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ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕನಯ್ದಿಯಡಿ ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ ೆ ನಿೀಡಲನದ ವಿರ್ನಯಿರ್ತಗಳು ಮತ್ನು ಹಿೆಂದ್ದನ್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧ್ರ್ಗೆಳಲಿಿ 
ಗಮನಿಸಿದ ಅೆಂಶಗಳ ಆಧನರದ ಮೀಲೆ, ಭನರತ್ದ ಲೆಕಕನಿಯೆಂತ್ಾಕರನ ಮತ್ನು ಮಹನಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧ್ಕರನ 2016-
17ರಿೆಂದ 2020-21ರವರಗೆಿನ್ ಅವಧಿಯ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧ್ರ್ೆಯನ್ನು ಕೆೈಗ್ೂೆೆಂಡರನ. 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ಟ್ನವ ಇಲನಖೆಗಳ ಕನಯಾವಿಧನನ್ಗಳು; ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ನಿೆಂದ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಲನದ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಲಿನಿ್ ದಕ್ಷತೆ, ಪರಿಣನಮಕನರಿತ್ವ ಮತ್ನು ಮಿತ್ವಯಯತೆ; ಕೂಲಿಯನಳುಗಳು ಮತ್ನು ಸ್ನಮಗಿಾಗಳ 
ಸ್ಟ್ೆಂಗಾಹಣೆ; ಆೆಂತ್ರಿಕ ನಿಯೆಂತ್ಾಣಗಳು ಮತ್ನು ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ನ್ ಲೆಕಕಪತ್ಾ ವಯವಸ್ೆಾಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಮಿೀಕ್ಷಿಸ್ಟ್ನವ 
ಉದೆಿೀಶದ್ದೆಂದ ಈ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧ್ರ್ೆಯನ್ನು ನ್ಡಸೆ್ಟ್ಲನಯಿತ್ನ. 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ಲಿ್ಲ ಗಮನಿಸಲಾದ ಪರಮುಖ ಅಾಂಶಗಳು 
4(ಜಿ) ವಿರ್ನಯರ್ತ ಅಧಿಸ್ಟ್ೂಚರೆ್ಗ್ ೆವಿರನದಿವನಗಿ, ಕನಮಗ್ನರಿ ವಹಿಸ್ಟ್ನವ ಸ್ಟ್ೆಂಸ್ೆಾಗಳು ₹2.00 ಕೂೆೀಟಿಗಿೆಂತ್ 
ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಮೌಲಯದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡನವಿಕೆಯ ಮನನ್ದೆಂಡಗಳಿಗ್ೆ ಹೊೆಂದ್ದಕಯೆನಗಿವೆಂತೆ 
ವಿಭಜಿಸ್ಟ್ನವ ಮೂಲಕ ವಹಿಸಿಕೊಟಟವು ಮತ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ್ ಟೆೆಂಡರ್ ಪಾಕ್ರಾಯ್ದಯನ್ನು 
ತ್ಪಿಿಸಿದವು. ಕನಯಾಕಾಮ ಆಯೀಜರೆ್, ತ್ಡೆರಹಿತ್ ವಿದನಯತ್ ಸ್ಟ್ರಬರನಜನ ಉಪಕರಣ (ಯನಪಿಎಸ್), 
ಭನರಿ ವಿದನಯತ್್ ಪಾವಹಣ ಮನಗಾಗಳ ಬದಲನವಣೆ ಮನೆಂತನದ ಅನ್ಹಾ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು 
ವಹಿಸಿಕೊಟಿಟರನವುದನ/ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿರನವುದನ್ನು ಸ್ಟ್ಹ ಗಮನಿಸ್ಟ್ಲನಗಿದೆ 
ಸ್ನಮಗಿಾಗಳ ಖರಿೀದ್ದ ಯೀಜರೆ್ಯನಗಲಿ ಅಥವನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಲನ ಬನಡಿಗ್ೆಗ್ ೆ
ಪಡೆದ ಯೆಂತೊಾೀಪಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನಗಲಿ ಲಭಯವಿರಲಿಲಿ. ಇಡನಗೆಂಟನ ಮೊತ್ುದ ಆಧನರದ ಮೀಲೆ 
ಗನೆಂಪನ ರ್ನಯಕರನಗಳಿಗ್ ೆ ಪನವರ್ತ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಗನೆಂಪನ ರ್ನಯಕರನಗಳು ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಆಳುಗಳು ಮತ್ನು ಯೆಂತೊಾೀಪಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ರನತನುರೆ ಎೆಂಬ 
ಸ್ಟ್ಕನಾರದ ಒಪಿಿಗ್ೆಯ ಉತ್ುರವು ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ ಅನ್ನಷ್ನಾನ್ಕಕೆ ಉಪ-ಗನರ್ತುಗ್ೆ ನಿೀಡಿರನವುದನ್ನು 
ಸ್ಟ್ೂಚ್ಚಸ್ಟ್ನತ್ುದೆ. ಪರಿೀಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಲನದ ಗನೆಂಪನ ರ್ನಯಕರನಗಳ ಜಿಎಸ್್ಟಿ/ಟಿನ್ ಸ್ನಾನ್ಮನನ್ವು 
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ದನಖಲೆಗಳಲಿಿ ಮರನಪರಿಶೀಲರೆ್ಯಿೆಂದ ಅವರ ಚಟನವಟಿಕಯೆನ ಗನರ್ತುಗ್ೆಕನಯಾ ಎೆಂಬನದನ 
ರ್ತಳಿದನಬೆಂದ್ದತ್ನ.  ಹೊರಗನರ್ತುಗ್ೆ ಸಿಬಬೆಂದ್ದ, ಎಇಗಳು ಮತ್ನು ಜೆಇಗಳನ್ನು ಗನೆಂಪನ ರ್ನಯಕರನಗಳು ಎೆಂದನ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಟ್ಲನಗಿದೆ ಮತ್ನು ಅವರಿಗ್ ೆಕನಮಗ್ನರಿ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದಿಕನಕಗಿ ಪನವರ್ತಗಳನ್ನು ಮನಡಲನಗಿದೆ.



ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧ್ರೆ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪಡೆದ 84,574 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ ೆಪಾರ್ತಯನಗಿ, ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ ೆಕೀೆವಲ 
24,014 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು (ಶೆೀಕಡ 28) ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಲನ ಸ್ನಧ್ಯವನಯಿತ್ನ. ಹಣ ಲಭಯವಿದಿರೂ 
ಕನಮಗ್ನರಿ ಆರೆಂಭಿಸ್ಟ್ನವಲಿಿ ಒೆಂದನ ರ್ತೆಂಗಳಿನಿೆಂದ 24 ರ್ತೆಂಗಳುಗಳವರೆಗ್ ೆಮಿರ್ತಮಿೀರಿದ ವಿಳೆಂಬವನಗಿದೆ. 
ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ ಲಭಯವಿರನವ ಸ್ಟ್ೆಂಪನ್ೂೂಲಗಳು ಮತ್ನು ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡಿರನವ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ ತ್ನಲರ್ಯೆಲಿಿ 
ತ್ನ್ು ಸ್ನಮಥಯಾವನ್ನು ವಿಶೆಿೀಷಿಸ್ಟ್ಲನ ಯನವ ಕನಯಾವಿಧನನ್ವನ್ೂು ಹೊೆಂದ್ದಲಿ. 
₹352.88 ಕೂೆೀಟಿಯಿೆಂದ ₹1,679.74 ಕೂೆೀಟಿವರೆಗ್ೆ ಹಣದ ಬಳಕಯೆನಗಿದಿರೆ, ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ ₹2,604 
ಕೂೆೀಟಿಯಿೆಂದ ₹4610.35 ಕೂೆೀಟಿವರಗೆ್ೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದನಕೊೆಂಡಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣನಮವನಗಿ 2020-
21ರ ಅೆಂತ್ಯದಲಿಿ, ₹17,320.30 ಕೂೆೀಟಿ ಶಲನಕ ಸ್ಟ್ೆಂಗಾಹಗ್ೊೆಂಡಿತ್ನು. ವಹಿಸ್ಟ್ಲನದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು 
ಸ್ಟ್ಕನಲದಲಿಿ ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಲನ ಅಸ್ಟ್ಮಥಾತ್ವನದ ಕನರಣ ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ನ್ಲಿಿ ಹಣ ಬಳಕಯೆನಗದೆ 
ಉಳಿದೆಂತನಯಿತ್ನ. 
₹303.76 ಕೂೆೀಟಿಗ್ ೆ ವರ್ಕಾ ಕೂೆೀಡ್ ನಿೀಡದ್ದರನವುದನ, ₹389.90 ಕೂೆೀಟಿ ಮೊತ್ುದ ಕೂೆಾೀಢೀಕರಣ 
ಮನೆಂಗಡಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸ್ಟ್ದ್ದರನವುದನ ಮತ್ನು ಅಮನನ್ತ್ನು ಖನತೆಯಲಿಿನ್ ಹಣವು ₹3.95 
ಕೂೆೀಟಿಯಿೆಂದ ₹66.92 ಕೂೆೀಟಿಗ್ೆ ಹೆಚಚಳವನಗಿರನವುದನ ಆರ್ಥಾಕ ನಿವಾಹಣೆ ಕಳಪೆಯನಗಿರನವುದನ್ನು 
ಸ್ಟ್ೂಚ್ಚಸ್ಟ್ನತ್ುದೆ. ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ ಹಣ ಬಿಡನಗಡೆಗ್ ೆಮನನ್ುವೆೀ ವೆಚಚ ಮನಡಿರನವುದನ, ಕನಮಗ್ನರಿ ವಹಿಸ್ಟ್ನವ 
ಸ್ಟ್ೆಂಸ್ೆಾಗಳು ಬಿಡನಗಡೆ ಮನಡಿದ ಹಣಕ್ರಕೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ವೆಚಚ ಮನಡಿರನವುದನ ಮತ್ನು ಅೆಂದನಜನ 
ಮೌಲಯಕ್ರಕೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ವೆಚಚ ಮನಡಿರನವುದನ ಆರ್ಥಾಕ ನಿಯೆಂತ್ಾಣಗಳು ಕಳಪೆಯನಗಿರನವುದನ್ನು 
ಸ್ಟ್ೂಚ್ಚಸ್ಟ್ನತ್ುವೆ. ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಬಿಲನಿಗಳಲಿಿ ರನಯಧ್ನ್ವನ್ನು ವಸ್ಟ್ೂಲಿ ಮನಡದ್ದರನವುದನ ಗನೆಂಪನ 
ರ್ನಯಕರನಗಳಿಗ್ೆ ಅನ್ನಚ್ಚತ್ ಲನಭ  ನಿೀಡನವಲಿಿ ಮತ್ನು ಸ್ಟ್ಕನಾರಕಕೆ ಆದನಯದ ನ್ರ್ಟದಲಿಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ನ. 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ ಅನ್ನಷ್ನಟನ್ದಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಲೊೀಪದೊೀರ್ಗಳು, ಕನಮಗ್ನರಿಗಳು ಪೂಣಾಗ್ೊೆಂಡ ಬಗೆ್ೆ 
ವರದ್ದ ಮನಡದ್ದರನವುದನ ಮತ್ನು ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚಗಳು, ಅೆಂರ್ತಮ ಬಿಲ್್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಲಿಿಸ್ಟ್ದ್ದರನವುದನ ಮತ್ನು 
ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸ್ಟ್ದ್ದರನವುದನ ಮತ್ನು ಕನಮಗ್ನರಿ ವಹಿಸಿದ ಸ್ಟ್ೆಂಸ್ೆಾಗಳಿಗ್ ೆ ಉಳಿತನಯ ಹಣವನ್ನು 
ವಗ್ನಾಯಿಸ್ಟ್ದ್ದರನವುದನ ಮೀಲಿವಚನರಣೆ ಮತ್ನು ಅನ್ನಸ್ಟ್ರಣನ ಕನಯಾವಿಧನನ್ದ ಕೂೆರತಯೆನ್ನು 
ಸ್ಟ್ೂಚ್ಚಸ್ಟ್ನತ್ುವೆ. 
ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ನ್ಲಿಿ ಗನಣಮಟಟ ನಿಯೆಂತ್ಾಣ ವಯವಸೆ್ಾಯನ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿಲಿ. ಮೂರನ ಹೆಂತ್ದ ಗನಣಮಟಟ 
ನಿಯೆಂತ್ಾಣ ಕನಯಾವಿಧನನ್ವನ್ನು ನಿಯಮನನ್ನಸ್ನರ ಸ್ಟ್ೂಕು ರಿೀರ್ತಯಲಿಿ ಪನಲಿಸ್ಟ್ಲನಗಿಲಿ. ಮೂರರೆ್ೀ ವಯಕ್ರು 
ಮೀಲಿವಚನರಕರನ್ನು ರೆ್ೀಮಕ ಮನಡಿಲಿ, ಗನಣಮಟಟ ನಿಯೆಂತ್ಾಣ ವಿಭನಗಗಳು ನಿಷಿಕಿಯವನಗಿವೆ ಮತ್ನು 
ಲೊೀಕೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲನಖನ ಕೈೆಪಿಡಿಯಲಿಿ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಿದ ಗನಣಮಟಟ ನಿವಾಹಣನ ವಯವಸೆ್ಾ ಮತ್ನು 
ಗನಣಮಟಟ ಭರವಸೆ್ ಕನಯಾಕಾಮ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿಲಿ. 
1974ರಲಿಿ ರೂಪಿಸ್ಟ್ಲನದ ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ನ್ ಸ್ನಾಯಿ ಆದೆೀಶಗಳನ್ನು ಆನ್ೆಂತ್ರ ಸ್ನವಾಜನಿಕ 
ಸ್ಟ್ೆಂಗಾಹಣೆಯಲಿಿ ಪನರದಶಾಕತಗೆ್ನಗಿ ಕಟೆಿಪಿಪಿ ಕನಯ್ದಿ, 1999ರ ನಿಬೆಂಧ್ರೆ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ೂಕುವನಗಿ 
ಅಳವಡಿಸ್ಟ್ಲನ ಪರಿರ್ಕರಿಸ್ಟ್ಲನಗಿಲಿ/ನ್ವಿೀಕರಿಸ್ಟ್ಲನಗಿಲಿ. ಅಗತ್ಯವಿದಿೆಂತ್ಹ ಲೆಕಕಪತ್ಾ ನಿಯೆಂತ್ಾಣಗಳಲಿಿ 
ಕೂೆರತಯೆನ ಸ್ನಾಯಿ ಆದೆೀಶಗಳನ್ನು ಕನಿರ್ಾವನಗಿ ಅನ್ನಸ್ಟ್ರಿಸ್ಟ್ಲನಗಿರನವುದನ್ನು ಸ್ಟ್ೂಚ್ಚಸ್ಟ್ನತ್ುದೆ. ಮನಸಿಕ 
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ವರದ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಲಿಿಸ್ಟ್ದ್ದರನವುದರಿೆಂದನಗಿ, ಮೆಂಡಳಿಯನ ಸ್ಟ್ೂಕು ನಿಧನಾರಗಳನ್ನು ತೆಗ್ದೆನಕೂೆಳಳಲನ 
ಅವಶಯವಿದಿ, ಮನಸಿಕ ಲೆಕಕಪತ್ಾಗಳು/ತೆೈಮನಸಿಕ ಹಣಕನಸ್ಟ್ನ ತ್ಖುೆೆಃಗಳನ್ನು ಮೌಲಯಮನಪನ್ ಮನಡಲನಗಲಿಲಿ 
ಸಿಎಜಿ ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ಾಾರ ೆ

1. ರನಜಯ್ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಕನಮಗ್ನರಿ್ವಹಿಸ್ಟ್ನವ್ಸ್ಟ್ೆಂಸ್ೆಾಗಳು್ಮತ್ನು್ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್್ನ್ಡನವ್ೆನಿಧಿಗಳ್
ನಿಯತ್ಕನಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಮನ್ವಯವನ್ನು್ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕನ. ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಅರೆಂಭಿಸ್ಟ್ನವಲಿಿನ್್್
ವಿಳೆಂಬಕೆಕ್ಹೊಣೆಗ್ನರಿಕಯೆನ್ನು್ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ಟ್ಬೆೀಕನ. 

2. ಇಲನಖೆಗಳು್ ಟೆೆಂಡರ್್ ಪಾಕ್ರಾಯ್ದ್ ನ್ಡೆಸ್ಟ್ದ್ದರಲನ್ ಕನರಣಗಳನ್ನು್ ನಿೀಡನವ್ ಜೊತೆಗ್ೆ್
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು್ರೆ್ೀರವನಗಿ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲನ್ವಿವರವನದ್ಸ್ಟ್ಮಥಾರೆ್ಯನ್ನು್ನಿೀಡನವುದನ್ನು್್
ರನಜಯ್ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಕಡನಾಯಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಬೀೆಕನ. ವಹಿಸ್ಟ್ನವಿಕಯೆ್ರ್ರತ್ನುಗಳನ್ನು್ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದ್ತ್ಪಿಿತ್ಸ್ಟ್ಾ್
ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ವಿರನದಿ್ರನಜಯ್ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಕಾಮ್ಕೈೆಗ್ೂೆಳಳಬೆೀಕನ. 

3. ಅೆಂದನಜನಪಟಿಟಗಳ್ ತ್ಯನರಿಕ,ೆ ಪರಿಶೀಲರೆ್್ಮತ್ನು್ಮೆಂಜೂರನರ್ತಯ್ಪಾರ್ತ್ ಹೆಂತ್ದಲಿಿಯೂ್
ಜವನಬನಿರಿ್ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ಟ್ಲನಗಿದ್ೆ ಎೆಂಬನದನ್ನು್ ರನಜಯ್ ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕನ. 
ಹೊಣೆಗ್ನರಿಕಯೆನ್ನು್ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲನ್ ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ನ್್ ಸ್ನಾಯಿ್ ಆದೆೀಶಗಳನ್ನು್
ಸ್ಟ್ೂಕುವನಗಿ್ಪರಿರ್ಕರಿಸ್ಟ್ಬೆೀಕನ 

4. ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು್ಸ್ಟ್ವತ್ೆಃ್ನಿವಾಹಿಸ್ಟ್ನತ್ುದೆ್ಮತ್ನು್ ್ಗನೆಂಪನ್ರ್ನಯಕರನಗಳಿಗ್ೆ್
ವಹಿಸ್ಟ್ನವುದ್ದಲಿ್ ಎೆಂಬನದನ್ನು್ ರನಜಯ್ ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕನ. ಟೆೆಂಡರ್್ಪಾಕ್ರಾಯ್ದ್
ಅನ್ನಸ್ಟ್ರಿಸ್ಟ್ದಯೆ್ದೀ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು್ ಉಪ-ಗನರ್ತುಗ್ೆ್ ನಿೀಡನವುದಕೆಕ್ ಹೊಣೆಗ್ನರಿಕೆ್
ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ಟ್ಬೆೀಕನ್ ಹನಗೂ್ ಪಾರ್ತ್ ಕನಮಗ್ನರಿಯಲಿಿ್ ರೆ್ೀಮಿಸಿಕೂೆೆಂಡ್ ಕೂಲಿಯನಳುಗಳಿಗ್ೆ್
ಪನವರ್ತಗಳ್ವಿವರಗಳನ್ನು್ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಡಿಜಿಟಲ್್ದತನುೆಂಶವನಗಿ್ನಿವಾಹಿಸ್ಟ್ನವುದನ್ನು್ರನಜಯ್
ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕನ. 

5. ಸ್ಟ್ಕನಲದಲಿಿ್ ಹಣ್ ಬಿಡನಗಡೆ್ ಮತ್ನು್ ಸ್ಟ್ಕನಲದಲಿಿ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು್ ಪೂರೆೈಸ್ಟ್ನವುದನ್ನು್
ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲನ, ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯನ್ ರೂಢಸಿಕೊೆಂಡಿರನವೆಂತೆ, ಇತ್ರ್ ಇಲನಖೆಗಳ ್
ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ರೆ್ೂೆಂದ್ದಗ್ೆ್ ಒಪಿೆಂದ್ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳವುದನ್ನು್ ರನಜಯ್ ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್
ಕಡನಾಯಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಬೀೆಕನ. 

6. ಕಟೆಿಪಿಪಿ್ಕನಯ್ದಿಯನ್ನು್ಉಲಿೆಂಘಿಸಿ್ಸ್ನಮಗಿಾಗಳ್ಖರಿೀದ್ದ್ಮನಡಿರನವುದಕಕೆ್ಮತ್ನು್ಮನಪನ್್
ಪನಸ್ಟ್ುಕಗಳಲಿಿ್ಸ್ಟ್ೂಕು್ರಿೀರ್ತಯ್ದನಖಲನರ್ತಗಳಿಲಿದೆಯ್ದೀ್ಪನವರ್ತಗಳನ್ನು್ಮನಡಿರನವುದಕಕೆ್ರನಜಯ್
ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಹೊಣೆಗ್ನರಿಕ್ೆನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ಟ್ಬೀೆಕನ. 

7. ರನಜಯ್ ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ ತ್ತನಕಲದ್ಮೀಲಿವಚನರಣೆಗ್ನಗಿ್ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರನವ್ಯೀಜರೆ್್
ನಿವಾಹಣೆ್ಸ್ನಫ್ಟ್ವೆೀರ್್(ಭೂಸಿರಿ) ಅನ್ನು್ಸ್ನಮಗಿಾ್ನಿವಾಹಣೆ್ವಯವಸೆ್ಾಯನ್ೂು್ಒಳಗ್ೊೆಂಡೆಂತೆ್
ಮತ್ನು್ ವಹಿಸಿದ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಭೌರ್ತಕ್ಮತ್ನು್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪಾಗರ್ತಯ್ಜನಡನ್ ಹಿಡಿದನ್ ಸ್ಟ್ೂಕು್
ನಿಧನಾರಗಳನ್ನು್ ತೆಗ್ದೆನಕೊಳಳಲನ್ ವಹಿಸಿದ್ ಇಲನಖೆಗಳಿಗ್ೆ್ ಒೆಂದನ್ ಮನಡೂಯಲ್್್ ಒದಗಿಸಿ್
ನ್ವಿೀಕರಿಸ್ಟ್ಲನ/ಮನಪಾಡಿಸ್ಟ್ಲನ್ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ೆ್ಸ್ಟ್ೂಚರೆ್್ನಿೀಡಬೆೀಕನ. 
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8. ರನಜಯ್ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಮೂರನ್ಹೆಂತ್ದ್ಗನಣಮಟಟದ್ಮೀಲಿವಚನರಣನ್ವಯವಸೆ್ಾಯ್ಅನ್ನಷ್ನಾನ್ವನ್ನು್
ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕನ್ ಮತ್ನು್ ನಿಷಿಕಿಯವನಗಿರನವ್ ಗನಣಮಟಟ್ ನಿಯೆಂತ್ಾಣ್ ವಿಭನಗಗಳನ್ನು್
ಕನಯೀಾನ್ನೂಖಗ್ೂೆಳಿಸ್ಟ್ಬೆೀಕನ. 

9. ಕಟೆಿಪಿಪಿ್ಕನಯ್ದಿಯ್ನಿಬೆಂಧ್ರೆ್ಗಳು, ಲೊೀಕೊೀಪಯೀಗಿ್ಇಲನಖಯೆ್ಲೆಕಕಪತ್ಾ್ಕೈೆಪಿಡಿ್ಮತ್ನು್
ಇಲನಖನ್ ಕೈೆಪಿಡಿಗಳ್ಪರಿರ್ಕರಣೆಗಳು್ಮತ್ನು್ ಸ್ಟ್ೆಂಬೆಂಧಿತ್್ಇತ್ರ್ ಶನಸ್ಟ್ನ್ಬದಿ್ ನಿಯಮಗಳು್
ಹನಗೂ್ಖರಿೀದ್ದ್ಮತ್ನು್ಅನ್ನಷ್ನಟನ್ಕಕೆ್ಸ್ಟ್ೆಂಬೆಂಧಿತ್್ಮನಗಾಸ್ಟ್ೂಚ್ಚಗಳನ್ನು್ಗಮನ್ದಲಿಿಟನಟಕೂೆೆಂಡನ್
ರನಜಯ್ ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ನ್್ ಸ್ನಾಯಿ್ ಆದೆೀಶಗಳ್ ನಿಯತ್ಕನಲಿಕ್ ಪರಿರ್ಕರಣೆಯನ್ನು್
ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕನ.  ದರಪಟಿಟ್ ಮತ್ನು್ ಚನಲಿು ಮನರನಕಟೆಟ್ ದರಗಳಿಗ್ೆ ಅನ್ನಗನಣವನಗಿ 
ದರಗಳ್ ನಿರೆಂತ್ರ್ ನ್ವಿೀಕರಣಕನಕಗಿ್ ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್್ ಕನಯಾವಿಧನನ್ವನ್ನು್
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸ್ಟ್ಬೀೆಕನ. 

10. ವಹಿಸ್ಟ್ಲನದ್ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು್ಸ್ಟ್ಕನಲದಲಿಿ್ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಲನ್ಲಭಯವಿರನವ್ಮನನ್ವಶಕ್ರುಯ್
ಆಧನರದ್ ಮೀಲೆ್ ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು್ ಸಿವೀಕರಿಸ್ಟ್ನವುದನ್ನು ಅಥವನ್
ನಿರನಕರಿಸ್ಟ್ನವುದನ್ನು್ರನಜಯ್ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕನ. 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆರ್ ಪರತಿಕ್ರರಯೆ 
• ಗನೆಂಪನ್ ರ್ನಯಕರನಗಳ್ ಪಟಿಟ್ ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಟ್ಲನಗನವುದನ್ ಮತ್ನು್ ಅದರೆಂತೆ್ ಪನವರ್ತಗಳನ್ನು್

ಕಾಮಬದಿಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಲನಗನವುದನ್ಎೆಂದನ್ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ಉತ್ುರಿಸಿತ್ನ. ವಿಭನಗಗಳು/ಉಪ-ವಿಭನಗಗಳು್
ಶನಸ್ಟ್ನ್ಬದಿ್ಕಡಿತ್ಗಳನ್ನು್ಮನಡಬೆೀಕನಗಿರನವುದರಿೆಂದ್ಮೆಂಡಳಿಯನ್ಆನ್ಲೆೈನ್ಪನವರ್ತಗಳನ್ನು್
ಮನಡಲನ್ಸ್ನಧ್ಯವನಗನವುದ್ದಲಿ್ಎೆಂದೂ್ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್ರ್ತಳಿಸಿತ್ನ. ಆನ್ಲೆೈನ್ಪನವರ್ತಗಳು್ಹೆಚನಚ್
ಪನರದಶಾಕತಯೆನ್ನು್ ಮತ್ನು್ ಲೆಕಕಪತ್ಾ್ ನಿವಾಹಣೆಯ್ ಮೀಲೆ್ ಸ್ಟ್ೂಕು್ ನಿಯೆಂತ್ಾಣವನ್ನು್
ತ್ರನವುದರಿೆಂದ್ ಸ್ಟ್ಕನಾರದ್ ಪಾರ್ತಕ್ರಾಯ್ದಯನ್ ಸಿವೀಕನರನಹಾವನಗಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ,್ ಗನೆಂಪನ್
ರ್ನಯಕರನಗಳ್ ಪಟಿಟ್ ತ್ಯನರಿಕಯೆನ್ ಗನರ್ತುಗ್ೆದನರರನಗಳನ್ನು್ ಗನೆಂಪನ್ ರ್ನಯಕರನಗಳನಗಿ 
ಕಾಮಬದಿಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ನವುದರಲಿಿ್ಪರಿಣಮಿಸ್ಟ್ಬಹನದನಗಿದೆ.   

• 1974ರಲಿಿ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ ಸ್ನಾಯಿ್ ಆದೆೀಶಗಳು ಅೆಂದ್ದನ್್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗ್ೆ್ ಅನ್ನಗನಣವನಗಿದಿವು್
ಆಧನರದ್ಮತ್ನು್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನ್ನು್ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ್ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸ್ಟ್ಲನ್ಇೆಂದ್ದನ್್
ಅವಶಯಕತೆಗ್್ೆತ್ಕಕೆಂತೆ್ಸ್ನಾಯಿ್ಆದೆೀಶಗಳನ್ನು್ರ್ತದನಿಪಡಿ್ಮನಡನವ್ಅಗತ್ಯವಿದೆ್ಎೆಂದನ್ಸ್ಟ್ಕನಾರವು್
ಒಪಿಿಕೂೆೆಂಡಿತ್ನ.  
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 ಅಧ್ಯಾಯ 1 - ಪರಿಚಯ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ಗ್ನಾಮೀಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖೆ (ಆರ ಡಿಪಿಆರ ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ ಫ್ನಾಸರಕಚರ ಡೆವಲಪ ಮಂಟ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ (ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್ ), 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ  ರ್ನಮಗ್ನರಗಳ ಅನತಷ್ನಾನ ಮತ್ತು ಆಸಿುಗಳ ರಚರೆ್ಯಲಿ್ಲ 
ತೊಡಗಿಸಿರೆ್ೂಂಡಿದೆ. ಇದತ 1971ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಸೆೀರೆ್ಯ ನಿದೆೀಾಶರ್ನಲಯವನಗಿ ಪ್ನಾರಂಭವನಯಿತ್ತ ಮತ್ತು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ಸಂಪೂರ್ಾ ಮನಲ್ಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಲನಯಂಡ್ ಆಮಾ 
ರ್ನಪ್ೊಾರೀೆಷನ (ರ್ಎೆಲ್ ಎಸಿ)' ಎಂದತ ಸನಾಪಿಸಲನಯಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟಾ 1974) ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟಾ 2009ರಲ್ಲಿ 
‘ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್ ̓ ಎಂದತ ಮರತರ್ನಮಕರರ್ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. 

1.1 ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನ ಉದೆದೇಶಗಳು 

ಈ ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಉದೆದೀಶಗಳನಗಿದದವು 
➢ ನಿರತದೊಯೀಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮ ಆದನಯದ ಉದೊಯೀಗದಲ್ಲಿರತವ ಗ್ನಾಮೀರ್ ಯತವಕರಗ್ೆ 

ಅವರ ರ್ೌಶಲಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಪರಸಿಾತಿಗಳನತು ಸತಧನರಸಲತ ಸನಕಷತಾ 
ಉದೊಯೀಗ್ನವರ್ನಶಗಳನತು ಒದಗಿಸತವ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಗ್ನಾಮೀರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೀಜ್ರೆ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಮಾಕ ಆಧನರತ್ ರ್ನಮಗ್ನರಗಳ ಅನತಷ್ನಾನ. 

➢ ಹೆಚ್ಚಚನ ವೆಚಚ ಮತ್ತು ಗ್ನಾಮೀರ್ ಬಡವರ ಶೆ ೀಷಣೆಯನತು ತ್ಪಿಿಸಲತ ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳನತು 
ತೊಡೆದತಹನಕತವ ಮೂಲಕ ಎಲನಿ ಗ್ನಾಮೀರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿವಿಲ್ ರ್ನಮಗ್ನರಗಳನತು ಸವತ್ಃ 
ರೆ್ೀರವನಗಿ ಮೀಲ್ಲವಚನರಣೆ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಅನತಷ್ನಾನಗ್ೊಳಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ 
ಹರ್ದ ಪೂರ್ಾ ಮೌಲಯವನತು ಜ್ನರಗ್ೆ ತ್ಲತಪಿಸತವುದತ. 

➢ ಸಮಗಾ ಪಾದೀೆಶನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜ್ಲಸಂಪನೂೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೆೈನತಗ್ನರರ್ೆ, ಮೀನತಗ್ನರರ್,ೆ ಸರ್ಣ 
ನಿೀರನವರ, ಗ್ನಾಮೀರ್ ಸಂಪಕಾ, ಸೆೀತ್ತವಗೆಳು, ರಸೆುಗಳು, ಕಟಾಡ ನಿಮನಾರ್ಗಳಂತ್ಹ 
ಶನಲೆಗಳು, ಆಸಿತೆಾಗಳು, ವಸತಿ ಕಟಾಡಗಳು ಹನಗೂ ಮರ್ತಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೆ 
ಪೂರಕವನದ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತು ನಿಮಾಸಲತ ಸಹನಯ ಮನಡತವುದತ. 

1.2 ಸಂಘಟನಯ ವ್ಾವ್ಸ್ೆೆ 

ವಯವಸನಾಪಕ ನಿದೆೀಾಶಕರತ (ಎಮ ಡಿ) ಕಂಪನಿಯ ಮತಖ್ಯಸಾರನಗಿರತತನುರೆ. ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್ ನ 
ಚಟತವಟಿರ್ಗೆಳನತು ರನಜ್ಯ ಸರ್ನಾರದ್ಧಂದ ರ್ನಮನಿದೆೀಾಶನಗ್ೊಂಡ ನಿದೆೀಾಶಕರ ಮಂಡಳಿಯತ 
ನಿಯಂತಿಾಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಿಸತತ್ುದೆ. 1 ಆಗಸ್ಟಾ 2021 ರಂತೆ, ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್  ಮೂರತ ಮತಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಿಯರ ಗಳನತು (ಸಿಇ) ಹೊಂದ್ಧದತದ, ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ವಲಯಗಳು, 41 ವಿಭನಗಗಳು ಮತ್ತು 
90 ಉಪ-ವಿಭನಗಗಳು (ಪ್ನಾಜಕೆ್ಟಾ ಇಂಪಿಿಮಂಟಿಂಗ ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಿಡತತ್ುವೆ) 
ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುವೆ. ಇವುಗಳು ರ್ಳೆಗ್ ೆ ನಕ್ಷ ೆ 1.1ರಲ್ಲಿ ತೊೀರಸಿರತವಂತೆ, ಅನತಕಾಮವನಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ (ಎಸ್ಟ ಇ), ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ (ಇಇ) ಮತ್ತು ಸಹನಯಕ 
ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ (ಎಇಇ) ರೆ್ೀತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸತತ್ುವೆ. 
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1.3 ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಯ ಉದದೆೇಶಗಳು

ಈ ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳನತು ಪರಶೀಲ್ಲಸತವುದತ ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧ್ರೆ್ಯ ಉದೆದೀಶವನಗಿತ್ತು: 
➢ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ನರದಶಾಕತ ೆ(ರ್ಟೆಿಪಿಪಿ) ರ್ನಯಿದೆ, 1999ರ ಸೆಕ್ಷನ 

4(ಜಿ) ನಿಬಂಧ್ರೆ್ಗಳನತು ಅನವಯಿಸತವ ಮೂಲಕ ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್ ಗ್ೆ ರ್ನಮಗ್ನರಗಳನತು 
ವಹಿಸಿರೆ್ೂಡತವ ಸರ್ನಾರದ ಇಲನಖೆಗಳ ಕಾಮವು ಸಮರ್ಾನಿೀಯವನಗಿತೆುೀ; 

➢ ಒಪಿಿಸಲನದ ರ್ಲೆಸಗಳನತು ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್  ಸಮರ್ಾವನಗಿ, ಪರಣನಮರ್ನರಯನಗಿ ಮತ್ತು 
ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಗತರ್ಮಟಾದ ಮನನದಂಡಗಳಿಗ್ೆ ಬದಿವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿತೆುೀ; 

➢ ನಿಮನಾರ್ ಸನಮಗಿಾಗಳು, ರ್ನಮಾಕರತ ಮತ್ತು ಯಂತೊಾೀಪಕರರ್ಗಳ ಖ್ರೀದ್ಧಯನತು 
ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್  ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ವಯಯರ್ನರಯನಗಿ ಮತ್ತು ರ್ೆೀರವನಗಿ ಮನಡಿತೆುೀ; 

➢ ಲೆಕಕಪತ್ಾ ವಯವಸೆಾ/ತೆರಗ್ ೆಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ಆಂತ್ರಕ ನಿಯಂತ್ಾರ್ ವಯವಸೆಾ ಜೊತೆಗ್ ೆ ರ್ನಮಗ್ನರ 
ವಹಿಸಿರೆ್ೂಡತವ ಇಲನಖಗೆಳ ೆಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಮನವಯವು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿತೆುೀ; 

1.4 ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಯ ಮಯನದಂಡಗಳು 

ಈ ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳು ರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೀಧ್ರೆ್ಯ ಮನನದಂಡಗಳನಗಿದದವು: 
➢ ಸನಾಯಿ ಆದೆೀಶಗಳು, ರ್ಎೆಲ್ ಎಸಿ/ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್  ಖ್ರೀದ್ಧ ಮತ್ತು ರ್ನಯನಾಚರಣೆ ರ್ೈೆಪಿಡಿ. 
➢ ಲೊೀರ್ೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲನಖೆ/ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ ಇಲನಖೆ (ಪಿಆರ ಇಡಿ) 

ಮತ್ತು ಸರ್ನಾರದ ಇತ್ರ ಇಲನಖೆಗಳು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದರಪಟಿಾ/ಪಾಮತಖ್ ಸನಮಗಿಾಗಳ 
ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತವ ಮನರತಕಟೆಾ ದರಗಳು). 

➢ ರಸೆು ಸನರಗ್ೆ ಮತ್ತು ಹೆದನದರಗಳ ಸಚ್ಚವನಲಯ (ಮನತ್ ಾ)/ಗ್ನಾಮೀಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಚ್ಚವನಲಯ/ಭನರತಿೀಯ ರಸೆು ರ್ನಂಗ್ೆಾಸ್ಟ (ಐಆರ ಸಿ) ಮತ್ತು ಪಾಧನನ ಮಂತಿಾ ಗ್ನಾಮ ಸಡಕ್ಟ 
ಯೀಜ್ರೆ್ (ಪಿಎಮ ಜಿಎಸ್ಟ ವೆೈ) ರ್ನಯಾಕಾಮದ ಮನಗಾಸೂಚ್ಚಗಳು. 

➢ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೀರ್ೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲನಖೆ ಲೆಕಕಪತ್ಾ ರ್ೂೆೀಡ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೊೀರ್ೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲನಖೆ ರ್ನಮಗ್ನರಗಳ ರ್ೂೆೀಡ್/ರ್ೈೆಪಿಡಿ, ರ್ಟೆಿಪಿಪಿ ರ್ನಯಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಹರ್ರ್ನಸತ ಸಂಹಿತೆ. 

➢ ಭನರತ್ ಸರ್ನಾರ/ರನಜ್ಯ ಸರ್ನಾರದ ಆದೆೀಶಗಳು, ರನಜ್ಯ ಸರ್ನಾರದ್ಧಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ 
ಸೂಚರ್ಗೆಳು/ಮನಗಾಸೂಚ್ಚಗಳು/ರ್ನಮಗ್ನರ ವಹಿಸತವ ಇಲನಖೆಗಳ ಆದೆೀಶಗಳು, 
ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳ ನಡನವಳಿಗಳು, ಗತತಿುಗ್ೆ ಒಪಿಂದದ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಇತನಯದ್ಧ. 

➢ ರ್ನಮಗ್ನರ ವಹಿಸಿರೆ್ೂಡತವ ಸಂಸೆಾಗಳು/ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರ್ನಲರ್ನಲರ್ಕೆ ತ್ಯನರಸಲನದ ಕ್ರಾಯನ 
ಯೀಜ್ರೆ್ಗಳು. 

1.5 ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಯ ವ್ಯಾಪ್ತ ಿಮತ್ತ ಿವಿಧ್ಯನ 

2016-17 ರಂದ 2020-21ರ ಅವಧಯ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೀಧ್ರೆ್ಯನತು ಜ್ತಲೈೆ 2021 
ರಂದ ಮನರ್ಚಾ 2022ರ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್  ವಯವಸನಾಪಕ ನಿದೆೀಾಶಕರತ ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಆರತ 
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ವಲಯಗಳನತು1 ಒಳಗ್ೊಂಡಂತ ೆ 24 ಉಪ-ವಿಭನಗಗಳ ಕಚೆೀರಗಳ ದನಖ್ಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖೆಯ 
ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲನಯಿತ್ತ. ಉಪ-ವಿಭನಗಗಳ ಆಯ್ಕಕಗ್ನಗಿ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೀಧ್ರೆ್ಯತ ಯನದೃಚ್ಚಿಕ ಮನದರ 
ವಿಧನನವನತು ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ೂಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅನತಬಂಧ-Iರಲ್ಲಿ ತೊೀರಸಿರತವಂತೆ ಪಾತಿ ಆರತ 
ವಲಯಗಳಿಂದ ರ್ನಲತಕ ಉಪ-ವಿಭನಗಗಳನತು ಆಯ್ಕಕಮನಡಲನಗಿದೆ. ಪಾತಿ ಆಯದ ಉಪ-ವಿಭನಗದೊಳಗಿನ 
ರ್ನಮಗ್ನರಗಳ ಆಯ್ಕಕಯತ ರ್ನಮಗ್ನರಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಮೌಲಯವನತು ಆಧ್ರಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಆಯದ 
ಉಪವಿಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನಯಾಗತ್ಗ್ೊಂಡ ಒಟನಾರೆ 37,906 ರ್ನಮಗ್ನರಗಳಲ್ಲಿ 1,379 ರ್ನಮಗ್ನರಗಳನತು 
ಪರೀಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖೆಗ್ ೆ ಆಯ್ಕಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಉಪ-ವಿಭನಗಗಳ ಅನತಸನರ ಆಯದ ರ್ನಮಗ್ನರಗಳ 
ವಿವರಗಳನತು ಅನತಬಂಧ-IIರಲ್ಲಿ ತೊೀರಸಲನಗಿದೆ. ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್ ನ ಎಇಇ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ೆಂದ್ಧಗ್ೆ ಜ್ಂಟಿ 
ಭೌತಿಕ ಪರಶೀಲರೆ್ಯನತು ಸಹ ನಡೆಸಲನಯಿತ್ತ. 

18 ಆಗಸ್ಟಾ 2021ರಂದತ ನಡೆದ ಪಾವೀೆಶ ಸಮನವೆೀಶದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೀಧ್ರ್ನ ಉದೆದೀಶಗಳು, 
ವನಯಪಿು ಮತ್ತು ವಿಧನನವನತು ಆರ ಡಿಪಿಆರ  ಇಲನಖೆಯ ಪಾಧನನ ರ್ನಯಾದಶಾಯವರೂೆಂದ್ಧಗ್ೆ 
ಚಚ್ಚಾಸಲನಯಿತ್ತ. ಆರ ಡಿಪಿಆರ  ಇಲನಖೆಯ ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ರ್ನಯಾದಶಾಯವರೂೆಂದ್ಧಗ್ೆ ನಿಗಾಮನ 
ಸಮನವೆೀಶವನತು 13 ಜ್ತಲೈೆ 2022 ರಂದತ ನಡಸೆಲನಯಿತ್ತ. 

