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ಮುನ  ್ನೋಟ 

ಭಾರತದ ಲ ಕ್ಕನಿಯಂತ ರಕ್ ರು ಮತುು  ಮಹಾಲ ಕ್ಕಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರ ಈ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ು ನ  
ºÉÆA¢gÀÄತು ದ É. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ಭಾಗವು ವ ಚ್ಚಗಳ É̄PÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Éಗ  ¸ÀA§A¢üvÀ ಒಂ ಬತುು  ಕ್Arಕ ಗಳನ್ು ನ  
M¼ÀUÉÆArzÉ ಮತುು  JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ಭಾಗವು ರಾಜಸ್ವದ É̄PÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Éಗ  ¸ÀA§A¢üvÀ ಹದಿನಾ ಲ್ುಕ 
ಕ್Arಕ ಗಳನ್ು ನ M¼ÀUÉÆArzÉ. 

ಭ ಾಗ-I : ವ ಚ್ಚ ಗಳ  ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀನ   
 

ಪ ರಿ ಚ್ ಯ 
 

ಆ ಯವಯ ಯ ಚಿತರಣ  ಮತುು  ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಾ ರದ ಸ್ಂ ಪ ನ್್ ೂಲ್ಗಳ ಅನ್ ವಯ 

`7,೫ ೪,೧೨೧ ಕ ್ ೋಟಿಗಳ ಒಟುು ಆಯವಯ ಯ ವ ಚ್ಚಕ ಕ ಪರತಿಯಾಗಿ 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪನ್್ ೂಲ್ಗ ಳ 
ಅನ್ವಯವು `೫,೦೩,೭೯೨ ಕ ್ ೋಟಿಯಿ ದಿಿ ತು.  ರಾಜಯ ದ ಒಟ ುು ವ ಚ್ಚವು (ರಾಜಸ್ವ ವ ಚ್ಚ, ಬಂಡವಾಳ ವ ಚ್ಚ ಹಾಗ ್ 
ಸಾಲ್ ಮತುು ಮುಂಗಡಗಳು) 201೫-1೬ರಿಂದ 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ ೋಕ್ಡಾ ೫ ೫ ರಷ್ುು ಏರಿಕ ಯಾಗಿತ ುು 
ಮತುು ರಾಜಸ್ವ ವ ಚ್ಚವು ಇದ ೋ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಶ ೋಕ್ಡಾ ೪9ರಷ್ುು ಏರಿಕ ಯಾಗಿತ ುು.  ರಾಜಸ್ವ ವ ಚ್ಚವು (`1,೭೪,೨೫ ೮  
ಕ ್ ೋಟಿ) 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ ುು ವ ಚ್ಚದ (`2,13,857 ಕ ್ ೋಟಿ) ಶ ೋಕ್ಡಾ 81 ರಷ್ಟುತುು.  

 (PÀArPÉ 1.2 ಮತುು 1.3) 
ಲ  ಕ್ಕಪರಿಶ  ೋ ಧನ  ಗ  ಸ್ಕಾ ಾರದ ಪರತಿಕ್ರ ರಯೆ   

ಮಾರ್ಚ ಾ 20೨೦ರಲ್ಲಿ ದಿ ಂತ  ೫ ೪ ಇಲಾಖ ಗಳಿಗ  ¸ÀA§A¢üಸಿದ ೩ ೮,೧೪೦ ಕ್ಂಡಿಕ ಗಳನ್ುನ M¼ÀUÉÆAಡ ೭,೫ ೧೬  
ತಪಾ ಸ್ಣ ಾ ವರದಿಗಳು ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದಿದಿ ವು. 

