
 

 
109 

 
ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತನ್ನದೆೇ ಆದ ಹಣರ್ನ್ುನ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜೆಎನ್ನ್ರ್್ವ, 
ನ್ಗರೆೊೇತ್ಾಾನ್ ಯೇಜನೆ, ವಿಶೆೇಷ ಮೊಲಸೌಕರ್ವ ಯೇಜನೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದ 
ಅನ್ುದಾನ್ ಮುಂತ್ಾದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ ಹಣರ್ನ್ುನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತದೆ. 

ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ 2013-14ರಂದ 2017-18ರರ್ರೆಗಿನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತುತ 
ವೆಚ್ಚದ ವಿರ್ರಗಳನ್ುನ ಕ  ೋಷ್ಟಕ-6.1ರಲಿ್ಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕ  ೋಷ್ಟಕ-6.1: ರಾ ಜ ಕಾಲ ುವ  ಗಳ ನಿರ್ವ ಹಣ ಗಾ ಗಿನ ಹಂಚಿ ಕ  ಮತ್ ುು ವ  ಚ್ ಚ  

 (` ಕೊೆೇಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 
ರ್ ಷ್ ವ ಹಂಚಿ ಕ  ವ  ಚ್ಚ   ಷ್ರ ಾ 

2013-14 107.37 82.07  
2014-15 105.09 102.54  
2015-16 102.58 148.25 ಜೆಎನ್ನ್ರ್್ವ್ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ್ ಕಾರ್ವಗತಗೊೆಳುುತ್ತತದದ್ ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗೆ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ್ವೆಚ್ಚರ್ನ್ುನ್ಭರಸಿತುತ,್ಆದರೆ್2014-15ರ್ಅಂತಯದ್ವೆೇಳೆಗ್ೆಆ್
ಯೇಜನೆರ್ು್ಮುಕಾತರ್ಗೆೊಂಡಿದದರಂದ್ಕೆೇಂದರ್ಸಕಾವರದಂದ್ಹಣದ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ.್ಆದುದರಂದ,್ವೆಚ್ಚರ್ನ್ುನ್ತನ್ನದೆೇ್ಆದ್ನಿಧಿಯಂದ್
ಭರಸಬೆೇಕಾಯತು. 

2016-17 186.88 205.90 ರಾಜಕಾಲುವೆ್ ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗಲಿದೆ,್ ಇತರ್ ವಿವಿಧ್ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕಗೆಳಿಗಾಗಿ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾವರರ್ು್ ನ್ಗರೊೆೇತ್ಾಾನ್್ಯೇಜನರೆ್ಡಿರ್ಲಿ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ್
ಹಣರ್ನ್ುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ್ ಮಾಡಿತು.್ ಆ್ ಸಿವೇಕೃತ್ತರ್ನ್ುನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ್ ತನ್ನ್
ಆರ್ರ್ಯರ್್ ಅಂದಾಜುಗಳಲಿ್ಲ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕಗೆಳಿಗ್ೆ ಪರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ್
ಪರದರ್ಶವಸದೆ್ ಒಟುು್ ಮೊತತದ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ್ ತೆ್ೊೇರಸಿದೆ್ ಹಾಗೊ್
ವೆಚ್ಚರ್ನ್ುನ,್ ರಾಜಕಾಲುವೆ್ ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ೊನ್ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ್,್
ಪರತ್ತಯಂದು್ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಗೊ್ ಪರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ್ ತೆ್ೊೇರಸಿತುತ.್ ್ ಪರತೆ್ಯೇಕ್
ಹಂಚಿಕರೆ್್ ವಿರ್ರಗಳ್ ಅನ್ುಪಸಿಾತ್ತರ್ಲಿ್ಲ,್ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ್
ನಿಗದಪಡಿಸಿದ್ಮೊತತರ್ನ್ುನ್ಗುರುತ್ತಸಲು್ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

2017-18 268.46 599.58 

ಒಟುು 770.38 1,138.34  
ಆಧಾರ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಾಗೊ ವಾರ್ಷವಕ 
ಆರ್ರ್ಯರ್ ಅಂದಾಜುಗಳು 

ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ೨೦೧೩-೧೪ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ ಶೆೇಕಡಾ ೩೮ರರ್ಷುದದ ಸಕಾವರದ ಅನ್ುದಾನ್ರ್ು ೨೦೧೭-೧೮ರ ಸಾಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ 
ಶೆೇಕಡಾ ೫೫ಕೆೆ ಏರಕೆಯಾಗಿತುತ ಎಂಬ ಅಂಶರ್ು ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನಾ ಅರ್ಧಿರ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರ್ರ್ಯರ್ಗಳ 
ವಿಶಿೆೇಷಣೆಯಂದ ತ್ತಳಿದುಬಂದತು. ಇದು ತನ್ನ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ು ಸಕಾವರದ 
ಅನ್ುದಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ೆಚಚ್ುಚ ಅರ್ಲಂಬಿತವಾಗಿರುರ್ುದನ್ುನ ಸೊಚಿಸುತತದ.ೆ ಇದೇೆ ಅರ್ಧಿರ್ಲಿ್ಲ 
ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಯಯಸಿರುರ್ ವೆಚ್ಚರ್ು ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ ಒಟುು ಆದಾರ್ ಮತುತ ಒಟುು ವೆಚ್ಚ 
ಎರಡಕೊೆ ಶೆೇಕಡಾ ೨ರಂದ ೮ರಷುು ಮಾತರವಾಗಿತುತ. 
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ಅಟಲ್ ನ್ಗರ ನ್ವಿೇಕರಣ ಮತುತ ಪುನ್ರೆೊೇತ್ಾಾನ್ ಯೇಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೇಜನೆ), ಸಾಾರ್್ವ ಸಿಟಿ 
ಯೇಜನೆ ಮುಂತ್ಾದ ಯಾರ್ುದೆೇ ನ್ಗರಾಭಿರ್ೃದಿ ಯೇಜನೆಗಳಲೊಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ುನ 
ಕೆೈಗೆತ್ತತಕೆೊಳುಲಾಗಿಲಿ ಎಂಬುದನ್ುನ ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆರ್ು ಗಮನಿಸಿತು.  ಇದು ಈ ಯೇಜನೆಗಳ ೆಂದಗೆ 
ಸಂರ್ಹನ್ ಕೆೊರತೆ್ರ್ನ್ುನ ಮತುತ ಮಳ ೆ ನಿೇರು ನಿರ್ವಹಣಗೆಾಗಿ ಪ್ಾರಶಸಯ ನಿೇಡದರುರ್ುದನ್ುನ 
ತೆ್ೊೇರಸುತತದೆ.  

ಯಾರ್ುದೆೇ ಸಂಸೆಾರ್ ಸರಯಾದ ಕಾರ್ವನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಾರ್ಷವಕ ಹಣಕಾಸು ಯೇಜನೆ ಮಹತವದ 
ಅಂಶವಾಗಿರುತತದೆ. ಕಾಮಗಾರಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ, ಸಿವೇಕರಸಿದ ಹಣ, ಭರಸಿದ ವೆಚ್ಚ, ಕಾಮಗಾರಗಳ 
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾೆಗಿ ಮುಂದನ್ ರ್ಷವದಲಿ್ಲನ್ ನಿರೇಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ ಮತುತ ಸಂಭರ್ನಿೇರ್ ಹಣದ ಅಗತಯತೆ್ರ್ನ್ುನ 
ಆಧರಸಿ ವಾರ್ಷವಕ ಆರ್ರ್ಯರ್ ಪರಸಾತರ್ನೆಗಳನ್ುನ ರೊಪಿಸಬೆೇಕು. 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ರು ತ್ಾರ್ು ತಯಾರಸಿದ ವಾರ್ಷವಕ 
ಆರ್ರ್ಯರ್ ಪರಸಾತರ್ನೆಗಳನ್ುನ ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆಗ ೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದುದರಂದ, ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ 
ಆರ್ರ್ಯರ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲಿ್ಲ ತೆ್ೊೇರಸಿರುರ್ ವೆಚ್ಚದ ಅಂಕಿಅಂಶರ್ನ್ುನ ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆರ್ು ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನ್ಗದು ಪುಸತಕದೆೊಂದಗ ೆ
ಹೆೊೇಲ್ಲಸಿತು ಮತುತ ಕ  ೋಷ್ಟಕ-6.2ರಲಿ್ಲ ತೆ್ೊೇರಸಿರುರ್ಂತೆ್ ರ್ಯತ್ಾಯಸಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿತು.  
ಕ  ೋಷ್ಟಕ-6.2: ಆ ಯರ್ಾಯ ಅ ಂದ ಾಜ ುಗಳ ು ಮತ್ ುು ನಗದ ು ಪ ುಸ್ು ಕದ ನಡ ುವ   ವ  ಚ್ ಚ ದ ಅ ಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲ್ಲ ಿ 
ರ್ಾತ್ ಾ ಾಸ್ಗಳ ನುು ತ್   ೋರಿಸ್ುರ್ ಕ  ೋಷ್ಟಕ 

 (` ಕೊೆೇಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 
ರ್ ಷ್ ವ ಆಯ ರ್ಾಯ  ಅ ಂದಾ ಜ ುಗ ಳ ಅನ ವಯ  

ವ  ಚ್ಚ 
ನ ಗ ದು ಪುಸ್ ುಕದ ಅ ನ ವಯ  

ವ  ಚ್ಚ 
ರ್ಾತ್ಾ ಾಸ್ 

2013-14 86.36 82.07 (+) 4.29 
2014-15 58.41 102.54 (-) 44.13 
2015-16 148.56 148.25 (+) 0.31 
2016-17 195.74 205.90 (-) 10.16 
2017-18 570.98 599.58 (-) 28.6೦ 
ಒಟುು  1,138.34  

ಆಧಾರ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಾಗೊ ವಾರ್ಷವಕ 
ಆರ್ರ್ಯರ್ ಅಂದಾಜುಗಳು. 

