಿನ ಅಧಿಕಯರಗಳು, ಒಟ್ಯಟರಗ ಆಂತರಿಕ್ 
ನಿಯಂತರಣಗಳ ನಿಧ್ಯಯರಣಗ ಮತುು ಹಿತಯಸಕ್ುಯುಳುವರ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯ ಮೋಲಗ ನಿಧಯರಿಸಿ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ 
ಪರಕ್ರಯಯನುು ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಗುತುದ್ಗ. ಈ ವಿಧ್ಯನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಂಶಗಳನೂು ಸಹ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುತುದ್ಗ. ಅಪಯಯದ ಸಂಭವನಿೋಯತಗಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲಗ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ 
ಕಯಲಯವಧಿ ಮತುು ವಯಾಪ್ತುಯನುು ನಿಧಯರಿಸಲಯಗುವುದು.  

ಪರತಿಯಂದು ಘಟಕ್ದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ನಂತರ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳನುು 
ಒಳಗ್ಗೂಂಡ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳನುು ಇಲಯಖಗಯ ಮುಖಾಸೆರಿಗ್ಗ ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಗುತುದ್ಗ. ತಪಯಸಣಯ 
ವರದಿಗಳು ಸಿಾೋಕ್ೃತಗ್ಗೂಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳ್ಗೂಳಗ್ಯಗಿ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಂಶಗಳಿಗ್ಗ ಉತುರಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲಯಖಗಗಳನುು ಕಗೂೋರಲಯಗುತುದ್ಗ. ಉತುರಗಳನುು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ್ಯಗ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ 
ಅಂಶಗಳನುು ಇತಾಥಯಗ್ಗೂಳಿಸಲಯಗುವುದು ಅಥವಯ ಅನುಪಯಲನಗಗ್ಯಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನುು 
ತಗಗ್ಗದುಕಗೂಳುಲು ಸಲಹಗ ನಿೋಡಲಯಗುವುದು.  ಈ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಮುಖ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ 
ಅಂಶಗಳನುು, ಭಯರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಅನುಚಗಛೋದ 151ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಮಂಡಿಸುವ 
ಸಲುವಯಗಿ ರಯಜ್ಾಪಯಲರಿಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಯಗುವ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಗೋರಿಸಲು 
ಸಂಸಕರಿಸಲಯಗುವುದು. 

2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ವಲಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವಿಭಯಗದಲ್ಲಿ 3,869 
ತಂಡ ದಿನಗಳನುು ಬಳಸಿ 3೬6 ಘಟಕ್ಗಳನುು ಮತುು ಒಂದು ಕಯಯಯನಿವಯಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ 
ಮತುು ಎರಡು ಅನುಪಯಲನಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳನುು ನಡಗಸಲಯಯಿತು. 

1.೯ ಪರಮುಖ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಭಿಪಯರಯಗಳು ಮತುು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಪರತಿಕ್ರಯ 

ಕ್ಳ್ಗದ ಕಗಲವು ವಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಯಯನಿವಯಹಣಯ ಸಮಿೋಕ್ಷಗಗಳ ಮೂಲಕ್ ಹಲವಯರು ಕಯಯಯಕ್ರಮಗಳ/ 
ಚಟುವಟಿಕಗಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಪರಮುಖ ನೂಾನತಗಗಳನುು ಮತುು ಕಯಯಯಕ್ರಮಗಳ ಸಫಲತಗಯ ಹಯಗೂ 
ಇಲಯಖಗಗಳ ಕಯಯಯಕ್ಷಮತಗಯ ಮೋಲಗ ಪರಿಣಯಮ ಬೋರುವ ಆಯದ ಇಲಯಖಗಗಳಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ್ 
ನಿಯಂತರಣಗಳ ಗುಣಮಟಟದ ಬಗ್ಗೆ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯು ವರದಿ ಮಯಡಿದ್ಗ.  ಅದ್ಗೋ ರಿೋತಿ ಸಕಯಯರಿ 
ಇಲಯಖಗಗಳ/ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ವಹಿವಯಟುಗಳ ಅನುಪಯಲನಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ 
ನೂಾನತಗಗಳನೂು ಸಹ ವರದಿ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ಗ.  