(PÀArPÉ 1.10.1) 

ರಾ ಜಯ  ವಿಧಾ ನ್ಮಂ ಡಲ್ ದಲ್ಲಿ  ಸಾ ವಯತು  ಸ್ಂ ಸ ೆ ಗಳ ಪ ರತ ಯ ೋ ಕ್ ಲ  ಕ್ಕ ಪರಿಶ  ೋ ಧನಾ  ವರ ದಿಗಳ ಮಂ ಡನ  ಯ ಸಿೆ ತಿ 

ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಕ್ಟುಡ ಮತುು ಇತರ  ನಿಮಾಾಣ ಕಾರ್ಮಾಕ್ರ ಕ್ಲಾಯಣ ಮಂ ಡಳಿಯು 2006-07ರಿಂದ 2015-
16ನ ೋ ವಷ್ಾಗಳಿಗ  ಎಸ ಎಆರ ಗಳನ್ುನ ರಾಜಯ ಶಾ ಸ್ಕಾಂ ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿಲ್ ಿ.  ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್  ಸ್ಂಘವು 
2007-08ನ ೋ ಸಾಲ್ಲ ನ್ ಪರಿಷ್ೃತ ಲ ಕ್ಕಪತರಗಳನ್ುನ ಇನ್್ ನ ಸ್ಲಿ್ಲಸಿಲ್ಿ ಮತುು ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ುಕಗಳ 
ಸ್ಂರಕ್ಷಣ ಾ ಆಯೋಗವು (ಜುಲ ೈ 2009ರಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪನ ಯಾಯಿ ತು) ಪಾ ರರಂಭದಿಂ ದಲ್್ ವಾ ಷ್ಟಾಕ್ 
ಲ ಕ್ಕಪತರಗಳನ್ುನ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಿ.  

(PÀArPÉ 1.11) 
 
 
 
 



viii 

ಅ ನ್ು ಪಾ ಲ್ನಾ  ಲ  ಕ್ಕ ಪರಿ ಶ  ೋ ಧನ   
ಉ ನ್ ನತ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಇಲಾ ಖ  

ಬ  ಂಗಳೂರು ವಿಶ್ ವವಿದಾ ಯ ಲ್ಯದಲ್ಲಿ  ಅಸ್ಮಪಾ ಕ್ ಆರ್ಥಾ ಕ್ ನಿವ ಾಹಣ     

ಬ ಂಗಳೂ ರು ವಿಶ್ವವಿದಾ ಯ ಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ ಅಸ್ಮಪಾಕ್  ಆರ್ಥಾಕ್ ನಿವಾ ಹಣ  ಯ ₹೧ ೨.೯೭ ಲ್ಕ್ಷ ದುರುಪ ಯೋಗ, 
ದಾ ಖಲ ಗಳ ತಿರುಚ್ುವಿಕ  (ಕ ೈಚ್ಳ ಕ್) ಮತುು  ಸ್ಂಶ್ಯಾಸ್ಪದ ದುರುಪಯೋಗ ₹೧.೨೮ ಲ್ಕ್ಷ ಹಾಗ್  ₹೮೭.೮೭ 
ಲ್ಕ್ಷ ಆದಾ ಯದಲ್ಲಿ ನ್ ನ್ಷ್ುದಲ್ಲಿ  ಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತು.    

 (ಕ್ಂಡಿಕ   2.1) 
ಎನ  ಪಿಎಸ   ನೌ ಕ್ರರಿಗ  ಅಂತಿ ಮ ಫಲ್ ನಿೋಡ ುವಿಕ ಯಲ್ಲಿ ನ್ ನ್ಷ್ು   

ಪಿಂಚ್ಣಿ  ನಿಧಿ ನಿಯಮ ಹಾಗ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ ಾರಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ರ ಾಷ್ಟ ರೋಯ ಪಿಂ ಚ್ಣಿ ಪದಿತಿ ಗ  
ಅನ್ುಗುಣವಾ ಗಿ ಜಾರಿಗ ್ಳಿಸ್ದಿರುವುದು, ಮ್ ರು ವಿಶ್ವವಿದಾಯ ಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ೦೧  ಏಪಿರೋಲ್ ೨೦೦೬ರ ನ್ಂತ ರ 
ಸ ೋರಿದ ೫ ೭೭ ನೌ ಕ್ರರಿಗ  ₹೨.೮೩ ಕ ್ ೋಟಿ ನ್ಷ್ುದಲ್ಲಿ  ಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತು.    
                        (ಕ್ಂಡಿಕ  2.2) 
ಪಶ್ ು ಸ್ಂಗ ್ ೋಪನ  ಮ ತುು  ರ್ಮೋ ನ್ ುಗಾರಿಕ  ಇಲಾಖ  