ಮರುಹೆೊಂದಾಣಿಕೆರ್ು ಹಣಕಾಸಿನ್ ನಿಖ್ರತೆ್ರ್ನ್ುನ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಅಗತಯವಾದ 
ಕಾರ್ವವಾಗಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ನಿರಂತರ ಮುಂದುರ್ರದ ರ್ಯತ್ಾಯಸರ್ು ವೆಚ್ಚದ ಮರುಹೆೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುರ್ಲಿ್ಲ 
ಮತುತ ಆರ್ರ್ಯರ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲಿ್ಲ ಸರಯಾದ ವೆಚ್ಚರ್ನ್ುನ ರ್ರದ ಮಾಡುರ್ಲಿ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟು 
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಲೆೊೇಪರ್ನ್ುನ ಸೊಚಿಸುತತದ.ೆ ಇದಲಿದೆ, ಈ ಅಸಡೆರೆ್ು ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ಲಿ್ಲರುರ್ ಆರ್ಥವಕ 
ಅರ್ಶಸತನ್ುನ ತ್ತಳಿರ್ಪಡಿಸುತತದೆ. 
ನಿರ್ವ ಹಣ ಗಾ ಗಿ ಪರತ್  ಾೋಕ ಆ ಯರ್ಾಯರ್ನ ುು ಒ ದ ಗಿಸ್ದಿ ರುರ್ುದ ು- ಐಆರ್ಎಂಎ ರ್ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ 
ಹೆೊರತ್ಾಗಿರ್ೊ ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪರತೆ್ಯೇಕ ಆರ್ರ್ಯರ್ರ್ನ್ುನ 
ಒದಗಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಸಂಬಂಧಪಟು ವಿಭಾಗಗಳ ೆಂದಗೆ ರ್ಯತ್ಾಯಸಗಳನ್ುನ ಮರುಹೆೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತುತ ಆರ್ರ್ಯರ್ 
ಅಂದಾಜುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸತವಿಕ ಅಂಕಿಗಳನ್ುನ ರ್ರದ ಮಾಡುರ್ುದನ್ುನ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೊೆಳುಲು ಕರಮ 

6.2 ವ ಾ ರ್ಷವ ಕ ಆ ಯರ್ಾಯ ಪರಸ್ ಾ ುರ್ನ ಗಳ ನುು ತ್ಯ ಾ ರಿಸ್ುರ್ಲ್ಲ ಿ ಲ   ೋಪದ   ೋಷ್ಗಳ ು 
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ಕೆೈಗೆೊಳುಲಾಗುರ್ುದು ಎಂಬ ಆರ್ುಕತರ ಉತತರರ್ನ್ುನ ರಾಜಯ ಸಕಾವರರ್ು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಜನ್ರ್ರ 
2019/ಆಗಸ್ಟು 2020). ಆದಾಗೊಯ, ಸಮನ್ವರ್ದ ವಿರ್ರಗಳನ್ುನ ಅಥವಾ ರ್ಯತ್ಾಯಸಗಳಿಗೆ ನಿದವಷು 
ಕಾರಣಗಳನ್ುನ ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ (ನ್ವೆಂಬರ 2019/ಡಿಸಂೆಬರ 2020). 

14ನೆೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದ ರ್ಶಫಾರಸುಗಳ ಅನ್ವರ್, ತ್ಾನ್ು ಸಿವೇಕರಸುರ್ ಮೊಲ ಅನ್ುದಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ 
ಕನಿಷಾ ಶೆೇಕಡಾ 10ರಷುನ್ುನ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾೆಗಿ ಮೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕಿತುತ.  2016-
18ರ ಅರ್ಧಿರ್ಲಿ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ು ಒಟ್ಾುರೆ `664.34 ಕೆೊೇಟಿಗಳನ್ುನ ಪಡೆದತ್ಾತದರೊ ರಾಜಕಾಲುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗೆ  ಕೆೇರ್ಲ `24.65 ಕೆೊೇಟಿಗಳನ್ುನ ಮಾತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದದರಂದ `41.78 ಕೆೊೇಟಿ 
ಹಣ ಕಡಿಮ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತುತ. 
ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದ ರ್ಶಫಾರಸುಗಳನ್ುನ ಪ್ಾಲ್ಲಸದರುರ್ುದು ಮತುತ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗೆ 
ಕಡಿಮ ಹಣರ್ನ್ುನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುರ್ುದು ಮಾಸುರ ಪ್ಾಿನ್ನ್ಲಿ್ಲ ಪರಸಾತಪಿಸಿದಂತಹ ಕಾಮಗಾರಗಳ 
ಮೇಲೆ ದುಷಪರಣಾಮ ಬಿೇರುತತದೆ ಮತುತ ಇತರ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣರ್ನ್ುನ ಮಾಗವಪಲಿಟ ಮಾಡಲು 
ದಾರ ಮಾಡಿಕೆೊಡುತತದ.ೆ ಇದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಗಳು ಸಾಕಷುು ಆದಯತೆ್ರ್ನ್ುನ ಪಡೆರ್ದ 
ಪರಸಿಾತ್ತಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತತದೆ. 
ಒಟುು ಮೊಲ ಅನ್ುದಾನ್ದ ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಶೆೇಕಡಾ 10ರಷುು ಹಣರ್ನ್ುನ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ 
ಅನ್ುಷ್ಾುನ್ಕಾೆಗಿ ಮೇಸಲ್ಲಡಲು ಕರಮ ಕೆೈಗೆೊಳುಲಾಗುರ್ುದು ಎಂದು ರಾಜಯ ಸಕಾವರರ್ು ತ್ತಳಿಸಿತು (ಆಗಸ್ಟು 
2020). 

ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ು, ನಾಲುೆ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಜೆಎನ್ನ್ರ್್ವ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲನ್ ಹಣಕಾಸು 
ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ್ ನಾಲುೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉಳಿತ್ಾರ್ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ್ಗಳನ್ುನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತತತುತ. 
ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ಲಿ್ಲನ್ ಜೆಎನ್ನ್ರ್್ವ ಕೊೆೇಶರ್ು ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ುನ ಕಾರ್ವಗತಗೆೊಳಿಸುತ್ತತತುತ ಮತುತ 
ಹಣಕಾಸು ರ್ಯರ್ಹಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತತತುತ. ಜೆಎನ್ನ್ರ್್ವ ಕೆೊೇಶರ್ು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತತದದ ನ್ಗದು ಪುಸತಕದ 
ಪರರ್ಶೇಲನೆರ್ು ಜನ್ರ್ರ 2015ರ ವೆೇಳಗೆೆ ಜೆಎನ್ನ್ರ್್ವ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ರ್ಹಿವಾಟುಗಳು ಮುಕಾತರ್ಗೆೊಂಡಿದದರ್ು ಎಂಬುದನ್ುನ ತೆ್ೊೇರಸಿತು. ಮೇ 2018ರಲಿ್ಲದದಂತೆ್, ಈ ಬಾಯಂಕ್ 
ಖಾತೆ್ಗಳಲಿ್ಲ `2.37 ಲಕ್ಷ ಹಣವಿದದತು. ನಿರ್ಶಚತ ಠೆೇರ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲದದ `7.00 ಲಕ್ಷರ್ನ್ುನ ನ್ಗದು ಪುಸತಕದಲಿ್ಲ 
ಲೆಕೆಕೆೆ ತೆ್ಗದೆುಕೆೊಂಡಿಲಿದದುದದು ಅಸಮವಪಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣರೆ್ನ್ುನ ಸೊಚಿಸುತ್ತತತುತ. 
ಜೆಎನ್ನ್ರ್್ವ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲನ್ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ು ತನ್ನದೆೇ ಹಣದಂದ ವೆಚ್ಚರ್ನ್ುನ 
ಭರಸುತ್ತತದದರೊ ಸಹ ಯೇಜನೆ ಮುಕಾತರ್ಗೆೊಂಡ ನಾಲುೆ ರ್ಷವಗಳ ನ್ಂತರರ್ೂ ಬಾಯಂಕ್್ ಖಾತೆ್ಗಳನ್ುನ 
ಮುಕಾತರ್ಗೆೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಣರ್ನ್ುನ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ಖಾತೆ್ಗೆ 
ರ್ಗಾವರ್ಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಮುಂದನ್ ಕರಮಕಾೆಗಿ ಈ ವಿಷರ್ರ್ನ್ುನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಗಮನ್ಕೆೆ ತರಲಾಗುರ್ುದು ಎಂಬ 
ಆರ್ುಕತರ ಉತತರರ್ನ್ುನ ರಾಜಯ ಸಕಾವರರ್ು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಜನ್ರ್ರ 2019) ಮತುತ ಆಗಸ್ಟು 2020ರ 
ಉತತರದಲಿ್ಲರ್ೊ ಸಹ ಇದನೆನೇ ಪುನ್ರುಚ್ಚರಸಲಾಯತು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈ ವಿಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯಾರ್ುದೆೇ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೆೊಂಡಿಲಿ ಎಂಬುದು ಇದರಂದ ಸಪಷುವಾಗುತತದೆ. ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆರ್ು ಈ ಅಂಶರ್ನ್ುನ ಎತ್ತತ  
ತೆ್ೊೇರಸಿದ ನ್ಂತರರ್ೂ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ್ಗಳನ್ುನ ಮುಕಾತರ್ಗೆೊಳಿಸದರುರ್ುದು ಮತುತ ನಿರ್ಶಚತ ಠೆೇರ್ಣಿಗಳನ್ುನ 

