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ಅಧ್ಯಾಯ-II 
ಅನುಪಯಲನಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನ ೆ

 

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆ 
 

೨.೧ ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಪಪಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ ನಿರ್ಪಹಣೆ 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಪಪಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ ನಿರ್ಪಹಣೆಯ ₹೧೨.೯೭ ಲಕ್ಷ 
ದುರುಪಯೋಗ, ದ್ಯಖಲೆಗಳ ತಿರುಚುವಿಕೆ (ಕೆೈಚಳಕ್) ಮತುು ಸೆಂಶ್ಯಯಸಪದ ದುರುಪಯೋಗ ₹೧.೨೮ 
ಲಕ್ಷ ಹಯಗೂ ₹೮೭.೮೭ ಲಕ್ಷ ಆದ್ಯಯದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಒೆಂದು ಸೆಂಸ್ೆೆಯ ಗುರಿ ಮತುು ಉದ್ೆದೋಶ್ಗಳ ಸ್ಯಧನಗೆ ೆಯೋಜನೆ, ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆ ಹಯಗೂ ಆರ್ಥಪಕ್ ಆಕ್ರಗಳ 
ನಿರ್ಪಹಣೆಗಳು, ಸೆಂಸ್ೆೆಯ ಆರ್ಥಪಕ್ ನಿರ್ಪಹಣೆಯ ಸಮಗರ ಘಟಕ್ವಯಗಿರುತುದ್ೆ.  ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ 
ಸೆಂಹಿತೆ ೧೯೫೮ (ಕಎೆಫ್ಸಿ) ಆರ್ಥಪಕ್ ಔಚಿತಾತೆಯನುನ ವಿಧಿಸುತುದ್ೆ. ಪರತಿಯೋರ್ಪ ಸಕಯಪರಿ ನೌಕ್ರನೂ 
ಕೋೆರ್ಲ ಸೆಂಪೂಣಪ ಪಯರಮಯಣಿಕ್ತಯೆನುನ ಗಮನಿಸುರ್ುದಲಿದ್ೆೋ ಸ್ಯರ್ಪಜನಿಕ್ ಹಣದ ವೆಚಚರ್ನುನ ತಯನು 
ಅಥವಯ ತನನ ಕೈೆಕೆಳಗಿನ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳು ನಿರೆಂತರವಯಗಿ ಉತೃಷ್ಟ ಮೌಲಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಗಮನಿಸುತಿುರಬೆೋಕ್ು 
ಹಯಗೂ ಸ್ಯರ್ಪಜನಿಕ್ ಹಣದಿೆಂದ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ರಿೋತಿಯ ರ್ಾಥಪ ವೆಚಚರ್ನುನ ಬ್ಹು ಎಚಚರಿಕೆಯೆಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಬೋೆಕಿದ್ೆ. 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ8 ೨೦೧೪-೧೫ ರಿೆಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ರ್ರಗೆಿನ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ 
(ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೯ – ಜನೆರ್ರಿ ೨೦೨೦) ಗಮನಿಸಲಯದ ಅಸಮಪಪಕ್/ ಅಸಮಥಪ ಆರ್ಥಪಕ್ 
ನಿರ್ಪಹಣೆಯನುನ ಈ ಕಳೆಕ್ೆಂಡೆಂತೆ ವಿರ್ರಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 

೨.೧.೧  ಕೆನರಯ ಬಯಾೆಂಕ್ ಸೂಕಲ್ ಆಫ್ ಮಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಟಡೋಸ್ನ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳು ಶ್ುಲಕರ್ನುನ 
ದುರುಪಯೋಗಿಸಿರುರ್ುದು 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯದ ಕನೆರಯ ಬಯಾೆಂಕ್  ಸೂಕಲ್ ಆಫ್ 
ಮಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಟಡೋಸ್ನ ಮೂಲಕ್ (ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್) ಮಯಸಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ 
(ಎೆಂಬಿಎ) ಕಯಯಪಕ್ರಮರ್ನುನ (ಬೆಳಗಿನ ಹಯಗೂ ಸೆಂಜೆಯ ಪಠ್ಾಕ್ರಮ) ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ 
ನಿೋಡುತುದ್ೆ.  ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಪಯರಧಿಕಯರರ್ು ನಡೆಸುರ್ ಸ್ಯನತಕೊೋತುರ ಸ್ಯಮಯನಾ ಪರವೋೆಶ್ 
ಪರಿೋಕ್ಷಯೆೆಂದ್(PGCET) ಮೋಲ್ಲನ ಕೂೆೋಸ್ಪಗಳಿಗ ೆಪರವೋೆಶ್ ನಿೋಡಲಯಗುತುದ್ೆ.  ಯಯರ್ುದ್ೋೆ ಸ್ಯೆನಗಳು 
ತುೆಂಬಿದದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಈ ವಿಚಯರದಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಅಧಿಸೂಚನಯೆನುನ ಪರಕ್ಟಿಸಿ ನೆಂತರ ಪರತಿ 
ರ್ಷ್ಪರ್ೂ ಈ ಉದ್ೆದೋಶ್ಕಯಕಗಿ, ಪರವೋೆಶ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಯರಸಿನ ಮೋಲೆ ಅಭ್ಾರ್ಥಪಗಳು ಪರವೋೆಶ್ 
ಪಡೆಯುತಯುರೆ.  

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳು ಸಮಯಲೊೋಚನೆಯಲ್ಲಿ (ಕೌನೆೆಲ್ಲೆಂಗ್ ನಲ್ಲಿ) ಪರವೋೆಶ್ ಹೆಂಚಿಕೆಯಯದ ನೆಂತರ ಪರಥಮ 
ರ್ಷ್ಪದ ಭಯಗಶ್ಃ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಪಯರಧಿಕಯರಕಕೆ ಅಗತಾವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕ್ು ಹಯಗೂ 

 
8  ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ೧) ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೨) ಬೆೆಂಗಳೂರು ಕೆೋೆಂದರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 

೩) ಬೆೆಂಗಳೂರು ಉತುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೂರು ಭಯಗಗಳಯಗಿ ವಿೆಂಗಡಣೆಗೊೆಂಡು ಮೂರು ವಿಭಯಗಗಳು ಸವತೆಂತರವಯಗಿ 
ಕಯಯಪನಿರ್ಪಹಿಸುತಿುವೆ.  
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ಬಯಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತುರ್ನುನ ಡಮಯಾೆಂಡ್ ಡಯರಫಟ್ (ಡ.ಡ) ಮೂಲಕ್ ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೆಕ 
ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕ್ು.  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೆೋರ ಪರವೋೆಶ್ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳು ಸೆಂಪೂಣಪ 
ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡ.ಡ ಮುಖಯೆಂತರ ಪಯರ್ತಿಸಬೆೋಕ್ು 
ಹಯಗೂ ಶ್ುಲಕ ಪಯರ್ತಿಸಿರುರ್ುದಕಕೆ ಅಧಿಕ್ೃತ ರಸಿೋದಿ ಪಡೆಯಬೆೋಕ್ು. 

ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ ಶಯಖಯೆು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳು ಸೆಂಪೂಣಪ ಶ್ುಲಕ ಪಯರ್ತಿಸಿದ ಬ್ಗೆೆ ಆಧ್ಯರಗಳನೊನದಗಿಸಿದ 
ನೆಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ವಿರ್ರಗಳನುನ ಪರವೋೆಶ್ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಸುತಯುರೆ.  ತದನೆಂತರ ಶಯಖಯೆು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಅಹಪತೆ, ಕಲೆಸದ ಅನುಭ್ರ್, ಶ್ುಲಕ ಪಯರ್ತಿ/ ಚಲನ್ ನೆಂಬ್ರ್ ಇತಯಾದಿಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಒೆಂದು 
ವಿರ್ರಗಳನುನ (ತಃಖುೆ) ತಯಯರಿಸಿ ಶಯಖಯೆ ಮುಖಾಸೆರ ಅನುಮೊೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ 
ರಿಜಿಸ್ಯಾರ್(ಪರವೋೆಶ್ಗಳು) ಅರ್ರಿಗ ೆ ಒಪಿಪಸುತಯುರೆ.  ಶ್ುಲಕಪಯರ್ತಿ/ ಚಲನ್ ನೆಂಬ್ರ್ಗಳ ಪರತಿಗಳನುನ 
ವಿರ್ರಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಲಗತಿುಸಬೋೆಕಿದ್.ೆ  ರಿಜಿಸ್ಯಾರ್ನ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರುರ್ ಪರವೋೆಶ್ಗಳ ವಿಭಯಗರ್ು ಪರತಿಯೆಂದು 
ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ದ್ಯಖಲೆಗಳನುನ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೋೆಕ್ು ಹಯಗೂ ಪರವೋೆಶ್ಕಕೆ ಶಿಫಯರಿಸಿರುರ್ ಪರತಿಯಬ್ಬ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಯ ಶ್ುಲಕ ರಸಿೋದಿ ಅಜಿಪಗಳನುನ ಪರಿಶೆ ೋಧಿಸಬೆೋಕ್ು.  ನಿಗದಿ ಪಡಸಿದ ಮಯನದೆಂಡಗಳು 
ತಯಳಯೆಯಗದಿದದಲಿ್ಲ ಅೆಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳನುನ ನಿರಯಕ್ರಿಸಬೋೆಕ್ು. 

ಅದ್ೆೋ ರಿೋತಿ, ದಿವತಿೋಯ ರ್ಷ್ಪದ ಪಠ್ಾಕ್ರಮಕಕೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳು ಶ್ುಲಕದ 
ಮೊತುಕಕೆ ಡ.ಡ/ಚಲನ್ ಗಳನುನ ಅಗತಾವಯಗಿ ಪಡೆಯಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಪಯರ್ತಿಸಿರುರ್ 
ರಸಿೋದಿಯನುನ ಆಧ್ಯರವಯಗಿ ವಿಭಯಗಕೆಕ ಒದಗಿಸಬೋೆಕ್ು. 
ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ನಿೋಡದ ಮಯಹಿತಿಯೆಂತ ೆ ೨೦೧೪-೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ೧೪೫ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳನುನ (೫೩ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಮೂಲಕ್ ಮತುು ೯೨ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಡಯಲ್ಲಿ) 
ಎೆಂಬಿಎ ಪಠ್ಾಕ್ರಮದಡ ಸೆಂಜೆಯ ಪಯಳಿಗೆ ಪರವೋೆಶ್ ಮಯಡಲಯಯತು. 
ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೪-೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ೆಂಡೆಂತ ೆ
ಗಮನಿಸಲಯಯತು. 
(i) ಪರವೆೋಶ್ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೬-೧೭ರ ೧೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಹಯಗೂ ೨೦೧೭-೧೮ರ ಓರ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಯ 

ವಿರ್ರಗಳಿರಲ್ಲಲಿ.  ಪರವೆೋಶ್ರ್ಹಿಯು ಅನೆೋಕ್ ಕ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂಣಪವಯಗಿದಿದತು.  ಅೆಂದರೆ ಪಠ್ಾಕ್ರಮದ 
ಶ್ುಲಕಗಳ (ಕ್ಲ್ಲಕಯ ಶ್ುಲಕ, ನೊೋೆಂದಣಿ ಶ್ುಲಕ, ಪರವೋೆಶ್ ಶ್ುಲಕ, ಕಿರೋಡಯಶ್ುಲಕಗಳನೊನಳಗೂೆೆಂಡೆಂತ)ೆ 
ವಿರ್ರಗಳಯದ ಚಲನ್ ನೆಂಬ್ರ್, ಬಯಾೆಂಕ್ ಹಣ ರವಯನ,ೆ ಹಣ ರವಯನೆಯಯದ ದಿನಯೆಂಕ್ ಇತಯಾದಿಗಳ 
ಪಯರ್ತಿಯಯದ ಬ್ಗೆೆ ಸೂಚಿಸುತಿುರಲ್ಲಲಿ. 

(ii) ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು, ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮಎಸ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಪರವೆೋಶ್ದ ವಿರ್ರಗಳನುನ ತೊೋರಿಸುರ್ 
ಪಟಿಟಯನುನ ಪರತಿ ರ್ಷ್ಪರ್ೂ ರಿಜಿಸ್ಯಾರ್ ರರ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಯುರೆ.  ನೊೋೆಂದಣಿ ಮತುು ಅಹಪತಯ 
ಶ್ುಲಕಗಳನುನ9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಲಯಗಿದ್ೆ ಹಯಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತರಕಕೆ 
ಜಮಯಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂದು ಆ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು, ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್, ರರ್ರ ದೃಢೋಕ್ರಣ 
ಪತರರ್ನುನ ಆ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿಸಲಯಗುತುದ್ೆ, ಆದ್ಯಗೂಾ, ಈ ಪಟಿಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಲೆಕ್ಕಪತರದಲ್ಲಿ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಜಮ ಮಯಡರುರ್ ಚಲನ್ಗಳ/ ರಸಿೋದಿಗಳ ಆಧ್ಯರವಿರುರ್ುದಿಲಿ. 

(iii) ಕೆಲವೆಂದು ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ನಗದು ರೂಪವಯಗಿ 
ಸೆಂಗರಹಿಸಿ, ಅರ್ರು ಪಯರ್ತಿಸಿದ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳಿಗೆ ಜಮ ಮಯಡುರ್ುದ್ಯಗಿ 

 
9  ಅಹಪತಯಶ್ುಲಕ ಎೆಂದರೆ ಅಹಪತಯದ್ಯಯಕ್ ಪರವೆೋಶ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆೋಗಪಡೆಹೊೆಂದಿದ ಕ್ನಯಪಟಕ್ದ ಹೊರರಯಜಾಗಳ 

(ಭಯರತದ ಪರಜಗೆಳಯಗಿರಬೆೋಕ್ು) ಪಯರ್ತಿಸಬೆೋಕಯದ ಶ್ುಲಕ. 
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ಭ್ರರ್ಸ್ ೆ ನಿೋಡರುರ್ುದ್ಯಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯಯತು.  ವಿಭಯಗರ್ು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ವೆೈಯಕಿುಕ್ ಡ.ಡ.ಗ ೆಪರತಿಯಯಗಿ ಕೊರೋಢೋಕ್ೃತ ಡ.ಡ.ಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುರ್ುದು ಈ 
ವಿಚಯರಕೆಕ ಸಮರ್ಥಪಸಿದೆಂತಿದ್ೆ ಹಯಗೂ ಕೆಲವೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ಈ ವಿಚಯರರ್ನುನ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಮನಕಕೆ ತರಲಯಗಿದ್ೆ.  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ನಗಳೆಂತೆ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ನಗದು 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹಿಸುರ್ುದು ನಿಷೆೋಧಿಸಿದ್ೆ. 

(iv) ಅಜಿಪಗಳ ವಿರ್ರಗಳು, ಅಹಪತಯ ಮಯನದೆಂಡಗಳು, ಅನುಭ್ರ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೆಕ ಪಯರ್ತಿಸಿದ 
ಶ್ುಲಕಗಳನೊನಳಗೊೆಂಡ ಚಲನ್ / ರಸಿೋದಿಗಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯನುನ ರಿಜಿಸ್ಯಾರ್ ಅಧಿೋನದ ಪರವೋೆಶ್ 
ವಿಭಯಗರ್ು ಮಹತವದ ದ್ಯಖಲೆಗಳನುನ ಸೂಕ್ಷಮವಯಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿರುರ್ುದಿಲಿ ಹಯಗೂ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು 
ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ರರ್ರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಧೃಡೋಕ್ರಣ ಪತರರ್ನುನ ಒಪಿಪಕೊಳಳಲಯಗಿದ್ೆ.  ಶ್ುಲಕ ಪಯರ್ತಿಯ 
ದಿವತಿೋಯ ಹೆಂತದ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಇಲಿದಿರುರ್ುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುರ್ೆಂತಹ ಆೆಂತರಿಕ್ 
ನಿಯೆಂತರಣ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆಯ ದುಬ್ಪಲತೆಯನುನ ಪರಕ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ೆ. 

(v) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ಸೆಂಗರಹಿಸಿದ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಜಮ ಮಯಡರುರ್ುದನುನ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುರ್ುದಕೆಕ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನ ೆಪರಯತಿನಸಿತು ಹಯಗೂ ಸೆಂಜ ೆಪಯಳಿಯ ಎೆಂಬಿಎ ಪಠ್ಾಕ್ರಮದಡ ಪರವೋೆಶ್ ಪಡೆದ 
೩೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಚಲನ್ /ರಸಿೋದಿಗಳ ಮೊತು ₹೧೨.೯೭ ಲಕ್ಷ ದ್ಯಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೂ ಇಲಿ ಅಥವಯ 
ಸೆಂಗರಹಿಸಲಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂದು ಸೂಚಿಸುರ್ ಮೊತುಕಕೆ ಬಯಾೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ/ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳಲಿ್ಲ 
ಪತೆುಹಚಚಲಯಗಲ್ಲಲಿವಯದುದರಿೆಂದ ₹೧೨.೯೭ ಲಕ್ಷ (ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೧) ಕ್ಡಮ ಜಮಯಯಗಿರುತುದ್ೆ.  
ಎಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳೂ ಶ್ುಲಕ/ಬಯಕಿಗಳನುನ ಪಯರ್ತಿಸಿದ್ಯದರೆೆಂದು ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ 
ಧೃಡೋಕ್ರಿಸಿರುರ್ುದರಿೆಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ಮೊತುರ್ನುನ ಸೆಂಗರಹಿಸಲಯಗಿದ್ೆಯಯದರೂ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ ಆಗಿರುರ್ುದಿಲಿ ಎೆಂಬ್ುದು ವಯಸುವಯೆಂಶ್ವಯಗಿದ್ೆ.  ಶ್ುಲಕರ್ನುನ 
ಸೆಂಗರಹಿಸಲಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂದು ದೃಢೋಕ್ರಣಗೊೆಂಡದದರೂ ಜಮಯಯಗದಿರುರ್ುದು, ಮೊೋಸದ ಪದದತಿ 
ಹಯಗೂ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತುದ್ೆ. 

(vi) ಬೆೆಂಗಳೂರು, ಬೆೆಂಗಳೂರು ಕೆೋೆಂದರ ಹಯಗೂ ಬೆೆಂಗಳೂರು ಉತುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೆೆಂದು 
೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ನುನ ಮೂರು ಭಯಗಗಳಯಗಿ ವಿಭ್ಜಿಸಿದ ನೆಂತರ 
ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ರಣದಲ್ಲಿರುರ್ ಸಿಬಿಎಸಎಮ್ಎಸ್ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು ಹಯಗೂ 
ಸಹಯಯಕ್ರನುನ ಬೆೆಂಗಳೂರು ಕೋೆೆಂದರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ಗೆ 
ರ್ಗಯಪಯಸಲಯಯತು (ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೯).  ಸೆಂಜೆ ಪಯಳಿಯ ೨೦೧೮-೧೯ನೆೋ ಸ್ಯಲ್ಲನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ 
ರ್ಷ್ಪದ ಎೆಂಬಿಎ ಪಠ್ಾಕ್ರಮದ ಪರವೋೆಶ್ ಶ್ುಲಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಆಪಯದನಗೆಳನುನ 
ಬೆೆಂಗಳೂರು ಕೋೆೆಂದರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಲಯಯತು ಹಯಗೂ ಶೆ ೋಧನಯ (ತನಿಖಯ) 
ಸಮಿತಿಯನುನ ರಚಿಸಲಯಯತು (ಆಗಸಟ್ ೨೦೧೯).  ಸಮಿತಿಯು ಇಬ್ಬರ ಮೋಲ್ಲನ ಆಪಯದನೆಗಳನುನ 
ರುಜುವಯತು ಮಯಡತು ಹಯಗೂ ಅರ್ರ ವಿರುದಧ ಶಿಸುುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪರಸ್ಯುರ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು 
(ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೯).  ಮೊೋಸದ ರ್ಾರ್ಹಯರಗಳನುನ ಹಯಗೂ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗರ್ನುನ 
ಎಸಗುರ್ುದು ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ನೌಕ್ರರ ವಯಡಕೆಯಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂದು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆ ಅಭಿಪಯರಯರ್ು 
ಪುಷ್ಟೋಕ್ರಿಸುತುದ್ೆ. 

ಪತೆುಯಯಗದ ಮೊತುರ್ನುನ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಿಸಿದ ರ್ಾಕಿುಗಳಿೆಂದ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡಲಯಗುತುದ್ೆ ಹಯಗೂ 
ದುಷ್ೃತಾವೆಸಗಿದೆಂತಹರ್ರ ವಿರುದಧ ಕಿರಮಿನಲ್ ಮೊಕ್ದದಮಗಳನುನ ಜರುಗಿಸಲಯಗುತುದ್ೆ ಎೆಂದು ರಯಜಾ 
ಸಕಯಪರರ್ು ಉತುರಿಸಿತು (ಜನರ್ರಿ ೨೦೨೧). 
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ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆಲ್ಲಿ ಇದರ ಗಮನ ಸ್ೆಳದೆ್ಯಗ (ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೯ – ಜನೆರ್ರಿ ೨೦೨೦) ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 
ರಯಜಾ ಸಕಯಪರ/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ತಪರ್ಾ ಬ್ದಧವಯಗಿ ಕ್ರಮಗಳನುನ ಜರುಗಿಸಬೋೆಕಿದಿದತು ಹಯಗೂ 
ಬೆೆಂಗಳೂರು ಕೋೆೆಂದರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ರ ವಿರುದಧ ಇದ್ೆೋ ರಿೋತಿಯ ಆಪಯದನೆಗಳು 
ರುಜುವಯತಯಗಿರುರ್ (ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೯) ವಯಸುವಯೆಂಶ್ದ ಹಿನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತುರರ್ನುನ ಒಪಪಲಯಗುರ್ುದಿಲಿ. 

ಕ್ಡಮ ಮೊತುದ ಜಮ ಹಯಗೂ ಪರವೆೋಶ್ ವಿಭಯಗದ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳು ಶ್ುಲಕ ಪಯರ್ತಿಗಳನುನ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುರ್ಲ್ಲಿನ 
ಹಯಗೂ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು ಒದಗಿಸಿದ ಪಟಿಟಯ ಸತಯಾಸತಾತೆಯಲ್ಲಿನ ವೆೈಫಲಾಕೆಕ ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮಎಸ್ನ ಹಿೆಂದಿನ 
ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು ಮತುು ಸಹಯಯಕ್ರ ವಿರುದಧ ಸೂಕ್ು ಕ್ರಮಗಳನುನ ಜರುಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದು ಶಿಫಯರಸು 
ಮಯಡುತುದ್ೆ.  ಇೆಂತಹ ಪರಕ್ರಣಗಳು ಮರುಕ್ಳಿಸುರ್ುದನುನ ತಪಿಪಸಲು ಆೆಂತರಿಕ್ ನಿಯೆಂತರಣ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆಯನುನ 
ಬ್ಲಪಡಸುರ್ ಅಗತಾತೆ ಇದ್.ೆ 

೨.೧.೨    ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕೆೈಚಳಕ್ ತೊೋರಿಸುರ್ ಹಯಗೂ ಸೆಂದ್ೆೋಹಯಸಪದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ 

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೋೆತರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಶೆ ೋಧನೆ ಕೈೆಗೂೆಳುಳರ್ ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಮಯಸಿಕ್ 
ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಒದಗಿಸುತುದ್ೆ.  ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ನ ಕೂೆೋರಿಕಯೆನುನ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ಮಯಗಪದಶ್ಪಕ್ರ ಧೃಡೋಕ್ರಣ 
ಹಯಗೂ ವಿಭಯಗದ ಮುಖಾಸೆರ ಮೋಲುರುಜುವೆಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತಯುರೆ.  ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ನ ಕೂೆೋರಿಕಯೆ ಅರ್ಧಿಗೆ ಹಯಜರಯತಿ ಪರಮಯಣ ಪತರದ ಪರತಿಗಳನುನ 
ಲಗತಿುಸಲಯಗುತುದ್ೆ.  ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುರ್ ಈ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೂೆೋರಿಕಗೆಳನುನ ಆರ್ಥಪಕ್ 
ವಿಭಯಗರ್ು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಪಯರ್ತಿಗೆ ಮೆಂಜೂರು ಮಯಡಲಯಗುರ್ುದು.  ತದನೆಂತರ ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳಿಗ ೆಪಯರ್ತಿಗಳನುನ ಜಮ ಮಯಡಲಯಗುರ್ುದು. 

ದ್ಯಖಲೆಗಳನುನ ಕೆೈಚಳಕ್ದಿೆಂದ ತಿರುಚಲಯಗಿದ್ೆ ಹಯಗೂ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ದುರುಪಯೋಗವಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂಬ್ 
ಆರೊೋಪಿಸಿದ ಓರ್ಪ ಸ್ಯನತಕೊೋತುರ ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಯ ದೂರಿನ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ (೨೮ 
ಜೂನ್ ೨೦೧೭) ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕ್ುಲಪತಿಗಳು ಆರ್ಥಪಕ್ ವಿಭಯಗದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ 
ಸಹಯಯಕ್ನ ಕಲೆಸದ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಯದ ಸೆಂಪೂಣಪ ಕೆಲಸದ ಬ್ಗೆೆ ವಿಸೃತ ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸಬೆೋಕೆೆಂದು ಆದ್ೆೋಶಿಸಿದರು (೩ ಜುಲೆೈ ೨೦೧೭).  ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಶಿಷ್ಾವೆೋತನಗಳ 
ಅಜಿಪಗಳ ಪರಕಿರಯೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಯತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಹಣಕಯಸಿಗೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ಎಲಯಿ ಕ್ಡತಗಳ 
ಕೆಲಸ, ಮಯಸಿಕ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಪರಕಿರಯೆ ಇತಯಾದಿಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಇನೂನ ಅನೆೋಕ್ ಕಲೆಸಗಳನುನ ಆ 
ನೌಕ್ರನಿಗೆ ರ್ಹಿಸಲಯಗಿತುು.  ಪಯರಥಮಿಕ್ ಆೆಂತರಿಕ್ ತನಿಖೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ೪ ಜುಲೆೈ ೨೦೧೭ ರೆಂದು 
ಆ ನೌಕ್ರನನುನ ಅಮಯನತುು ಮಯಡಲಯಯತು ಹಯಗೂ ಮೋಲ್ಲನ ದೂರುದ್ಯರನ ಬಿಲಿನೂನ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ ೆ
ನೌಕ್ರನ ಕೆೈಚಳಕ್ದಿೆಂದ ತಿರುಚಿದ ಹಯಗೂ ದುರುಪಯೋಗದ ಒೆಂಬ್ತುು ಬಿಲುಿಗಳ ಒಟುಟ ಮೊತುರ್ು ₹೪.೩೨ 
ಲಕ್ಷದಷ್ಟದುದ (ಮೂಲ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ನ ಕೂೆೋರಿಕಯೆ ₹೦.೭೨್ಲಕ್ಷಕೆಕ ಪರತಿಯಯಗಿ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಅಜಿಪಗಳನುನ 
₹೪.೩೨ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೆೈಚಳಕ್ದಿೆಂದ ತಿರುಚಲಯಗಿ ಸ್ೆಳಯೆಲಯಯತು). ನೌಕ್ರನ ವಿರುದಧ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ದೂರನುನ 
೨೨ ಜುಲೈೆ ೨೦೧೭ರೆಂದು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಲಯಯತು.  ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಮಯಸಿಕ್ ₹೮,೦೦೦ದ 
ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ನ ಕೂೆೋರಿಕಯೆನುನ ಮಯಪಯಪಡಸುರ್ಲ್ಲಿ ನೌಕ್ರನು ಈ ಕೆಳಕ್ೆಂಡೆಂತೆ ಹಸುಕ್ಷೋೆಪ ಮಯಡರುತಯುನೆ. 

(i) ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ನ ಕೂೆೋರಿಕೆಯನುನ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳಿಗೆೆಂಬ್ೆಂತೆ ತಿೆಂಗಳನುನ ಪೂರ್ಪಪದವಯಗಿ 
ಜೊೋಡಸಲಯಗಿದ್ೆ (ಉದ್ಯಹರಣೆ ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೬ರ ಶಿಷ್ಾ ವೆೋತನದ 
ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೂೆೋರಿಕಗೆೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೬ ರಿೆಂದ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೬ರ ರ್ರೆಗ ೆ ಎೆಂದು ಪೂರ್ಪಪದ 
ಜೊೋಡಸಿ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳೆೆಂದು ಓದಲಯಗುರ್ೆಂತೆ ಹಸುಕ್ಷೋೆಪ ಮಯಡರುತಯುರೆ) ಅಥವಯ 
ದಿನಯೆಂಕ್ರ್ನುನ (ಉದ್ಯಹರಣೆ ಸೆಂಶೆ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪ ಮೋ ೨೦೧೭ರ ಶಿಷ್ಾ ವೆೋತನದ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ 
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ನ ಕೊೋರಿಕೆಗ ೆ ೧.೧೨.೨೦೧೬ ರಿೆಂದ ೩೧.೦೫.೨೦೧೭ರ ರ್ರಗೆ ೆಎೆಂದು್ಪೂರ್ಪಪದ ಜೊೋಡಸಿ ಆರು 
ತಿೆಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಓದಲಯಗುರ್ೆಂತೆ ಹಸುಕ್ಷೋೆಪ ಮಯಡರುತಯುರೆ). 

(ii) ಸೆಂಖೆಾ ೬ರಿೆಂದ ಗುಣಿಸಿ ೮,೦೦೦ಕೆಕ ಪೂರ್ಪಪದ ಜೊೋಡಣೆ. 
(iii) ಸೆಂಖೆಾ ೪ನುನ ೮,೦೦೦ಕೆಕ ಪೂರ್ಪಪದ ಜೊೋಡಸಿ ೪೮,೦೦೦ ಎೆಂದು ಓದಲಯಗಿದ್ೆ. 
(iv) ನಲರ್ತುು ಎೆಂಬ್ ಪದರ್ನುನ ಪೂರ್ಪಪದವಯಗಿ ಜೊೋಡಸಿ ನಲರ್ತೆುೆಂಟು ಸ್ಯವಿರ ಎೆಂದು 

ಓದಲಯಗಿದ್ೆ. 

ಮೂಲ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ನ ಕೂೆೋರಿಕಗೆೆ ಸಹಯಯಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿ/ಉಪ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿಯರ್ರ 
ಅನುಮೊೋದನೆ ಪಡೆದ ನೆಂತರ ನೌಕ್ರನು ಇೆಂತಹ ಮಯಪಯಪಡುಗಳನುನ ನಡೆಸಿರುತಯುನೆ.  
ಮುೆಂದುರ್ರೆದು, ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಯಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲಯಗಿರುರ್ ದೂರಿನ ಅನವಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಖಯತೆಗೆ 
ತಪಯಪಗಿ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಹಣರ್ನುನ ಜಮ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂದು ನೌಕ್ರನು ಹೆಚುಚರ್ರಿಯಯಗಿ 
ರ್ಗಯಪಯಸಲಪಟಟ ಹಣರ್ನುನ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡುತಿುದದನು. 

ನೌಕ್ರನು ಆರೆಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಹಣವಯದ ₹೪೦,೦೦೦ಅನುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತರಕಕೆ 
ದೂರುದ್ಯರನಿೆಂದ ಅದನುನ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡರುರ್ುದನುನ ಡ.ಡ. ಮೂಲಕ್ ರವಯನಿಸಿರುತಯುನೆ ಹಯಗೂ 
ನಯಲುಕ ಪರಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ₹೧.೬ ಲಕ್ಷ ಮೊತುರ್ನುನ ೧೬ ಆಗಸಟ್ ೨೦೧೭ ರೆಂದು ರವಯನಿಸಿರುತಯುನೆ.  
ಬಯಕಿ ಉಳಿದ ₹೧.೬ ಲಕ್ಷ ರವಯನಿಸಿರುರ್ುದರ ವಿರ್ರಗಳು ನಿೋಡಲಯದ ದ್ಯಖಲೆಗಳಲಯಿಗಲ್ಲ ಅಥವಯ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಗೆಯಗಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುರ್ುದಿಲಿ.  ಕಯರಣ ಕೋೆಳುರ್ ಸೂಚನಯಪತರರ್ನುನ ನೌಕ್ರನಿಗೆ ೨೭ 
ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೭ರೆಂದು ಜಯರಿಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ ಹಯಗೂ ಅದಕಕೆ ನೌಕ್ರನು ತನನ ಉತುರರ್ನುನ ೫ ಡಸೆ್ೆಂಬ್ರ್ 
೨೦೧೭ರೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತಯುನೆ ಮತುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಅದನುನ ಒಪಿಪರುರ್ುದಿಲಿ. 