ಸ್ ಕ ಾ ಾ ರ ದ  ರ ಾ ಜ ಸ್ ವ ವ ನ್ ು ನ ಜ ಮೆ  ಮ ಾ ಡ ದಿ ರ ು ವ ು ದ ರಿ ಂ ದ  ನ್ ಷ್ ು ಹ ಾ ಗ ು  ದ ು ರ ು ಪ ಯ ೋ ಗ  

ಸ್ಹಾಯಕ್ ನಿದ ೋಾಶ್ಕ್ರ ಕ್ಛ ೋರಿ, ಪಶ್ುಪಾಲ್ ನಾ ಮತುು  ಪಶ್ುವ ೈದಯ ಕ್ರೋಯ ಸ ೋವಾ ಇಲಾಖ , ಚ್ನ್ನಪಟುಣ ದಲ್ಲಿ, 
ನ್ಗದು ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳ ನ್ುನ ಸ್ಕಾಾ ರ ದ ಖಾತ ಗ  ಜಮೆ ಮಾಡದಿರುವ ುದರಿಂದ ಹಾಗು ದಾ ಖಲ ಗಳಲ್ಲಿ  ಕ ೈಚ್ಳ ಕ್  
ಮಾಡಿ ರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಕಾಾರದ ರಾಜಸ್ವದ ದು ರುಪಯೋ ಗವಾ ಗುವಲ್ಲಿ  ಹಾಗು ನ್ಷ್ಷ ವಾ ಗುವಲಿ್ಲ 
ಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತು-₹೧.೩೮ ಲ್ಕ್ಷ.   

(ಕ್ಂಡಿ ಕ  2.೩) 
 ಆಹಾ ರ, ನಾಗರಿ ೋಕ್ ಸ್ರ ಬರಾಜು, ಗಾರಹ ಕ್ರ ವಯ ವಹಾ ರಗಳ ಮತುು ಕಾ ನ್್ ನ್ು ಮಾಪ ನ್ಶಾ ಸ್ರ ಇಲಾಖ   

ಅ ಕ್ರಕ ಖರಿೋದಿಯ ಮೆೋಲ   ತಪಿಪಸ್ಬಹ ುದಾಗಿದಿ ಬಡಿಿ ಪಾ ವತಿ 
ಹಣ ದ ಲ್ಭಯ ತ ಯಿದಾಿ ಗ್ ಯ ಛತಿ ುೋಸ್ಘಡದ ರಾಜಯ  ಆಹಾರ ನಿಗಮಕ ಕ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜಯ  ಆಹಾರ ಮತುು  ನಾಗರಿ ೋಕ್ 
ಸ್ರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯರ್ಮತ ವು ಖರಿೋದಿಸಿದ ಅಕ್ರಕಗ  ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾ ವತಿ ಮಾಡಿ ತು. ಇದು ₹೫.೨೫ 
ಕ ್ ೋಟಿಯಷ್ುು ತಪಿಪಸ್ಬಹುದಾಗಿದ ಿ  ಅಧಿಕ್ ಬಡಿಿ  ಪಾ ವತಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತು.  