6.3 ೧ ೪ನ ೋ ಹಣಕಾ ಸಿ ನ ಆ ಯ ೋಗದ ಅ ಡಿ ಯಲ್ಲ ಿ ಕಡಿ ಮೆ ಹ ಣ ಒ ದ ಗಿಸ್ುವಿ ಕ  

6.4 ಜ  ಎ ನ ನರ್ ವ ಬ ಾ ಾಂಕ  ಖ ಾತ್  ಗಳ ಮುಂದ ುರ್ರ ದ ನಿರ್ವ ಹಣ  
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ಲೆಕೆಕೆೆ ತೆ್ಗದೆುಕೆೊಳುದರುರ್ುದು, ಈ ಖಾತೆ್ಗಳಲಿ್ಲನ್ ಮೊತತರ್ು ಗಮನ್ಕೆೆ ಬಾರದೆೇ ಹೆೊೇಗುರ್ 
ಅಪ್ಾರ್ದಂದ ಕೊಡಿದ.ೆ 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ರಾಜಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ) ಏಪಿರಲ 2012ರಂದಲೊ ಬಡಿೆ ಗಳಿಸುರ್ ಉಳಿತ್ಾರ್ ಖಾತೆ್ರ್ 
ಬದಲ್ಲಗೆ  ಬಡಿೆ ಬಾರದರುರ್ ಚ್ಾಲ್ಲತ ಖಾತೆ್ಯಂದನ್ುನ  (ಸಂಖೆಯ:04091010005485) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತತತುತ. 
ಏಪಿರಲ 2015ರರ್ರೆಗೊ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕೆೆ ಅಗತಯವಾದ ಹಣರ್ನ್ುನ 
ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆ್ಯಂದ ಈ ಖಾತೆ್ಗ ೆ ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ.  ಕಾಮಗಾರಗಳ 
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾೆಗಿ ಕೆೊನೆರ್ದಾಗಿ 6 ಏಪಿರಲ 2015 ರಂದು ̀ 20 ಕೆೊೇಟಿ ಹಣ ರ್ಗಾವರ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ. 
ಜೊನ್ ೨೦೧೫ರ ಅಂತಯದಲಿ್ಲದದಂತೆ್ ರ್ಶಲುೆ `12.21 ಲಕ್ಷವಾಗಿದದತು.  ಆ ನ್ಂತರ (ಜುಲೆೈ 2015ರಂದ) 
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆ್ಯಂದ ನೆೇರವಾಗಿ ಗುತ್ತತಗೆದಾರರ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಾರ್ತ್ತಗಳನ್ುನ 
ಮಾಡಲಾಯತು ಮತುತ ಆದಾರ್ ತೆ್ರಗ,ೆ ವಾಯರ್/ಜಿಎಸ್ಟ್ಟಿ, ಕಾಮವಕ ಉಪಕರ, ರಾಜಧನ್, 
ಗುತ್ತತಗೆದಾರರ ಹಿತನಿಧಿ ಮತುತ ಹೆಚಿಚನ್ ಭದರತ್ಾ ಠೆೇರ್ಣಿ ಮುಂತ್ಾದ ಶಾಸನ್ಬದಿ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಗಳಿಂದ 
ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಿದ ಮೊತತರ್ನ್ುನ, ಸಂಬಂಧಪಟು ಇಲಾಖಗೆಳಿಗ ೆ ಜಮ ಮಾಡಲು, ಈ ಖಾತೆ್ಗೆ 
ರ್ಗಾವಯಸಲಾಗುತ್ತತತುತ. 

ಜುಲೆೈ 2017ರಂದ ಈ ಖಾತೆ್ರ್ನ್ುನ ಫೆಕಿಿ ಿಸೊಪರ ಚ್ಾಲ್ಲತ ಖಾತೆ್ಯಾಗಿ ಪರರ್ತ್ತವಸಲಾಯತು, ಇದರಲಿ್ಲನ್ 
`5.00 ಲಕ್ಷಕಿೆಂತ ಹೆಚಿಚನ್ ಹಣರ್ು ಸವರ್ಂಚ್ಾಲ್ಲತವಾಗಿ ನಿರ್ಶಚತ ಠೆೇರ್ಣಿಗಳಿಗೆ ರ್ಗಾವರ್ಣೆಯಾಗುತ್ತತತುತ. 

ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆರ್ು ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ್ರ್ ಪ್ಾಸ್ಟ್ರ್ಶೇರ್್ಗಳನ್ುನ ವಿಶಿೆೇರ್ಷಸಿದಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಆದಾರ್ ತೆ್ರಗೆ 
ಮತುತ ಗುತ್ತತಗೆದಾರರ ಹಿತನಿಧಿಗೆ ಗುತ್ತತಗೆದಾರರ ಬಿಲ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದದ ಕರಮವಾಗಿ 
`43.86 ಲಕ್ಷ ಮತುತ `37.32 ಲಕ್ಷ ಒಟುು ಮೊತತದ ಚ್ೆಕ್್ಗಳನ್ುನ ಪ್ಾಸ್ಟ್ರ್ಶೇರ್್ಗಳಲಿ್ಲ ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಈ ಚ್ೆಕ್್ಗಳನ್ುನ ನ್ಗದೇಕರೇಸದೆೇ ಉಳಿದರುರ್ ಸಂಭರ್ವಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ 
ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ರು ಈ ನಿಟಿುನ್ಲಿ್ಲ ಯಾರ್ುದೆೇ ಮರುಹೆೊಂದಾಣಿಕೆರ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಲಿ.  
ಯಾರ್ುದೆೇ ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆರ್ ಅನ್ುಪಸಿಾತ್ತರ್ಲಿ್ಲ, ಸಿವೇಪ್-ಇನ ಠೆೇರ್ಣಿ ಖಾತೆ್ಗಳಲಿ್ಲ ಲಭಯವಿರುರ್ ರ್ಶಲುೆ 
`31.95 ಕೆೊೇಟಿ ಮೊತತದ ಭಾಗವಾಗಿರುರ್ ವಿವಿಧ ಬಾಬುತಗಳ ಮೊತತರ್ನ್ುನ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು 
ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ್ರ್ಲಿ್ಲನ್ ಬಾಕಿ ಹಣರ್ನ್ುನ ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಲೆಕೆಪತರ ಶಾಖೆಗೆ 
ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ುನ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರ್ುಕತರ ಉತತರರ್ನ್ುನ ರಾಜಯ ಸಕಾವರರ್ು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಜನ್ರ್ರ 
2019/ಆಗಸ್ಟು 2020). ಆದಾಗೊಯ, ಯಾರ್ುದೆೇ ಹೆೊಂದಾಣಿಕರೆ್ ವಿರ್ರಗಳನ್ುನ ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆಗೆ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲಿ (ನ್ವೆಂಬರ 2019/ಡಿಸೆಂಬರ 2020). 

ಹಣಕಾ ಸಿ ನ ಮ ಲ ದ ಾ ಖ ಲ  ಗಳ ನಿರ್ವ ಹಣ  ಮ ಾ ಡ ದಿ ರುರ್ುದ ು – ರ್ಹಿವಾಟುಗಳ ಸರಯಾದ 
ಲೆಕೆಪತರಗಳನ್ುನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನ್ುದಾನ್ ರ್ಹಿ, ಠೆೇರ್ಣಿ ರ್ಹಿ/ಭದರತೆ್ಗಳ ರ್ಹಿ, ಕಾಮಗಾರಗಳ ವೆಚ್ಚದ 
ರ್ಹಿ, ಮಾಸಿಕ ಲೆಕೆಪತರಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳ ರ್ಹಿ ಮತುತ ಇತರೆ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬೆೇಕೆಂದು 
ಕನಾವಟಕ ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಲೆಕೆಸಂಹಿತೆ್ರ್ು ಉಪಬಂಧಗಳು ನಿಗದಪಡಿಸುತತವ.ೆ ಗುತ್ತತಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನಿೇರ್ ವೆಚ್ಚರ್ನ್ುನ ಭರಸಿದ ಹೆೊರತ್ಾಗಿರ್ೊ, ಮೇಲ್ಲನ್ ಯಾರ್ುದೆೇ 

6.5 ಇ ಲ ಾಖ  ಗಳಿ ಗ  ಜ ಮೆ ಮ ಾಡಿ ದ ಶಾ ಸ್ನಬದ ಧ ರ್ಸ್ ಲ ಾತಿ ಗಳ ನುು ಹ   ಂ ದಾ ಣಿಕ  ಮ ಾ ಡ ದಿ ರುರ್ುದ ು 

6.6 ದ ುಬ ವ ಲ ಹಣಕಾ ಸಿ ನ ನಿಯಂತ್ ರಣ ರ್ಾರ್ಸ್  ೆ 



ಹಣ ಕ ಾಸ್ು ನಿರ್ವ ಹಣ   

 
113 

ರ್ಹಿಗಳು/ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುನ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ರು 
ನಿರ್ವಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನ್ುನ ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನರೆ್ು ಗಮನಿಸಿತು. 

ನಗದ ು ಪುಸ್ು ಕದ ಅ ಸ್ಮಪವ ಕ ನಿರ್ವ ಹಣ  – ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ 
ಇರ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದದ ನ್ಗದು ಪುಸತಕರ್ು, ಕೆಳಗಿನ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಅಸಮಪವಕವಾಗಿತುತ ಎಂಬುದನ್ುನ 
ಲೆಕೆಪರಶೆ ೇಧನೆರ್ು ಗಮನಿಸಿತು: 
• ಪರತ್ತ ದನ್ದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಕೆೈರ್ಲಿ್ಲರುರ್ ಬಾಕಿ ಹಣರ್ನ್ುನ ಸಿವೇಕೃತ್ತರ್ ಬದರ್ಲಿ್ಲ ನ್ಮೊದಸಿರಲ್ಲಲಿ.  