ತದನೆಂತರ, ಉಪಕ್ುಲಪತಿಗಳು ಕೆೈಚಳಕ್ದಿೆಂದ ತಿರುಚಿದ ಹಯಗೂ ದುರುಪಯೋಗದ ಆಪಯದನೆಗಳಿಗೆ 
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಶಿರೋ ಬಿ ಶಿರ್ಲ್ಲೆಂಗೆೋಗೌಡ, ನಿರ್ೃತು ಜಿಲಯಿ ಹಯಗೂ ಸತರ ನಯಾಯಯಧಿೋಶ್ರನುನ ನೆೋಮಿಸಿದರು 
(೮ ಆಗಸಟ್ ೨೦೧೮).  “ಮೋಲೆ ನಿರೂಪಿಸಲಯದ ಕೆೈಚಳಕ್ದಿೆಂದ ತಿರುಚಿದ ಕ್ರಮರ್ು ಸಪಷ್ಟವಯಗಿ ಪರದಶಿಪಸುತುದ್ೆ.  
ಇದು ಕ್ಣುಪಿಪನಿೆಂದ್ಯದ ಕ್ರಮಗಳಯಗಿರುರ್ುದಿಲಿ.  ಬ್ದಲ್ಲಗ ೆ ಮುೆಂದ್ಯಗಿಯೆೋ ಪೂವೋಪದ್ದೆೋಶಿತ, 
ಉದ್ೆದೋಶ್ಪೂರ್ಪಕ್ವಯಗಿ ಹಯಗೂ ಯಥಯಯೋಗಾವಯದ ಯೋಜನೆ ಹಯಗೂ ಕಯರಣ ಸಪಷ್ಟ” ಎೆಂದು 
ತನಿಖಯರ್ರದಿಯು ತಿಳಿಸುತುದ್ೆ (೧೧ ಜನೆರ್ರಿ ೨೦೧೯). ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಯು ಕೆೈಚಳಕ್ದಿೆಂದ 
ತಿರುಚುವಿಕಯೆ ಆಪಯದನೆಯು ರುಜುವಯತಯಗಿದ್ೆಯಯದರೂ ದುರುಪಯೋಗರ್ು 
ಸ್ಯಬಿೋತಯಗಿರುರ್ುದಿಲಿವಯದದರಿೆಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಶಯಸನಬ್ದದವಯಗಿ ಸೂಕ್ು ಕ್ರಮಗಳನುನ 
ತೆಗೆದುಕೂೆಳುಳರ್ೆಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 

ಇಲಯಖಯ ತನಿಖ ೆಬಯಕಿಇರುರ್ೆಂತೆ ನೌಕ್ರನ ಅಮಯನತುನುನ ರದುದಗೊಳಿಸಲಯಯತು ( ೧೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೮) 
ಎೆಂಬ್ುದನುನ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯಯತು. ಇದು ಅಕ್ರಮರ್ು ಹಯಗೂ ಅಮಯನತುನುನ 
ರದುದಗೊಳಿಸಿರುರ್ುದಕಕೆ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಕಯರಣಗಳನುನ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ.  ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಗಳು 
ಆಪಯದನೆಗಳನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿ ರ್ರದಿಯನುನ ಸಲ್ಲಿಸಿದದರೂ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೌಕ್ರನ ಮೋಲ ೆ
ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಕ್ರಮಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿಯರ್ರಗೊ ತೆಗೆದುಕೂೆೆಂಡರಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಉಪಕ್ುಲಪತಿಗಳು ನೌಕ್ರನ 
ಮೋಲೆ ಸೂಕ್ುಕ್ರಮಗಳನುನ ಜರುಗಿಸುರ್ ಪರಸ್ಯುರ್ನೆಯನುನ ಮುೆಂದೂಡದರು (೨೦ ಜುಲೈೆ ೨೦೧೯) ಹಯಗೂ 
ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಕಯರಣಗಳನುನ ನಿೋಡದ್ೆೋ ತಡೆಹಿಡಯಲಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. 
ಮುೆಂದುರ್ರೆದು, ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿೋಕ್ಷಯತನಿಖಯೆ ವಯಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಯಗಿಸಿದ 
ದ್ಯಖಲೆಗಳ (ಪರಮುಖ ವಚರ್ಗಳ) ಮೋಲ್ಲನ ಒೆಂಬ್ತುು ಬಿಲುಿಗಳು ಸ್ೆೋರುರ್ುದರೊೆಂದಿಗೆ ಮುೆಂದ್ ೆ
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ತಿಳಿಸಲಯದ ನಯಲುಕ ಬಿಲುಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಚಳಕ್ದ ತಿರುಚುವಿಕೆಯೆಂದ ಹೆಚುಚರ್ರಿಯಯಗಿ ₹೧.೨೮ ಲಕ್ಷ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ 
ನ ಬ್ಟವಯಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಎೆಂಬ್ುದನುನ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯಯತು. 
(i) ರಸ್ಯಯನಶಯಸರದ ವಿಭಯಗದ ಶಿರೋ ಓೆಂಕಯರ್ ಮೂತಿಪ ಬಿ.ಎೆಂ ರರ್ರು ಜನೆರ್ರಿ ೨೦೧೭ ತಿೆಂಗಳ 

₹೮,೦೦೦ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೂೆೋರಿಕೆಯನುನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು (ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೭).  ಸಹಯಯಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿ/ 
ಉಪ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪಡೆದ ನೆಂತರ, ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ನ ಕೊೋರಿಕೆಯ ₹೮,೦೦೦ 
ಕೆಕ ೧ * ೬ ಎೆಂದು ಜೊೋಡಸಿ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳು ಎೆಂದು ಓದುರ್ುದಕಯಕಗಿ ಅನುರ್ು ಮಯಡತು 
ಹಯಗೂ ₹೮,೦೦೦ ನೆಂಬ್ರ್ ಗ ೆ೪ನುನ ಪೂರ್ಪಪದ ಜೊೋಡಸಿ ₹೪೮,೦೦೦ ಎೆಂದು ಓದಲಯಗಿಸಿತು. 
ಆಗಸಟ ೨೦೧೬ ಎೆಂಬ್ ಪದರ್ನುನ ಜನರ್ರಿ ೨೦೧೭ರ ಮೋಲೆ ಬ್ರೆಯಲಯಯತು.  ಆದರೆ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ನ 
ಮೊತುದಲ್ಲಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಮಯಪಯಪಡುಗಳಿರಲ್ಲಲಿದ್ೆೋ ಹಯಗೆೋ ಉಳಿಸಲಯಯತು.  ಆದರ ೆ
ಬಿಲುಿ ಅೆಂಗಿೋಕ್ೃತವಯಗುರ್ ಸಿೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊತುರ್ನುನ ನಲರ್ತೆುೆಂಟು ಸ್ಯವಿರವೆೆಂದು, ಪದಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಯಪಯಪಡಸಲಯಗಿತುು. 
ಮುೆಂದುರ್ರೆದು, ಈಗಿನ (ಪರಸಕ್ು) ಪರಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣಪ ಮೊತುವಯದ ₹೪೮,೦೦೦ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ 
ಕೊೋರಿಕೆದ್ಯರನ ಖಯತೆಯ ಬ್ದಲ್ಲಗೆ ನೌಕ್ರನ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗ ೆಜಮ ಮಯಡಲಯಯತು (೭ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ 
೨೦೧೭).  ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೊೋರಿಕೆದ್ಯರನ ಖಯತೆಗ ೆ೮ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೭ ರೆಂದು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹೮,೦೦೦ 
ಜಮ ಮಯಡಲಯಯತು.  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ದೂರಿನ ಅನವಯ ಮೋಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಒೆಂಬ್ತುು ಪರಕ್ರಣಗಳ ಪೆೈಕಿ 
ಎರಡು ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕ್ರನು ಇದ್ೆೋ ರಿೋತಿಯ ಕಯಯಪವಿಧ್ಯನರ್ನುನ ಅಳರ್ಡಸಿದದನು. 

(ii) ವಿಜ್ಞಯನ ಹಯಗೂ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರಿೆಂಗ್ ವಿಭಯಗದ ಸುನಿತಮಮ ಕೆ ರರ್ರ ಶಿಷ್ಾವೆೋತನದ ಮೊತು 
₹೩೬,೧೨೯ಕೆಕ (ಆಗಸಟ್ ೨೦೧೬ರಿೆಂದ ಡಸ್ೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೬ರ ರ್ರಗೆೆ) ₹೪೦,೦೦೦ ಗಳಿಗೆ ಮೆಂಜೂರು 
ಮಯಡಲಯಯತು.  ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರು ಬಿಲ್ ರ್ಹಿಯನುನ ಅಧಿಕ್ೃತಗೊಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

(iii) ಶಿರೋ ರವಿಕ್ುಮಯರ್ ಇ ರರ್ರಿಗ ೆನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೫ರಿೆಂದ ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೬ರ ರ್ರಗೆೆ ಶಿಷ್ಾವೆೋತನದ 
₹೨೨,೪೦೦ ಮೊತುರ್ನುನ ಮೋ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿ ಪಯರ್ತಿಸಲಯದರೂ, 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಯು ಪುನಃ ಜನರ್ರಿಯೆಂದ ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೬ರ ರ್ರಗೊ ₹೧೮,೦೦೦ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡೆೆ 
ಅಜಿಪಯನುನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು.  ಇದನುನ ₹೪೦,೩೦೫ಕೆಕ ಈ ಕಳೆಕ್ೆಂಡೆಂತೆ ಮಯಪಯಪಡಸಲಯಯತು. 
➢ ಮತೊುೆಂದು ಬಿಲ್ ಸೆಂಖಾೆ ಬಿ.ಆರ್ ೯೬೩೭/೩೧.೦೧.೨೦೧೬ಗೆ ₹೨೮,೧೫೫ ಉಲೆಿೋಖರ್ನುನ 

ನಿೋಡಲಯಯತು (ಸೆ್ಳಯೆಲಯಯತು). 
➢ ಅೆಂಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಪರಿರ್ತಿಪಸಲಯಗಿದದರೂ, ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೂೆೋರಿಕದೆ್ಯರನ ಮೊತುದಲ್ಲಿನ ಪದಗಳ 

ನಮೂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಪಯಪಡು ಮಯಡರಲ್ಲಲಿ. 
➢ ಬಿಲ್ ಅೆಂಗಿೋಕ್ೃತವಯಗುರ್ ಸಿೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅೆಂಕ ೆಹಯಗೂ ಪದಗಳರೆಡರಲೂಿ ₹೪೦,೩೦೫ ಎೆಂದು 

ಬ್ರೆಯಲಯಗಿತುು. 
➢ ಅದ್ಯಗೂಾ, ಬಿಲ್ ರ್ಹಿ/ಲೆಡಜರ್ ಫೊೋಲ್ಲಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋಲೆ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿರುರ್ುದರ ಸೆಂಬ್ೆಂಧ 

ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ನಮೂದುಗಳಿರಲ್ಲಲಿ.  ಇದು ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೊೋರಿಕೆಯ ನೆೈಜತೆಯನುನ 
ಸೆಂದ್ೆೋಹಯಸಪದವಯಗಿಸುತುದ್ೆ. 

(iv) ಕ್ನನಡ ವಿಭಯಗದಲ್ಲಿ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷಯಾ ನಯಯಕ್ ರರ್ರ ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೭ ಮತುು ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೭ರ 
ಶಿಷ್ಾವೆೋತನದ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೂೆೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹೧೬,೦೦೦ ರ್ನುನ ₹೨೪,೦೦೦ ಎೆಂದೂ ೨೦೧೭ರ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ 
ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಒಟುಟ ಮೊತುದ ಕೆಳಗ ೆ₹೮೦೦ ಎೆಂದು ಸ್ೆೋರಿಸಿ, ₹೨೪,೦೦೦ ಕೆಕ ಮೆಂಜೂರು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ.  
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ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೭ಕೆಕ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ಕೆಿೈಮ್ಗ ೆಹಯಜರಿ ಪತರದ ಆಧ್ಯರ ಒದಗಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಜಿಪದ್ಯರರಿೆಂದ 
ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಯಲಪಟಟ ಮೊತುರ್ನುನ ₹೨೪,೦೦೦ ಎೆಂದು ಮಯಪಯಪಡಸಲಯಗಿತುು.  

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಥಪಕ್ ವಿಭಯಗರ್ು ಚೆಕ್ ಗಳನುನ ಪಿರೆಂಟ್ ಮಯಡುರ್ ಮುನನ ಬಿಲ್ ಮೊತುದಲ್ಲರಿುರ್ 
ಅೆಂಕಿಗಳು ಹಯಗೂ ಪದಗಳನುನ ತುಲನೆ ಮಯಡುರ್, ಬಿಲುಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಡಲಯದ ಮಯಪಯಪಡುಗಳನುನ 
ಧೃಡೋಕ್ರಿಸುರ್ುದರ ಮುೆಂತಯದ ಈ ರಿೋತಿಯ ಅಗತಾವಿರುರ್ ತಯಳ ೆ ನೊೋಡುರ್ುದರ ವೆೈಫಲಾರ್ು 
ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುರ್ ನಿಯೆಂತರಣ ರ್ಾರ್ಸ್ೆೆಯ ನೂಾನತೆಗಳನುನ ಸೂಚಿಸುತುಲಿದೆ್ೋ, ಇೆಂತಹ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಅರ್ರು ಒಳಗೊೆಂಡರುರ್ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳಿರುತುದ್ೆ. 

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆಲ್ಲಿ ಮೋಲೆ ಗಮನಿಸಲಯದೆಂತೆ, ಒದಗಿಸಿದ ದ್ಯಖಲೆಗಳಿೆಂದ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ 
ರ್ರದಿಯಯದುರ್ುಗಳಲಿದ್ೆೋ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ನಯಲುಕ ಪರಕ್ರಣಗಳನುನ ಗಮನಿಸಲಯಯತು.  ಹಿೋಗೆ, ಆರ್ಥಪಕ್ 
ವಿಭಯಗದ ಹಿರಿಯ ಸಹಯಯಕ್ನ ಕೆಲಸದ ಸೆಂಪೂಣಪ ಅರ್ಧಿಯಯದ ೧೫ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೦೫ರಿೆಂದ ೪ ಜುಲೆೈ 
೨೦೧೭ರ ರ್ರಗೆಿನ ಅರ್ಧಿಯ ವಿಸೃತ ತನಿಖೆಯನುನ ಸಮಗರವಯಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕೆೆಂದು ಆದ್ೆೋಶಿಸಿದದರೂ ಸಹ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿಲಿವೆನುನರ್ುದನುನ ನಿಣಪಯಸಬ್ಹುದು. 
ನೌಕ್ರನಿೆಂದ ವೆೈಯಕಿುಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೂೆೋರಿಕೆಗಳನುನ ಕೆೈಚಳಕ್ದಿೆಂದ ತಿರಿಚಿರುರ್ುದು ಅಧಿಕ್ 
ಮೊತುಕಯಕಗಿ ಎೆಂಬ್ುದನುನ ತೊೋರಿಸುತುದ್ೆ ಹಯಗೂ ನೌಕ್ರನು ತನನ ಖಯತೆಗ ೆ ರ್ಗಯಪಯಸುರ್ುದರ 
ಮೂಲಕ್ವೋ ಅಥವಯ ಹೆಚುಚರ್ರಿಯಯಗಿ ರ್ಗಯಪಯಸಲಪಟಟ ಮೊತುರ್ನುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ನಗದು 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡುರ್ುದರಿೆಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಧಿಯನುನ ಎಳಯೆುರ್ (ಸ್ೆಳಯೆುರ್) 
ಉದ್ೆದೋಶ್ವಯಗಿತುು ಎೆಂಬ್ುದು ಸಪಷ್ಟವಯಗುತುದ್ೆ. 
ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ ಎಲಿರ ಮೋಲೆ ಕ್ರಮಗಳನುನ ಜರುಗಿಸಬೋೆಕ್ು ಹಯಗೂ ಭ್ವಿಷ್ಾದಲ್ಲಿ ಇೆಂತಹ ಪರಕ್ರಣಗಳು 
ಮರುಕ್ಳಿಸದೆಂತಿರಬೆೋಕೆೆಂದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ.  ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೊೋರಿಕೆದ್ಯರರು ಸಲ್ಲಿಸುರ್ ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ 
ಕೊೋರಿಕೆಗಳ ಮಯಪಯಪಡುಗಳನುನ ಧೃಡೋಕ್ರಿಸುರ್ುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳು ಸ್ೆಟೈಫೆಂಡ ಕೂೆೋರಿದ ಮೊತುಕೆಕ 
ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಪತರ ಪಡೆಯುರ್ುದು ಅೆಂಕಿ ಮತುು ಪದಗಳರೆಡನೂನ ಮೊತುಕೆಕ ತುಲನ ೆ ಮಯಡುರ್ುದು 
ಇತಯಾದಿಗಳಿೆಂದ ಬಿಲಿನುನ ಮೆಂಜೂರು ಮಯಡುರ್ ಹಯಗೂ ಚಕೆ್ಗಳ ಮುದರಣಗಳನುನ ತೆಗೆಯುರ್ ಮುನನ 
ಹೆಚುಚರ್ರಿಯಯಗಿ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೂೆಳಳಬೆೋಕ್ು ಎೆಂಬ್ುದನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಬೆೋಕ್ು. 

೨.೧.೩    ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳ ಕಯಯಯಪಚರಣೆ ಹಯಗೂ ನಿರ್ಪಹಣೆ 

ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿ/ಹಣದ ನಿರ್ಪಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಯರದಶ್ಪಕ್ತೆ ಮತುು ಜವಯಬಯದರಿಗಳನುನ 
ಖಯತಿರಪಡಸಿಕೊಳಳಲು ಹಣದ ಕಯಯಯಪಚರಣೆಗೆ ಮಯಗಪದಶಿಪ ಸೂತರಗಳನುನ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು 
ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿತು (ಜನರ್ರಿ ೨೦೧೭).  ಹೊಸದ್ಯಗಿ ಬಯಾೆಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಯತೆ ತೆಗಯೆುರ್, ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳ 
ನಿರ್ಪಹಣೆ ಮತುು ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳ ಬ್ಹಿರೆಂಗಗೂೆಳಿಸುವಿಕೆ ಹಯಗೂ ಇನೂನ ಅನೆೋಕ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ನಿಧಿಯ 
ಕಯಯಯಪಚರಣೆಗೆ ಕೋೆರ್ಲ ಸಿವೋಪ್ ಇನ್ ಸಿವೋಪ್ ಔಟ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖಯತೆಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸಬೋೆಕ್ು ಮತುು 
ಇನುನಳಿದ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳಿಗ ೆ(ಉಳಿತಯಯಖಯತೆ/ಚಯಲ್ಲುಖಯತ ೆಇತಯಾದಿಗಳ) ಇಲಯಖೆಯ ಆಡಳಿತಯತಮಕ್ 
ಮೆಂಜೂರಯತಿಯನುನ ಸಕಯಪರದ ಆದ್ೆೋಶ್ರ್ು ಕ್ಡಯಾಯವಯಗಿರಬೆೋಕ್ು ಎೆಂಬ್ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಮಯಗಪದಶಿಪ 
ಸೂತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸುರಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ೨೩ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳನುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಥಪಕ್ ತಃಖುೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರದಶಿಪಸಲಯಗಿತುು.  ಆದ್ಯಗುಾ, ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿ/ ಅನೆೋಕ್ ಇಲಯಖಗೆಳ 
ಮುಖಾಸೆರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೆಟೋಟ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಯಯದ ನಯಗರಬಯವಿ ಶಯಖೆ ಅಲಿದ್ೆೋ ಓರ್ಪ 
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ಖಯತೆಯನುನ ಬಯಾೆಂಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೊೋಡಯದಲ್ಲಿ, ಒಟುಟ ೯೪ ಖಯತೆಗಳನುನ ನಿರ್ಪಹಿಸುತಿುದದರ್ು ಎೆಂಬ್ುದನುನ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯಯತು.  ಮಯಗಪದಶಿಪಸೂತರಗಳನವಯ ಬೆೆಂಗಳೂರು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳ ಪಟಿಟಯನಯನಗಲ್ಲೋ ಅಥವಯ ದ್ಯಖಲೆಗಳಿೆಂದ ವಿರ್ರಗಳಯಗಲ್ಲ 
ಕ್ೆಂಡುಬ್ರುತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೋಗಯಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ನಿಖರವಯಗಿ ಎಷ್ುಟ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತಗೆಳನುನ 
ಕಯಯಯಪಚರಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸುತಿುತುು ಎೆಂಬ್ುದನುನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಖಯತಿರ ಪಡಸಿಕೊಳಳಲಯಗಲ್ಲಲಿ ಮತುು 
ಉಳಿದ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳನುನ ಮರೆಮಯಚಿರುರ್ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳಿದ್ೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಎಲಿ 
ರ್ಾರ್ಹಯರಗಳನುನ ಎಲಿ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳನುನ ತನನ್್ ಲೆಕ್ಕಪತರ ಪುಸುಕ್ದಲ್ಲಿ ಪರದಶಿಪಸದಿರುರ್ುದರ 
ವೆೈಫಲಾದಿೆಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಥಪಕ್ ತಃಖುೆಗಳು ನೆೈಜ ಹಯಗೂ ನಯಾಯ ಸಮಮತವಯದ ಚಿತರಣಗಳನುನ 
ಮೆಂಡಸುರ್ುದಿಲಿ. 
ಹಯಲ್ಲ ಇರುರ್ ಖಯತೆಗಳ ಜೂೆತಗೆೆ ಎಲಿ ರಿೋತಿಯ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹಿಸಲು ಬೆೆಂಗಳೂರು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಆಕಿೆಸ ಬಯಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಚಯಲ್ಲು ಖಯತೆಯನುನ ತೆರಯೆತು (ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೭) ಹಯಗೂ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖಯತೆಗ ೆ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ್ವಯಗಿ ಸೆಂಗರಹಿಸಿದ ಹಣರ್ನುನ ರ್ಗಯಪಯಸಲು 
ಕಯಲಮಿತಿಯನುನ ವಿಧಿಸಿ ಒೆಂದು ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆ ಮಯಡಕೂೆೆಂಡತು (ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೭).  ಮೋಲ ೆತಿಳಿಸಿದೆಂತೆ 
ಮಯಗಪದಶಿಪಸೂತರಗಳನುನ ಜಯರಿಯಯದ ನೆಂತರ ಖಯತೆಯನುನ ತೆರೆದ ಕಯರಣ ಪರಧ್ಯನ ಕಯಯಪದಶಿಪ, 
ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆಯರ್ರ ನಿಗದಿತ ಮೆಂಜೂರಯತಿಯನುನ ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು 
ಪಡೆಯಬೆೋಕಿತುು.  ಅೆಂತಹ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಮೆಂಜೂರಯತಿಯನುನ ಪಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ.  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಬಯಾೆಂಕಿೆಂಗ್ ಕಯಯಯಪಚರಣೆಗಳಿಗಯಗಿ ಸ್ೆಟೋಟ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಯಯನಲ್ಲಿ ಬಯಾೆಂಕಿೆಂಗ್ ರ್ಾರ್ಹಯರಗಳು 
ಇದದರೂ ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಮುಚಿಚದ ಕೂೆಟೆೋಶ್ನ್ಗಳನುನ10 ಆಹಯವನಿಸಿತು ಹಯಗೂ ಆಕ್ಷ್ಪಕ್ 
ಪರಸ್ಯುರ್ನೆಗಳಿದದರೂ ಇತರ ಬಯಾೆಂಕ್ಗಳ ಕೂೆಟೆೋಶ್ನ್ಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿವೆೆಂಬ್ುದನುನ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯಯತು.  ಅದೂ ಅಲಿದ್ೆೋ, ಸಿವೋಪ್-ಇನ್ ಸಿವೋಪ್-ಔಟ್ ಖಯತೆಗ1ೆ1 
ಬ್ದಲಯಗಿ ಚಯಲ್ಲುಖಯತೆಯನುನ ತೆರದೆಿರುರ್ುದು ಸಕಯಪರದ ಮಯಗಪದಶಿಪ ಸೂತರಗಳ 
ಉಲಿೆಂಘನೆಯಯಗಿದದಲಿದ್ೆೋ ₹೩೭.೭೯ ಲಕ್ಷ ಬ್ಡಾಯಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ12 ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 
ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆಯ ಕ್ರಯರು ಮತುು ನಿಬ್ೆಂಧನೆಗಳೆಂತೆ 

➢ ಸೆಂಜ ೆ ೭ರರ್ರೆಗ ೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ಸೆಂಗರಹಿಸಲಯದ ಮೊತುರ್ನುನ ಏಳು ದಿನಗಳೂೆಳಗಯಗಿ 
ಎಸ್ಬಿಎಮ್ ಖಯತೆಗ ೆರ್ಗಯಪಯಸಬೋೆಕ್ು (ಕ್ಲಮು ೩ಡ)  

➢ ಕೂೆೋರ್ ಬಯಾೆಂಕಿೆಂಗ್ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆಯಡಯಲ್ಲಿ ಪರತಿನಿತಾರ್ೂ ಬಯಾೆಂಕ್ ಸೆಂಗರಹಿಸಲಯದ ಸೆಂಪೂಣಪ 
ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಚಯಲ್ಲು ಖಯತೆಗ ೆಜಮ ಮಯಡಬೆೋಕ್ು (ಕ್ಲಮು ೫) 

➢ ಬಯಾೆಂಕ್ ಮೊತುರ್ನುನ ತಕ್ಷಣವೆೋ ಮೊದಲನೋೆ ಭಯಗಿದ್ಯರನ ಖಯತೆಗೆ ರ್ಗಯಪಯಸಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ 
ಏಳು ದಿನಗಳೂೆಳಗಯಗಿ ಖಯತಯೆನುನ ಇತಾಥಪ ಮಯಡಬೆೋಕ್ು.  ಬಯಾೆಂಕ್ ಎರಡನೆೋ 
ಭಯಗಿೋದ್ಯರನಿಗೆ ರ್ಗಯಪಯಸುರ್ುದರಲ್ಲಿ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ವಿಳೆಂಬ್ವಯದಲ್ಲಿ ಬಯಕಿ ಇರುರ್ ಮೊತುಕಕೆ 
ವಿಳೆಂಬ್ದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಚಯಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುರ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ಬ್ಡಾದರದೆಂತೆ ಪಯರ್ತಿಸುರ್ ಬಯಧಾತೆ ಇರುತುದ್ೆ 
(ಕ್ಲಮು ೭). 

 
10  ಕೆನರಯಬಯಾೆಂಕ್, ಸ್ೆಟೋಟ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಮತುು ಸ್ೆಟೋಟ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಯಯ. 
11  ಇದು ಸಿೆರ ಠೆೋರ್ಣಿ ಮತುು ಉಳಿತಯಯ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಯ ಅನುಕ್ೂಲ ಮತುು ಸ್ೌಕ್ಯಪ ನಿೋಡುರ್ ಖಯತೆಯಯಗಿದ್ೆ.  

ಮತೊುೆಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುರ್ುದ್ಯದರೆ ಇದು ಉಳಿತಯಯ ಮತುು ಸಿೆರ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖಯತೆಗಳ ಸೆಂಯೋಜನೆಯಯಗಿದ್ೆ. 
12   ಸಿವೋಪ-ಇನ್ ಸಿವೋಪ್ ಔಟ್ ಉಳಿತಯಯ ಬಯಾೆಂಕ್ ಮತುು ಸಿೆರ ಠೆೋರ್ಣಿಯ ಎರಡೂ ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ ಹೊೆಂದಿರುರ್ುದರಿೆಂದ, 

ಬ್ಡಾಯನುನ ಒೆಂದು ದಿನಕೆಕ ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆಯ ಬ್ಡಾಯ ದರ ಶೆೋಕ್ಡಯ ೪ ರೆಂತೆ ಲಕೆಯಕಚಯರ ಮಯಡಲು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 
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ಚಯಲ್ಲು ಖಯತೆಗಳಲ್ಲ ಿಇರಿಸಲಯಗಿರುರ್ ನಿಧಿಗೆ ಬಯಾೆಂಕ್ಗಳು ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಬ್ಡಾ ನಿೋಡದಿರುರ್ುದರಿೆಂದ ಏಳು 
ದಿನಗಳ ಒಳಗಯಗಿ ಚಯಲ್ಲು ಖಯತೆಯೆಂದ ಎಸ್ಬಿಎೆಂನಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆಗ ೆ ನಿಧಿ 
ರ್ಗಯಪಯಸುರ್ುದನುನ ವಿಧಿಸುರ್ುದಕೆಕ ಕಯರಣ/ ಸಮಥಪನೆಯನುನ ಸಪಷ್ಟವಯಗಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಬೋೆಕಿತುು.  ಇದನುನ 
ಮಯಡಲೂ ಇಲಿ ಅಥವಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆಕಯರಣಗಳನುನ ವಿರ್ರಿಸಲೂ ಇಲಿ. 

ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳ ತಃಖೆುಗಳನುನ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ್ಯಗ ಇರ್ು ಪರಕ್ಟಗೊೆಂಡರ್ು. 

➢ ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುರ್ೆಂತೆ ಶ್ುಲಕ ಸೆಂಗರಹಿಸಿರುರ್ುದನುನ ಜಮ ಮಯಡಲು ಆಕಿೆಸ್ ಬಯಾೆಂಕ್ 
ಕಯಲಮಿತಿಗೆ ಬ್ದಧವಯಗಿರಲ್ಲಲಿ 

➢ ಪರತಿನಿತಾದ ರ್ಸೂಲಯತಿಗಳನುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖಯತೆಗ ೆ ರ್ಗಯಪಯಸಲು ತೆಗದೆುಕೊೆಂಡ 
ಸಮಯರ್ು ೨೦೧೭, ೨೦೧೮ ಹಯಗೂ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಸರಯಸರಿಯಯಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಯಗಿ ೧೨, ೧೫ ಮತುು 
೯ ದಿನಗಳು. 

➢ ಆಕಿೆಸ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ನಿೆಂದ ಮೊತುರ್ನುನ ಚಯಲ್ಲು ಖಯತೆಗ ೆಜಮ ಮಯಡುರ್ುದರಲ್ಲಿನ ವಿಳೆಂಬ್ ಹಯಗೂ 
ಮುೆಂದುರ್ರದೆು ಮೂರು ರ್ಷ್ಪಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳನುನ ವಿಧಿಸಿರುರ್ುದು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಸ್ಬಿಎಮ್ ಖಯತೆಗ ೆರ್ಗಯಪಯಸುರ್ಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ್ ವಿಳೆಂಬ್ದಿೆಂದ್ಯಗಿ ₹೧೭.೪೩ 
ಲಕ್ಷ ಬ್ಡಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಈ ರಿೋತಿ, ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಖಯಸಗಿ ಬಯಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಯಲ್ಲುಖಯತೆ ತೆರಯೆುರ್ ಕ್ರಮದಿೆಂದ 
ಮತುು ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೆಕ ಅನುಕ್ೂಲವಿಲಿದ ಕ್ರಯರು ಮತುು ನಿಬ್ೆಂಧನೆಗಳನುನ 
ಸ್ೆೋರಿಸಿರುರ್ುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೆಕ ₹೫೫.೨೨ ಲಕ್ಷದಷ್ುಟ ಬ್ಡಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುನ ಅೆಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿತು ಹಯಗೂ ಅದು ಕಳೆಕ್ೆಂಡೆಂತೆ 
ತಿಳಿಸಿತು (ಮಯರ್್ಪ ೨೦೨೧). 