1.6  ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೀಧ್ರೆ್ಯನತು ನಡೆಸತವಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯ ಸರ್ನಾರ, ಆರ ಡಿಪಿಆರ ಇಲನಖೆ, 
ಬೆಂಗಳ ರನ ರ್ಆೆರ ಐಡಿಎಲ್ ವಯವಸನಾಪಕ ನಿದೆೀಾಶಕರ ಕಚೆೀರ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಲನದ 
ಉಪ-ವಿಭನಗಗಳು ನಿೀಡಿದ ಸಹರ್ನರ ಮತ್ತು ಸಹನಯರೆ್ಕ ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧ್ರೆ್ಯತ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುದೆ. 

1.7 ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಫಲಿತಯಂಶಗಳ ಜೆ ೇಡಣ ೆ

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ  ಕಂಡತಬಂದಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳನತು ಈ ರ್ಳೆಗಿನಂತೆ 
ಲೆಕಕಪರಶೆ ೀಧ್ರ್ನ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗ್ ೆಅನತಗತರ್ವನಗಿ ಸಂಯೀಜಿಸಲನಗಿದೆ: 

ಅಧನಯಯ 2: ಹರ್ರ್ನಸತ ನಿವಾಹಣೆ 

ಅಧನಯಯ 3: ರ್ನಮಗ್ನರಗಳ ವಹಿಸತವಿರೆ್, ಅಂದನಜ್ತಪಟಿಾಗಳು ಮತ್ತು ಅನತಮೀದರೆ್ಗಳು 

ಅಧನಯಯ 4: ರ್ನಮಗ್ನರಗಳ ಅನತಷ್ನಾನ 

ಅಧನಯಯ 5: ಲೆಕಕಪತ್ಾ ನಿವಾಹಣೆ, ಆಂತ್ರಕ ನಿಯಂತ್ಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಲ್ಲವಚನರಣ ೆ

1 ಬೆಳಗ್ನವಿ, ಬೆಂಗಳ ರತ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳ ರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲರ್ೆ, ಸೆಂಟಾಲ್, ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ. 
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  ಅಧ್ಯಾಯ 2 - ಹಣಕಯಸು ನಿರ್ವಹಣೆ  

 
ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಂದ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ ಕೇೆಂದರ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಮತ್ುು ಕೇೆಂದರ ಕಛೇೆರಿಯಂದ 
ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳಗ ೆಅಂತಿಮ ಖಯತೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕಯೆಯಗುರ್ರ್ರಗೆಿನ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಕಳೆಗಿನ 
ನಕ್ಷೆ 2.1ರಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ನಕ್ಷೆ 2.1: ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಆಧ್ಯರ: ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಒದಗಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿ 

 

2017-18ರಿಂದ ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಂದ ಸಿವೇಕರಿಸಲಯದ ₹303.76 ಕ ೆೇಟಿ ಮೌಲ್ಾದ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗ ೆಅಗತ್ಾವಯಗಿದದ ರ್ರ್ಕವ ಕ ೆೇಡ್ ನಿೇಡಲಯಗಿರಲ್ಲಲ್ ಿಎಂಬುದನುು ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿದೆ.  ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನುವೆೇ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು 
ಆರಂಭಿಸಿರುರ್ುದು ಮತ್ುು  ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಿದದಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚ್ುು ವೆಚ್ು 
ಮಯಡುತಿುರುರ್ ಸಂದರ್ವಗಳನುು ಲೆಕಕಪರಿಶ ೆೇಧನೆಯಲ್ಲಿ  ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಇದಲ್ಿದೆ, 15 ಕಯಮಗಯರಿಗಳಲ್ಲ ಿವೆಚ್ುರ್ು ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ುಕ್ರಕಂತ್ ₹3.82 ಕ ೆೇಟಿಗಳಷ್ುು ಹೆಚ್ಯುದರ  ಮತ್ುು 
೪೩೯ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹೫೪.೩9 ಕೆ ೇಟಿ ಹಣ ಸಿವೇಕೃತ್ವಯಗಬೇೆಕ್ರದದರ  ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ 
ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಂದ ಬಯಕ್ರ ಹಣರ್ನುು ತ್ವರಿತ್ವಯಗಿ ಪಡೆಯಲ್ು  ವಿಫಲ್ವಯಗಿದೆ.  
ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಂದ ಬಳಕೆಗಯಗಿ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಪಡೆದ ಹಣದಲಿ್ಲ ಶೆೇಕಡ ೩೩ರಷ್ುು 
ಬಳಕಯೆಯಗದ ಉಳಕೆಯದ್ದದತ್ು.  ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ ಸ್ಯಧನೆಯ ಕ ೆರತಯೆಂದಯಗಿ ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ 
ಮುಂಗಡವಯಗಿ ಪಡೆದ ಹಣದಲ್ಲ ಿ₹389.90 ಕ ೆೇಟಿಗಳಷ್ುು ಮೊತ್ುರ್ು ಇತ್ಾರ್ವವಯಗದೆ ಉಳದ್ದತ್ುು. 
ಗುರುತಿಸಲಯಗದ ಅಂತಿಮ ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷವಕಗೆಳ ರ್ಹಿವಯಟುಗಳ ಲೆಕಕ ಇಡುರ್ ಅಮಯನತ್ುು ಖಯತೆಯ ಶಲ್ುಕ 
ರ್ಷ್ವದ್ದಂದ ರ್ಷ್ವಕಕೆ ಹೆಚ್ುುತ್ುಲೆೇ ಇತ್ುು. ಗ ರಪ್ ಲ್ಲೇಡರ ಗಳ ಕಯಮಗಯರಿ ಬಿಲ ಗಳಂದ ₹4.81 
ಕ ೆೇಟಿಯಷ್ುು ಶಯಸನಬದಧ ರಯಯಧನ ಕಠಯರ್ಣೆ ಮಯಡಲ್ು ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ವಿಫಲ್ವಯಗಿದೆ. 
ಕಯಮಗಯರಿವಯರು ದಯಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಯಡದ್ದರುರ್ುದು, ರ್ರ್ಕವ ಕ ೆೇಡ್ ನಿೇಡದ್ದರುರ್ುದು,  
ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸೆ್ೆಗಳಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಯದ ಹಣಕಕೆ ಮೇರಿದ ಖಚ್ುವ, ಯೇಜನೆಗಳ ಹಣದ 
ಮೇಲೆ ಗಳಸಿದ ಬಡಿಿಯ ಜಮಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಕಯವರದ ಆದೆೇಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸದ್ದರುರ್ುದು ಮತ್ುು 
ಇತ್ಾರ್ವವಯಗದ ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ುು ಅಮಯನತ್ುು ಖಯತೆಗಳು ಕಯರಣದ್ದಂದಯಗಿ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ ಆರ್ಥವಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ದುಬವಲ್ವಯಗಿತ್ುು. 
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2.1  ಹಣದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ/ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ  

2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರರ್ರೆಗ ೆಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧಿತ್ ವಯರ್ಷವಕ ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳ ಅನುಸ್ಯರ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ, ಬಳಸಿದ ಮತ್ುು ಕಯಯವಗತ್ಗೆ ಳಸಿದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗ ೆ ಸರಿಹೆ ಂದ್ದಸಲಯದ ಹಣದ 
ವಿರ್ರಗಳನುು ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 2.1ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ: 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 2.1: ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು 
 (₹ ಕ ೆೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವಷ್ಿ 
ವಹಿಸ್ದ ಒಟ್ತಟ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಂಖ್ೆೆ 

ಪ್ ಣಿಗೆ ಳಿಸ್ದ 
ಒಟ್ತಟ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಂಖ್ೆೆ 

ಪ್ ಣಿಗೆ ಳಿಸ್ದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಶೆೀಕಡಾವಾರತ 

ವಷ್ಿದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ 
ಹಣ 

ಲಭ್ೆವಿದದ 
ಒಟ್ತಟ ಹಣ 
(ಎ + 
ಹಿಂದಿನ 
ವಷ್ಿದ 

ಅಂತಿಮ ಶಿಲತು 
(ಡಿ)) 

ವಷ್ಿದಲ್ಲಿ 
ಸರಿಹೆ ಂದಿ
ಸಲಾದ 
ಹಣ 

ಲಭ್ೆವಿದದ 
ಶಿಲತು (ಬಿ-

ಸ್) 

    (ಎ) (ಬಿ) (ಸ್) (ಡಿ) 
2016-17 12802 4967 38.79 2,604.14 *7,816.15 1,068.05 6,748.10 
2017-18 19384 5250 27.08 3,640.98 10,389.08 1,247.79 9,141.29 
2018-19 24963 6169 24.71 3,590.21 12,731.50 1,679.74 11,051.76 
2019-20 17893 6296 35.18 4,610.35 15,662.11 1,346.68 14,315.43 
2020-21 9532 1332 13.97 3,357.75 17,673.18 352.88 17,320.30 

    ಆಧ್ಯರ: ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಒದಗಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ ೆಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಸಂಕಲ್ಲಸಿರುರ್ುದು 
 * ₹5212.01 ಕೆ ೇಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಬಯಕ್ರ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ 

2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರರ್ರೆಗಿನ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಸಂಗರಹರ್ು ಸಿೆರವಯಗಿ ಹೆಚ್ುುತಯು ₹6,748.10 
ಕ ೆೇಟಿಯಂದ ₹17,320.30 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆಏರಿಕಯೆಯಗಿದೆ. 

ಈ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಯಯವಗತ್ ಮಯಡಿದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗ ೆ ಸರಿಹೆ ಂದ್ದಸಲಯದ ಹಣರ್ು ₹352.88 
ಕ ೆೇಟಿಯಂದ ₹1,679.74 ಕ ೆೇಟಿ ವಯಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿತ್ುು. ಹಣ ಲ್ರ್ಾವಿದದರ , ಕಂಡಿಕೆ 4.2ರಲ್ಲಿ 
ಚ್ರ್ಚವಸಿರುರ್ಂತೆ, ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಯ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡಯ 28ರಷ್ುು (84,574ರಲ್ಲಿ 24,014) 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಮಯತ್ರ ಪ ಣವಗೆ ಳಸಲಯಗಿದೆ. 

ಹಣಕಯಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಯ ಅರ್ಲೆ ೇಕನಗಳನುು ಈ ಕಳೆಗೆ 
ಚ್ರ್ಚವಸಲಯಗಿದೆ: 

2.1.1 ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ ಕೆ ರೀಢೀಕರಣ ಮತಂಗಡಗಳನತು ಇತ್ೆರ್ಿಗೆ ಳಿಸದಿರತವುದತ - 
₹389.90 ಕೆ ೀಟಿ 

ಕನಯವಟಕ ಲೆ ೇಕೆ ೇಪಯೇಗಿ ಇಲಯಖಯ ಸಂಹಿತಯೆ ಕಂಡಿಕೆ 200ರ ಪರಕಯರ, ಗುತಿುಗೆ ಒಪಪಂದದ 
ಮೌಲ್ಾದ ಶೆೇಕಡಯ ಐದಕ್ರಕಂತ್ ಹೆರ್ಚುಲ್ಿದ ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ ಮುಂಗಡರ್ನುು ಗುತಿುಗೆದಯರನಿಗೆ ಬಯಾಂರ್ಕ ಗಯಾರಂಟಿ 
ಸಲ್ಲಿಕಯೆ ಷ್ರತಿುಗೆ ಒಳಪಟುು ಮತ್ುು ಕಯಯಯವದೆೇಶ ನಿೇಡಿದ ಹದ್ದನೆೈದು ದ್ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
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ಮಯಡಬೆೇಕು. ಕಯಮಗಯರಿಯು ಶೆೇಕಡಯ 15 ಅರ್ವಯ ಅದಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಪರಗತಿಯಯದ ನಂತ್ರ ಚ್ಯಲ್ಲು 
ಕಯಮಗಯರಿ ಬಿಲ ಗಳಂದ ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ ಮುಂಗಡರ್ನುು ಸರಿಹ ೆಂದ್ದಸಬೆೇಕು. 

2020-21ರ ಅಂತ್ಾಕಕೆ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ ಇತ್ಾರ್ವವಯಗದ ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೊತ್ು ₹389.90 
ಕ ೆೇಟಿಗಳಯಗಿದದರ್ು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧಿತ್ ವಯರ್ಷವಕ ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳಂದ ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ು. 
ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ ಮುಂಗಡರ್ನುು ಇತ್ಾರ್ವಪಡಿಸದ್ದರುರ್ುದು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಅಂತಿಮ ಚ್ಯಲ್ಲು ಕಯಮಗಯರಿ 
ಬಿಲ ಗಳನುು ಇನ ು ಇತ್ಾರ್ವಪಡಿಸಿಲ್ಿದ್ದರುರ್ುದನುು ಸ ರ್ಚಸುತ್ುದೆ. ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು 
ಮುಂಗಡವಯಗಿಯೆೇ ಹಣರ್ನುು ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡುತಿುರುರ್ುದರಿಂದ ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ 
ಮುಂಗಡರ್ನುು ಸಿವೇಕರಿಸುರ್ ಅಭಯಾಸರ್ು ಸಮರ್ವನಿೇಯವಯಗಿಲ್ಿ. ಇದು ನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಷಕಿಯತೆಗೆ 
ಕಯರಣವಯಗಿದೆ ಮತ್ುು ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳ ಸಂಪ ಣವತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೇರುತ್ುದೆ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶರ್ನುು ಒಪ್ತಪಕ ೆಂಡು 2021-22ನೆೇ ಸ್ಯಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಬಯಕ್ರ ಉಳದ್ದರುರ್ ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ ಮುಂಗಡರ್ನುು ಶೆೇಕಡಯ 50ರಷ್ುಕೆಕ ಇಳಸಲ್ು ಕರಮ 
ಕೈೆಗ ೆಳುುತ್ುದೆ ಎಂದು ತಿಳಸಿತ್ು. ಇದು ಕ ೆರೇಢೇಕರಣ ಮುಂಗಡರ್ನುು ಇತ್ಾರ್ವಪಡಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಯಕಷ್ುು 
ಪರಯತ್ುಗಳ ಕ ೆರತಯೆನುು ಪುನರುಚ್ುರಿಸುತ್ುದೆ. 

2.1.2 ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸತವ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದ ನಿಧಿಗಳಿಗ ೆವರ್ಕಿ ಕೆ ೀಡ್ ನಿೀಡದಿರತವುದತ -
 ₹303.76 ಕೆ ೀಟಿ 

2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರ ಅರ್ಧಿಗೆ 24 ಪರಿೇಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖ ೆ ನಡೆಸಲಯದ ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಯ ಪರಿಶೇಲ್ನೆಯು ರ್ರ್ಕವ ಕ ೆೇಡ್2 ನಿೇಡದೆಯೆೇ ಉಪ-
ವಿಭಯಗಗಳಗ ೆ ಹಣರ್ನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಲಯಗಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ತಿಳಯಪಡಿಸಿತ್ು. 2020-21ರ 
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧಿತ್ ವಯರ್ಷವಕ ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳಂದ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯು 2017-18, 2018-19, 
2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸಿಕೆ ಡುರ್ ವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗಳಂದ ಪಡೆದ 
ಹಣಕಕೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ಅನುಕರಮವಯಗಿ ₹24.79 ಕ ೆೇಟಿ, ₹35.80 ಕೆ ೇಟಿ, ₹143.41 ಕ ೆೇಟಿ ಮತ್ುು ₹99.76 
ಕ ೆೇಟಿ ಹಿೇಗೆ ಒಟ್ಯುರೆ ₹303.76 ಕ ೆೇಟಿ ಮೊತ್ುದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗ ೆರ್ರ್ಕವ ಕ ೆೇಡ್ ಗಳನುು ಹಂರ್ಚಕೆ 
ಮಯಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪರತಿ ಕಯಮಗಯರಿಗ ೆರ್ರ್ಕವ ಕೆ ೇಡ್ ಹಂರ್ಚಕೆ ಮಯಡುರ್ುದು ಕಯಮಗಯರಿಯ ಆರಂರ್, ಹಣ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ುು ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚ್ಯರಣೆಗ ೆಪ ವಯವಪೆೇಕ್ಷಿತ್ವಯಗಿದೆ. ರ್ರ್ಕವ ಕ ೆೇಡ್ ಹಂರ್ಚಕೆ 
ಮಯಡದ್ದರುರ್ುದು ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸಿಕೆ ಡುರ್ ಇಲಯಖೆಗಳ ನಿಧಿಯನುು ಸಕಯವರದ ಲೆಕಕಗಳ ಹೆ ರಗೆ 
ನಿರ್ಷಕಿಯವಯಗಿ ಇಡುರ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಸಿತ್ು. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಲೆಕಕಪರಿಶ ೆೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶರ್ನುು ಒಪ್ತಪಕ ೆಂಡು ಲ್ರ್ಾವಿರುರ್ 
ಮಯಹಿತಿ/ವಿರ್ರಗಳ ಅನುಸ್ಯರ ರ್ರ್ಕವ ಕ ೆೇಡ್ ಹಂರ್ಚಕೆ ಮಯಡಲ್ು ಕರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಳುಲಯಗುತಿುದೆ 
ಎಂದು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ು. ₹303.76 ಕ ೆೇಟಿ ಮೌಲ್ಾದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗ ೆ ರ್ರ್ಕವ ಕ ೆೇಡ್ ಗಳನುು ಇನ ು 
ಹಂರ್ಚಕೆ ಮಯಡಬೆೇಕಯಗಿರುರ್ುದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಅನುಪಸಿೆತಿಯನುು 
ಸ ರ್ಚಸುತ್ುದೆ. 

 

 
2 ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ, ರ್ಹಿಸಿಕೆ ಡುರ್ ಇಲಯಖೆಗಳಂದ ಆಡಳತಯತ್ಮಕ ಅನುಮೊೇದನೆ ಮತ್ುು ತಯಂತಿರಕ ಮಂಜ ರಯತಿಯನುು 

ಖರ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ನಂತ್ರ ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳಂದ ಫಯರ್ಮವ-9ರಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೆ ೇರಿಕೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ ೆ  ಪರತಿ 
ನಿದ್ದವಷ್ು  ಕಯಮಗಯರಿಗೆ ಕೆೇಂದರ ಕಛೆೇರಿಯಂದ ನಿೇಡಲಯಗುರ್ ವಿಶಷ್ು ಸರಣಿ ಸಂಖೆಾ. 
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2.1.3 ಅಮಾನತ್ತು ಖ್ಾತಗೆಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳು - ₹66.92 ಕೆ ೀಟಿ 

ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧಿತ್ ವಯರ್ಷವಕ ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳ ಪರಕಯರ, ಕಂಪನಿಯು ಕಲೆ್ರ್ು ಸಿವೇಕೃತಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಅಂತಿಮ ಲೆಕಕಶೇರ್ಷವಕಯೆನುು ಖರ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲ್ಿ ಮತ್ುು ಅರ್ುಗಳನುು ‘ಅಮಯನತ್ುು 
ಖಯತೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. 2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರರ್ರಗೆೆ ‘ಅಮಯನತ್ುು ಖಯತೆ' ಎಂದು 
ರ್ಗಿೇವಕರಿಸಲಯದ ನಿಧಿಗಳು ಏರು ಪರರ್ೃತಿುಯನುು ತೆ ೇರಿಸಿದುದ, ₹3.95 ಕ ೆೇಟಿಯಂದ ₹66.92 ಕ ೆೇಟಿಗೆ 
ಏರಿದೆ. 

ಅಮಯನತ್ುು ಖಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುರ್ ಮೊತ್ುರ್ು ಜಿಲಯಿ ಖಜಯನೆಗಳಂದ ಪಡೆದ ನಿಧಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಯಮಗಯರಿ 
ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಂದ ಮತ್ುು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಯದ ಹಣರ್ನುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ುದೆ. ಧಿೇರ್ವ ಕಯಲ್ದ ಅರ್ಧಿಗೆ ಅಮಯನತ್ುು ಸಿವೇಕೃತಿಗಳನುು ಇತ್ಾರ್ವಪಡಿಸದೇೆ ಇರುರ್ುದು 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನಿಂದ ಧೃಡ ಪರಯತ್ುಗಳ ಕ ೆರತಯೆನುು ಸ ರ್ಚಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಇದು ಕಂಪನಿಯ ವಯರ್ಷವಕ 
ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳ ಸಂಪ ಣವತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೇರುತ್ುದೆ.   

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶರ್ನುು ಒಪ್ತಪಕ ೆಂಡು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ 
ಆಂತ್ರಿಕ ಹಣಕಯಸು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನುು ಬಲ್ಪಡಿಸಲಯಗುರ್ುದು ಮತ್ುು ಅಮಯನತ್ುು ಖಯತಯೆನುು 
ಸಮನವಯಗೆ ಳಸಲಯಗುರ್ುದು ಎಂದು ಹೇೆಳತ್ು. 

2.1.4 ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸತವ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಗೆ ಮತನುವೆೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನತು 
ಆರಂಭಿಸ್ರತವುದತ - ₹25.35 ಕೆ ೀಟಿ 

11 ಉಪವಿಭಯಗಗಳಲಿ್ಲ3 ₹25.35 ಕ ೆೇಟಿ ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ುದ 23 ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ರ್ಹಿಸಿಕೆ ಡುರ್ 
ಇಲಯಖೆಗಳಂದ (01 ರಿಂದ 20 ತಿಂಗಳರ್ರೆಗ)ೆ ಹಣರ್ನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡುರ್ ಮೊದಲೆೇ 
ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಗಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಹಣದ ಲ್ರ್ಾತಯೆನುು 
ಖಯತಿರಪಡಿಸಿಕೆ ಳುದೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಆರಂಭಿಸಿರುರ್ುದು ಇತ್ರ ೆಕಯಮಗಯರಿಗಳಗ ೆಮೇಸಲ್ಲಟು ಹಣರ್ನುು 
ಬಳಸಿದಂತಯಯತ್ು. 

2.1.5 ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸತವ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ರುಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ತಿ- 
₹54.39 ಕೆ ೀಟಿ 

ಪರಿೇಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ಮಯಡಲಯದ 1,379 ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಪೆೈಕ್ರ, ₹586.05 ಕ ೆೇಟಿ ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ುದ 439 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗ ೆ(ಶೆೇಕಡ 32) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಂದ 
ಕೇೆರ್ಲ್ ₹515.16 ಕ ೆೇಟಿ ಮಯತ್ರ ಸಿವೇಕರಿಸಿರುರ್ುದನುು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. ಆದಯಗ ಾ, ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳು 
₹569.54 ಕ ೆೇಟಿ ವೆಚ್ು ಮಯಡಿದುದ, ಸಿವೇಕೃತ್ ಹಣಕ್ರಕಂತ್ ₹54.39 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೆೇಕಡ 11) ಹೆಚ್ುು 
ರ್ಾಯಸಿದಂತಯಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ುುರ್ರಿ ವೆಚ್ುಕೆಕ ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಗ ೆಪರಿಷ್ೃತ್ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಿಸಲಯಗಿಲಿ್. 

 

 
3 ರ್ಚಕಕಬಳಯುಪುರ, ದಯರ್ಣಗೆರೆ, ಪ ರ್ವ-೧ (ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ), ಗದಗ, ಹ ವಿನಹಡಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಬುರಗಿ-೧,   ಕಲ್ಬುರಗಿ-೨, ಕೆ ಪಪಳ 
(ನೆಲೆ ೇಗಿಪುರ), ಮೈಸ ರು, ರಯಮನಗರ ಮತ್ುು ಶರ್ಮೊಗಗ. 
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2.1.6 ಅಂದಾಜತ ವೆರ್ಿಕ್ರುಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರೆ್ಿ - ₹3.82 ಕೆ ೀಟಿ 

ಪರಿೇಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ಮಯಡಲಯದ ಆರು ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ, ₹27.24 ಕ ೆೇಟಿ ವೆಚ್ುದ 15 ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಯಡಿದ ವೆಚ್ುರ್ು ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ುಕ್ರಕಂತ್ ₹3.82 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೆೇಕಡ 14) ಹೆಚ್ಯುಗಿದ,ೆ 
ಅನತಬಂಧ-IIIರಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಹೆರ್ಚುನ ವೆಚ್ುಕೆಕ ಕೇೆಂದರ ಕಛೇೆರಿಯ ಅನುಮೊೇದನೆಯನುು 
ಪಡೆದ್ದಲ್ಿ ಅರ್ವಯ ಪರಿಷ್ೃತ್ ಅಂದಯಜುಗಳನುು ತ್ಯಯರಿಸಲಯಗಿಲ್ಿ. 

ಮೇಲ್ಲನ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೆಕಕ ಇತ್ಾರ್ವಕಯಕಗಿ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳಗ ೆಬೆೇಡಿಕ ೆಸಲ್ಲಿಸಲ್ು ವಿಫಲ್ವಯಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲನ ಪದಧತಿಯನುು ಕೈೆಬಿಡಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಂದ ಮುಂಗಡ 
ಹಣರ್ನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರವೆೇ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಗುತಿುದೆ ಎಂದು ರಯಜಾ ಸಕಯವರ 
ತಿಳಸಿತ್ು. ಮುಂದುರ್ರದೆು, ಕಲಯಾಣ ಕನಯವಟಕ ಪರದೇೆಶ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಧ ಮಂಡಳ, ತಯಂಡಯ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಧ ನಿಗಮ 
ಮುಂತಯದ ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ುದ ಶೆೇಕಡ 80ರಷ್ುು ಹಣರ್ನುು ಮಯತ್ರ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡುತಿುದುದ, ಹಣದ ನಿರಿೇಕ್ಷಯೆಲ್ಲಿ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಬಯಕ್ರ ವೆಚ್ುರ್ನುು ರ್ರಿಸುತಿುದೆ ಎಂದು 
ತಿಳಸಿತ್ು. ಈ ನ ಾನತೆಗಳನುು ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು ಕಂಪನಿಯು ವಿಭಯಗ/ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳ ಮಟುದಲ್ಲಿ 
ಮಯಗವಪಲ್ಿಟ/ಹೆಚ್ುುರ್ರಿ ವೆಚ್ುರ್ನುು ತ್ಪ್ತಪಸಲ್ು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಹಣಕಯಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗಯಗಿ ಒಂದು 
ಪ ರ್ವ-ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆ ರ್ಾರ್ಸೆ್ೆಯನುು ಪರಿಚ್ಯಸಿದೆ ಎಂದ  ಸಹ ತಿಳಸಿತ್ು. ಆದರ,ೆ ಉಪ-
ವಿಭಯಗಗಳಗ ೆಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಪ ಣವಗೆ ಳಸಲ್ು ರ್ಾತಯಾಸದ ಹಣದ ಅಗತ್ಾತೆ ಇದ ೆಎಂಬುದು ನೆೈಜ 
ಸಂಗತಿಯಯಗಿದೆ. 

2.2  ರಾಯಧನ ವಸ ಲಾತಿ ಆಗದಿರತವುದತ/ಕಡಿಮೆ ವಸ ಲಾತಿ ಆಗಿರತವುದತ – ₹4.81 ಕೆ ೀಟಿ 

ಕನಯವಟಕ ಸಕಯವರದ ಗಣಿ ಮತ್ುು ರ್ ವಿಜ್ಞಯನ ಇಲಯಖಯೆ ಆದೆೇಶದಂತೆ, ಕಯಮಗಯರಿಗಳ 
ಅನುಷ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುರ್ ಮರಳು, ಜೆಲ್ಲಿ, ಕಲ್ುಿ, ಮಣುು ಮುಂತಯದ ರ್ಸುುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಯಲ್ಕಯಲ್ಕಕೆ 
ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ರಯಯಧನ ಪಯರ್ತಿಯಯಗಬೆೇಕು. ರಯಯಧನರ್ನುು ಮೊದಲೆೇ ಪಯರ್ತಿಸಿ 
ಮಯನಾತೆ ಹೆ ಂದ್ದದ ಖನಿಜ ರವಯನೆ ಪರವಯನಗಿ ಪತ್ರ ಲ್ಗತಿುಸಿದ ಸಂದರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಯಖೆಯು ಆ 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಕೆಿೇಮ/ಹಕುಕಗಳನುು ಅನುಮತಿಸಬೇೆಕು. 

ರಯಯಧನರ್ನುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತ ೆ ಲೆ ೇಕೆ ೇಪಯೇಗಿ ಇಲಯಖ ೆ ದರಪಟಿು/ಪ್ತಆರ ಇಡಿ ದರಪಟಿುಯಲ್ಲಿ  
ಒದಗಿಸಲಯದ ಐಟಂ ದರದ ಆಧ್ಯರದಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳು 2016-17ರಿಂದ 2020-21ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ 
ವಿವಿಧ ರಸೆ್ುಗಳು ಮತ್ುು ಕಟುಡಗಳ ನಿಮಯವಣ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಕಯಯವಗತ್ಗೆ ಳಸಿರುರ್ುದನುು 
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  ಗುಂಪು ನಯಯಕರುಗಳಗೆ4 ಕಯಮಗಯರಿ ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ 
ಪಯರ್ತಿಗಳನುು ಮಯಡುವಯಗ ರಯಯಧನರ್ನುು ಕರಮಬದಧವಯಗಿ ಕಡಿತ್ಗ ೆಳಸಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ 
ಆದಯಯರ್ನುು ಗಣಿ ಮತ್ುು ರ್ ವಿಜ್ಞಯನ ಇಲಯಖೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಿವೇಕೃತಿ ಲೆಕಕಶೇರ್ಷವಕಗೆೆ ಜಮ 
ಮಯಡಬೆೇಕು. ಗುಂಪು ನಯಯಕರುಗಳಗೆ ಮಯಡಿದ ಪಯರ್ತಿಗಳಂದ ಅನತಬಂಧ-IVರಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ಂತೆ, 
₹4.82 ಕ ೆೇಟಿ ಮೊತ್ುದ ಅಂತ್ಹ 287 ಕಯಮಗಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಯಯಧನರ್ನುು ಕಡಿತ್ಗ ೆಳಸಲಯಗಿಲ್ಿ 
ಎಂಬುದು ತಿಳದುಬಂದ್ದತ್ು. 

 
4 ೨೦ ರಿಂದ ೨೫ ಕ ಲ್ಲಕಯಮವಕರ ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಿ ಓರ್ವನನುು ಗುಂಪ್ತನ ನಯಯಕ (ಗ ರಪ್  ಲ್ಲೇಡರ ) ಎನುಲಯಗುತ್ುದೆ. 
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ಈ ಬಗೆಗ, ಕನಯವಟಕ ಉಚ್ಛ ನಯಾಯಯಲ್ಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿವ ಸಂಖಾೆ 539/2006ರ (M/s ಕನಯವಟಕ 
ಕರಷ್ರ್ಸವ Vs ಕನಯವಟಕ ರಯಜಾ) ಅನುಸ್ಯರ ಕಯವರಿ ಗುತಿುಗೆದಯರರು, ಖಯಸಗಿ ಕಯವರಿ ಮಯಲ್ಲೇಕರು ಮುಂತಯದ 
ಮುಕು ಮಯರುಕಟ್ೆುಯಲ್ಲಿ ಖರಿೇದ್ದಸಿದ ರ್ಸುುಗಳನುು ಗುತಿುಗೆದಯರರು ಬಳಸಿದಯಗ ರಯಯಧನ ಶುಲ್ಕರ್ನುು 
ಪಯರ್ತಿಸಲ್ು ಗುತಿುಗೆದಯರರ ಮೇಲೆ ಯಯರ್ುದೆೇ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕೆ ಇರುರ್ುದ್ದಲ್ಿ ಎಂದು ಉತ್ುರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ ಕೆಿೇರ್ಮ ಗಳಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕೆ 
ರಯಯಧನರ್ನುು ಕಡಿತ್ಗ ೆಳಸಿರುರ್ುದರಿಂದ ರಯಜಾ ಸಕಯವರದ ಈ ಉತ್ುರರ್ು ಸಮರ್ವನಿೇಯವಯಗಿಲ್ಿ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಯಗಿ, ಗುಂಪು ನಯಯಕರುಗಳ ಕಯಮಗಯರಿ ಬಿಲ್ುಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ರಯಯಧನ ಕಡಿತ್ 
ಮಯಡಿರುರ್ುದ್ದಲ್ಿ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕ ೆ ಹೆ ರತ್ು ಪಡಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಗುಂಪು ನಯಯಕರುಗಳು ಮಯನಾತೆ ಹೆ ಂದ್ದದ ಖನಿಜ ರವಯನ ೆ ಪರವಯನಗಿ ಪತ್ರ ಲ್ಗತಿುಸಿದಯದರಯೆೆೇ 
ಎಂಬುದನುು ಖರ್ಚತ್ ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುುರ್ಲ್ಲಿ ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ವಿಫಲ್ವಯಗಿದ.ೆ 

2.3 ಯೀಜನಾ ನಿಧಿಗಳ ಮೆೀಲೆ ಗಳಿಸ್ದ ಬಡಿಿಯನತು ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಇರತವುದತ –  

        ₹238.89 ಕೆ ೀಟಿ  

ಹಣಕಯಸು ಇಲಯಖೆಯು ದ್ದನಯಂಕ 01.03.2018ರ ಸುತ ೆುೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಯವರಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲ ೆಗಳಸಿದ 
ಬಡಿಿಯನುು ಪರತಿ ಹಣಕಯಸು ರ್ಷ್ವದ ಅಂತ್ಾದಲ್ಲ ಿಬಡಿ ಿಸಿವೇಕೃತಿ ಲಕೆಕಶೇರ್ಷವಕ ೆ‘0049'ಗೆ ಜಮ ಮಯಡಲ್ು 
ನಿದೆೇವಶಸಿದೆ. ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಕಯಯವಗತ್ಗೆ ಳಸಲ್ು ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಯಡುರ್ ಸಕಯವರದ ನಿಧಿಯ ಬಳಕಯೆಯಗದ ಹಣರ್ನುು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಫೆಿಕ್ರ ಿಠೆೇರ್ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆ 
ಮಯಡುತಿುದೆ. 2018-21ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಫೆಿಕ್ರ ಿಠೆೇರ್ಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಸಿದ ₹238.89 ಕ ೆೇಟಿ 
ಬಡಿಿಯನುು ಸಕಯವರಿ ಖಯತೆಗ ೆಜಮ ಮಯಡಲಯಗಿಲ್ಿ. 

 
ಶಿಫಾರಸತ 1: ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಕಯಮಗಯರಿ ರ್ಹಿಸುರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಮತ್ುು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ನಡುವ ೆ
ನಿಧಿಗಳ ನಿಯತ್ಕಯಲ್ಲಕ ಸಮನವಯರ್ನುು ಖರ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೇಕು. ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅರಂಭಿಸುರ್ಲ್ಲಿನ  
ವಿಳಂಬಕೆಕ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕಯೆನುು ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಬೆೇಕು. 
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ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ವಹಿಸುವಿಕೆ, ಅಂದಯಜು ಪಟಿ್ಟಗಳು ಮತ್ುು ಮಂಜೂರಯತಿಗಳು

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು, ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು 
ಮುಂತಾದರ್ು ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ಸ್ಕಾವರರ್ು ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಎಲ್ಾಾ ರಿೀತಿಯ ಗ್ಾಾಮೀಣ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಿ 
ಕಾಯವಗಳನ್ುು ಕೈೆಗ್ೊೆಳುುತ್ತದೆ.  ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 

4(ಜಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಗ್ ೆ ವಿರುದಿವಾಗಿ, ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ₹2.00 
ಕೆೊೀಟಿಗಿಂತ್ ಹಚೆ್ಚನಿ್ ವೆಚಿದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ರ್ಹಿಸಿಕೊೆಟಿಿವೆ ಮತ್ುತ ಗುತಿತಗ್ ೆಮಾನ್ದಂಡಗಳಗ್ೆ 
ಸ್ರಿಕಾಣುರ್ಂತೆ ಮತ್ುತ ಆ ಮೊಲಕ ಟೆಂಡರ ಪಾಕ್ರಾಯೆಯನ್ುು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಲು ಅನ್ುವಾಗುರ್ಂತೆ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ವಿಭಜಿಸ್ಲ್ಾಗಿದ.ೆ ಕಾಯವಕಾಮ ಆಯೀಜನೆ, ತ್ಡೆರಹಿತ್ ವಿದುುತ್ ಸ್ರಬರಾಜು 
(ಯುಪ್ಪಎಸ್), ಭಾರಿ ವಿದುುತ್  ಪಾರ್ಹಣ ಮಾಗವಗಳ ಬದಲ್ಾರ್ಣೆ ಮುಂತಾದ ಅನ್ಹವ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ರ್ಹಿಸಿಕೊೆಟಿಿರುರ್ುದು/ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸಿರುರ್ುದನ್ುು ಸ್ಹ ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಸ್ರಿಯಾದ ಸ್ಮೀಕ್ಷೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಸ್ದೆಯೆೀ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಿರುರ್ುದು, ದರಪಟಿಿಯ 
ತ್ಪ್ಾಿದ ಅಳರ್ಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಚೆುರಿ್ರಿ ವೆಚಿ ಮುಂತಾದ ಪಾಕರಣಗಳೂ ಸ್ಹ ಗಮನ್ಕೆೆ ಬಂದ್ದವ,ೆ 
ಇರ್ುಗಳು ಶಿಸ್ುತಬದಿ ಆರ್ಥವಕ ರ್ುರ್ಸೆ್ಥಗ್ೆ ವಿರುದಿವಾಗಿರುರ್ುದಲಾದೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳ 
ಮೆೀಲ್ೆ ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಬಹುದಾದ ಆರ್ಥವಕ ಹೊೆರೆಗ್ೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ.ೆ 
₹1.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಿದ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಕೀೆಂದಾ ಕಛೀೆರಿಗ್ೆ ಬದಲ್ಾಗಿ 
ಇಇ/ಎಸ್ ಇಗಳ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ಲ್ಾಗಿದಿ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ ೆ ಮತ್ುತ 
ಪರಿಶಿೀಲನಯೆು ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಸ್ಾಥಯಿ ಆದೆೀಶಗಳಗ್ ೆ ವಿರುದಿವಾಗಿರುರ್ುದು ಕಂಡುಬಂದ್ದತ್ು. 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ದರಪಟಿಿಯ ದರಗಳಗ್ೆ ಹಚೆುಿರ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಮವಕ ಉಪಕರ ಮತ್ುತ 
ಮೌಲುರ್ಧಿವತ್ ತೆರಿಗ್ೆ (ವಾುಟ್) ಸ್ೆೀರಿಸಿ (ಈಗ್ಾಗಲ್ೆೀ ಈ ಬಾಬುತ ಸ್ೆೀರಿಸಿದಾಿಗೊು) ತ್ಯಾರಿಸಿದ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ₹1.90 ಕೊೆೀಟಿ ಹೆಚುರಿ್ರಿ ವೆಚಿದಲ್ಲಾ ಮತ್ುತ ಗುಂಪು ನಾಯಕರುಗಳಗ್ ೆ ಲ್ಾಭ 
ನಿೀಡುರ್ಲ್ಲಾ ಪರಿಣಮಸಿತ್ು. ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆ ಇಲಾದೆಯೆೀ/ನಿೀಡುರ್ ಮದಲ್ೆೀ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುರ್ುದು ಮತ್ುತ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ನಿೀಡುರ್ಲ್ಲಾ ವಿಳಂಬದ 
ಅಭಾುಸ್ಗಳನ್ೊು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾಯಿತ್ು. ಸ್ಂಬಂಧಿತ್ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಾಖೆಗಳು 
ಆಯರ್ುಯ ಅನ್ುದಾನ್ ರ್ುಪಗತ್ಗ್ೆೊಳುುರ್ುದನ್ುು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಲು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ಹಣರ್ನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದಿರ್ು. 
ನಿಗದ್ದತ್ ಕಾಯವವಿಧಾನ್ಗಳ ಅನ್ುಸ್ರಣೆಯು ಕನಿಷ್ಠತ್ಮವಾಗಿದಿ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ 
ತ್ಯಾರಿಕೆಯು ದೆೊೀಷ್ಪೊರಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ ಮತ್ುತ ಗುಂಪು ನಾಯಕರುಗಳಗ್ೆ ಅನ್ುಚ್ಚತ್ ಲ್ಾಭ 
ನಿೀಡುರ್ಲ್ಲಾ ಪರಿಣಮಸಿತ್ು. ಅಗತ್ುವಿದಿ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಗಳು ಮತ್ುತ ತಾಂತಿಾಕ 
ಮಂಜೊರಾತಿಗಳಲಾದೆಯೆೀ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸಿರುರ್ುದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ುದಾನ್ಗಳು 
ರ್ುಪಗತ್ಗ್ೆೊಳುುರ್ುದನ್ುು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಲು ಹಣ ಸ್ೆಳದೆ್ದರುರ್ುದನ್ುು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ುತ್ತದ.ೆ 
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ಸ್ಂಪೊಣವ ಸ್ಮೀಕ್ಷಿಸಿ ಯೀಜನೆಗಳು/ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ುತ ಆಡಳತಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಮತ್ುತ ತಾಂತಿಾಕವಾಗಿ ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲ್ಾದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ುದು ಮಾತ್ಾ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಜವಾಬಾಿರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರ,ೆ ರಾಜು ಸ್ಕಾವರದ ಇತ್ರ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಾಖೆಗಳು 
ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಯೀಜನೆಗಳು ಮತ್ುತ 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ುತ್ತದೆ. 

ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ವಿಧಾನ್, ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಗಳು, ತಾಂತಿಾಕ 
ಮಂಜೊರಾತಿಗಳು, ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕಾಮಗ್ಾರಿಯ ಚಟ್ುರ್ಟಿಕ ೆ ನ್ಕ್ಷ ೆ ತ್ಯಾರಿ, ಗುಂಪ್ಪನ್ 
ನಾಯಕರುಗಳ ನೆೀಮಕ, ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ ಮತ್ುತ ಲ್ೆಕೆಪತ್ಾ ಇತ್ುಥವಪಡಿಸ್ುವಿಕ ೆ  ಮುಂತಾದ 
ಪಾಕ್ರಾಯೆಗಳ ಕಾಯವಹರಿರ್ನ್ುು ಕೆಳಗಿನ್ ನಕ್ಷೆ 3.1ರಲ್ಲಾ ಚ್ಚತಿಾಸ್ಲ್ಾಗಿದ.ೆ 

ನಕ್ಷೆ 3.1- ಕಯಮಗಯರಿ ವಹಿಸುವಿಕೆ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಕಯಯಯಹರಿವು 

ಆಧಾರ: ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ 

3.1 ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಾವಸ್ೆೆ (ಭೂಸಿರಿ) 

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ತ್ನ್ು ಕಾಯವಚಟ್ುರ್ಟಿಕಗೆಳನ್ುು ‘ಭೊಸಿರಿʼ ಹೆಸ್ರಿನ್ ಯೀಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಾಫ್ಿ ವೆೀರ 
(ಪ್ಪಎಂಎಸ್ ) ಮೊಲಕ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆ/ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ ಗಳ 
ಇತ್ುಥವದರ್ರೆಗಿನ್ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ರ್ಹಿವಾಟ್ುಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ುು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿ ಮೆೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

‘ಭೊಸಿರಿʼ ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯಿಂದ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಟ್ಿ ದ್ದನಾಂಕ, ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ುರ್ 
ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ವಿರ್ರಗಳು, ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಪ್ಾಾರಂಭದ ನೆೈಜ ದ್ದನಾಂಕ, ಅಗತ್ುವಿರುರ್ ಕೊಲ್ಲಯಾಳುಗಳು 
/ಯಂತೆೊಾೀಪಕರಣಗಳು ಮತ್ುತ ಸ್ಾಮಾಗಿಾ; ಗುಣಮಟ್ಿ ನಿಯಂತ್ಾಣ/ಮೊರನೆೀ ರ್ುಕ್ರತ ತ್ಪ್ಾಸ್ಣಾ 
ರ್ರದ್ದಗಳೂೆಂದ್ದಗ್ೆ ಹಂತ್ವಾರು ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಪಾಗತಿಯ ವಿರ್ರಗಳು, ಭರಿಸ್ಲ್ಾದ ಒಟ್ುಿ ವೆಚಿ ಮತ್ುತ 
ಮುಕಾತಯದ ದ್ದನಾಂಕ ಮುಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳನ್ುು ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲು ಅರ್ಕಾಶ ಒದಗಿಸಿರಲ್ಲಲಾ ಎಂಬುದು 
ತಿಳದುಬಂದ್ದತ್ು. ಇದಲಾದೆ, ಪ್ಪಎಂಎಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲ್ಾದ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಯ ದ್ದನಾಂಕ, 
ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ದ್ದನಾಂಕಗಳ ದತಾತಂಶರ್ು ಭೌತಿಕ ದಾಖಲ್ೆಗಳಗಿಂತ್ ಭಿನ್ುವಾಗಿದುಿದುರಿಂದ 
ತ್ಂತಾಾಂಶರ್ು ವಿಶಾಿಸ್ಾಹವವಾಗಿರಲ್ಲಲಾ. ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ್ ತ್ಂತಾಾಂಶರ್ು, ದತಾತಂಶದ ಸ್ಮಗಾತಯೆನ್ುು 
ಕಾಪ್ಾಡಲು ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ಾಣಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದ್ದರಲ್ಲಲಾ ಮತ್ುತ ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳಯು ಸ್ೊಕತ 
ನಿಧಾವರಗಳನ್ುು ತೆಗ್ದೆುಕೆೊಳುಲು ಅನ್ುವಾಗುರ್ಂತೆ ಸ್ೊಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸ್ುರ್ಲ್ಲಾ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ುತ. ಅಗತ್ು 
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ದತಾತಂಶಗಳನ್ುು ದಾಖಲ್ಲಸ್ದ ಕಾರಣ, ಪಾತಿ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯಲ್ಲಾನ್ ಉಳತಾಯದ ಅಂಶರ್ನ್ುು ಅರಿಯಲು 
ಪ್ಪಎಂಎಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಸ್ಾಧುವಾಗದ ಕಾರಣ ತ್ಂತಾಾಂಶರ್ು ಅಪೊಣವವಾಗಿದೆ. 

ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ದ ಮೆೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳಗ್ೆ ಒಂದು ಸ್ಾಧನ್ವಾಗಿ 
ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ ಗುರಿಯನ್ುು ಹೆೊಂದ್ದದಿರೊ, ಪ್ಪಎಂಎಸ್  ಸ್ೊಕತ ನಿಧಾವರಗಳನ್ುು ತೆಗ್ದೆುಕೆೊಳುಲು 
ಸ್ೊಥಲವಾದ ಮತ್ುತ ವಿಶಾಿಸ್ಾಹವ ದತಾತಂಶಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸ್ಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 

ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ರ್ಹಿಸ್ುವಿಕೆ, ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ ೆ ಮತ್ುತ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಗಳಗ್ೆ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ುರ್ಸೆ್ಥಯಲ್ಲಾನ್ ಲ್ೊೆೀಪಗಳನ್ುು ಮುಂದ್ದನ್ ಕಂಡಿಕಗೆಳಲ್ಲಾ ಚಚ್ಚವಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. 

3.2 ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ವಹಿಸುವಿಕ ೆ

ಕನಾವಟ್ಕ ಸ್ಕಾವರರ್ು ಸ್ರಕು ಮತ್ುತ ಸ್ೆೀವಗೆಳ ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ ಪ್ಾರದಶವಕತಯೆನ್ುು 
ಖಾತಿಾಪಡಿಸ್ುರ್ ಉದೆಿೀಶದ್ದಂದ ಖರಿೀದ್ದ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದ ಗುತಿತಗ್ೆ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ 
ಹಿತಾಸ್ಕ್ರತಗಳಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಸ್ೆೀರಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ ಗಳ ಆಹಾಿನ್, ಪಾಕ್ರಾಯೆ ಮತ್ುತ 
ಒಪ್ಪಿಕೊೆಳುುವಿಕೆ ಪಾಕ್ರಾಯೆ ಸ್ರಳೀಕರಿಸ್ುರ್ ಉದೆಿೀಶದ್ದಂದ ಕಟೆಿಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಯೆಿ ೧೯೯೯ ಅನ್ುು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ು. 
ಕಟೆಿಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಯೆಿ ೧೯೯೯ರ ಸ್ೆಕ್ಷ್ನ್ 4, ಸ್ರಕು ಮತ್ುತ ಸ್ೆೀವಗೆಳ ಸ್ಂಗಾಹಣೆಗ್ಾಗಿನ್ ಟೆಂಡರ  ಪಾಕ್ರಾಯೆಗ್ೆ ಕಲೆರ್ು 
ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ುು ನಿೀಡುತ್ತದೆ. 

ಕಟೆಿಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಯೆಿ ೧೯೯೯ರ ಸ್ೆಕ್ಷ್ನ್ 4(ಜಿ), ಅಧಾುಯ IIರ (ಸ್ಂಗಾಹಣೆಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 
ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಸ್ಕಾವರರ್ು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ಬಹುದಾದ ಕಲೆರ್ು ನಿದ್ದವಷ್ಿ ಸ್ಂಗಾಹಣೆಗಳಗ್ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ರಕು 
ಮತ್ುತ ಸ್ೆೀವಗೆಳ ಸ್ಂಗಾಹಣೆಗ್ ೆಅನ್ಿಯಿಸ್ುರ್ುದ್ದಲಾ ಎಂದು ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ, ರಾಜು 
ಸ್ಕಾವರರ್ು ಕಟೆಿಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಯೆಿ ೧೯೯೯ರ ಸ್ೆಕ್ಷ್ನ್ 4(ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ‘₹2.00 ಕೊೆೀಟಿರ್ರೆಗಿನ್ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು
ನೆೀರವಾಗಿ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ರ್ಹಿಸ್ಲುʼ ಸ್ಂಗಾಹಣಾ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು/ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಗ್ೆ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡುರ್ ಸ್ಕಾವರಿ ಆದೆೀಶಗಳನ್ುು ರ್ಷ್ವ ರ್ಷ್ವರ್ೂ ಹೆೊರಡಿಸಿತ್ು. ಏಪ್ಪಾಲ 2021ರಲ್ಲಾ 
ಕಾಯೆಿಯನ್ುು ತಿದುಿಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹೆೊಸ್ ನಿಬಂಧನೆ 4ಇ(4)5  ಅನ್ುು ಸ್ೆೀರಿಸ್ುರ್ ಮೊಲಕ ಸ್ಂಗಾಹಣಾ 
ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು/ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಗ್ ೆಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಅಧಿಕಾರ 
ನಿೀಡಿ ಪಾತಿ ರ್ಷ್ವರ್ೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಆದೆೀಶ ನಿೀಡುರ್ುದನ್ುು ತ್ಪ್ಪಿಸಿತ್ು. 

4(ಜಿ) ವಿನಯಯಿತಿಯ ಅನುಸ್ಯರ ವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮಯನದಂಡ 
4(ಜಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಗಳ (2016-17 ರಿಂದ 2020-21) ಅನ್ುಸ್ಾರ, ಸ್ಕಾವರಿ 
ಇಲ್ಾಖೆಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಮಂಡಳಗಳು 

➢ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಿದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡಬೀೆಕು 
➢ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಮದಲು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ವಿಭಜಿಸ್ಬಾರದು 
➢ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪಾಕಾರದ ಕೆಲಸ್ಗಳನ್ುು ಮಾತ್ಾ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೆೀಕು 

• ಎಲ್ಾಾ ರಿೀತಿಯ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಾವಣ ಮತ್ುತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಲ್ೆೀಔಟ್ ರಚನೆ, ಸ್ಂಬಂಧಿತ್
ವಿದುುತ್ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳು, ಬಿೀದ್ದ ದ್ದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆ.

• ಮೊಲಭೊತ್ಸ್ೌಕಯವ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳು, ರಸೆ್ತಗಳ ನಿಮಾವಣ ಮತ್ುತ ನಿರ್ವಹಣೆ.
• ಗ್ಾಾಮೀಣ ನಿೀರು ಸ್ರಬರಾಜು ಮತ್ುತ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳು.

5 ಕೆಟಿಪ್ಪಪ್ಪ ತಿದುಿಪಡಿ 2021 - ಏಪ್ಪಾಲ  6, 2021ರಂದು ಗ್ೆಜೆಟ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಪಾಕಟಿಸ್ಲ್ಾದ 2021ರ ಕನಾವಟ್ಕ ಕಾಯೆಿ ನ್ಂ.19. 
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ಕಾಯೆಿಗ್ೆ ಮಾಡಲ್ಾದ ನ್ಂತ್ರದ ತಿದುಿಪಡಿ ಮತ್ುತ ಹೆೊಸ್ ನಿಬಂಧನೆ 4ಇ(4) ಸ್ೆೀರಿಸಿ ಪಾತಿ ರ್ಷ್ವರ್ೂ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡುರ್ುದನ್ುು ತ್ಪ್ಪಿಸಿದುಿ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನಾ ಅರ್ಲ್ೆೊೀಕನ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಯಾರ್ುದೆೀ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೀರಲ್ಲಲಾ. 

4(ಜಿ) ಮತ್ುು ಟೆಂಡರ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ನಡುವಿನ ತ್ುಲನೆ 

4(ಜಿ)/4ಇ(4) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಸ್ಂಗಾಹಣಾ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು/ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದ ನೆೀರ ರ್ಹಿಸ್ುವಿಕೆ 
ಮತ್ುತ  ಸ್ಾಮಾನ್ು ಟೆಂಡರ ಪಾಕ್ರಾಯೆಯಲ್ಲಾ ಒಳಗ್ೆೊಂಡ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳನ್ುು ಕಳೆಗಿನ್ ಕೊೋಷ್ಿಕ 3.1ರಲ್ಲಾ 
ವಿರ್ರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ: 

ಕೊೋಷ್ಿಕ 3.1: ವಹಿಸುವಿಕ ೆಮತ್ುು ಟೆಂಡರ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೂೆಂಡ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳು 
ಕೆಟ್ಟಪಿಪಿ ಕಯಯೆೆಯ 4(ಜಿ) ವಿನಯಯಿತಿ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವಿಕ ೆ ಟೆಂಡರ ಪರಕ್ರರಯೆ 

1. ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಇಲ್ಾಖೆಯಿಂದ 
ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಆದೆೀಶ

2. ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಿಂದ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ 
ತ್ಯಾರಿಕೆ

3. ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಇಲ್ಾಖೆಯಿಂದ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ
ಅನ್ುಮೀದನೆ

4. ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಿಂದ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ
5. ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಿಂದ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್
6. ಹಸ್ಾತಂತ್ರಿಸ್ುವಿಕೆ

1. ಇಲ್ಾಖಗೆಳ ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ/ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಭಾಗದ್ದಂದ ಅಂದಾಜುಪಟಿಗಿಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ.

2. ಇಲ್ಾಖಗೆಳಂದ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆ ಮತ್ುತ
ಇಲ್ಾಖಗೆಳ ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ/ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಭಾಗದ್ದಂದ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ.

3. ಟೆಂಡರ  ಆಹಾನಿ್
4. ತಾಂತಿಾಕ ಬಿಡ ಗಳ ಮೌಲುಮಾಪನ್
5. ಆರ್ಥವಕ ಬಿಡ ಗಳ ಮೌಲುಮಾಪನ್
6. ಆರ್ಥವಕ ಬಿಡ ಗಳ ಸಿಿೀಕಾರ
7. ಯಶಸಿಿ ಗುತಿತಗ್ದೆಾರ/ ಬಿಡಡರ ನೆೊಂದ್ದಗ್ೆ ಒಪಿಂದಪತ್ಾ

ಮತ್ುತ ಕಾಯಾವದೆೀಶ ನಿೀಡಿಕೆ
8. ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್
9. ಹಸ್ಾತಂತ್ರಿಸ್ುವಿಕೆ

ಆಧಾರ: ಆರ ಐಡಿಎಲ  ಅಧಿಸ್ೊಚನೆ ದ್ದನಾಂಕ 31.8.2009, ಕನಾವಟ್ಕ ಲ್ೆೊೀಕೊೆೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಸ್ಂಹಿತೆ, ಕೆಡಬೊಾೂ-4 

ಭಾರತ್ದ ಗ್ೌರವಾನಿಿತ್ ಸ್ರ್ೀವಚಿ ನಾುಯಾಲಯರ್ು, ‘ಸ್ಕಾವರರ್ು ತ್ನ್ು ಸ್ೆಿೀಚಾಾನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ 
ರ್ತಿವಸ್ುರ್ಂತಿಲಾ, ಅದರ ಕಾಮರ್ು ನಿಗದ್ದತ್ ಮಾನ್ದಂಡಗಳಗ್ೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಿಳಯೆುಳು ಮಾನ್ದಂಡಗಳಗ್ೆ 
ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿರಬೆೀಕು. ಕಲೆಸ್ಗಳು/ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳು, ಗುತಿತಗ್ೆಗಳು ಮುಂತಾದರ್ುಗಳ ರ್ಹಿಸ್ುವಿಕೆ 
ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಮತ್ತದ ಗುತಿತಗ್ೆಗಳನ್ುು ನಿೀಡುರ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಕಾವರದ ವಿವೆೀಚನಾ ಅಧಿಕಾರರ್ು 
ಸಿೀಮತ್ವಾಗಿರಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ಮಾನ್ದಂಡ ಅಥವಾ ದಕ್ಷ್ತೆಯಿಂದ ರೊಪುಗ್ೊೆಂಡಿರಬೀೆಕು ಮತ್ುತ ಅಂತ್ಹ 
ಮಾನ್ದಂಡ ಅಥವಾ ದಕ್ಷ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಕಾವರಿ ಇಲ್ಾಖೆಗಳು ವಿಮುಖವಾದ ಸ್ಂದಭವದಲ್ಲಾ ಸ್ಕಾವರದ 
ಕಾಮರ್ನ್ುು  ರದುಿಪಡಿಸ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆʼ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿೀಪ್ಪವತಿತರುತ್ತದೆ. 

ಇದಲಾದೆ, ಕೀೆಂದಾ ಜಾಗೃತ್ ಆಯೀಗದ ಮಾಗವಸ್ೊಚ್ಚಗಳು ‘ಯಾರ್ುದೆೀ ಸ್ಕಾವರಿ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯು ಗುತಿತಗ್ೆ 
ನಿೀಡಲು ಟೆಂಡರ ಪಾಕ್ರಾಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜು ಮೊಲಭೊತ್ ಅರ್ಶುಕತಯೆಾಗಿದೆ. ಸ್ಾಕಷ್ುಿ 
ಸ್ಮಥವನೆಯಿಲಾದೆ ನಾಮನಿದೆೀವಶನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ್ೆ ಕೈೆಗ್ೊೆಂಡ ಗುತಿತಗ್ೆಗಳು/ಯೀಜನೆಗಳು/ 
ಖರಿೀದ್ದಗಳು ಸ್ಿಧೆವ, ನಾುಯಸ್ಮಮತ್ತೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಮಾನ್ತೆ ಇರ್ುಗಳನ್ುು ಹೆೊರತಾಗಿಸ್ುರ್ ಕಟೆ್ಿ 
ಸ್ಂಪಾದಾಯವಾಗಿದೆ.  ಆದಿರಿಂದ, ಮುಕತ ಸ್ಿಧಾವತ್ಮಕ ಬಿಡ ಗಳ ಮೊಲಕ ಗುತಿತಗ್ೆಗಳನ್ುು ನಿೀಡುರ್ುದು 
ಟೆಂಡರ  ಪಾಕ್ರಾಯೆಗ್ೆ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಆದುತೆಯ ವಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಉಳಯಬೆೀಕು. ಆದಾಗೊು, ಸ್ಕಾವರರ್ು ಘೊೀಷಿಸಿದ 
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ನೆೈಸ್ಗಿವಕ ವಿಕೆೊೀಪಗಳು ಮತ್ುತ ತ್ುತ್ುವ ಸ್ಂದಭವಗಳಂತ್ಹ ಕಲೆರ್ು ಅಸ್ಾಧಾರಣ ಮತ್ುತ ಅನಿವಾಯವ 
ಸ್ಂದಭವಗಳಲ್ಲಾ, ನಾಮನಿದೆೀವಶನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ್ೆ ಗುತಿತಗ್ೆಗಳನ್ುು ನಿೀಡಬಹುದುʼ ಎಂದು 
ಪುನ್ರುಚರಿಿಸಿದೆ. 

ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಮಾಗವಸ್ೊಚ್ಚಗಳು/ನಾುಯಾಂಗದ ತಿೀಪ್ಪವನ್ ದೃಷಿಿಯಿಂದ, ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ನೆೀರ 
ರ್ಹಿಸ್ುವಿಕಯೆು ಟೆಂಡರ ಪಾಕ್ರಾಯೆಯ ಅಲಿ ಸ್ಮಯರ್ನ್ುು ಉಳಸ್ುತ್ತದೆಯಾದರೊ, ಇದು ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸ್ಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ ಪ್ಾರದಶವಕತಗೆ್ೆ ಅತ್ುಗತ್ುವಾದ ಸ್ಿಧಾವತ್ಮಕತ ೆಮತ್ುತ ಮಾರುಕಟೆಿ ಬೆಲ್ ೆಅನೆಿೀಷ್ಣಯೆನ್ುು 
ತ್ಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ನೆೀರ ರ್ಹಿಸ್ುವಿಕಯೆು ತ್ುತ್ುವ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಸ್ಂದಭವದಲ್ಲಾ ಮಾತ್ಾ 
ಸ್ಮಥವನಿೀಯವೀೆ ಹೆೊರತ್ು ಸ್ಾಮಾನ್ು ಟೆಂಡರ ಪಾಕ್ರಾಯೆಯಡಿ ನಿೀಡಬಹುದಾದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲಾವಾಗಿದ.ೆ 

ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿರುರ್ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದಾಗಿರುರ್ ಉಲಾಂಘನೆಗಳನ್ುು ಈ 
ಕಳೆಗ್ ೆಹೆೀಳಲ್ಾಗಿದೆ: 

3.2.1  4(ಜಿ) ವಿನಯಯಿತಿಯನುು ಉಲಂಿಘಿಸಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ವಹಿಸಿರುವುದು 

3.2.1.1  ₹2.00 ಕೊೋಟ್ಟಗಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಮೌಲಾದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ವಹಿಸಿರುವುದು 

1379 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲುದ 1280 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 24 ಉಪ-
ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸಿದಿರೆ ಉಳದ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಮೌಲುದ 99 (ಶೆೀಕಡ 7) 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 4(ಜಿ) ವಿನಾಯತಿ ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಗಳನ್ುು ಉಲಾಂಘಿಸಿ ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಾದ 24 
ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ ೧೮ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಗ್ ೆರ್ಹಿಸ್ಲ್ಾಗಿತ್ುತ. ಹಾಗ್ೆ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ರ್ಹಿಸ್ಲ್ಾದ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತ ₹2.04 ಕೊೆೀಟಿಯಿಂದ ₹56.50 ಕೊೆೀಟಿಗಳರ್ರಗೆಿದುಿ, ಒಟಾಿರೆ ಮತ್ತ 
₹593.51 ಕೊೆೀಟಿಯಾಗಿತ್ುತ (ಅನುಬಂಧ-V). 

ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಕಾಯೆಿಯಡಿ ವಿಧಿಸಿರುರ್ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಹೆಚು ಿಮೌಲುದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 
ಸ್ೊಕತ ಟೆಂಡರ ಪಾಕ್ರಾಯೆ ಅನ್ುಸ್ರಿಸಿಯೆೀ ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಬೀೆಕು ಎಂಬ ಷ್ರತಿತಗ್ ೆಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ 
ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ಮತ್ುತ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಎರಡೊ ಬದಿವಾಗಬೆೀಕ್ರತ್ುತ. ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಹೆಚು ಿಮೌಲುದ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಒಪ್ಪಿಕೊೆಂಡಿರುರ್ುದು, ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಯನ್ುು ಸ್ೊಕತ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ 
ಪ್ಾಲ್ಲಸಿಲಾದ್ದರುರ್ುದನ್ುು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ುತ್ತದೆ. 

ವಿನಾಯಿತಿ ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಯನ್ುು ಉಲಾಂಘಿಸಿ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಒಪ್ಪಿಕೊೆಂಡಿರುರ್ುದಕೆೆ ಜವಾಬಾಿರಿಯನ್ುು 
ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ಲು ಯಾರ್ುದೆೀ ಕಾಯವವಿಧಾನ್ವಿಲಾ ಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 

ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು 14 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ಉತ್ತರರ್ನ್ುು ನಿೀಡಿದುಿ, ಇದರಲ್ಲಾ 
ಬಿಬಿಎಂಪ್ಪಯು ಕಟೆಿಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಯೆಿಯ 4(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಐದು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ(ತ್ುತ್ುವ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳು) 
ಮತ್ುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟೆೊಾ ರೆೈಲ  ಕಾಪ್ೆೊವರೀೆಷ್ನ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ  (ಬಿಎಂಆರ ಸಿಎಲ) ಒಂಬತ್ುತ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ4(ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ್ದವ ೆಎಂದು ಹೆೀಳದೆ.  ಈ ಬಗೆ್ೆ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ಲ್ಾಗಿ, 
ಐದು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರರ್ು ಕಾಮಬದಿವಾಗಿದುಿ ಬಿಎಂಆರ ಸಿಎಲ ನ್ ಒಂಬತ್ುತ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ರ್ಹಿಸ್ುವಿಕಯೆ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು ಸ್ೊಕತವಾಗಿ ಪೊರೆೈಸ್ದ ಕಾರಣ 
ಕಾಮಬದಿವಾಗಿಲಾ. ಇತ್ರ 85 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿವಾರು ನಿದ್ದವಷ್ಿ 
ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಸಿಥತಿಯನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶ ೆೀಧನೆಗ್ ೆಒದಗಿಸ್ಲ್ಾಗಿಲಾ. 
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3.2.1.2 ಕಯಮಗಯರಿ  ವಹಿಸುವ  ಸಂಸ್ೆೆಗಳು  ₹2.00  ಕೊೋಟ್ಟಗಂತ್  ಹೆಚ್ುು  ಮೌಲಾದ  ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳನುು
ವಿಭಜಿಸಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು

4(ಜಿ) ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಯು ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ವಿಭಜಿಸಿ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ 
ರ್ಹಿಸ್ುರ್ುದನ್ುು ನಿಷ್ೆೀಧಿಸಿದೆ ಮತ್ುತ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಮೌಲುದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಟೆಂಡರ 
ಪಾಕ್ರಾಯೆ ಮೊಲಕವೀೆ ರ್ಹಿಸ್ಬೀೆಕು ಎಂದು ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ುತ್ತದೆ. ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ಮಾಡಲ್ಾದ 24 ಉಪ-
ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ ಐದರಲ್ಲಾ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ರ್ಹಿಸ್ುವಿಕಯೆ 
ಮಾನ್ದಂಡಗಳಗ್ೆ ಹೆೊಂದಾಣಿಕಯೆಾಗುರ್ಂತೆ ವಿಭಜಿಸಿರುರ್ ಪಾಕರಣಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾಯಿತ್ು. 
ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ಪಾತಿಯಂದೊ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಹೆಚು ಿಮೌಲುದ ಒಟಾಿರ ೆ₹92.43 
ಕೊೆೀಟಿ ಮೌಲುದ 12 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು, ಅನುಬಂಧ-VIರಲ್ಲಾ ಪಟಿಿ ಮಾಡಿರುರ್ಂತೆ, 
85 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿವೆ. ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ವಿಭಜಿಸಿರುರ್ುದು ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳು 
ಟೆಂಡರ ಪಾಕ್ರಾಯೆ ನ್ಡೆಸ್ುರ್ುದಕ್ರೆಂತ್ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ುದಕೆೆೀ ಆದುತೆ 
ನಿೀಡಿರುರ್ುದನ್ುು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ುತ್ತದೆ. 

ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಕಲೆಸ್ಗಳನ್ುು 
ನಿರ್ವಹಿಸ್ುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನಿಂದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ವಿಭಜಿಸ್ಲ್ಾಗಿಲಾ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ.ೆ 
ಸ್ಂಯೀಜಿತ್ ರೊಪದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 4(ಜಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಮತಿಯ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿ ವಾುಪ್ಪತಯಳಗ್ೆ 
ತ್ರಲು ಎರಡರಿಂದ 40 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆಯಾದಿರಿಂದ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ 
ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಿದ 4(ಜಿ) ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಯ ಷ್ರತ್ುತಗಳನ್ುು 
ಉಲಾಂಘಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. 

3.2.1.3  ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ಗ ೆಅನಹಯ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು

ಇಲ್ಾಖೆಗಳು, ಕಟೆಿಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಯೆಿ 1999 ಮತ್ುತ ಸ್ಕಾವರದ ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಗ್ೆ ರ್ುತಿರಿಕತವಾಗಿ, 
ಕಾಯವಕಾಮ ಆಯೀಜನೆ, ಯುಪ್ಪಎಸ್ ಖರಿೀದ್ದ, ಭಾರಿ ವಿದುುತ್  ಪಾರ್ಹಣ ಮಾಗವಗಳ ಬದಲ್ಾರ್ಣ ೆ
ಮುಂತಾದ ಅನ್ಹವ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಟಿಿವ.ೆ ಅನುಬಂಧ-VIIರಲ್ಲಾ 
ತೆೊೀರಿಸಿರುರ್ಂತೆ, 2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಾ 24 ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ ಆರು ಉಪ-
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ6  ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಾದ 1,379 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ ₹16.28 ಕೊೆೀಟಿ ವೆಚಿದ 14 
(ಶೆೀಕಡ ಒಂದು) ಅನ್ಹವ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. 

 

 

6 ದಾರ್ಣಗ್ೆರೆ, ಪೊರ್ವ-1 (ಬಿಬಿಎಂಪ್ಪ), ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ-1, ಕಲಬುರಗಿ-2 ಮತ್ುತ ಕೆೊಪಿಳ (ನೆಲೆ್ೊೀಗಿಪುರ). 

ನಿದರ್ಯನ 
ಕೊಪಪಳ (ನೆಲೊೋಗಪುರ) ಉಪ-ವಿಭಯಗದಂದ ಷಯಮಿಯಯನ/ವೆೋದಕೆ, ಧವನಿವಧಯಕ ವಾವಸ್ೆೆ, ಮೈಕ್

ಸೆ್ಟ್, ತ್ಡಗೆಟೆಿ ಇತ್ಯಾದಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಕೊೆಪಿಳ (ನೆಲ್ೆೊೀಗಿಪುರ) ಉಪ-ವಿಭಾಗರ್ು ಗಂಗ್ಾರ್ತಿ ತಾಲೊಾಕ್ರನ್ ಆನೆಗುಂದ್ದ
ಗ್ಾಾಮದ ಆನೆಗುಂದ್ದ ಉತ್ಸರ್ ಮತ್ುತ ಸ್ೆೀನಾ ನೆೀಮಕಾತಿ ಶಿಬಿರಕಾೆಗಿ ಷ್ಾಮಯಾನ್/ವೆೀದ್ದಕೆ, 
ಧವನಿರ್ಧವಕ ರ್ುರ್ಸೆ್ಥ, ಮೆೈಕ್ ಸ್ಟೆ್, ತ್ಡೆಗಟೆ ಿಅಳರ್ಡಿಕೆಗ್ ೆಇತಾುದ್ದಗಳ ಮೊರು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 
₹82.98 ಲಕ್ಷ್ ವೆಚದಿಲ್ಲಾ ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸಿದ.ೆ 
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ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ಸಿವಿಲ ನಿಮಾವಣ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಕಾಯೆಿಯ 
4(ಜಿ) ವಿನಾಯತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಅಹವರ್ಲಾದ ಕಲೆರ್ು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ೊು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ರ್ಹಿಸಿವೆ 
ಎಂಬುದನ್ುು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಒಪ್ಪಿಕೊೆಂಡಿತ್ು.  

 

 

 

3.3 ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳ ತ್ಯಯರಿಕ ೆ

ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಯು ಮೌಲುದ ಒಂದು ಮಾಪನ್ ಅಥವಾ ನಿದ್ದವಷ್ಿ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು 
ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಲು ಮುಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿಯೆೀ ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಲ್ಾದ ಒಂದು ಹಣದ ತ್ಖತೆೆಃಯಾಗಿದೆ. ಇದು 
ಸಿದಿಪಡಿಸ್ುವಿಕಯೆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ, ಸ್ಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೊಪದಲ್ಲಾ, ಆಯಾ ರ್ಲಯಗಳು ಪಾಕಟಿಸಿದ 
ಇಲ್ಾಖಾ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ್ೆ ಗುತಿತಗ್ೆದಾರರು ನಿದ್ದವಷ್ಿ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಲು 
ನ್ಮೊದ್ದಸ್ಬಹುದಾದ ಮತ್ತದ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಅಥವಾ ಸ್ೊಥಲ ಲ್ೆಕಾೆಚಾರದ ಅಭಿಪ್ಾಾಯ ಅಥವಾ 
ಒಂದು ತ್ಖತೆೆಃಯಾಗಿದೆ.  

ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಸ್ಂಹಿತೆಯ (ಕಂಡಿಕೆ 92) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪಾಕಾರ, ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು, 
ಸ್ಾಧುವಾದಷ್ುಿ ಮಟಿಿಗ್ ೆ ಪೊರಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ುರ್ ಅಗತ್ು ಬಾರದಂತೆ, ಸ್ಂಪೊಣವ 
ರೊಪದಲ್ಲಾ ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಸ್ಲ್ಲಾಸ್ಬೀೆಕು. ನಿೀರಿನ್ ಪೊರೆೈಕೆ ಬಗೆ್ಗಿನ್ ವಿರ್ರವಾದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ೊು ಮುಖು 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಯಲ್ಲಾಯೆೀ ಸ್ೆೀರಿಸ್ಬೀೆಕು. ನೆೈಮವಲು, ವಿದುುತ್ ಮತ್ುತ ವಿಶೆೀಷ್ ಫಿಟಿಿಂಗ್ ಸ್ರಂಜಾಮುಗಳ 
ಅಥವಾ ಜೆೊೀಡಣೆಗಳ ಎಲ್ಾಾ ಯೀಜನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಬೀೆಕು ಮತ್ುತ ಕಟ್ಿಡದ 
ನಿಮಾವಣರ್ನ್ುು ಪ್ಾಾರಂಭಿಸ್ುರ್ ಮದಲ್ೆೀ  ಸ್ೊಕತ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ್ದಂದ ಅನ್ುಮೀದನೆ ಪಡೆದ್ದರಬೆೀಕು. 
ಹೆೊಸ್ ರಸೆ್ತಯ ನಿಮಾವಣದ ಸ್ಂದಭವದಲ್ಲಾ, ಅಗತ್ುವಿರುರ್ ಕಡ ೆ ಸ್ಂಚಾರ ಸ್ಮೀಕೆ್ಷಯನ್ುು ಸ್ಹ 
ಕೈೆಗ್ೊೆಳುಬೆೀಕು. 

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ತಾಂತಿಾಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪ್ಪ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ, ಅರ್ರಿಗ್ ೆ ರ್ಹಿಸ್ಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಾ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಅಂದಾಜುಪಟಿಗಿಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ುತಾತರೆ.  ಬಿಬಿಎಂಪ್ಪಯ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಸ್ಿತ್ೆಃ 
ಬಿಬಿಎಂಪ್ಪಯೆೀ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಮತ್ುತ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸ್ುತ್ತದೆ. 
ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಸ್ಂಹಿತಯೆ ಸ್ೊಕತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಗ್ಾಾಮೀಣಾಭಿರ್ೃದ್ದಿ 
ಮಂತಾಾಲಯರ್ು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಆದೆೀಶಗಳ ಜೆೊತೆಗ್ ೆ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಸ್ಾಥಯಿ 
ಆದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾನ್ ಹಲವಾರು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ೊು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಬೆೀಕು. 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶ ೆೀಧನೆಯು ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ನ್ೊುನ್ತೆಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿದೆ: 
3.3.1 ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಿಂದ ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಭಜನೆ 
4(ಜಿ) ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಯ ಪಾಕಾರ, ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ವೆಚಿದ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಸಿಿೀಕರಿಸ್ುರ್ಂತಿಲಾ. ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಾದ 24 ಉಪ-
ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ ಏಳರಲ್ಲಾ, ಪಾತಿಯಂದೊ ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗೊ ಹೆಚು ಿಮೌಲು ಹೆೊಂದ್ದದಿ, ₹30.86 
ಕೊೆೀಟಿ ಒಟ್ುಿ ಮತ್ತದ 12 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಅನುಬಂಧ-VIIIರಲ್ಲಾ 

ಶಿಫಯರಸು 2: ಇಲ್ಾಖೆಗಳು ಟೆಂಡರ ಪಾಕ್ರಾಯೆ ನ್ಡೆಸ್ದ್ದರಲು ಕಾರಣಗಳನ್ುು ನಿೀಡುರ್ ಜೆೊತೆಗ್ೆ
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ನೆೀರವಾಗಿ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡಲು ವಿರ್ರವಾದ ಸ್ಮಥವನೆಯನ್ುು ನಿೀಡುರ್ುದನ್ುು  ರಾಜು
ಸ್ಕಾವರರ್ು ಕಡಾಡಯಗ್ೆೊಳಸ್ಬೀೆಕು. ರ್ಹಿಸ್ುವಿಕಯೆ ಷ್ರತ್ುತಗಳನ್ುು ಉಲಾಂಘಿಸಿದ ತ್ಪ್ಪಿತ್ಸ್ಥ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಕಾಮ ಕೈೆಗ್ೊೆಳುಬೆೀಕು. 
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ತೆೊೀರಿಸಿರುರ್ಂತೆ 30 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. 
ಅಂತ್ಹ ಒಂದು ಪಾಕರಣರ್ನ್ುು ಕೆಳಗ್ ೆವಿರ್ರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ: 

 

 

 

3.3.2 ಕಡಯಾಯ ಪರಮಯಣಪತ್ರಗಳನುು ಲಗತಿುಸದರುವುದು 

ಸ್ಾಥಯಿ ಆದೀೆಶಗಳ ಕಂಡಿಕೆ ೧೫ರ ಅನ್ುಸ್ಾರ, ಎಇ/ಎಇಇಗಳು ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳು ಮತ್ುತ ವಿರ್ರವಾದ 
ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಸ್ೊಕತವಾಗಿ ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಲು ಜವಾಬಾಿರರಾಗಿರುತಾತರೆ ಮತ್ುತ ಅರ್ರುಗಳು ಕಾಮಗ್ಾರಿಯ 
ಸ್ಥಳಕೆೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ವಿರ್ರವಾದ ಸ್ಮೀಕೆ್ಷ ಕೈೆಗ್ೊೆಂಡ ನ್ಂತ್ರವೀೆ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಬೀೆಕು. 
ಅಲಾದೆ, ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಕೈೆಪ್ಪಡಿಯು (ಕಂಡಿಕೆ 101) ವಿಭಾಗ್ಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುತ ಎಇಇ 
ಇರ್ರುಗಳು ಈ ಬಗ್ೆೆ ಕಡಾಡಯ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾರ್ಂದನ್ುು7 ದಾಖಲ್ಲಸ್ಬೀೆಕೆಂದು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ುತ್ತದೆ. 

ಎಇಇ/ಎಇಗಳು ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಗ್ಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ುರ್ ಮತ್ುತ 
ಪಾಮಾಣಪತ್ಾಗಳನ್ುು ದಾಖಲ್ಲಸ್ಬೆೀಕೆಂಬ ನಿಗದ್ದತ್ ಕಾಯವವಿಧಾನ್ರ್ನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಪರಿೀಕ್ಷಾ-
ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ುತ ಉಡುಪ್ಪ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ 
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ ಅನ್ುಸ್ರಿಸಿಲಾ ಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಉಡುಪ್ಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ 
ಪಾಮಾಣಪತ್ಾಗಳನ್ುು ಲಗತಿತಸ್ಲ್ಾಗಿತ್ುತ. ಹಾಗಿದಾಿಗೊು, ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ುರ್ಲ್ಲಾನ್ 
ಲ್ೆೊೀಪಗಳಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಪಟ್ಿಂತ ೆ ಇಂಜಿನಿಯರ ಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಯಾರ್ುದೆೀ ಹೆೊಣೆಗ್ಾರಿಕೆ ನಿಗದ್ದಯಾಗಿಲಾ 
ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತ್ತರ್ವಾಗಿ ಉಳದ್ದದೆ. 

ಈ ವಿಷ್ಯರ್ನ್ುು ಗಮನ್ಕೆೆ ತ್ಂದ ನ್ಂತ್ರ ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಮುಂದ್ದನ್ ದ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳಲ್ಲಾ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಆಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರ ಗಳಂದ ಅಗತ್ು ಪಾಮಾಣಪತ್ಾಗಳನ್ುು ಲಗತಿತಸ್ಲ್ಾಗುರ್ುದು ಎಂದು 
ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. 

7 ಪಾಮಾಣಿೀಕೃತ್ ನಾನ್ು……………(ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುತ ಪದನಾಮ) (DD)/(MM)/(YY) ನ್ಲ್ಲಾ ಸ್ೆೈಟ್ ಗ್ ೆವೆೈಯಕ್ರತಕವಾಗಿ 
ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿದೆಿೀನೆ ಮತ್ುತ ------ ರ್ಷ್ವದ ದರಗಳ ಅನ್ುಮೀದ್ದತ್ ದರಪಟಿಿಯನ್ುು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಅಂದಾಜು 
ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ುತ ಅತ್ುಂತ್ ಆರ್ಥವಕ ಮತ್ುತ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ್ರ್ನ್ುು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲು ಒದಗಿಸಿದೆಿೀನೆ. 

ನಿದರ್ಯನ 
ಹೂವಿನಹಡಗಲ್ಲ ಉಪ-ವಿಭಯಗದಂದ ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಭಜನೆ 

ಶಿಾೀ ಕ್ಷೀೆತ್ಾ ಮೆೈಲ್ಾರ ಕನ್ಕ ಗುರು ಪ್ಪೀಠ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಆರ್ರಣದ ಸ್ುತ್ತಲ್ಲನ್ ರಸೆ್ತ ಹಾಗೊ ಚರಂಡಿ 
ನಿಮಾವಣರ್ನ್ುು ₹3.00 ಕೊೆೀಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚಿದಲ್ಲಾ ಹೊವಿನ್ಹಡಗಲ್ಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗಕೆೆ
ರ್ಹಿಸ್ಲ್ಾಗಿತ್ುತ. ರ್ಹಿಸ್ಲ್ಾದ ಕಲೆಸ್ರ್ು ಒಂದೆೀ ಸ್ಂಯೀಜಿತ್ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಆದಾಗೊು, 
ಉಪ-ವಿಭಾಗರ್ು ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಅಗತ್ುಕೆೆ ಸ್ರಿಹೆೊಂದುರ್ಂತೆ
₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಗ್ೆೊಳಸಿ ₹0.71 ಕೊೆೀಟಿ, ₹0.52 ಕೊೆೀಟಿ, ₹0.86 ಕೊೆೀಟಿ ಮತ್ುತ ₹0.91 
ಕೊೆೀಟಿ ಮೌಲುದ ನಾಲುೆ ಪಾತುೆೀಕ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತ್ು. 
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3.3.3 ರಸ್ೆು ಅಂದಯಜುಗಳು 

ರಸೆ್ತಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಯೆಲ್ಲಾ ಈ ಕಳೆಗಿನ್ರ್ುಗಳನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶ ೆೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. 

3.3.3.1  ಸಿಮಂಟ್ ಕಯಂಕ್ರರೋಟ್ (ಸಿಸಿ) ರಸ್ೆುಗಳ ನಿಮಯಯಣಕೆೆ ಸಮರ್ಯನೆ ಒದಗಸದರುವುದು

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಒಂದು ಸ್ಕಾವರಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುರ್ುದರಿಂದ ಸ್ಕಾವರದ ನಿಧಿಗಳಗ್ ೆ
ಜವಾಬಾಿರರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ ಅದು ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ರ್ುಯಿಸ್ುವಾಗ, ಸ್ಾಮಾನ್ು ವಿವೆೀಕದ 
ರ್ುಕ್ರತಯಬಬ ತ್ನ್ು ಸ್ಿಂತ್ದ ಹಣ ರ್ುಯಿಸ್ುವಾಗ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ಷ್ೆಿೀ ಜಾಗರೊಕತೆಯನ್ುು ರ್ಹಿಸ್ಬೀೆಕು.  