(ಕ್ಂಡಿ ಕ  2.೪) 
ಕಾರ್ಮ ಾಕ್ ಇಲಾ ಖ   

ಕ್ ಡಿಮೆ/ ವಸ್್ ಲಾ ತಿಯಾಗ ದ ರಾಜಸ್ ವ   
ನ ್ೋ ಂದಣಿ/ನ್ವಿೋಕ್ರಣ ದ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳನ್ುನ ಆನ ಲ ೈನ  ಪ ್ ೋ ಟಾಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ 
ಇಂಧಿೋಕ್ರಿಸಿರುವುದರ ಪರಿಣ ಾಮ ವಾ ಗಿ ₹೨.೩ ೮ ಕ ್ ೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಕ ್ ರತ ಯುಂಟಾ ಯಿ ತು. ಅಂಗಡಿ ಹಾಗ್ 
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ವಾ ಣಿ ಜಯ ಸ್ಂಸ ೆ ಗಳ ನ ್ೋ ಂದಣಿ / ನ್ವಿೋಕ್ರಣ ಗ ್ಳಿಸ್ುವಿಕ ಯಲ್ಲಿ ನ್ ಬೃಹತ  ಬಾಕ್ರ ಉ ಳಿದಿರುವು ದ ರ 
ಪರಿಣ ಾಮ ವಾ ಗಿ ₹೩ ೭.೨೧ ಕ ್ ೋಟಿ ವಸ್್ ಲಾ ಗದ ರಾಜಸ್ವದ ್ ಂದಿಗ  ಸ್ಂಸ ೆ ಗಳು ನಿರಂತರವಾ ಗಿ ಊರ್ಜ ಾತ 
ನ ್ೋ ಂದಣಿ ಗಳಿಲ್ಿ ದ ೋ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸ್ುತಿು ದಿ ವು.  

(ಕ್ ಂಡಿಕ  2.5) 

ಆರ  ್ೋ ಗಯ ಮತುು ಕ್ುಟುಂ ಬ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಸ ೋವ ಗಳ ು 

ಋಣ ವಿಮೋಚ್ ನ್ ನ್ಷ್ುದಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿಮೆ ವಿಧಿಸಿರು ವುದು   
ವಿಭಾಗದ ಕಾಯಾನಿವಾ ಾಹಕ್ ಇಂರ್ಜನಿೋಯರುಗಳ ಶಿಫಾ ರಸಿನ್ಂತ   ಆರ ್ೋಗಯ ಇಂರ್ಜನಿೋಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ 
ಮುಖಯ ಇಂರ್ಜನಿೋಯರವರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪ್ಣ ಾಗ ್ಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳ ಮೆೋಲ   ಅತಯ ಲ್ಪ ದಂಡವನ್ು ನ 
ವಿಧಿಸ್ಲಾಗಿದ . ಇದು ₹೧ ೪.೬೩ ಕ ್ ೋಟಿ ಕ್ಡಿಮೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದಲ್ಿ ದ ೋ, ಗುತಿು ಗ ದಾರರಿಗ  ಅನ್ುಚಿತ ಲಾಭವನ್ುನ 
ವಿಸ್ು ರಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತು  

(ಕ್ ಂಡಿಕ  2.6) 

ತಪಿಪಸ್ ಬಹುದಾಗಿ ದಿ ವ ಚ್ಚ 
ಆರ ್ೋಗಯ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಇಲಾ ಖ ಯ ಇಂರ್ಜನಿೋಯರಿಂಗ್ ಉ ಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮ  ೨೫ ಗ ರೋಡ  
ಕಾಂಕ್ರರೋಟ ಗ  ಅಂದಾ ಜು/ಬಿಒಕ್ುಯ (ಬಿಲ್  ಆಫ  ಕಾವಂಟಿಟಿ) ನ್ಲ್ಲಿ ರ ಡಿರ್ಮಕ್ಸ  ಕಾಂಕ್ರರೋಟ ಗ  ಪರತಿಯಾಗಿ ಸಿಮೆಂ ಟ 
ಕಾಂಕ್ರರೋಟ  (ಮಷ್ಟನ   ರ್ಮಶ್ರಣ) ಅಳವಡಿಸಿಕ ್ಂ ಡಿರುವುದು ₹೩.೩ ೦ ಕ ್ ೋಟಿ ತಪಿಪಸ್ಬಹುದಾಗಿದಿ ವ ಚ್ಚ ಹಾಗ್ 
ಗುತಿು ಗ ದಾರನಿಗ  ಅನ್ುಚಿತ ಲಾ ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತು. 