(i) ಕ್ನಿಷ್ಟ ಬಿಡಾರ್ ಆದ ಎಸ್ಬಿಐ ಟೆೆಂಡರ್ ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತಿುೋಣಪವಯದರೂ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಸ್ೆೋವಯೆಲ್ಲಿನ 
ಶ್ುಲಕ ಸೆಂಗರಹದಿೆಂದ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡಲು ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಯನೂನಯತಮಕ್ವಯಗಿ 
ನಿಬ್ಪೆಂಧಕೊಕಳಗಯಗಿತುು.  ಆಕಿೆಸ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ಬಿಡಾರ ಅಹಪತೆಯನುನ ಪಡೆಯದಿದದರೂ ರ್ಸೂಲಯತಿಗೆ 
ನಿಣಪಯಸಿದರು.  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ನಿಲುರ್ು ಕಟೆಿಟಿಪಿ ಕಯಯದ್ೆ ೧೯೯೯ ಹಯಗೂ 
ಅದರಡಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನುನ ಗುರುತರವಯಗಿ ಉಲಿೆಂಘನೆ ಮಯಡದ್ೆ ಹಯಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ವಿರುದಧ ದೆಂಡಯತಮಕ್ ಕ್ರಮಗಳನುನ ತೆಗದೆುಕೊಳಳಲು ಸೂಚಿಸುತುದ್ೆ. 

(ii) ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಆಕಿೆಸ್ ಬಯಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆಯ ಸಪಷ್ಟ 
ಮೆಂಜೂರಯತಿ ಇಲಿದ್ೋೆ ಚಯಲ್ಲುಖಯತೆ ತೆರಯೆತು. 

(iii) ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹಿಸಲಯದ ಶ್ುಲಕಗಳನುನ ಎರಡು 
ದಿನಗಳೂೆಳಗಯಗಿ ರ್ಗಯಪರ್ಣೆ ಮಯಡುರ್ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೨೦ರ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ನಗಳನುನ ಪಯಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

(iv) ನಷ್ಟ, ನಷ್ಟದ ಪುನಭ್ಪತಿಪ, ಆಕಿೆಸ ಬಯಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಯಲ್ಲು ಖಯತಯೆನುನ ಮುಕಯುಯಗೊಳಿಸುರ್, 
ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಿವೋಪ್ ಇನ್ ಸಿವೋಪ್ ಔಟ್ ಖಯತೆಯನುನ ತೆರಯೆುರ್ ಹಯಗೂ ಎರಡು ದಿನಗಳೂೆಳಗಯಗಿ 
ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳನುನ ರ್ಗಯಪಯಸುರ್ುದನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೂೆಳಳಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ ೩೦ ದಿನಗಳೂೆಳಗಯಗಿ 
ಅನುಪಯಲನಯ ರ್ರದಿಯನುನ ಸಕಯಪರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜವಯಬಯದರರಯದ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು/ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳ 
ವಿರುದಧ ದೆಂಡಯಹಪ ನಡರ್ಳಿಗಳನುನ ನಡೆಸಲು ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕ್ುಲಪತಿಗಳಿಗೆ 
ನಿದ್ೆೋಪಶಿಸಿದ್.ೆ 
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ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ತನನ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಯ ಕ್ರಮಗಳನುನ ಮತುು ಜವಯಬಯದರಿಯನುನ 
ನಿಗದಿಪಡಸುರ್ುದನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು ಮತುು ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ನಿೋಡರುರ್ 
ಮಯಗಪದಶಿಪಸೂತರಗಳ ಹಯಗೂ ಕಯಯಪವಿಧ್ಯನಗಳ ಅನುಪಯಲನೆಯನುನ ಖಚಿತಪಡಸದರ್ರ ವಿರುದಧ 
ಕ್ರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕ್ು. 

೨.೧.೪     ಲೆಕ್ಕ ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕೆ ಇಲಿದಿರುರ್ುದು 

ರ್ೆಂಚನೆ ಕ್ೆಂಡುಹಿಡಯುರ್ುದು, ತಪುಪಗಳನುನ ಕ್ೆಂಡುಹಿಡಯುರ್ುದು, ದೆಂಡಗಳನುನ ವಿಧಿಸುರ್ 
ಮುನನಡೆಗಳ ರ್ಾರ್ಹಯರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಯನಿಸೆಂಭ್ರ್ರ್ನುನ ತಗಿೆಸುರ್ುದು, ಬ್ಡಾ ವೆಚಚಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳಿೆಂದ 
ಪರಮುಖ ನಿಯೆಂತರಣವಯದ ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕಯೆು ಸಹಯಯವಯಗಲ್ಲದ್ೆ.  ಕ್ಳಳತನ ಅಥವಯ 
ದುರುಪಯೋಗರ್ೆಂತಹದನುನ ಕೊೋರುರ್ ಹಯಗೂ ವಿರ್ರಿಸಲಯಗದ ರ್ಾತಯಾಸಗಳನುನ ಹುಡುಕ್ುರ್ುದರಲಿ್ಲ 
ಸಹಯಯವಯಗಲ್ಲದ್ೆ.  ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯದ ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕೆ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆ ಇಲಿದಿರುರ್ುದು 
ರಯಜಸವ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುರ್ುದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಕ್ೆಂಡೆಂತೆ ಉದ್ಯಹರಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 

➢ ಡಡಗಳ ನಗದು ಹಣಕಕೆ ಪರಿರ್ತಿಪಸದಿರುರ್ುದು ₹೨೩.೨೧ ಲಕ್ಷ ಆದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟರ್ು.   
ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಅನೆೋಕ್ ಪದವಿಪೂರ್ಪ ಸ್ಯನತಕೂೆತುರ ಹಯಗೂ ಪಿಹರೆ್್ ಡ ಶೆರೋಣಿಗಳನುನ 
ನಿೋಡುತುದ್ೆ ಹಯಗೂ ನೊೋೆಂದಣಿ, ಪರವೋೆಶ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ ಹಯಗೂ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಶ್ುಲಕಗಳನುನ ಸೆಂಯೋಜಿತ 
ಕಯಲೆೋಜುಗಳು ಹಯಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ಡ.ಡ. ಮೂಲಕ್ವಯಗಿ ಸೆಂಗರಹಿಸುತುದ್ೆ.  ಈ ಡ.ಡ.ಗಳನುನ 
ಆದ್ಯಯದ ಸೆಂಗರಹಣೆಗಯಗಿ (ಸೆಂಗರಹಣಯ ಖಯತೆಗಳಲ್ಲ)ಿ ಪರತೆಾೋಕ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಠೆೋರ್ಣಿ 
ಇರಿಸಲಯಗುತುದ್ೆ. ಸೆಂಗರಹಣಯ ಖಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ.ಡ.ಗಳ ರವಯನಯೆನುನ ಕಯಲಮಿತಿದ್ೊಳಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಖಯತೆಗೆ ಜಮಯಯಗುರ್ುದನುನ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು. 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಒದಗಿಸಿದ ೨೦೧೫-೧೬ರಿೆಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ರ್ರಗೆಿನ ಆರ್ಥಪಕ್ ತಃಖುೆಗಳನುನ 
ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ್ಯಗ ಸಿವೋಕ್ೃತವಯದ ₹೨೩.೨೧ ಲಕ್ಷ ಮೊತುರ್ು ಕಯಲಯರ್ಧಿ ಮಿೋರಿದ ಡ.ಡ.ಗಳು, ಸರ್ಪರ್ 
ತೊೆಂದರಗೆಳು, ದಿನಯೆಂಕ್ವಿಲಿದಿರುರ್ುದು, ಸಹಿ ಇತಯಾದಿಗಳ ಕಯರಣಗಳಿೆಂದ ಬಯಾೆಂಕ್ ಹಿೆಂದಿರುಗಿಸಿ 
ಬಯಾೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವೋಕ್ೃತವಯದುದನುನ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದರ್ರಿಗೆ ಊಜಿಪತಗೂೆಳಿಸುರ್/ ಮಯಪಯಪಡು ಮಯಡುರ್ 
ಮತುು ತದನೆಂತರ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡುರ್ ಸಲಕ್ರಣೆಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆಗಳ ನಿರ್ಪಹಣೆಗೆ 
ದ್ಯಖಲೆಗಳಿರಲ್ಲಲಿವೆೆಂಬ್ುದನುನ ಗಮನಿಸಲಯಯತು.  ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕ,ೆ ರ್ಾರ್ಹಯರಗಳಲ್ಲಿನ ವೆೈಫಲಾತೆಯನುನ 
ಪತೆುಮಯಡುರ್ ಹಯಗೂ ತದನೆಂತರ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡುರ್ುದು ಸ್ಯಧಾವಯಗದಿರುರ್ುದು ಮತುು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೆಕ ₹೨೩.೨೧ ಲಕ್ಷಗಳನುನ ಮರುಪಡೆಯುರ್ಲ್ಲಿನ ವೆೈಫಲಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

➢ ಬಯಾೆಂಕ್ ತಃಖುೆಗಳಲ್ಲಿ ₹೮.೬೬ ಲಕ್ಷ ಡ.ಡ.ಗಳು / ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳನುನ ಪತೆುಹಚಚಲಯಗಲ್ಲಲಿ. 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿಯರ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೆಳಯೆಲಯದ ₹೮.೬೬ ಲಕ್ಷ ಮೊತು 
ಡ.ಡ.ಗಳನುನ ಎರಡು ವಿಭಯಗಗಳಿಗ ೆ (ದ್ೆೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು ಸಿಬಿಎಸ್ಎಮ್ಎಸ) ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಟದ ಮೈದ್ಯನರ್ನುನ ಬ್ಳಸಲು ಕ್ಷೋೆತರ ಶ್ುಲಕ ಮತುು ಪರವೋೆಶ್ ಶ್ುಲಕಗಳನುನ ೨ನೆೋ 
ರ್ಷ್ಪದ ಎೆಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಪಗಳಿೆಂದ ಪಯರ್ತಿಯಯಗಿರುರ್ುದನುನ ಪತೆು ಹಚಚಲಯಗಲ್ಲಲಿ/ ಬಯಾೆಂಕ್ 
ತಃಖುೆಗಳಲ್ಲಿರಲ್ಲಲ ಿ(ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೨ ಮತುು ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೩).  ಈ ಪರಕ್ರಣರ್ು ಡ.ಡ.ಗಳನುನ ಬಯಾೆಂಕ್ 
ಗ ೆಸಲ್ಲಿಸದಿರುರ್ುದು ಅಥವಯ ಕಯಲಯರ್ಧಿ ಮಿೋರಿದ ಡ.ಡ.ಗಳಯಗಿರಬ್ಹುದು ಅದಲಿದ್ೆೋ ಅದು ನಿಧಿಗಳ 
ಮಯಗಪಪಲಿಟ/ದುಬ್ಪಳಕೆಯ ಅಪಯಯರ್ನುನ ಹೊೆಂದಿತುು. ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕ್ವಯಗಿ ಖಯತೆಗಳ 
ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕಯೆ ವೆೈಫಲಾರ್ು ಆದ್ಯಯರ್ು ರ್ಸೂಲಯಗದ್ೆೋ ಉಳಿದು ಪತೆು ಹಚಚಲಯಗದ್ೆ ಇರುರ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಿರುರ್ುದು ನಿಯೆಂತರಣ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆ ಇಲಿದಿರುರ್ುದನುನ ಸೂಚಿಸುತುದ್ೆ. 
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ಇೆಂತಹ ಲೊೋಪಗಳು ಮರುಕ್ಳಿಸದೆಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ವಿಷ್ಯರ್ನುನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ 
ತನಿಖಯೆ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಸೂಕ್ು ಕ್ರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬೆೋಕೆೆಂದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಲಯಗುತುದ್ೆ. 

೨.೧.೫    ಕ್ಷೆೋತರ ಶ್ುಲಕ ಸೆಂಗರಹದಲ್ಲಿ ₹೦.೭೯ ಲಕ್ಷ ಕ್ಡಮ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡರುರ್ುದು ಹಯಗೂ ದ್ೆೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ವಿಭಯಗದ ಮತೊುೆಂದರಲ್ಲಿ ₹೦.೭೮ ಲಕ್ಷ ರವಯನೆಯು ಸೆಂದ್ೆೋಹಯಸಪದವಯಗಿದ್ೆ. 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದ್ೆೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಯಗರ್ು ಶಯಲೆಗಳ/ಕಯಲೆೋಜುಗಳ ಮತುು ಖಯಸಗಿ 
ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಕಿರೋಡೆ/ ಇನಿನತರ ಉದ್ೆದೋಶ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೋೆತರ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಬಯಡಗೆ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲ ೆ ರ್ಸೂಲು 
ಮಯಡುತುದ್ೆ.  ವಿವಿಧ ಪರರ್ಗಪಗಳಿಗ ೆವಿವಿಧ ದರಗಳನುನ ನಿಗದಿಪಡಸಿದ್ೆ (ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೪ಎ) ಹಯಗೂ 
ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿಯ ಪರವಯಗಿ ಶ್ುಲಕಗಳನುನ ಡ.ಡ. ಮೂಲಕ್ 
ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕಿದ್ೆ. 

ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ರ್ಹಿಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋೆತರ ಶ್ುಲಕಗಳನುನ ಅಳರ್ಡಸದಿರುರ್ುದು ₹೭೮,೫೦೦ 
ಕ್ಡಮ ರ್ಸೂಲು ಆಗಿರುರ್ುದು ಮತುು ತತಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೆಕ ಆದ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ನಷ್ಟವಯಗಿರುರ್ುದು ತೊೋರಿಸಿತು (ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೪ಬಿ).  ಮುೆಂದುರ್ರೆದು, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ 
ಅಮಚೂಾರ್ ಕ್ಬ್ಡಾ ಸೆಂಘದಿೆಂದ ₹೭೮,೨೦೦ ಗಳನುನ ೨೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೫ ರೆಂದು ರ್ಸೂಲು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ 
ಎೆಂದು ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ್.ೆ  ಅದ್ಯಗೂಾ ಡ.ಡ. ಸೆಂಖಾೆ ಅಥವಯ ರಸಿೋದಿ ಸೆಂಖೆಾಯ ವಿರ್ರಗಳನುನ 
ಸೂಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  ಹಯಗಯಗಿ, ಅದು ಜಮಯಯಗಿರುರ್ುದು ಸೆಂದ್ೆೋಹಯಸಪದವಯಗಿದ್ೆ. 

೨.೧.೬     ಎನ್ಡಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಅಸ್ಯಮಯನಾ ವಿಳೆಂಬ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ₹೧.೯೧ ಕೊೋಟಿ 

ಸ್ಯದಿಲಯವರು ವೆಚಚದ ಕೈೆಪಿಡ ೧೯೫೮, ನಿಯಮ ೩೬ರ ಅಡಯಲ್ಲಿ ನಿಯೆಂತರಣ ಮತುು ಬ್ಟವಯಡೆ ಮಯಡುರ್ 
ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಕ್ಷಿಪು ಸ್ಯದಿಲಯವರು (ಎಸಿ) ಬಿಲುಿಗಳನುನ ತಯಯರಿಸಿ ಹಣರ್ನುನ ಸ್ೆಳಯೆುರ್ 
ಅಧಿಕಯರರ್ನುನ ನಿೋಡದ್ೆ ಹಯಗೂ ತಿೆಂಗಳ ೧೫ನೆೋ ದಿನದ್ೊಳಗೆ, ಹಿೆಂದಿನ ತಿೆಂಗಳಿಗ ೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ 
ಬಿಲುಿಗಳಿಗೆ ಪಯರ್ತಿಸಿಗಲಿದ ಸವಿರ್ರ ಸ್ಯದಿಲಯವರು (ಎನ್ ಡಸಿ) ಬಿಲುಿಗಳನುನ (ಅೆಂತಿಮ ವೆಚಚದ ವೋಚರ 
ಗಳ ಬೆೆಂಬ್ಲದ್ೊೆಂದಿಗೆ) ಅಗತಾವಯಗಿ ಮೆಂಡಸಬೋೆಕ್ು.  ಅಗತಾವಯಗಿ ತಕ್ಷಣಕಕೆ ಬ್ಟವಯಡೆ ಮಯಡುರ್ುದನುನ 
ಹೊರತುಪಡಸಿ ಖಜಯನೆಯೆಂದ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಹಣರ್ನುನ ಸ್ೆಳಯೆದೆಂತೆ ನಿಯೆಂತರಣಯಧಿಕಯರಿಗಳು 
ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು.  ಮುೆಂದುರ್ರದೆು ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ ಸೆಂಹಿತೆ ೧೯೫೮, ನಿಯಮ ೨೪೩ 
ಯಡಯಲ್ಲಿರುರ್ೆಂತೆ, ನೌಕ್ರನು ಸಿವೋಕ್ರಿಸುರ್ ಎಲಯಿ ಮುೆಂಗಡಗಳನುನ ನಿಯಮಗಳು ಪರತಿ ಪರಕ್ರಣಗಳಿಗೆ 
ಅನವಯಸುರ್ೆಂತೆ ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕಗೆೆ ಒಳಪಡುತುದ್ೆ.  ಮುೆಂಗಡಗಳನುನ ಸ್ೆಳದೆ ತಿೆಂಗಳ ನೆಂತರದ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಪರತಿ ಮುೆಂಗಡಗಳನುನ ತಿೆಂಗಳಯೆಂತಾದಲ್ಲಿ ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕಯೆಯಗಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ ಆದ್ೆೋಶ್ದಲ್ಲಿಯೆೋ ಯಯರ್ 
ದಿನಯೆಂಕ್ದ್ೂೆಳಗಯಗಿ ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕಯೆಯಗಬೆೋಕೆೆಂಬ್ುದನುನ ನಿಗದಿಪಡಸಿರುರ್ುದಿಲಿ. 

ಆದ್ೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಯಯರ್ ದಿನಯೆಂಕ್ದ್ೂೆಳಗಯಗಿ ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕ ೆಮಯಡಬೆೋಕ್ು ಎನುನರ್ದನುನ ನಿಗದಿಪಡಸದ್ೆೋ 
ಇದದರೆ ಮುೆಂಗಡಗಳನುನ ಸ್ೆಳದೆ ತಿೆಂಗಳ ನೆಂತರದ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಮುೆಂಗಡಗಳನುನ ತಿೆಂಗಳಯೆಂತಾದಲ್ಲಿ 
ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕೆ ಮಯಡಬೆೋಕ್ು.  ಲಕೆ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬಿಲ ರ್ಹಿ, ಎನ್ಡಸಿ 
ಬಿಲ್ ರ್ಹಿ ಹಯಗೂ ವೋಚರ್ಗಳಿೆಂದ ೧೧೧ ಎಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ₹೧.೯೨ ಕೂೆೋಟಿ ಮೌಲಾಕಕೆ ಎನ್ಡಸಿ ಬಿಲುಿಗಳನುನ 
ಅಸಮಯನಾ ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ೧೨೩ ದಿನಗಳಿೆಂದ ೩,೩೨೨ ದಿನಗಳ ವಯಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸಲಿ್ಲಸಲಯಗಿರುರ್ುದನುನ 
ತೊೋಪಪಡಸಲಯಗಿದ್ೆ.  ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ೨೬ ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೪ ರಿೆಂದ ೨೪ ಮೋ ೨೦೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 
₹೧೪.೮೪ ಲಕ್ಷಕೆಕ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ ೨೭ ಎಸಿ ಬಿಲುಿಗಳಿಗ ೆ ಎನ್ ಡಸಿ ಬಿಲುಿಗಳನುನ ಇನೂನ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕೆನುನರ್ುದನುನ ಗಮನಿಸಲಯಯತು. 
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ಎಸಿ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೆಳಯೆಲಯದ ಹಣರ್ು ನೆೈಜವಯಗಿ ತಕ್ಷಣಕಕೆ ಬ್ಟವಯಡೆಗಯಗಿತೆುೋ, ಎಸಿ ಬಿಲ್ಗಳನುನ ಸ್ೆಳದೆ 
ರ್ಾಕಿುಗಳಿಗೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ಯಯರ್ುದ್ಯದರೂ ಮುೆಂಗಡಗಳು ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕಯೆಯಗದ್ೆೋ ಬಯಕಿ ಉಳಿದಿತೆುೋ, 
ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕೆ ಕಯಲಯರ್ಧಿ ಇತಯಾದಿಗಳ ಈ ರಿೋತಿಯ ಮುೆಂಗಡ ಪಯರ್ತಿಗಳನುನ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿಯು 
ಪಯಲ್ಲಸದ್ೆೋ, ಎನ್ಡಸಿ ಬಿಲುಿಗಳು ಗಣನಿೋಯವಯಗಿ ವಿಳೆಂಬ್ ಸಲ್ಲಿಕಯೆಯಗಿರುರ್ುದು ನಿಯಮಗಳ 
ಉಲಿೆಂಘನೆಯಲಿದ್ೆೋ, ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗದ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳಿರುರ್ುದನುನ ಸೂಚಿಸುತುದ್ೆ. 

ಎನ್ಡಸಿ ಬಿಲುಿಗಳನುನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ್ೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುರ್ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟರ್ರ ವಿರುದಧ ಕ್ರಮಗಳನುನ 
ಜರುಗಿಸಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ ತಕ್ಷಣವೆೋ ಬಯಕಿಯರುರ್ುದನುನ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡಲು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ. 

೨.೧.೭     ಸವಯೆಂ ಚಕೆ್ಗಳ ಮೂಲಕ್ ₹೨೦.೭೨ ಲಕ್ಷ ಹಣರ್ನುನ ಸ್ೆಳದೆಿರುರ್ುದು 

ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ ಸೆಂಹಿತ ೆನಿಯಮ ೩ರ ಪರಕಯರ ಪರತಿಯಬ್ಬ ಸಕಯಪರಿ ನೌಕ್ರನೂ ತನಗೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ 
ಎಲಯಿ ಆರ್ಥಪಕ್ ರ್ಾರ್ಹಯರಗಳನುನ ಅರ್ಲೊೋಕಿಸಿ ಸರಿಯಯದ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳನುನ ನಿರ್ಪಹಿಸಬೋೆಕ್ು.  ನೌಕ್ರನು 
ನಿಖರವಯಗಿ ಹಯಗೂ ತಡವಿಲಿದ್ ೆ (ತ್ತ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೆೋ) ಅೆಂತಹ ಎಲಯಿ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳನುನ 
ಸಕಯಪರರ್ು ನಿಗದಿಪಡಸಿರುರ್ ಮಹಯಲೆೋಖಪಯಲರಿಗೆ ಅಥವಯ ಸಕ್ಷಮ ಪಯರಧಿಕಯರಕಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕೆೆಂದು ಸಹ 
ಸೂಚಿಸುತುದ್ೆ. 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿೆಂದ ವಿಶೆವೋಶ್ವರಯಾ ಕಯಲೆೋಜ್ ಆಫ್ ಇೆಂಜನಿೋಯರಿೆಂಗ್ (ಯುವಿಸಿಇ) ಗೆ 
ರ್ಸತಿ ಇನಿನತರ ವೆಚಚಕಯಕಗಿ ಹಣರ್ನುನ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಯಡರುರ್ುದನುನ ಒೆಂದು ಬಯಾೆಂಕ್ ಖಯತೆಯಲ್ಲಿ13 
ಠೆೋರ್ಣಿಯಯಗಿ ಇರಿಸಲಯಯತು.  ಮಸ್ ನಿರ್ಪಹಣೆ ಹಯಗೂ ಸವಚಚ ಮಯಡುರ್ ಉದ್ೆದೋಶ್ಕಯಕಗಿ 
ಯುವಿಸಿಇಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಯಯಕ್ರಿೆಂದ ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೮ರಿೆಂದ ಡಸ್ೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೮ ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ  ಸವಯೆಂ 
ಚಕೆ್ ಮೂಲಕ್ ₹೨೦.೭೨ ಲಕ್ಷ ಸ್ೆಳಯೆಲಯಯತು.  ಆದ್ಯಗುಾ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಹಯಜರು ಪಡಸಿದ 
ದ್ಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚಚ ಮಯಡರುರ್ುದಕಕೆ ವೋಚರ್ಗಳಯಗಲ್ಲ ಅಥವಯ ಬಿಲುಿಗಳಯಗಲ್ಲ ಲಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಹಯಗಯಗಿ, ವೆಚಚದ ಸತಯಾಸತಾತೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಲಯಗಲ್ಲಲಿ. 
ಸೆಂಹಿತೆಯ ಉಪಬ್ೆಂಧಗಳ ಅನುಪಯಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಲೊೋಪದ ವಿರುದಧ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದರ್ರ ಮೋಲ ೆ
ಸೂಕ್ುಕ್ರಮಗಳನುನ ಜರುಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ. 
ಈ ರಿೋತಿ, ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯದ ಆೆಂತರಿಕ್ ನಿಯೆಂತರಣ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆ 
ಇಲಿದಿರುರ್ುದು ಸಕಯಪರ ಹಯಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳರೆಡೂ ನಿಗಧಿಪಡಸಿರುರ್ ಮಯಗಪದಶಿಪಯ 
ಸೂತರಗಳ/ ಸೂಚನಗೆಳ ಉಲಿೆಂಘನೆಯ ಮೂಲಕ್ ಅಸಮಪಪಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ ನಿರ್ಪಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ 
ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳಿೆಂದ ₹೧೨.೯೭ ಲಕ್ಷ ದುರುಪಯೋಗ, ನೌಕ್ರನಿೆಂದ ₹೧.೨೮ ಲಕ್ಷ ಕೈೆಚಳಕ್ದ ತಿರುಚುರ್ುದರಿೆಂದ 
ಹಯಗೂ ದುರುಪಯೋಗಕಕೆ ಎಡೆಮಯಡತು ಹಯಗೂ ₹೮೭.೮೮ ಲಕ್ಷ ಆದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಡಾ ನಷ್ಟ, ಡ.ಡ.ಗಳಿೆಂದ 
ರ್ಸೂಲಯಗದಿರುರ್ುದು, ಕ್ಷೋೆತರ ಬಯಡಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಡಮ ಸೆಂಗರಹ ಇತಯಾದಿಗಳನುನ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುರ್ ವಿಷ್ಯಗಳು ಕೆೋರ್ಲ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಯಗಿವೆ ಹಯಗೂ 
ವಯಾಪಕ್ವಯಗಿರುರ್ುದಿಲಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ್ ವಿಧದ ಆರ್ಥಪಕ್ ಅಕ್ರಮಗಳು 
ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುರ್ುದರಿೆಂದ ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಸವಿಸ್ಯುರವಯದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ ಅದರ ಮೋಲೆ 
ಸೂಕ್ುಕ್ರಮಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೂೆಳಳಬೆೋಕೆೆಂದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ.  
 

 
13  ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆ ಸೆಂಖೆಾ ೬೪೧೫೬೯೩೫೬೪೪ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಟಿ ಶಯಖೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರು. 
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೨.೨ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಅೆಂತಿಮ ಫಲ ನಿೋಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟ  

ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಮ ಹಯಗೂ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರದ ನಿಯಮಗಳನುನ ರಯಷ್ಾೋಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಪದಧತಿಗ ೆ
ಅನುಗುಣವಯಗಿ ಜಯರಿಗೊಳಿಸದಿರುರ್ುದು, ಮೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ೦೧ ಏಪಿರಲ ೨೦೦೬ರ ನೆಂತರ 
ಸ್ೆೋರಿದ ೫೭೭ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ₹೨.೮೩ ಕೊೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಹೊಸ ಅೆಂಶ್ದ್ಯಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ಅನುನ ೦೧ ಏಪಿರಲ ೨೦೦೬ರ ನೆಂತರ ರಯಜಾ 
ಸಕಯಪರದ ಸ್ೆೋವಗೆ ೆ ನೆೋಮಕ್ಗೂೆೆಂಡ ಎಲಯಿ ನೌಕ್ರರಿಗ ೆ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು (ಮಯರ್ಪ ೨೦೦೬) 
ಕ್ಡಯಾಯವಯಗಿಸಿ ಅಧ್ಯಾದ್ೆೋಶ್ ನಿೋಡ ಪಯರರೆಂಭಿಸಿತು. ಕೋೆೆಂದಿರೋಯ ದ್ಯಖಲು ಪಯಲಕ್ ಏಜನೆಿ ಹಯಗೂ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಕಯಯಪ ನಿವಯಪಹಕ್ರ ನೆೋಮಕಯತಿಯರ್ರೆಗೂ ಸೂಕ್ು ಬ್ಡಾ ಪಯರ್ತಿಯೆಂದಿಗೆ ಸಕಯಪರದ 
ನೌಕ್ರರ ರ್ೆಂತಿಗೆ ಹಯಗೂ ರಯಜಾ ಸಕಯಪರದ ರ್ೆಂತಿಗೆಯನುನ ಸಕಯಪರಿ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಯಗುತುದ್ೆ. 
ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿನಿಯಮ ಮತುು ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಪಯರಧಿಕಯರರ್ು (ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಎ) ಸ್ಯೆಪಿಸಿದ ಎನ್ಪಿಎಸ್ 
ಸೆಂರಚನೆಯ ಸ್ೆೋವಯೆನುನ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಜನರ್ರಿ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ನಿಧಪರಿಸಿತು ಮತುು 
ತದನುಸ್ಯರವಯಗಿ ಕಯಲಕಯಲಕಕೆ ನಿೋಡದ ಕ್ರಮಬ್ದಧತೆಗಳು, ನಿದ್ೆೋಪಶ್ನಗಳು, ಮಯಗಪಸೂಚಿಗಳು ಹಯಗೂ  
ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಎಯೆಂದ ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ದ್ಯಖಲು ಪಯಲನ,ೆ ಲೆಕ್ಕಪತರ, ಆಡಳಿತ ಮತುು 
ಗಯರಹಕ್ರ ಸ್ೆೋವಗೆ ೆಎೆಂದು ಕೋೆೆಂದಿರೋಯ ದ್ಯಖಲುಪಯಲಕ್ ಏಜನೆಿೆಯಯಗಿ ನೆೋಮಿಸಲಪಟಟ ಎನ್ಎಸ್ಡಎಲ್ 
ಜೊತೆಗೆ ರಯಜಾ ಸಕಯಪರ (ಜನರ್ರಿ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ) ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆ ಮಯಡಕೂೆೆಂಡತು. 

ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ತನನ ಆಧಿೋನದಲ್ಲಿರುರ್ ರಯಜಾ ಸ್ಯವಯತು ಸೆಂಸ್ೆೆ/ಮೆಂಡಳಿ/ನಿಗಮಗಳು/ 
ಸ್ೊಸ್ೈೆಟಿ/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು/ ರಯಜಾ ಅನುದ್ಯನಿತ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ೧ ಏಪಿರಲ್ ೨೦೦೬ ರ ನೆಂತರ 
ನೆೋಮಕ್ಗೂೆೆಂಡ ನೌಕ್ರರಿಗ ೆಎನ್ಪಿಎಸ್ಅನುನ ಕ್ಡಯಾಯವಯಗಿ ಅಳರ್ಡಸಿಕೊಳಳಲು ಹಯಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಉದ್ೊಾೋಗದ್ಯತರ ರ್ೆಂತಿಗೆಯನುನ ತಮಮ ಸೆಂಪನೂಮಲಗಳಿೆಂದಲೆೋ ಭ್ರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದು ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು 
ಸೂಚಿಸಿತು (ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೫). ಆದ್ಯಗೂಾ, ಈ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳಿಗ ೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ಅನುನ ಅಳರ್ಡಸಿಕೊಳಳಲು 
ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಕಯಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಸಲ್ಲಲಿ. 