ಜನ್ರ್ಸ್ತಿ ಪಾದೀೆಶರ್ಂದರ ಎರಡೊ ಕೊೆನೆಗಳಂದ 50 ಮೀಟ್ರ ಗಳರ್ರೆಗ್ ೆ ಮಾತ್ಾವೆೀ ಸಿಮೆಂಟ್ 
ಕಾಂಕ್ರಾೀಟ್ (ಸಿಸಿ) ರಸೆ್ತಗಳನ್ುು ನಿಮವಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ಪಎಂಜಿಎಸ್ ವೆೈ ಕಾಯವಕಾಮದ 
ಮಾಗವಸ್ೊಚ್ಚಗಳ ಕಂಡಿಕೆ 8.5(iii) ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ುತ್ತದೆ. ಇದಲಾದೆ, ಗ್ಾಾಮೀಣ ರಸೆ್ತಗಳ ಕೈೆಪ್ಪಡಿಯ 
ಅನ್ುಸ್ಾರ, ಗ್ಾಾಮೀಣ ರಸೆ್ತಗಳ ನಿಮಾವಣರ್ನ್ುು ಅತ್ುಂತ್ ಆರ್ಥವಕ ಮತ್ರ್ುಯಕಾರಿ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ 
ಕೈೆಗ್ೊೆಳುಬೆೀಕು. ಬಿಟ್ುಮನ್ಸ್ (ಬಿಟಿ) ರಸೆ್ತಗಳಗ್ ೆ ಹೆೊೀಲ್ಲಸಿದರ ೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತಗಳ ನಿಮಾವಣ 
ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗ್ಾಗಿ, ಕ್ರರಿದಾದ ರಸೆ್ತಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದ್ದರುರ್ ಜನ್ನಿಬಿಡ ಕಾಲ್ೆೊೀನಿಗಳಲ್ಲಾ 
ಮಾತ್ಾವೆೀ ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತ ನಿಮಾವಣ ಸ್ಮಥವನಿೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ಮಾಡಲ್ಾದ 711 ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಲ್ಲಾ, 444 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ (ಶೆೀಕಡ 62), 
ಪ್ಪಎಂಜಿಎಸ್ ವೆೈ ಮಾಗವಸ್ೊಚ್ಚಗಳಲ್ಲಾ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಿದಂತ್ಹ ಯಾರ್ುದೆೀ ಸ್ಮಥವನೆ ಒದಗಿಸ್ದೆಯೆೀ ಸಿಸಿ 
ರಸೆ್ತಗಳ ನಿಮಾವಣಕಾೆಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸ್ಲ್ಾಗಿತ್ುತ ಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿದೆ, ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಹಳುಗಳು ಕ್ರರಿದಾದ ರಸೆ್ತಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದ್ದದುಿ ಬಿಟಿ ರಸೆ್ತ ಹಾಕುರ್ ಯಂತ್ಾ/ಟ್ಾಕ್  
ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಸ್ಾಧುವಾಗದೆೀ ಇರುರ್ುದರಿಂದ ಗ್ಾಾಮೀಣ ಪಾದೀೆಶಗಳಲ್ಲಾ ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತಗಳನ್ುು 
ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಲು ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ಸ್ಲಹೆ ನಿೀಡಿದಿರ್ು ಎಂದು ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು 
ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಪ್ಪಎಂಜಿಎಸ್ ವೆೈ ಕಾಯವಕಾಮದ ಮಾಗವಸ್ೊಚ್ಚಗಳ ಪಾಕಾರ ಸಿಸಿ ರಸ್ೆತಗಳ ನಿಮಾವಣರ್ು 
ಜನ್ರ್ಸ್ತಿ ಪಾದೀೆಶದ ಎರಡೊ ಬದ್ದಯಲ್ಲಾ 50 ಮೀಟ್ರ ಗಳರ್ರೆಗ್ ೆಮಾತ್ಾ ಸ್ಮರ್ಥವಸ್ಲಿಟಿಿರುರ್ುದರಿಂದ 
ಉತ್ತರರ್ು ಸಿಿೀಕಾರಾಹವವಾಗಿಲಾ. 

3.3.3.2 ಪಿಆರ ಇಡಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಬದಲ್ಲಗೆ ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗ ಇಲಯಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಸಿ 
ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಗಯರಮಿೋಣ ರಸ್ೆುಗಳ ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಹಚೆ್ುಳ 

ಗ್ಾಾಮೀಣಾಭಿರ್ೃದ್ದಿ ಮಂತಾಾಲಯದ ಸ್ುತೊೆತೀಲ್ ೆಸ್ೊಚನಗೆಳು8  ಆರ ಡಿಪ್ಪಆರ ನಿಂದ ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳುುರ್ 
ಎಲ್ಾಾ ಸಿವಿಲ  ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಪ್ಪಆರ ಇಡಿ ದರಪಟಿಿಯಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸ್ಲ್ಾದ ದರಗಳ 
ಪಾಕಾರವೆೀ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸ್ಬೀೆಕು ಮತ್ುತ ಪ್ಪಆರ ಇಡಿ ದರಪಟಿಿಯಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸ್ದ ಕೆಲಸ್ದ 
ಬಾಬುತಗಳಗ್ ೆಮಾತ್ಾ, ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖೆ ದರಪಟಿಿಯ ದರಗಳನ್ುು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊೆಳುಬಹುದು 
ಎಂದು ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಿತ್ುತ. 

₹9 ಕೊೆೀಟಿ (₹ ಒಂದು ಕೊೆೀಟಿ x ಒಂಬತ್ುತ ರಸೆ್ತಗಳು) ಅಂದಾಜು ಮತ್ತದ ಒಂಭತ್ುತ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ 
(2017-18 ರಿಂದ 2019-20) ಲ್ೆಕೆಪರಿಶಿೀಲನೆಯಿಂದ, ಆಯಾ ರ್ಷ್ವದ ಪ್ಪಆರ ಇಡಿ ದರಪಟಿಿಯ 

8 ಎನ್ ಆರ ಆರ ಡಿಎ ಸ್ುತೆೊತೀಲ್ ೆಸ್ಂಖೆು. P17023/5/2005-P-1 ದ್ದನಾಂಕ 06.03.2005. 
  ಎನ್ ಆರ ಆರ ಡಿಎ ಪತ್ಾ ಸ್ಂಖೆು P17023/2005-P-1/122 ದ್ದನಾಂಕ 07.07.2005. 
  ಎನ್ ಆರ ಆರ ಡಿಎ ಪತ್ಾ F. No. P17023/5/2005/P1/ ಎನ್ ಆರ ಆರ ಡಿಎ ದ್ದನಾಂಕ 27.04.2016 
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ಬದಲ್ಲಗ್ೆ 2018-19ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರ್ೃತ್ತದ ಲ್ೆೊೀಕೊೆೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖೆ ದರಪಟಿಿಯನ್ುು 
ಆಧರಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಲ್ಾಗಿರುರ್ುದು ತಿಳದು ಬಂದ್ದತ್ು. 

ಒಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಕಲೆಸ್ದ ಬಾಬುತಗಳಗ್ ೆಪ್ಪಆರ ಇಡಿ ದರಪಟಿಿಯ ದರಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ದರ ಹೆೊಂದ್ದರುರ್ 
ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖ ೆದರಪಟಿಿಯನ್ುು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಎಲ್ಾಾ ಒಂಬತ್ುತ ಸಿಸಿ 
ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸಿದ ೆಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಇದು 
ಅನ್ುಬಂಧ-IXರಲ್ಲಾ ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ₹1.02 ಕೊೆೀಟಿ ಹೆಚುರಿ್ರಿ ಪ್ಾರ್ತಿಯಲ್ಲಾ 
ಪರಿಣಮಸಿತ್ು. 

ಇದಲಾದೆ, ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ಮಾಡಲ್ಾದ 598 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ 444 ಪಾಕರಣಗಳಲ್ಲಾ (ಶೆೀಕಡ 74) 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಪ್ಪಆರ ಇಡಿ ದರಪಟಿಿಯ ಬದಲ್ಲಗ್ೆ ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖೆ ದರಪಟಿಿಯನ್ುು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಗ್ಾಾಮೀಣ ರಸೆ್ತಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸಿರುರ್ುದರಿಂದ ರಸ್ೆತ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚಿದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಳ ಉಂಟಾಗಿರುರ್ುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶ ೆೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 

ಸ್ದರಿ ರಸೆ್ತಗಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಸ್ಂಚಾರದಟ್ಿಣೆ ಇರುರ್ುದರಿಂದ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಹಲರ್ು ರ್ಷ್ವಗಳಂದಲೊ 
ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖ ೆ ದರಪಟಿಿಯನ್ುು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುತಿತದೆ ಎಂದು ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು 
ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಗ್ಾಾಮೀಣಾಭಿರ್ೃದ್ದಿ ಮಂತಾಾಲಯದ ನಿದೆೀವಶನ್ಗಳ ಪಾಕಾರ ಗ್ಾಾಮೀಣ ರಸೆ್ತಗಳಗ್ ೆಪ್ಪಆರ ಇಡಿ 
ದರಪಟಿಿಯನ್ುು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊೆಳುುರ್ುದು ಕಡಾಡಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖ ೆ
ದರಪಟಿಿಗ್ೆ ಹೊೆೀಲ್ಲಸಿದಾಗ ಮತ್ರ್ುಯಕರ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯಾದಿರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು ಒಪಿಲಹವವಾಗಿಲಾ. 

3.3.4 ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಮಿಯಕ ಉಪಕರ ಮತ್ುು ವಯಾಟ್ ಸ್ೆೋಪಯಡ ೆ ಮತ್ುು ಗುಂಪು 
ನಯಯಕರುಗಳಿಗ ೆ ಅನುಚಿತ್ ಪರಯೋಜನ ಒದಗಸಿದ ಕಯರಣ ಹೆಚಿುದ ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ು  - 
₹1.90 ಕೊೋಟ್ಟ  

ದರಪಟಿಿಯ ದರಗಳು (2017-18ರ ರ್ರಗೆ್ೆ) ಎಲ್ಾಾ ದರಗಳು, ಸ್ುಂಕಗಳು ಮತ್ುತ ತೆರಿಗ್ಗೆಳನ್ುು 
ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿದಿರೊ ಸ್ಹ, ಆಯೆೆಮಾಡಿದ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆಗ್ೊೆಳಪಟ್ಿ ಎಲ್ಾಾ 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳಲ್ಲಾ, ಸ್ರಕು ಮತ್ುತ ಸ್ೆೀವಾ ತೆರಿಗ್ ೆ(ಜಿಎಸ್ ಟಿ) ಜಾರಿಗ್ೆೊಳಸ್ುರ್ ಮದಲು ವಾುಟ್ ಮತ್ುತ 
ಕಾಮವಕ ಉಪಕರಗಳನ್ುು ಸ್ೆೀರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದಿರಿಂದ, ಅಂದಾಜು ವಚೆಗಿಳು ಶೆೀಕಡ ಆರು (ಶೆೀಕಡ ಒಂದು 
ಕಾಮವಕ ಉಪಕರ ಮತ್ುತ ಶೆೀಕಡ ಐದು ವಾುಟ್) ಹೆಚಿಳಗ್ೆೊಂಡಿದಿರ್ು ಎಂಬುದನ್ುು 
ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  ಇದು ಸ್ಕಾವರಿ ಇಲ್ಾಖೆಗಳಂದ ಹೆಚುರಿ್ರಿ ಹಣ ಸ್ೆಳಯೆುರ್ಲ್ಲಾ 
ಮತ್ುತ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಗುಂಪು ನಾಯಕರುಗಳಗ್ ೆಹೆಚುರಿ್ರಿ ಪ್ಾರ್ತಿಗ್ೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ು. ಆರು ಉಪ-
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ, ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಾದ ₹36.41 ಕೊೆೀಟಿ ಮೌಲುದ 45 ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳಲ್ಲಾ 
ಕಾಮವಾಗಿ ₹1.78 ಕೊೆೀಟಿ ಮತ್ುತ ₹0.43 ಕೊೆೀಟಿಗಳಷ್ುಿ ವಾುಟ್ ಮತ್ುತ ಕಾಮವಕ ಉಪಕರಗಳನ್ುು 
ಸ್ೆೀರಿಸ್ುರ್ ಮೊಲಕ ಹೆಚಿ್ಚಸ್ಲ್ಾಗಿತ್ುತ ಮತ್ುತ ಇದರಿಂದ ಗುಂಪು ನಾಯಕರುಗಳಗಷ್ೆಿೀ ಮಾತ್ಾ 
ಲ್ಾಭವಾಗಿತ್ುತ. 

ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು, ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದ ಇತ್ರ ವೆಚಿಗಳ ಜೆೊತೆಗ್ ೆಕನಾವಟ್ಕ ಮಾರಾಟ್ 
ತೆರಿಗ್ ೆಕಾಯೆಿಯಡಿಯಲ್ಲಾ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಿರುರ್ ಎಲ್ಾಾ ತೆರಿಗ್ಗೆಳನ್ೊು ವಿಧಿಸ್ಲು ಕಂಪನಿಗ್ೆ ಅನ್ುಮತಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿತ್ು. ಸ್ಕಾವರಿ ಆದೆೀಶರ್ು, ಕಾಯೆಿಯಡಿಯಲ್ಲಾ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಿರುರ್ ಎಲ್ಾಾ ತೆರಿಗ್ಗೆಳನ್ೊು 
ವಿಧಿಸ್ಲು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ಅನ್ುಮತಿಸಿದೆಯಾದರೊ, ದರಪಟಿಿಯ ದರರ್ು ತೆರಿಗ್ ೆ ಬಾಧುತಯೆನ್ೊು 
ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿತಾತದಿರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು ಸ್ಮಥವನಿೀಯವಾಗಿಲಾ. 
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3.3.4.1 ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ರಸ್ೆು ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ರ ಲೊೋಪಗಳು 

ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಸ್ಂಹಿತಯೆ ಕಂಡಿಕೆ 90(8), ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳು ವಿರ್ರವಾದ ದರ 
ವಿಶೆಾೀಷ್ಣೆಯನ್ುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ಇಡುಗಂಟ್ು ಹಣ ಒದಗಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಪಾದಾಯ 
ಅರ್ಲಂಬಿಸ್ಬಾರದು ಎಂದು ಷ್ರತ್ುತ ವಿಧಿಸ್ುತ್ತದೆ.  ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಸ್ಂಹಿತಯೆ ಪಾಕಾರ 
ಸ್ಾಮಾನ್ುವಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ ಜೆೊತೆಗಿನ್ ಕೆಳಗಿನ್ ವಿರ್ರಗಳನ್ುು ರ್ರದ್ದಯಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸ್ಬೆೀಕು. 

i. ಇತಿಹಾಸ್ - ಕಲೆಸ್ರ್ನ್ುು ಕೈೆಗ್ೆೊಳುುರ್ ಅಗತ್ುಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗುರ್ ಸ್ಂದಭವಗಳ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತ
ಅರ್ಲ್ೆೊೀಕನ್.

ii. ವಾುಪ್ಪತ- ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುರ್ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯ ವಾುಪ್ಪತ.
iii. ವಿಶಿಷ್ಿತೆಗಳು - ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳಗ್ೆ ವಿಶಿಷ್ಿತೆಗಳು.
iv. ಹಣ - ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಲ್ೆಕೆಪತ್ಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಹಂಚ್ಚಕೆಯ ವೆಚಿ.
v. ದರಪಟಿಿಯಲ್ಲಾ ಇರದಂತ್ಹ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಬಾಬುತಗಳ ದರ ವಿಶೆಾೀಷ್ಣೆ.
vi. ಅಧಿಕಾರಯುತ್ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಮೆೀಲುರುಜು.
vii. ಪಾತಿ ಭೌತಿಕ ಚಟ್ುರ್ಟಿಕ/ೆಪಾಗತಿಗ್ೆ ಸ್ಮಯದ ಚೌಕಟ್ಿನ್ುು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ುರ್ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್/

ಕಾಯವಹರಿರ್ು ನ್ಕೆ್ಷ.

ಕಂಡಿಕೆ 4.5.2ರಲ್ಲಾ ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ಂತೆ, ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ುವಾಗ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  
ಇಡುಗಂಟ್ು ಮತ್ತಕೆೆ ಅರ್ಕಾಶ ಮಾಡುರ್ುದೀೆ ಅಲಾದೆ ಗುಂಪು ನಾಯಕರುಗಳಗ್ ೆಪ್ಾರ್ತಿಯನ್ೊು  

ಇಡುಗಂಟ್ು ಆಧಾರದಲ್ೆಾೀ ಮಾಡಿತ್ುತ ಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ 
ಮಾಡಲ್ಾದ ಯಾರ್ುದೆೀ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾಯೊ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಯಂದ್ದಗ್ೆ ಲಗತಿತಸ್ಬೀೆಕಾದ 
ರ್ರದ್ದಯನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ದ್ದರುರ್ುದನ್ೊು ಸ್ಹ ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. 

3.4 ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 

ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಯು ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಿದಂತ್ಹ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಅಗತ್ುತೆಗಳಗ್ೆ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಹ ಅಥವಾ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ುರ್ ಇಲ್ಾಖೆಯಲ್ಲಾ ರ್ುಯಿಸ್ುರ್ 
ವೆಚಿದ ಪಾಸ್ಾತರ್ನೆಗಳಗ್ೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಯನ್ುು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ುತ್ತದೆ. ಸ್ಾಥಯಿ ಆದೆೀಶರ್ು (ಕಂಡಿಕೆ 
೧೬), ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಆರಂಭಿಸ್ುರ್ ಮುನ್ು ಎಲ್ಾಾ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳೂ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ 
ಅನ್ುಮೀದನೆಯನ್ುು ಹೆೊಂದ್ದರಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೀೆಳುತ್ತದೆ. 

3.4.1 ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲಿದೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಕಯಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಿರುವುದು 

ಗದಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ ₹3.89 ಕೊೆೀಟಿ ಮೌಲುದ ಮೊರು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ₹3.86 ಕೊೆೀಟಿ ವೆಚಿದಲ್ಲಾ 
ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆ ಇಲಾದೆಯೆೀ ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ಆಡಳತಾತ್ಮಕ 
ಅನ್ುಮೀದನೆಯಿಲಾದೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ುವಿಕೆಯು ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಇಲ್ಾಖೆಗಳಂದ 

ಶಿಫಯರಸು 3: ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಮತ್ುತ ಮಂಜೊರಾತಿಯ ಪಾತಿ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಾಯೊ ಜವಾಬಾಿರಿ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ಲ್ಾಗಿದ ೆ ಎಂಬುದನ್ುು ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು 
ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು. ಹೆೊಣೆಗ್ಾರಿಕಯೆನ್ುು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಸ್ಾಥಯಿ 
ಆದೆೀಶಗಳನ್ುು ಸ್ೊಕತವಾಗಿ ಪರಿಷ್ೆರಿಸ್ಬೆೀಕು. 
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ವೆಚಿದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಹ ನಿದಶವನ್ರ್ಂದನ್ುು ಈ ಕಳೆಗ್ೆ 
ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ: 

ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾದ ಉಳದ ಎರಡು ಪಾಕರಣಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಉತ್ತರರ್ನ್ುು ಇನ್ೊು 
ನಿೀಡಲ್ಾಗಿಲಾ
3.4.2 ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗ ೆ ಮುನುವೆೋ ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಯಡಿರುವುದು    -  ₹73.31 ಕೊೋಟ್ಟ  
19 ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ, 1,379 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ 173ರಲ್ಲಾ (ಶೆೀಕಡ 13) ಆಡಳತಾತ್ಮಕ 
ಅನ್ುಮೀದನೆಗ್ ೆಮುನ್ುವೆೀ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಿರುರ್ ಇಲ್ಾಖೆಗಳು ₹73.31 ಕೊೆೀಟಿ ಮತ್ತದ ಹಣರ್ನ್ುು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುರ್ುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ುತ ಅನ್ುಬಂಧ-Xರಲ್ಲಾ 
ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ಂತೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳನಿಂದ 82 ತಿಂಗಳುಗಳರ್ರೆಗಿನ್ ವಿಳಂಬದ ನ್ಂತ್ರ ಅಂತ್ಹ 
ಅನ್ುಮೀದನೆಗಳನ್ುು ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಅಂತ್ಹ ಬಿಡುಗಡೆಯು, ಆಯಾ ಆಡಳತ್ ಇಲ್ಾಖೆಗಳು 
ಬಜೆಟ್ ಹಂಚ್ಚಕೆಗಳು ರ್ುಪಗತ್ವಾಗುರ್ುದನ್ುು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಲು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುರ್ುದನ್ುು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ುತ್ತದೆ. 
3.4.3 ಮೂಲ ಯೋಜನ ೆ ಬದಲಯವಣೆಗೊಂಡ ಕಯರಣ ಪರಿತ್ಾಜಿಸಲಯದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಮೋಲ ೆ

ವಾರ್ಯ ವೆಚ್ು  - ₹99.94 ಲಕ್ಷ 
ಗದಗ ತಾಲೊಾಕ್ರನ್ ಬೆಲಿಡಿ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲಾ ಶಿಾೀ ಗ್ೆೊೀಂಧಾರ್ಳ ಮಹಾರಾಜ  ಸ್ಮುದಾಯ ಭರ್ನ್ಕೆೆ 
ಆರಂಭದಲ್ಲಾ ₹100 ಲಕ್ಷ್ ವೆಚಿದಲ್ಲಾ ನೆಲಮಹಡಿ, ಮದಲ ಮಹಡಿ ಮತ್ುತ ಕಾಂಪ್ೌಂಡ ಗ್ೆೊೀಡೆಯ 
ನಿಮಾವಣಕೆೆ ಯೀಜಿಸ್ಲ್ಾಗಿತ್ುತ (ಮಾರ್ಚವ 2017). ಆದರ,ೆ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಮೊಲ ಯೀಜನೆಯನ್ುು 
ಬದಲ್ಾಯಿಸಿ ನೆಲಮಾಳಗ್ೆ (ಪರಿಷ್ೃತ್ ಅಂದಾಜಿನ್ ಪಾಕಾರ ನೆಲಮಾಳಗ್ೆ ನಿಮಾವಣದ ವೆಚಿ ₹72.92 
ಲಕ್ಷ್), ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ುತ ಬೆೊೀರ ವೆಲ ಗ್ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ು. 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಯಲ್ಲಾ ಸ್ೆೀರಿರದ ಬಾಬುತಗಳನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸಿದ ಕಾರಣದ್ದಂದಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಹಣರ್ು 
ಸ್ಾಲದಂತಾಯಿತ್ು ಮತ್ುತ ಮೊಲ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಾ ಯೀಜಿಸಿದಂತೆ ಪೊಣವಗ್ೆೊಳಸ್ಲು 
ಸ್ಾಧುವಾಗಲ್ಲಲಾ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಿಡರ್ು ಅಪೊಣವ ಮತ್ುತ ಶಿರ್ಥಲ್ಾರ್ಸ್ೆಥಯಲ್ಲಾ ಉಳದು (ಏಪ್ಪಾಲ 2021) 
₹99.94 ಲಕ್ಷ್ ರ್ುಥವ ವೆಚಿದಲ್ಲಾ ಪರಿಣಮಸಿತ್ು (ಪರದಶಿಯಕೆ 3.1). 

ನಿದರ್ಯನ 
ಗದಗ ಉಪ-ವಿಭಯಗದಂದ ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲಿದಯೆೆೋ ಕಯಮಗಯರಿ ನಿವಯಹಣೆ:  
ಕೀೆಂದಾ ಕಛೀೆರಿಯಿಂದ ಗದಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗಕೆೆ ₹3.00 ಕೊೆೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಿತ್ುತ ಮತ್ುತ 
ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆ ಇಲಾದೆಯೆೀ ಕ.ೆಎರ್ಚ.ಪ್ಾಟಿೀಲ ಸ್ಕಾವರಿ ಪಾಥಮ ದಜವೆ ಕಾಲ್ೆೀಜು 
ನಿಮಾವಣಕಾೆಗಿ ₹2.95 ಕೊೆೀಟಿ ವೆಚಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ನಿಮಾವಣ ಕಾಯವರ್ು ಪೊಣವಗ್ೆೊಂಡು
(ನ್ವೆಂಬರ 2019) ಹಸ್ಾತಂತ್ರಿಸ್ಲಿಟಿಿದಿರೊ, ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಿದ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯಿಂದ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ ೆ
ಈರ್ರೆಗೊ (ಆಗಸ್ಿ 2022) ಹಣ ಸಿಿೀಕೃತ್ವಾಗಿಲಾ. ವಿಷ್ಯರ್ನ್ುು ಗಮನ್ಕೆೆ ತ್ಂದಾಗ ರಾಜು
ಸ್ಕಾವರರ್ು, ಮಾರ್ಚ ವ 2020ರಲ್ಲಾ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಯನ್ುು (ಘಟ್ನೊೆೀತ್ತರವಾಗಿ) 
ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಸಿತ್ು. ಆದರೆ, ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಯಿಲಾದೆಯೆೀ ಕಾಮಗ್ಾರಿ 
ಪೊಣವಗ್ೆೊಳಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ಿವಾಗಿದೆ ಮತ್ುತ ಸಿಿೀಕರಿಸ್ಬೀೆಕಾದ ಹಣದ ಬಗೆ್ೆ ಉತ್ತರರ್ು 
ಮೌನ್ವಾಗಿದೆ. 
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ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೊ ಗದಗ ಕ್ಷೀೆತ್ಾದ ಮಾನ್ು ಶಾಸ್ಕರ ಮನ್ವಿ ಮೆೀರೆಗ್ೆ ಮೊಲ ಯೀಜನೆಯನ್ುು 
ಪರಿಷ್ೆರಿಸ್ಲ್ಾಯಿತ್ು ಎಂದು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಉತ್ತರಿಸಿತ್ು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡಯೆಾದ 
ಅನ್ುದಾನ್ಕೆೆ ಸ್ರಿಸ್ಮಾನ್ವಾಗಿ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಲ್ಾಗಿದುಿ, ಅಪೊಣವ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು ಸ್ಂಬಂಧಪಟ್ಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಹಸ್ಾತಂತ್ರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ುತ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಅನ್ುದಾನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುರ್ಂತೆ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ.  ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಹೆಚಿ್ಚದ ವೆಚಿಗಳಗ್ ೆ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ 
ಅನ್ುಮೀದನೆಯನ್ುು ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ರತ್ುತ ಮತ್ುತ ಎಲ್ಾಾ ರಿೀತಿಯಲೊಾ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 
ಪೊಣವಗ್ೆೊಳಸ್ಲು ಬೆೀಕಾದ ಹೆಚುರಿ್ರಿ ಹಣದ ಅಗತ್ುತೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಿದ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳಗ್ೆ 
ತಿಳಸ್ಬೆೀಕ್ರತಾತದಿರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು ಸಿಿೀಕಾರಾಹವವಾಗಿಲಾ. 

ಪರದಶಿಯಕೆ 3.1: ಪರಿತ್ಾಜಿಸಲಯದ ಸಮುದಯಯ ಭವನದ ಸಿೆತಿ 

ಆಧಾರ: ಜಂಟಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ ತೆಗ್ೆದ ಛಾಯಾಚ್ಚತ್ಾ 

3.5 ನಿವೋೆರ್ನ ಸಮಸ್ೆಾಗಳಿಂದ ಪರಿತ್ಾಜಿಸಲಯದ ಕಯಮಗಯರಿ ಮೋಲ್ಲನ ವಾರ್ಯ ವೆಚ್ು- ₹15.25 ಲಕ್ಷ 

ಕನಾವಟ್ಕ ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಸ್ಂಹಿತಯೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನ್ುಸ್ಾರ, ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 
ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ುರ್ ನಿವೆೀಶನ್ರ್ು ಎಲ್ಾಾ ಋಣಭಾರಗಳಂದ ಮುಕತವಾಗಿರಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ 
ಪಾದೀೆಶಗಳಲ್ಲಾ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಬೀೆಕು ಮತ್ುತ ಎಲ್ಾಾ ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೊ 
ಪಾಯೀಜನ್ಕಾರಿಯಾಗಬೆೀಕು. ಇದಲಾದೆ, ಸ್ಾಥಯಿ ಸ್ೊಚನಗೆಳ ಕಂಡಿಕೆ 15ರ ಅನ್ುಸ್ಾರ, ನಿವೆೀಶನ್ದಲ್ಲಾ 
ಇಇ/ಎಇಇ ಕೆೈಗ್ೊೆಂಡ ವಿರ್ರವಾದ ಸ್ಮೀಕೆ್ಷ ಮತ್ುತ ಪರಿಶಿೀಲನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ್ೆ 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಬೀೆಕಾಗಿತ್ುತ. ಜಂಟಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ, ಕಳೆಗ್ ೆ
ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ, ನಿವೆೀಶನ್ದ ಸ್ಮಸ್ೆುಗಳಂದ ಅಂಗನ್ವಾಡಿ ಕಟ್ಡಿದ ನಿಮಾವಣರ್ನ್ುು ಪರಿತ್ುಜಿಲ್ಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶ ೆೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. 

ಕೊಡಿಾಗಿ ತಾಲೊಾಕ್ರನ್ ಬಡಜನ್ಬಂಡಿ ಮತ್ುತ ಟಿಕ ೆ ಗ್ೆೊಲಾರಹಟಿಿಯಲ್ಲಾ ಎರಡು ಅಂಗನ್ವಾಡಿಗಳ 
ನಿಮಾವಣರ್ನ್ುು ಕಾಮವಾಗಿ ಪರಿತ್ುಜಿಲ್ಾದ ಕಾಿರಿ ಮತ್ುತ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಮೀನಿನ್ಲ್ಲಾ ಮಾಡಲ್ಾಗಿತ್ುತ. ಈ ಎರಡು 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದಿ ₹18.34 ಲಕ್ಷ್ಕೆೆ ಪಾತಿಯಾಗಿ ಕಾಮವಾಗಿ ₹6.95 
ಲಕ್ಷ್ ಮತ್ುತ ₹8.30 ಲಕ್ಷ್ ಆರ್ಥವಕ ಪಾಗತಿಯಾಗಿತ್ುತ (ಮಾರ್ಚವ 2019). ಚುನಾಯಿತ್ ಪಾತಿನಿಧಿಗಳ 
ನಿದೆೀವಶನ್ದಂತೆ ಬಡಜನ್ಬಂಡಿ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು ಪರಿತ್ುಜಿಸ್ಲ್ಾದರೆ, ಖಾಸ್ಗಿ ಜಮೀನಿನ್ಲ್ಲಾ ಕಟ್ಿಡ 
ನಿಮವಸಿದಿಕೆೆ  ಆ ಆಸಿತ ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಆಕೆ್ಷೀಪ ರ್ುಕತಪಡಿಸಿದಿರಿಂದ ಟಿಕ ೆ ಗ್ೆೊಲಾರಹಟಿಿಯ ಕಾಮಗ್ಾರಿ 
ಸ್ಥಗಿತ್ಗ್ೆೊಂಡಿದುಿ ರ್ುಯಿಸಿದಿ ಒಟ್ುಿ ₹15.25 ಲಕ್ಷ್ ರ್ುಥವ ವೆಚಿದಲ್ಲಾ ಪರಿಣಮಸಿತ್ು. ಈ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 
ಪ್ಾಾರಂಭಿಸ್ುರ್ ಮದಲು ಭೊಮಯ ಸ್ೊಕತತೆ ಮತ್ುತ ಮಾಲ್ಲೀಕತ್ಿರ್ನ್ುು ಖಾತಿಾಪಡಿಸಿಕೆೊಳುದಿಕಾೆಗಿ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ/ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ಸ್ಂಬಂಧಪಟ್ ಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆೀಲ್ ೆ ಹೆೊಣಗೆ್ಾರಿಕ ೆ
ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ (ಪರದಶಿಯಕೆ 3.2).  ಸ್ಕಾವರ ಇನ್ೊು ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ನಿೀಡಿಲಾ. 
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ಪಾದಶಿವಕೆ 3.2: ನಿಮಾವಣ ಪರಿತ್ುಜಿಸ್ಲ್ಾದ ಅಂಗನ್ವಾಡಿ ಕಟ್ಿಡ 
  ಬಡಜನಬಂಡಿ     ಟ್ಟ.ಕೆ.ಗೊಲಿರಹಟಿ್ಟ 

ಆಧಾರ: ಜಂಟಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ ತೆಗ್ೆದ ಛಾಯಾಚ್ಚತ್ಾಗಳು 

3.6 ತ್ಯಂತಿರಕ ಮಂಜೂರಯತಿ 

ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಸ್ಂಹಿತಯೆಲ್ಲಾ ಹೆೀಳರುರ್ಂತೆ, 'ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯು ಸ್ಕ್ಷ್ಮ 
ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಆದೆೀಶವಾಗಿದುಿ, ಕೈೆಗ್ೊೆಳುಲು ಉದೆಿೀಶಿಸ್ಲ್ಾದ ನಿಮಾವಣ ಅಥವಾ ದುರಸಿತ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯ 
ವೆಚಿದ ವಿರ್ರವಾದ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಯನ್ುು ಮಂಜೊರು ಮಾಡುತ್ತದೆ'. ಸ್ಾಮಾನ್ುವಾಗಿ, ಸ್ಕ್ಷ್ಮ 
ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ್ದಂದ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಯನ್ುು ಪಡೆದ ನ್ಂತ್ರ ಸ್ಕಾವರರ್ು ಅಧಿಕಾರರ್ನ್ುು 
ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಟ್ಿಂತ್ಹ ಇಲ್ಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ಾವೆೀ ಅಂತ್ಹ ಮಂಜೊರಾತಿಯನ್ುು ನಿೀಡಬಹುದು. 

ಮಂಡಳಯ ನಿದೆೀವಶನ್ಗಳ ಪಾಕಾರ, ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ ತ್ಯಾರಿ, ತಾಂತಿಾಕ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಮತ್ುತ ತಾಂತಿಾಕ 
ಮಂಜೊರಾತಿಗ್ಾಗಿ ಆರ್ಥವಕ ಅಧಿಕಾರದ ಪಾತಾುಯೀಜನೆಯನ್ುು ಕೆಳಗಿನ್ ಕೊೋಷ್ಿಕ 3.2ರಲ್ಲಾ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆ: 

ಕೊೋಷ್ಿಕ 3.2: ಆರ್ಥಯಕ ಅಧಿಕಯರದ ಪರತ್ಯಾಯೋಜನೆ 
ಅಂದಯಜು ವೆಚ್ು ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳ 

ತ್ಯಯರಿಕೆ ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶಿೋಲನ ೆ ತ್ಯಂತಿರಕ ಮಂಜೂರಯತಿ 

₹50 ಲಕ್ಷ್ದರ್ರೆಗ್ ೆ

ಸ್ಹಾಯಕ 
ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ 

ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ 

₹50.00 ಲಕ್ಷ್ದ್ದಂದ 
₹100.00 ಲಕ್ಷ್ದರ್ರಗೆ್ ೆ

ಅಧಿೀಕ್ಷ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ ಅಧಿೀಕ್ಷ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ 

₹100.00 ಲಕ್ಷ್ದ್ದಂದ 
₹200.00 ಲಕ್ಷ್ದರ್ರಗೆ್ ೆ

ಮುಖು ಇಂಜಿನಿಯರ  ಮುಖು ಇಂಜಿನಿಯರ  

₹200.00 ಲಕ್ಷ್ಕೆೆ 
ಮೆೀಲಿಟ್ುಿ 

ಮುಖು ಇಂಜಿನಿಯರ  ಉಪ ಸ್ಮತಿ 

ಆಧಾರ: ಲ್ೊೆೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಸ್ಂಹಿತೆ 

ಜೆೊತೆಗ್ೆ, ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಸ್ಾಥಯಿ ಆದೆೀಶಗಳು ಈ ಕಳೆಗಿನ್ಂತೆ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ುತ್ತವೆ. 
➢ ಲ್ೆೊೀಕೆೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಾಖ ೆಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಸ್ಕಾವರಿ ಇಲ್ಾಖೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳು 

ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯನ್ುು 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನಿೀಡುತ್ತದೆ (ಕಂಡಿಕ ೆ17, ವಿಭಾಗ 5). 

➢ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳಗ್ ೆ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯನ್ುು ಪಡೆದ ನ್ಂತ್ರ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 
ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಬೀೆಕು (ಕಂಡಿಕೆ 18 ವಿಭಾಗ 5). 
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ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಈ ಕಳೆಗಿನ್ರ್ುಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿದೆ: 
3.6.1 ಉನುತ್ ಹಂತ್ದ ತ್ಯಂತಿರಕ ಮಂಜೂರಯತಿ ತ್ಪಿಪಸುವ ಸಲುವಯಗೆ ಅಂದಯಜುಪಟ್ಟಿಗಳನುು 

ವಿಭಜಿಸಿರುವುದು  
ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ಮಾಡಲ್ಾದ ಮೊರು ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ9  ಆರ್ಥವಕ ಪಾತಾುಯೀಜನೆ ಅಧಿಕಾರರ್ನ್ುು 
ಉಲಾಂಘಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ವಿಭಜಿಸಿರುರ್ ಪಾಕರಣಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ಅನ್ುಬಂಧ-XI 
(ಎ)ನ್ಲ್ಲಾ ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ಂತೆ,  ₹71 ಲಕ್ಷ್ದ್ದಂದ ₹200 ಲಕ್ಷ್ದರ್ರೆಗಿನ್ ಮೌಲುದ ಏಳು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ₹2 ಲಕ್ಷ್ದ್ದಂದ ₹100 ಲಕ್ಷ್ಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಿದ 32 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಾಗಿ 
ವಿಭಜಿಸಿರುರ್ುದನ್ುು ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ ವಿಭಜನೆಯು ಉನ್ುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತಿಾಕ 
ಮಂಜೊರಾತಿಯ ಅಗತ್ುರ್ನ್ುು ತ್ಪ್ಪಿಸಿತ್ು, ಮತ್ುತ ಆ ಮೊಲಕ ನಿಗದ್ದತ್ ನಿಯಂತ್ಾಣಗಳನ್ುು 
ದುಬವಲಗ್ೆೊಳಸಿತ್ು. 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು (ಬಸ್ರ್ನ್ಬಾಗ್ೆೀವಾಡಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ವಿಭಜಿಸಿಲಾ ಮತ್ುತ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದ ಪಡೆದ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಆದೆೀಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ್ೆ 
ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ಆದೆೀಶಗಳನ್ುು 
ಒದಗಿಸ್ದ ಕಾರಣ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ಲ್ಾಗಲ್ಲಲಾ. ಇತ್ರ ೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ೆ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ನಿೀಡಿಲಾ. 
ಇದಲಾದೆ, ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ಮಾಡಲ್ಾದ 14 ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ, ಅನ್ುಬಂಧ-XI(ಬಿ)ನ್ಲ್ಲಾ 
ತೆೊೀರಿಸಿರುರ್ಂತೆ,  ಆರ್ಥವಕ ಅಧಿಕಾರ ಪಾತಾುಯೀಜನೆಯ ಅನ್ುಸ್ಾರ ಉಪ-ಸ್ಮತಿಯು ನಿೀಡಬೆೀಕ್ರದಿ 
ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯ ಬದಲ್ಲಗ್ೆ ಸಿಇ ನಿೀಡಿದ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ತ್ಲ್ಾ ₹2.00 
ಕೊೆೀಟಿಗಿಂತ್ ಹೆಚು ಿ ಮೌಲುದ 49 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ುತ 
ಪೊಣವಗ್ೆೊಳಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ₹2.00 ಕೊೆೀಟಿಗೊ ಹೆಚು ಿ ಮೌಲುದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಉಪ-
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿರುರ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾಮರ್ು ಉಪ-ಸ್ಮತಿ ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ಸ್ಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ್ದಂದ 
ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಡೆಯುರ್ುದನ್ುು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ುರ್ಲ್ಲಾ ಪರಿಣಮಸಿತ್ು. 
‘ಚ್ಚಕೆಬಳಾುಪುರದ ಗ್ೆೊೀಪ್ಪನಾಥ ಸ್ಾಿಮ ಬೆಟ್ಿದಲ್ಲಾ ರಸೆ್ತ ನಿಮಾವಣʼಕೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗ್ೆ 
ಉಪಸ್ಮತಿಯು ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ನಿೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ನಿಯೀಜಿತ್ 
ಉಪಸ್ಮತಿಯು ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಪೊಣವಗ್ೆೊಂಡ ನ್ಂತ್ರ ₹2.80 ಕೊೆೀಟಿ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತಕೆೆ ತಾಂತಿಾಕ 
ಮಂಜೊರಾತಿ ನಿೀಡಿರುರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ನ್ುು ಒಪಿಲ್ಾಗುರ್ುದ್ದಲಾ. 
3.6.2 ಕಯಲಮಿತಿಯ ಅನುಪಸಿೆತಿ ಮತ್ುು ಅದರಿಂದಯಗ ತ್ಯಂತಿರಕ ಮಂಜೂರಯತಿ ನಿೋಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ 
ದ್ದನಾಂಕ 31.08.2009ರ ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಯ ಪಾಕಾರ (ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಬಾಧುತೆ), ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಟೆಂಡರ ಗಳ ‘ನಿೀಡಿಕೆ ಮತ್ುತ ಒಪ್ಪಿಗ್ೆ̓  ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಾ ನ್ಷ್ಿವಾಗುರ್ ಅಮೊಲು 
ಸ್ಮಯರ್ನ್ುು ಉಳಸ್ುರ್ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ಕಾವರಿ ಇಲ್ಾಖೆ, ಮಂಡಳಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ 
ಸ್ಾಿಯತ್ತ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ನೆೀರವಾಗಿ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗ್ೆ ಅಧಿಕಾರ 
ನಿೀಡಿದೆ, ಅದರಂತೆ, ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆಯನ್ುು ಸಿಿೀಕರಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ, 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಶಿೀಘಾ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಗಳನ್ುು ನಿೀಡಬೀೆಕು. 
19 ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಾದ 933 ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ 620 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ(ಶೆೀಕಡ 66) ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ನಿೀಡುರ್ಲ್ಲಾ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಒಂದು ತಿಂಗಳನಿಂದ 

9 ಬಸ್ರ್ನ್ಬಾಗ್ೆೀವಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ-I, ಮತ್ುತ ಕೊಡಿಾಗಿ. 
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32 ತಿಂಗಳರ್ರೆಗ್ ೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತ್ುತ ಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ವಿಳಂಬದ 
ವಾುಪ್ಪತಯನ್ುು ಕೆಳಗಿನ್ ನ್ಕ್ಷ ೆ3.2ರಲ್ಲಾ ತೆೊೀರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ: 

ನಕ್ಷ-ೆ೩.೨: ತ್ಯಂತಿರಕ ಮಂಜೂರಯತಿ ನಿೋಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ 

ಆಧಾರ: ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ್ ೆಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಸ್ಂಕಲ್ಲಸಿರುರ್ುದು 

ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ನಿೀಡುವಿಕಯೆಲ್ಲಾನ್ ವಿಳಂಬರ್ು ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಆರಂಭ ಮತ್ುತ 
ಪೊಣವಗ್ೆೊಳಸ್ುವಿಕೆಯ ವಿಳಂಬದಲ್ಲಾ ಪರಿಣಮಸಿ, ಕಟೆಿಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಯೆಿಯ 4(ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ರ್ಹಿಸಿಕೊೆಡುರ್ ಉದೆಿೀಶರ್ನ್ುು ವಿಫಲಗ್ೆೊಳಸ್ುತ್ತದೆ. 
ಇದನ್ುು ಗಮನ್ಕೆೆ ತ್ಂದಾಗ, ರಾಜು ಸ್ಕಾವರರ್ು ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ುಮೀದನೆ ನಿೀಡಿಕೆ ಮತ್ುತ ಕಾಮಗ್ಾರಿ 
ರ್ಹಿಸ್ುರ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನ್ಂತ್ರವೀೆ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ನಿೀಡಲ್ಾಗುರ್ುದು 
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.  ನಿವೆೀಶನ್ ಹಸ್ಾತಂತ್ರ/ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ುತ ಮಣುು ಪರಿೀಕ್ಷಾ 
ರ್ರದ್ದಗಳು, ರೆೀಖಾಚ್ಚತ್ಾಗಳ ಸ್ಲ್ಲಾಕಯೆಲ್ಲಾನ್ ವಿಳಂಬ, ನಿವೆೀಶನ್ ಸ್ಮಸ್ೆುಗಳು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಂದ 
ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯ ನಿೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಾ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದೊ ಹೆೀಳದೆ.  ಅಂತ್ಹ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ ೆ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳನ್ುು ಸ್ಿತ್ೆಃ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ನಿವೆೀಶನ್ದ ನೆೈಜ ಸಿಥತಿಗಳ ಆಧಾರದ 
ಮೆೀಲ್ೆ ಸಿದಿಪಡಿಸಿದಯೆಾದಿರಿಂದ  ಉತ್ತರರ್ು ಸ್ಮಥವನಿೀಯವಾಗಿಲಾ. 
3.6.3 ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಂಜೂರಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ/ಮೊದಲ್ು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆರಾಂಭಿಸಿರುವುದು 
ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಾದ ಒಂದು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ (ಗದಗ) ₹4.25 ಕೊೆೀಟಿ ಮತ್ತದ ನಾಲುೆ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು, ಸ್ಾಥಯಿ ಆದೀೆಶರ್ನ್ುು ಉಲಾಂಘಿಸಿ, ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯದೆಯೆೀ 
ಆರಂಭಿಸ್ಲ್ಾಗಿತ್ುತ (ಫೆಬಾರ್ರಿ 2022) ಎಂಬುದನ್ುು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದಲಾದೆ, 
ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸ್ಲ್ಾದ 20 ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ, ಅನುಬಂಧ-XIIರಲ್ಲಾ ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ಂತೆ, 
₹180.05 ಕೊೆೀಟಿ ಮೌಲುದ 160 ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಡೆಯುರ್ ಮದಲ್ೆೀ 
ಆರಂಭಿಸಿ, ಆ ನ್ಂತ್ರ ಮಂಜೊರಾತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯಲ್ಾಗಿದೆ. 
ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಡೆಯದೆಯೆೀ ಮತ್ುತ ಪಡೆಯುರ್ ಮುನ್ುವೆೀ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು 
ಕಾಯವಗತ್ಗ್ೆೊಳಸಿರುರ್ುದು ತಾಂತಿಾಕ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯ ಪ್ಾವಿತ್ಾೂತೆಯನ್ುು ಶ ನ್ುಗ್ೆೊಳಸಿತ್ು ಮತ್ುತ 
ಇದರಿಂದ ಅಂದಾಜುಪಟಿಿಗಳಲ್ಲಾನ್ ನ್ೊುನ್ತೆಗಳನ್ುು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧುವಾಗಲ್ಲಲಾ. 
ಇದನ್ುು ಗಮನ್ಕೆೆ ತ್ಂದಾಗ, ಕ್ಷೀೆತಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಾಮಾನ್ುವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ್ದಂದ ತಾಂತಿಾಕ 
ಮಂಜೊರಾತಿ ಇಲಾದೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಆರಂಭಿಸ್ುರ್ುದ್ದಲಾ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾಯವ 
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ಸ್ಂದಭವಗಳಲ್ಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ್ದಂದ ಮಂಜೊರಾತಿಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಯೆಲ್ಲಾ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಆರಂಭಿಸ್ಬೀೆಕ್ರದುಿ, ಬಳಕ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಡೆಯಲ್ಾಗಿದೆ. 
ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಗೊ ಮುನ್ುವೆೀ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿರುರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು ಸಿಿೀಕಾರಾಹವರ್ಲಾ. 
ಸ್ಂಹಿತಯೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಂತ್ಹ ಉಲಾಂಘನೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊೆೀಷ್ಯುಕತ ರೆೀಖಾಚ್ಚತ್ಾಗಳು ಮತ್ುತ 
ವಿನಾುಸ್ಗಳು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಶುಕತೆಗಳು ಇತಾುದ್ದಗಳ ಅಳರ್ಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಾವಣದಲ್ಲಾ 
ತ್ಪುಿಗಳುಂಟಾಗುರ್ ಸ್ಂಭಾರ್ು ಅಪ್ಾಯರ್ನ್ುು ಹೆೊಂದ್ದರುರ್ುದನ್ುು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ನಿದಶವನ್ದ್ದಂದ 
ಸ್ಿಷ್ಿವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಡೆಯದ ನಾಲುೆ ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಉತ್ತರಗಳು 
ಮೌನ್ವಾಗಿವೆ. 