2020ನಗೋ ವಷಯದ ವರದಿ ಸಂಖಗಾ-3 

6 

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಗೋರಿಸಿರುವ ಒಂದು ಕಯಯಯನಿವಯಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಹಯಗೂ ೧೭ ಕ್ರಡು 
ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳನುು ಅರಗ-ಸಕಯಯರಿ ಪತರದ ಮುಖಯಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಯಖಗಯ ಪರಧ್ಯನ 
ಕಯಯಯದಶಯಗಳು/ಕಯಯಯದಶಯಗಳಿಗ್ಗ, ಆರು ವಯರಗಳ್ಗೂಳಗ್ಗ ಅವರ ಪರತಿಕ್ರಯಯನುು ನಿೋಡುವಂತಗ 
ಕಗೂೋರಿ, ಜ್ುಲಗೈ ೨೦೧೯ ಮತುು ಡಿಸ್ಗಂಬರ್ 201೯ರ ನಡುವಗ ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಯಿತು. ಕಯಯಯನಿವಯಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಹಯಗೂ ಎಲಿ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳಿಗ್ಗ ಸಕಯಯರದ ಉತುರಗಳನುು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಲಯಗಿದ್ಗ. ಉತುರಗಳನುು 
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಪಯಕ್ವಯಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಯಗಿದ್ಗ.  

1.೧೦ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಸಕಯಯರದ ಪರತಿಕ್ರಯ   
 

1.೧೦.1 ಬಯಕ್ ಇರುವ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು 

ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಭಿಪಯರಯಗಳ ತಾರಿತಗತಿಯ ಇತಾಥಯಕಯಕಗಿ ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಯಖಗಯಿಂದ 2001ರಲ್ಲಿ 
ಹಗೂರಡಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಸೂಚನಗಗಳ ಕಗೈಪ್ತಡಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನಗಳ 
ಅನುಸರಣಗಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಕಗ ಕ್ರಮಗಳ ಮತುು ತಪಯಸಣಗಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ನೂಾನತಗಗಳು, ಲಗೂೋಪಗಳು, 
ಮುಂತಯದವುಗಳಿಗ್ಯಗಿ ಹಗೂಣಗಗ್ಯರಿಕಗಯನುು ಖಯತರಿಪಡಿಸಿಕಗೂಳುಲು ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರಿಂದ ನಿೋಡಲಪಟಟ 
ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳಿಗ್ಗ (ಐಆರ್) ಕಯಯಯಯಂಗದಿಂದ  ಚುರುಕಯದ ಪರತಿಕ್ರಯಗ್ಯಗಿ ಉಪಬಂಧಿಸುತುವಗ. 
ಕ್ಛಗೋರಿಗಳ ಮುಖಾಸೆರುಗಳು ಮತುು ನಂತರದ ಮೋಲಧಿಕಯರಿಗಳು ಐಆರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು 
ಅನುಪಯಲ್ಲಸಬಗೋಕ್ು, ಲಗೂೋಪದ್ಗೂೋಷಗಳನುು ಸರಿಪಡಿಸಬಗೋಕ್ು ಮತುು ಎಜಿಯವರಿಗ್ಗ ವರದಿಯನುು 
ಕ್ಳುಹಿಸಬಗೋಕ್ು. ಅವರು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಭಿಪಯರಯಗಳ ಮೋಲ್ಲಾಚಯರಣಗಗ್ಗ ಅನುವಯಗಲು ಬಯಕ್ ಇರುವ 
ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಅಧಯವಯರ್ಷಯಕ್ ವರದಿಯಂದನುು ಇಲಯಖಗಯ ಕಯಯಯದಶಯಯವರಿಗ್ಗ 
ಕ್ಳುಹಿಸುತಯುರಗ. 