ಎನ್ಎಸ್ಡಎಲ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆಂತೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕ್ರನ ಖಯತೆಯಲ್ಲಿರುರ್ ಒಟುಟ 
ರ್ೆಂತಿಗೆಯನುನ ಎಸ ಬಿಐ ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಮಿತ, ಎಲಐಸಿ ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಮಿತ ಹಯಗೂ 
ಯುಟಿಐ ರಿಟೆೈರ್ಮೆಂಟ ಸಲೂಾಷ್ನೆ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ ಹಿೋಗೆ ಮೂರು14 ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ 
ಮೆಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಕ ೆಮಯಡ ಹಯಗೂ ಅದರೆಂತೆ ರ್ೆಂತಿಗ ೆಖಯತೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಗಳನುನ ಹೆಂಚಬೆೋಕ್ು. 
ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ರ್ು ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಎ ಹೂಡಕ ೆಮಯಗಪಸೂಚಿಗಳೆಂತೆ ಹಣರ್ನುನ ಬೆೋರೆ 
ಆರ್ಥಪಕ್ ಉಪಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡ ಹಯಗೂ ಪರತಿದಿನದ ಕ್ಡಯೆಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸ್ಟೆ್ ವಯಾಲು (ಎನ್ಎವಿ)15 
ಯನುನ ಘೂೋಷ್ಸಬೆೋಕ್ು.  ಈ ರಿೋತಿ ಎನ್ಎವಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತರದೆಂತೆ ರ್ೆಂತಿಗೆ ಖಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳನುನ 
ಜಮ ಮಯಡಬೆೋಕ್ು. ಯೂನಿಟ್ಗಳನುನ ಎನ್ಎವಿಯೆಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬ್ರುರ್ುದನುನ ಪರಸುುತ ಹೂಡಕೆ ಬೆಲೆ 
ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೋೆಕ್ು. 

14 ಎಸ್ಬಿಐ ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು ಖಯಸಗಿ ಸಿೋಮಿತ, ಎಲ್ಐಸಿ ಪಿೆಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಸಿೋಮಿತ ಮತುು ಯುಟಿಐ ನಿರ್ೃತಿು ಪರಿಹಯರಗಳ 
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ.

15 ಎನ್ಎವಿ ನಿಧಿಯ ಪೊೋಟಪಫೊಲ್ಲಯದಲ್ಲಿ (ಅದರ ಸವತುುಗಳು) ಎಲಯ ಿಸ್ೆಕ್ೂಾರಿಟಿಗಳು ಮತುು ನಗದುಗಳ ಮೌಲಾರ್ನುನ 
ಸ್ೆೋರಿಸುರ್ ಮೂಲಕ್, ನಿಧಿಯ ಹೊಣೆಗಯರಿಕೆಗಳನುನ  ಕ್ಳಯೆುರ್ುದರ ಮೂಲಕ್ ಮತುು ಆ ಸೆಂಖೆಾಯನುನ ಫೆಂಡ್ ವಿತರಿಸಿದ 
ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸೆಂಖೆಾಯೆಂದ ಭಯಗಿಸುರ್ ಮೂಲಕ್ ಇದನುನ ಲಕೆ್ಕ ಹಯಕ್ಲಯಗುತುದ್ೆ.
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ಏಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನುನ16 ಮಯರ್ಪ ೨೦೧೯ರರ್ರೆಗ ೆ ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆ ಆಯೆಕ 
ಮಯಡಲಯಯತು. ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಜಯರಿಗೊಳಿಸುರ್ುದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಕ್ೆಂಡೆಂತೆ 
ತೊೋರಿಸಿತು.  

i. ಸಕ್ರಮ ನೌಕ್ರರಿಲಿದ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಜಯನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ನುನ ಹೊರತುಪಡಸಿ ಉಳಿದ
ಎಲಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಎನ್ಪಿಎಸ್ಅನುನ ಅಳರ್ಡಸಿಕೊೆಂಡತುು ಹಯಗೂ ನೌಕ್ರರಿಗೆ
ವಿಸುರಿಸಿತುು.

ii. ಏಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪೆೈಕಿ ಕೋೆರ್ಲ ನಯಲುಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಯತರ ಎನ್ಎಸ್ಡಎಲ್ 
ಜೊತೆ ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿತುು.  ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ನೆಂತರ ಆಗಸಟ್ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ
ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿಕೊೆಂಡತು.  ಮೆಂಗಳೂರು ಹಯಗೂ ಕ್ನಯಪಟಕ್
ಜಯನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇನೂನ ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕಯಗಿತುು.

iii. ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳಿಗ ೆ ಕಯಲಮಿತಿಯಲಿದಿರುವಿಕೆಯೆಂದ ಅಗತಾವಯದ ಸಕಯಪರದ ಸೂಚನಗೆಳನುನ
ನೆರವೆೋರಿಸಲ್ಲಲಿ.  ಆಗಸಟ್ ೨೦೧೬ರಿೆಂದ ಡಸ್ೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೯ರ ನಡುವ ೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿಕೊೆಂಡರ್ು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಡವಯಗಿ ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿಕೊೆಂಡರುರ್ುದು
ನೌಕ್ರರಿಗ ೆಅೆಂತಿಮ ಫಲದ ಮೊತುದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉೆಂಟಯಗುರ್ ಸ್ಯಧಾತೆ ಇದ್.ೆ

iv. ಮೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಯಗೂ ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (೨೦೦೯ ಮತುು ೨೦೧೬
ಅನುಕ್ರಮವಯಗಿ) ರ್ೆಂತಿಗೆಗಳನುನ (ನೌಕ್ರನ ಹಯಗೂ ಉದ್ೊಾೋಗದ್ಯತನ ರ್ೆಂತಿಗೆ) ನೂಾಗೂರಪ್ 
ಸೂಪರ್ ಆನುಾಎಷ್ನ್ ಕಯಾಷ್ ಅಕ್ುಾಮುಲೆೋಷ್ನ್ ಪಯಿನ್17 ನಲ್ಲಿ ಭಯರತಿೋಯ ಲೆೈಫ್ 
ಇನೂೂರೆನೆ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡತು18.  ಸಕಯಪರದ ಸೂಚನಗೆಳು ಬ್ರುರ್ುದಕಕೆ ಮುನನವೆೋ ಮೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ನೌಕ್ರರಿೆಂದ ಕ್ಟಯರ್ು ಪಯರರೆಂಭಿಸಿದದರೂ ಅದು ಎನ್ಎಸ್ಡಎಲ್ಯೆಂದಿಗೆ
ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೫ರ ನೆಂತರ ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿಕೊಳಳಲ್ಲಲಿ ಹಯಗೂ ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ತನನ
ಹೂಡಕಯೆನುನ ಮುೆಂದುರ್ರಸೆಿತು.  ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
ನಿೋಡದ ತಃಖುೆಯೆಂತ ೆಮಯರ್ಪ ೨೦೨೦ರ ಅೆಂತಾಕಕೆ ಲೆಕ್ಕಹಯಕಿದೆಂತೆ ಎನ್ಎಸ್ಡಎಲ್ ನಲ್ಲಿ
ಹೂಡಕಗೆಿೆಂತ ಕ್ಡಮ ಲಯಭ್ರ್ನುನ ಗಳಿಸಿರುರ್ುದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯಯತು.
ಮೆಂಗಳೂರು ಹಯಗೂ ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೌಕ್ರರ ₹೬೪.೧೩ ಲಕ್ಷ ಹಯಗೂ
₹೧೮೯.೫೭ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟರ್ನುನ19 ಅನುಕ್ರಮವಯಗಿ ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೫ ಹಯಗೂ ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೬ ರಲ್ಲಿ
ವಿರ್ರಿಸಲಯಗಿದ್ೆ.

16  ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದ್ಯರ್ಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಜಯನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸೆಂಸೃತ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಯಣಿ ಚನನಮಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತುು ವಿಜಯನಗರ ಶಿರೋ 
ಕ್ೃಷ್ಾದ್ೆೋರ್ರಯಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. 

17  ಇದು ಉದ್ೊಾೋಗದ್ಯತರಿಗೆ, ತಮಮ ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿದಿಪಷ್ಟಪಡಸಿದ ಕೊಡುಗೆಯನುನ ಹೊೆಂದಲು ಸೂಕ್ುವಯದ ಲ್ಲೆಂಕ್ 
ಮಯಡದ ಭಯಗರ್ಹಿಸಿದ ಗೂರಪ್ ಸೂಪರ್ ಆನುಾಏಷ್ನ್ ಕಯಾಷ್ ಅಕ್ುಾಮುಲಶೆ್ನ್ ಯೋಜನೆಯಯಗಿದ್ೆ.  ಪಯಲ್ಲಸಿ ಖಯತೆ 
ಮೌಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಡಾದರಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲಯಗುತುದ್ೆ. (೧) ಕ್ನಿಷ್ಟ ದರ: ಸೆಂಪೂಣಪ ಪಯಲ್ಲಸಿ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯಷ್ಪಕ್ 
ಶೆೋಕ್ಡಯ ೦.೫. (೨) ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಬ್ಡಾದರ: ಪರತಿ ಹಣಕಯಸು ತೆೈಮಯಸಿಕ್ದ ಆರೆಂಭ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿೆಂದ ಘೂೋಸಿಸಲಪಡುರ್ 
ಶ್ ನೆಾೋತರ ಧನಯತಮಕ್ ಬ್ಡಾದರ (೩) ಉಳಿದ ಸ್ೆೋಪಪಡೆ: ಐದನೆೋ ನಿೋತಿ ವಯಷ್ಪಕೊೋತೆರ್ದಿೆಂದ ಪರತಿ ಪಯಲ್ಲಸಿ ರ್ಷ್ಪದ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿೆಂದ ಘೂೋಸಿಸಲಪಡುರ್ ಶ್ ನೆಾೋತರ ಧನಯತಮಕ್ ಬ್ಡಾದರ. 

18 ಪಯಲ್ಲಸಿ ಸೆಂಖೆಾ ಎನ್ಜಿಎಸ್ಸಿಎ ೫೦೮೦೦೦೧೯೨ (ಮೆಂಗಳೂರು) ಮತುು ಎನ್ಜಿಎಸ್ಸಿಎ ೫೦೧೦೦೫೫೮೭ (ಬೆೆಂಗಳೂರು).
19  ನಷ್ಟರ್ು, ಹೂಡಕೆಯ ಒಟುಟ ಮೌಲಾದ (ಖರಿೋದಿಸಬ್ಹುದ್ಯದ ಒಟುಟ  ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸೆಂಖೆಾಯನುನ ಮಯರ್್ಪ ೩೧, ೨೦೨೦ರ 

ವೆೋಳಗೆೆ ಮೂರು ನಿಧಿಗಳ ಸರಯಸರಿ ಎನ್ ಎವಿ ಯೆಂದ ಗುಣಿಸಲಪಡುತುದ್ೆ) ಮತುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಯಡದ ಒಟುಟ 
ಹೂಡಕೆ ಮತುು ಭಯರತದ ಎಲ್ಐಸಿಯೆಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಡಾ, ಇವೆರಡರ ಅೆಂತರ. 

2021ನಗೋ ವಷಾದ ವರದಿ ಸಂಖಗಾ 3  



ಅಧ್ಯಾಯ- II

25 

v. ರಯಣಿಚನೆನಮಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ನಿೋಡರುರ್ ಮಯಹಿತಿಯೆಂತೆ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೫ರಿೆಂದ ಸ್ೆಪಟೆೆಂಬ್ರ್ 
೨೦೧೬ರ ರ್ರಗೆಿನ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕ್ರರ ಹಯಗೂ ಉದ್ೂೆಾೋಗದ್ಯತರ ರ್ೆಂತಿಗೆಯ ಹಣ ₹೨.೪೦
ಕೂೆೋಟಿ ಹೂಡಕ ೆ ಮಯಡರಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೆಂದಿನ ರ್ೆಂತಿಗೆಯೆಂದಿಗೆ ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ
ಎನ್ಎಸ್ಡಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಕ ೆ ಮಯಡುರ್ಲ್ಲಿನ ವಿಳೆಂಬ್ರ್ು ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೭ ರಲಿ್ಲ
ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ೆಂತೆ ರಯಣಿ ಚನೆನಮಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ₹೨೯.೬೨ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

vi. ಮಯಸಿಕ್ ಕ್ಡತಗಳು, ಹೂಡಕ ೆಹಯಗೂ ಹೂಡಕಯೆೆಂದ ಗಳಿಸಿದ ಲಯಭ್ಗಳ ವಿರ್ರಗಳು ಉಳಿದ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿೆಂದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಗಿದ್ೆ ಹಯಗೂ ನಷ್ಟದ ಪರಿಮಯಣರ್ನುನ ತಿಳಿಸಲಯಗಲ್ಲಲಿ.

ಈ ರಿೋತಿ ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಯಸಿಕ್ ಕ್ಡತಗಳನುನ ರಯಜಾ ಸಕಯಪರದ ಸೂಚನಗೆಳನುನ 
ಉಲಿೆಂಘಿಸಿ, ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಕ ೆ ಮಯಡರುರ್ುದು ಹಯಗೂ ಒೆಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು 
ರ್ೆಂತಿಗೆಯನುನ ಎನ್ಎಸ್ಡಎಲ್ಗ ೆರ್ಗಯಪರ್ಣೆ ಮಯಡದ್ೆ ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಹೂಡಕಯೆ ಪರಿಣಯಮದಿೆಂದ 
೫೭೭ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೌಕ್ರರಿಗೆ (೧೩೮ ಮೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ, ೨೨೧ ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಹಯಗೂ ೨೧೮ 
ರಯಣಿ ಚನೆನಮಮ ವಿವಿ) ₹೨೮೩.೩೨ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಉೆಂಟಯಯತು.  ನಿರ್ೃತಿು ನೆಂತರ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ರ್ೆಂತಿಗೆದ್ಯರರಿಗೆ 
ಆರ್ಥಪಕ್ ಭ್ದರತೆ ಹಯಗೂ ಸಿೆರತಯೆನುನ ದುಬ್ಪಲಗೊಳಿಸುರ್ ಸೆಂಭ್ರ್ ಹೆಚಯಚಗಿದ್ೆ. 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ದಿನಯೆಂಕ್ ೦೧.೦೪.೨೦೦೬ರ ನೆಂತರ ನೆೋಮಕ್ಗೂೆೆಂಡ ನೌಕ್ರರಿಗೆ 
ಎನ್ಪಿಎಸ್ಅನುನ ಅಳರ್ಡಸುರ್ುದ್ಯಗಿ ಸೂಕ್ುಕ್ರಮ ಕೈೆಗೂೆಳುಳರ್ುದ್ಯಗಿ ಸಕಯಪರರ್ು ತಿಳಿಸಿತು (ಜನರ್ರಿ 
೨೦೨೧) ಹಯಗೂ ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಎ ಹೆಂಚಿಕೆಯೆಂತೆ, ಹಣ ತೆಗಯೆುರ್ ಮತುು ಬ್ಟವಯಡೆ ಅಧಿಕಯರಿ, ಖಜಯನೆ 
ನಿದ್ೆೋಪಶ್ನಯಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತರದ ನೊೋೆಂದಣಿ ಸೆಂಖಾೆಯನುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿತು.  
ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೆಕ ತಕ್ಷಣವೆೋ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಸೆಂರಚನೆಯಡಯಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಕಯೆಯಗಿರುರ್ ಪೂವಯಪಜಿಪತ ಹಯಗೂ ಮಯಸಿಕ್ ರ್ೆಂತಿಗೆ ಕ್ಡತಗಳನುನ 
ಹಿೆಂತೆಗಯೆಲು ಮತುು ದಿನಯೆಂಕ್ ೦೧.೦೪.೨೦೦೬ರ ನೆಂತರ ನೆೋಮಕ್ಗೂೆೆಂಡ ಎಲಯಿ ನೌಕ್ರರಿಗೆ 
ಎನ್ಪಿಎಸ್ನುನ ಅಳರ್ಡಸಬೆೋಕೆೆಂದು ಕ್ಠಿಣ ಸೂಚನೆಗಳನುನ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು 
ತಿಳಿಸಿತು. 
ಮೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಉತುರ ನಿೋಡರುರ್ುದಿಲಿ. ಆದ್ಯಗುಾ, ನೆಟ್ ಅಸ್ಟೆ್ ವಯಾಲುಾ 
೨೦೧೬ರಿೆಂದ ೨೦೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೦ರನುನ ಹೊರತುಪಡಸಿ ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿನ ಮೌಲಾರ್ು 
ತುಲನಯತಮಕ್ವಯಗಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಹಯಗೂ ಯುಟಿಐಗಿೆಂತ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿತೆುೆಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ು ಉತುರಿಸಿತು 
(ಜನೆರ್ರಿ ೨೦೨೧) ಹಯಗೂ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಮಯತರ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಹೂಡಕಯೆೆಂದ ನಷ್ಟ ಉೆಂಟಯಯತು.  
ಎಲ್ಐಸಿಯೆಂದ ಪಡೆದ ಲಯಭಯೆಂಶ್ಗಳು ಎನ್ಎವಿ ಪರಕಯರವಿರಲ್ಲಲಿವಯದುದರಿೆಂದ ಉತುರರ್ು 
ಸರಿಯರುರ್ುದಿಲಿ. ಅಲಿದ್,ೆ ಹೂಡಕಗೆಳು ಸಕಯಪರದ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ನಗಳಿಗೆ ವಿರುದಧವಯಗಿದದರ್ು.  
ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಎ ಹೆಂಚಿಕೆಯೆಂತೆ ರಯಜಾದ ಎಲಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಕ್ಷಣವೆೋ ಎನ್ಎಸ್ಡಎಲ್ ಜೊತೆ 
ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ ಎಲಯಿ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಳರ್ಡಸಕೂೆಳಳಬೆೋಕೆೆಂಬ್ುದನುನ ರಯಜಾ 
ಸಕಯಪರರ್ು ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು. ವಿಳೆಂಬ್ ಅನುಪಯಲನೆಯೆಂದ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಅೆಂತಿಮ ಫಲ 
ನಿೋಡುರ್ಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಕೆಕ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ವಿರುದಧ ಕ್ರಮಗಳನುನ ತೆಗದೆುಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು.   
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ಪಶ್ು್ಸೆಂಗೊೋಪನ್ೆಮತುು್ಮಿೋನುಗಯರಿಕ್ೆಇಲಯಖೆ 

೨.೩್ ಸಕಯಪರದ್ರಯಜಸವರ್ನುನ್ಜಮ್ಮಯಡದಿರುರ್ುದರಿೆಂದ್ನಷ್ಟ್ಹಯಗು್ದುರುಪಯೋಗ 
ಸಹಯಯಕ್್ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರ್ ಕ್ಛೆೋರಿ, ಪಶ್ುಪಯಲನಯ್ ಮತುು್ ಪಶ್ುವೆೈದಾಕಿೋಯ್ ಸ್ೆೋವಯ್ ಇಲಯಖೆ, 
ಚನನಪಟಟಣದಲ್ಲಿ,್ನಗದು್ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳನುನ್ಸಕಯಪರದ್ಖಯತೆಗೆ್ಜಮ್ಮಯಡದಿರುರ್ುದರಿೆಂದ್ಹಯಗು್
ದ್ಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ್ ಕೆೈಚಳಕ್್ ಮಯಡರುರ್ುದರಿೆಂದ,್ ಸಕಯಪರದ್ ರಯಜಸವದ್ ದುರುಪಯೋಗವಯಗುರ್ಲ್ಲಿ್
ಹಯಗು್್ನಷ್ೂವಯಗುರ್ಲ್ಲಿ್ಪರಿಣಮಿಸಿತು-₹೧.೩೮್ಲಕ್ಷ. 

ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಆರ್ಥಪಕ್ ಸೆಂಹಿತ ೆ1958(ಕಎೆಫ್ಸಿ) ಅನುಚಛೆೋದ 4(ಎ) ಅಧ್ಯಾಯ ೨, ಸ್ಯಮಯನಾ ನಿೋತಿ ಹಯಗು 
ನಿಯಮಗಳ ಅಡಯಲ್ಲಿ, ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು, ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಸಕಯಪರಿ ನೌಕ್ರನು ತನನ ಅಧಿಕಯರದ 
ವಯಾಪಿುಯಲಿ್ಲ  ಮಯಡರುರ್ ಎಲಯಿ ರ್ಹಿವಯಟುಗಳನುನ ಲೆಕ್ಕಕಕೆ ತರಬೆೋಕೆೆಂದು ಹಯಗೂ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿರುರ್ ಎಲಯಿ 
ಹಣಗಳನುನ ಅನಗತಾ ವಿಳೆಂಬ್ ಮಯಡದ್ೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ  ಸಕಯಪರದ ಖಜಯನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ು 
ಖಯತೆಗೆ ಜಮ ಮಯಡ ಸ್ಯಮಯನಾ ಖಜಯನೆಯ ಶಿಲ್ಲಕನ ಭಯಗರ್ನಯನಗಿ ಮಯಡಬೆೋಕೆೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಸುತುದ್ೆ. 

ಪರತಿಯಬ್ಬ ಸಕಯಪರಿ ಅಧಿಕಯರಿಯು ಸಕಯಪರದ ಪರವಯಗಿ ಹಣ ಪಡೆದರೆ, ಪಯರ್ತಿದ್ಯರನಿಗೆ ರಶಿೋದಿಯನುನ 
ನಿೋಡಬೆೋಕೆೆಂದು ಕೆಎಫ ಸಿಯ ಅನುಚಛೆೋದ ಆರು ನಿದ್ೆೋಪಶಿಸುತುದ್ೆ ಹಯಗು ಅನುಚಛೆೋದ 34ರ ಪರಕಯರ ಪರತಿ 
ಇಲಯಖೆಯ ನಿಯೆಂತರಣ ಅಧಿಕಯರಿಯು, ತಮಮ ಕಳೆಗಿನ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿರುರ್ ಹಣರ್ನುನ ಖಜಯನಗೆೆ 
ಪಯರ್ತಿ ಮಯಡರುರ್ುದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ಾರ್ಸಿೆತವಯಗಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನುನ ಹಯಗು ಸಲ್ಲಿಕಗೆಳನುನ ಪಡೆಯಬೆೋಕ್ು ಮತುು 
ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳಿನ ಒಟುಟ ಜಮಯ ಮೊತುರ್ನುನ ಕೂೆರೋಢೋಕ್ರಿಸಿ ಆಯರ್ಾಯದ ಅೆಂದ್ಯಜು ಪತರದಲಿ್ಲರುರ್ ಲೆಕ್ಕ 
ಶಿೋಷ್ಪಕಗೆಳೆಂತೆ ರ್ಗಿೋಪಕ್ರಿಸಿ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಬೋೆಕ್ು. 

ಜಮಯ ಚಲನನನುನ ಭ್ತಿಪ ಮಯಡ  ಇಲಯಖೆಯ ಮುಖಾಸೆರಿೆಂದ ಸಹಿಮಯಡಲಯಗಿದುದ ನಿಗದಿತ ಬಯಾೆಂಕ್ು 
ಮೊಹರನುನ ಚಲನಿನ ಮೋಲೆ ಲಗತಿುಸಿದ ನೆಂತರ ಸಕಯಪರದ ಖಯತಗೆ ೆಹಣದ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯನುನ ಖಜಯನೆಯು 
ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು. ಜಮಯಯದ ಮೊತುಗಳನುನ, ಇಲಯಖಯವಯರು ಜಮಯ ವಿರ್ರಗಳನುನ 
ತೊೋರಿಸುರ್ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಖಜಯನ ೆಸೆಂಹಿತಯೆ್(ಕಟೆಿಸಿ) ಫಯಮಪ ಸೆಂಖಾೆ 25 ರಲ್ಲ ಿಪರತಿಬಿೆಂಬಿಸಲಯಗುತುದ್ೆ  
ಹಯಗು ಈ ಮೊತುಗಳನುನ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿತ ಇಲಯಖೆಯ  ಜಮಯ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿರುರ್ ನಮೂದುಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ 
ಸರಿಹೊೆಂದಿಸಬೋೆಕಯಗುತುದ್ೆ. 

ಸಹಯಯಕ್ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು ಪಶ್ುಪಯಲನಯ ಮತುು ಪಶ್ುವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸ್ೆೋವಯ ಇಲಯಖ,ೆ ಚನನಪಟಟಣ, 
ರಯಮನಗರ ಜಿಲಿೆ, ಇರ್ರ ಕ್ಛೋೆರಿಯ ೨೦೧೫-೧೬ ರಿೆಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅರ್ಧಿಯ  ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ 
ಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆು( ಡಸ್ೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೨೦/ಜನರ್ರಿ ೨೦೨೧) ಪರಿೋಕ್ಷಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ೭೨ ಪರಕ್ರಣಗಳ  ಪೆೈಕಿ 
೧೦ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿೋಯಪ(ಸಿಮನ ಸ್ಯಾ)ದ20 ಪೂರೆೈಕೆಗೆ ಹಯಗು ಇತರೆ ಕೂೆೋಳಿ ಸ್ಯಕಯಣಿಕ ೆಶ್ುಲಕಗಳಿಗ,ೆ  
₹1,38,470 ರಷ್ುಟ ಮೊತುರ್ನುನ ಸ್ೆೋವಯ ಶ್ುಲಕರ್ನಯನಗಿ ಸೆಂಗರಹಿಸಲಯಗಿತೆುೆಂದು ತೊೋರಿಸಿತು.. ನಗದು 
ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳನುನ ನಿಗದಿತ ಬಯಾೆಂಕಿಗ2ೆ1 ಜಮ ಮಯಡಲು ಬ್ಳಸಿದ ಚಲನುನಗಳನುನ, ಕ್ಛೋೆರಿಯ ಜಮಯ 
ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋಷ್ಪಕೆಯ ಅಡಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಯಗಿತುು.  ಆದರ ೆಅನುಬ್ೆಂಧ 2.8 
ರಲ್ಲಿ ತೊೋರಿರುರ್ೆಂತೆ  ಚಲನುನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುರ್ ಸೆಂಗರಹಿತ ಮೊತುಗಳ ಜಮಯನುನ, ಉಪ ಖಜಯನೆಯ 
ಕೆಟಿಸಿ-25 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಪಹಿಸುರ್ ಜಮಗಳ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಪತೆುಮಯಡಲಯಗಲ್ಲಲಿ. 

20  ಸ್ೆಮನ ಸ್ಯಾ, ಜಯನುವಯರುಗಳಲ್ಲಿ/ಪಶ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೃತಕ್ ಗಭ್ಪಧ್ಯರಣೆ ಮಯಡುವಯಗ ಉಪಯೋಗಿಸುರ್ ವಿಧ್ಯನ 
21  ಭಯರತಿೋಯ ಸ್ೆಟೋಟ ಬಯಾೆಂಕ್ು, ಬಿ.ಎಮ್ ರಸ್ೆು, ಚನನಪಟಟಣ 
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ಜಮಗಳ 10 ಪರಕ್ರಣಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಉಪ-ಖಜಯನ,ೆಚನನಪಟಟಣ, ರಯಮನಗರ ಜಿಲಿೆ ಮತುು 
ನಿಗದಿತ ಬಯಾೆಂಕ್ು, ಅೆಂದರ ೆಭಯರತಿೋಯ ಸ್ೆಟೋಟ ಬಯಾೆಂಕ, ಚನನಪಟಟಣ, ರರ್ರಿೆಂದ ಜಮಯ ದೃಢೋಕ್ರಣ 
ಕೊೋರಲಯಯತು(ಜನರ್ರಿ 2021). ಪತರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಮಯಯದ ಮೊತುಗಳನುನ, ಉಪಖಜಯನಯೆಲ್ಲಿ 
ಕೆಟಿಸಿ 25ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಪಹಿಸಿದ ಜಮಗಳ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಪತೆು ಮಯಡಲಯಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದು ಉಪ-ಖಜಯನೆ, 
ಚನನಪಟಟಣರ್ು ದೃಢೋಕ್ರಿಸಿತು(ಜನರ್ರಿ 2021). ಭಯರತಿೋಯ ಸ್ೆಟೋಟ ಬಯಾೆಂಕ, ಚನನಪಟಟಣ ಸಹ, 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದ ಎಲಿ ಹತುು ಜಮಯ ಪರಕ್ರಣಗಳನುನ ಬಯಾೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಲಯಗಿರಲ್ಲಲಿ  ಹಯಗು 
ಮೊತುಗಳನುನ ಜಮ ಮಯಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಚಲನುನಗಳ ಮೋಲೆ ಲಗತಿುಸಿದ ಮೊಹರು್(ಬಯಾೆಂಕಿನಿೆಂದ 
ನಗದು ಸಿವೋಕ್ೃತಿ, ಶಯಖ ೆ ಮತುು ದಿನಯೆಂಕ್ ಸೂಚಿಸುರ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಯಟೆಂಪ) ಬಯಾೆಂಕಿಗೆ 
ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಿಟರಲ್ಲಲಿವೆೆಂದು ದೃಢೋಕ್ರಣ ನಿೋಡತು. ಉಲಿೆೋಖಿಸಿದ ಚಲನುನಗಳ ಮೋಲ್ಲರುರ್ 
ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳ ಸಹಿಯು ಬಯಾೆಂಕ ಶಯಖೆಯ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ/ಅಧಿಕಯರಿಗೆ ಅನವಯವಯಗಿರಲ್ಲಲಿ 
ಹಯಗೂ ಚಲನುನಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುರ್ ಸೆಂಖೆಾಗಳು ಜಮಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. 

ಸಕಯಪರದ ರ್ಹಿವಯಟಿನ ದ್ಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಚಳಕ್ ತೊೋರಿರುರ್ುದು ಹಯಗು ಕಯಲಪನಿಕ್ ಸ್ಯಧನಗಳನುನ 
ಬ್ಳಸಿರುರ್ುದು, ಸಹಯಯಕ್ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು ಪಶ್ುಪಯಲನಯ ಮತುು ಪಶ್ುವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸ್ೆೋವಯ ಇಲಯಖ,ೆ 
ಚನನಪಟಟಣ,ರರ್ರಿೆಂದ್ಯದ ಗೆಂಭಿೋರ ಲೊೋಪವಯಗಿದ್ೆ. ಮುೆಂದುರ್ರೆದು, ಸಹಯಯಕ್ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು 
ಪಶ್ುಪಯಲನಯ ಮತುು ಪಶ್ುವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸ್ೆೋವಯ ಇಲಯಖೆ, ಚನನಪಟಟಣರರ್ರು, ಸೆಂಹಿತೆಯ 
ಅನುರ್ುಗಳನುಸ್ಯರ, ಇಲಯಖೆಯು ಸೆಂಗರಹಿಸಿದ ಎಲಯಿ ಸಕಯಪರದ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳು ಸಕಯಪರದ ಖಯತೆಗ ೆ
ಜಮಯಯಗಿರುರ್ುದನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಲು ನಗದು ಪುಸುಕ್ದ ನಮೂದುಗಳನುನ  ಖಜಯನೆಯ 
ತ:ಖುೆಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕ್ವಯಗಿ  ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕೆ ಮಯಡುರ್ುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಯಗಿದದರು. ಆದದರಿೆಂದ, 
ನಿಗದಿತ ಕಯಯಪವಿಧ್ಯನಕಕೆ ಅನುಗುಣವಯಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಳದಿರುರ್ುದರ ಜೊತೆಗ ೆಮೊೋಸದ ಪರರ್ೃತಿುಯು, 
ಸಕಯಪರಕಕೆ  ₹1.38 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಯಗುರ್ುದರಲ್ಲಿ/ರಯಜಸವರ ದುರುಪಯೋಗವಯಗುರ್ುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಈ ವಿಷ್ಯರ್ನುನ ರಯಜಾ ಸಕಯಪರದ ಗಮನಕಕೆ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ 2021 ರಲ್ಲ ಿ ತರಲಯಗಿದುದ, ಉತುರರ್ನುನ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಗಿದ್ೆ.  