ಪರತ್ತ ದನ್ದ ಕೆೊನರೆ್ಲಿ್ಲ ಮುಕಾತರ್ದ ರ್ಶಲೆನ್ುನ ನ್ಮೊದಸಿರಲ್ಲಲಿ, ತ್ತಂಗಳ ಕೆೊನೆರ್ಲಿ್ಲ ರ್ಹಿವಾಟಿನ್ 
ಗೆೊೇಷ್ಾವರೆರ್ನ್ುನ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ, ನ್ಗದು ಪುಸತಕದಲಿ್ಲನ್ ನ್ಮೊದುಗಳನ್ುನ ಕಚ್ೆೇರರ್ ಮುಖ್ಯಸಾರ 
(ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ) ಬದಲ್ಲಗೆ ರ್ಲರ್ಗಳ ಕಾರ್ವನಿವಾವಹಕ  
ಇಂಜಿನಿರ್ರ್ಗಳಿಂದ ದೃಢೇಕರಸಲಾಗಿತುತ; 

• ನ್ಗದು ಪುಸತಕದ ರ್ಶಲುೆ ಮತುತ ಬಾಯಂಕ್್ ಖಾತೆ್ರ್ ರ್ಶಲ್ಲೆನ್ ನ್ಡುವೆ ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ ಮತುತ 
ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ; 

• ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ುನ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳಡಿ ಮತುತ ವಿವಿಧ ರ್ಲರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕಾರ್ವಗತಗೆೊಳಿಸಿದದರೊ 
ಸಹ ಕಛೆೇರರ್ಲಿ್ಲ ಒಂದೆೇ ನ್ಗದು ಪುಸತಕರ್ನ್ುನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿತುತ. ತತಪರಣಾಮವಾಗಿ, 
ಯೇಜನಾವಾರು ಮತುತ ರ್ಲರ್ವಾರು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ುನ ಪರರ್ಶೇಲ್ಲಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ.  

ಸಂಹಿತೆ್ರ್ ಉಪಬಂಧಗಳಲಿ್ಲ ನಿಗದಪಡಿಸಿರುರ್ಂತೆ್ ಎಲಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುನ ನಿರ್ವಹಿಸುರ್ಂತೆ್ ಲೆಕೆಪತರ 
ಶಾಖಗೆೆ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ುನ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರ್ುಕತರ ಉತತರರ್ನ್ುನ ಸಕಾವರರ್ು ದೃಢೇಕರಸಿತು (ಆಗಸ್ಟು್ 
೨೦೨೦). 
ಶಿ ಫ ಾ ರಸ್ು-೨ ೦: ಪರತ್ತಯಂದು ಕಾರ್ವದ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲರ್ೊ ಬಂಡವಾಳ ಮತುತ ರಾಜಸವ 
ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಗಳರೆಡಕೊೆ ಯೇಜನಾವಾರು ಹಣದ ಸಿವೇಕೃತ್ತ ಮತುತ ಅದಕೆೆ ಪರತ್ತಯಾಗಿ ಭರಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ುನ 
ಸಪಷುವಾಗಿ ತೆ್ೊೇರಸುರ್ ಆರ್ರ್ಯರ್ರ್ನ್ುನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಯಾರಸಬೆೇಕು. 

ಮೊಲ ಹಣಕಾಸು ದಾಖ್ಲೆಗಳಾದ ಅನ್ುದಾನ್ ರ್ಹಿ, ಠೆೇರ್ಣಿ ರ್ಹಿ, ಭದರತೆ್ಗಳ ರ್ಹಿ, ಕಾಮಗಾರಗಳ 
ವೆಚ್ಚದ ರ್ಹಿ ಮುಂತ್ಾದರ್ುಗಳನ್ುನ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ು ದುಬವಲ ಆರ್ಥವಕ ನಿರ್ಂತರಣ 
ಕಾರ್ವವಿಧಾನ್ರ್ನ್ುನ ಹೆೊಂದತುತ. ಇದಲಿದ,ೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ 
ಇರ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತತದದ ನ್ಗದು ಪುಸತಕರ್ು ಅಪೊಣವವಾಗಿತುತ. ನ್ಗರೆೊೇತ್ಾಾನ್ ಯೇಜನೆರ್ಡಿ 
ರಾಜಕಾಲುವೆ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕರೆ್ನ್ುನ ಸೊಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿವಾಗಿ. ಆರ್ರ್ಯರ್ ತಯಾರಕೆರ್ು 
ನ್ೊಯನ್ತೆ್ಯಂದ ಕೊಡಿತುತ. 2013-14ರಂದ 2017-18ರ ಅರ್ಧಿರ್ಲಿ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ 
ವೆಚ್ಚರ್ು ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ ಒಟುು ವೆಚ್ಚದ ಶೆೇಕಡಾ ೨ರಂದ ೮ರರ್ಷುದದತು. ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 
ಪರತೆ್ಯೇಕ ಆರ್ರ್ಯರ್ವಿರಲ್ಲಲಿ ಮತುತ ಯಾರ್ುದೆೇ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ುನ ಕೆೈಗೆತ್ತತಕೆೊಳುದರುರ್ುದು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಮಳನೆಿೇರನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗೆಗೆ 
ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ ಬದಿತೆ್ರ್ ಕೆೊರತೆ್ರ್ನ್ುನ ಸೊಚಿಸುತತದ.ೆ 
  