 

 

 

 

 

 

ನಿದರ್ಯನ 
ಚ್ಚಕೆಬಳಾುಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ್ದಂದ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ ಇಲಾದೆಯೆೀ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: 
ಚ್ಚಕೆಬಳಾುಪುರದ ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುತ ಕನೆ್ರಾ ಬಾುಂಕ್ (ಪ್ಾಾಯೀಜಕ ಸ್ಂಸ್ೆಥ) ನ್ಡುವ ೆ ಒಂದು 
ತಿಳುರ್ಳಕೆ ಒಪಿಂದರ್ನ್ುು ಮಾಡಿಕೊೆಳುಲ್ಾಯಿತ್ು (ಜುಲ್ೈೆ 2015), ಅದರಂತೆ ನಿಮಾವಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲಾದಿ 
ಸ್ಕಾವರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಥಮ ದಜವೆ ಕಾಲ್ೆೀಜು, ಚ್ಚಕೆಬಳಾುಪುರ ಇದರ ಮದಲನಯೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಾ 
ಐದು ಪಾಯೀಗ್ಾಲಯಗಳು ಮತ್ುತ ಒಂದು ಬಹುಪಯೀಗಿ ಸ್ಭಾಂಗಣ ನಿಮಾವಣಕೆೆ ಔದುಮಕ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹೆೊಣೆಗ್ಾರಿಕ ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ಾಾಯೀಜಕ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯು ₹1.44 ಕೊೆೀಟಿ ನೆರರ್ು ನಿೀಡುರ್ 
ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊೆಂಡಿತ್ುತ. ಅನ್ುಮೀದ್ದತ್ ಯೀಜನೆಗ್ ೆ ವಿರುದಿವಾಗಿ, ಉಪ-ವಿಭಾಗರ್ು 
ಸ್ಂಬಂಧಪಟ್ಿ ಸಿಇ ಅರ್ರಿಂದ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯದೆಯೆೀ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು 
ಆರಂಭಿಸಿತ್ು ಮತ್ುತ ₹34.65 ಲಕ್ಷ್ ವೆಚಿ ಮಾಡಿತ್ು (ಮಾರ್ಚವ 2016). 
ಪ್ಾಾಯೀಜಕ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ್ದದಿರೊ ಮತ್ುತ ತಾಂತಿಾಕ ಮಂಜೊರಾತಿ 
ಪಡೆಯದ್ದದಿರೊ ಉಪ-ವಿಭಾಗರ್ು ಕಾಮಗ್ಾರಿಯನ್ುು ಆರಂಭಿಸಿ, ಇತ್ರ ಯೀಜನೆಗಳ 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳಗ್ಾಗಿ ಮೀಸ್ಲ್ಲಟ್ಿ ಹಣದಲ್ಲಾ, ಮಾರ್ಚವ 2016ರ ವೆೀಳಗ್ಾಗಲ್ೆೀ ₹34.65 ಲಕ್ಷ್ 
ವೆಚಿಮಾಡಿತ್ುತ. ಮತ್ುತ ಆ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯ ಬಿಲ ಗಳು ಸ್ಾಥಯಿ ಆದೆೀಶಗಳಗ್ ೆರ್ುತಿರಿಕಾತಗಿದಿರೊ ಸ್ಹ, 
ಮಾಸಿಕ ರನಿುಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೊಲಕ ಕೀೆಂದಾ ಕಛೀೆರಿಯಲ್ಲಾ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.  ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ 
ಅನ್ುಮೀದ್ದತ್ವಾದ ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಸ್ಲ್ಲಾಸ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ಾಾಯೀಜಕ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯು ಔದುಮಕ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹೆೊಣೆಗ್ಾರಿಕ ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಹಣರ್ನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಯೀಜನೆಯು 
ಸ್ಥಗಿತ್ಗ್ೆೊಂಡಿತ್ು ಮತ್ುತ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯಲ್ಲಾ ಐದು ರ್ಷ್ವಗಳಗಿಂತ್ ಹೆಚು ಿಕಾಲದ್ದಂದಲೊ ಯಾರ್ುದೀೆ 
ಪಾಗತಿಯನ್ುು ಮಾಡಲ್ಾಗಿಲಾ. ಮೆೀಲ್ಲನ್ ನ್ೊುನ್ತೆಗಳು ಗಮನ್ಕೆೆ ಬಂದ ನ್ಂತ್ರ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ ಗಳ ವಿರುದಿ ಶಿಸ್ುತ ಕಾಮರ್ನ್ುು ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಿತ್ು ಮತ್ುತ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ವೆಚಿದ 
ರ್ಸ್ೊಲ್ಾತಿಗ್ೆ ಆದೆೀಶಿಸಿತ್ು. ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದ ಇದುರ್ರೆಗ್ ೆ₹3.00 ಲಕ್ಷ್ ರ್ಸ್ೊಲ್ಲ 
ಮಾಡಿದೆ. 
ಪ್ಾಾಯೀಜಕ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯಿಂದ  ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಲಕ ಪಾಯತಿುಸ್ಲ್ಾಗುತಿತದೆ 
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ಐದು ರ್ಷ್ವಗಳಗಿಂತ್ಲೊ ಹೆಚುಿ ಕಾಲದ್ದಂದ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಪರಿತ್ುಕತ 
ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಾರುರ್ುದರಿಂದ ಮತ್ುತ ಕಾಮಗ್ಾರಿಯ ಮರುಪ್ಾಾರಂಭರ್ು ಸ್ಂದೆೀಹಾಸ್ಿದ ಆಗಿರುರ್ುದರಿಂದ 
ಉತ್ತರರ್ು ಅಂಗಿೀಕಾರಾಹವವಾಗಿಲಾ. 
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 ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಕಯಯಯಗತಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ವಿವಿಧ ಸಕಕಾರಿ ಇಲಕಖೆಗಳ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಅದಕೆೆ 
ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿರನರ್ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಾವಕಗಿ, ಪರಿಣಕಮಕಕರಿಯಕಗಿ ಮತ್ನತ ಮಿತ್ರ್ಯಯಕರವಕಗಿ 
ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸನರ್ುದನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊೆಳಳುರ್ುದನ ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಜವಕಬ್ಕಾರಿಯಕಗಿದೆ. 

 

ಸ್ಕಾಯಿ ಆದೆೇಶಗಳ ಅನ್ನಸ್ಕರ ಅಗತ್ಯವಿದಾಂತೆ, ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಕಕಮಗಕರಿ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕ ೆನ್ಕ್ಷೆ, 
ಸರಕನ ಸ್ಕಮಗಿಿ ಖರಿೇದಿಗಳನ್ನು ಸೊಕತವಕಗಿ ಯೇಜಿಸದ ಕಕರಣದಿಂದಕಗಿ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ 
ಅನ್ನಷ್ಕಾನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ್ ವಿಳಂಬಗಳಿದನಾದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ 
ರ್ಹಿಸಲಕದ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಔಪಚಕರಿಕ ಒಪಪಂದರ್ನ್ನು 
ಮಕಡಿಕೊೆಳುಲಕಗಿತಕತದಾರಿಂದ ವಿಳಂಬಗಳಳ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರ್ು. ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೆೊರತಕಗಿಯೊ 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸನರ್ಲ್ಲಿ ಒಂದನ ತಂಗಳಿನಿಂದ 24 ತಂಗಳಳಗಳರ್ರೆಗಿನ್ 
ವಿಳಂಬಗಳಿರನರ್ುದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳಳ/ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಕಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯದೆಯೇ ಅರ್ವಕ 
ಖರಿೇದಿಸದಯೆೇ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದನಾ ಮತ್ನತ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಅರ್ಲಂಬಿತ್ವಕಗಿದನಾದನ, ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಉಪ-ಗನತತಗ ೆ ಕೊೆಟ್ಟಿರನರ್ುದನ್ನು ಸೊಚಿಸನತ್ತದೆ. 
ಕಕಮಿಾಕರ ನೆೇಮಕದಲ್ಲಿ ಪಕರದಶಾಕತ ೆ ಇರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನತ ಗಕಮಿಿೇಣ ಯನರ್ಕರಿಗೆ ಉದೆೊಯೇಗ 
ಒದಗಿಸನರ್ ಮತ್ನತ ಮಧಯರ್ತಾಗಳನ್ನು ತೆೊಡೆದನಹಕಕನರ್ ಉದೆಾೇಶರ್ನ್ನು ವಿಫಲಗೆೊಳಿಸಿ ಗನಂಪನ 
ನಕಯಕರನಗಳಿಗ ೆ ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡಲಕಗಿದೆ. ಹೆೊರಗನತತಗೆ ಸಿಬಬಂದಿ, ಎಇಇಗಳನ್ನು ಗನಂಪನ 
ನಕಯಕರನಗಳಳ ಎಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅರ್ರಿಗ ೆ ಹಣ ಪಕರ್ತ ಮಕಡಲಕಗಿದೆ. ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆ 
ನ್ಡೆಸಲಕದ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳ ಜಿಎಸ ಟ್ಟ/ಟ್ಟನ  ಸ್ಕಾನ್ಮಕನ್ದಿಂದ ಅರ್ರನಗಳ ರ್ಯರ್ಹಕರದ 
ಸವರೊಪರ್ು ‘ಕಕಮಗಕರಿ ಗನತತಗೆʼ ಮತ್ನತ ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಕಖೆಯ ರ್ಗಾ-I ಗನತತಗೆದಕರರನ 
ಎಂಬನದನ ತಳಿದನಬಂದಿತ್ನ. ಹಿೇಗಕಗಿ, ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ 
ನಕಮನಿದೆೇಾಶನ್ದ ಆಧಕರದ ಮೆೇಲೆ ಈ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳನ್ನು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿರನರ್ುದನ 
ಉಪ-ಗನತತಗೆಯ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿದ ೆಮತ್ನತ ಸಮರ್ಾನಿೇಯವಕಗಿಲಿ. 

ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳನ್ನು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿರನರ್ುದನ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಟಿ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಳ ಪಕರದಶಾಕತಯೆ ಕಕನ್ೊನ್ನಗಳಿಂದ 
ನ್ನಣನಚಿಕೊೆಂಡಿವೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಸೊಚಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಳ ನೆೇಮಿಸಿಕೆೊಂಡ 
ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಿಗ ೆ ಮಕಡಿದ ಪಕರ್ತಗಳಳ ದಕಖಲೆಗಳಲ್ಲಲಿಿ, ಹಿೇಗಕಗಿ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ 
ಉದೆಾೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸಲನ ಸ್ಕಧಯವಕಗಿಲಿ 
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ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವಿಕ ೆಪಿಕ್ರಯಿಯ ಕಕಯಾಹರಿರ್ನ್ನು ನಕ್ಷೆ 4.1ರಲ್ಲಿ ತೆೊೇರಿಸಲಕಗಿದ ೆ

ನಕ್ಷ ೆ4.1: ಕಯಯಯಗತಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಕಯಯಯಹರಿವು 

 
4.1 ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಯೋಜನ ೆ

4.1.1 ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನಯ ಕಯಯಯವಾವಸ್ೆೆಯ ಅನುಪ್ಸ್ಥೆತಿ 
ಸ್ಕಾಯಿ ಆದೆೇಶಗಳ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳಳ ರ್ಯರ್ಸಿಾತ್ವಕದ ಕಕಯಾವಿಧಕನ್ರ್ನ್ನು ರೊಪಿಸಿವೆ, 
ಅರ್ುಗಳಂೆದರೆ ಕೇೆಂದಿ ಕಛೇೆರಿಯನ ಆದಯತೆಗಳಳ, ಕಕಯಾಭಕರದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ನತ ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಬ್ೇೆಕಕದ 
ದಿನಕಂಕರ್ನ್ನು ಕಮಿಬದಾವಕಗಿ ಸೊಚಿಸಿ ಯೇಜನೆ ರೊಪಿಸನರ್ುದನ, ಉಪ-ವಿಭಕಗಿೇಯ ಕಛೇೆರಿಗಳಳ 
ಕಕಮಗಕರಿ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕ ೆ ನ್ಕ್ಷ ೆ ಮತ್ನತ ಖರಿೇದಿ ಯೇಜನೆ ರೊಪಿಸನರ್ುದನ್ನು ಮತ್ನತ ರ್ಹಿಸಲಕದ 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯೇಚಿತ್ವಕಗಿ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನತ ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸನದನ್ನು 
ಮೆೇಲ್ಲವಚಕರಣೆ ಮಕಡನರ್ುದನ.  

ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಕೇೆಂದಿ ಕಛೇೆರಿಯನ ಪತಿ ಕಕಮಗಕರಿಗೊ ಆದಯತೆಗಳಳ ಮತ್ನತ 
ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಬೆ್ೇಕಕದ ದಿನಕಂಕರ್ನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲಿ. ಪರಿೇಕ್ಷೆ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸಲಕದ ವಿಭಕಗಗಳಳ/ಉಪ-
ವಿಭಕಗಗಳಳ ಅಗತ್ಯವಿದಾ ವಿರ್ರವಕದ ಕಕಮಗಕರಿ ಕಕಯಾಗತ್ ಯೇಜನೆ, ಕಕಮಗಕರಿ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆ 
ನ್ಕ್ಷಗೆಳಳ ಮತ್ನತ ಸ್ಕಮಗಿಿ ಖರಿೇದಿ ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಕರಿಸಲನ ವಿಫಲವಕಗಿದಾರ್ು. ಎಲಕಿ ರಿೇತಯ 
ಮತ್ನತ ವಿಶಕವಸ್ಕಹಾ ದತಕತಂಶರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸನರ್ ಗನರಿಯನ್ನು ಹೆೊಂದಿದಾ  ಪಿಎಮ ಎಸ , ಮಕಹಿತ 
ದಕಖಲ್ಲಸನರ್ುದರಲ್ಲಿ ಅಸಮಪಾಕವಕಗಿರನರ್ುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳ ಮೆೇಲ್ಲವಚಕರಣಕ ಸ್ಕಧನ್ವಕಗದೆೇ 
ವಿಫಲವಕಗಿದೆ. 

ಆದಯತೆಯ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗಕಗಿ ಕಕಮಗಕರಿ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕ ೆ ನ್ಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಲಕಗನತತದೆ ಮತ್ನತ 
ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮನಂಚಿತ್ವಕಗಿ ಅಂದಕಜಿಸನರ್ುದರ ಜೆೊತೆಗ ೆ ಕಕಮಗಕರಿ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆ 
ನ್ಕ್ಷಯೆ ಪಿಕಕರವೆೇ ಅಂತ್ಹ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಕಗನತ್ತದೆ ಎಂದನ ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು 
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ಹೆೇಳಿದೆ. ಪರಿೇಕ್ಷ-ೆತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸಲಕದ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಕಕಮಗಕರಿ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕ ೆನ್ಕ್ಷ ೆಮತ್ನತ ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳ 
ಅಗತ್ಯತೆಯ ಪನರಕವೆಯಕಗಿ ಬ್ೆೇಡಿಕೆ ಪತ್ಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ವಿಫಲವಕದ ಕಕರಣ ಉತ್ತರರ್ು 
ಸಮರ್ಾನಿೇಯವಕಗಿಲಿ. 

4.1.2 ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲ ಿವಿಳಂಬ 
21 ಆಯಾ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಲ್ಲ ಿ ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸಲಕದ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ 
ಆಡಳಿತಕತ್ಮಕ ಅನ್ನಮೇದನೆ/ತಕಂತಿಕ ಮಂಜೊರಕತ, ಕಕಮಗಕರಿ ರ್ಹಿಸನರ್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ ಹಣದ 
ಬಿಡನಗಡೆಯ ದಿನಕಂಕ, ಮತ್ನತ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಹಣ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ದಿನಕಂಕ, ಇರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಯಕರ್ುದನ 
ನ್ಂತ್ರವೇ ಆ ದಿನಕಂಕದಿಂದ, 489 ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭ್ ಮಕಡನರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಕಡಲಕಗಿದೆ 
ಎಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ನ.  

ಕಳೆಗಿನ್ ನಕ್ಷ ೆ4.2ರಲ್ಲಿ ತೊೆೇರಿಸಿರನರ್ಂತೆ, ಕಕಮಗಕರಿ ಆರಂಭಿಸನರ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿಳಂಬರ್ು10 ಒಂದನ ತಂಗಳಿನಿಂದ 
66 ತಂಗಳಳಗಳ ವಕಯಪಿತಯಲ್ಲಿತ್ನತ. ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-XIIIರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಕಗಿದೆ. 

ನಕ್ಷೆ 4.2: ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಆರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ 

 ಆಧಕರ:  ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಒದಗಿಸಿದ ಮಕಹಿತಯ ಆಧಕರದ ಮೆೇಲ ೆಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಸಂಕಲ್ಲಸಿರನರ್ುದನ 

ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಿಳಂಬರ್ು ಟೆಂಡರ ನ್ ‘ನಿೇಡಿಕೆ ಮತ್ನತ ಸಿವೇಕಕರ'ದಲ್ಲ ಿ ರ್ಯರ್ಾವಕಗನರ್ 
ಅಮೊಲಯ ಸಮಯರ್ನ್ನು ಉಳಿಸನರ್ ಸಲನವಕಗಿ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ (ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ ಕಕಯಾಯ 4 (ಜಿ) 
ವಿನಕಯಿತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ರ್ಹಿಸನರ್ ಉದೆಾೇಶರ್ನ್ನು ವಿಫಲಗೆೊಳಿಸಿತ್ನ. ಜೆೊತೆಗೆ, 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ್ವಕಗಿ ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಲನ ಕಕಮಗಕರಿ ರ್ಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಳ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನೆೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಕಗಿ ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂಬನದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶ ೆೇಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 

ಆಡಳಿತಕತ್ಮಕ ಅನ್ನಮೇದನೆ/ತಕಂತಿಕ ಮಂಜೊರಕತ/ ಕಕಮಗಕರಿ ರ್ಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ ಹಣ 
ಬಿಡನಗಡೆ/ಹಸ್ಕತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ/ಸ್ಕರ್ಾಜನಿಕರನ/ಸಾಳಿೇಯರನ ಅಡಿಿಪಡಿಸಿರನರ್ುದನ ವಿಳಂಬಕೆೆ 
ಕಕರಣಗಳಳ ಎಂದನ ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಮೆೇಲ್ಲನ್ ಎಲಕಿ ಪರಿಸಿಾತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ 
ನ್ಂತ್ರವೇೆ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ವಿಳಂಬದ ಲೆಕಕೆಚಕರ ಮಕಡಿರನರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು 

 
10 ಉಪವಿಭಕಗಗಳ ಮೊಲಕ ಹಣರ್ನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ದಿನಕಂಕದಿಂದ 30 ದಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚನಿ ವಿಳಂಬರ್ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಕಗಿದೆ. 
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ಸಮರ್ಾನಿೇಯವಕಗಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ಹಸ್ಕತಂತ್ರದಲ್ಲಿನ್ ವಿಳಂಬ ಮತ್ನತ ಸ್ಕರ್ಾಜನಿಕರನ/ ಸಾಳಿೇಯರಿಂದ 
ಅಡೆತ್ಡಯೆ ವಿರ್ರಗಳಳ ದಕಖಲೆಯಲ್ಲಿಲಿ. 

4.1.3 ಘಟಕ/ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಅಲಭಾತೆ ಮತುು ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಕಯಯಯಗತಗೆೊಳಿಸಲು   
ಕೊಲ್ಲಯಯಳುಗಳ ನೆೋಮಕದಲಿ್ಲ ಪಯರದರ್ಯಕತೆ ಇಲಿದಿರುವುದು  - ಉಪ್ಗುತಿುಗ ೆ ಮೊಲಕ  
ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಸಂಭವನೋಯ ಕಯಯಯಗತಗೆೊಳಿಸ್ಥರುವಿಕೆ  

ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳ ಪರಿಮಕಣ, ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಳ (ಕನಶಲ ಮತ್ನತ ಕೌಶಲಯರಹಿತ್), ಇತ್ರ ೆ ವೆಚಿಗಳಳ, 
ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳಳ, ಸನಂಕಗಳಳ, ತೆರಿಗಗೆಳಳ ಮತ್ನತ ಗನತತಗದೆಕರರ ಲಕಭ್ರ್ನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರನರ್ 
ದರಪಟ್ಟಿಗಳ ಬ್ಕಬನತಗಳ ದರರ್ನ್ನು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಮೊಲಬ್ೆಲೆಯಕಗಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿತ್ನತ. 
ಮೊಲಬ್ೆಲೆಯಿಂದ, ಕಕಮಗಕರಿಯಲ್ಲಿನ್ ಉಳಿತಕಯ (ಬಿಬಿಎಂಪಿಯೇತ್ರ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡಕ 10 
ಮತ್ನತ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡಕ ೫ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಲಕಭಕಂಶ) ಕಳದೆನ ಗನಂಪನ 
ನಕಯಕರನ್ನು ನೆೇಮಿಸಿಕೊೆಂಡನ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸನರ್ ದರಗಳನ್ನು ಲೆಕೆ 
ಹಕಕಲಕಗನತ್ತದೆ. 

ಸ್ಕಾಯಿ ಆದೆೇಶಗಳ ಅನ್ನಸ್ಕರ, ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ 
ಅರ್ಶಯವಿದಾ ಡಿೇಸ್ೆಲ ರೆೊೇಡ್ ರೊೆೇಲರ ಗಳಳ, ಕಂಪೆಸಿರ ಗಳಳ, ಕಕಂಕ್ರಿೇಟ್ ಮಿಕಸರ ಗಳಳ, ವೆೈಬ್ೆೇಿಟರ ಗಳಳ, 
ನಿೇರಿನ್ ಟಕಯಂಕರ ಗಳಳ, ಲಕರಿಗಳಳ ಮನಂತಕದ ಉಪಕರಣ ಮತ್ನತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆೇಂದಿ ಕಛೆೇರಿಯೇ 
ಒದಗಿಸಬ್ೇೆಕಕಗಿತ್ನತ. 

ಮೆೇಲ್ಲನ್ರ್ುಗಳನ್ನು ಹೆೊರತ್ನಪಡಿಸಿ ಜೆೊತೆಗೆ, ಇಇ/ಎಇಇ ಇರ್ರನಗಳಳ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳನ್ನು 
ನೆೇಮಿಸಿಕೆೊಂಡನ ಕಕಮಗಕರಿಯನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಅಗತ್ಯವಿದಾ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳನ್ನು 
ಅಂದಕಜಿಸಬ್ೇೆಕ್ರತ್ನತ ಮತ್ನತ ರ್ಯರ್ಸೆ್ಾ ಮಕಡಬ್ೆೇಕ್ರತ್ನತ ಮತ್ನತ ಮಕಪನ್ ಪನಸತಕಗಳಳ/ಮಕಸಿಕ ಲೆಕೆದ 
ಬಿಲನಿಗಳಲ್ಲ ಿಅಗತ್ಯವಿದಾ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ದಕಖಲ್ಲಸಿ ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡಬ್ೆೇಕ್ರತ್ನತ. ಗಕಿಮಿೇಣ ಯನರ್ಕರಿಗೆ 
ಸ್ಕಕಷ್ನಿ ಉದೆೊಯೇಗಕರ್ಕಕಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನರ್ುದನ ಮತ್ನತ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ನೆೇರವಕಗಿ ಮೆೇಲ್ಲವಚಕರಣೆ 
ಮಕಡನರ್ ಮೊಲಕ ರ್ಯಯಿಸಿದ ಹಣದ ಪೊಣಾ ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಜನ್ರಿಗೆ ದೆೊರಕನರ್ಂತೆ ಮಕಡನರ್ುದನ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಒಂದನ ಉದೆಾೇಶವಕಗಿತ್ನತ. ಆದಾರಿಂದ, ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ ನೆೇಮಕ ಮತ್ನತ ಪಕರ್ತಯಲ್ಲಿ 
ಪಕರದಶಾಕತ ೆಮತ್ನತ ಹೆೊಣೆಗಕರಿಕೆಯನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಕಗಿದೆ. 
ಉಪಕರಣ, ಯಂತೆೊೇಿಪಕರಣಗಳಳ ಮತ್ನತ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ ಕೊೆರತಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಹ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಅರ್ಲೆೊೇಕನ್ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿರ್ರಿಸಲಕಗಿದೆ: 

4.1.3.1 ಉಪ್ಕರಣ ಮತುು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇಲಿದಿರುವುದು 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ರೆೊೇಡ್  ರೆೊೇಲರ ಗಳಳ, ಮೆಕಕಯನಿಕಲ/ ಸ್ೆನ್ಸರ 
ಪೆೇರ್ರ ಗಳಳ, ವೆೈಬ್ೆೇಿಟರ ಗಳಳ, ಟಿಕ ಗಳಳ, ಟೆಂಪೆೊೇಗಳಳ, ಸ್ಕವಾೆ ಕಟನಿರ್ ಉಪಕರಣಗಳಳ ಮನಂತಕದ 
ವಿವಿಧ ರಿೇತಯ ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ರಸೆ್ತ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಕಟಿಡ 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸಿದಾರ್ು. 

ಆದಕಗೊಯ, ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಈ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣ ಮತ್ನತ ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳಳ 
ಸವಂತ್ದನಾ/ಗನತತಗೆ ಪಡೆದದನಾ ಅರ್ವಕ ಬ್ಕಡಿಗೆಗ ೆಪಡೆದರ್ುಗಳಕಗಿರಲ್ಲಲಿ. ವಿಭಕಗಗಳಳ/ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ 
ಅಂತ್ಹ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ/ಅರ್ಶಯಕತೆಯ ಯಕರ್ುದೆೇ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಹಿೇಗಕಗಿ 
ಉಪಗನತತಗೆಯ ಮೊಲಕ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸನರ್ ಸ್ಕಧಯತೆಯನ್ನು ತ್ಳಿುಹಕಕನರ್ಂತಲಿ, ಇದನ 
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ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ರ್ಹಿಸಲಕಗಿರನರ್ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ  ಪಿಕಿ್ರಯಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿರನರ್ುದನ್ನು 
ಸೊಚಿಸನತ್ತದೆ. 

ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು ತ್ನ್ು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಳ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸಲನ 
ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ಆಳಳಗಳಳ ಮತ್ನತ ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳನ್ನು ರ್ಯರ್ಸೆ್ಾ ಮಕಡನತಕತರ ೆಎಂದನ ಹೆೇಳಿದೆ. ಸ್ಕಾಯಿ 
ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು 1974ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಕಗಿದನಾ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಕಮಕಕರಿಯಕಗಿ 
ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಇಂದಿನ್ ಅಗತ್ಯತೆಯಂದಿಗೆ ತದನಾಪಡಿ ಮಕಡಬ್ೆೇಕಕಗಿದೆ ಎಂದನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 
ತಳಿಸಲಕಗಿದೆ. 

ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಳ ತ್ಮಮ ಸವಂತ್ ಆಳಳಗಳಳ ಮತ್ನತ ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಾಹಿಸನರ್ುದನ ಕೆಲಸಗಳ ಉಪ-ಗನತತಗೆಯನ್ನು ಸೊಚಿಸನತ್ತದೆ ಎಂಬನದನ ಉತ್ತರದಿಂದ ಸಪಷ್ಿವಕಗಿದೆ. 

4.1.3.2 ಕೊಲ್ಲಯಯಳುಗಳ ನೋೆಮಕದಲ್ಲಿ ಪಯರದರ್ಯಕತೆ ಮತುು ಹೆೊಣೆಗಯರಿಕೆಯ ಕೆೊರತ ೆ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಕನಶಲ/ಕೌಶಲಯರಹಿತ್ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ 
ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ ರಸೆ್ತ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಳ, ಕಟಿಡ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸಿದಾರ್ು. ನಿಯಂತ್ಿಣ 
ದಕಖಲೆಗಳಕದ ಮಕಪನ್ ಪನಸತಕಗಳಳ/ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಗಳಳ ಮತ್ನತ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಕಸಿಕ ಲೆಕೆ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸಲಕಗಿದಾರೊ ಸಹ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಿಂದ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಕದ ಪಿತ ಕಲೆಸದ 
ಕಕಮಗಕರಿಯಲ್ಲಿ ತೊೆಡಗಿದಾ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ದಕಖಲ್ಲಸಿಲಿ ಎಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಯಕರ್ುದೆೇ ಕಕಮಗಕರಿಯ ದಕಖಲಗೆಳಳ 
ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ ಕಲೆಸದ ಪರಿಮಕಣ ಮತ್ನತ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಿಗ ೆ ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡಿದ 
ದರಗಳನ್ನು ದಕಖಲ್ಲಸಿಲಿ, ಬದಲ್ಲಗೆ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗ ೆಇಡನಗಂಟನ ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡಲಕಗಿದೆ. 

ಮೆೇಲ್ಲನ್ ವಿರ್ರಗಳ ಕೊೆರತಯೆಿಂದಕಗಿ, ಚಕಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರನರ್ ಕಕಮಿಾಕ ಕಕನ್ೊನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ 
ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಿಗೆ ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡಲಕಗಿತ್ನತ ಎಂಬನದನ್ನು ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ 
ಸ್ಕಧಯವಕಗಲ್ಲಲಿ. ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡ ಕಕಯಾವಿಧಕನ್ರ್ು ಕಕಮಗಕರಿಯಲಿ್ಲ 
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿರನರ್ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ ವೆಚಿದ ವಿರ್ರಗಳಳ ಮತ್ನತ ಬಳಸಿದ ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು 
ಯಕರ್ುದೆೇ ಕಕಮಗಕರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರನರ್ುದನ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಉಪ-ಗನತತಗೆ ನಿೇಡಲಕಗನತತದೆ 
ಎಂಬನದಕೆೆ ಸ್ಕಕ್ಷಿಯಕಗಿದೆ. 

ಪಿತ್ನಯತ್ತರವಕಗಿ, ಅನ್ನಮೇದಿತ್ ಕಲೆಸದ ದರದ ಆಧಕರದ ಮೆೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಯ ದರ ಲೆಕೆ ಮಕಡಲಕಗಿದೆ 
ಮತ್ನತ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗೆ ಪಕರ್ತಸಲಕಗನತ್ತದೆ, ಅರ್ರನ ಎಲಕಿ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಿಗೆ ಪಕರ್ತ 
ಮಕಡನತಕತರೆ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಪಕರ್ತಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳೇೆ ನಿರ್ಾಹಿಸನತಕತರೆ 
ಎಂದನ ಹೆೇಳಲಕಗಿದೆ. ಕಕಮಗಕರಿಯನ್ನು ಪರಿಮಕಣದ ಆಧಕರದ ಮೆೇಲೆ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಬ್ೇೆಕಕಗಿತ್ನತ 
ಮತ್ನತ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ ಪಿತ ಪರಿಮಕಣದ ಕಲೆಸದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರನರ್ ಶಿಮದ ಆಧಕರದಲ್ಲಿ 
ಕಲೆಸದ ದರರ್ನ್ನು ಲೆಕೆ ಹಕಕಬ್ೆೇಕ್ರತಕತದಾರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು ಸಿವೇಕಕರಕಹಾವಕಗಿಲಿ.  ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ 
ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಮಕಪನ್ ಪನಸತಕದಲ್ಲಿ ದಕಖಲ್ಲಸಬ್ೆೇಕನ.  

 

 

 

 

 

ಶಿಫಯರಸು 4: ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಸವತ್ಃ ನಿರ್ಾಹಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ  
ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗೆ ರ್ಹಿಸನರ್ುದಿಲಿ ಎಂಬನದನ್ನು ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಬ್ೆೇಕನ. ಟೆಂಡರ ಪಿಕಿ್ರಯ ಅನ್ನಸರಿಸದಯೆೇ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಉಪ-ಗನತತಗೆ 
ನಿೇಡನರ್ುದಕೆೆ ಹೆೊಣೆಗಕರಿಕ ೆನಿಗದಿಪಡಿಸಬ್ೇೆಕನ ಹಕಗನ ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು ಪಿತ ಕಕಮಗಕರಿಯಲ್ಲಿ 
ನೆೇಮಿಸಿಕೆೊಂಡ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಿಗೆ ಪಕರ್ತಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಡಿಜಿಟಲ 
ದತಕತಂಶವಕಗಿ ನಿರ್ಾಹಿಸನರ್ುದನ್ನು ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಬ್ೆೇಕನ. 
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4.2 ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಪ್ೊಣಯಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ 
2016-17ರಿಂದ 2020-21ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟನಿ 84,574 ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ರ್ಹಿಸಲಕಗಿದನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 
24,014 ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಮಕತ್ಿ (ಶೆೇಕಡ 28) ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಲನ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ಸ್ಕಧಯವಕಯಿತ್ನ. 
ಈ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಣಾಗೆೊಂಡ  ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಶೆೇಕಡಕವಕರನ 14ರಿಂದ ಶೆೇಕಡ 39ರ ವಕಯಪಿತಯಲ್ಲಿತ್ನತ. 
ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸಲಕದ ಆಯಾ 21 ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಲ್ಲಿನ್ 814 ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಅನ್ನಷ್ಕಾನ್ದಲ್ಲಿ 
ತೇರ್ಿ ವಿಳಂಬದ ಪಿಕರಣಗಳನ್ನು (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಮನಕಕತಯಕೆೆ 11 ತಂಗಳ11  
ಅರ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದನಾ, 11 ತಂಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಕಿದ ಅರ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಎಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ) 
ಗಮನಿಸಿದನಾ, ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-XIVರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಕಗಿದೆ, ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು 
ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸನರ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿಳಂಬದ ವಕಯಪಿತಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆೊೋಷ್ಟಕ 4.1ರಲ್ಲಿ ಚಿತಿಸಲಕಗಿದೆ: 

ಕೆೊೋಷ್ಟಕ 4.1: ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಪ್ೊಣಯಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ವ್ಯಾಪ್ತು 
ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಸಂಖ್ಾೆ 

೧ರಿಂದ ೪ ತಂಗಳಳಗಳಳ 124 
೫ರಿಂದ ೯ ತಂಗಳಳಗಳಳ 95 
೧೦ರಿಂದ ೧೯ ತಂಗಳಳಗಳಳ 224 
೨೦ರಿಂದ ೨೯ ತಂಗಳಳಗಳಳ 136 
೨೯ ತಂಗಳಳಗಳಿಗೊ ಅಧಿಕ 235 

ಆಧಕರ:ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಒದಗಿಸಿದ ಮಕಹಿತಯ ಆಧಕರದ ಮೆೇಲ ೆಲಕೆೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಸಂಕಲ್ಲಸಿರನರ್ುದನ 

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ರ್ಹಿಸಿಕೊೆಡನರ್ುದರಲ್ಲಿ 2016-19 ರ್ಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಪಿರ್ೃತತಯನ್ನು 
ತೆೊೇರಿಸನತತದಾರ,ೆ 2019-21 ರ್ಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಿ ಇಳಿಕಯೆ ಪಿರ್ೃತತಯನ್ನು ತೆೊೇರಿಸನತತದೆ. ಐದನ 
ರ್ಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಟಿ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸನವಿಕೆಯ ಪಿಮಕಣರ್ು ಶೆೇಕಡ 28 
ಮಕತ್ಿವಕಗಿತ್ನತ. ಹಿೇಗಕಗಿ, ಅತಯಕದ ವಿಳಂಬರ್ು 4(ಜಿ) ವಿನಕಯತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ 
ನೆೇರವಕಗಿ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ರ್ಹಿಸಿಕೊೆಡನರ್ ಉದೆಾೇಶರ್ನ್ನು ವಿಫಲಗೆೊಳಿಸಿತ್ನ. 

ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಅರ್ಲೆೊೇಕನ್ಗಳಿಗ ೆಉತ್ತರವಕಗಿ ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು,  ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಭೌತಕವಕಗಿ 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಿದಾರೊ, ಕಕಮಗಕರಿ ರ್ಹಿಸನರ್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ ಬ್ಕಕ್ರ ಹಣ ಮತ್ನತ 
ಮೊಲ ತೆರಿಗ ೆ ಕಡಿತ್ ಪಿಮಕಣಪತ್ಿಗಳಳ ಸಿವೇಕೃತಯಕಗದ ಕಕರಣ ಹಕಗನ ಕಕಮಗಕರಿ ಹಸ್ಕತಂತ್ರ 
ಪತ್ಿಗಳನ್ನು ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಕೇೆಂದಿ ಕಛೇೆರಿಗ ೆಸಲ್ಲಿಸದ ಕಕರಣ ಲೆಕೆಪತ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕಖಲಕಗಿಲ ಿಎಂದನ 
ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರ,ೆ ಉತ್ತರದ ಜೆೊತೆಗ ೆ ಪೊಣಾತಕ ಪಿಮಕಣಪತ್ಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲಿ, ಹಕಗಕಗಿ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಳ ಪೊಣಾಗೆೊಂಡಿರನರ್ುದನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಲನ ಸ್ಕಧಯವಕಗಲ್ಲಲಿ. 

ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಶೇಘಿ್ವಕಗಿ ಲೆಕೆಪತ್ಿ ಇತ್ಯರ್ಾಕಕೆಗಿ ಕಕಮಗಕರಿ ರ್ಹಿಸನರ್ 
ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚನರಿ್ರಿ/ಉಳಿತಕಯ ತ್ಖತೆಃ ಸಂರ್ಹನ್ ಮಕಡನರ್ಂತ್ಹ ನಿಯೇಜಿತ್ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ಪರಿಣಕಮಕಕರಿಯಕಗಿ ನಿರ್ಾಹಿಸಲನ ಮಂಜೊರಕದ ಸಿಬಬಂದಿ ಸ್ಕಮರ್ಯಾಕೆೆ ಪಿತಯಕಗಿ ಕತ್ಾರ್ಯ 
ನಿರ್ಾಹಿಸನತತರನರ್ ನೌಕರರ ಕೆೊರತಯೆನ್ನು ಉತ್ತರರ್ು ತೆೊೇರಿಸನತ್ತದೆ. 

 

 
 

11 12 ತಂಗಳಳಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಿನ್ ಅರ್ಧಿಯ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ/ಕಕಯಕಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಲೆ ರ್ಯತಕಯಸದ ಷ್ರತ್ನತ ಸ್ೆೇರಿಸನರ್  
  ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಯಕರ್ುದೆೇ ಷ್ರತ್ನತ ಜಕರಿಗೆೊಳಿಸಲಕಗಿಲಿ. 
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4.3 ಔಪ್ಚಯರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮಯಡಿಕೆೊಳಳದೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಕಯಯಯಗತಗೆೊಳಿಸ್ಥರುವುದು 

ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಕಖಕ ಸಂಹಿತಯೆ ಕಂಡಿಕೆ 135 (1), ಎಲಕಿ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ೊು ಸಕ್ಷಮ 
ಪಕಿಧಿಕಕರ ಕಕಯಕಾದೆೇಶಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ಮತ್ನತ ಒಪಪಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಕಕ್ರ ಋಣಭಕರಮನಕತ 
ನಿವೆೇಶನ್ ಹಸ್ಕತಂತ್ರಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಮಕತ್ಿವೆೇ ಆರಂಭಿಸಬ್ೇೆಕನ ಎಂದನ ನಿಗದಿಪಡಿಸನತ್ತದೆ. 

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ರ್ಹಿಸಲಕದ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆಔಪಚಕರಿಕ ಒಪಪಂದ ಮಕಡಿಕೊೆಳಳುರ್ 
ಸದಭಕಯಸ ಇರನರ್ುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಕಯಿತ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಕಮಗಕರಿ ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಬ್ೇೆಕಕದ ನಿಗದಿತ್ 
ದಿನಕಂಕರ್ನ್ನು ನ್ಮೊದಿಸಲಕಗನತತದೆ ಮತ್ನತ ಅನ್ನಸರಿಸಲಕಗನತತದೆ. ಒಪಪಂದದ ಷ್ರತ್ನತಗಳಳ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಮತ್ನತ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಎರಡಕೊೆ ಬದಧವಕಗಿರನರ್ುದರಿಂದ ಈ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸನರ್ಲ್ಲಿನ್ 
ವಿಳಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರನರ್ುದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ  ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಮತ್ನತ ಕಕಮಗಕರಿ 
ರ್ಹಿಸನರ್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೆೊರತ್ನ ಪಡಿಸಿ) ನ್ಡನವ ೆಔಪಚಕರಿಕ ಒಪಪಂದಗಳನ್ನು ಮಕಡಿಕೊೆಳುದೆೇ 
ಇರನರ್ುದನ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಮಕತ್ಿರ್ಲಿದೆ ಪೊಣಾಗೊೆಳಿಸನರ್ಲ್ಲಿಯೊ ವಿಳಂಬವಕಯಿತ್ನ. 

ಬಿಎಮ ಆರ ಸಿಎಲ / ಬಿಬಿಎಂಪಿ,  ಪಿವಕಸ್ೆೊೇದಯಮ ಇಲಕಖೆ ಮತ್ನತ ಕನಕಾಟಕ ರಕಜಯ ಪಕನಿೇಯ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತ್ ಇತಕಯದಿಗಳ ೆಂದಿಗ ೆ ಒಪಪಂದಗಳನ್ನು ಮಕಡಿಕೊೆಳುಲಕಗನತತದೆ ಎಂದನ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ 
ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.  ಹೆಚಿಿನ್ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡನರ್ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಕದ ಜಿಲಕಿ 
ಪಂಚಕಯತ/ತಕಲೊಿಕನ ಪಂಚಕಯತ/ಗಕಿಮ ಪಂಚಕಯತಗಳಳ, ಜಿಲಕಿದಿಕಕರಿ ಕಚೆೇರಿ, ಶಕ್ಷಣ ಇಲಕಖೆ 
ಮನಂತಕದರ್ುಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಔಪಚಕರಿಕ ಒಪಪಂದಗಳನ್ನು ಮಕಡಿಕೊೆಳಳುತತಲಿವಕದಾರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು 
ಸಿವೇಕಕರಕಹಾವಕಗಿಲಿ. 

 

 

 

 

4.4 ಕೆೊೋಲಯರ ಉಪ್-ವಿಭಯಗದಿಂದ ಕಳಪೆ ಕಯಮಗಯರಿ ಅನುಷ್ಯಾನ  

2016-17ನೆೇ ಸ್ಕಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಬಂಗಕರಪೇೆಟೆ ತಕಲೊಿಕ್ರನ್ ಬ್ಕಯಟರಕಯನ್ ಹಳಿುಯ ಬ್ೆಟಿದ ತ್ಪಪಲ್ಲನಿಂದ 
ಬ್ಕಯಟರಕಯಸ್ಕವಮಿ ದೆೇರ್ಸ್ಕಾನ್ದರ್ರೆಗ ೆಸಂಪಕಾ ರಸೆ್ತ ನಿಮಕಾಣ ಕಕಮಗಕರಿಯನ್ನು ಪಿವಕಸ್ೆೊೇದಯಮ 
ಇಲಕಖಯೆಿಂದ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ರ್ಹಿಸಲಕಗಿತ್ನತ. ಕೊೆೇಲಕರ ಉಪ-ವಿಭಕಗರ್ು ಈ ಹಳಿು ರಸೆ್ತಗೆ 
ಬಿಟನಮಿನ್ಸ ಮೆಕಕಡಮ (ಬಿಎಂ) ಮತ್ನತ ಸ್ೆಮಿ ಡೆನಸ ಬಿಟನಮಿನ್ಸ ಕಕಂಕ್ರಿೇಟ್ (ಎಸ ಡಿಬಿಸಿ) (ಹೆದಕಾರಿ 
ರಸೆ್ತಗಳಿಗ ೆ ಬಳಸನರ್ ವಿಶಷ್ಿತೆಗಳಳ) ಬಳಸಿ 2.277 ಕ್ರ.ಮಿೇ ಉದಾದ ರಸೆ್ತಗೆ ₹2.00 ಕೊೆೇಟ್ಟಯ 
ಅಂದಕಜನಗಳನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿತ್ನತ. ಡಕಂಬರನ ಹಕಕ್ರದ ರಸೆ್ತಯ ನಿಗದಿತ್ ಜಿೇವಿತಕರ್ಧಿ 10 
ರ್ಷ್ಾಗಳಕಗಿರನತ್ತದೆ. ಆಗಸಿ 2021ರ ಮಕಸಿಕ ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಪಿಕಕರ ಉಪ-ವಿಭಕಗರ್ು ರಸೆ್ತಬದಿಯ 
ಕಕಂಕ್ರಿೇಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿಮಕಾಣ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ₹1.82 ಕೊೆೇಟ್ಟ ವೆಚಿರ್ನ್ನು ಮಕಡಿತ್ನತ. ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ 
ಜಂಟ್ಟ ಭೌತಕ ಪರಿಶೇಲನೆ ಕೈೆಗೆೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (03 ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ 2021), ಹೆದಕಾರಿ ರಸೆ್ತಗಳಿಗ ೆಬಳಸನರ್ 
ವಿಶಷ್ಿತೆಗಳನ್ನು (ಬಿಎಂ ಮತ್ನತ ಎಸ ಡಿಬಿಸಿ) ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಕಾಗೊಯ ರಸೆ್ತಯ ಹಲವಕರನ ಭಕಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಹದಗಟೆ್ಟಿರನರ್ುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ನ, ಇದನ ನಿಮಕಾಣದ ಕಳಪೆ ಗನಣಮಟಿರ್ನ್ನು ಸೊಚಿಸನತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆ, 
ರಸೆ್ತಬದಿಯ ಕಕಂಕ್ರಿೇಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ನತ ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡಷ್ನಿ ಸಂಖಯೆಯ 
ಅಡಿಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಕಕಲಕಗಿಲಿ, ಹಿೇಗಕಗಿ, ಪಕರ್ತಸಿರನರ್ ವೆಚಿರ್ು ಅಕಿಮವಕಗಿದೆ (ಪಿದಶಾಕೆ 4.1). 

ಶಿಫಯರಸುು 5: ಸಕಕಲದಲ್ಲ ಿಹಣ ಬಿಡನಗಡೆ ಮತ್ನತ ಸಕಕಲದಲ್ಲ ಿಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಪೊರೆೈಸನರ್ುದನ್ನು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲನ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ ರೊಢಿಸಿಕೆೊಂಡಿರನರ್ಂತೆ, ಇತ್ರ ಇಲಕಖೆಗಳ  
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನೆೊಂದಿಗೆ ಒಪಪಂದ ಮಕಡಿಕೊೆಳಳುರ್ುದನ್ನು ರಕಜಯ ಸಕಕಾರರ್ು ಕಡಕಿಯಗೆೊಳಿಸಬ್ೇೆಕನ. 
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ಪಿದಶಾಕೆ 4.1:  ಹೆೊಸದಕಗಿ ನಿಮಿಾಸಲಕದ ಡಕಂಬರನ ರಸೆ್ತಯನ ಮಳಯೆಿಂದ ಗನಂಡಿಬಿದನಾ 
ಹದಗಟೆ್ಟಿರನರ್ುದನ ಮತ್ನತ ಕಕಂಕ್ರಿೇಟ್ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮಿಾಸಲಕಗಿಲಿ 

 ಆಧಕರ: ಜಂಟ್ಟ ಭೌತಕ ಪರಿಶೇಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿತೆಗೆದ ಛಕಯಕಚಿತ್ಿಗಳಳ 

4.5 ಗುಂಪ್ು ನಯಯಕರುಗಳ ಮೊಲಕ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಅನುಷ್ಯಾನಗೊೆಳಿಸ್ಥರುವುದು 

ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಸ್ಕಾಯಿ ಆದೆೇಶಗಳ ಅನ್ನಸ್ಕರ, ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಗೆ ಲಗತತಸಲಕದ ಪಿಪತ್ದಿಲ್ಲ ಿಗನಂಪಿನ್ 
ಎಲಕಿ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ ಹೆಸರನ, ಕಲೆಸ ಮಕಡಿದ ದಿನ್ಗಳಳ, ಪಿತಯಬಬರೊ ಮಕಡಿದ ಕಲೆಸದ ನಿಜವಕದ 
ಪರಿಮಕಣ ಮತ್ನತ ಪಿತ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಿಗೆ ಪಕರ್ತಸಬ್ೇೆಕಕದ ಮತ್ತದ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ನ್ಮೊದಿಸಬ್ೇೆಕನ.  
ಗನಂಪಿನ್ ಇತ್ರ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ (ಪಕಯರಕ 41) ಸಮನಮಖದಲ್ಲಿ ಅರ್ರ ಸಿವೇಕೃತಯನ್ನು ಪಡೆದ ನ್ಂತ್ರ, 
ಅನ್ನಕೊಲಕೆೆ ತ್ಕೆಂತೆ, ಮತ್ತರ್ನ್ನು ರ್ಯಕ್ರತಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಕ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗ ೆ ಪಕರ್ತಸಬ್ೇೆಕನ. 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ನ್ೊಯನ್ತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ: 

4.5.1 ಗುಂಪ್ು ನಯಯಕರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಗುತಿುಗ ೆಮೊಲಕ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನು 
      ನವಯಹಿಸ್ಥರುವುದು 
ಕಕಮಗಕರಿಯ ಉಸನತವಕರಿ ಹೆೊಂದಿದ ಎಇಇಗಳಳ ಕಕಮಗಕರಿಯನ್ನು ಸನಗಮವಕಗಿ ನಿರ್ಾಹಿಸಲನ 
ಕಕಮಗಕರಿಯ ಪರಿಮಕಣದ ಆಧಕರದ ಮೆೇಲೆ ಅರ್ಶಯವಿರನರ್ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ, ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳಳ/ 
ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಂದಕಜಿಸಲನ ಜವಕಬ್ಕಾರರಕಗಿರನತಕತರೆ. 

ರ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಕಗಲೆೇ ಕಂಡಿಕ ೆ 4.1.3ರಲ್ಲಿ ತಳಿಸಿರನರ್ಂತ,ೆ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಯಕರ್ುದೆೇ 
ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳ ಮಕಲ್ಲೇಕತ್ವರ್ನ್ನು ಹೆೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ ಅರ್ವಕ ಬ್ಕಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನತ 
ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳ, ಅರ್ರಿಗ ೆಮಕಡಿದ ಪಕರ್ತಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಮಕಪನ್ ಪನಸತಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ವಕ ಮಕಸಿಕ 
ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿ ದಕಖಲ್ಲಸಿಲಿ.  ಬದಲಕಗಿ, ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗೆ ಇಡನಗಂಟನ ಆಧಕರದ 
ಮೆೇಲೆ ಪಕರ್ತ ಮಕಡಿರನರ್ುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಕಗಿದೆ. 

ಇದಕೆೆ ಉತ್ತರವಕಗಿ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಳ ಕಕಮಗಕರಿ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಅಗತ್ಯವಿರನರ್ 
ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ರನತಕತರೆ ಎಂದನ ಹೆೇಳಲಕಗಿದೆ. ಮನಂದರ್ರದೆನ, 
ಕಂಪನಿಯನ ಸವಂತ್ ಘ್ಟಕ ಮತ್ನತ ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆೊಂದಲನ ಅರ್ವಕ ಸಿೇಮಿತ್ ಅರ್ಧಿಗೆ/ಸಣಣ 
ಕಲೆಸಗಳಿಗ ೆ ಸಾಳಿೇಯವಕಗಿ ಬ್ಕಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲನ ಸ್ಕಧಯವಕಗನರ್ುದಿಲಿ ಎಂದನ ಹೆೇಳಲಕಗಿದೆ. ಈ 
ಉತ್ತರರ್ು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳನ್ನು ನೆೇಮಿಸಿಕೆೊಳಳುತತಲಿ ಮತ್ನತ ಕಕಮಗಕರಿಯನ್ನು 
ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳನ್ನು ಅರ್ಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸನತ್ತದೆ. 
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ಸಿವಿಲ, ಎಲೆಕ್ರಿಕಲ, ಗನಣಮಟಿ ನಿಯಂತ್ಿಣ, ಮಳ ೆ ನಿೇರನ ನಿರ್ಾಹಣೆ, ಬೃಹತ  ನಿೇರನಗಕಲನವೆ 
ಇತಕಯದಿಗಳಿಗ ೆ ಪಿತಯೆೇಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಕಗಗಳನ್ನು ಹೆೊಂದಿದಾರೊ ಸಹ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ರ್ಹಿಸನತತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶರ್ು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ 4(ಜಿ) ವಿನಕಯಿತ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳ ದನಲಕಾಭ್ ಪಡೆದನಕೆೊಳಳುತತದೆ ಮತ್ನತ ಟೆಂಡರ ಪಿಕಿ್ರಯಯನ್ನು ತ್ಪಿಪಸನತತದೆ ಎಂಬನದನ್ನು 
ಸೊಚಿಸನತ್ತದೆ. 

ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆ ಮಕಡಲಕದ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳ ಜಿಎಸ ಟ್ಟ/ಟ್ಟನ  ಸ್ಕಾನ್ಮಕನ್ರ್ು ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ದಕಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರನಪರಿಶೇಲನೆಯಿಂದ ಅರ್ರ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆಯನ ಗನತತಗೆಕಕಯಾ12  ಎಂಬನದನ 
ತಳಿದನಬಂದಿತ್ನ. ಈ ರಿೇತ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಳ/ಸಂಸ್ೆಾಗಳನ್ನು (ಅರ್ರದೆೇ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳ ಮತ್ನತ 
ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳ ೆಂದಿಗ ೆ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕೈೆಗೊೆಳಳುರ್) ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳುರ್ುದನ 4(ಜಿ) 
ಅಧಿಸೊಚನೆಯಡಿ ನಿಷ್ೆೇಧಿಸಲಕದ ಉಪ-ಗನತತಗೆಗ ೆಸಮಕನ್ವಕಗಿರನತ್ತದೆ. 

ಪಿತ್ನಯತ್ತರವಕಗಿ, ತ್ಮಮ ಎಇಇಗಳಳ ಅಗತ್ಯಕೆೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಆಯಕ ಪಿದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರನರ್ 
ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳನ್ನು ಅಂದಕಜಿಸಿ, ಅರ್ರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖಯೆಯ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳನ್ನು ಸಜನುಗೊೆಳಿಸನರ್ 
ಸ್ಕಮರ್ಯಾ ಹೆೊಂದಿರನರ್ಂತ್ಹ ಒಬಬನ್ನ್ನು ಗನಂಪನ ನಕಯಕನಕಗಿ ಗನರನತಸನತಕತರೆ  ಎಂದನ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ವಿರ್ರಿಸಿದ.ೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಟಿ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಯಕರ್ುದೆೇ ಹಣರ್ನ್ನು 
ಮನಂಗಡವಕಗಿ ನಿೇಡದ ಕಕರಣ ಮತ್ನತ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಸ್ಕಕಷ್ನಿ ಬಂಡವಕಳರ್ನ್ನು ಹೆೊಂದಿಲಿದ ಕಕರಣ, 
ಪಕಯನ  ಸಂಖಯೆಯ ಜೆೊತೆಗ ೆಆಳಳಗಳಳ ಮತ್ನತ ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಹಣ ಹೊಡಿ ಪಕರ್ತಯಕಗನರ್ರೆಗೆ 
ಕಕಯನರ್ಷ್ನಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ಕಮರ್ಯಾ ಮತ್ನತ ಸಿಾರತ ೆಹೆೊಂದಿರನರ್ಂತ್ಹ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗ ೆಆದಯತೆ 
ನಿೇಡಲಕಗನತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ ಟ್ಟಯಡಿ ನೆೊೇಂದಕಯಿಸಿರನರ್ ಮತ್ನತ ಪಕಯನ  ಸಂಖಯೆ ಹೆೊಂದಿರನರ್ಂತ್ಹ  
ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತ್ಯಕರಿಕಗೆೆ ಕಂಪೆನಿಯನ ಅಗತ್ಯ ಕಮಿ ಪಕಿರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದನ ಸಹ 
ಹೆೇಳಲಕಗಿದೆ. 

ಉತ್ತರರ್ು, ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಳ ಹೆಚನಿ ಸಂಪನ್ೊಮಲಗಳನ್ನು ಹೆೊಂದಿದಕಾರೆ ಮತ್ನತ ಅರ್ರನ್ನು 
ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬನಕಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲನ ಸ್ಕಧಯವಕಗನರ್ುದಿಲಿ ಎಂಬನದನ್ನು ಸ್ಕಕ್ಷಿೇಕರಿಸನತ್ತದೆ. 
ವಕಸತರ್ವಕಗಿ, ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ರ್ಹಿಸಲಕಗನತತರನರ್ ಮತ್ನತ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆೊಡಗಿರನರ್ ಎಲಕಿ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳ  ಜಿಎಸ ಟ್ಟ/ಟ್ಟನ  ಪರಿಶೇಲನೆಯಿಂದ ವಗಯ-Iಕೆೆ ಸ್ೆೇರಿದ 
ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಕಖೆ/ ಕಕಮಗಕರಿ ಗನತತಗೆದಕರರನ ಎಂಬನದನ ತಳಿದನಬಂದಿದ.ೆ ಹಿೇಗಕಗಿ, 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರನರ್ ಕಕಯಾವಿಧಕನ್ರ್ು ಉಪಗನತತಗೆಯ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿದ ೆ ಮತ್ನತ 
ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ ಕಕಯಾ ಮತ್ನತ ಕೆೇಂದಿ ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯೇಗದ ಮಕಗಾಸೊಚಿಗಳನ್ನು ಉಲಿಂಘಿಸಿದಂತಕಗಿದೆ. 

4.5.2 ಹೆೊರಗುತಿುಗೆ ಸ್ಥಬಬಂದಿಯನುು ಗುಂಪ್ು ನಯಯಕರಯಗಿ ನಯೋಜಿಸ್ಥರುವುದು 
ದಕಖಲೆಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆ ಮಕಡಲಕದ ಒಂಬತ್ನತ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಲ್ಲಿ13 32 ಹೆೊರಗನತತಗ ೆ
ಇಂಜಿನಿಯರ ಗಳಳ/ಕಕಮಗಕರಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಣಕಧಿಕಕರಿಗಳನ್ನು ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಕಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಕಗಿದೆ 
ಮತ್ನತ ₹28.22 ಕೊೆೇಟ್ಟ ಹಣರ್ನ್ನು ಸ್ೆಳದೆನ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಳ ಮತ್ನತ ಸ್ಕಮಗಿಿ ಪೊರೆೈಕಗೆಕಗಿ 
ಪಕರ್ತಸಲಕಗಿದೆ ಎಂಬನದನ ಲಕೆೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯಿಂದ ತಳಿದನ ಬಂದಿತ್ನ. ಮೆೇಲೆಂಡ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಳ 
ಎಇಇಗಳಿಗ ೆ ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳ ತ್ಯಕರಿಕಯೆಲ್ಲಿ, ಸಾಳಕೆೆ ತ್ಂದ ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳ ಗನಣಮಟಿರ್ನ್ನು 

 
12 ಜಿಎಸ ಟ್ಟ ನೆೊೇಂದಣಿ ಸ್ಕಾನ್ಮಕನ್ದ ಅನ್ನಸ್ಕರ. 
13 ದಕರ್ಣಗರೆೆ, ಗದಗ, ಹೊವಿನ್ಹಡಗಲ್ಲ, ಕಲಬನರಗಿ-I, ಕಲಬನರಗಿ-II, ಕೊಡಿಗಿಿ, ಮೆೈಸೊರನ, ಶರ್ಮಗಗ ಮತ್ನತ ಶರಸಿ. 
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ಪರಿೇಕ್ಷಿಸನರ್ಲ್ಲಿ, ಮತ್ನತ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ದಕಖಲ್ಲಸನರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಕಯ 
ಮಕಡನರ್ರ್ರಕಗಿದಾರನ. ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನ್ ಈ ರಿೇತಯ ಕಕಯಾ ರ್ಯರ್ಸೆ್ಾಯನ ಅಂದಕಜನ ತ್ಯಕರಿಕೆ, 
ಅಳತೆಗಳನ್ನು ದಕಖಲ್ಲಸನರ್ುದನ ಇರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಿಮ ಎಸಗಬಹನದಕದ ಅಪಕಯದಿಂದ ಕೊಡಿದೆ ಮತ್ನತ 
ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗನಣಮಟಿದೆೊಂದಿಗೆ ರಕಜಿ ಮಕಡಿಕೊೆಳುಬಹದಕಗಿದೆ, ಇದನ 
ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ಿಣದ ಕೊೆರತಯೆನ್ನು ಸೊಚಿಸನತ್ತದೆ. 

ಕಂಪೆನಿಯ ಅಧಿಕಕರಿಗಳಿಗ ೆಸಹಕಯ ಮಕಡಲನ ಮಕತ್ಿವೆೇ ಹೆೊರಗನತತಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ ಗಳಳ/ ಕಕಮಗಕರಿ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಣಕಧಿಕಕರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸಲಕಗಿದೆ ಎಂದನ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಹೆೊರಗನತತಗೆ 
ಸಿಬಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳ ತ್ಯಕರಿಕಯೆಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳುತತಲಿ ಮತ್ನತ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ 
ಗನಣಮಟಿದ ಮಕನ್ದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟನಿನಿಟಕಿಗಿ ಪಕಲ್ಲಸನತತವೆ. ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸಲಕದ 
ವಿಭಕಗಗಳಳ/ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಲ್ಲ ಿ ಎಇಇ ಹೆೊರತ್ನಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಲೆಿರೊ  ಹೆೊರಗನತತಗೆ 
ಸಿಬಬಂದಿಗಳಕಗಿರನರ್ುದನ್ನು ಮತ್ನತ ಈ ಹೆೊರಗನತತಗೆ ಸಿಬಬಂದಿಯನೆುೇ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಕಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ  ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡಲಕಗಿರನರ್ುದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿರನರ್ ಕಕರಣ 
ಉತ್ತರರ್ು ಸಮರ್ಾನಿೇಯವಕಗಿಲಿ. 

4.6 ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನದಲ್ಲ ಿಮಿತವಾಯ ಮತುು ಪ್ರಿಣಯಮಕಯರಿತವ 

ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಕಖಕ ಸಂಹಿತಯೆ ಕಂಡಿಕೆ 114(2)ರ ಪಿಕಕರ, ನಿಮಕಾಣ ನಿರ್ಾಹಣೆಯನ 
ಪೊರ್ಾ-ನಿಧಾರಿತ್ ವಕಯಪಿತಯ ಉದೆಾೇಶಗಳಕದ ಕಕಯಾವಿಧಕನ್, ವೆಚಿ, ಸಮಯ, ಗನಣಮಟಿ ಮತ್ನತ 
ಭಕಗರ್ಹಿಸನವಿಕಯೆ ತ್ೃಪಿತಯಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ನತ ಹಣದ ಯೇಜನಕಧೆಯೇಯಗಳ ಉದಾೆೇಶರ್ನ್ನು 
ಸ್ಕಧಿಸಲನ ಆಧನನಿಕ ನಿರ್ಾಹಣಕ ತ್ಂತ್ಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆೊಂಡನ ಯೇಜನೆಯ ಸಮಯದನದಾಕೊೆ 
ಆಳಳಗಳಳ ಮತ್ನತ ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳನ್ನು (ಸಂಪನ್ೊಮಲಗಳನ್ನು) ನಿದೆೇಾಶಸನರ್ ಮತ್ನತ ಸಂಯೇಜಿಸನರ್ ಕಲ ೆ
ಎಂದನ ವಕಯಖಕಯನಿಸಲಕಗಿದೆ. ವಿಶಕಲ ಅರ್ಾದಲ್ಲಿ, ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಎಚರಿಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೆೊೇಚಿಸಲಕಗಿದೆ 
ಮತ್ನತ ಯೇಜಿಸಲಕಗಿದ,ೆ ಸಂಪನ್ೊಮಲಗಳಳ ಮತ್ನತ ವೆಚಿಗಳನ್ನು ವಿರ್ರವಕಗಿ ಲೆಕೆಹಕಕಲಕಗಿದೆ, ಅಗತ್ಯ 
ಮಕನ್ದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ ವಿನಕಯಸಗಳನ್ನು ಮಿತ್ರ್ಯಯಕರವಕಗಿ ಮತ್ನತ ನಿಖರವಕಗಿ 
ತ್ಯಕರಿಸಲಕಗನತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಗನಣಮಟಿರ್ನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸಲನ ಕನಿಷ್ಾ ವೆಚಿ ಮತ್ನತ ಸಮಯದೆೊಂದಿಗೆ 
ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಎಲಕಿ ಕಮಿಗಳನ್ನು 
ತೆಗದೆನಕೆೊಂಡಿರನರ್ುದನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳುರ್ುದಕಗಿದೆ.   

ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಅನ್ನಷ್ಕಿನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆಗಿನ್ ನ್ೊಯನ್ತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. 

4.6.1 ಇಡುಗಂಟಿನ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನುು ಕಯಯಯಗತಗೆೊಳಿಸ್ಥರುವುದು 
ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಕಖಕ ಸಂಹಿತಯೆ ಕಂಡಿಕೆ 90(8)ರ ಪಿಕಕರ, ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಯನ 
ಅನ್ನಮೇದಿತ್ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ ವಿರ್ರವಕದ ದರ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬೆ್ೇಕನ 
ಮತ್ನತ ನಿೇರನ ಸರಬರಕಜನ, ವಿದನಯದಿೇಕರಣ ಮನಂತಕದ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಇಡನಗಂಟನ ಒದಗಿಸನರ್ 
ವಿಧಕನ್ ಅನ್ನಸರಿಸಬ್ಕರದನ. ಇದಲಿದೆ, ತಕಂತಿಕ ಮಂಜೊರಕತ ನಿೇಡನವಕಗ ಇಇ/ಎಸ ಇ/ಸಿಇ 
ಅರ್ರನಗಳಳ ವಿರ್ರವಕದ ಅಂದಕಜನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸನರ್ರ್ರಗೆೆ ಮತ್ನತ ಸಕ್ಷಮ ಪಕಿಧಿಕಕರದಿಂದ 
ಅನ್ನಮೇದನೆ ಪಡೆಯನರ್ರ್ರೆಗೆ ಅಂದಕಜಿನ್ಲ್ಲಿ ಮಕಡಲಕದ ಇಡನಗಂಟನ ಬಳಸಬ್ಕರದನ ಎಂದನ 
ಸೊಚನ ೆನಿೇಡಿದಾರನ. 

ಕಟಿಡ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳ ಎಇಇಗಳಳ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ 
ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳಳ ವಿದನಯತ, ಕೊೆಳಕಯಿ ರ್ಯರ್ಸೆ್ಾ, ನಿೇರನ ಮತ್ನತ ನೆೈಮಾಲಯ ಕಕಯಾಗಳಿಗ ೆಇಡನಗಂಟನ 
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ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರನರ್ುದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಓರ್ಾ ಎಇಇ (ವಿದನಯತ) 
ವಿದನಯತ ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇನ್ೊು ಪರಿಶೇಲ್ಲಸನತತದಾರೊ ಸಹ, ಆ ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಕಂತಿಕ 
ಮಂಜೊರಕತಗಕಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಭಕಗಗಳಿಗ ೆರವಕನಿಸಲಕಗಿತ್ನತ. ತಕಂತಿಕ ಮಂಜೊರಕತ ಷ್ರತ್ನತಗಳಿಗ ೆ
ವಿರನದಧವಕಗಿ, ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಇಡನಗಂಟನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸಿದಾರ್ು ಮತ್ನತ ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ 
ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗ ೆಪಕರ್ತ ಮಕಡಿದರ್ು. ಎಂಟನ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಲ್ಲಿ14 (42 ಕಕಮಗಕರಿಗಳಳ) 
ವಿರ್ರವಕದ ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳ ಅನ್ನಪಸಿಾತಯಲ್ಲಿ ₹7.92 ಕೊೆೇಟ್ಟ (ಅನುಬಂಧ XV) ಮತ್ತದ 
ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡಲಕಗಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹಿೇಗಕಗಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ಕಕಮಗಕರಿವಕರನ ಉಳಿತಕಯರ್ನ್ನು ಲೆಕೆಹಕಕಲನ ಸ್ಕಧಯವಕಗಲ್ಲಲಿ. 

ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಅರ್ಲೆೊೇಕನ್ಗಳನ್ನು ಒಪಿಪಕೊೆಳಳುತಕತ ಸಕಕಾರರ್ು, ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡನರ್ 
ಮದಲನ ಉಪಅಂದಕಜನಗಳನ್ನು ತ್ಯಕರಿಸಿ ಅನ್ನಮೇದಿಸಲಕಗನರ್ುದನ ಮತ್ನತ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಿಗ ೆ
ಸೊಕತವಕಗಿ ಸೊಚನ ೆನಿೇಡಲಕಗನರ್ುದನ ಎಂದನ ಹೇೆಳಿದೆ. 

4.6.2 ಅಧಿಕಯರವ್ಯಾಪ್ತುಗ ೆಒಳಪ್ಡದ ಪ್ರದೆೋರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ಕಯಯಯಗತಗೆೊಳಿಸ್ಥರುವುದು 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ರಕಜಕಯದಯಂತ್ ಪೊರ್ಾ-ನಿಧಾರಿತ್ ಅಧಿಕಕರವಕಯಪಿತಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಕಕಯಾನಿರ್ಾಹಿಸನರ್ 
ವಿಭಕಗಗಳಳ ಮತ್ನತ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳನ್ನು ಹೆೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಕಖೆಗಳಳ ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಡನರ್ 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಕರವಕಯಪಿತ ಹೆೊಂದಿರನರ್ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ 
ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸನತ್ತವೆ. ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆ ಮಕಡಲಕದ ೩೪೮ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ₹26.52 ಕೊೆೇಟ್ಟ ವೆಚಿದ 
೪೬ (ಶೆೇಕಡ ೧೩) ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಮೊರನ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಿಗ,ೆ15 
ಅರ್ುಗಳ ವಕಯಪಿತಯಳಗಿನ್ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ, ಅಧಿಕಕರವಕಯಪಿತ ಮಿೇರಿ (೧೪೩ರಿಂದ ೪೭೫ ಕ್ರಮಿೇ) 
ಬ್ೆಂಗಳ ರಿನಿಂದ ಬಹನದೊರದ ಮೆೈಸೊರನ (143 ಕ್ರಮಿೇ), ಚಿತ್ಿದನಗಾ (202 ಕ್ರಮಿೇ), ಶರ್ಮಗಗ (302 
ಕ್ರಮಿೇ) ಮತ್ನತ ಬ್ಕಗಲಕೊೆೇಟ ೆ (475 ಕ್ರಮಿೇ) ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಹಿಸಿರನರ್ುದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯನ 
ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಲ್ಲಯಕಳಳಗಳಳ, ಸ್ಕಮಗಿಿ ಮತ್ನತ 
ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳ ಖರಿೇದಿ, ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳ ತ್ಯಕರಿಕಗೆಕಗಿ ಅರ್ವಕ ಮೆೇಲನಸನತವಕರಿ ಮತ್ನತ 
ಮೆೇಲ್ಲವಚಕರಣೆಗಕಗಿ ಯೇಜನಕ ಅಧಿಕಕರಿಗಳ ಪಿವಕಸ ಕಕಯಾಕಮಿ,  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಕಪನ್ 
ಪನಸತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗ ೆಒದಗಿಸಲನ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ವಿಫಲವಕಗಿದೆ. 

ಈ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳ ಮೊಲಕ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿರನರ್ುದನ ಸಮರ್ಾನಿೇಯವಕಗಿಲಿ  ಮತ್ನತ ಆಯಕ 
ಪಿದೇೆಶಗಳಲೆಿೇ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರನರ್ುದರಿಂದ ವಕಸತರ್ವಕಗಿ ಈ ಉಪ-
ವಿಭಕಗಗಳಿಂದ (ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ-ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ) ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಕಗಿದೆ 
ಎಂಬನದನ್ನು ಲೆಕೆಪರಿಶ ೆೇಧನೆಯನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಲನ ಸ್ಕಧಯವಕಗಲ್ಲಲಿ. 

ಪಿತ್ನಯತ್ತರವಕಗಿ, ಅನಿವಕಯಾ ಸಂದಭ್ಾಗಳಿಂದಕಗಿ ಮತ್ನತ ಕಕಮಗಕರಿ ರ್ಹಿಸನರ್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ ಸೊಚನೆಗಳ 
ಅನ್ನಸ್ಕರ ಕಲೆರ್ು ವಿಭಕಗಗಳಳ/ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ತ್ಮಮ ಅಧಿಕಕರವಕಯಪಿತಯನ್ನು ಮಿೇರಿ 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದನ ಉತ್ತರಿಸಲಕಗಿದೆ. ಎಲಕಿ ವಿಭಕಗಗಳಳ ಮತ್ನತ ಉಪ-
ವಿಭಕಗಗಳಳ ತ್ಮಮ ವಕಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಮಕತ್ಿ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕೈೆಗೊೆಳಳುರ್ಂತೆ ಸನತೊೆತೇಲೆ ಸೊಚನಗೆಳನ್ನು 
ನಿೇಡಲಕಗಿದೆ ಎಂದೊ ಹೆೇಳಿದೆ.  

 
14 ಬಸರ್ನ್ ಬ್ಕಗೆೇವಕಡಿ, ಕಲಬನಗಿಾ-೧, ಕೆೊೇಲಕರ, ಕೆೊಳೆುೇಗಕಲ, ಕೆೊಪಪಳ, ಕೊಡಿಿಗಿ, ಮೆೈಸೊರನ ಮತ್ನತ ವಿಜಯಪನರ. 
15 ದಕಸರಹಳಿು, ಪೊರ್ಾ-I ಮತ್ನತ ಆರ ಆರ ನ್ಗರ. 
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ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ವಿಭಕಗಗಳಳ ಆಯಕ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರನರ್ುದರಿಂದ ಮತ್ನತ ಕಕಮಗಕರಿಯ 
ಸಾಳದಿಂದ ದೊರದಲ್ಲಿರನರ್ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ -ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಿಗ ೆ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು 
ರ್ಹಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿರನರ್ುದಕೆೆ ಯಕರ್ುದೆೇ ಸಮರ್ಾನೆ ಇಲಿದಿರನರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು ಸಿವೇಕಕರಕಹಾವಕಗಿಲಿ. 

4.7 ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ವಹಿಸ್ಥರುವ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ನವಯಹಣ ೆ
ಬಿಬಿಎಮ ಪಿಯ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲನ ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ , ಸಿಇ ಮತ್ನತ ಎಸ ಇ 
ಇರ್ರನಗಳ ಉಸನತವಕರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದನ ಪಿತೆಯೇಕ ವಿಭಕಗರ್ನ್ನು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಕಕಮಗಕರಿ ರ್ಹಿಸನರ್ ಇತ್ರ 
ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಗಿಂತ್ ಭಿನ್ುವಕಗಿ, ಬಿಬಿಎಮ ಪಿಯನ ನಿದಿಾಷ್ಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಳ ಮತ್ನತ ಷ್ರತ್ನತಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ರ್ಹಿಸಿಕೊೆಡನತ್ತದೆ. ಬಿಬಿಎಮ ಪಿಯಿಂದ ರ್ಹಿಸಲಪಟಿ ಮತ್ನತ 
ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ನಿಂದ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಂಡ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಪಿಮನಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಳ ಕೆಳಕಂಡಂತವೆ: 
❖ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರ ಗಳಳ ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಕಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 

ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡನ ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿದಕಾರೆ, ತಕಂತಿಕ ಮಂಜೊರಕತ ಮತ್ನತ 
ಆಡಳಿತಕತ್ಮಕ ಅನ್ನಮೇದನೆಯನ್ೊು ಸಹಕ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯೇ ನಿೇಡಿದೆ. ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ 
ರ್ಹಿಸಲಕದ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಮೆೇಲೆ, ಬಿಬಿಎಮ ಪಿಯನ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಸ್ೆೇವಕ ಶನಲೆಗಳಳ, 
ಜಿಎಸ ಟ್ಟ, ಕಕಮಿಾಕ ಕಲಕಯಣ ಉಪಕರಗಳಿಗೆ ಹಚೆನರಿ್ರಿ ವೆಚಿರ್ನ್ನು ಭ್ರಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ವಕಸತರ್ 
ವೆಚಿ ಕಕಮಗಕರಿ ಮಂಜೊರಕದ ಅಂದಕಜನ ಮೌಲಯಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಕಿಗನತ್ತದೆ. 

❖ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ  ರ್ಹಿಸಿರನರ್ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆನಿದಿಾಷ್ಿ ಕಕಲಮಿತಗಳನ್ನು ರೊಪಿಸಲಕಗಿದೆ. 
❖ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಕಪನ್ ಪನಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ದಕಖಲ್ಲಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಮೊರನೆೇ ರ್ಯಕ್ರತಯ 

ಪರಿಶೆ ೇಧನೆ ಮೊಲಕ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಗನಣಮಟಿರ್ನ್ನು ಮೆೇಲ್ಲವಚಕರಣೆ ಮಕಡನತ್ತದೆ. 
❖ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ಚಕಲ್ಲತ ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಪಿಗತಗ ೆ

ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಕಡಲಕಗನತ್ತದೆ. 
❖ ಚಕಲ್ಲತ ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಗಳಿಂದ ರಕಯಧನ್, ಆದಕಯ ತೆರಿಗೆ, ಕಕಮಿಾಕ ಕಲಕಯಣ ಉಪಕರ, 

ಜಿಎಸ ಟ್ಟ ಮತ್ನತ ಹೆಚಿಿನ್ ಭ್ದಿತಕ ಠೆೇರ್ಣಿ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಎಲಕಿ ಶಕಸನ್ಬದಧ ಶನಲೆಗಳನ್ನು 
ಕಡಿತ್ಗೊೆಳಿಸಲಕಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯೇ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಕಧಿಿಕಕರಕೆೆ  ಜಮೆ ಮಕಡನತ್ತದೆ. 

❖ ದೆೊೇಷ್ದ ಹೆೊಣೆಗಕರಿಕ ೆ ಅರ್ಧಿಯನ್ನು ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಹೆಚಿಿನ್ ಭ್ದತಿಕ 
ಠೆೇರ್ಣಿಗಳನ್ನು ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ಗೆ ಬಿಡನಗಡ ೆಮಕಡಲಕಗನತ್ತದೆ. 