ದುರುಪಯೋಗಕೆಕ ಜವಯಬಯದರರಯದರ್ರನುನ ಕ್ೆಂಡುಹಿಡಯಲು ಸಕಯಪರದಿೆಂದ ವಿರ್ರವಯದ ತನಿಖ ೆ
ನಡೆಸಬೆೋಕಯಗಿದ್ೆ  ಹಯಗು ಮೊತುರ್ನುನ ರ್ಸೂಲು ಮಯಡುರ್ುದಲಿದ್ೆ ತಪಿಪತಸೆ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳ  ವಿರುದಧ 
ಕಿರಮಿನಲ್ ನಡರ್ಳಿಗಳು/ ಶಿಸಿುನ ಕ್ರಮ ಪಯರರೆಂಭಿಸಬೋೆಕಯಗಿದ್ೆ. ಡಡಓರರ್ರು ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕ್ವಯಗಿ ನಗದು 
ಪುಸುಕ್ದ ನಮೂದುಗಳನುನ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ ದ್ಯಖಲೆಗಳು/ರ್ಹಿಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕ ೆ ಮಯಡ 
ಸಕಯಪರದ ಹಣಗಳನುನ ವಿಳೆಂಬ್ವಿಲಿದ್ೆ ಜಮ ಆಗುರ್ುದನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು ಹಯಗು ಭ್ವಿಷ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಇೆಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸೆಂಭ್ವಿಸದೆಂತೆ ತಡೆಯಬೆೋಕ್ು. 

ಆಹಯರ,ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು, ಗಯರಹಕ್ರ ರ್ಾರ್ಹಯರಗಳ ಮತುು ಕಯನೂನು 
ಮಯಪನಶಯಸರ ಇಲಯಖೆ 

2.೪  ಅಕಿಕ ಖರಿೋದಿಯ ಮೋಲೆ ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದದ ಬ್ಡಾ ಪಯರ್ತಿ 

ಹಣದ ಲಭ್ಾತೆಯದ್ಯದಗೂಾ ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮಕೆಕ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು 
ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತರ್ು ಖರಿೋದಿಸಿದ ಅಕಿಕಗೆ ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿ ಮಯಡತು. ಇದು 
₹೫.೨೫ ಕೂೆೋಟಿಯಷ್ುಟ ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದದ ಅಧಿಕ್ ಬ್ಡಾ ಪಯರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.  
ಆಗಸಟ್ ೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ಭಯರತ ಸಕಯಪರರ್ು ಜಯರಿ ಮಯಡದ ̓ ಅೆಂತೊಾೋದಯ ಅನನ ಯೋಜನೆʼ (ಏಏವೆೈ)ಯ 
ಮಯದರಿಯಲೆಿೋ ಕ್ಡು ಬ್ಡರ್ರಿಗ ೆಮತುು ಬ್ಡತನ ರೆೋಖ್ೆ(ಬಿಪಿಎಲ) ಗಿೆಂತ ಕಳೆಗಿರುರ್ ಕ್ುಟುೆಂಬ್ಗಳಿಗೆ 
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ಕ್ಡಮ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಯರಧ್ಯನಾಗಳನುನ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ನಯಪಟಕ್ರ್ು ಜುಲೈೆ ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ʼಅನನ ಭಯಗಾ 
ಯೋಜನೆʼಯನುನ ಪಯರರೆಂಭಿಸಿತು. ಅನನ ಭಯಗಾ ಯೋಜನೆ ಯಡ ಅಹಪ ಬಿಪಿಎಲ್ ಮತುು ಏಏವೆೈ 
ಕಯಡುಪದ್ಯರರಿಗೆ ಪರತಿ ಒೆಂದು ಸದಸಾ ಕ್ುಟುೆಂಬ್ಕೆಕ ೧೦ ಕಿಲೂೆೋ ಅಕಿಕ, ಎರಡು ಸದಸಾರ ಕ್ುಟುೆಂಬ್ಕಕೆ ೨೦ 
ಕಿಲೂೆೋ ಅಕಿಕ ಮತುು ಮೂರು ಹಯಗೂ ಅದಕಿಕೆಂತ ಹೆಚುಚ ಸದಸಾರಿರುರ್ ಕ್ುಟುೆಂಬ್ಕೆಕ ಗರಿಷ್ಟ ೩೦ ಕಿಲೂೆೋ 
ಅಕಿಕಯನುನ ಪರತಿ ಕಿಲೂೆೋ ಅಕಿಕಗ ೆ₹೧ ರೆಂತೆ ವಿತರಿಸಬೋೆಕಯಗಿತುು.  

ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು ʼಅನನ ಭಯಗಾ ಯೋಜನೆʼಯನುನ ಅನುಷಯಟನಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಶ್ಾವಿರುರ್ ಹೆಚುಚರ್ರಿ 
ಅಕಿಕಯನುನ ಮ. ಛತಿುೋಸಘಡ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮದಿೆಂದ ೧,೫೦,೦೦೦ ಮಟಿರಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ುಟ ಅಕಿಕಯನುನ 
ಮೂರು ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿ ಖರಿೋದಿಸಲು ನಿಧಪರಿಸಿತು. ಜುಲೈೆ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು 
ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮದ್ೊೆಂದಿಗೆ ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆ 
ಮಯಡಕೂೆೆಂಡತು. ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆಯು ಪರತಿ ಕಿವೆಂಟಯಲ್ಗ ೆ₹೨೨೯೦ ಮತುು ರೆೈಲು ಸ್ಯಗಯಣಿಕ ೆಶ್ುಲಕ ಮತುು 
ಛತಿುೋಸಘಡದ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣದರ್ರೆಗೆ ನಿರ್ಪಹಣೆ ಹಯಗೂ ಸ್ಯಗಯಣಿಕೆ ವೆಚಚರ್ನೂನ ಸ್ೆೋರಿದೆಂತೆ 
ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮರ್ು ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು 
ನಿಗಮಕಕೆ ವಿವಿಧ ನಿಯೋಜಿತ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಅಕಿಕಯ ಸರಬ್ರಯಜಿಗೆ ನಿಬ್ೆಂಧನೆ ಮತುು ಷ್ರತುುಗಳನುನ 
ವಿರ್ರಿಸುತುದ್ೆ. ಅಲಿದ್ ೆಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಅಕಿಕಯ ಬೆಲ ೆ
ಹಯಗೂ ಪರತಿ ರೆೈಲು ರೆೋಕಿನ ರೆೈಲು ಸ್ಯಗಯಣಿಕೆ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಮುೆಂಗಡವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕ್ು ಎೆಂದೂ ಸಹ 
ವಿಧಿಸುತುದ್ೆ. ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರ ಮತುು ಛತಿುೋಸಘಡ ಸಕಯಪರದ ಪರಸಪರ ಒಪಿಪಗೆಯೆಂದಿಗೆ 
ಮಧಾಸಿೆಕದೆ್ಯರರೂೆಬ್ಬರ ನೆೋಮಿಸುವಿಕೆಯನೂನ ಸಹ ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿಸಲಯಯತು. ಯೋಜನೆಯ 
ಅನುಷಯಟನದಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆಯ ಷ್ರತುುಗಳನುನ ಅಥೆೈಪಸಿಕೊಳುಳರ್ಲ್ಲಿ ವಿವಯದಗಳೋೆನಯದರೂ 
ಉದಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಧಾಸಿೆಕದೆ್ಯರರ ನಿಧ್ಯಪರವೋೆ ಅೆಂತಿಮ ಹಯಗೂ ಎರಡೂ ನಿಗಮಗಳೂ ಅದಕೆಕ 
ಬ್ದಧರಯಗಿರಬೆೋಕ್ು. ಸ್ಯರ್ಪಜನಿಕ್ ವಿತರಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆ/ ಅನನ ಭಯಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಯಲ್ಲಿ ಆಹಯರ ಧ್ಯನಾಗಳ 
ಖರಿೋದಿಗಯಗಿ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು ಜೂನ್ ೨೦೧೩ ಹಯಗೂ ಮೋ ೨೦೧೪ ರ ನಡುವ ೆ ₹೧೯೧೫.೭೬ 
ಕೂೆೋಟಿಗಳನುನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡತುು. 
೨೦೧೨-೧೩ ರಿೆಂದ ೨೦೧೮-೧೯ ರ ಅರ್ಧಿಯ22 ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು 
ನಿಗಮದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು, ಜುಲೈೆ ೨೦೧೩ ಮತುು ಡಸ್ೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ರ ನಡುವ ೆಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ 
ಆಹಯರ ನಿಗಮರ್ು ೧೫,೩೬,೩೮೯ ಕಿವೆಂಟಯಲ್ ಅಕಿಕಯನುನ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ 
ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮಕಕೆ ಸರಬ್ರಯಜು ಮಯಡದ್ೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಸಿತು. ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು 
ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ₹೩೭೭.೬೮ ಕೂೆೋಟಿಗಳಿಗೆದುರಯಗಿ ₹೩೧೭ ಕೂೆೋಟಿಗಳನುನ ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ 
ಮತುು ಉಳಿದ ₹೬೦.೬೮23 ಕೂೆೋಟಿಗಳನುನ ಮೂರು ಕ್ೆಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಯರ್ತಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೪ ರಲಿ್ಲ 
ಎರಡನೆಯ ಕ್ೆಂತನುನ ಪಯರ್ತಿಸಿದ ಎೆಂಟು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ವಿಳೆಂಬ್ದ ಬ್ಳಿಕ್ ಮೂರನೆಯ ಹಯಗೂ ಕೂೆನೆಯ 
ಕ್ೆಂತು ₹೪೫.೬೮ ಕೂೆೋಟಿಗಳನುನ ಪಯರ್ತಿಸಿತು. ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿ ಮಯಡದುದ ಅಕಿಕಯ ಬೆಲಯೆನುನ 
ಮುೆಂಗಡವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕೆೆಂಬ್ ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆಯ ಷ್ರತುು ಸೆಂಖಾೆ ೧೦ನುನ ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದದರಿೆಂದ, 
ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿಸಿದದ ಮೊತುಕಕೆ ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮರ್ು ಶೆೋಕ್ಡ ೧೧ ರೆಂತ ೆ₹೬.೧೬ 
ಕೂೆೋಟಿಗಳಷ್ುಟ ಬ್ಡಾ ಮತುು ನಿರ್ಪಹಣಯ ವೆಚಚದ ಬಯಕಿ ₹೬.೨೨ ಲಕ್ಷಗಳ ಬೆೋಡಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಬಿಪಿಲ್ 
ಕ್ುಟುೆಂಬ್ಗಳಿಗ ೆಪರತಿ ಕಿಲೂೆೋ ಅಕಿಕಗ ೆ₹1 ರೆಂತ ೆ೩೦ ಕಿಲೂೆೋ ಅಕಿಕಯನುನ ವಿತರಿಸಿದದರಿೆಂದ ಅಕಿಕಯ ಬೆೋಡಕೆ 
ತಿೋರ್ರವಯಗಿ ಹೆಚಿಚದದರಿೆಂದ ಅಕಿಕಯನುನ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿೆಂದ ಸೆಂಗರಹಿಸಬೋೆಕಯಗಿದುದ ಹಣದ ಕೂೆರತೆ 

 
22್ ೨೦೧೨-೧೩ ರಿೆಂದ ೨೦೧೩-೧೪ ರ ಅರ್ಧಿಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುನ ಅಕೊುೋಬ್ರ್ ೨೦೧೫ ರಿೆಂದ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೬ರ ನಡುವೆ 

ಹಯಗೂ ೨೦೧೭-೧೮ ರಿೆಂದ ೨೦೧೮-೧೯ ರ ಅರ್ಧಿಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುನ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಯಯತು. 
23   ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ₹೫ ಕೂೆೋಟಿಯನುನ ಜನರ್ರಿ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ; ₹೧೦ 

ಕೊೋಟಿಯನುನ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಮತುು ₹45.68 ಕೊೋಟಿಯನುನ ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಪಯರ್ತಿಸಿತು. 
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ಉೆಂಟಯಯತು ಎೆಂದು ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಹೆೋಳಿತು್
(ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೪) ಮತುು  ಬಯಕಿ ಪಯರ್ತಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಬ್ಡಾಯನುನ ಮನಯನ ಮಯಡುರ್ೆಂತೆ 
ವಿನೆಂತಿಸಿತು.ಆದ್ಯಗೂಾ, ಸ್ಯಲದ ಹಣರ್ನುನ ಬ್ಳಸಿ ರಯಜಾದ ಪಯಲ್ಲನಡ ಸೆಂಗರಹಿಸಿದ ಪರಮಯಣದಿೆಂದ 
ಸರಬ್ರಯಜು ಮಯಡರುರ್ುದರಿೆಂದ  ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮರ್ು ಬ್ಡಾಯನುನ ಮನಯನ 
ಮಯಡಲು ತನನ ಅಸಮಥಪತೆಯನುನ ರ್ಾಕ್ುಪಡಸಿತು್(ಫೆಬ್ರರ್ರಿ್೨೦೧೫). ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದದ 
ಹಣಕಕೆ ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮರ್ು ಬ್ಡಾಯ ಬೆೋಡಕೆಯನುನ ಮುೆಂದುರ್ರಸೆಿತು. 
ಬ್ಡಾ ಮತುು ನಿರ್ಪಹಣಯ ವೆಚಚರ್ನುನ ಪಯರ್ತಿಸುರ್ ಬ್ಗೆೆ ಎರಡೂ ನಿಗಮಗಳ ನಡುವೆಯದದ 
ಭಿನಯನಭಿಪಯರಯಗಳನುನ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಏಪಿರಲ್ 
೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೨೭೮ನೆೋ ಮೆಂಡಳಿ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಸಿತು. ಮೆಂಡಳಿಯು ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ 
ನಿಗಮರ್ು ಕೋೆಳಿರುರ್ ಹಣದ ಶೆೋಕ್ಡ ೫೦ ರಷ್ಟನುನ ಸಮಥಪನೆಯೆಂದಿಗೆ ಪಯರ್ತಿಸುರ್ೆಂತ ೆನಿದ್ೆೋಪಶಿಸಿತು. 
ಆದರ ೆ ಸದರಿ ವಿಷ್ಯದ ಬ್ಗೆೆ ಏಜಿ ಆಡಟ್ರರ್ರಿೆಂದ ೨೦೧೫-೧೬ನೆೋ ಸ್ಯಲ್ಲನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆ ಇದದ ಕಯರಣ ಮೆಂಡಳಿಯ ನಿಧ್ಯಪರರ್ನುನ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು 
ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮಕಕೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಆಗಸಟ 
೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನನ ೨೯೦ನೆಯ ಮೆಂಡಳಿಯ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ, ಪಯರ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 
ತಪಿಪತಸೆ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಮೋಲ ೆಶಿಸುು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ನಿದ್ೆೋಪಶಿಸಿತು. ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು 
ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಮಯಡದ ಮನವಿಯ್ (ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೭) ಮೋರೆಗ ೆ ಕ್ನಯಪಟಕ್ 
ಸಕಯಪರರ್ು ಎರಡೂ ನಿಗಮಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಾಜಾರ್ನುನ ಬ್ಗೆಹರಿಸಲು  ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರದ ಹೆಚುಚರ್ರಿ 
ಮುಖಾ ಕಯಯಪದಶಿಪಯರ್ರನುನ ಮಧಾಸಿೆಕದೆ್ಯರರನಯನಗಿ ನೆೋಮಿಸಿತು್ (ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೭). ಎರಡೂ 
ಕ್ಡಯೆ ಅಹವಯಲನುನ ಆಲ್ಲಸಿದ ಬ್ಳಿಕ್, ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು 
ನಿಗಮರ್ು ಆದ್ೆೋಶ್ರ್ನುನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಒೆಂದು ವಯರದ್ೂೆಳಗೆ ₹೫.೨೫24 ಕೂೆೋಟಿಗಳಷ್ುಟ ಬ್ಡಾಯನುನ 
ಬೆೋಡಕೆಯ ಅೆಂತಿಮ ಕ್ೆಂತು ಹಯಗೂ ಪೂಣಪ ಬ್ಗೆಹರಿಯುರ್ೆಂತ ೆಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮಕೆಕ 
ಪಯರ್ತಿಸಿ ಅರ್ರಿೆಂದ ಪಡೆದ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯನುನ ಸಕಯಪರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕೆೆಂದು ಮಧಾಸಿೆಕದೆ್ಯರರು ಆದ್ೆೋಶ್ 
ನಿೋಡದರು್ (ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮).  ಅದರೆಂತೆ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು 
ನಿಗಮರ್ು ೩೧ ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮ರೆಂದು ₹೫.೨೫ ಕೂೆೋಟಿ ಮೊತುರ್ನುನ ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮಕಕೆ 
ಪಯರ್ತಿಸಿತು. 
ಅನನ ಭಯಗಾ ಯೋಜನೆಯಡ ಅಕಿಕ ಖರಿೋದಿಗೆ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು ಬಿಡುಗಡ ೆಮಯಡದದ ₹೧೯೧೫.೭೬ 
ಕೂೆೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಡಸ್ೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ 
(ಸರಕಿನ ಕೂೆನೆಯ ಕ್ೆಂತು ಲೊೋಡೆಂಗ್ ಮಯಡದ ದಿನಯೆಂಕ್) ರಲ್ಲಿದದೆಂತ ೆ ₹೮೯೫ ಕೂೆೋಟಿ ಹಣರ್ನುನ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿತುು. ಸ್ಯರ್ಪಜನಿಕ್ ವಿತರಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆಯಡ ಅಕಿಕ, ಗೂೆೋಧಿ ಮುೆಂತಯದರ್ುಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ 
ಕಯಯಪವಯಹಿ ಬ್ೆಂಡವಯಳಕಯಕಗಿ ರಯಷ್ಟೋಕ್ೃತ ಬಯಾೆಂಕ್ ಒೆಂದರಿೆಂದ ₹೬೫೦25 ಕೂೆೋಟಿಗಳ ಓಪನ್ ಕಯಾಷ್ 
ಕೆರಡಟ್ ಸ್ೌಲಭ್ಾರ್ೂ ಸಹ ಲಭ್ಾವಿತುು. ನಿಧಿಗಳ ಲಭ್ಾತೆಯದ್ಯದಗೂಾ26 ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು 
ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಹಣ ಪಯರ್ತಿಗೆ ಒೆಂದರಿೆಂದ ೨೩೨ ದಿನಗಳ ವಿಳೆಂಬ್ ಮಯಡದುದ   
₹೫.೨೫ ಕೂೆೋಟಿಗಳ ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದದ ಬ್ಡಾ ಪಯರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಯಗೂ ತತಪರಿಣಯಮವಯದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

 
24  ಮಧಾಸಿೆಕೆದ್ಯರರ ನಡರ್ಡಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಲಗತಿುಸಿದದ ಲಕೆಯಕಚಯರದ ಪಟಿಟಯ ಪರಕಯರ,ರೆೈಲು ರೆೋಕ್ು ರವಯನೆಯಯದ ದಿನದಿೆಂದ 

೧೫ ದಿನಗಳಿಗಿೆಂತ ವಿಳೆಂಬ್ವಯದ ಪರತಿ ಕ್ೆಂತಿಗೂ ಬ್ಡಾ ಲಕೆ್ಕ ಹಯಕ್ಲಯಗಿತುು 
25  ಇೆಂಡಯನ್ ಬಯಾೆಂಕ್ ನಿೆಂದ ₹೪೦೦ ಕೊೋಟಿ ಮತುು ₹೨೫೦ ಕೊೋಟಿ ಓಪನ್ ಕಯಾಷ್ ಕೆರಡಟ್ 
26  ೧ ಫೆಬ್ರರ್ರಿ  ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕಯಾಷ್ ಕೆರಡಟ್ ಖಯತೆ ೧ರಲ್ಲಿ ₹೨೨೧.೮೦ ಕೊೋಟಿ  ಮತುು ೧೫ ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ 

ಖಯತೆ ೨ ರಲ್ಲಿ ₹೨೬೩.೯೩ ಕೊೋಟಿ ಮತುು ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರದಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು 
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ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಎರಡನೆೋ ಓಪನ್ ಕಯಾಷ್ ಕೆರಡಟ್ರಡ 
₹೪೦೦ ಕೂೆೋಟಿ ನಗದು ಕೆರಡಟ್ ಪಡೆದಿತೆುೆಂದು ಮತುು ತನನ ಬಯಾೆಂಕ್ ನಗದು ಕೆರಡಟ್ ಖಯತೆಯೆಂದ ಫಬೆ್ರರ್ರಿ 
೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಬಯಕಿ ₹೪೫.೬೮ ಕೂೆೋಟಿಯನುನ ಪಯರ್ತಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೪ ರ್ರಗೊ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦.೨೫ 
ರೆಂತೆ ಬಯಾೆಂಕ್ಗೆ ಬ್ಡಾ ಪಯರ್ತಿಸಬೆೋಕಯಗುತಿುತುು ಎೆಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಒಪಿಪಕೂೆೆಂಡತು(ಮಯರ್್ಪ 
೨೦೨೧). ಆದರ ೆಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ಶೆೋಕ್ಡ ೧೧ ರೆಂತೆ 
ಛತಿುೋಸಘಡದ ರಯಜಾ ಆಹಯರ ನಿಗಮಕಕೆ ಬ್ಡಾ ಪಯರ್ತಿಸಿದ್.ೆನೆೈಜ ನಷ್ಟರ್ು ಕೋೆರ್ಲ ಶೆೋಕ್ಡ ೦.೭೫ ರಷ್ಟದುದ 
(೧೧-೧೦.೨೫) ₹೩೫.೮೦ ಲಕ್ಷಗಳಯಗುತುವೆ ಎೆಂದೂ ಸಹ ಹೆೋಳಿತು. ಉತುರದಲ್ಲಿ ಮಯಡರುರ್ ವಿಶೊಲೋಷ್ಣೆಯು 
ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ಕಯರಣ ನಿೋಡುರ್ುದಿಲವಿಯದದರಿೆಂದ ಉತುರರ್ನುನ ಒಪಪಲಯಗುರ್ುದಿಲಿ. ಅಲಿದ್ ೆಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ 
ಆಹಯರ ಮತುು ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬ್ರಯಜು ನಿಗಮರ್ು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಯರ್ತಿಗಳನುನ ಮಯಡಲು 
ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆಯ ಷ್ರತುುಗಳಡ ಬ್ದಧವಯಗಿತುು. ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ಮೆಂಡಳಿ ಸಭಯೆ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ನದೆಂತೆ್
(ಆಗಸಟ್ ೨೦೧೭) ಪಯರ್ತಿಯ ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ಕಯರಣಗಳನುನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನಷ್ಟಕಕೆ ಹೊಣೆಗಯರರಯದ ರ್ಾಕಿುಗಳ 
ಮೋಲೆ ಶಿಸುುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುರ್ ಬ್ಗೆೆ ರ್ಾರ್ಸ್ಯೆಪಕ್ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ಕ್ರು ಕೈೆಗೂೆೆಂಡ ಕ್ರಮದ ಕ್ುರಿತು ಉತುರರ್ು 
ಮೌನವಯಗಿತುು. 
ನಿಗಮರ್ು ಮೆಂಡಳಿಯ ನಿದ್ೆೋಪಶ್ನಗಳೆಂತೆ ಪಯರ್ತಿಯ ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ಕಯರಣಗಳನುನ ಪತೆು ಮಯಡಲು ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸಬೆೋಕ್ು ಮತುು ಅೆಂತಹ ತನಿಖೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ನಷ್ಟಕಕೆ ಹೊಣೆಗಯರರಯದರ್ರ ಮೋಲೆ ಶಿಸುುಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಬೆೋಕ್ು. ಅೆಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪುನರಯರ್ತಪನೆಯಯಗದೆಂತೆ ಒಪಪೆಂದಗಳ ನಿಯಮ ಹಯಗೂ 
ಷ್ರತುುಗಳನುನ ಕ್ಟುಟನಿಟಯಟಗಿ ಪಯಲ್ಲಸುರ್ುದನುನ ಖಯತಿರಪಡಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು. 

ಕಯಮಿಪಕ್ ಇಲಯಖೆ 

೨.೫ ರಯಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಡಮ/ ರ್ಸೂಲಯತಿಯಯಗದ ರಯಜಸವ   

ನೊೋೆಂದಣಿ/ನವಿೋಕ್ರಣದ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳನುನ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಪೊೋಟಪಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ 
ಇೆಂದಿೋಕ್ರಿಸಿರುರ್ುದರ ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ₹೨.೩೮ ಕೂೆೋಟಿ ರಯಜಸವ ಕೊರತೆಯುೆಂಟಯಯತು. ಅೆಂಗಡ 
ಹಯಗೂ ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸೆ್ೆಗಳ ನೊೋೆಂದಣಿ / ನವಿೋಕ್ರಣಗೊಳಿಸುವಿಕಯೆಲ್ಲಿನ ಬ್ೃಹತ್್ ಬಯಕಿ 
ಉಳಿದಿರುರ್ುದರ ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ₹೩೭.೨೧ ಕೂೆೋಟಿ ರ್ಸೂಲಯಗದ ರಯಜಸವದ್ೊೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು 
ನಿರೆಂತರವಯಗಿ ಊಜಿಪತ ನೊೋೆಂದಣಿಗಳಿಲಿದ್ೆೋ ಕಯಯಪನಿರ್ಪಹಿಸುತಿುದದರ್ು. 

ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು, ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳು ಮತುು ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಯಪನಿರ್ಪಹಣೆ ಮತುು 
ಉದ್ೊಾೋಗಗಳಿಗ2ೆ7 ನಿಯೆಂತರಣರ್ನುನ ಒದಗಿಸುರ್ ಉದ್ೆದೋಶ್ದ್ೊೆಂದಿಗ,ೆ ೧ ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೧೯೬೪ರಿೆಂದ ಜಯರಿಗೆ 
ಬ್ರುರ್ೆಂತೆ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳು ಮತುು ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳಿಗ ೆ ಅನವಯಸುರ್ೆಂತೆ 
ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೬೧ಅನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿತು (ಫೆಬ್ರರ್ರಿ/ಮಯರ್ಪ ೧೯೬೨).  ಈ ಅಧಿನಿಯಮರ್ನುನ 
ಸರಯಗವಯಗಿ ಅನುಷಯಟನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು ಅೆಂಗಡ ಮುೆಂಗಟುಟಗಳ ಮತುು ವಯಣಿಜಾ 
ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ೧೯೬೩ ರನುನ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿತು (ಡಸ್ೆೆಂಬ್ರ್ ೧೯೬೩).  ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 
ಪರಿಚಛೆೋದ ೪(೧) ಮತುು ೪(೩) ರೆಂತೆ ಹಯಗೂ ನಿಯಮ ೩ ರೆಂತ ೆ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಸೆಂಸ್ೆೆಯು 
ಕಯಯಪನಿರ್ಪಹಿಸಲು ಸಕಿರಯಗೊೆಂಡ ೩೦ ದಿನದ್ೊಳಗ,ೆ ಪರತಿಯೆಂದು ಸೆಂಸ್ೆೆಯ ಉದ್ೊಾೋಗಿಯು 
ನಿಗದಿಪಡಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿಪಡಸಿದ ಶ್ುಲಕದ್ೊೆಂದಿಗೆ ತನನ ಪರದ್ೋೆಶ್ದ ವಯಾಪಿುಗೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಣಯಧಿಕಯರಿಗೆ ವಿರ್ರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕ್ು.  ವಿರ್ರಣೆ ಹಯಗೂ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ನೆಂತರ 

 
27  ಉದ್ೊಾೋಗದ ಷ್ರತುು – ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ವಿಶಯರೆಂತಿ ಮಧಾೆಂತರಗಳು, ಅಧಿಕಯರ್ಧಿ, ರಜಯದಿನಗಳು, ಸ್ೆೋವೆಉ ಕೊನೆಗಯಣಿಕೆ 

ಇತಯಾದಿ. 
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ನಿರಿೋಕ್ಷಣಯಧಿಕಯರಿಯು ವಿರ್ರಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಸಮಯಧ್ಯನ ಹಯಗೂ ಸತಯಾಸತಾತೆಯೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ 
ನೊೋೆಂದಣಿ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಸ್ೆೆಯನುನ ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿ ಮತುು ನೊೋೆಂದಣಿ ಪರಮಯಣ ಪತರರ್ನುನ 
ಉದ್ೊಾೋಗದ್ಯರನಿಗೆ ನಿೋಡಬ್ಹುದು. ನೊೋೆಂದಣಿ ಪರಮಯಣ ಪತರರ್ು ಐದು ರ್ಷ್ಪಗಳರ್ರಗೆೆ 
ಊಜಿಪತವಯಗಿರುತುದ್ೆ.  ಮುೆಂದುರ್ರೆದು, ಪರಿಚಛೆೋದ ೪(೪) ಮತುು ನಿಯಮ ೩(ಎ) ರೆಂತ ೆನೊೋೆಂದಣಿ 
ಪರಮಯಣಪತರದ ಚಯಲ್ಲು ದಿನಯೆಂಕ್ರ್ು ಕೂೆನೆಗೂೆಳುಳರ್ ಮುನನ ನಿಗದಿಪಡಸಿರುರ್ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ 
ಸೆಂದ್ಯಯಮಯಡ ನವಿೋಕ್ರಿಸಿಗೊಳಳಬೆೋಕಿದ್.ೆ 

ಕಯಮಿಪಕ್ ಇಲಯಖೆಯು, ರಯಜಾದ ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳ ಹಯಗೂ ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ 
ಪರವಯನಗಿಗಳನುನ ಆನ್ಲೆೈನ್ ನೊೋೆಂದಣಿ / ನವಿೋಕ್ರಣಗೊಳಿಸುರ್ುದಕಕೆ ಒೆಂದು ಸ್ಯಫಟ್ವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ 
ಪಡಸಲು ಮಃ ಕಿಯೋನಿಕೆ್ ಜೊತೆ ಒೆಂದು ಒಡೆಂಬ್ಡಕೆ ಮಯಡಕೂೆೆಂಡತು (ಮಯರ್ಪ ೨೦೧೨) ʼಇ-
ಕಯಮಿಪಕ್ʼ ಎೆಂಬ್ ಒೆಂದು ಪೊೋಟಪಲ್ ಅನುನ ಕಿಯೋನಿಕೆ್ ಸಹಯೋಗದ್ೊೆಂದಿಗೆ 
ವಿನಯಾಸಗೂೆಳಿಸಲಯಯತು. ಹಯಗೂ ಪರಸುುತವಯಗಿ ರಯಷ್ಾೋಯ ಮಯಹಿತಿ ಕೋೆೆಂದರದಿೆಂದ ನಿರ್ಪಹಿಸಲಪಡುತಿುವೆ.  
ರಯಜಾದಲ್ಲಿ ಎಲಯಿ ನೊೋೆಂದಣಿ ಮತುು ನವಿೋಕ್ರಣಗಳನುನ ಎಲಯಿ ಪರಕಿರಯೆಗಳನುನ ಹೆಂತಹೆಂತವಯಗಿ28 ಜೂನ್ 
೨೦೧೨ರಿೆಂದ ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೫ರ ರ್ರಗೆ ೆಆನ್ಲೆೈನ್ ವೆೋದಿಕಗೆೆ ರ್ಗಯಪಯಸಲಯಯತು. 
ಅಜಿಪದ್ಯರರು ̓ ಇ-ಕಯಮಿಪಕ್ದಲ್ಲಿʼ ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿದ ನೆಂತರ ನೊೋೆಂದಣಿ/ನವಿೋಕ್ರಣದ ಪರಕಿರಯೆಗಳನುನ 
ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಲು ಪರಚಲ್ಲತ ದರದೆಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಸಿರುರ್ ಶ್ುಲಕರ್ನುನ ಪಯರ್ತಿಸಿ, ವಿರ್ರಗಳನುನ 
ಅಪ್ಲೊೋಡ್ ಮಯಡಬೆೋಕ್ು. ೨೦೧೪ಕ್ೂಕ ಮುನನ ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿದ/ ನವಿೋಕ್ರಿಸಿದ ಅೆಂಗಡ-
ಮುೆಂಗಟುಟಗಳು ಹಯಗೂ ನಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ವಿರ್ರಗಳಿರುರ್ ದತಯುೆಂಶ್ರ್ನುನ ೨೦೧೪-೧೫ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಡಜಿಟಲ್ಲೋಕ್ರಣಗೊಳಿಸಲಯಗಿದ್ೆ ಮತುು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಪೊೋಟಪಲ್ಗ ೆರ್ಗಯಪರ್ಣೆಗೂೆೆಂಡದ್ೆ. 
ಕಯಮಿಪಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಅನುಪಯಲನಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುನ ಮಯರ್ಪ ೨೦೧೯ರ ಅರ್ಧಿಗೆ 
ಅೆಂತಾವಯಗುರ್ೆಂತೆ ಏಪಿರಲ್ ನಿೆಂದ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ರ ರ್ರಗೆ ೆನಡೆಸಲಯಯತು. ಇಲಯಖೆಯ ೬೭ ಘಟಕ್ಗಳ 
ಪೆೈಕಿ ೧೬ ಘಟಕ್ಗಳ (ಕಯಮಿಪಕ್ ಇಲಯಖೆ ಆಯುಕ್ುರ ಕ್ಛೋೆರಿ, ಉಪ ಕಯಮಿಪಕ್ ಆಯುಕ್ುರ ಮೂರು 
ಕ್ಛೋೆರಿ, ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಮಿಪಕ್ ಆಯುಕ್ುರ ನಯಲುಕ ಕ್ಛೋೆರಿ ಮತುು ಕಯಮಿಪಕ್ ಅಧಿಕಯರಿಯರ್ರ ಆರು 
ಕ್ಛೋೆರಿಗಳು ಹಯಗೂ ಎರಡು ಮೆಂಡಳಿಗಳು29) ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಯಯತು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನೆೋಕ್ ಕ್ಛೋೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೊೋೆಂದಣಿ/ ನವಿೋಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳನುನ ಅನುಷಯಟನಗೊಳಿಸುರ್ುದರಲ್ಲಿ 
ವಿಳೆಂಬ್ ಹಯಗೂ ನೊೋೆಂದಣಿಯನುನ ನವಿೋಕ್ರಿಸದ್ೆೋ ಇರುರ್ ಪರಕ್ರಣಗಳನುನ ಗಮನಿಸಲಯಯತು.  
ಆದದರಿೆಂದ, ಕಯಮಿಪಕ್ ಆಯುಕ್ುರಿೆಂದ ರಯಜಾದ ಸಮಗರ ಕೂೆರೋಢೋಕ್ೃತ ದತಯುೆಂಶ್ರ್ನುನ ಕೂೆೋರಲಯಯತು 
(ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೨೦) ದತಯುೆಂಶ್ಗಳ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ ಹಯಗೂ ಒದಗಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿಯೆಂತೆ ಈ ಕೆಳಕ್ೆಂಡೆಂತೆ 
ಪರಕ್ಟಪಡಸಿದ್ೆ. 