31 ಮಯರ್ಚಯ 201೯ರಲ್ಲಿದದಂತಗ ಎಲಿ ಇಲಯಖಗಗಳ ಪರತಿಯಯಗಿ 3,4೩೭ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು (18,೨೩೨ 
ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳು) ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿದದವು. ಬಯಕ್ಯ ವಷ್ಯಯವಯರು ವಿವರಗಳನುು ಕಗೂೋಷಟಕ್-೧.೪ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 

ಕಗೂೋಷಟಕ್-೧.೪: ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು ಮತುು ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳ ಬಯಕ್ಯ ವಷ್ಯಯವಯರು ವಿವರಗಳು 

ಆಧ್ಯರ: ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರ (ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ-೧) ಕ್ಛಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಯಹಿಸಿರುವ ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ 
ಇಲಯಖಯ ವಯರ್ಚ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳಿಂದ ಪಡಗದುಕಗೂಂಡ ಮಯಹಿತಿ  

ಮಯರ್ಚಯ ೨೦೧೯ರ ಅಂತಾದವರಗಗ್ಗ ಜಯರಿ ಮಯಡಲಯಗಿದದ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿರುವ ಐಆರ್ಗಳ ಸಮಿೋಕ್ಷಗಯು ಬಯಕ್ 
ಉಳಿದಿದದ ಒಟುಟ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಶಗೋಕ್ಡಯ ೨ರಷುಟ ಅಂದರಗ ೮೨ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು (೬೪೦ 
ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳು) ಒಂದು ವಷಯಕ್ೂಕ ಕ್ಡಿಮ ಅವಧಿಗ್ಗ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿದದವು, 2,೬೮೨ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು 
(1೬,೦೨೪ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳು) ಒಂದು ವಷಯಕ್ೂಕ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಆದರಗ 10 ವಷಯಕ್ೂಕ ಕ್ಡಿಮ ಅವಧಿಗ್ಗ ಬಯಕ್ 
ಉಳಿದಿದದವು ಎಂಬುದನುು ತಗೂೋರಿಸಿತು. ಆದರಗ, ಶಗೋಕ್ಡಯ 2೦ರಷುಟ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು ಅಂದರಗ ೬೭೩ 
ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು (೧,೫೬೮ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳು) 10 ವಷಯಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ ಅವಧಿಗ್ಗ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿದದವು. 

ಕ್ರಮ ಸಂಖಗಾ ವಷಯಗಳು ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಸಂಖಗಾ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳ ಸಂಖಗಾ 
1 ಒಂದು ವಷಯಕ್ಕಂತ ಕ್ಡಿಮ 82 640 
2 ೧ರಿಂದ ೨ ವಷಯಗಳು 511 4,623 
3 ೨ರಿಂದ ೫ ವಷಯಗಳು 1,308 8,175 
4 ೬ರಿಂದ ೧೦ ವಷಯಗಳು 863 3,226 
5 ೧೦ ವಷಯಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ 673 1,568 

ಒಟುಟ 3,437 18,232 
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ಮುಂದುವರಗದು, ೧೦ ವಷಯಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಬಯಕ್ ಇರುವ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಸಮಿೋಕ್ಷಗಯು 
ಕ್ಂದ್ಯಯ ಮತುು ಕ್ನಯಯಟಕ್ ನಯಾಯಯಂಗ ಇಲಯಖಗಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಯಗಿ ೧೧೦ ಮತುು ೭೫ರಷುಟ ಅಧಿಕ್ 
ಸಂಖಗಾಯ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳನುು ಬಯಕ್ ಉಳಿಸಿಕಗೂಂಡಿದದವಗಂದು ಪರಕ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಬಯಕ್ ಇರುವ 
ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಮತುು ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳ ವಷ್ಯಯವಯರು ಮತುು ಇಲಯಖಯವಯರು ವಿವರಗಳನುು 
ಅನುಬಂಧ-೧.೧ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 

1.೧೦.೨ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳ ಮೋಲಗ ಅನುಸರಣಯ ಕ್ರಮ 

ಕಗೈಪ್ತಡಿ ಹಯಗೂ ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ ಸಮಿತಿಯ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ ನಿಯಮಯವಳಿಗಳು (ಆಂತರಿಕ್ 
ವಾವಹಯರ), 1999, ಸಕಯಯರದ ಎಲಿ ಇಲಯಖಗಗಳಿಂದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪ್ತಸಲಯದ 
ಅಭಿಪಯರಯಗಳಿಗ್ಗ ಕ್ರಮ ತಗಗ್ಗದುಕಗೂಂಡ ಟಿಪಪಣಿಗಳ (ಎಟಿಎನ್ಸಗಳ) ರೂಪದಲ್ಲ ಿ ವಿವರವಯದ 
ಸಪರ್ಷಟೋಕ್ರಣಗಳನುು ಅವು ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಗಯಯದ ನಯಲುಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗ್ಯಗಿ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಕ್ಛಗೋರಿಗ್ಗ ಅವುಗಳ ಪರತಿಗಳ್ಗೂಂದಿಗ್ಗ ಕ್ನಯಯಟಕ್ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಸಚಿವಯಲಯಕಗಕ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಗೋಕಗಂದು ಉಪಬಂಧಿಸುತುವಗ. 