ಬಿಬಿಎಮ ಪ್ತ-ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ವಿಭಯಗಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಯದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಸಂಶ ೆೋಧನೆಗಳು: 

4.7.1 ತಪ್ತಪಸಬಹುದಯದ ಹೆಚ್ುುವರಿ ವ್ೆಚ್ುಕೆಕ ಕಯರಣವ್ಯದ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣ-ಪ್ೊವಯ ದರದ ಅಳವಡಿಕೆ 
ಪೊರ್ಾ-II (ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ) ಉಪ-ವಿಭಕಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳಳ, ಮಕಸಿಕ ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಗಳಳ ಮತ್ನತ 2016-17ರ ಬ್ೆಂಗಳ ರನ ರ್ೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿ 
ಮನಂತಕದ ದಕಖಲೆಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆಯಿಂದ ರಸೆ್ತ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮತ್ನತ 
ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸಿದ ಬ್ಕಬನತಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ರರ್ುಗಳ ಜೊೆತೆಗ ೆ ʼಡೆನಸ  ಗೆಿೇಡಡೆ್ ಬಿಟನಮಿನ್ಸ ಮಕಕಡಮ' 
ಮತ್ನತ 'ಬಿಟನಮಿನ್ಸ ಕಕಂಕ್ರಿೇಟ್' ಸ್ೆೇರಿದಾರ್ು ಎಂಬನದನ ತಳಿದನ ಬಂದಿತ್ನ. ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾ 
ಬ್ಕಬನತಗಳ ದರಗಳಳ ಬಿಟನಮೆನ ಮತ್ನತ ಕಕಂಕ್ರಿೇಟ್ ದರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಬದಲಕರ್ಣೆಗಳಿಗ ೆಒಳಪಡನತ್ತವ ೆಹಕಗೊ 
ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲಕಖಯೆನ ಪರಿಷ್ೃತ್ ದರಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿತಕತದಾರಿಂದ, ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು 
ತ್ಯಕರಿಸಲನ ಮತ್ನತ ನ್ಂತ್ರದ ಪಕರ್ತಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ೃತ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇೆಕಕಗಿತ್ನತ. 



ಕಕಮಗಕರಿಗಳ ಕಕಯಾಗತ್ಗೆೊಳಿಸನವಿಕೆ 

41 

ಹಕಗಿದಕಾಗೊಯ, ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ಪರಿಷ್ೃತ್ ದರ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುದೆೇ ಇರನರ್ುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಕಯಿತ್ನ. 
ಹಿೇಗಕಗಿ, ಆರನ ಪಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ೆರಣ-ಪೊರ್ಾ ದರದ ಅಳರ್ಡಿಕಯೆನ ₹67.67 ಲಕ್ಷದಷ್ನಿ  ಹೆಚನರಿ್ರಿ 
ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.  

ಕೆೊೋಷ್ಟಕ 4.2: ಪ್ರಿಷ್ಕರಣ-ಪ್ೊವಯ ದರದ ಅಳವಡಿಕೆಯಂದಯಗಿ ಹೆಚ್ುುವರಿ ವ್ೆಚ್ು 
(₹ ಗಳಲ್ಲಿ) 

ವಿವರಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೊೆಂಡ 
ದರ 

ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೊೆಳಳಬೆೋಕ್ರದದ 
ದರ 

ಕಯಯಯಗತಗೆೊಳಿಸ್ಥದ 
ಪ್ರಿಮಯಣ 

ಅಧಿಕ ವ್ೆಚ್ು 
 

ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ=(ಬಿ-ಸಿ) 
*ಡಿ 

ಡೆನಸ  ಗೆಿೇಡ್  ಬಿಟನಮಿನ್ಸ 
ಮಕಕಡಮ 7,120.02 6,279.44 4,057 34,09,956 

ಬಿಟನಮಿನ್ಸ  ಕಕಂಕ್ರೇಿಟ್  8,118.54 7,083.98 3,245 33,57,478 
ಒಟನಿ ಅಧಿಕ ವಚೆ ಿ 67,67,434 

ಆಧಕರ: ದರಪಟ್ಟಿ/ನಿೇಡಿಕೆ ದರ ಮತ್ನತ ಅಂತಮ ಕಕಮಗಕರಿ ಬಿಲ ಗಳಳ 

ಇದಕೆೆ ಉತ್ತರವಕಗಿ, ಅಂದಕಜನಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿದಾಗಳಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪಕಿಧಿಕಕರದಿಂದ ಅನ್ನಮೇದನೆ 
ಪಡೆಯಲಕಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಪಿತ ಬ್ಕಬಿತಗೆ ಮಕಡಲಕಗನರ್ ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿಯ ತಕಂತಿಕ 
ವಿಚಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಕೊೆೇಶರ್ು ಪರಿಶೇಲ್ಲಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಅದರಂತೆ ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಾಹಿಸನತತದೆ 
ಎಂದನ ತಳಿಸಲಕಗಿದ.ೆ ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗ ೆಕೊಲ್ಲ ಮತ್ನತ ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳ ಸಂಗಿಹಣಗೆಕಗಿ 
ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಮಕಡಿರನರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ತರರ್ು ಸಮರ್ಾನಿೇಯವಕಗಿಲಿ, ಪರಿಷ್ೆರಣೆಗ ೆ
ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ ಪಕರ್ತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತಿಸಲನ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ವಿಫಲವಕಗಿದೆ. 

4.7.2 ಬಿಬಿಎಮ ಪ್ತ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಕೆಲಸದ ಉಳಿತಯಯದ ನಷ್ಟ 
ಕೇೆಂದಿ ಕಛೇೆರಿಯ ಸೊಚನಗೆಳಳ ಮತ್ನತ ಮಂಡಳಿ ಸಭಗೆಳ ನಿಧಕಾರಗಳ ಅನ್ನಸ್ಕರ, ಕಕಮಗಕರಿಯ ಪಿತ 
ಬ್ಕಬಿತನ್ ಕಲೆಸದ ದರರ್ನ್ನು16  ಶೆೇಕಡ 90 ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರ ಮತ್ನತ ಶೆೇಕಡ 10 ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ಕಲೆಸದ 
ಉಳಿತಕಯ17 ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕೆಹಕಕಬ್ೇೆಕನ. ಪರಿೇಕ್ಷಕ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸಲಕದ ಎಲಕಿ ನಕಲನೆ ಉಪ-
ವಿಭಕಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉದೆೊಯೇಗ ಉಳಿತಕಯದ 
ನಿದಶಾನ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಕಗಿದೆ, ಇದನ ಕಆೆರ ಐಡಿಎಲ  ನಿಗದಿತ್ ಶೆೇಕಡಕ 10ಕೆೆ ಪಿತಯಕಗಿ ಶೆೇಕಡಕ 
5 ಕಲೆಸದ ಉಳಿತಕಯರ್ನ್ನು ರ್ರದಿ ಮಕಡಿದಾರಿಂದಕಗಿ ಉಂಟಕಗಿದೆ. ಇದನ ಕೊಲ್ಲ ಮತ್ನತ 
ಸ್ಕಮಗಿಿಗಳಿಗಕಗಿನ್ ಪಕರ್ತಯ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ/ಗನಂಪನ ನಕಯಕರನಗಳಿಗ ೆ ಅನ್ನಚಿತ್ ಲಕಭ್ 
ಮಕಡಿಕೊೆಡನರ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 

ಪಿತ್ನಯತ್ತರವಕಗಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಉಪ-ವಿಭಕಗಗಳಳ ವಿಜಎೆನ ಎಲ, ಅಲಪಸಂಖಕಯತ್ರ ಇಲಕಖೆ ಮನಂತಕದ 
ಇತ್ರ ಕಕಮಗಕರಿ ರ್ಹಿಸನರ್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ ರ್ಹಿಸಲಪಟಿ ಕಕಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಾಹಿಸನತತವೆ, ಇದಕಕೆಗಿ 
ಕಂಪನಿಯನ ಕಲೆಸದ ಉಳಿತಕಯರ್ನ್ನು ಶೆೇಕಡಕ 10ರಷ್ನಿ ರ್ಸೊಲನ ಮಕಡನತತದೆ ಎಂದನ 
ಉತ್ತರಿಸಲಕಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಕಯಪಿತಯಲ್ಲಿನ್ ಕಕಮಗಕರಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವೆಚಿದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು 
ಕಕಮಗಕರಿಗಳನ್ನು ರಕತಿ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ, ನಿಬಾಂಧಿತ್ ಪಿದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರರಿದಕದ ಲೆೇನ ಗಳಲ್ಲ,ಿ ಹೆಚಿಿನ್ ಟಕಿಫಿಕ 
ದಟಿಣೆಯ ಪಿದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಾಹಿಸನರ್ುದಕೆೆ ಅಧಕಯರೆೊೇಪಿಸಲಕಗಿದೆ, ಮತ್ನತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

 
16 ಕೆಲಸದ ದರರ್ು ಇಇ/ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಲಕೆೆ ಹಕಕ್ರದ ದರವಕಗಿದನಾ ಕಕಮಿಾಕ ಪಕರ್ತಗಳಿಗೆ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಬ್ೆೇಕಕದ  
ದರವಕಗಿದೆ. 
17 ದರಪಟ್ಟಿಯ ಬ್ಕಬಿತನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ದರ ಕಳದೆಕಗ ಕೆಲಸದ ಉಳಿತಕಯ ದೆೊರಕನತ್ತದೆ. 
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ಕಕಮಗಕರಿಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕಲೆಸದ ಉಳಿತಕಯರ್ನ್ನು ಪಿಧಕನ್ ಕಚೆೇರಿಗೆ  ಪೊರ್ಾಭಕವಿಯಕಗಿ ತಳಿಸಿ ಶೆೇಕಡಕ 
೫ಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ಗೆೊಳಿಸಲಕಗಿದ ೆಹಕಗೊ ಇದನ ಮಂಡಳಿಯ ನಿದೆೇಾಶನ್ಗಳಿಗ ೆ(07 ಮಕರ್ಚಾ 2019ರಂದನ 
ನ್ಡೆದ ನಿದೆೇಾಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ 193ನೆೇ ಸಭ)ೆ ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿಯೇ ಇದೆ. ನಿದೆೇಾಶಕರ ಮಂಡಳಿಯನ 
ತ್ನ್ು 194ನೆೇ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡಕ 10ರಷ್ನಿ ಕಲೆಸದ ಉಳಿತಕಯರ್ನೆುೇ ಪನನ್ಸ್ಕಾಪಿಸಲನ ನಿಧಾರಿಸಿದ 
ಕಕರಣ ಉತ್ತರರ್ು ಸಿವೇಕಕರಕಹಾವಕಗಿಲಿ.  
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ಅಧ್ಯಾಯ 5 - ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಂತ್ರಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಯರಣೆ 

 
 

ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳ್ ಅಧ್ಥಾಯ-೪, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ್ ಅಧಿಕಥರಿಗಳ್ ಕರ್ತವ್ಾಗಳು್
ಮರ್ತು್ಜವಥಬ್ಥಾರಿಗಳು, ಲೆಕಕಪರ್ರ್ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾ, ಲೆಕಕಪರ್ರಗಳ್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆ್ಮರ್ತು್ಸಮಪತಕವಥದ್
ಲೆಕಕಪರ್ರ್ನಿವ್ತಹಣೆಗಥಗಿ್ನಿವ್ತಹಿಸಬ್ೇೆಕಥದ್ದಥಖಲೆಗಳನತು್ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ುದೆ. 

ಲೆಕಕಪರ್ರ್ ನಿವ್ತಹಣೆ, ಆಂರ್ರಿಕ್ ನಿಯಂರ್ರಣ್ ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಮಸ್ೆಾಗಳ್ಮೌಲ್ಾಮಥಪನ್ಮರ್ತು್
ಜಥರಿಯಲ್ಲಿರತವ್್ ಸಂಹಿತೆಯ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು್ ಮರ್ತು್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಯತ್
ಮಂಡಳಿಯ್ಸಭಗೆಳನತು್ಅಗರ್ಾತೆಗ್ೆರ್ಕಕಷ್ತಟ್ನಡೆಸದಿರತವ್ುದತ್ಮರ್ತು್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಥ್ಸಮಿತಿಯ್
ನಿಷ್ಪರಿಣಥಮಕಥರಿ್ ಕಥಯತನಿವ್ತಹಣೆ್ಮತಂತಥದ್ಹಲ್ವಥರತ್ ನಯಾನತೆಗಳನತು್ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರ್ತ.್
ಇಲಥಖೆಗಳಿಂದ್ಹಣ್ಬಿಡತಗಡಯೆಥಗಿದಾರಯ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆಕಥಲ್ಮಿತಿ್ನಿಗದಿಪಡಿಸದ್ಕಥರಣ್
ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ಅನತಷ್ಥಟನದಲ್ಲಿ್ವಿಳಂಬಗಳಿದಾವ್ು.್ 

ಕನಥತಟ್ಕ್ಸಕಥತರದ್ಆದೆೇಶಗಳ್ಅನಿಯ, ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಿದ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್
ವಿವ್ರಗಳನತು್ ಗಥಂಧಿ್ ಸ್ಥಕ್ಷಿ್ ಕಥಯಕ್ ರ್ಂತಥರಂಶದಲ್ಲಿ್ ಅಪ್ಲೆಯೇಡ್್ ಮಥಡತವ್್ ಅಗರ್ಾತೆಯನತು್
ಪಥಲ್ಲಸಲಥಗಿಲ್ಿ್ಮರ್ತು್ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಿಲ್ಿ. 

ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳಲಿ್ಲ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ಖರಿೇದಿಗಳ, ಸಿಿೇಕೃತಿಗಳ, ನಿೇಡಿಕೆಗಳ್ ಮರ್ತು್ ಲೆಕಕಪರ್ರದ್
ಮೇಲ್ಲನ್ ನಿಯಂರ್ರಣಗಳನತು್ ಅನತಸರಿಸಿಲ್ಿ.್ ಖಥಯಂ್ ಉಗಥರಣಪಥಲ್ಕರ್ ಮಂಜಯರಥದ್ ಹತದೆಾ್
ಇರಲ್ಲಲ್ಿ್ಮರ್ತು್ಉಗಥರಣಪಥಲ್ಕರ/್ಖಥಯಂ್ಲೆಕಕಗತಮಥಸುರ್ಅನತಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚಿ್ಚನ್ಮೌಲ್ಾದ್
ಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು್ ಸಿಿೇಕೃತಿಗಳ್ ಮರ್ತು್ ನಿೇಡಿಕೆಗಳ್ ಮಥನಾತಥ್ ಪರಮಥಣೇಕರಣವಿಲ್ಿದೆ್ ಹೆಯರಗತತಿುಗೆ್
ಸಿಬಬಂದಿಗಳು್್ನಿವ್ತಹಿಸತತಿುದಾರತ.್ 

ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಿದ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಗತಣಮಟ್ಟವ್ನತು್ ಸಮಪತಕವಥಗಿ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆ್
ಮಥಡಲಥಗಿಲ್ಿ್ಮರ್ತು್ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ಪಯಣತಗೆಯಳಿಸತವಿಕೆಯ್ಬಗೆೆ್ಮಯರನೆೇ್ವ್ಾಕ್ತುಯ್ರ್ಪಥಸಣಥ್
ವ್ರದಿಗಳು್ಲ್ಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಸ್ಥಕಷ್ತಟ್ ಲೆಕಕಪರ್ರ್ ನಿಯಂರ್ರಣಗಳನತು್ ಕಥಯತರಯಪಿಸದಿದತಾದತ್ ಮರ್ತು್ ಜಥರಿಗೆಯಳಿಸದಿದತಾದತ್
ಮಥಸಿಕ್ ವ್ರದಿಗಳನತು್ ಸಲ್ಲಿಸದಿರತವ್ಲ್ಲಿ್ ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತ,   ಇದತ್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲ್ಿ
ಅಗರ್ಾವಿರತವ್ಂತೆ್ಮಂಡಳಿಯಿಂದ್ಮಥಸಿಕ್ಲೆಕಕಪರ್ರಗಳು್ಮರ್ತು್ತೆೈಮಥಸಿಕ್ಹಣಕಥಸತ್ರ್:ಖುೆಗಳನತು್
ಮೌಲ್ಾಮಥಪನ್ಮಥಡದಿರತವ್ಲ್ಲಿ್ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತ್ಎಂಬತದನತು್ಲೆಕಕಪರಿಶ ೆೇಧನೆಯತ್ಗಮನಿಸಿರ್ತ. 
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5.1 ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಲ್ವಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸ್ೆೆ್ 

ವಿವಿಧ್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ್ ಹಣವ್ನತು್ ಕಥಮಗಥರಿ್
ಖಥತೆಯಲ್ಲಿ್ (ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಯಲ್ಲಿ್ ನಿವ್ತಹಿಸಲಥದ್ ಬ್ಥಾಂಕ್್ ಖಥತೆ) ಠೇೆವ್ಣ್ ಮಥಡಲಥಗತರ್ುದೆ. 
ನಮಯನೆ-9ರಲ್ಲಿ18 ಹಣಕಥಕಗಿ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಿಂದ್ ವಿನಂತಿಯನತು್ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ್ ನಂರ್ರ,್ ಪರತಿ್
ಕಥಮಗಥರಿಗೆ ಒಂದತ್ವಿಶಿಷ್ಟವಥದ್ವ್ಕ್್ತ್ಕಯೆೇಡ್್್ರಚ್ಚಸಲಥಗತರ್ುದೆ್ಮರ್ತು್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಿಗ್ೆಮರ್ತು್
ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಿದ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗೆ್ಹಣವ್ನತು್ಬಿಡತಗಡ್ೆಮಥಡಲಥಗತರ್ುದೆ. 

ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ಬಿಲ್್ ಮರ್ತು್ ಮಥಸಿಕ್ ರನಿುಂಗ್್ ಅಕೌಂಟ್್ ಬಿಲ್ ರ್ಯಥರಿಸತರ್ುವ,ೆ್
ವಿಭಥಗಿೇಯ್ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ್ ಎಇ್ ಮರ್ತು್ ಎಇಇ್ (ತಥಂತಿರಕ) ಇವ್ರತಗಳು್ ಅಂದಥಜತಪಟ್ಟಟಗಳ ೆಂದಿಗ್ೆ
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತತಥುರೆ. ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥದ್ಮಥಸಿಕ್ಲೆಕಕಪರ್ರಗಳನತು್ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿಯ್ಲೆಕಕಪರ್ರ್
ವಿಭಥಗಕಕೆ್ ರವಥನಿಸಲಥಗತರ್ುದೆ. ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯ್ ನಂರ್ರ್ ಅಂತಿಮ್ ಬಿಲ ಅನತು್ ಒಪಿಪಗೆ್ ಮರ್ತು್
ಹೆಯಂದಥಣಕಗೆಳಿಗಥಗಿ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಕಥಮಗಥರಿ್ವ್ಹಿಸತವ್್ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಗ್ೆರವಥನಿಸಲಥಗತರ್ುದೆ. ಲಕೆಕಪರ್ರ್
ವಿಭಥಗವ್ು್ಎಲಥಿ್ವ್ಹಿವಥಟ್ತಗಳನತು್ಸಂಕಲ್ಲಸತರ್ುದೆ,್ಮಥಸಿಕ್ಕಯೆರೇಢೇಕೃರ್್ಲೆಕಕಪರ್ರವ್ನತು್ರ್ಯಥರಿಸತರ್ುದೆ,್
ತೆೈಮಥಸಿಕ್ ಮರ್ತು್ ಅಧತ-ವಥರ್ಷತಕ್ ಬ್ಥಾಲೆನ್ಸ್್ ಶಿೇಟ್್ ಹಥಗಯ್ ಲಥಭ್್ ಮರ್ತು್ ನಷ್ಟದ್ ಲೆಕಕವ್ನತು 
ರ್ಯಥರಿಸತರ್ುದೆ್ಮರ್ತು್ಅದನತು್ನಿಗದಿರ್್ದಿನಥಂಕಗಳ ೆಳಗ್ೆವ್ಾವ್ಸ್ಥಾಪಕ್ನಿದೆೇತಶಕರತ್ಮರ್ತು್ನಿದೆೇತಶಕ್
ಮಂಡಳಿಗೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಥಗತರ್ುದೆ. ಆಂರ್ರಿಕ್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧಕರತ್ ಮರ್ತು್ ಶಥಸನಬದಧ್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧಕರತ್
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ವಥರ್ಷತಕ್ ಲೆಕಕಪರ್ರಗಳ್ ವಿವ್ರವಥದ್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆ್ ನಡೆಸತತಥುರೆ್ ಮರ್ತು್ ಟ್ಟಪಪಣ್
ನಿೇಡತತಥುರೆ. 

ಲೆಕಕಪರ್ರ್ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾಯನತು್ತೆಯೇರಿಸತವ್್ಚ್ಚತಥರರ್ಮಕ್ರೆೇಖಥಚ್ಚರ್ರವ್ನತು್ಕೆಳಗಿನ್ನಕ್ಷೆ-5.1ರಲ್ಲಿ್ನಿೇಡಲಥಗಿದೆ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
18ಫಥರ್ಮತ್ 9್ ಎನತುವ್ುದತ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ನಿಧಿಯ್ ಬಿಡತಗಡೆಗಥಗಿ್ ಕೆೇಂದರ್ ಕಚೆೇರಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸತವ್್ ವಿನಂತಿಯಥಗಿದ್ೆ ಮರ್ತು್
ಆಡಳಿತಥರ್ಮಕವಥಗಿ್ಅನತಮೇದಿಸಲಥದ್ಮರ್ತು್ಇಎಯಿಂದ್ಪಡೆದ್ಹಣವ್ನತು್ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ಅನತಮತಿ್ನಿೇಡತರ್ುದೆ. 
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ನಕ್ಷೆ-5.1: ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಲ್ವಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ರ್ಾರ್ಸ್ೆೆ 

 

ಆಧ್ಥರ: ಸ್ಥಾಯಿ್ಆದೆೇಶಗಳಲ್ಲ್ಿನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತವ್್ಕಥಯತವಿಧ್ಥನ 
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5.1.1 ಮಯಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಗಮನಿಸಲಯದ ರ್ಾತ್ಯಾಸಗಳು 

ಕನಥತಟ್ಕ್ಲೆಯೇಕೆಯೇಪಯೇಗಿ್ಇಲಥಖಥ್ಸಂಹಿತಯೆ್ನಿಯಮಗಳ್ಪರಕಥರ್ಮಥಸಿಕ್ಲೆಕಕಪರ್ರಗಳನತು್
ಸಿದಧಪಡಿಸಬ್ೇೆಕತ್ಮರ್ತು್ನಿವ್ತಹಿಸಬ್ೇೆಕತ. 

ಆಯಾ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗ್ೆ ಆಯಾ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು/ವಿಭಥಗಗಳಲ್ಲಿನ್ ವೇಚರ್ಗಳನತು್
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯಲ್ಲಿ್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥಯಿರ್ತ್ ಮರ್ತು್ ಬ್ಥಾಂಕ್್ ಪಥಸ್್ ಶಿೇಟ್್ಗಳು,್ ಪಥವ್ತಿ್
ಬಿಲ್ಗಳು/ಪಥವ್ತಿ್ವೇಚರ್ಗಳು,್ಮಥಪನ್ಪತಸುಕಗಳು,್ಕಥಮಗಥರಿ್ಬಿಲ್ಗಳು,್ಸ್ಥಮಗಿರ್ಸರಬರಥಜತ್
ಬಿಲ್ಗಳು,್ಮಥಸಿಕ್ ಲೆಕಕದ್ ರ್:ಖುೆಗಳು,್ ದಥಸ್ಥುನತ್ಮರ್ತು್ ನಿೇಡಿಕ್ೆ ರಿಜಿಸಟರ,್ ಶಥಸನಬದಧ್ ಕಡಿರ್ಗಳು್
ಇತಥಾದಿಗಳಿಗ್ೆ ಪರತಿಯಥಗಿ್ ನಗದತ್ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿನ್ ನಮಯದತಗಳನತು್ ್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥಯಿರ್ತ. 
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ್ಸಮಯದಲ್ಲಿ್ಗಮನಿಸಲಥದ್ಪರಮತಖ್ಅಂಶಗಳನತು್ಕೆಳಗೆ್ನಿೇಡಲಥಗಿದೆ: 

• ಪಥವ್ತಿ್ ವೇಚರ್ಗಳು್ ಮಥಪನ್ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿನ ಸಯಕು ನಮಯದತಗಳು/ಪರಿೇಕ್ಷಥ್
ಮಥಪನ/ನೆೇಮಿಸಿಕಯೆಂಡ್ ಕಯಲ್ಲಯಥಳುಗಳ್ ವಿವ್ರ್ ಹೆಯಂದಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಎಇ/ಎಇಇ್
ದೃಢೇಕರಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಗತಣಮಟ್ಟ್ನಿಯಂರ್ರಣ್ವ್ರದಿಗಳು್ಮರ್ತು್ಅಧಿಕೃರ್್ಸಹಿ್ (ಲೆಕಕ್ ಗತಮಥಸು)್
ಇವ್ುಗಳನತು್ಹೆಯಂದಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  

• ಸರಬರಥಜತ್ಮರ್ತು್ಕಯಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಗಳಿಂದ್ಯಥವ್ುದೆೇ್ಶಥಸನಬದಧ ತೆರಿಗ್ೆಕಡಿರ್ವ್ನತು್ಮಥಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
• ಖರಿೇದಿಸಿದ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳಿಗ ೆ (ಮರಳು,್ ಜೆಲ್ಲಿ,್ಮಣತು,್ ಕಲ್ತಿ,್ ಇಟ್ಟಟಗೆಗಳು್ ಇತಥಾದಿ) ದಥಸ್ಥುನತ್

ಒಳರ್ರತವ್/ಹೆಯರಗ್ೆಕಳಿಸತವ್್ರಿಜಿಸಟರ್್ನಿವ್ತಹಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  
• ಲೆಕಕಪರ್ರ್ನಿವ್ತಹಣೆ್ಮರ್ತು್ತಥಂತಿರಕ್ಕಲೆ್ಸದ್ಪರಮತಖ್ಕಥಯತಗಳನತು್ ಹೆಯರಗತತಿುಗೆ್ಸಿಬಬಂದಿ್

ನಿವ್ತಹಿಸತತಿುದಾರತ. 
• ವೇಚರ್ನಲ್ಲಿನ್ನಮಯದತಗಳ್ಪಥರಮಥಣಕತಗೆಥಗಿ್ಯಥವ್ುದೆೇ್ಉಪವೇಚರ್ಗಳನತು್ಎಇ್ಮರ್ತು್

ಎಇಇ್ (ತಥಂತಿರಕ) ದೃಢೇಕರಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಂತಿಮ್ ಬಿಲ್ಗಳನತು್ ಸರಿಯಥಗಿ್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸದಿರತವ್್
ನಿದಶತನಗಳು್ ಗಮನಕಕೆ್ ಬಂದವ್ು,್ ಇದತ,್ ಕಳೆಗ್ೆ ವಿವ್ರಿಸಿದಂತೆ,್ ಗತಂಪತ್ ನಥಯಕರತಗಳಿಗೆ್
ಹೆಚತವಿ್ರಿ/ರ್ಪಥಪದ್ಪಥವ್ತಿಯಲ್ಲಿ್ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಿದರ್ವನ 
ವಿಭಯಗ ಮತ್ತು ಕೆೇಂದರ ಕ್ಛೇೆರಿಯಲ್ವಿ ಸಮಪವಕ್ ತ್ಪಯಸಣ ೆ ಮಯಡದ ಕಯರಣ ಗತಂಪತ 
ನಯಯಕ್ರತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ತುರ್ರಿ ಪಯರ್ತಿ 
ಪಯವ್ತ-II (ಬಿಬಿಎರ್ಮ್ಪಿ)್ ಉಪ-ವಿಭಥಗದಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ್ ಕೆಿೈರ್ಮ್ ಮಥಡಲಥದ್
ಪರಿಮಥಣವ್ು, ಮಥಪನ್ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ್ ನಮಯದತ್ ಮಥಡಿದ್ ಕಥಯತಗರ್್ ಪರಮಥಣಕ್ತಕಂರ್್
ಅಧಿಕವಥಗಿರತವ್ುದನತು್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ಗಮನಿಸಿರ್ತ.್ಆದಥಗಯಾ, ಬಿಲ್ಿನತು್ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸದೆಯೇ್
ಪಥವ್ತಿಯನತು್ ಮಥಡಲಥಗಿದೆ, ಇದತ್ ಪರಿಮಥಣವ್ನತು್ ಹೆಚಥಿಗಿ್ ಕೆಿೈರ್ಮ್್ ಮಥಡತವ್ಲ್ಲಿ್
ರ್ರ್ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ್ಗತಂಪತ್ನಥಯಕರತಗಳಿಗೆ್₹57.82್ಲ್ಕ್ಷ್ಮರ್ುದ್ಅನತಚ್ಚರ್್ಲಥಭ್ವಥಗತವ್ಲ್ಲಿ್
ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತ. 
ಯಥವ್ುದೆೇ್ ಹೆಚತವಿ್ರಿ್ ಪಥವ್ತಿ್ ಮಥಡಲಥಗಿಲ್ಿ್ ಮರ್ತು್ ಮಥಪನ್ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ್ ಮರ್ತು್ ್ ಮಥಸಿಕ್
ಕಥಮಗಥರಿ್ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ್ದಥಖಲಥದ್ಪರಮಥಣಗಳು್ಒಂದೆೇ್ಆಗಿವ್ೆಎಂದತ್ಉರ್ುರಿಸಲಥಗಿದೆ.್ಆದರೆ, 
ಯಥವ್ುದೆೇ್ಸಂಬಂಧಿರ್್ದಥಖಲಗೆಳನತು್ಒದಗಿಸಲ್ಲಲ್ಿವಥಗಿ್ಉರ್ುರವ್ನತು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
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5.1.2 ಹೆಚ್ತುರ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತ್ಯಯದ ತ್:ಖೆ್ುಯನತು ಸಿದಧಪಡಿಸದಿರತರ್ುದತ 
ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ ನಿವ್ತಹಿಸತವ್್ ಪರತಿಯಂದತ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗವ್ು್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ್
ಅಗರ್ಾವಿರತವ್ಂತೆ್ ಪರತಿ್ ಕಥಮಗಥರಿಗೆ್ ಹೆಚತವಿ್ರಿ/ಉಳಿತಥಯದ ರ್:ಖುೆಯನತು ರ್ಯಥರಿಸಬ್ೇೆಕತ. ಉಪ-
ವಿಭಥಗಗಳು್ ಅವ್ುಗಳನತು್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಪಯಣತಗೆಯಂಡ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗೆ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಲ್ಭ್ಾವಿರತವ್್ ವಿವ್ರಗಳ ೆಂದಿಗೆ್ ರ್:ಖೆುಗಳನತು್ ರ್ಯಥರಿಸಲ್ತ್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ 
ಪರಯತಿುಸಿರ್ತ,್ಅದರಿಂದ್ಈ್ಕಳೆಗಿನವ್ುಗಳು್ಕಂಡತಬಂದವ್ು. 
5.1.2.1  ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ುದ ರ್ರದಿ ಮಯಡದಿರತರ್ುದತ 
ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ ನಡೆಸಿದ್ 1379 ಕಥಮಗಥರಿಗಳಲ್ಲಿ್ 231 ಕಥಮಗಥರಿಗಳು್ (ಶೆೇಕಡಥ್ 17) ಎಲಥಿ್
ರಿೇತಿಯಲ್ಯ್ಿಪಯಣತಗೆಯಂಡಿದಾವ್ು್ಮರ್ತು್ಅಂತಿಮ್ಬಿಲ್ಗಳನತು್ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿಗೆ್
ಸಲ್ಲಿಸಲಥಗಿರ್ತು. ಅನತಬಂಧ-XVIರಲ್ಲಿ್ ವಿವ್ರಿಸಿದಂತೆ, 231 ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್
ಕಥಮಗಥರಿ್ವ್ಹಿಸತವ್್ಸಂಸ್ೆಾಗಳು್ಬಿಡತಗಡೆ್ಮಥಡಿದ್ಹಣಕ್ತಕಂರ್್₹18.86 ಕಯೆೇಟ್ಟಗಳಷ್ತಟ್ಅಧಿಕ್ವೆಚಿವ್ನತು್
ಭ್ರಿಸಲಥಗಿರ್ತು.  ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಯತ್ಅಂರ್ಹ್ಅಧಿಕ್ವೆಚಿವ್ನತು್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆ್ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ್ಅಥವಥ್
ಕಥಮಗಥರಿ್ವ್ಹಿಸತವ್್ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ್ಹೆಚತವಿ್ರಿ್ಹಣವ್ನತು್ಕೇೆಳಲ್ಲಲ್ಿ. ರ್ರ್ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ,್ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್
ಲೆಕಕವ್ನತು್ ಅಂತಿಮಗೆಯಳಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ್ ಮರ್ತು್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಇಲಥಖೆಯಂದಿಗಿನ್ ಲಕೆಕಗಳು್
ಇರ್ಾಥತವಥಗದೆ್ಉಳಿದಿದಾವ್ು. 
5.1.2.2 ಪೂಣವಗೊಂಡಿರತರ್ುದನತು ರ್ರದಿ ಮಯಡದಿರತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಉಳಿತ್ಯಯರ್ನತು ಅದಾಪವಣೆ 

ಮಯಡದಿರತರ್ುದತ  
ಅದೆೇ್ರಿೇತಿಯಥಗಿ, ಪಯಣತಗೆಯಂಡ್47್ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯಲ್ಲಿ್
ಲೆಕಕ್ ಹಥಕ್ತದಂತೆ,್ ₹0.98್ ಕಯೆೇಟ್ಟ್ ಉಳಿತಥಯವಥಗಿದೆ್ (ಅನತಬಂಧ-XVII).್ ವ್ರದಿ್ ಮಥಡಿದ್
ಉಳಿತಥಯದ್ ವಿವ್ರಗಳು್ಮರ್ತು್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಇಲಥಖೆಗ್ೆ ಮರತಪಥವ್ತಿಗಳ್ ವಿವ್ರಗಳನತು್
ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿಯತ್ಒದಗಿಸಲ್ಲಲ್ಿ.್ 
ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಿದ್ಕಥಮಗಥರಿಯ್ವೆಚಿ್ಮರ್ತು್ಅಂತಿಮ್ಬಿಲ್ಮೌಲ್ಾದ್ನಡತವಿನ್ವ್ಾತಥಾಸವ್ನತು್
ನಿವ್ಿಳ್ಉಳಿತಥಯ್ಎಂದತ್ಪರಿಗಣಸಲಥಗತರ್ುದ್ೆಎಂದತ್ರಥಜಾ್ಸಕಥತರ್ತಿಳಿಸಿರ್ತ.್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಥ್
ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಯತ್ಅಂತಿಮ್ವೆಚಿ,್ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ಶತಲ್ಕಗಳು, ಕಥಮಿತಕ್ಉಪಕರ್ಮರ್ತು್ಜಿಎಸ್್ಟ್ಟ/ವಥಾಟ್್್
ಎಲ್ಿವ್ನಯು್ ಕಡಿರ್ಗಯೆಳಿಸಿದ್ ನಂರ್ರ್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಉಳಿತಥಯದ್ ವ್ರದಿ್
ಮಥಡದಿರತವ್್ಬಗೆೆ್ಸಂಬಂಧಿಸಿರತವ್ುದರಿಂದ್ಉರ್ುರವ್ನತು್ಒಪಪಲಥಗತವ್ುದಿಲ್ಿ.್ 
ಪರತಿ್ಉಪ-ವಿಭಥಗದ್ಮಥಹೆವಥರತ್ಹೆಚತವಿ್ರಿ/ಉಳಿತಥಯ್ರ್:ಖುೆಗಳನತು್ರ್ಯಥರಿಸಿ್ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್
ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿಗೆ್ಸಲ್ಲಿಸಲಥಗತತಿುದ್ೆಎಂದತ್ರಥಜಾ್ಸಕಥತರವ್ು್ತಿಳಿಸಿತಥದರಯ್ಅದನತು್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ್
ಒದಗಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. 
5.1.3  ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಿನತು ಸಲ್ವಸಿದಿರತರ್ುದತ 
16 ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ್ ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ ನಡೆಸಿದ 794 ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಪೆೈಕ್ತ್ 102 (ಶೆೇಕಡಥ 13) 
ಕಥಮಗಥರಿಗಳು್ ಎಲ್ಿ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಯಿ್ ಪಯಣತಗೆಯಂಡಿದಾವಥದರಯ್ ಮಥಸಿಕ್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ಬಿಲ್ಗಳನತು್
ಅಪ್ಲೆಯೇಡ್್ ಮಥಡಲಥಗಿಲಿ್್ ಎಂಬ್ ಕಥರಣಕಕೆ್ ಅಂತಿಮ್ ಬಿಲ್ಗಳನತು್ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ್ ಎಂಬತದನತು್
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಗಮನಿಸಿರ್ತ. ಅಪ್ಲೆಯೇಡ್್ ಮಥಡತವ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿಳಂಬವ್ು್ ಕಯೆನೆಯ್ ಮಥಸಿಕ 
ಕಥಮಗಥರಿ ಬಿಲ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ದಿನಥಂಕದಿಂದ್ ಮಯರತ್ ತಿಂಗಳಿಂದ್ 70 ತಿಂಗಳುಗಳವ್ರೆಗಿನ್
ವಥಾಪಿುಯಲಿ್ಲದಿಾರ್ತ. ಅಂತಿಮ್ ಮಥಸಿಕ ಕಥಮಗಥರಿ ಬಿಲ್ಗಳನತು ಅಪ್ಲೆಯೇಡ್್ ಮಥಡದಿರತವ್ುದಕಕೆ್
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ಕಥರಣಗಳು್ಮರ್ತು್ ಲೆಕಕಗಳನತು್ ಅಂತಿಮಗೆಯಳಿಸಿದಾಕಕೆ ಕಥರಣಗಳು್ ದಥಖಲೆಗಳಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ್್ಮರ್ತು್ ಇದತ 
ಸ್ಥಾಯಿ್ಆದೆೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ್ಅಗರ್ಾವಿರತವ್್ಮಥಸಿಕ್ವ್ರದಿಗಳನತು್ಸಲ್ಲಿಸದಿರತವ್ುದನತು್ಸಯಚ್ಚಸತರ್ುದೆ. 
ಆರ್ಥತಕವಥಗಿ್ಮರ್ತು್ಭೌತಿಕವಥಗಿ್ಸಂಪಯಣತಗೆಯಂಡ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ಕಂಪನಿಯತ್
ಅಂತಿಮ್ ಬಿಲ್ಗಳನತು್ ಸಿದಧಪಡಿಸತರ್ುದೆ್ ಮರ್ತು್ ಇರ್ಾಥತಗೆಯಳಿಸತರ್ುದೆ್ ಎಂದತ್ ರಥಜಾ್ ಸಕಥತರವ್ು್
ಉರ್ುರಿಸಿರ್ತ. ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ್ ಬ್ಥಕ್ತ್ ಹಣ/ಮಯಲ್್ ತೆರಿಗ್ೆ ಕಡಿರ್್ ಪರಮಥಣಪರ್ರ್
ಬ್ಥರದಿರತವ್ುದತ,್ ಪಯಣತಗೆಯಂಡ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಹಸ್ಥುಂರ್ರ್ ಪರ್ರ್ ಲ್ಭ್ಾತೆವಿಲಿ್ದಿರತವ್ುದತ್ ಅಂತಿಮ್
ಬಿಲ್ಗಳನತು್ಸಲ್ಲಿಸದಿರತವ್ುದಕಕೆ/ವಿಳಂಬ ಸಲ್ಲಿಕಗೆೆ್ ಕಥರಣಗಳಥಗಿವೆ.್ಇದಲ್ಿದೆೇ್ಶೆೇಕಡಥ್95ರಷ್ತಟ್ಹಣ್
ಬಂದಿರತವ್್ಮರ್ತು್ಭೌತಿಕವಥಗಿ್ಪಯಣತಗೆಯಂಡ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ಅಂತಿಮ್ಬಿಲ್
ಹೆಯಂದಥಣಕಗೆೆ್ಸತತೆಯುೇಲೆ್ಸಯಚನೆಗಳನತು್ನಿೇಡಲಥಗಿದೆ. 
ಕಥಮಗಥರಿ್ವ್ಹಿಸತವ್್ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ್ಪಯಣತ್ಹಣ್ಪಡೆದ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳಲ್ಲಿಯಯ್ಅಂತಿಮ್ಲೆಕಕಗಳನತು್
ಇರ್ಾಥತಪಡಿಸದೆೇ್ ಇರತವ್್ ನಿದಶತನಗಳು್ ಗಮನಕಕೆ್ ಬಂದಿವೆಯಥದಾರಿಂದ ಉರ್ುರವ್ನತು್
ಒಪಪಲಥಗತವ್ುದಿಲ್ಿ. ಭೌತಿಕವಥಗಿ್ ಪಯಣತಗೆಯಂಡ್ ಮರ್ತು್ ಬ್ಥಕ್ತ್ ಹಣ್ ಬರಬ್ೆೇಕ್ತರತವ್್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್
ಸಂದಭ್ತದಲ್ಲಿ,್ ಅಂರ್ಹ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು ‘ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿರತವ್್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ' ಪಟ್ಟಟಯಿಂದ್
ತೆಗದೆತಹಥಕಬ್ೆೇಕಥಗಿರ್ತು್ ಮರ್ತು್ ಲೆಕಕಗಳ್ ಶಿೇಘ್ರ್ ಇರ್ಾಥತಕಥಕಗಿ್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ್
ತಿಳಿಸಬ್ೆೇಕಥಗಿರ್ತು. 
5.1.4 ಕಯಮಗಯರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ ಗಳ ಇತ್ಾರ್ವಮಯಡದಿರತರ್ುದತ - ₹4.37 ಕೊೇಟಿ 
ಪಯಣತಗೆಯಂಡ್ 25 ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ಅಂತಿಮ್
ಬಿಲ್ಗಳನತು್ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿಯತ್ತಿರಸಕರಿಸಿರ್ತು. ನಿರಥಕರಣೆಗ್ೆಕಥರಣಗಳು್ಮರ್ತು್ಅಂತಿಮ್ಬಿಲ್ಶಥಖಯೆ್
ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಗಳನತು್ತೆರವ್ುಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ತೆಗದೆತಕೆಯಂಡ್ಪರಿಹಥರ್ಕರಮಗಳು್ದಥಖಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಿ. 
ಆರತ್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಿಗ್ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್₹4.37 ಕಯೆೇಟ್ಟ್ವಚೆದಿಲ್ಲಿ್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳ್ಅಂದಥಜತ್
ವೆಚಿ,್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳು್ ಮರ್ತು್ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೆೇರಿಯತ್ ಬಿಡತಗಡೆ್ ಮಥಡಿದ್ ಹಣ್
ಸರಿಯಿದಾರಯ್ಸಹ್25 ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ಅಂತಿಮ್ಬಿಲ್ತಿರಸೃರ್ವಥಗಿರತವ್ುದನತು್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್
ಗಮನಿಸಿರ್ತ. ನಿರಥಕರಣೆಗ್ೆ ಕಥರಣಗಳು್ ದಥಖಲೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ್. ಮಥರ್ಚತ್ 2022ರವ್ರೆಗಿನ್ ಕಯೆನೆಯ್
ಮಥಸಿಕ್ಕಥಮಗಥರಿ್ಬಿಲ್್ಸಲ್ಲಿಕಯೆತ್೮್ತಿಂಗಳಿನಿಂದ್53 ತಿಂಗಳುಗಳವ್ರಗೆಿನ್ವಥಾಪಿುಯಲ್ಲಿದಿಾರ್ತ. 
ಬಿಲ್ತಿರಸಕರಿಸಲ್ತ್ ಕಥರಣವೆಂದರೆ್ ಕಯೆನೆಯ್ಮಥಸಿಕ್ ಕಥಮಗಥರಿ್ಬಿಲ್್ವಿವ್ರಗಳು್ ಕಥಮಗಥರಿಯ್
ಪರಗತಿ್ಮರ್ತು್ ಅಂತಿಮ್ಬಿಲ,್ಅಂದಥಜತಪಟ್ಟಟಯ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಹೆಚತವಿ್ರಿ್ವೆಚಿ್ಮರ್ತು್ ನಿಧಿ್ಬಿಡತಗಡೆ್
ಇತಥಾದಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ್ಹೆಯಂದಿಕಯೆಥಗದಿರತವ್ುದತ್ಎಂದತ್ರಥಜಾ್ಸಕಥತರವ್ು್ಉರ್ುರಿಸಿದೆ. ಆದರ,ೆ್ಅಂತಿಮ್
ಬಿಲ್ಗಳ್ಇರ್ಾಥತಕಥಕಗಿ್ ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಗಳನತು್ ತೆರವ್ುಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ಮರ್ತು್ ಸಂಬಂಧಿರ್್ ಕಥಮಗಥರಿ್ವ್ಹಿಸಿದ್
ಸಂಸ್ೆಾಗೆ್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ಪಯಣತಗಯೆಂಡಿರತವ್ುದನತು್ ತಿಳಿಸತವ್್ ಬಗೆೆ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳ ೆಂದಿಗೆ್ ಕೇೆಂದರ್
ಕಛೇೆರಿಯತ್ಯಥವ್ುದೆೇ್ಅನತಸರಣೆ್ಕೈೆಗಯೆಂಡಿಲ್ಿದ್ಕಥರಣ್ಉರ್ುರವ್ು್ಸಿಿೇಕಥರಥಹತವಥಗಿಲ್ಿ.  
5.1.5 ಅಗೆತ್ ಮಯಡಲಯದ ಬಂಡಕೆ್ಲ್ವಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಟಿಿಲ್ಿದಿರತರ್ುದತ  

ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳು (ಕಂಡಿಕೆ 78) ಇಲಥಖೆಯಲ್ಲಿರತವ್್ ಕಥಮಿತಕರನತು್ ಅಥವಥ 
ದಿನಗಯಲ್ಲ್ನೌಕರರನತು್ಅಥವಥ್ಗತಂಪತ್ನಥಯಕರತಗಳನತು್ಬಳಸಿಕಯೆಳುುವ್್ಮಯಲ್ಕ ಅಗೆರ್್ಮಥಡಿದಥಗ್
ದೆಯರೆಯತವ್್ ಜಲ್ಲಿ/ಕಲ್ತಿಗಳ್ ಮಥಸಿಕ್ ಖನಿಜ್ ವ್ರದಿಯನತು್ ನಿವ್ತಹಿಸಬ್ೇೆಕತ ಮರ್ತು್ ಅದರ್
ಸಿಿೇಕೃತಿ/ನಿೇಡಿಕೆಯ್ಲೆಕಕ್ ಇಡಬ್ೆೇಕತ್ಮರ್ತು್ ಸಂಬಂಧಿರ್್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ಲೆಕಕದಲ್ಲಿ್ ಸರಿಹೆಯಂದಿಸಬ್ೆೇಕತ್
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ಎಂದತ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ುವೆ.  ಮಯರತ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಲ್ಲ1ಿ9 ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ ನಡೆಸಲಥದ 11 
ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ದಥಖಲೆಗಳ್ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ್ನಡೆಸಿದಥಗ್35,961.10 ಚದರ್ಮಿೇಟ್ರ್್ಬಂಡಕೆಲ್ಿನತು್ಅಗರೆ್್
ಮಥಡಿರತವ್ುದತ್ ಕಂಡತಬಂದಿರ್ತ. ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಅಗೆರ್್ ಮಥಡಿದ್ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನ್ ಮರ್ತು್ ಅದರ್
ನಿೇಡಿಕೆಯ್ಲೆಕಕ್ಇಟ್ಟಟಲ್ಿ್ಮರ್ತು್ಮಥಸಿಕ ಖನಿಜ ವ್ರದಿಯನತು ರ್ಯಥರಿಸಿಲ್ಿ. 