  

 
28  ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರ – ಜೂನ್ ೨೦೧೨; ಮೈಸೂರು ಮತುು ಬೆೆಂಗಳೂರು ೧ ಮತುು ೨ ಅಕೊಟೋಬ್ರ್ ೨೦೧೨; ಕ್ಲಬ್ುರಗಿ ಮತುು 

ಬೆಳಗಯವಿ – ಏಪಿರೋಲ್ ೨೦೧೫. 
29  ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಕಯಮಿಪಕ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಮೆಂಡಳಿ, ಬೆೆಂಗಳೂರು ಮತುು ಕ್ನಯಪಟಕ್ ರಯಜಾ ಅಸೆಂಘಟಿತ ಕಯಮಿಪಕ್ರ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ 

ಭ್ದರತಯ ಮೆಂಡಳಿ, ಬೆೆಂಗಳೂರು. 
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(i) ಅೆಂಗಡ ಮುೆಂಗಟುಟಗಳು ಹಯಗೂ ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನೊೋೆಂದಣಿ/ ನವಿೋಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ೃತ 
ದರಗಳನುನ ಅನುಷಯಟನಗೊಳಿಸುರ್ುದರಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬ್  

ನೊೋೆಂದಣಿ/ ನವಿೋಕ್ರಣದ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳು30 ಅಧಿಸೂಚಿತವಯದ ದಿನಯೆಂಕ್ದಿೆಂದಲೋೆ 
ಜಯರಿಯಯಗುರ್ೆಂತೆ ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಸಕಯಪರರ್ು ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಿೋಡರುತುದ್ೆ (೨೪ ಮಯರ್ಪ ೨೦೧೮).  
ಇಲಯಖೆಯು ೨೦೧೪-೧೫ರಿೆಂದಲೆೋ ನೊೋೆಂದಣಿ/ ನವಿೋಕ್ರಣಗಳನುನ ಆನ್ಲೆೈನ್ ವೆೋದಿಕೆಗೆ 
ರ್ಗಯಪಯಸಿದದರಿೆಂದ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳನುನ ತಕ್ಷಣವೆೋ ಇ-ಕಯಮಿಪಕ್ ಪೊೋಟಪಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಇೆಂದಿೋಕ್ರಿಸಬೆೋಕಿತುು.  ಇಲಯಖಯೆು ಜನೆರ್ರಿ ೨೦೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಯತರವೆೋ ರಯಷ್ಾೋಯ ಮಯಹಿತಿ 
ಕೋೆೆಂದರಕೆಕ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳನುನ ನವಿೋಕ್ರಿಸುರ್ ಪರಸ್ಯುರ್ನೆಯನುನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತುದ್ೆ.  ಇಲಯಖೆಯು ೩೨,೧೭೧ 
ಅಜಿಪಗಳನುನ ನೊೋೆಂದಣಿಗಯಗಿ ಹಯಗೂ ೧೫,೬೨೦ ಅಜಿಪಗಳನುನ ನವಿೋಕ್ರಣಕಯಕಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನೆಂತರ 
ಆನ್ಲೆೈನ್ ಪೊೋಟಪಲ್ ಗಳಲ್ಲ ಿ ದರಗಳನುನ ನವಿೋಕ್ರಿಸುರ್ುದಕಯಕಗಿ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ್.ೆ  ಪೊೋಟಪಲ್ಗಳಿಗೆ 
ನೊೋೆಂದಣಿ/ನವಿೋಕ್ರಣಗಳ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳನುನ ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಇೆಂದಿೋಕ್ರಿಸಿದ ಪರಿಣಯಮ, ಪರಿಷ್ೃತ 
ದರದ ಮುೆಂಚಿತವಯದ ದರಗಳಿೆಂದ ರಯಜಾ ಸಕಯಪರದ ಬೊಕ್ಕಸಕೆಕ ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೯ ರಲ್ಲ ಿವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ೆಂತೆ 
₹೨.೩೮ ಕೂೆೋಟಿ ರಯಜಸವದಲ್ಲಿ ಕೂೆರತಯೆುೆಂಟಯಯತು. 

ಇ-ಕಯಮಿಪಕ್ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಅಜಿಪಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳನುನ (ಕಿಯೋನಿಕೆ) ಸ್ಯಫಟವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಕಯರರು 
ಇೆಂದಿೋಕ್ರಿಸಬೆೋಕಿತುು.  ಆದರ ೆ ೨೦೧೭-೧೮ರಲ್ಲಿಯೆೋ ಕಲೆರ್ು ತಯೆಂತಿರಕ್ ಸಮಸ್ಾೆಗಳಿೆಂದ ತಯೆಂತಿರಕ್ ಹಯಗೂ 
ನಿರ್ಪಹಣೆ ಬೆೆಂಬ್ಲರ್ನುನ ಸೆಂಸ್ೆೆಯು ಹಿೆಂಪಡೆಯತು ಎೆಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಉತುರಿಸಿತು (ಮಯರ್ಪ 
೨೦೨೧).  ಆದದರಿೆಂದ ಇಲಯಖೆಯು ತಕ್ಷಣವೆೋ ಪರಿಷ್ೃತ ದರಗಳನುನ ಅನುಷಯಾನಗೊಳಿಸಲಯಗಲ್ಲಲಿ.  
ಜಯಲತಯಣಗಳ ನಿರ್ಪಹಣೆ ಹಯಗೂ ನಿಯಮಿತ ಇೆಂದಿೋಕ್ರಣರ್ು ಇಲಯಖೆಯ ಅತಾೆಂತ ಜರೂರಯದ 
ಕಯಯಪವಯಗಿರುರ್ುದರಿೆಂದ ಹಯಗೂ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ರಿೋತಿಯ ಇೆಂದಿೋಕ್ರಣ/ ಮಯಪಯಪಡನುನ ತಕ್ಷಣವೆೋ 
ಮಯಡಬೆೋಕಿದುದ ಸಕಯಪರಕಕೆ ರಯಜಸವ ನಷ್ಟವಯಗದೆಂತೆ ಖಚಿತಪಡಸಕೊಳಳಬೆೋಕಯಗಿರುರ್ುದರಿೆಂದ ಉತುರರ್ನುನ 
ಒಪಪಲಯಗುರ್ುದಿಲಿ. 
(ii)  ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳ ಮತುು ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನೊೋೆಂದಣಿ ನವಿೋಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ೃಹತಯುಗಿ 

ಉಳಿದಿರುರ್ ಬಯಕಿ. 

ಪೊೋಟಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿರುರ್ ದತಯುೆಂಶ್ಗಳ ಪರಕಯರ ೬,೯೫,೪೪೮ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ೩,೬೪,೭೭೫ 
ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳ/ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನವಿೋಕ್ರಣರ್ು ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿದದೆಂತೆ ಬಯಕಿ ಉಳಿದಿವ.ೆ 

ಇರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ೧೯೬೧ಕ್ೂಕ ಮುನನ ಸ್ಯೆಪಿತಗೊೆಂಡ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನವಿೋಕ್ರಣ ಪರಕ್ರಣಗಳೂ ಸ್ೆೋರಿವ.ೆ  ವಯಷ್ಪಕ್ 
ರಿೋತಯಾ ನವಿೋಕ್ರಣಕಕೆ ಬಯಕಿ ಉಳಿದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ಹಯಗೂ ರಯಜಸವ ರ್ಸೂಲಯತಿಯ ವಿರ್ರಗಳನುನ 
ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೧೦ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ೆ. 

 
30  ನವಿೋಕ್ರಣಗಳು/ ನೊೋೆಂದಣಿ (ಶ್ ನಾ ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್ -್ ₹೩೦೦;್ ೧ರಿೆಂದ ೯್

ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್-್₹೬೦೦;್ ೧೦ರಿೆಂದ ೧೯್ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್-್
₹೪೦೦೦;್ ೨೦ರಿೆಂದ ೪೯್ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್ –್ ₹೧೦೦೦೦;್ ೫೦ರಿೆಂದ ೯೯್ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ 
ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್–್₹೨೦೦೦೦;್ ೧೦೦ರಿೆಂದ ೨೫೦್ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್–್₹೪೦೦೦೦;್
೨೫೧ರಿೆಂದ ೫೦೦್ ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್ –್ ₹೫೦೦೦೦;್ ೫೦೧ರಿೆಂದ ೧೦೦೦್ ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ 
ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್ – ₹೭೦೦೦೦್ ಮತುು್ ಸ್ಯವಿರಕ್ೂಕ ಅಧಿಕ್ ಉದ್ೊಾೋಗಿಗಳನುನ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು್ –್
₹೭೫೦೦೦. 
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ಅಧಿನಿಯಮ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆಯಡಯಲ್ಲಿ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಉಲಿೆಂಘನೆಯಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ ಅಪರಯಧಿಗಳನುನ 
ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಸಲು ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಗೆ ಪರತೆಾೋಕ್ವಯಗಿ ನವಿೋಕ್ರಿಸದಿರುರ್ೆಂತಹದದನೂನ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ 
ಅಧಿಕಯರ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ೆ. ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ ಉಪಬ್ೆಂಧಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನೆಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 

➢ ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಿಚಛೆೋದ ೨೭ ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ೆಂತೆ ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಗಳ ಅಧಿಕಯರ ಮತುು 
ಕ್ತಪರ್ಾಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ನಿವೆೋಶ್ನಗಳ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ ಹಯಗೂ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯನುನ 
ಅಗತಾವಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೋೆಕೆೆಂದು ತಿಳಿಸುತುದ್ೆ. 

➢ ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಿಚಛೆೋದ ೩೦ ನಿರೂಪಣೆಯೆಂತ ೆ ಪರಿಚಛೆೋದ ೪ರ ಹಯಗೂ ಇತರ 
ಪರಿಚಛೆೋದಗಳನೊನಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆಗಳನುನ ಯಯರೆೋ ಅತಿೋಕ್ರಮಿಸಿದರೂ ಮೊದಲನಯೆ 
ಅಪರಯಧಕೆಕ ಒೆಂದು ಸ್ಯವಿರ ರೂಪಯಯಗಳು ಹಯಗೂ ಎರಡನೆಯ ಮತುು ತದನೆಂತರದ 
ಅಪರಯಧಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಯವಿರ ರೂಪಯಯಗಳರ್ರೆಗೂ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಬ್ಹುದು. 

➢ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುರ್ ದೂರುಗಳನುನ ಕಯಪಯಡಲು ಒಬ್ಬ ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಯೆಂದ ಜರುಗಿಸದೆಂತೆ 
ಪರಿಚಛೆೋದ ೩೧(೧) ನಿಗಧಿಪಡಸುತುದ್ೆ. 

➢ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಅಪರಯಧದ ಮೋಲೆ ಆರೊೋಪಿಸಿದ ದಿನಯೆಂಕ್ದಿೆಂದ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಒಳಗ ೆದೂರಿನ 
ಹೊರತು, ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ನಯಾಯಯಲಯರ್ು ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಯ 
ಆದ್ೆೋಶ್ಗಳಡಯಲ್ಲಿ ಅಪರಯಧದ ಅರಿರ್ು ನಯಾಯಯಲಯದ ವಯಾಪಿುಗ ೆಬ್ರುರ್ುದಿಲಿವೆೆಂದು ಪರಿಚಛೆೋದ 
೩೨ ನಿಗಧಿಪಡಸುತುದ್ೆ. 

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆ ನಿೋಡದ ಮಯಹಿತಿಯೆಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡ 
ಇಲಯಖೆಯು ೧,೦೧,೦೨೮ ತಪಯಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ಯದರ ೆ ಹಯಗೂ ₹೧.೩೮ ಕೂೆೋಟಿ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಿರುತಯುರೆ.  
ಆದ್ಯಗೂಾ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆ ವಿೆಂಗಡಣೆಗೂೆೆಂಡ ಉಲಿೆಂಘನೆಗಳನುನ ಕ್ೂಡಲೆೋ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ.  ಈ 
ಉಲಿೆಂಘನೆಗಳ ವಿರ್ರಣೆಗಳು ಇಲಿದಿರುವಿಕೆಯು ಪರಿಚಛೆೋದ ೪ರ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಆದ ಉಲಿೆಂಘನೆಗಳು 
ಹಯಗೂ ಅಪರಯಧಗಳನುನ ಸ್ಯಕ್ಷ್ುಟ ತಪಯಸಣೆ ನಡೆಸಲಯಯತೆೋ ಎೆಂಬ್ುದನುನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ 
ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಲಯಗಲ್ಲಲಿ. 

ಈ ರಿೋತಿ, ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು ನೊೋೆಂದ್ಯಯಸಿಕೊೆಂಡ ದಿನಯೆಂಕ್ದಿೆಂದ ಐದು ರ್ಷ್ಪಗಳ ಅರ್ಧಿ ಕೂೆನೆಗೊೆಂಡ 
ನೆಂತರರ್ೂ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನವಿೋಕ್ರಿಸಲಯಗಲ್ಲಲಿ.  ಪರಸಕ್ು ದರಗಳಲ್ಲಿ ನವಿೋಕ್ರಣಗೊಳಳದ ಪರಕ್ರಣಗಳ 
ಪರಿಣಯಮ ₹೩೭.೨೧ ಕೂೆೋಟಿ ರಯಜಸವ ರ್ಸೂಲಯತಿಯಯಗದ್ೆೋ ಬ್ೃಹತ್್ ಆಗಿ ಬಯಕಿ ಉಳಿದಿದ್.ೆ  ಅಲಿದ್ೆೋ 
ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು ನಿರೆಂತರವಯಗಿ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ನೊೋೆಂದಣಿ ಪರಮಯಣಪತರವಿಲಿದ್ೆೋ ಕಯಯಪನಿರ್ಪಹಿಸುತಿುವೆ.   

೧೯೬೧ಕ್ೂಕ ಮುನನ ಸ್ಯೆಪಿತವಯದ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನವಿೋಕ್ರಣಗಳ ಹಿೆಂಬಯಕಿ ಇರುರ್ುದು, ಇಲಯಖೆಯು 
ಕಯಲಕಯಲಕಕೆ ನೊೋೆಂದಣಿಗಳ ನವಿೋಕ್ರಣಗಳನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳುಳರ್ಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಯಗಿರುತುದ್ೆ ಮತುು 
ಕಯಯಪನಿರ್ಪಹಿಸದ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ಅಗತಾ ತಪಯಸಣ ೆದತಯುೆಂಶ್ ಸೆಂಚಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಸಕರಿಸಿ, ಪಟಿಟಯೆಂದ 
ತೆಗದೆುಹಯಕ್ದಿರುರ್ುದನುನ ಸೂಚಿಸುತುದ್ೆ.  

ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಈ ರಿೋತಿ ಉತುರಿಸಿತು (ಮಯರ್ಪ ೨೦೨೧). 

(i) ಆನ್ಲೆೈನ್ ಪೊೋಟಪಲ್ಗಳಲ್ಲ ಿರ್ಾರ್ಸೆ್ೆಗಳಿದದರೂ ಸಹ, ಇ-ಕಯಮಿಪಕ್ದ ಅನುಷಯಟನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ 
ಹೆಂತರ್ು ಜಯರಿಯಯದ್ಯಗ ಅನೆೋಕ್ ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳು ಹಯಗೂ ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು 
ಸೆಗಿತಗೊೆಂಡತಯುದರೂ, ಉದ್ೊಾೋಗದ್ಯತರು/ಒಡೆತನ ಹೊೆಂದಿದರ್ರು ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗ ೆಮಯಹಿತಿ ನಿೋಡರಲ್ಲಲಿ. 
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(ii) ೧೯೬೧ರ ಕಯಯದ್ೆ ಅನವಯ, ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳು ಹಯಗೂ ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನವಿೋಕ್ರಣದ 
ಉದ್ೆದೋಶ್ಕಕೆೆಂದ್ೆೋ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಯದ ಇಲಯಖೆಯ ಕಯಮಿಪಕ್ ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿ/ ಹಿರಿಯ 
ಕಯಮಿಪಕ್ ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಗಳ ಕೂೆರತೆ. 

(iii) ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಕ್ಟಟಡ ಮತುು ಇತರ ನಿಮಯಪಣ ಕಲೆಸಗಯರರ (ಉದ್ೊಾೋಗ ನಿಯೆಂತರಣ ಹಯಗೂ 
ಸ್ೆೋವಯೆ ನಿಬ್ೆಂಧನೆಗಳು) ೧೯೯೬ರ ಕಯಯದ್ೆ ಅನವಯ ಇಲಯಖೆಯ ಮೂಲ ಚಟುರ್ಟಿಕಗೆಳು 
ನಿರ್ಪಹಣೆಯೆಂದ ಕ್ಲಯಾಣ ಚಟುರ್ಟಿಕಗೆಳ ಕ್ಡಗೆೆ ತಿೋರ್ರವಯಗಿ ರ್ಗಯಪರ್ಣೆಗೊೆಂಡರುತುದ್ ೆಮತುು 
ಕಯಮಿಪಕ್ ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿ/ ಹಿರಿಯ ಕಯಮಿಪಕ್ ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಗಳು ಮೋಲ್ಲನ ಕಯಯದ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಯೆಪಿತವಯದ ಮೆಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ೃಹತ್್ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಕಲೆಸಗಳನುನ ನಿರ್ಪಹಿಸುತಿುದ್ಯದರೆ. 

(iv) ಕಯಮಿಪಕ್ ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಕಯಮಿಪಕ್ ತನಿಖಯಧಿಕಯರಿಗಳಿಗೆ, ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳ 
ಹಯಗೂ ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತಪಯಸಣ ೆನಡೆಸುರ್ೆಂತೆ ಹಯಗೂ ಅೆಂತಹ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ 
ನೊೋೆಂದಣಿ ಮತುು ನವಿೋಕ್ರಣಗಳನುನ ನಡೆಸಲು ಕ್ಟುಟನಿಟಯಟಗಿ ಸೂಚನ ೆನಿೋಡಲಯಗುತುದ್ೆ.   

ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಎಲಯಿ ಅೆಂಗಡ ಮುೆಂಗಟುಟಗಳು ಹಯಗೂ ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳನುನ ಅಗತಾತೆಗ ೆ
ತಕ್ಕೆಂತೆ ತಪಯಸಣೆ ನಡೆಸುರ್ುದು ಹಯಗೂ ಕಯಲಕಯಲಕಕೆ ನೊೋೆಂದಣಿ ಮತುು ನವಿೋಕ್ರಿಸುರ್ುದನುನ ಖಚಿತ 
ಪಡಸಿಕೊಳುಳರ್ುದರೂೆೆಂದಿಗೆ ಸಕಯಪರಕೆಕ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ರಿೋತಿಯ ರಯಜಸವ ನಷ್ಟವಯಗದೆಂತೆ ಮತುು ನೊೋೆಂದಣಿ 
ಪರಮಯಣಪತರವಿಲಿದ್ೆ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು ಕಯಯಪನಿರ್ಪಹಿಸದೆಂತೆ ನಿರ್ಪಹಿಸುರ್ುದು ಕಯಮಿಪಕ್ 
ಇಲಯಖೆಯ ಪಯರಥಮಿಕ್ ಜವಯಬಯದರಿಯಯಗಿರುರ್ುದರಿೆಂದ ಉತುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹಪರ್ಲಿ. 

ನೊೋೆಂದಣಿಗಳ ನವಿೋಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ೃಹತ್್ ಬಯಕಿಯರುವಿಕಯೆೆಂದ ರಯಜಾದ ಅೆಂಗಡ-ಮುೆಂಗಟುಟಗಳು 
ಮತುು ವಯಣಿಜಾ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ವಯಸುವಿಕ್ ಅಸಿುತವದ ಸಿೆತಿಯನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳಳಲು ಕ್ೂಡಲೆೋ ಒೆಂದು 
ಸಮಿೋಕ್ಷಯೆನುನ ನಡೆಸಬೆೋಕ್ು ಹಯಗೂ ಅೆಂತಹ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳು ನಯಾಯಸಮಮತವಯದ ನೊೋೆಂದಣಿಯೆಂದಿಗ ೆ
ನಿರೆಂತರವಯಗಿ ಕಯಯಪನಿರ್ಪಹಿಸಬೋೆಕೆೆಂಬ್ುದನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೂೆಳಳಬೆೋಕ್ು. ಪೊೋಟಪಲ್ನಲಿ್ಲ 
ಇೆಂದಿೋಕ್ರಣದ ವಿಳೆಂಬ್ದಿೆಂದ ಉೆಂಟಯದ ನಷ್ಟಕೆಕ ಇಲಯಖೆಯು ಕ್ರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕ್ು.   

ಆರೊೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುೆಂಬ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಸೆ್ೋವಗೆಳ ಇಲಯಖೆ 
೨.೬ ಲ್ಲಕಿವಡೋೆಟೆಡ್ ಡಯಾಮೋಜಸ್ನುನ ಕ್ಡಮ ವಿಧಿಸಿರುರ್ುದು   
ವಿಭಯಗದ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರಗಳ ಶಿಫಯರಸಿನೆಂತೆ ಆರೊೋಗಾ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರ್ ವಿಭಯಗದ 
ಮುಖಾ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರಿೆಂದ ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಅತಾಲಪ 
ದೆಂಡರ್ನುನ ವಿಧಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. ಇದು ₹೧೪.೬೩ ಕೊೋಟಿ ಕ್ಡಮ ವಿಧಿಸಿರುರ್ುದಲಿದ್ೆೋ, ಗುತಿುಗೆದ್ಯರರಿಗೆ 
ಅನುಚಿತ ಲಯಭ್ರ್ನುನ ವಿಸುರಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಆರೊೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುೆಂಬ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಸ್ೆೋವಗೆಳ ಇಲಯಖೆಯ ಆರೊೋಗಾ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರ್ ವಿಭಯಗದ ಮುಖಾ 
ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರು ಆರೊೋಗಾ ಹಯಗೂ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಇಲಯಖ ೆಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ನಿಮಯಪಣ, ರಿಪೆೋರಿ ಹಯಗೂ 
ನಿರ್ಪಹಣೆಗೆ ಜವಯಬಯದರರಯಗಿರುತಯುರೆ. ತಯಲೂಿಕ್ು ಹಯಗೂ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ್ ಆಸಪತೆರಗಳ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ 
(ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರಿೆಂದ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೭ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ) ಮುಖಾ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರು ಟೆೆಂಡರಗಳನುನ 
ಆಹಯವನಿಸಿದರು. 

ಉದ್ೆದೋಶಿತ ಪೂಣಪಗೊಳುಳರ್ ದಿನಯೆಂಕ್ದ ನೆಂತರ ಪೂಣಪಗೊೆಂಡ ದಿನಯೆಂಕ್ದರ್ರಗೆೆ (ಸಮಗರ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಅಥವಯ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳು ಗುತಿುಗ ೆದತಯುೆಂಶ್ದಲ್ಲಿರುರ್ೆಂತೆ) ದಿನಕಕೆ ಗುತಿುಗೆ ದತಯುೆಂಶ್ದಲ್ಲಿ 
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ತಿಳಿಸಿರುರ್ ದರದೆಂತೆ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನು ಉದ್ೊಾೋಗದ್ಯರನಿಗೆ ಲ್ಲಕಿವಡೆೋಟೆಡ್ ಡಯಾಮೋಜಸ್ನುನ 
ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕೆೆಂದು ಕ್ಲೆಂ ೪೧.೧ ಟೆೆಂಡರ್ ದಸ್ಯುವೆೋಜು ನಿಗದಿಪಡಸುತುದ್ೆ.  ಒಟುಟ ಲ್ಲಕಿವಡೆೋಟೆಡ್ 
ಡಯಾಮೋಜಸ್ ಮೊತುರ್ು ಗುತಿುಗೆ ದತಯುೆಂಶ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತುುಪಡಸಿದ ಮೊತುರ್ನುನ ಮಿೋರಬಯರದು. ಲ್ಲಕಿವಡೆೋಟೆಡ್ 
ಡಯಾಮೋಜಸ್ನುನ ಮೈಲ್ಲಗಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕೆಂತೆ ತರಹಯವಯರು ದರಗಳನುನ ವಿಧಿಸುರ್ುದಲಿದ್ೆ ಸಮಗರ ವಿಳೆಂಬ್ಕ್ೂಕ 
ನಿಗದಿಪಡಸಲಯಗಿದ್ೆ.  ಲ್ಲಕಿವಡೆೋಟೆಡ್ ಡಯಾಮೋಜಸ್ನ ಗರಿಷ್ಾ ಮೊತು ಅೆಂತಿಮ ಗುತಿುಗೆ ದರದ ಶೆೋಕ್ಡಯ 
೧೦ರಷ್ುಟ ನಿಗದಿತವಯಗಿದ್ೆ. 
ನಯಲುಕ ವಿಭಯಗಗಳ31 ೨೦೧೭-೧೮ ಮತುು ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯೆಕ ಮಯಡಲಯದ ೩೭೫ರ ಪೆೈಕಿ 
೩೦32 ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿತು (ಜುಲೆೈ ೨೦೧೯) ಹಯಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಪೂಣಪಗೊಳಳಲು ವಿಳೆಂಬ್ವಯದುದನುನ ಗಮನಿಸಲಯಗಿದ್ೆ.  ವಿಭಯಗದ 
ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರು ವಿಳೆಂಬ್ಕಕೆ ಇಲಯಖೆ ಹಯಗೂ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರರೆೆಂದು 
ಅಧ್ಯಾರೊೋಪಿಸಿದರು.  ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ಪೂಣಪಗೊಳಿಸುರ್ುದರಲ್ಲಿನ ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರರಿಗೆ 
ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕ್ವಯಗಿ ನೊೋಟಿಸ್ಗಳನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿದರು.  ಆದ್ಯಗೂಾ, ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ 
ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರು ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ಕಯಲಯರ್ಕಯಶ್ ವಿಸುರಿಸುರ್ ಪರಸ್ಯುರ್ನೆಯನುನ ಶಿಫಯರಿಸುವಯಗ ₹೧೦೦ ರಿೆಂದ 
₹೫,೦೦೦ ರ್ರಗೆ ೆ ಅತಾಲಪ ದೆಂಡರ್ನುನ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರರಿಗ ೆ ವಿಧಿಸಿತು ಹಯಗೂ ಇದನುನ ಮುಖಾ 
ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರು ಈ ಕಳೆಕ್ೆಂಡೆಂತೆ ಅನುಮೊೋದಿಸಿದರು. 
(i) ಗದಗದ ೧೦೦ ಹಯಸಿಗೆಯುಳಳ ಎಮ್ಸಿಹೆರ್್ ಆಸಪತೆರ ನವಿೋಕ್ರಣ ಹಯಗೂ ವಿಸುರಣೆ ಕಯಮಗಯರಿಯು 

೨೫ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಪೂಣಪಗೊಳಳಬೆೋಕಿತುು, ಆದರ ೆ೧,೧೬೬ ದಿನಗಳ ವಿಳೆಂಬ್ದ ನೆಂತರ ೩೧ 
ಜನೆರ್ರಿ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಪೂಣಪಗೊೆಂಡತು. ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ೨೩೦ ದಿನಗಳ ವಿಳೆಂಬ್ವೆೆಂದು 
ಅಧ್ಯಾರೊೋಪಿಸಿದರು.  ಗುತಿುಗೆ ಪರಕಯರದೆಂತೆ ದಿನಕಕೆ ₹೨೫,೯೫೦ ರೆಂತ ೆ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸುರ್ುದಕೆಕ 
ಬ್ದಲಯಗಿ ದಿನಕಕೆ ಅತಾಲಪ ₹೧,೦೦೦ ರೆಂತ ೆದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲಯಯತು. 

(ii) ಯಯದಗಿರಿ ಜಿಲಯಿ ಆರೊೋಗಾ ಕ್ಛೋೆರಿ ಕ್ಟಟಡ ನಿಮಯಪಣದ ಕಯಮಗಯರಿಯು ೪೧೭ ದಿನಗಳ 
ವಿಳೆಂಬ್ದ ನೆಂತರ ಪೂಣಪಗೂೆೆಂಡರೂ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ೨೯೪ ದಿನಗಳ ವಿಳೆಂಬ್ವೆೆಂದು 
ಅಧ್ಯಾರೊೋಪಿಸಿದರು.  ಆದ್ಯಗೂಾ, ದಿನಕಕೆ ₹೨೫,೬೦೦ ರೆಂತ ೆದೆಂಡವಿಧಿಸುರ್ ಬ್ದಲ್ಲಗೆ ಕೋೆರ್ಲ 
₹೧೦೦ ರೆಂತ ೆದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲಯಯತು. 

(iii) ಬಿೋದರನ ೧೦೦ ಹಯಸಿಗೆಯುಳಳ ಎಮ್ಸಿಹೆರ್್ ಆಸಪತೆರ ನಿಮಯಪಣ ಕಯಮಗಯರಿಯು ೧೨೦ ದಿನಗಳ 
ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಲಯಯತು.  ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ೬೦ ದಿನಗಳೆೆಂದು ಆಧ್ಯಾರೂೆೋಪಿಸಿದರು 
ಹಯಗೂ ದಿನಕಕೆ ₹೧,೯೯,೩೫೬ ರೆಂತ ೆ(ಗುತಿುಗ ೆಮೌಲಾದ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒೆಂದರಷ್ುಟ) ದೆಂಡ ವಿಧಿಸುರ್ುದಕೆಕ 
ಪರತಿಯಯಗಿ ದಿನಕಕೆ ₹೧೦೦ ರೆಂತೆ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲಯಯತು. 