ಆಡಳಿತ ಇಲಯಖಗಗಳು ಈ ಸೂಚನಗಗಳನುು ಪಯಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಕಗೂಷಟಕ್-೧.೫ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಗ ಏಳು 
ಇಲಯಖಗಗಳು, 31 ಡಿಸ್ಗಂಬರ್ 201೯ರಲ್ಲಿದದಂತಗ 2011-12ರಿಂದ 201೭-1೮ರ ಅವಧಿಯ ೧೪ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳಿಗ್ಗ 
ಕ್ರಮ ತಗಗ್ಗದುಕಗೂಂಡ ಟಿಪಪಣಿಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಕಗೂೋಷಟಕ್-೧.೫: ೩೧ ಡಿಸ್ಗಂಬರ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲದಿದಂತಗ ಬಯಕ್ಯಿರುವ ಇಲಯಖಯ ಟಿಪಪಣಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
(ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು ಸ್ಯಂಖ್ಯಾಕ್ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳನುು ಹಗೂರತುಪಡಿಸಿ) 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖಗಾ ಇಲಯಖಗ 11-12 12-13 14-15 17-18 ಒಟುಟ 

1 ಶಕ್ಷಣ - - - 4 4 
2 ಆರಗೂೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ (ವಗೈದಾಕ್ೋಯ ಶಕ್ಷಣ) - - 1 - 1 
3 ಆರಗೂೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ - - - 1 1 
4 ವಸಿ - - - 1 1 
5 ಕ್ನುಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ - - - 1 1 
6 ಅಲಪಸಂಖಯಾತರ ಕ್ಲಯಾಣ  - - - 2 2 
7 ಕ್ಂದ್ಯಯ 1 2 - 1 4 

ಒಟುಟ  1 2 1 10 14 
ಆಧ್ಯರ: ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಪಯಲರ (ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ-೧) ಕ್ಛಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಯಹಿಸಿರುವ ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ ಇಲಯಖಯ 

ವಯರ್ಚ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳಿಂದ ಪಡಗದುಕಗೂಂಡ ಮಯಹಿತಿ  

1.೧೦.೩ ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಚಚಗಯಯಯಗಬಗೋಕ್ರುವ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳು 

೩೧ ಡಿಸ್ಗಂಬರ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿದದಂತಗ ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್  ಲಗಕ್ಕಪತರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಚಚಗಯಯಯಗಬಗೋಕ್ರುವ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳ 
ಸಿೆತಿಯ ಸಮಿೋಕ್ಷಗಯು ೮೦ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳು (ಕಯಯಯ ನಿವಯಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಮತುು ಸಮಿೋಕ್ಷಗಗಳನುು 
ಒಳಗ್ಗೂಂಡು) ಇನೂು ಚಚಗಯಯಯಗಬಗೋಕ್ರುವುದನುು ತಗೂೋರಿಸಿತು. 31 ಡಿಸ್ಗಂಬರ್ 201೯ರಲ್ಲಿದದಂತಗ 
ಸ್ಯವಯಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಚಚಗಯಗ್ಯಗಿ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳ ವಿವರಗಳನುು 
(ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು ಸ್ಯಂಖ್ಯಾಕ್ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳನುು ಹಗೂರತುಪಡಿಸಿ) ಅನುಬಂಧ-1.೨ರಲ್ಲ ಿನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 
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1.11 ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಪರತಗಾೋಕ್ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳ 
ಮಂಡನಗಯ ಸಿೆತಿ 