ನಿಣವರ್ 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/kannada-english/%E0%B2%97%E0%B3%8B%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%86/%E0%B2%97%E0%B3%8B%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%86-meaning-in-english
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ಕಂಡಿ ಕ  
ಸ್ಂಖ  ಾ 

ಲ  ಕಕ ಪರಿಶ  ೋಧ ನಾ ಫಲ್ಲ ತ್ಾ ಂಶಗಳ ು 

6.1 ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ು ಹೆಚ್ಾಚಗಿ ಸಕಾವರದ ಅನ್ುದಾನ್ಗಳನ್ುನ ಅರ್ಲಂಬಿಸಿತುತ. 2013-14ರಂದ 
2017-18ರ ಅರ್ಧಿರ್ಲಿ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚರ್ು ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ ಒಟುು 
ರಾಜಸವ ಮತುತ ಒಟುು ವೆಚ್ಚದ ಶೆೇಕಡಾ ೨ರಂದ ೮ರಷ್ಾುಗಿದುದ, ನ್ಗಣಯವಾಗಿದದತು. 

6.2 ಆರ್ರ್ಯರ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲಿ್ಲ ತೆ್ೊೇರಸಲಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತುತ ನ್ಗದು ಪುಸತಕದಲಿ್ಲ 
ದಾಖ್ಲಾದ ವಾಸತವಿಕ ವೆಚ್ಚದ ನ್ಡುವೆ ರ್ಯತ್ಾಯಸಗಳಿದದರ್ು. ಇದು ಸಮನ್ವರ್ 
ಕಾರ್ವವಿಧಾನ್ದ ಮತುತ ವೆಚ್ಚರ್ನ್ುನ ಸರಯಾಗಿ ರ್ರದ ಮಾಡುರ್ಲಿ್ಲನ್ ಕೆೊರತೆ್ರ್ನ್ುನ 
ಸೊಚಿಸುತತದೆ ಮತುತ ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ಲಿ್ಲರುರ್ ಆರ್ಥವಕ ಅರ್ಶಸತನ್ುನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತತದ.ೆ 

6.3 ೧೪ನೆೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಬಿಬಿಎಂಪಿರ್ು ಒದಗಿಸಿದ ಹಣರ್ು `41.78 
ಕೆೊೇಟಿಗಳಷುು ಕಡಿಮಯಾಗಿದದತು. 

6.೪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಬೃಹತ್ ನಿೇರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ರು ಕಾಮಗಾರಗಳ ವೆಚ್ಚದ 
ಅನ್ುಸೊಚಿ, ಮಾಸಿಕ ಲೆಕೆಪತರಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳ ರ್ಹಿ ಮುಂತ್ಾದ ಮೊಲ 
ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಪರತ್ತ ದನ್ದ ಕೆೊನೆರ್ಲಿ್ಲ ಮುಕಾತರ್ದ ರ್ಶಲೆನ್ುನ 
ತೆ್ೊೇರಸದ ಕಾರಣ ಹಾಗೊ ನ್ಗದು ಮತುತ ಬಾಯಂಕ್್ ರ್ಶಲುೆಗಳ ನ್ಡುವೆ ಹೆೊಂದಾಣಿಕರೆ್ನ್ುನ  
ಮಾಡಿ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿವಾದದರಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದದ ನ್ಗದು ಪುಸತಕ 
ಅಸಮಪವಕವಾಗಿತುತ. 

ಬ  ಂಗಳ ೂ ರು     (ಇ.ಪಿ.ನಿವ  ೋದಿ ತ್) 
ದಿ ನಾ ಂಕ  ಪರಧ್ ಾ ನ ಮಹ ಾ ಲ  ೋಖ ಾ ಪಾ ಲ ರು (ಲ  ಕಕ ಪರಿಶ  ೋಧ ನ -I) 

ಮೆೋಲ ುಸ್ಹಿ ಮ ಾ ಡಿ ದ   

ನರ್ದ  ಹಲ್ಲ (ಗಿರಿೋಶ  ಚ್ ಂದ ರ ಮು ಮುವ) 
ದಿ ನಾ ಂಕ   ಭ ಾ ರತ್ ದ ಲ  ಕಕ ನಿಯಂತ್ ರಕರು ಮತ್ ುು ಮಹ ಾ ಲ  ಕಕ ಪರಿಶ  ೋಧ ಕರು 
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