(iv) ಕ್ಲಬ್ುರಗಿಯ ಟೊರೋಮಯ ಕೋೆರ್ ಸ್ೆೆಂಟರ್ ನಿಮಯಪಣದ ಕಯಮಗಯರಿಯು ೪೪೪ ದಿನಗಳ ವಿಳೆಂಬ್ದ 
ನೆಂತರ ಪೂಣಪಗೊೆಂಡತು.  ದಿನಕಕೆ ₹೩೯,೭೨೫ ರೆಂತೆ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸುರ್ುದಕೆಕ ಪರತಿಯಯಗಿ 
ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ೩೦ ದಿನಗಳಿಗ ೆಆಧ್ಯಾರೊೋಪಿಸಿ ದಿನಕಕೆ ₹೪೦೦ ರೆಂತೆ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲಯಯತು. 

(v) ಯಲಯಿಪುರದ ತಯಲೂಕ್ು ಮಟಟದ ಆಸಪತೆರಯ ಉನನತಿೋಕ್ರಣ ಕಯಮಗಯರಿಯನುನ ೩೭೫ ದಿನಗಳು 
ವಿಳೆಂಬ್ವಯಗಿ ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಲಯಯತು.  ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ೨೫೩ ದಿನಗಳೆಂದು ಅಧ್ಯಾರೊೋಪಿಸಿ 

 
31  ಬೆೆಂಗಳೂರು, ಧ್ಯರವಯಡ, ಕ್ಲಬ್ುರಗಿ ಮತುು ಮೈಸೂರು. 
32  ಒೆಂದು ಕೊೋಟಿಗಿೆಂತ ಹೆಚುಚ ಅೆಂದ್ಯಜು ವೆಚಚದ ೨೨ ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಮತುು ಒೆಂದು ಕೊೋಟಿಗಿೆಂತ ಕ್ಡಮ ಇರುರ್ 

ಅೆಂದ್ಯಜು ವೆಚಚದ ೮ ಕಯಮಗಯರಿಗಳು. ಅತಿೋ ಹೆಚಿಚನ ಅೆಂದ್ಯಜು ವೆಚಚದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲ ೆ ನಯಲುಕ 
ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ಆಯೆಕ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ. 
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ಗುತಿುಗೆ ಪರಕಯರ ದಿನಕಕೆ ₹೮೧,೩೭೪ ರೆಂತ ೆದೆಂಡ ವಿಧಿಸುರ್ುದಕೆಕ ಪರತಿಯಯಗಿ ದಿನಕಕೆ ₹೨೦೦ ರೆಂತೆ 
ವಿಧಿಸಲಯಯತು. 

(vi) ಕ್ಲಬ್ುರಗಿಯ ಗುಲಬಗಯಪ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞಯನ ಸೆಂಸ್ೆೆ ಆರ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ೆಪಷಯಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತೆರ 
ನಿಮಯಪಣದ ಕಯಮಗಯರಿಯ ೨೬ ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಪೂಣಪಗೊಳಳಬೆೋಕಿತುು.  ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ 
೯೨ ದಿನಗಳೆಂತೆ ಆಧ್ಯಾರೊೋಪಿಸಿ ದಿನಕಕೆ ₹೫,೦೦೦ ರೆಂತೆ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸುರ್ುದನೊನಳಪಟಟೆಂತೆ ೩೬೫ 
ದಿನಗಳ ವಿಸುರಣಯ ಅರ್ಧಿಯನುನ ಮುಖಾ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರು ಅನುಮೊೋದಿಸಿದರು ಹಯಗೂ ೨೬ 
ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೨೦ರೊಳಗ ೆ ಕಯಮಗಯರಿ ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಬೋೆಕಿತುು.  ಗುತಿುಗ ೆಪರಕಯರದೆಂತೆ ದಿನಕೆಕ 
₹೧೨,೪೧,೪೬೫ ರೆಂತ ೆದೆಂಡ ವಿಧಿಸಬೋೆಕಿತುು. 

ಮೋಲೆ ತಿಳಿಸಿರುರ್ೆಂತ ೆಅತಾಲಪ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸುರ್ುದು ಗುತಿುಗೆ ನಿಬ್ೆಂಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದಧವಯಗಿರುತುದ್ೆ.  ಅದೂ 
ಅಲಿದ್ೆ, ಅತಾಲಪ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸುರ್ ಹಿೆಂದಿನ ತಕ್ಪದ ಆಧ್ಯರರ್ನುನ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ ಹಯಗೂ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ವಿರ್ರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೧೧ ರಲಿ್ಲ ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ೆಂತೆ ₹೧೪.೬೩ ಕೂೆೋಟಿ ಲ್ಲಕಿವಡೆೋಟೆಡ್ ಡಯಾಮೋಜಸ್ನ ಅತಾಲಪ ದರರ್ನುನ 
ವಿಧಿಸಿರುರ್ುದಲಿದ್ೆ, ಗುತಿುಗೆದ್ಯರರಿಗ ೆ ಅನುಚಿತ ಲಯಭ್ರ್ನುನ ವಿಸುರಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.  
ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ಸಕಯಪರಕಕೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಪೂಣಪಗೊಳುಳವಿಕೆಯ ವಿಳೆಂಬ್ರ್ು, ಉದ್ೆದೋಶಿತ 
ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆರೊೋಗಾ ಪಯಲನಯ ಸ್ೆೋವಗೆಳನುನ ಒದಗಿಸುರ್ ಇಲಯಖೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ೆದೋಶ್ಗಳನುನ 
ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು.  ವಿಳೆಂಬ್ರ್ು ನಿವೆೋಶ್ನಕಕೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ೆಭ್ೂ ಹಸ್ಯುೆಂತರ ವಿಳೆಂಬ್, ಸ್ಯಮಗಿರಗಳ 
ಸೆಳಯೆಂತರ, ವಿನಯಾಸಗಳ ಸಪಷ್ಟತೆ ಹಯಗೂ ಅೆಂದ್ಯಜು ಸಿದಧತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ 
ಆಲೊೋಚನೆ ಇಲಿದಿರುರ್ುದರ ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ಪರಮುಖ ಕಯರಣಗಳೆೆಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು 
ತಿಳಿಸಿತು (ಏಪಿರಲ್ ೨೦೨೧).  ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ವಿಸುರಿಸಿದ ಅರ್ಧಿಗೆ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸದಿರುರ್ುದು ವೆಚಚ 
ಏರುವಿಕೆಗೆ ಸ್ೆಳಯೆುರ್ೆಂತಯಗುರ್ುದರಿೆಂದ ಕಯಮಗಯರಿಯ ವೆಚಚರ್ೂ ಏರುರ್ುದು ಹಯಗೂ ಇದನುನ 
ತಡೆಗಟಟಲು ಗುತಿುಗೆದ್ಯರರಿಗ ೆಅತಾಲಪ ದೆಂಡರ್ನುನ ವಿಧಿಸಲಯಯತು ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. 
ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ಕಯರಣಗಳನುನ ಮಯತರ ತಿಳಿಸಿತು ಹಯಗೂ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರರು ನಿಬ್ೆಂಧನೆಗಳು 
ಮತುು ಷ್ರತುುಗಳನುನ ಉಲಿೆಂಘಿಸಿ ದಿನಕಕೆ ₹೧೦೦ ರೆಂತ ೆ ಅತಾಲಪ ದರ ನಿಗದಿಪಡಸಲು ಯಯರ್ುದ್ೆೋ 
ಆಧ್ಯರರ್ನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿವಯದದರಿೆಂದ ಉತುರರ್ನುನ ಒಪಪಲಯಗುರ್ುದಿಲಿ.  ಮುೆಂದುರ್ರೆದು, 
ಉತುರದಲ್ಲಿರುರ್ೆಂತೆ, ಗುಲಬಗಯಪ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞಯನ ಸೆಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ೆಪಷಯಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತೆರಯ 
ನಿಮಯಪಣ ಕಯಮಗಯರಿಯನುನ ೨೯ ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೨೦ ರರ್ರೆಗೂ ಕಯಲಯರ್ಕಯಶ್ರ್ನುನ ವಿಸುರಿಸಿದದರೂ ಸಹ 
ಇನೂನ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ೆ.  ಆದ್ಯಗುಾ, ಕಯಮಗಯರಿಯು ಪೂಣಪಗೂೆಳುಳರ್ಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ್ ವಿಳೆಂಬ್ಕೆಕ ಸೂಕ್ು 
ಕ್ರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೂೆಳಳರ್ುದರ ಬ್ಗೆಗಿನ ಪರಸ್ಯುರ್ನೆಯು ಉತುರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿಲಿ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಲ್ಲಕಿವಡೆೋಟೆಡ್ ಡಯಾಮೋಜಸ್ನ ಕ್ಡಮ ವಿಧಿಸಿರುರ್ುದಕೆಕ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕಯರಿಗಳನುನ 
ಹೊಣೆಗಯರರನಯನಗಿ ನಿಗದಿಪಡಸಬೆೋಕ್ು. 
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೨.೭ ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದದ ವೆಚಚ 

ಆರೊೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುೆಂಬ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆಯ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರ್ ಉಪವಿಭಯಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ೨೫ ಗೆರೋಡ್ 
ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ಗ ೆ ಅೆಂದ್ಯಜು/ಬಿಒಕ್ುಾ (ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಯವೆಂಟಿಟಿ) ನಲ್ಲಿ ರೆಡಮಿಕೆ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ಗ ೆ ಪರತಿಯಯಗಿ 
ಸಿಮೆಂಟ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ (ಮಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣ) ಅಳರ್ಡಸಿಕೂೆೆಂಡರುರ್ುದು ₹೩.೩೦ ಕೂೆೋಟಿ ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದದ 
ವೆಚಚ ಹಯಗೂ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ಅನುಚಿತ ಲಯಭ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಆರೊೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುೆಂಬ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಸ್ೆೋವಗೆಳ ಇಲಯಖೆಯು ತಯನು ಕೈೆಗೂೆಳುಳರ್ ವಿವಿಧ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ 
ಅೆಂದ್ಯಜು ಪಟಿಟ ತಯಯರಿಕಗೆ ೆ ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ, ಬ್ೆಂದರು ಹಯಗೂ ಒಳನಯಡು ಜಲಸ್ಯರಿಗೆ 
ಇಲಯಖೆಯ ದರಪಟಿಟಯನುನ ಅನುಸರಿಸುತುದ್ೆ. ದರಪಟಿಟಯ ಪರಕಯರ ವಿವಿಧ ಗೆರೋಡ್ಗಳ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ಗ(ೆಎಮ್ 
೨೦, ಎಮ್ ೨೫, ಎಮ್ ೩೦, ಎಮ್ ೩೫) ಒದಗಿಸುರ್ ಮಷ್ನ್ ಮಿಕ್ೆಡ್ ರಿೋಇನೂೂರ ಸಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 
ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ (ಆರ್ಸಿಸಿ) ಹಯಗೂ ರೆಡಮಿಕೆ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ (ಆರ್ಎಮ್ಸಿ) ಗಳಿಗ ೆಪರತೆಾೋಕ್ ದರಪಟಿಟಗಳನುನ 
ನಿಗಧಿಪಡಸುತುದ್ೆ.  ದರಪಟಿಟಯ ಅನುಸ್ಯರ ಗೆರೋಡ್ ಎಮ್೨೦ರ ಮೋಲೆ ಇರುರ್ ಎಲಯಿ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ ಆರ್ಸಿಸಿ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ ಐಎಸ್:೪೫೬:೨೦೦೦ರ ಪರಕಯರದೆಂತೆ33 ಡಜೆೈನ್ ಮಿಶ್ರಣರ್ನುನ ವಿನಯಾಸಗೂೆಳಿಸಲು 
ದರಪಟಿಟಯು ನಿಧಿಪಷ್ಟಪಡಸುತುದ್ೆ. 

ಆರ್ಎಮ್ಸಿ ದರರ್ು ಮಷ್ನ ಮಿಶಿರತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ಗಿೆಂತಲೂ ಹೊೋಲ್ಲಸಿದ್ಯಗ ಅಗೆವಯಗಿರುತುದ್ ೆ
ಹಯಗೂ ಹೆಚಿಚನ ಪರಮಯಣಗಳ ಪಯರಜೆಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಯರಶ್ಸಯ ನಿೋಡಲಯಗುತುದ್ೆ.  ವಿನಯಾಸ ಸೆಂಯೋಜನೆಯೆಂತೆ 
ಅಗತಾವಯದ ಎಲಯಿ ಗುಣಗಳ ಮಿಶಯರೆಂಶ್ರ್ುಳಳ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ನ ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟರ್ನುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ ಬಯಾರ್್ 
ಪಯಿೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ34 ಉತಯಪದಿಸುರ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ಗ ೆ ಆರ್ಎಮ್ಸಿ ಎನನಲಯಗುರ್ುದು.  ಈಗಯಗಲೆೋ 
ಸ್ಯೆಪನೆಯಯಗಿರುರ್ ಸ್ಯೆರ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹಿಸಬ್ಹುದು ಅಥವಯ ಸೆಳದಲೆಿೋ ಅೆಂತಹ ಸ್ಯೆರ್ರರ್ನುನ ನಿಮಯಪಣ 
ಮಯಡುರ್ುದರೂೆೆಂದಿಗೆ ಆರ್ಎಮ್ಸಿಯನುನ ಉತಯಪದಿಸಬ್ಹುದು ಅಥವಯ ಸೆಂಗರಹಿಸಬ್ಹುದು.  ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ 
ಬೆರೆಸುರ್ ಯೆಂತರರ್ನುನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಲಪ ಪರಮಯಣದ ಅಥವಯ ಹೆಚುಚ ಲೊೋಡ ಇಲಿದ ಸೆಳದಲೆಿೋ 
ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ತಯಯರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣಯೆಂಶ್ಕಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣವೆನುನರ್ರು. 
ಆರೊೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುೆಂಬ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆಯ ಬೆಳಗಯವಿಯ ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ 
ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರು ಉಪವಿಭಯಗದ ಕ್ಛೋೆರಿ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಯವಿ ವೆೈದಾಕಿೋಯ 
ವಿಜ್ಞಯನ ಸೆಂಸ್ೆೆ, ಬೆಳಗಯವಿಯ ಆರ್ರಣದಲ್ಲಿರುರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ೆಪಷಯಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತೆರಯ ಅೆಂದ್ಯಜು ವೆಚಚವಯದ 
₹೧೩೮.೬೦ ಕೂೆೋಟಿಗ ೆ ನಿಮಯಪಣ ಕಯಮಗಯರಿಯನುನ ₹೧೬೨.೮೩ ಕೂೆೋಟಿಗೆ (ಶೆೋಕ್ಡಯ ೧೭.೫ ಟೆೆಂಡರ್ 
ಪಿರೋಮಿಯೆಂ)ಒೆಂದು ಏಜನೆಿಗೆ35 (ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೮) ನಿೋಡಲಯಯತು ಎೆಂಬ್ುದನುನ ಗಮನಿಸಲಯಯತು.  
ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಿಯನುನ ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಬೋೆಕೆೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಸಲಯಯತು ಆದರೆ 
ಕಯಮಗಯರಿಯು ಚಯಲ್ಲುಯಲಿ್ಲ ಜುಲೆೈ ೨೦೨೦ರ ರ್ರಗೆ ೆರ್ಾಯಸಿದ ಮೊತು ₹೫೬.೦೫ ಕೂೆೋಟಿಗಳಷ್ುಟ ಇನೂನ 
ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ೆ.  ಅೆಂದ್ಯಜು ಪಟಿಟಯನುನ ತಯೆಂತಿರಕ್ ಸಲಹಯ ಸಮಿತಿಯು ತಯೆಂತಿರಕ್ವಯಗಿ ಮೆಂಜೂರಯತಿ 
ನಿೋಡತು. 

 
33  ಬ್ಲರ್ಧಿಪತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷ್ಟ ದಜಪೆಯ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ಎಮ್೨೦ಗಿೆಂತ ಕ್ಡಮಯರಬಯರದು ಎೆಂದು ಐಎಸ್ 

೪೫೬:೨೦೦೦ ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡುತುದ್ೆ. ಅತಾಲಪ (ಯೆಂತರ) ಮಿಶ್ರಣಕೆಕ (ಡಜೆೈನ) ಮಿಶ್ರಣ (ರೆಡ ಮಿಕೆ) ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ಅನುನ 
ಆದಾತೆ ನಿೋಡಲಯಗುತುದ್ೆ. ಎೆಂ೨೦ ದಜೆಪಯ ಮೋಲ್ಲರುರ್ ಎಲಯ ಿಬ್ಲರ್ಧಿಪತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ 
ಡಜೆೈನ್ ಮಿಶ್ರಣರ್ನುನ ಹೊೆಂದಿರಲಬೆೆೋಕ್ು. 

34   ಬಯಾರ್್ ಪಯೆಿಂಟ್ ಅನುನ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ಎೆಂದೂ ಕ್ರೆಯುತಯುರೆ, ಇದು ನಿೋರು, ಮರಳು, ಮಿಶ್ರಣ, ಸಿಲ್ಲಕಯ ಮುೆಂತಯದ ವಿವಿಧ 
ಪದ್ಯಥಪಗಳನುನ ಒಟುಟಗೂಡಸಿ ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ತಯಯರಿಸಲು ಬ್ಳಸುರ್ ಸ್ಯಧನವಯಗಿದ್ೆ. 

35  ಮ|| ಬಿಎಸ್ ಆರ್ ಇನಯೂಾಟಕೆ್ ಇೆಂಡಯಯ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ. 
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ಮಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಎಮ್೨೫ರ ಆರ್ಸಿಸಿ (೧೯,೪೩೫.೧೧ ಘನ.ಮಿ) ಕಯಮಗಯರಿಗಳಯದ ಫುಟಿೆಂಗೆಗಳ 
ತಳಪಯಯ, ಗೊೋಡೆಗಳ ಉಳಿಸುವಿಕ,ೆ ತಯರಸಿ, ಲ್ಲೆಂಟಲ್, ಬಿೋಮ್, ಮಹಡ ಮಟಿಟಲು, ಇತಯಾದಿ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ ಸರಬ್ರಯಜು ಮತುು ಅಳರ್ಡಸುರ್ುದನುನ ಮತುು ಆರ್ಎಮ್ಸಿಯ ಎಮ್೩೫ (೨,೨೨೧.೬೫ 
ಘನ.ಮಿ) ಅನುನ ಅನುಬ್ೆಂಧ ೨.೧೨ರಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿರುರ್ೆಂತೆ ಸ್ೆೋರಿಸಲಯಗಿತುು.  
ಎಮ್೩೫ಕಕೆ ಹೊೋಲ್ಲಸಿದರ,ೆ ಸ್ಯಕ್ಷ್ುಟ ಪರಮಯಣದ ಎಮ್೨೫ ಗೆರೋಡ್ನ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ಹೆಚುಚ 
ಜಯರಿಗೊಳಿಸಬೋೆಕಯಗಿರುರ್ುದನುನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಯಯತು ಹಯಗೂ ಆರ್ಎಮ್ಸಿ 
ದರಗಳಿಗೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಆರ್ ಸಿಸಿ ದರಗಳನುನ ಅೆಂದ್ಯಜು ಪಟಿಟ ತಯಯರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಳರ್ಡಸಲಯಯತು.  ಎಮ್೨೦ರ ಮೋಲದಜೆಪಯ ಎಲಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಎಮ ಸಿಯನುನ 
ಅಳರ್ಡಸಬೆೋಕಯಗಿತಯುದದರಿೆಂದ ಇದು ನಯಾಯಸಮಮತವಯಗಿರಲ್ಲಲಿ ಹಯಗೂ ಮಿತರ್ಾಯದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದು 
ಐಎಸ್ ೪೫೬:೨೦೦೦ರ ಮಯನದೆಂಡಕೆಕ ವಿರುದಧವಯಗಿದಿದತು.  ದ್ೊೋಷ್ಯುಕ್ು ಅೆಂದ್ಯಜುಪಟಿಟಯ 
ತಯಯರಿಕಯೆೆಂದ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರರಿಗ ೆ ಆರ್ಎಮ್ಸಿ ದರಕಕೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ಮಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣದ ದರಗಳನುನ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲು ಅರ್ಕಯಶ್ ಮಯಡಕೂೆಡಲಯಯತು. 
ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ಟೆೆಂಡರ್ ಷ್ರತುುಗಳಲ್ಲಿ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ಬಯಾಚಿೆಂಗ್ ಪಯಿೆಂಟ್ನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಬೋೆಕೆೆಂದು ಸಪಷ್ಟವಯಗಿ 
ನಿಗಧಿಪಡಸಲಯಗಿತುು.  ಸಮಯಲೂೆೋಚಕ್ರ ಮಯಸಿಕ್ ರ್ರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಛಯಯಯಚಿತರಗಳನುನ ಲಗತಿುಸಿರುರ್ುದರ 
ಮೂಲಕ್ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನು ಸ್ಯೆರ್ರಗಳನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸಿರುರ್ುದು ಸಪಷ್ಟವಯಗಿದ್ೆ.  ಆರ್ಎಮ್ಸಿಯ ಬ್ಳಕಯೆು 
ಹೆಚಿಚನ ಮಿತರ್ಾಯವಯದದರಿೆಂದ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನು, ಎಮ್೨೫ ಗೆರೋಡ್ ತಯಯರಿಕಗೊ ಸ್ಯೆರ್ರರ್ನುನ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತಯುನೆೆಂಬ್ುದು ಸಪಷ್ಟವಯಗಿರುತುದ್ೆ.  ಹಯಗಯಗಿ, ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ಮಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ 
ಇರದೆಂತೆ, ಆರ್ಎಮ್ಸಿಗ ೆಅನವಯಸುರ್ ದರಗಳಿಗ ೆಅನವಯಸಿ ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕಿತುು. 
ಈ ರಿೋತಿ, ಕೊೋಷ್ಾಕ್ ೨.೧ರಲ್ಲ ಿವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ೆಂತೆ, ಅೆಂದ್ಯಜು ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಎಮ್ಸಿ ಎಮ್೨೫ ಗೆರೋಡ್ 
ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ದರಗಳಿಗ ೆಪರತಿಯಯಗಿ ಆರ್ಸಿಸಿ (ಮಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣದ) ದರಗಳನುನ ಅಳರ್ಡಸಿರುರ್ುದು ₹೩.೩೦ 
ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚಚರ್ನುನ ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿತುು, ಹಯಗೂ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ಅನುಚಿತ ಲಯಭ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಕೊೋಷ್ಾಕ್ – ೨.೧ ಅಧಿಕ್ ದರಗಳನುನ ಸೂಚಿಸುರ್ ವಿರ್ರಣಯ ಪಟಿಟ 
        (ಮೊತು ₹ ಗಳಲ್ಲ)ಿ 

BOQ 
ನಲ್ಲಿ 
ಐಟೆಂ 
ಸೆಂಖೆಾ 

ಮಹಡ ಘ.ಮಿ.ನಲ್ಲಿ 
BOQ 
ಪರಮಯಣ 

ಘ.ಮಿ.ನಲ್ಲಿ 
ಕಯಯಪಗತ 
ಗೊಳಿಸಿದ 
ಪರಮಯಣ 

ಪಯರ್ತಿಸಿದ 
ದರ 

ಪಯರ್ತಿಸ 
ಬೆೋಕಯದ ದರ 
RMC36 

ಪರತಿ 
ಘ.ಮಿ.ಗ ೆ
ಅಧಿಕ್ 
(e-f) 

ಹೆಚುಚರ್ರಿ ವೆಚಚ 
(d*g) 

a b c d e f g h 
13 M 25 (ತಳಪಯಯ) 7,470.25 5,897.74 9,500.00 7,332.17 2,168.00 1,27,86,300.00 
15 M 25 (ನೆಲ ಮಹಡ) 3,795.48 3,720.05 9,700.00 7,332.17 2,368.00 88,09,078.00 
16 M25 ಮೊದಲನೆ ಮಹಡ) 1,880.93 1,787.00 10,000.00 7,393.86 2,606.00 46,56,922.00 
17 M 25 (ಎರಡನೆ ಮಹಡ) 1,880.93 1,877.81 10,000.00 7,455.55 2,544.00 47,77,148.00 
18 M 25 (ಮೂರನೆ 

ಮಹಡ) 
2,086.25 806.28 10,000.00 7,517.23 2,483.00 20,01,993.00 

ಒಟುಟ 17,113.84 14,088.88    3,30,31,441.00 
ಆಧ್ಯರ:  BOQ/RA ಬಿಲುಿಗಳು, SR ಮತುು ಆಡಟ್ ಲಕೆಯಕಚಯರ 

 

 
36  ದರ ಪಟಿಟಯನುಸ್ಯರ ಮೂಲದರ, ಪರತಿ ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಮಹಡಗೆ, ಪರತಿ ಘ.ಮಿೋಗ ೆ೫೦ ರೆಂತೆ ಹೆಚುಚರ್ರಿ ದರ ಮತುು ಶೆೋಕ್ಡಯ      

೫ರ ಪರದ್ೆೋಶ್ದ ಪಯರಮುಖಾತೆಯೆಂತೆ ಮತುು ಶೆೋಕ್ಡಯ ೧೭.೫ ರಷ್ುಟ ಟೆೆಂಡರ್ ಪಿಮಿಯಮ್ ಅನುನ ಒಳಗೊಳುಳತುದ್ೆ. 
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ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಈ ರಿೋತಿ ಉತುರಿಸಿತು (ಏಪಿರಲ್ ೨೦೨೧). 
(i) ತಳಪಯಯ, ಕಯಲೆಂಗಳು, ಬಿೋಮ ಇತಯಾದಿಗಳನೊನಳಗೊೆಂಡರುರ್ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ 

ಹೆಂತಹೆಂತವಯಗಿ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಬೋೆಕಿದದರಿೆಂದ ಸೆಳದ ನಿಬ್ಪೆಂಧ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಯಗೂ ಬೆೋರ ೆಬೋೆರೆ/ 
ವಿಭಿನನ ಪರಿಮಯಣದಲ್ಲಿ ಎಮ್೨೫ ಆರ್ಎಮ ಸಿ ಕಯೆಂಕಿರೋಟನುನ ಸರಬ್ರಯಜು ಮಯಡುವಯಗ 
ಉೆಂಟಯಗಬ್ಹುದ್ಯದ ತೊೆಂದರೆಗಳಿೆಂದ ಮಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಎಮ್೨೫ ಕಯೆಂಕಿರೋಟನುನ 
ಒದಗಿಸಲಯಯತು. 

(ii) ಅೆಂದ್ಯಜಿನೆಂತೆ ಆರ್ಎಮ್ಸಿ ಎಮ್೨೫ ಗೆರೋಡ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟನುನ ಶೋೆಕ್ಡಯ ೯೦ರ ಪರಿಮಯಣದಲ್ಲಿ 
ಅಳರ್ಡಸಿಕೊಳಳಲು ಪರಿಗಣಿಸದ್ೆೋ ಇದದರೆ ಅದು ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ನಿರೆಂತರವಯಗಿ ನಡೆಯುರ್ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆ ಕಯಯಪಸ್ಯಧುವಯಗಿರಲ್ಲಲಿ ಹಯಗೂ ಪಯರಯೋಜನೆಯನುನ 
ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಲಯಗುತಿುರಲ್ಲಲಿ. 

(iii) ತಯರಸಿಯ ಕಯೆಂಕಿರೋಟನುನ ಒೆಂದ್ೆೋ ಹೆಂತದಲ್ಲಿ ಹಯಕ್ುರ್ುದರಿೆಂದ ಹಯಗೂ ಆಗಯಧವಯದ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ 
ಪರಿಮಯಣರ್ನುನ ಬ್ಳಸುರ್ುದರಿೆಂದ ಆರ್ಎಮ್ಸಿಯ ಎಮ್೩೫ ಗೆರೋಡ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟನುನ 
ಒದಗಿಸಲಯಯತು ಮತುು ಕಯಯಪಗತಗೊಳಿಸಲಯಯತು. 

(iv) ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಎಮ್೩೫ ಗೆರೋಡನ ಪರಿಮಯಣರ್ು ಕೋೆರ್ಲ ಶೆೋಕ್ಡಯ ೧೦ ರಷ್ಟದುದ ಹಯಗೂ ಎಮ್೨೫ ಗೆರೋಡನ 
ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣವಯಗದೆಂತೆ ಹಯಗೂ ಅಗತಾವಯದ ಕಯೆಂಕಿರೋಟನ ಗುಣಮಟಟರ್ನುನ ಕಯಯದರಿಸಲು 
ಹಯಗೂ ಏಕ್ಕಯಲ್ಲಕ್ವಯಗಿ ಎಮ್೩೫ ಕಯೆಂಕಿರೋಟನುನ ಬ್ಳಸಲು ಪರಮಯಣಿಕ್ೃತ ಖಯಸಗಿ ಆರ್ಎಮ್ಸಿ 
ಸ್ಯೆರ್ರದರ್ರೊೆಂದಿಗೆ ಹೊರಗುತಿುಗೆ ಮಯಡಬೆೋಕಯಗಿತುು. ಆದುದರಿೆಂದ ಬಯಾರ್್ ಪಯಿೆಂಟ್ನುನ 
ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗಲ್ಲಲಿ. 

ಈ ಕಳೆಕ್ೆಂಡ ಕಯರಣಗಳಿೆಂದ ಉತುರರ್ನುನ ಒಪಪಲಯಗುರ್ುದಿಲಿ.  

(i) ಎಮ್೨೦ ಗೆರೋಡ್ ನ ಮೋಲದಜೆಪಯ ನೆಂತರದ ಎಲಯಿ ಆರ್ಸಿಸಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ ಐಎಸ್೪೫೬:೨೦೦೦ 
ಪರಕಯರದೆಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ವಿನಯಾಸಗಳಿರಬೆೋಕ್ು ಎೆಂದು ದರಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಟವಯಗಿ ನಿಗದಿಪಡಸಿದ್ ೆ
ಹಯಗೂ ಮಿಶ್ರಣ ವಿನಯಾಸಗಳನುನ ಆರ್ಎಮ್ಸಿ ಸ್ಯೆರ್ರದಲ್ಲಿಯೆೋ ನಿಮಯಪಣವಯಗಿರಬೆೋಕೆೆಂದು 
ತಿಳಿಸಿದ್.ೆ 

(ii) ಸ್ಯೆಪಿತವಯದ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ತೆಂಡದ ಸ್ಯಮಥಾಪರ್ು ಗೆಂಟೆಗ ೆ೩೦ ಘನ ಮಿ.ಗಿೆಂತ ಕ್ಡಮ ಇರಬಯರದು 
ಎೆಂದು ಟೆೆಂಡರ್ ಷ್ರತುುಗಳು ಸಪಷ್ಟವಯಗಿ ನಿಗದಿಪಡಸುತುದ್ೆ  ಇದು ಆರ್ಎಮ್ಸಿಯೆಂದ ಬ್ೆಂದ 
ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ಗೆರೋಡ್ ಸುಸೆಂಗತವಯಗಿರುರ್ುದಲಿದ್ೆ ನಿಮಯಪಣಕಯಯಪ ವಿಧ್ಯನರ್ನುನ ಸ್ಯಕ್ಷ್ುಟ 
ವೆೋಗಗೊಳಿಸುತುದ್ೆ.ಆದರ ೆಮಷ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣರ್ು ಬ್ಹಳವಯಗಿ ಅಸೆಂಗತತೆಯೆಂದಿರುತುದ್ೆ. 

(iii) ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಯೆರ್ರ ತೆಂಡರ್ನುನ ಸ್ಯೆಪಿಸುರ್ುದಕೆಕ ಎಮ್೩೫ ಗೆರೋಡ್ ಪರಿಮಯಣರ್ು ಕೋೆರ್ಲ ಶೋೆಕ್ಡಯ 
೧೦ರಷ್ಟದುದ ಹಯಗೂ ಎಮ್೩೫ ಕಯೆಂಕಿರೋಟನುನ ಬ್ಳಸಲು ಪರಮಯಣಿೋಕ್ೃತ ಆರ್ಎಮ್ಸಿ ಸ್ಯೆರ್ರದ 
ಖಯಸಗಿಯರೊೆಂದಿಗಿನ ಹೊರಗುತಿುಗೆ ಮಯಡಬೆೋಕೆೆಂಬ್ ಉತುರರ್ು ಟೆೆಂಡರನಲ್ಲಿ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಯೆರ್ರ 
ತೆಂಡದಿೆಂದ ಸ್ಯೆಪಿಸಿದ ಎಮ್೨೫ ಗೆರೋಡ್ ಕಯೆಂಕಿರೋಟ್ ತಯಯರಿಕೆಗಯಗಿ ಎೆಂದು ಸಪಷ್ಟವಯಗಿ 
ಸೂಚಿಸಲಪಡುತುದ್ೆ. 