(ಕ್ ಂಡಿಕ  2.7) 

ವಾ ಸ್ು ವವಾಗಿ ಕಾಮಗಾ ರಿಗಳ ನ್ು ನ ಕ  ೈಗ  ್ಳಳದ ೋ ಕ್ೃತಿರಮವಾ ಗಿ ಪ ರಮಾಣಿ ಕ್ರಿಸಿ ರುವು ದು  

ಕ್ಲ್ಬುರಗಿ ಆರ ್ೋಗಯ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ ಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸ್ಹಾಯಕ್ ಇಂರ್ಜನಿೋಯರವರು 
ವಾ ಸ್ು ವವಾಗಿ ಕಾಮಗಾ ರಿ ಬಾಬುುಗಳನ್ುನ ಕ ೈಗ ್ ಳಳದ ೋ ಅಳತ  ಪುಸ್ು ಕ್ದಲ್ಲಿ ದಾ ಖಲ್ಲಸಿದಾಿ ರ .  ಇದನ್ುನ ಸ್ಹಾಯ ಕ್ 
ಕಾಯಾನಿವಾ ಾಹ ಕ್ ಇಂರ್ಜನಿೋಯರು ಪರಮಾಣಿ ಕ್ರಿಸಿರುತಾ ು ರ  ಹಾಗ್ ಇದನ್ುನ ಕಾಯಾನಿವಾ ಾಹಕ್ 
ಇಂರ್ಜನಿೋಯರು ಅನ್ುಮೋದಿಸಿದಾ ಿ ರ .  ಇದು ₹೯೭.೫ ೯ ಲ್ ಕ್ಷ ಅಕ್ರಮ ಸ್ಂದಾಯದ ್ಂ ದಿಗ  ಗುತಿುಗ ದಾರನಿ ಗ  
ಅನ್ುಚಿತ ಲಾ ಭದಲ್ಲ ಿಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತು. 

(ಕ್ ಂಡಿಕ  2.8) 

 

ಗಾರರ್ಮೋ ಣ ಾಭಿವೃ ದಿಿ ಮತುು ಪಂಚಾಯ ತ   ರಾಜ   ಇಲಾಖ  

ಅಂಗಿೋ ಕಾರಾ ಹಾವಲ್ಿ ದ ಸ ೋವ  ಗಳ ಮೆೋಲ   ತಪಿಪ ಸ್ಬಹ ುದಾಗಿದಿ ಸ್ರಕ್ ು ಮತುು ಸ ೋವಾ ತ ರಿಗ ಯ ವ  ಚ್ಚ 

ಸ್ರಕ್ು ಮತುು  ಸ ೋವಾ ತ ರಿಗ ಯ ದರವು  ಶ್ ನ್ಯ  ಇರ ುವ ʼಅ ಪಪಟ ಸ ೋವ ಗಳʼ ಅಡಿ ಬರುವ ಮಾ ನ್ ವ  
ಸ್ಂಪನ್್ ೂಲ್ ಏಜ ನಿಸ ಗಳು ನಿೋಡಿ ದ ಸ ೋವ ಗಳಿಗ  ರ್ಜ ಲಾ ಿ  ಪಂಚಾಯತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾ ದ ಪಾ ವತಿಯು  
ಅಂಗಿೋಕಾರಾ ಹಾವಲ್ಿ ದ ಸ ೋವ ಗಳ ಮೆೋಲ   ₹1.29 ಕ ್ ೋಟಿಗಳಷ್ುಿ  ತ ಪಿಪಸ್ಬಹುದಾಗಿದಿ  ವ ಚ್ಚದಲ್ಲಿ  ಪರಿಣ ರ್ಮಸಿತು. 