ನಗರಯಭಿವೃದಿಿ, ವಸತಿ, ಕಯಮಿಯಕ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಮತುು ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಷಗೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಯರು ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳನುು 
ಸಕಯಯರವು ಸ್ಯೆಪ್ತಸಿದ್ಗ. ರಯಜ್ಾದ 11 ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು ಭಯರತದ 
ಲಗಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಯಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರಿಗ್ಗ ವಹಿಸಲಯಗಿದ್ಗ. ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ನಿಯೋಜ್ನಗ, 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು, ಪರತಗಾೋಕ್ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳನುು ಜಯರಿ 
ಮಯಡಿರುವುದು ಮತುು ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಂಡನಗಯ ಸಿೆತಿಯನುು ಅನುಬಂಧ-1.3ರಲ್ಲ ಿ
ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ುಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಗಗ್ಯಗಿ ಕ್ನಯಯಟಕ್ ರಯಜ್ಾ ಆಯೋಗ (ಜ್ುಲಗೈ 2009ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯೆಪನಗ) ಮತುು 
ಕ್ನಯಯಟಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಗಟೋಟ್ ನಿಯಂತರಣ ಪಯರಧಿಕಯರ (ಜ್ುಲಗೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯೆಪನಗ) ಇವುಗಳು 
ಸ್ಯೆಪನಗಯಯದ್ಯಗಿನಿಂದ ತಮೂ ವಯರ್ಷಯಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಇನೂು ಸಲ್ಲಿಸಬಗೋಕ್ದ್ಗ. ನಯಲುಕ ಸ್ಯಾಯತು 
ಸಂಸ್ಗೆಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಗ ವಯರ್ಷಯಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಷಯದ ವಿಳಂಬವಿದಿದತು. 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಅಂತಿಮಗ್ಗೂಳಿಸುವಿಕಗಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಹಣಕಯಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ಪತಗು ಹಚಚಲಯಗದ 
ಅಪಯಯವನುು ಹಗೂಂದಿದ್ಗಯಯದದರಿಂದ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಅಂತಿಮಗ್ಗೂಳಿಸಿ ಶೋಘರವಯಗಿ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಗೋಕ್ು. 

೨೦೦೬-೦೭ರಿಂದ ೨೦೧೫-೧೬ರವರಗಗ್ಗ ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಕ್ಟಟಡ ಮತುು ಇತರಗ ನಿಮಯಯಣ ಕಯಮಿಯಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ 
ಮಂಡಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರತಗಾೋಕ್ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳನುು ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಸಭಗಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸಲಯಗಿಲಿ.  

1.12 ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಗೋರಿಸಿರುವ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳು ಮತುು 
ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳ ವಷ್ಯಯವಯರು ವಿವರಗಳು 

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಷಯಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಗೋರಿಸಿರುವ ಕಯಯಯ ನಿವಯಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳು ಮತುು ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳ ವಷ್ಯಯವಯರು ವಿವರಗಳನುು ಅವುಗಳ ಹಣದ ಮೌಲಾದ್ಗೂಂದಿಗ್ಗ 
ಕಗೂೋಷಟಕ್-೧.೬ರಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ.  

ಕಗೂೋಷಟಕ್-1.6: ೨೦೧೬-೧೮ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಗೋರಿಸಿರುವ ಕಯಯಯ 
ನಿವಯಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳು ಮತುು ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಷಯ 

ಕಯಯಯ ನಿವಯಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ಉತುರಗಳು 

ಸಂಖಗಾ ಹಣದ ಮೌಲಾ  
(` ಕಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲ)ಿ ಸಂಖಗಾ ಹಣದ ಮೌಲಾ  

(` ಕಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲ)ಿ 
ಕಯಯಯ ನಿವಯಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳು ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳು 

2016-17 01 247.98 12 50.85 01 12 
2017-18 01 265.82 12 286.37 01 12 

ಆಧ್ಯರ: ೨೦೧೬-೧೭ ಮತುು ೨೦೧೭-೧೮ರ ವಷಯದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳು 

೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ `೨,೮೦೯.೯೭ ಕಗೂೋಟಿಯನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡ ಒಂದು ಕಯಯಯ ನಿವಯಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ (`೭.೦೧ ಕಗೂೋಟಿ) ಮತುು ೧೭ ಕ್ಂಡಿಕಗಗಳನುು (`೨,೮೦೨.೯೬ ಕಗೂೋಟಿಗಳು) ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಗೋರಿಸಲಯಗಿದ್ಗ.  
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