(iv) ತಳಪಯಯದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ನೆಂತರ ಕಯಲೆಂಗಳು ಹಯಗೂ ಬಿೋಮ್ಗಳ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳವಯಗುರ್ುದರಿೆಂದ ತಯರಸಿ ಕಯಮಗಯರಿ ನಡಯೆುರ್ುದರಿೆಂದ ಏಕ್ಕಯಲ್ಲಕ್ವಯಗಿ 
ಕಯೆಂಕಿರೋಟನುನ ಸುರಿಯುರ್ ಕಲೆಸರ್ು ಉದಭವಿಸುರ್ುದಿಲಿ. 

ನಯಾಯೋಚಿತರ್ಲಿದ ಅೆಂದ್ಯಜು ಪಟಿಟಯನುನ ತಯಯರಿಸಲು ಮತುು ಅನುಮೊೋದಿಸಲು ಜವಯಬಯದರರಯದ 
ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಮೋಲೆ ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು ಜವಯಬಯದರಿಯನುನ ನಿಗದಿಪಡಸಬೋೆಕ್ು. 
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೨.೮ ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ಕೆೈಗೂೆಳಳದ್ೋೆ ಕ್ೃತಿರಮವಯಗಿ ಪರಮಯಣಿೋಕ್ರಿಸಿರುರ್ುದು 

ಕ್ಲಬ್ುರಗಿ ಆರೊೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುೆಂಬ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆಯ ಉಪವಿಭಯಗದ ಸಹಯಯಕ್ 
ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ಕಯಮಗಯರಿ ಬಯಬ್ುುಗಳನುನ ಕೆೈಗೊಳಳದ್ೆೋ ಅಳತೆ ಪುಸುಕ್ದಲಿ್ಲ 
ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ್ಯದರೆ.  ಇದನುನ ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರು ಪರಮಯಣಿೋಕ್ರಿಸಿರುತಯುರೆ 
ಹಯಗೂ ಇದನುನ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರು ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ್ಯದರೆ.  ಇದು ₹೯೭.೫೯ ಲಕ್ಷ ಅಕ್ರಮ 
ಸೆಂದ್ಯಯದ್ೊೆಂದಿಗೆ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ಅನುಚಿತ ಲಯಭ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು 

ಕ್ನಯಪಟಕ್ ಲೊೋಕೊೋಪಯಗಿ (ಕಪೆಿಡಬ್ುಿಡ) ಸೆಂಹಿತಯೆ ಉಪಬ್ೆಂಧಗಳು ಈ ಕಳೆಕ್ೆಂಡೆಂತೆ 
ನಿಗದಿಪಡಸಿವೆ. 

ನಿಯಮ ನಿಬ್ೆಂಧನೆ 
೧೦೯ ಮಯಪನ ಪುಸುಕ್ರ್ು ಎಲಯ ಿಪರಿಮಯಣಗಳ ಖಯತೆಗಳ ಆಧ್ಯರವಯಗಿದ್ ೆಮತುು ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ 

ಎೆಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಇಇ) ತನನ ವಯಾಪಿುಯಲ್ಲಿರುರ್ ಎಲಯ ಿ ಅಳತೆ ಪುಸುಕ್ಗಳನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯೆಂದ 
ಲಕೆ್ಕವಿಡಲಯಗಿದ್ೆ ಮತುು ಅಳತೆಗಳನುನ ಸರಿಯಯಗಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂಬ್ುದನುನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೊಳುಳರ್ 
ಜವಯಬಯದರಿಯನುನ ಹೊೆಂದಿರುತಯುರೆ. 

೧೧೦(೮) ಕ್ಷೆೋತಿರೋಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ ಅಳತೆಗಳನುನ ಮಯಪನದಲ್ಲಿನ ದ್ೊೋಷ್ಗಳನುನ ಪತೆುಹಚಚಲು, 
ಮೊೋಸದ ನಮೂದುಗಳನುನ ತಡೆಗಟಟಲು ಮತುು ನಿವೆೋಶ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಯದ ಮತುು ಅಳತೆ ಮಯಡಲಯದ 
ಕಯಯಪಗಳು ಅನುಮೊೋದಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತುು ಅೆಂದ್ಯಜುಗಳು ನಿಗದಿತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಯಗಿವೆಯೆೋ ಎೆಂದು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಯ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಎಇಇಯೆಂದ ಅಳತೆ 
ಮಯಡಲಪಡುತುವೆ.ಅಳತೆಗಳನುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ನೆಂತರ ಅಳತೆಯ ನಿಖರತೆಯ ಬ್ಗೆೆ ದಿನಯೆಂಕ್ದ್ೊೆಂದಿಗೆ 
ಎಇಇರರ್ರು ತನನ ಕೆೈಬ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮತುು ಸಹಿಯಡಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಸುತಯುರೆ.  ಕ್ಷೆೋತಿರೋಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ 
ಅಥವಯ ಚೆಕ-ಅಳತೆ ಅಧಿಕಯರಿಯಯಗಿರುರ್ ಎಇಇರರ್ರು ನಿೋಡುರ್ ಸುಳುಳ ಪರಮಯಣಪತರರ್ು ಸಕಯಪರದಿೆಂದ 
ಅನಯಾಯದ ವಿಧ್ಯನಗಳಿೆಂದ ಮೊೋಸದ ಪಯರ್ತಿಗಳನುನ ಪಡೆಯುರ್ ಪರಯತನವೆೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬ್ಹುದು 
ಮತುು ದೆಂಡಕ್ರಮಕೆಕ ಆಹಯವನಿಸುತುದ್ೆ. 

ಬಿೋದರನಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಹಯಸಿಗೆಯುಳಳ ತಯಯ ಮತುು ಮಗುವಿನ ಆಸಪತೆರಯ ನಿಮಯಪಣದ ಕಯಮಗಯರಿಗೆ ₹೨೦ 
ಕೂೆೋಟಿ ಅೆಂದ್ಯಜಿನ ದರಕಕೆ ಟೆೆಂಡರನುನ (ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ) ಆಹಯವನಿಸಲಯಯತು,  ಕ್ನಿಷ್ಟ 
ಬಿಡುಾದ್ಯರನಯದ ಮ|| ಈರಣಾ ಮಮದ್ಯಪುರ ಅರ್ರಿಗ,ೆ ಗುತಿುಗೆ ಬೆಲಯೆ ₹೧೯.೯೩ ಕೂೆೋಟಿಗ ೆಗುತಿುಗೆಯನುನ 
ನಿೋಡಲಯಯತು.  ಕಯಮಗಯರಿಯನುನ ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಲಯಯತು ಹಯಗೂ ಇಲಯಖೆಗೆ 
ನವೆೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ಯುೆಂತರಿಸಲಯಯತು. 

ಕ್ಲಬ್ುರಗಿ ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪವಿಭಯಗದ ಮೋಲಯಕಣಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಿಯ 
ಅಳತೆ ಪುಸುಕ್ ಹಯಗೂ ಚಯಲ್ಲು ಲಕೆ್ಕದ ಬಿಲುಿಗಳ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಕ್ೆಂಡೆಂತೆ ಗಮನಿಸಲಯಯತು. 

೧.  ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನು ಚಯಲ್ಲು ಬಿಲುಿಗಳನುನ (೫ ಮತುು ೬) ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಿಯಲ್ಲಿನ ಬಯಬ್ುುಗಳನುನ 
ನಿರ್ಪಹಿಸಿರುರ್ುದ್ಯಗಿ ನಿವೆೋದಿಸಿರುತಯುನೆ ಆದರ ೆ ಹೊಣೆಗಯರರಯದ ಸಹಯಯಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು 
ಕಯಮಗಯರಿಯನುನ (೧೪ ಏಪಿರೋಲ್ ೨೦೧೮ ಮತುು ೨೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೮) ತಯಳ ೆ ಮಯಡರುರ್ುದ್ಯಗಿ 
ಧೃಢೋಕ್ರಿಸಿ ಮತುು ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನು ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ಕಯಮಗಯರಿಯನುನ ನಡೆಸಿರುರ್ುದ್ಯಗಿ ಹಯಗೂ 
ಬಿಲುಿಗಳನುನ ಸೆಂದ್ಯಯಕಕೆ ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡರುತಯುರೆ.  ಈ ಅಳತೆಗಳನುನ ಜಿಐಬಿ-೩೪೩ ಸೆಂಖಾೆಯ 
ಅಳತೆಪುಸುಕ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಯಯಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ್ಯದರೆ. 
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೨.  ಸಹಯಯಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು ಮಯಡದ ಈ ಅಳತೆಗಳನುನ (೨೮ ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೮ ಹಯಗೂ ೨೩ ಜೂನ್ 
೨೦೧೮) ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರು ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ್ಯದರೆ ಹಯಗೂ 
ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು ೩೧ ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಮೋಲು ರುಜು ಮಯಡರುತಯುರೆ.  
ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನಿಗೆ ಒಟುಟ ₹೪.೬೪ ಕೂೆೋಟಿ ಮೊಬ್ಲಗನುನ (ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೮) ಚಯಲ್ಲು ಬಿಲು ಿ೫ರಲಿ್ಲ ₹೨.೯೪ 
ಕೂೆೋಟಿ ಹಯಗೂ ಚಯಲ್ಲು ಬಿಲುಿ ೬ ರಲ್ಲಿ ₹೧.೭೦ ಕೂೆೋಟಿ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 

೩.  ಸರಬ್ರಯಜು, ಸ್ಯೆಪನೆ, ಪರಿೋಕ್ಷ ೆಹಯಗೂ (೧) ಪರಯಯಣಿಕ್/ಆಸಪತೆರ ಲ್ಲಫಟ್ (೨) ೬೨.೫ ಕೆ.ವಿ ಆೆಂಪೆ್ 
ಡೋಸಲ್ ಜನರೆೋಟರ್ ಸ್ೆಟ್ ಮತುು (೩)ಮಯಡೂಾಲರ್ ಸ್ಯಮಯನಾ ಆಪರೋೆಷ್ನ್ ರ್ಥಯೆಟರ್ಗಳ 
ಕಯಯಪಗತಗೊಳಿಸುರ್ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಬಯಬ್ುುಗಳನುನ ಚಯಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕದ ಬಿಲುಿಗಳು ಒಳಗೊೆಂಡತುು. 

೪.  ಆದರ,ೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ೊರಕಿದ ಇನ್ವಯಯ್ೆ್ಗಳ ಪರತಿಯಲ್ಲಿದದೆಂತೆ. 
➢ ಪರಯಯಣಿಕ್/ಆಸಪತೆರ ಲ್ಲಫಟನ ವಿವಿಧ ಭಯಗಗಳನುನ ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೮ ಮತುು ಫೆಬ್ರರ್ರಿ ೨೦೧೯ ರ 
ನಡುವ ೆಸರಬ್ರಯಜು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆಯಯದರೂ ೨೮ ಮಯರ್್ಪ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಚಯಲ್ಲು ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇದ್ ೆಎೆಂದು ಹಸ್ಯುೆಂತರಿಸಲಯಗಿದ್.ೆ 

➢ ಡೋಸಲ್ ಜನರೆೋಟರ್ ಸ್ೆಟ್ನುನ ೧೭ ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಸರಬ್ರಯಜು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ ಹಯಗೂ ೨ 
ಜನೆರ್ರಿ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 

➢ ಮಯಡುಾಲರ್ ಆಪರೋೆಷ್ನ್ ರ್ಥಯೆೋಟರ್ನ ಸ್ಯಧನ ಸ್ಯಮಗಿರಗಳನುನ ೧೮ ಆಗಸಟ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ 
ಸರಬ್ರಯಜು ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ ಮತುು ೨೦ ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. 

ಹಿೋಗೆ, ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ನಡೆಸದ್,ೆ ಹಣ ಸೆಂದ್ಯಯದ ವೆೋಳ ೆಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿದ್ ೆಎೆಂದು 
ಧೃಡೋಕ್ರಿಸಲಯಗಿದ್ೆಯಯದರೂ ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ನೆಂತರ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ೆ. 

ಮುೆಂದುರ್ರದೆು, ಅಳತೆ ಪುಸುಕ್ರ್ನುನ ಧೃಡೋಕ್ರಿಸಿದ ಸಹಯಯಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು ಹಯಗೂ ಅಳತೆ 
ಪುಸುಕ್ರ್ನುನ ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಇಬ್ಬರನೂನ (ಜೂನ್ ೨೦೧೮ 
ಮತುು ಜುಲೈೆ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಯಗಿ) ರ್ಗಯಪಯಸಲಯಯತೆೆಂಬ್ುದನುನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ 
ಗಮನಿಸಲಯಯತು. ಹೊಸದ್ಯಗಿ ಕಯಯಪಭಯರರ್ನುನ ತೆಗದೆುಕೊೆಂಡ ಸಹಯಯಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು 
(ಆಗಸಟ್ ೨೦೧೮) ಕಯಮಗಯರಿಯ ಪರಗತಿಯನುನ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತುು ಹೆೋಳಲಯಗಿದದ ಕಯಮಗಯರಿಯ 
ಬಯಬ್ುುಗಳನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಲಯಯತು, ಅಳತೆ ಮಯಡಲಯಯತು ಹಯಗೂ ಸೆಂದ್ಯಯ ಮಯಡಲಯಯತು 
ಎೆಂಬ್ುದು ನೆೈಜವಯಗಿ ಜಯರಿಯಯಗಿಲಿವೆೆಂದೂ ಕಯಮಗಯರಿಯು ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ೆ ಎೆಂದು ಛಯಯಯಚಿತರಗಳ 
ಮೂಲಕ್ ಹೊಸ ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರ ಗಮನಕಕೆ ತರಲಯಯತು.  ತದನೆಂತರ 
ಸಹಯಯಕ್ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು ಶೆ ೋಕಯಸ್ ನೊೋಟಿಸನುನ ಹಿೆಂದಿನ ಸಹಯಯಕ್ 
ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರಿಗೆ ನಿೋಡಲಯಯತು (ಆಗಸಟ್ ೨೦೧೮) ಮತುು ಇದರ ಪರತಿಯನುನ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ 
ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರಿಗೆ ನಿೋಡಲಯಯತು.  ಹಿೆಂದಿನ ಸಹಯಯಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರ ಉತುರರ್ು, ಯಯರ್ುದ್ಯದರು 
ಇದದಲ್ಲಿ ಹಯಗೂ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರರ್ರು ಅಗತಾ ಕ್ರಮಗಳನುನ ಜರುಗಿಸಿದ ಬ್ಗೆೆ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ 
ದ್ಯಖಲೆಗಳು ಕ್ೆಂಡುಬ್ರಲ್ಲಲಿ ಹಯಗೂ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆ ವಿರ್ರಣೆಯನುನ ನಿೋಡಲ್ಲಲಿವಯದುದರಿೆಂದ 
ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಕ್ರಮಗಳನುನ ತೆಗದೆುಕೊೆಂಡರಲ್ಲಲಿ. 
ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೮ ಮತುು ಜೂನ್ ೨೦೧೮ರ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಪುಸುಕ್/ ಚಯಲ್ಲುಖಯತೆ ಬಿಲುಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಯಮಗಯರಿ 
ಬಯಬ್ುುಗಳನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿದ್ೆ ಎೆಂದು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿರುರ್ುದು, ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ 
ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿಲಿ.  ಆದರ ೆಅರ್ುಗಳನುನ ತದನೆಂತರ ನಡೆಸಲಯಯತು ಎೆಂಬ್ುದು ಸಪಷ್ಟವಯಗಿದ್ೆ.  ಅನುಬ್ೆಂಧ 
೨.೧೩ ರಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ೆಂತೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳು ಈ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ಅಳತೆ ಪುಸುಕ್ದಲ್ಲಿ 
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ಜಯರಿಗೊಳಿಸಲಯಗಿದ್ೆ ಎೆಂದು ಅಕ್ರಮವಯಗಿ ಧೃಡೋಕ್ರಿಸಿದ್ಯದರ ೆ ಹಯಗೂ ₹೯೭.೫೯ ಲಕ್ಷ ಪಯರ್ತಿಸಿ 
ಅನುಮೊೋದಿಸಿರುರ್ುದು ಅತಿೋರ್ ಅಕ್ರಮರ್ು. ಇದು ಸಹಯಯಕ್ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರು/ ಸಹಯಯಕ್ 
ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರು ಬ್ಹುಶ್ಃ ಗುತಿುಗೆದ್ಯರನೊೆಂದಿಗೆ ಸ್ೆೋರಿ ನಡೆಸಿದ ಒಳಸೆಂಚನುನ 
ಸೂಚಿಸುತುದ್ೆ. 
ಈ ರಿೋತಿ, ಆರೊೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುೆಂಬ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖಯೆ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರಿೆಂಗ್ ವಿಭಯಗದ 
ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರ ಕಪೆಿಡಬ್ುಿಡ ಸೆಂಹಿತಯೆ ಉಪಬ್ೆಂಧಗಳ ಉಲಿೆಂಘನೆಯು ಕಯಲಪನಿಕ್ ಅಳತೆಯ ಅಕ್ರಮ 
ಧೃಡೋಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದದಲಿದ್ೆೋ, ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ಜಯರಿಗೊಳಿಸದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆ ₹೯೭.೫೯ ಲಕ್ಷ 
ಪಯರ್ತಿಯಯಯತು. 
ಕ್ಲಬ್ುರಗಿ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರ ರ್ರದಿಯೆಂತೆ, ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುನ ಪರಿಮಯಣಗಳ 
ಬಿಲ್ಲಿನೆಂತೆ ನಡೆಸಲಯಗಿದ್ೆ ಮತುು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿರುರ್ ಕಲೆಸಗಳಿಗ ೆಪಯರ್ತಿ ಮಯಡಲಯಯತು ಹಯಗೂ 
ತೃಪಿುಕ್ರ ಮುಕಯುಯ ರ್ರದಿ ಹಯಗೂ ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಆರ್ಥಪಕ್ ಹೊರೆಯಲಿದ್ೆ ಒಪಪೆಂದದ ಬೆಲ ೆಮೋರೆಗೆ 
ಕಯಮಗಯರಿ ಮುಕಯುಯದ ನೆಂತರ ಆಸಪತೆರ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗ ೆಹಸ್ಯುೆಂತರಿಸಿದ್ೆ ಎೆಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯಪರರ್ು 
ಉತುರಿಸಿತು (ಏಪಿರಲ್ ೨೦೨೧). 
ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ಕಯಮಗಯರಿ ಬಯಬ್ುುಗಳನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸದ್ೆೋ ಅಳತೆ ಪುಸುಕ್ದಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿರುರ್ುದಕಕೆ ಹಯಗೂ 
ಬಿಲುಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂದ್ಯಯ ಮಯಡುರ್ ವಿಷ್ಯದ ಬ್ಗೆೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ 
ಗಣನೆಗೆ ತೆಗದೆುಕೊಳಳದಿರುರ್ುದರಿೆಂದ ಉತುರರ್ನುನ ಒಪಪಲಯಗುರ್ುದಿಲಿ.  ಸಹಯಯಕ್ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರ 
ದೂರು ಹಯಗೂ ಕಯಯಪನಿವಯಪಹಕ್ ಇೆಂಜಿನಿೋಯರರ್ರ ಕ್ರಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಉತುರರ್ು ಮೌನವಯಗಿದ್ೆ. 
ಅಳತಗೆಳ ಅಕ್ರಮ ಧೃಡೋಕ್ರಣ ಹಯಗೂ ಅೆಂತಹ ಧೃಡೋಕ್ರಣದಿೆಂದ್ಯದ ಸೆಂದ್ಯಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರಯಜಾ 
ಸಕಯಪರರ್ು ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಯರಿಕೆಯನುನ ಹೊರಿಸಬೋೆಕಿದ್ೆ.  

ಗಯರಮಿೋಣಯಭಿರ್ೃದಿಧ ಮತುು ಪೆಂಚಯಯತ್್ ರಯಜ್ ಇಲಯಖೆ 
2.9 ಅೆಂಗಿೋಕಯರಯಹಪರ್ಲಿದ ಸ್ೆೋವಗೆಳ ಮೋಲೆ ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದದ ಸರಕ್ು ಮತುು ಸೆ್ೋವಯ 
ತೆರಿಗೆಯ ವೆಚಚ 
ಸರಕ್ು ಮತುು ಸ್ೆೋವಯ ತೆರಿಗೆಯ ದರರ್ು  ಶ್ ನಾ ಇರುರ್ ʼಅಪಪಟ ಸ್ೆೋವೆಗಳʼ ಅಡ ಬ್ರುರ್ ಮಯನರ್ 
ಸೆಂಪನೂಮಲ ಏಜೆನೆಿಗಳು ನಿೋಡದ ಸ್ೆೋವೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲಯಿ ಪೆಂಚಯಯತ್್ಗಳಿೆಂದ ಮಯಡಲಯದ ಪಯರ್ತಿಯು 
ಅೆಂಗಿೋಕಯರಯಹಪರ್ಲಿದ ಸ್ೆೋವಗೆಳ ಮೋಲೆ ₹1.29 ಕೂೆೋಟಿಗಳಷ್ುಾ ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದದ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಕೋೆೆಂದರ ಸಕಯಪರ, ರಯಜಾ ಸಕಯಪರ ಅಥವಯ ಕೋೆೆಂದ್ಯರಡಳಿತ ಪರದ್ೋೆಶ್ ಅಥವಯ ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸ್ೆೆ ಅಥವಯ 
ಸಕಯಪರದ ಸೆಂಸ್ೆೆಗೆ ಸೆಂವಿಧ್ಯನದ ಪರಿಚಛೆೋದ ೨೪೩ಡಬ್ುಿು ರಡಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಿಪಯಲ್ಲಟಿಗೆ ಅಥವಯ 
ಪರಿಚಛೆೋದ ೨೪೩ಜಿ ರಡಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಚಯಯತಿಗೆ ರ್ಹಿಸಿರುರ್ ಕಯಯಪಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ 
ಚಟುರ್ಟಿಕಗೆೆ ಒದಗಿಸಿದ ʼಅಪಪಟ ಸ್ೆೋವಗೆಳುʼ (ಕಯಮಗಯರಿ ಗುತಿುಗ ೆ ಸ್ೆೋವ ೆ ಅಥವಯ ಸರಕ್ುಗಳ 
ಸರಬ್ರಯಜುಗಳನೊನಳಗೂೆೆಂಡ ಇತರ  ಸೆಂಯುಕ್ು ಸ್ೆೋವಗೆಳನುನ ಹೊರತುಪಡಸಿ) ಸ್ೆೋರಿದೆಂತ ೆ ರಯಜಾದಲ್ಲಿನ 
ಸ್ೆೋವಗೆಳ ಆೆಂತರಿಕ್ ಸರಬ್ರಯಜುಗಳು ೧ ಜುಲೈೆ  ೨೦೧೭ ರಿೆಂದ ಕೋೆೆಂದರ ತೆರಿಗಯೆೆಂದ ವಿನಯಯತಿ 
ಪಡೆದಿದ್ಯೆೆೆಂದು ಭಯರತ ಸಕಯಪರ, ಆರ್ಥಪಕ್ ಮೆಂತಯರಲಯ (ರಯಜಸವ ಇಲಯಖ)ೆರ್ು ತನನ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಸೆಂಖಾೆ ೧೨/೨೦೧೭-ಕೋೆೆಂದರ ತೆರಿಗ(ೆದರ) ದಿನಯೆಂಕ್ ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ ರ ಮೂಲಕ್ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿತು. 
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ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುಸ್ಯರ, ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಸರಕ್ುಗಳನೊನಳಗೂೆಳಳದ್ೆ ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ೆೋವಗೆಳನುನ ʼಅಪಪಟ 
ಸ್ೆೋವಗೆಳುʼ ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುತುದ್ೆ. ಅೆಂತೆಯೆೋ, ರಸೆ್ುಗಳು ಮತುು ಸ್ಯರ್ಪಜನಿಕ್ ಸೆಳಗಳ ಸವಚಛತ ೆ
,ವಯಸುುಶಿಲ್ಲಪ ಸ್ೆೋವಗೆಳು , ಸಮಯಲೊೋಚಕ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ೆೋವಗೆಳು, ಸಲಹಯ ಸ್ೋೆವೆಗಳೆಂತಹ ಸ್ೆೋವೆಗಳು 
ಮತುು ವಯಾರ್ಹಯರಿಕ್ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳಿೆಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಸರಕ್ುಗಳ ಸರಬ್ರಯಜನೂೆನಳಗೂೆಳಳದ ಮಯನರ್ 
ಸೆಂಪನೂಮಲ   ಸ್ೆೋವಗೆಳನುನ ಅಪಪಟ ಸ್ೆೋವಗೆಳೆೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುತುದ್ೆ.ಅೆಂತಹ ಸ್ೆೋವಗೆಳು ಸರಕ್ು ಮತುು 
ಸ್ೆೋವಯ ತೆರಿಗಯೆ ವಿಧಿಸುವಿಕಗೆ ೆಒಳಪಡುರ್ುದಿಲಿ. 
೨೦೧೭-೧೮ ರಿೆಂದ ೨೦೧೯-೨೦ ರ ಅರ್ಧಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನನಡ, ದ್ಯರ್ಣಗೆರೆ,ಧ್ಯರವಯಡ,ಗದಗ,ಮೈಸೂರು, 
ಮತುು ರಯಯಚೂರು ಜಿಲಯಿ ಪೆಂಚಯಯತಿಗಳ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು, ಸದರಿ ಜಿಲಯಿ 
ಪೆಂಚಯಯತಿಗಳು ತಮಮ ದ್ೆೈನೆಂದಿನ ಆಡಳಿತಯತಮಕ್ ಕಲೆಸ ಕಯಯಪಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ಪಹಣೆ ಮತುು ಮಹಯತಮ 
ಗಯೆಂಧಿ ರಯಷ್ಟೋಯ ಗಯರಮಿೋಣ ಉದ್ೊಾೋಗ ಖಯತಿರ ಯೋಜನೆ, ಅಕ್ಷರ ದ್ಯಸ್ೊೋಹದೆಂತಹ ಸಕಯಪರದ ವಿವಿಧ 
ಕ್ಲಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ೆ ತಯೆಂತಿರಕ್ ಸಹಯಯಕ್ರು, ಕ್ೆಂಪೂಾಟರ್ ಆಪರೋೆಟರುಗಳು,ವಯಹನ 
ಚಯಲಕ್ರು,ಜವಯನರು, ಸವಚಚತಯ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ, ಕಯರ್ಲುಗಯರರು ಮತುು ಮಯಲ್ಲಗಳು ಮುೆಂತಯದರ್ರ ಸ್ೆೋವಗೆಳನುನ 
ಒದಗಿಸಲು ಮಯನರ್ ಸೆಂಪನೂಮಲ ಏಜನೆಿೆಗಳೂೆಡನೆ ಒಪಪೆಂದ ಮಯಡಕೂೆೆಂಡರ್ು ಎೆಂಬ್ುದನುನ 
ತೊೋರಿಸಿಕೊಟಿಟತು. ಏಜನೆಿೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೮ ರಷ್ುಟ ಸರಕ್ು ಮತುು ಸ್ೆೋವಯ ತೆರಿಗೆಯನುನ 
ಒಳಗೊೆಂಡದದ ಹೊರಗುತಿುಗೆ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳ ವೆೋತನದ ಬಿಲುಿಗಳಿಗ ೆಜಿಲಯಿ ಪೆಂಚಯಯತಿಗಳು ಹಯಗೆಯೆೋ ಹಣ 
ಪಯರ್ತಿಸಿದರ್ು. ಅಪಪಟ ಸ್ೆೋವಗೆಳಿಗೆ ಸರಕ್ು ಮತುು ಸ್ೋೆವಯ ತೆರಿಗಯೆೆಂದ ವಿನಯಯತಿ ಇರುರ್ುದರಿೆಂದ 
ಮಯನರ್ ಸೆಂಪನೂಮಲ ಏಜನೆಿೆಗಳಿಗ ೆ ಆರು ಜಿಲಯಿ ಪೆಂಚಯಯತಿಗಳಿೆಂದ ಮಯಡಲಯದ ಪಯರ್ತಿಯು 
ತಪಿಪಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದದ ₹೧.೨೯ ಕೂೆೋಟಿಗಳ ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಪಯರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ವಿರ್ರಗಳನುನ ಅನುಬ್ೆಂಧ 
೨.೧೪ ರಲ್ಲ ಿನಿೋಡಲಯಗಿದ್ೆ.  
ಗದಗ, ಮೈಸೂರು ಮತುು ರಯಯಚೂರು ಜಿಲಯಿ ಪೆಂಚಯಯತಿಗಳು ವಿಷ್ಯರ್ನುನ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲಯಗುರ್ುದು 
ಮತುು ಸ್ೆೋವಗೆಳನುನ ಒದಗಿಸುತಿುರುರ್ ಏಜನೆಿೆಗಳೂೆಡನೆ ಚಚಿಪಸಲಯಗುರ್ುದು ಎೆಂದು ಉತುರಿಸಿದರ್ು. ದಕ್ಷಿಣ 
ಕ್ನನಡ ಜಿಲಯಿ ಪೆಂಚಯಯತಿಯು ಮಯನರ್ ಸೆಂಪನೂಮಲ ಸ್ೆೋವಗೆಳು ಸರಕ್ು ಮತುು ಸ್ೆೋವಯ ತೆರಿಗಯೆೆಂದ 
ವಿನಯಯತಿ ಹೊೆಂದಿರುರ್ ಬ್ಗೆೆ ಗಯರಮಿೋಣಯಭಿರ್ೃದಿಧ ಮತುು ಪೆಂಚಯಯತ್್ ರಯಜ್ ಇಲಯಖಯೆೆಂದ 
ಯಯರ್ುದ್ೆೋ ಆದ್ೆೋಶ್ವಯಗಲ್ಲೋ ಅಥವಯ ಸುತೂೆುೋಲೆಯಯಗಲ್ಲೋ ಸಿವೋಕ್ೃತವಯಗಿರುರ್ುದಿಲಿವೆೆಂದು ಹಯಗೂ 
ವಿಷ್ಯರ್ನುನ ಇಲಯಖೆಯ ಗಮನಕಕೆ ತೆಂದು ಮುೆಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈೆಗೊಳಳಲಯಗುರ್ುದ್ೆೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 
ವಿಷ್ಯರ್ನುನ ಸಕಯಪರಕೆಕ ಮಯಚಪ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಯಗಿದುದ, ಉತುರರ್ು ಬ್ೆಂದಿರುರ್ುದಿಲಿ. 
ಇಲಯಖೆಯ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಸರಕ್ು ಮತುು ಸ್ೆೋವಯ ತೆರಿಗೆಯೆಡೆಗ ೆ ತಪಯಪಗಿ ಪಯರ್ತಿಸಿರುರ್ ಹಣರ್ನುನ 
ಹಿೆಂಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೋಕ್ು ಮತುು ಭ್ವಿಷ್ಾದಲ್ಲಿ ಕೆಿೋಮುದ್ಯರರಿಗೆ ಪಯರ್ತಿಗಳನುನ ಮಯಡುರ್ 
ಮೊದಲು ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಪಷ್ಟಪಡಸಿರುರ್ೆಂತೆ ತೆರಿಗದೆರಗಳ ನಿಖರತಯೆನುನ 
ಖಚಿತಪಡಸಿಕೂೆಳಳಬೆೋಕ್ು.  
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