(ಕ್ ಂಡಿಕ  2.9) 



 

x 

   

¨sÁUÀ-II : gÁd¸Àé/ªÀgÀªÀiÁ£À É̄PÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É 

¸ÁªÀiÁ£Àå 

2019-20 ¸Á°UÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ MmÁÖgÉ gÁd¸Àé/ªÀgÀªÀiÁ£À ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ »A¢£À ¸Á°£À 

₹ 1,64,978.66 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV ₹ 1,75,442.79 PÉÆÃn DV¢ÝvÀÄ.   EzÀgÀ ¥ÉÊQ, 

±ÉÃPÀqÁ 63gÀµÀÖ£ÀÄß gÁdåªÀÅ vÉjUÉ ªÀgÀªÀiÁ£À (₹ 1,02,362.79 PÉÆÃn) ºÁUÀÆ vÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀ 

ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ (₹ 7,681.47 PÉÆÃn) ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAUÀæ»¹¢ÝvÀÄ. G½PÉ ±ÉÃPÀqÁ 37gÀµÀÖ£ÀÄß PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «¨sÀd¤ÃAiÀÄ vÉjUÉUÀ¼À gÁdåzÀ ¥Á¯ÁV (₹ 30,919.00 PÉÆÃn) 

ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzsÁ£ÀªÁV (₹ 34,479.53 PÉÆÃn) ¹éÃPÀj¹¢ÝvÀÄ. 

 (PÀArPÉ 1.1) 

1,652 ¥ÀjÃPÀëuÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À°è (r¸ÉA§gï 2019gÀªÀgÉUÉ ¤ÃqÀ¯ÁzÀAvÀºÀ) ₹ 2,782.82 PÉÆÃn 
ªÉÆvÀÛªÀÅ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ 4,831 PÀArPÉUÀ¼ÀÄ dÆ£ï 2020 CAvÀåzÀ°èzÀÝAvÉ ¨ÁQ G½¢zÀÝªÀÅ.    

 (PÀArPÉ 1.5) 

ªÀiÁgÁlUÀ¼À ªÉÄÃ°£À vÉjUÉ/ªÀiË®å ªÀ¢üðvÀ vÉjUÉ, ªÀÄÄzÁæAPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÀtÂ, gÁdå 

C§PÁj ºÁUÀÆ EvÀgÉ E¯ÁSÁ PÀZÉÃjUÀ¼À 254 WÀlPÀUÀ¼À zÁR¯ÉUÀ¼À 2019-20 ¸Á°£À°è 
£ÀqȨ́ À¯ÁzÀAvÀºÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄÄ 1.189 PÀArPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀAvÀºÀ 

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ₹ 2,491.66 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ MmÁÖgÉ gÁd¸Àé/ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ 
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¤zsÁðgÀuÉ ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀÄ/PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «¢ü¹gÀÄªÀÅzÀÄ/gÁd¸Àé/ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ 
£ÀµÀÖ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖvÀÄ. 

(PÀArPÉ 1.8) 

 

ªÀiÁgÁlUÀ¼ÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ, EvÁå¢UÀÀ¼À ªÉÄÃ°£À ªÀiË®å ªÀ¢üðvÀ vÉjUÉ ºÁUÀÄ À̧gÀPÀÄUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÉUÀ¼À ªÉÄÃ°£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ  

208 PÀgÀzÁvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¼ÀA§ªÁV ¥ÁªÀw¹zÀÝPÁÌV PÀ£ÁðlPÀ ªÀiËªÀvÉ 

C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 72(1)gÀ CrAiÀÄ°è ºÁUÀÆ 7,346 PÀgÀzÁvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É – 

ªÀiËªÀvÉ – 240£ÀÄß ¸À°è¸À¢zÀÄÝzÀPÁÌV ¥ÀjZÉÑÃzÀ 74(4)gÀ CrAiÀÄ°è zÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¢zÀÄÝzÀÄ 

₹ 32.72 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ CV¢ÝvÀÄ. 

(PÀArPÉ 2.5 ªÀÄvÀÄÛ 2.12) 

£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è EzÀÝAvÀºÀ 30 ¨ÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉ¸ÉÆÖÃgÉAlÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁZïð 2014jAzÀ 
ªÀiÁZïð 2017gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è  ªÀiÁrzÀÝAvÀºÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è 

«¢ü¹zÀÝAvÀºÀ vÉjUÉAiÀÄÄ §rØ ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ ₹6.15 PÉÆÃn DV¢ÝvÀÄ. 

(PÀArPÉ 2.6) 

£ÀªÀÄÆ£É 240, ªÀÄÆ®zÀ°èAiÉÄÃ PÀrzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁzÀ vÉjUÉ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£Àgï-

PÀgÀ¤zsÁðgÀuÁ DzÉÃ±ÀUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄÄ 16 PÀgÀzÁvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ₹ 2.66 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ 
ªÀÄzÀåAvÀgÀ CªÀ¢ü vÉjUÉ dªÉÄUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆArzÀÝgÀÄ 
JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖvÀÄ. 

(PÀArPÉ 2.7) 



xi 

13 ªÀvÀðPÀgÀÄUÀ½AzÀ G¥À-UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝAvÀºÀ ¥ÁªÀwUÀ¼£ÀÄß vÀ¥ÁàV 

C£ÀÄªÀÄw¹zÀÝgÀ PÁgÀt vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «¢ü¹zÀÄÝzÀÄ ₹ 1.16 PÉÆÃn 
ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ DV¢ÝvÀÄ. 

(PÀArPÉ 2.8) 

ªÀÄÄA¢£À vÉjUÉ CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀgÀ̄ ÁVzÀÝAvÀºÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlUÀ¼À ªÉÄÃ°£À vÉjUÉ 
¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À ¥ÀæwAiÀiÁV ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÁVzÀÝAvÀºÀ vÉjUÉ dªÉÄ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß »A¢£À 
vÉjUÉ CªÀ¢üUÀ½UÉ ¸À°è¸À¯ÁVzÀÝAvÀºÀ ¸À°èPÉUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄÆ£É ªÀiËªÀvÉ 240 ºÁUÀÆ ¥ÀÄ£Àgï-
PÀgÀ¤zsÁðgÀuÉUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è  ªÀiÁqÀ¯ÁzÀAvÀºÀ CqÀØ-¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄÄ 12 ªÀvÀðPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 

₹ 1.56 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ vÉjUÉ dªÉÄAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÄÄA¢£À vÉjUÉ CªÀ¢üUÉ 
ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀA¢zÀÝgÀÄ/ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖvÀÄ, F 

¤nÖ£À°è MmÁÖgÉ vÉjUÉ ¨ÁzsÀåvÉAiÀÄÄ zÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ §rØAiÀÄÆ Ȩ́ÃjzÀAvÉ ₹ 2.67 PÉÆÃn 
DV¢ÝvÀÄ. 

(PÀArPÉ 2.9) 

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ M¼ÀnÖzÀÝAvÀºÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæçUÀ¼À°è ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤zsÁðgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝAvÀºÀ 

₹ 6.11 PÉÆÃn (§rØ ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ) ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ ºÉZÀÄÑªÀj vÉjUÉ ¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß 
65 ªÀvÀðPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀw¹gÀ°®è. 

(PÀArPÉ 2.10) 

¸À°èPÉUÀ¼À°è WÉÆÃ¶¹PÉÆ¼Àî¯ÁV¢ÝvÁzÀgÀÆ, ₹ 5.25 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ (§rØ ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀªÀÇ 
¸ÉÃjzÀAvÉ) vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß 93 ªÀvÀðPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀw¹gÀ°®è. 

(PÀArPÉ 2.11) 

vÉjUÉ ¥ÁªÀw¬ÄAzÀ «£Á¬Äw ºÉÆA¢zÀÝAvÀºÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É RjÃ¢UÀ¼À 
ªÉÄÃ°£À vÉjUÉ dªÉÄAiÀÄ£ÀÄß (Ln¹) vÀ¥ÁàV C£ÀÄªÀÄw¹zÀÄÝzÀÄ, RjÃ¢UÀ¼À ªÉÄÃ°£À vÉjUÉ 
dªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV ¯ÉPÀÌºÁQzÀÄÝzÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀAvÀºÀ ªÀiÁgÁlUÀ¼À ªÉÄÃ°£À 
vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸ÀzÉAiÉÄÃ RjÃ¢UÀ¼À ªÉÄÃ°£À vÉjUÉ dªÉÄAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄªÀÄw¹zÀÝ PÁgÀt 

₹ 4.47  PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «¢ü À̧¯ÁV¢ÝvÀÄ. 

(PÀArPÉ 2.13) 

ªÀÄÄzÁæAPÀ ¸ÀÄAPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆAzÀtÂ ±ÀÄ®Ì 

DgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è UÀÄwÛUÉ MqÀA§rPÉ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁgÁl – MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀåªÀºÁgÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À G¥À-µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀ¥ÁàV ªÀVÃðPÀj¹zÀÄÝ 

₹ 22.83 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÛ ªÀÄÄzÁæAPÀ ¸ÀÄAPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÀtÂ ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ 
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «¢ü À̧ÄªÀ°èUÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ.  

(PÀArPÉ 3.4) 

PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁÜªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀÄ«PÉ ºÁUÀÆ RjÃ¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝAvÀºÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ 
¥Àæw¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt 25 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è D¹ÛUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄªÀ°èUÉ ºÁUÀÆ vÀvÀàjuÁªÀÄªÁV ₹ 10.14 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ ªÀÄÄzÁæAPÀ 
¸ÀÄAPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÀtÂ ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «¢ü À̧ÄªÀ°èUÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖ¢ÝvÀÄ. 

(PÀArPÉ 3.5) 
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MA§vÀÄÛ G¥À-£ÉÆÃAzÀtÂ C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjUÀ¼À°è 62 dAn C©üªÀÈ¢Þ MqÀA§rPÉUÀ¼À°è 
C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁVzÀÝAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî¯ÁzÀ 

vÀ¥ÀÄà zÀgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ ₹ 6.59 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ ªÀÄÄzÁæAPÀ ¸ÀÄAPÀ ªÀÄvÀÄÛ 
£ÉÆÃAzÀtÂ ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «¢ü À̧ÄªÀ°èUÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖ¢ÝvÀÄ. 

 (PÀArPÉ 3.6) 

vÀ¥ÀÄà ªÀiÁUÀð À̧Æa ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ «±ÉÃµÀ ¤zÉÃð±À£ÀUÀ½UÉ 
§zÀÞªÁVgÀ¢zÀÄÝzÀÄ, EvÁå¢UÀ¼ÀÄ 25 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è D¹ÛUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄªÀ°èUÉ ºÁUÀÆ vÀvÀàjuÁªÀÄªÁV ₹ 4.81 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ ªÀÄÄzÁæAPÀ 
¸ÀÄAPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÀtÂ ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «¢ü À̧ÄªÀ°èUÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝªÀÅ. 

(PÀArPÉ 3.7) 

 

««zsÀ/C£Àå C¹ÛvÀéUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ GqÀÄUÉÆgÉ/zÁ£À ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ̧ ÀågÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 

JA§ÄzÁV vÀ¥ÁàV ªÀVÃðPÀj¹zÀÄÝ K¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ₹ 1.13 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀµÀÄÖ ªÀÄÄzÁæAPÀ 
À̧ÄAPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÀtÂ ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «¢ü À̧ÄªÀ°èUÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖ¢ÝvÀÄ. 

(PÀArPÉ 3.8) 
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