ಅಗೆರ್್ಮಥಡಿದ್ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನ್ ಸಿರಯಪವ್ು್ ಸಣು್ಮರ್ತು್ ತೆಳುಗಿರತರ್ುದಥದಾರಿಂದ್ನಿಮಥತಣಕಥಯತದಲ್ಲಿ್
ಮರತಬಳಕ್ೆಮಥಡಲಥಗತವ್ುದಿಲ್ಿ್ಎಂದತ್ರಥಜಾ್ಸಕಥತರವ್ು್ಉರ್ುರಿಸಿರ್ತ. ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ಸ್ಥಾಯಿ್
ಆದೆೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ್ಅಗರ್ಾವಿರತವ್ಂತೆ್ಮಥಸಿಕ ಖನಿಜ ವ್ರದಿಯನತು ಸಿದಧಪಡಿಸದ್ಕಥರಣ್ಮರ್ತು್ಮರತ-
ಬಳಕ್ೆಮಥಡತವ್್ಅಥವಥ್ಮಥಡದಿರತವ್್ಬಗೆಗಿನ್ಅಗರ್ಾ್ಪರಿೇಕ್ಷಥ್ವ್ರದಿಗಳು್ಮರ್ತು್ಅಗೆರ್ ಮಥಡಿದ 
ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನ ಸಯಕು್ ವಿಲೇೆವಥರಿಯ್ ವಿವ್ರಗಳನತು್ ದಥಖಲೆಯಲ್ಲಿ್ ಇಟ್ಟಟಲ್ಿದಿರತವ್ುದರಿಂದ್ ಉರ್ುರವ್ು್
ಸಮಥತನಿೇಯವಥಗಿಲ್ಿ. 

5.2 ಸ್ಯಮಗ್ರರಗಳ ಖರಿೇದಿ 
ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿಯ್ಸಯಚನಗೆಳ್(ಜಯನ್ಸ್2018) ಪರಕಥರ,್ಯೇಜನಥ್ಕಛೇೆರಿಗಳು್ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿಯಲ್ಲಿ್
ಟೆಂಡರ್ ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾಯ್ ಮಯಲ್ಕ್ ಆಯಕಮಥಡಲಥದ್ ಅನತಮೇದಿರ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ್ ವಿವಿಧ್
ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ ನಿವ್ತಹಿಸಲ್ತ್ ಅಗರ್ಾವಥದ್ ಸಿಮಂಟ್್ ಮರ್ತು್ ಕಬಿಬಣವ್ನತು್ ಖರಿೇದಿಸಬ್ೆೇಕತ. 
ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ಅಗರ್ಾದ್ಇರ್ರ್ವ್ಸತುಗಳ್ಖರಿೇದಿಯಯ ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ್ಕಥಯಾಯ್
ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗ್ೆಅನತಗತಣವಥಗಿರಬೆ್ೇಕತ. 
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ಖರಿೇದಿಯ್ನಿಯಂರ್ರಣ್ಮರ್ತು್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಯಲ್ಲಿ್ವಿವಿಧ್ವ್ಾವ್ಸಿಾರ್್
ಲೆಯೇಪಗಳನತು, ಕಳೆಗ್ೆವಿವ್ರಿಸಿದಂತೆ, ಗಮನಿಸಿರ್ತ. 
5.2.1 ಅನತಮೇದಿತ್ರ್ಲ್ಿದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಂದ ಸಿಮಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಬಿಿಣ ಖರಿೇದಿ ಮಯಡಿರತರ್ುದತ 
ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ್ ವಿರತದಧವಥಗಿ, ಅನತಬಂಧ-XVIIIರಲ್ಲಿ್ ವಿವ್ರಿಸಿರತವ್ಂತೆ,್
ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ ನಡೆಸಲಥದ್ 17 ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ₹720.89 ಕಯೆೇಟ್ಟ್ ಮೌಲ್ಾದ್ ಕಬಿಬಣ್ ಮರ್ತು್
ಸಿಮಂಟ್್ ಖರಿೇದಿಸಿರತವ್ುದನತು್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕಟ್ತಟನಿಟ್ಟಟನ್ ಎಚಿರಿಕೆಗಳ್
ಹೆಯರತಥಗಿಯಯ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಪದೆೇ್ ಪದೆೇ್ ನಿಯಮಗಳನತು್ ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿವೆ,್ ಇದತ್ ಉಪ-
ವಿಭಥಗಗಳ್ಸ್ಥಮಗಿರ್ಖರಿೇದಿ್ವ್ಾವ್ಹಥರಗಳ್ಮೇಲೆ್ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿಗೆ್ನಿಯಂರ್ರಣವಿರಲ್ಲಲ್ಿ್ಎಂಬತದನತು್
ಸಯಚ್ಚಸತರ್ುದೆ. 
ಟೆಂಡರ್ಗಳನತು್ಅಂತಿಮಗೆಯಳಿಸದ್ಕಥರಣಕಥಕಗಿ್ಮರ್ತು್ಸಕಥಲ್ದಲ್ಲಿ್ಅಗರ್ಾ್ಪರಮಥಣದಲಿ್ಲ್ಪಯರೆೈಸಲ್ತ್
ಅನತಮೇದಿರ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ್ ಅಸಮಥತತೆಯ್ ಕಥರಣದಿಂದಥಗಿ್ ಹಥಗಯ್ ನಿಗದಿರ್್ ಸಮಯದೆಯಳಗ್ೆ
ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ಪಯಣತಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ಅನತಮೇದಿರ್ವ್ಲ್ಿದ್ಸಂಸ್ಾೆಗಳಿಂದ್ಕಬಿಬಣ್
ಮರ್ತು್ ಸಿಮಂಟ್್ಖರಿೇದಿಸಿವ್ೆ ಎಂದತ್ ರಥಜಾ್ ಸಕಥತರವ್ು್ಉರ್ುರಿಸಿದೆ. ಅನತಮೇದಿರ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ್
ಖರಿೇದಿ್ ಸಲ್ತವಥಗಿನ್ ಇಂಡೆಂಟ್್ಗಳು್ ದಥಖಲೆಯಲ್ಲಿ್ ಇಲ್ಿದಿರತವ್ುದರಿಂದ್ ಉರ್ುರವ್ು್
ಸಿಿೇಕಥರಥಹತವಥಗಿಲ್ಿ. ಅಲ್ಿದ,ೆ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಯ್ ಪಯವಥತನತಮತಿ್ ಅಥವಥ್
ಸಯಚನಯೆಿಲ್ಿದೆ್ ಅನತಮೇದಿರ್ವ್ಲ್ಿದ್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ್ ಖರಿೇದಿಗಳನತು್ ಮಥಡಿವೆ್ ಮರ್ತು್
ಅನತಮೇದಿರ್ವ್ಲ್ಿದ್ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಂದ್ಖರಿೇದಿಸಿದ್ಸಿಮಂಟ್್ಮರ್ತು್ಕಬಿಬಣ್ಬಳಕಯೆಥಗದೆ್ದಥಸ್ಥುನಿನಲೆಿೇ್
ಉಳಿದಿರತವ್್ಮರ್ತು್ಸಂಬಂಧಿರ್್ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ್ಕಥಮಗಥರಿ್ಸಾಳದ್ಸ್ಥಮಗಿರ್ಲೆಕಕದಲ್ಲಿ್ಉಳಿದಿರತವ್. 
ನಿದಶತನಗಳನತು್ಗಮನಿಸಲಥಗಿದೆ. 

 
19  ಪಯವ್ತ-I (ಬಿಬಿಎರ್ಮ್ಪಿ), ಕೆಯೇಲಥರ ಮರ್ತು ರಥಜರಥಜೆೇಶಿರಿನಗರ. 
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೫.೨.೨ ಟೆಂಡರ ಗಳನತು ಆಹಯಿನಿಸದೆ ಇತ್ರ ಸ್ಯಮಗ್ರರಗಳನತು ಖರಿೇದಿಸಿರತರ್ುದತ 
ಸತತಯೆುೇಲೆಯ್ಸಯಚನಗೆಳ್(ಮೇ್2018) ಪರಕಥರ,್್ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ್ಕಥಯಾಯ್ಸ್ೆಕ್ಷನ್ಸ್4(ಇ)(೧) ಅನತಸ್ಥರ್
ವ್ಲ್ಯ/ವಿಭಥಗಿೇಯ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ್ಕಥಯತನಿವ್ತಹಿಸತವ್್ಖರಿೇದಿ್ಸಮಿತಿಯ್ಮಯಲ್ಕ್ಕಬಿಬಣ,್ಸಿಮಂಟ್್
ಮರ್ತು್ ಬಿಟ್ತಮನ್ಸ್ ಹೆಯರರ್ತಪಡಿಸಿ್ ₹5.00 ಲ್ಕ್ಷಕ್ತಕಂರ್್ ಕಡಿಮ್ ಬ್ೆಲಯೆ್ ಇರ್ರ್ ವ್ಸತುಗಳನತು್
ಖರಿೇದಿಸಬಹತದತ. ಅಂರ್ಹ್ವ್ಸತುಗಳ್ಮೌಲ್ಾವ್ು್₹5.00 ಲ್ಕ್ಷವ್ನತು್ಮಿೇರಿದರೆ,್ಇ-ಪೆಯರಕಯಾರ್ಮಂಟ್್
ಪೆಯೇಟ್ತಲ್ಮಯಲ್ಕ್ಟೆಂಡರ್ಆಹಥಿನಿಸಿ್ಖರಿೇದಿಸಬ್ೇೆಕಥಗಿರ್ತು. 
2016-17ರಿಂದ್ 2020-21ರವ್ರೆಗಿನ್ ಅವ್ಧಿಗೆ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ ಖರಿೇದಿಯ್ ಕಯೆರೇಢೇಕೃರ್್ ರ್ಖುೆೆಃಯ್
(ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಥಾಲೆನ್್ಸ) ಲೆಕಕಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯತ್ ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ ನಡೆಸಲಥದ್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ್
ಕಥಯಾಯ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನತು್ ಮರ್ತು್ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿ್ ನಿೇಡಿದಾ್ ಸತತಯೆುೇಲ್ೆ ಸಯಚನಗೆಳನತು್
ಅನತಸರಿಸದಯೆೇ್ ₹754.32 ಕೆಯೇಟ್ಟ್ ಮೌಲ್ಾದ್ (ಅನತಬಂಧ-XIX) ಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು್ ಖರಿೇದಿಸಿವ್ೆ
ಎಂಬತದನತು್ ತಿಳಿಸಿರ್ತ. ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ನಿದಿತಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳು/ತೆೈಮಥಸಿಕದಲ್ಲಿ್ ವ್ಹಿಸಿಕೆಯಂಡಿರತವ್್
ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ್ ತಿಳಿದಿದಾರಯ,್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ ಅವ್ಶಾಕತೆಯನತು್ ಮತಂಚ್ಚರ್ವಥಗಿ್ ಅಂದಥಜಿಸಲ್ಲಲಿ್್
ಅಥವಥ್ ಅಗರ್ಾ್ ಅನತಮೇದನೆಯನತು್ ಪಡೆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ,್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಟಂೆಡರ್
ಪರಕ್ತರಯಯನತು್ರ್ಪಿಪಸಿ್ಸಾಳಿೇಯ್ಪಯರೆೈಕೆದಥರರತ್ಮರ್ತು್ಗತಂಪತ್ನಥಯಕರತಗಳಿಂದ್ಸಣು್ಪರಮಥಣದಲ್ಲಿ್
ಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು್ಖರಿೇದಿ್ಮಥಡಿವೆ.  
ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ್ ಕಥಯಾಗೆ್ ಬದಧವಥಗಿರತವ್ಂತೆ್ ಅಗರ್ಾ್ ಸಯಚನಗೆಳನತು್ ನಿೇಡಲಥಗಿದತಾ,್ ರ್ಪಿಪರ್ಸಾ್ ಅಧಿಕಥರಿಗಳ್
ವಿರತದಧ್ಕರಮ್ಕೈೆಗಯೆಳುಲಥಗತವ್ುದತ್ಎಂದತ್ರಥಜಾ್ಸಕಥತರವ್ು್ಉರ್ುರಿಸಿದೆ. 
5.2.3 ನೊೇಂದಣಿಯಯಗದ ಮಯರಯಟಗಯರರಿಂದ ಸ್ಯಮಗ್ರರಗಳ ಖರಿೇದಿ ಮತ್ತು ನೊೇಂದಣಿಯಯಗದ 

ಗತಂಪತ ನಯಯಕ್ರತಗಳಿಗೆ ಕ್ೂಲ್ವ ಪಯರ್ತಿ 
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ವ್ಾವ್ಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿದೆೇತಶಕರತ್ ಹೆಯರಡಿಸಿದ್ ಸಯಚನಗೆಳ್ (ಜಯನ್ಸ್ 2018) ಪರಕಥರ್
ನಿಮಥತಣ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ20್ ಖರಿೇದಿಗೆ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ಕಥಯತವಿಧ್ಥನಗಳನತು್ ಕಡಥಾಯವಥಗಿ್
ಅನತಸರಿಸಬೆ್ೇಕತ್ ಮರ್ತು್ ಸಾಳಿೇಯ್ ಖರಿೇದಿಗಳನತು್ ಜಿಎಸ್್ಟ್ಟ್ ನೆಯೇಂದಥಯಿರ್್ ಮಥರಥಟ್ಗಥರರಿಂದ್
ಮಥರ್ರವೆೇ್ ಮಥಡಬ್ೆೇಕಥಗಿರ್ತು.  ಯಥವ್ುದೆೇ್ ಉಲಿ್ಂಘ್ನೆಗಳು್ ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ್ ಕಥಯಾ, 1999ರ್ ದಂಡದ್
ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ್ಒಳಪಟ್ಟಟದಾವ್ು್ಮರ್ತು್ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ್ಕಚೆೇರಿಗೆ್ಇನ್ಸ್ಪತಟ್್ಟಥಾಕ್್್್ಕೆರಡಿಟ್್ನ್ನಷ್ಟವ್ನತು್
ಉಂಟ್ತಮಥಡತತಿುದಾವ್ು. ಈ್ ಸಯಚನೆಗಳ್ ಹೆಯರತಥಗಿಯಯ,್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ-ರ್ನಿಖೆ್ ಮಥಡಲಥದ್ ಉಪ-
ವಿಭಥಗಗಳು್ 2018-19 ರಿಂದ್ 2020-21ರ್ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ್ ನೆಯೇಂದಣಯಥಗದ್ಮಥರಥಟ್ಗಥರರಿಂದ್
₹448.35 ಕಯೆೇಟ್ಟ್ಮೌಲ್ಾದ್ ನಿಮಥತಣ್ ಸ್ಥಮಗಿರ್ಖರಿೇದಿ್ಮರ್ತು್ ₹1,066.92 ಕಯೆೇಟ್ಟ್ ಕಯಲ್ಲಗಥಗಿ್
(ಒಟ್ತಟ್₹1,515.27 ಕಯೆೇಟ್ಟ) ವ್ಾಯಿಸಿದಾವ್ು,್ಇದಕಥಕಗಿ, ಅನತಬಂಧ-XXರಲ್ಲಿ್ವಿವ್ರಿಸಿದಂತೆ, ‘ರಿವ್ಸ್ತ್
ಚಥರ್ಜತ್ ಮಕಥಾನಿಸಂ21ʼ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ ₹214.46 ಕಯೆೇಟ್ಟ್ ಜಿಎಸ್್ಟ್ಟ್ ಪಥವ್ತಿ್ ಮಥಡಬ್ೆೇಕಥಗತರ್ುದೆ. 
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಅಕರಮಗಳು್ ಮತಂದತವ್ರದೆಿದಾವಥದರಯ್ ರ್ಪಿಪರ್ಸಾ್ ಅಧಿಕಥರಿಗಳ್ ವಿರತದಧ್
ಯಥವ್ುದೆೇ್ ಕರಮವ್ನತು್ ಕೆೈಗಯೆಂಡಿಲ್ಿ್ ಎಂಬತವ್ುದನತು್ ಗಮನಿಸಿರ್ತ್ ಮರ್ತು್ ಇದತ್ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಯ್
ದತಬತಲ್್ಹಣಕಥಸಿನ್ನಿಯಂರ್ರಣವ್ನತು್ಸಯಚ್ಚಸತರ್ುದೆ.  

 

 
20 ಟ್ಟಂಬರ, ಹಥಡ್್ತವೆೇರ್ವ್ಸತುಗಳು, ಬಣುಗಳು, ಗಥರ್ರದ್ಕಲ್ತಿ, ಜೆಲ್ಲಿ, ಮರಳು, ಇಟ್ಟಟಗಗೆಳು್ಇತಥಾದಿ. 
21 ರಿವ್ಸ್ತ್ಚಥರ್ಜತ್ಎನತುವ್ುದತ್ಸರಕತ್ಅಥವಥ್ಸೆ್ೇವೆಗಳ್ಸಿಿೇಕರಿಸತವ್ವ್ರತ್ಸರಬರಥಜತದಥರರ್ಬದಲ್ಲಗ್ೆGST ಪಥವ್ತಿಸಲ್ತ್    
   ಹೆಯಣೆಗಥರರಥಗಿರತವ್್ಕಥಯತವಿಧ್ಥನವಥಗಿದ ೆ

 



51 

 

 

 

5.3 ಸಿಿೇಕ್ೃತಿಗಳು, ನಿೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಮಗ್ರರಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ವ ಿನಿಯಂತ್ರಣ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನದ ಅನತಪಸಿೆತಿ 

ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾ,್ ನಿವ್ತಹಣೆ್ ಮರ್ತು್ ಲೆಕಕಗಳು ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳಿಗೆ್
ಅನತಗತಣವಥಗಿರಬೆ್ೇಕ್ತರ್ತು. 
ದಥಸ್ಥುನತ್ ದಥಖಲೆಗಳ್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ್ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯತ,್ ಕಳೆಗ್ೆ ತೆಯೇರಿಸಿರತವ್ಂತೆ,್ ಉಪ-
ವಿಭಥಗಗಳು್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೇೆಶಗಳ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ್ ಬದಧವಥಗಿರಲ್ಲಲ್್ಿ ಎಂಬತದನತು್
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ: 
❖ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ್ಖಥಯಂ್ದಥಸ್ಥುನತ್ಪಥಲ್ಕರ್ಅನತಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ,್ಸಿರ್ೆಃ್ಎಇಇ/ಪರಭಥರಿ್

ನೌಕರರತ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ಸಿಿೇಕೃತಿಗಳು ಮರ್ತು ನಿೇಡಿಕೆಗಳ ಲೆಕಕ್ಇಡತತಿುದಾರತ. 
❖ ಮರಳು,್ ಕಲ್ತಿ,್ ಜೆಲ್ಲಿ, ಮಣತು್ ಮತಂತಥದ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳಿಗೆ್ ಯಥವ್ುದೆೇ್ ದಥಸ್ಥುನತ್

ದಥಖಲೆಗಳನತು್ ನಿವ್ತಹಿಸಲಥಗಿಲ್ಿ,್ ಇದತ್ ನೆಯೇಂದಣಯಥಗದ ಮಥರಥಟ್ಗಥರರಿಂದ 
ಖರಿೇದಿಸಿದ್ಒಟ್ತಟ್ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ಸತಮಥರತ್40 ಪರತಿಶರ್ದರ್ಷಟರ್ತು. 

❖ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ ಮೌಲ್ಾದೆಯಂದಿಗೆ್ಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು ಉರ್ುಮ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ್ಸಿಿೇಕರಿಸಲಥಗಿದೆ್ಎಂಬ್
ಸಂಬಂಧಿರ್್ಇಂಜಿನಿಯರ್ಅವ್ರ್ಸಯಕು್ಸಿಿೇಕೃತಿ್ದಥಖಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಿ. 

❖ ಆರಂಭಿಕ್ಶಿಲ್ತಕ,್ಪರಿಮಥಣ್ಮರ್ತು್ಸಿಿೇಕರಿಸಲಥದ/ವಿರ್ರಿಸಲಥದ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ ಮೌಲ್ಾ್ಮರ್ತು್
ಅಂತಿಮ್ಶಿಲ್ತಕ್ಇವ್ುಗಳನತು್ಎಇಇ್ದಥಖಲ್ಲಸಿಲ್ಿ್ಮರ್ತು್ದೃಢೇಕರಿಸಿಲ್ಿ. 

5.3.1 ವಯರ್ಷವಕ್ ದಯಸ್ಯುನತ ಪರಿಶೇಲ್ನಯೆ ಸಮಯದಲ್ವಿ ಸ್ಯಮಗ್ರರಗಳ ಕೊರತ್ೆಯನತು ಗಮನಿಸಿರತರ್ುದತ  
ವಥರ್ಷತಕ ದಥಸ್ಥುನತ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ವ್ರದಿಗಳು್ ಮರ್ತು್ ಇರ್ರ್ ಸಂಬಂಧಿರ್್ ದಥಖಲೆಗಳ್
ಲೆಕಕಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯಿಂದ,್ ಕಳೆಗಿನ್ ಕೊೇಷ್ಿಕ್ 5.1ರಲ್ಲಿ್ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿರತವ್ಂತೆ,್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ್
ಕಥಯತನಿವ್ತಹಿಸತವ್್ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ್ ನಿೇಡಲಥಗಿದಾ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳಲ್ಲಿ್ ಕಯೆರತ್ೆ
ವ್ರದಿಯಥಗಿರತವ್ುದತ್ಕಂಡತಬಂದಿರ್ತ. 

ಕೊೇಷ್ಿಕ್ 5.1: ಸ್ಯಮಗ್ರರಗಳ ಕೊರತ್ೆ ರ್ರದಿಯಯದ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಹೆಸರತ ಮತ್ತು ಹತದೆೆ 
ವಿಭಯಗ/ಉಪ ವಿಭಯಗ ಅಧಿಕಯರಿಯ ಹೆಸರತ ಹತದೆೆ ಮತ್ು (₹) 

ಹಯವಿನಹಡಗಲ್ಲ ಶಿರೇ್ಆರ್.ಉರ್ುಯಾ ದಥಸ್ಥುನತ ಪಥಲ್ಕ 8,47,464 
ಕೆಯೇಲಥರ ಶಿರೇ್ಬಿ.ಎನ್ಸ್.ವಿಜಯಕತಮಥರ್ ಎಇಇ 2,39,19,714 

ಕೆಯಪಪಳ ಶಿರೇ್ಹೆರ್ಚ್.ಟ್ಟ.ವಂೆಕಟೆೇಶ್ ಎಇ 24,00,911 
ಶಿರೇ್ಪಿ.ಕೆ.ಮಲ್ಲಕಿಥಜತತನ್ಸ್ ಇಇ 10,08,814 

ಮಂಗಳ ರತ ಶಿರೇ್ಕೆ.ಎಸ್್.ಪಥಟ್ಟೇಲ್ ಎಇಇ 1,30,59,953 
ಶಿವ್ಮಗೆ ಶಿರೇ್ಜಿ.ಇ.ಮಲ್ಲಕಿಥಜತತನಪಪ ಎಇಇ 22,16,691 
ಒಟ್ತಟ 4,34,53,548 
ಮಯಲ್: ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್್ಒದಗಿಸಿದ್ದಥಖಲಗೆಳ್ಆಧ್ಥರದ್ಮೇಲ್ೆಲಕೆಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆ್ಸಂಕಲ್ಲಸಿದತಾ 

ಶಫಯರಸತ 6: ರಥಜಾ್ ಸಕಥತರವ್ು್ ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ್ ಕಥಯಾಯನತು್ ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ ಸಂಗರಹಣೆ್
ಮಥಡಿರತವ್ುದತ್ಮರ್ತು್ ಸಯಕು್ಮಥಪನ್ ಪತಸುಕದ್ ದಥಖಲಥತಿಯಿಲ್ಿದ್ೆಮಥಡಿರತವ್್ ಪಥವ್ತಿಗಳಿಗ್ೆ
ಜವಥಬ್ಥಾರಿಯನತು್ನಿಗದಿಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ. 
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ಈ್ ಹಿಂದೆ್ ನಿೇಡಲಥದ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ ಲೆಕಕವ್ನತು್ ಇರ್ಾಥತಪಡಿಸದೆ್ ಇರತವಥಗಲ್ಯ್ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಮೌಲ್ಾದ್
ಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು್ ಎಇ/ಜೆಇ್ಮರ್ತು್ ಇಇ್ಮರ್ತು್ ಎಇಇ್ ಇವ್ರಿಗಯ್ ಸಹ್ ನಿೇಡಲಥಗಿದೆ್ ಎಂಬತದನತು್
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ಗಮನಿಸಿದೆ. ಸಯಕು್ಭ್ದರತ್ೆಹಥಗಯ್ಸಕಥಲ್ದಲ್ಲಿ್ವ್ಸಯಲ್ಲ್ಮಥಡದ್ೆಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು್
ನೌಕರರಿಗೆ್ನಿೇಡಲಥಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ್ಇಇ/ಎಇಇ್ಅವ್ರಿಂದ್್ಅಧತ-ವಥರ್ಷತಕ್ದಥಸ್ಥುನತ್ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ್
ವ್ರದಿಗಳನತು್ಪಡೆಯತವ್ಲ್ಲಿ್ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿ್ವಿಫಲ್ವಥಗಿದತಾ,್ಸ್ೆೇವಯೆಿಂದ್ನಿವ್ೃರ್ುರಥದ್ನೌಕರರ್ವಿರತದಾ್
"ನಗದತ್ರಯಪದಲ್ಲಿ್ವ್ಸಯಲ್ತ್ಮಥಡಬ್ೆೇಕ್ತರತವ್್ಸ್ಥಮಗಿರಯ್ಮೌಲ್ಾ” ಇದರಲ್ಲಿ್ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತ. 
ಕಟ್ತಟನಿಟ್ಟಟನ್ ಅನತಸರಣೆಗಥಗಿ್ ವಿಭಥಗಗಳಿಗ್ೆ ಸತತಯೆುೇಲೆ್ ಸಯಚನೆಗಳನತು್ ನಿೇಡಲಥಗತವ್ುದತ್ ಮರ್ತು್ ಈ್
ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ್ ಸಯಕು್ ಕರಮಗಳನತು್ ತೆಗದೆತಕೆಯಳುಲಥಗತವ್ುದತ್ ಎಂದತ್ ರಥಜಾ್ ಸಕಥತರವ್ು್ ಉರ್ುರಿಸಿದೆ. 
ಮತಂದತವ್ರದೆತ,್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯಲ್ಲಿ್ಸಯಚ್ಚಸಿದಂರ್ಹ್ನಯಾನತೆಗಳನತು್್ಪರಿಹರಿಸಲ್ತ,್ಕಂಪನಿಯತ್
ಯೇಜನಥ್ಅಧಿಕಥರಿಗಳಿಗಥಗಿ್ ‘ಸಿಮಂಟ್್ಮರ್ತು್ ಸಿಟೇಲ್ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ಸ' ಎಂಬ್ಮಬ್ೆೈಲ್ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ಸ್
ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಿದೆ,್ಅದರ್ಮಯಲ್ಕ್ಈ್ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ಪಯರೆೈಕೆ,್ವಿರ್ರಣೆಗಳು್ಮರ್ತು್ಅವ್ುಗಳ್ಬಳಕೆಯ್
ಜಥಡನತು್ಪತೆುಹಚಬಿಹತದಥಗಿದೆ್ಎಂದತ್ಉರ್ುರಿಸಿದೆ. 
5.3.2 ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳು ಸ್ಯಮಗ್ರರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಯಡದಿರತರ್ುದತ 
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ಯಥವ್ುದೆೇ್ ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ ಮಥಡಲಥದ ಬಿಬಿಎರ್ಮ್ಪಿ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್
ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ ಖರಿೇದಿ್ ರಸಿೇದಿಗಳು್ ಮರ್ತು್ ನಿೇಡಿಕೆಗೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಯಥವ್ುದೆೇ್ ದಥಖಲೆಗಳನತು್
ನಿವ್ತಹಿಸದಿರತವ್ುದನತು್ ಲೆಕಕಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯತ ಗಮನಿಸಿದ.ೆ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ ದಥಖಲೆಗಳ್ ನಿವ್ತಹಣೆ್
ಮಥಡದಿರತವ್ುದರಿಂದಥಗಿ್ ಖರಿೇದಿಯ ಸತಥಾಂಶ್ ಮರ್ತು್ ಪಥವ್ತಿಯ್ ನೆೈಜತ್ೆ ಮರ್ತು್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್
ಬಳಕಯೆನತು್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಲ್ಿದೆ, ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇೆಶಗಳು ಮರ್ತು್ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಯ್
ಸಯಚನಗೆಳನತು್ನಿಲ್ತಕ್ಷಿಸಿ್ಸಿಮಂಟ್್ಮರ್ತು್ ಕಬಿಬಣ್ಸ್ೆೇರಿದಂತ್ೆಎಲಥಿ್ಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು್ಸಾಳಿೇಯವಥಗಿ್
ಗತಂಪತ್ನಥಯಕರತಗಳ್ಮಯಲ್ಕ್ಖರಿೇದಿಸಲಥಗಿದೆ. 
ಅಗರ್ಾತೆ್ಉಂಟಥದಥಗ್ಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು್ಖರಿೇದಿಸಲಥಗತತಿುದೆ್ಮರ್ತು್ದಥಸ್ಥುನತ್ಕಥಯಿಾಡತವ್್ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾ್ಇಲ್ಿ್
ಎಂದತ ರಥಜಾ್ ಸಕಥತರವ್ು ಉರ್ುರಿಸಿದೆ.  ದಥಸ್ಥುನತ್ ಲೆಕಕವ್ನತು್ ಕೇೆವ್ಲ್್ ಕಥಯಿಾಟ್ಟ್ ದಥಸ್ಥುನಿಗೆ್
ಮಥರ್ರವಥಗಿರದೆ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಿಂದ್ ಖರಿೇದಿಸಲಥದ್ ಎಲಥಿ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳಿಗಯ್ ನಿವ್ತಹಿಸಬ್ೇೆಕಥದ್
ಕಥರಣ್ಉರ್ುರವ್ು್ಸಿಿೇಕಥರಥಹತವಥಗಿಲ್ಿ. 
5.4 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೇಧನಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಿದೇೆವರ್ಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳು   
ಕಂಪನಿಯತ್ಪರತಿ್ಹಣಕಥಸತ್ವ್ಷ್ತದಲ್ಲಿ್ಅದರ್ನಿದೆೇತಶಕರ್ಮಂಡಳಿಯ,್ಸರ್ರ್್ಎರಡತ್ಸಭೆಗಳ್
ನಡತವ್ೆ 120 ದಿನಗಳಿಗಿಂರ್್ ಹೆಚತ್ಿ ಅಂರ್ರ್ಇರದಂತೆ,್ ಕನಿಷ್ಠ್ ನಥಲ್ತಕ್ ಸಭಗೆಳನತು್ ನಡೆಸಬೆ್ೇಕಥಗಿರ್ತು. 
ಆದರ,ೆ್ ನಿದೆೇತಶಕರ್ ಮಂಡಳಿಯತ್ 2017-18 ಮರ್ತು್ 2018-19 ವ್ಷ್ತಗಳಲ್ಲಿ್ ಸ್ೆೇರಬ್ೆೇಕ್ತದಾ್ ಆರತ್
ಸಭಗೆಳಿಗ್ೆಪರತಿಯಥಗಿ್ಮಯರತ್ಬ್ಥರಿ್ಮಥರ್ರ್ಸಭ್ೆನಡೆಸಿರ್ತ್ಮರ್ತು್ಎರಡತ್ಸಭಗೆಳ್ನಡತವಿನ್ಅಂರ್ರವ್ು್
120 ದಿನಗಳಿಗಿಂರ್ಲ್ಯ್ಹೆಚಿ್ಚರ್ತು. 
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಥ್ಸಮಿತಿಯನತು್2018-19ನೆೇ್ಸ್ಥಲ್ಲನಲಿ್ಲ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲಥಯಿರ್ತ್ಮರ್ತು್3 ಡಿಸ್ೆಂಬರ್2019 
ಮರ್ತು್20 ಡಿಸ್ೆಂಬರ್2019ರಂದತ್ಎರಡತ್ಸಭಗೆಳನತು್ನಡೆಸಲಥಯಿರ್ತ್ಮರ್ತು್ವ್ಷ್ತದ್ಹಣಕಥಸತ್
ರ್ಖುೆೆಃಗಳನತು್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿರ್ತ್ ಎಂದತ್ ಹೆೇಳಲಥಗಿದೆ. 2018-19ನೆೇ್ ಸ್ಥಲ್ಲನಲ್ಲಿ್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಥ್
ಸಮಿತಿಯತ್ನಿವ್ತಹಿಸಿದ್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣಥ್ಕಥಯತದ್ವಿವ್ರಗಳು್ದಥಖಲೆಯಲ್ಲಿಲಿ್. 
ವಿಭಥಗ/ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳ್ ಚಟ್ತವ್ಟ್ಟಕಗೆಳ್ ಮೇಲೆ್ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಯ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಯ್
ಕಯೆರತಯೆಿಂದಥಗಿ,್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಆರಂಭ್, ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸತವಿಕೆ್ ಮರ್ತು್ ವ್ಹಿಸಿಕೆಯಟ್ಟ್
ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ ಪಯಣತಗೆಯಳಿಸತವ್ಲ್ಲಿ್ ವಿಳಂಬವಥಗಿದೆ. ಹಣಕಥಸತ್ ನಿವ್ತಹಣೆಯತ್
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ಪರಿಣಥಮಕಥರಿಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ,್ಇದರಿಂದಥಗಿ್ಕಥಮಗಥರಿವಥರತ್ಲಕೆಕ್ಮರ್ತು ವ್ಹಿಸಿಕೆಯಟ್ಟ್ಇಲಥಖೆವಥರತ್
ಲೆಕಕ ನಿವ್ತಹಣೆ್ಮಥಡಲಥಗಿಲ್ಿ. ವಿಭಥಗಗಳು/ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳ್ವ್ಾವ್ಹಥರಗಳ್ಮೇಲೆ್ಕೇೆಂದರ್ಕಛೇೆರಿ್
ಸ್ಥಕಷ್ತಟ್ ನಿಯಂರ್ರಣ್ ಹೆಯಂದಿರದ್ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ್ ಯೇಜನೆ್ ಅನತಷ್ಥಠನ್ ಘ್ಟ್ಕಗಳು್
ಇಲಥಖೆಗಳು/ಸಂಸ್ೆಾಗಳು್ವ್ಹಿಸಿಕೆಯಡತವ್್ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ನೆೇರವಥಗಿ್ಸಿಿೇಕರಿಸತತಿುದಾವ್ು.  
2017-18 ಮರ್ತು್2018-19ರ್ಹಣಕಥಸತ ವ್ಷ್ತಗಳಲ್ಲಿ್ಕಂಪನಿಯತ್ಆರತ್ಸಭೆಗಳನತು್ನಡೆಸಿದೆ್ಎಂದತ್
ರಥಜಾ್ ಸಕಥತರವ್ು್ಉರ್ುರಿಸಿದೆ. ಆದರ,ೆ್ ಆಡಳಿತಥರ್ಮಕ್ ಅನಿವಥಯತ್ ಕಥರಣಗಳಿಂದ್ಎರಡತ್ ಸಭಗೆಳ್
ನಡತವಿನ್ನಿಗದಿರ್್ಅಂರ್ರದ್ಅವ್ಧಿಯಳಗ್ೆಮಂಡಳಿಯ್ಸಭಗೆಳನತು್ನಡೆಸಲ್ತ್ಸ್ಥಧಾವಥಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಪರತಿ್
ಹಣಕಥಸತ್ವ್ಷ್ತದಲ್ಲಿ್ಕಂಪನಿಯತ್ಕನಿಷ್ಟ್ನಥಲ್ತಕ್ಸಭಗೆಳನತು್ನಡೆಸಬ್ೆೇಕಥಗಿರತವ್ುದರಿಂದ್ಮರ್ತು್ಎರಡತ್
ಸಭಗೆಳ್ನಡತವಿನ್ಅಂರ್ರವ್ು್120 ದಿನಗಳನತು್ಮಿೇರಬ್ಥರದಥದಾರಿಂದ ಉರ್ುರವ್ು್ಸಿಿೇಕಥರಥಹತವಥಗಿಲ್ಿ. 
5.5 ಗಯಂಧಿ ಸ್ಯಕ್ಷಿ ಕಯಯಕ್ ತ್ಂತ್ಯರಂರ್ 
ರಥರ್ಷರೇಯ್ಮಥಹಿತಿ್ ಕೇೆಂದರದ್ (ಎನ್ಸ್ಐಸಿ) ಸಹಥಯದಿಂದ್ ಗಥರಮಿೇಣಥಭಿವ್ೃಧಿಿ್ಮರ್ತು್ ಪಂಚಥಯತ್್
ರಥರ್ಜ್್ಇಲಥಖೆಯ್ವಿವಿಧ್ಹಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ್ದಕ್ಷ್ಮರ್ತು್ಪರಿಣಥಮಕಥರಿ್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಗಥಗಿ್ಇಲಥಖಯೆತ್
ಕೈೆಗಯೆಂಡಿರತವ್್ ಕಥಯತಗಳ್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಗಥಗಿ್ ಒಂದತ್ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ಸ್್ ರ್ಂತಥರಂಶ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಿರ್ತ. 
ಗಥಂಧಿ ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಕಥಯಕ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ಸ್ಅನತು್ಅಭಿವ್ೃದಿಧ್ಕಥಯತಗಳ್ಅನತಷ್ಥಠನದಲ್ಲಿ,್ಪಥರದಶತಕತ್ೆಮರ್ತು್
ಸ್ಥವ್ತಜನಿಕ್ಸಹಭಥಗಿರ್ಿವ್ನತು್ ರ್ರಲ್ತ್ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಲಥಗಿದೆ. 03 ಅಕೆಯಟೇಬರ್2013ರಿಂದ್ಗಥಂಧಿ 
ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಕಥಯಕ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ಸ್ನಿಂದ ಪಥವ್ತಿ್ಸಯಚನಯೆನತು್ರಚ್ಚಸದ ೆಬಿಲ್ಗಳಿಗ್ೆಯಥವ್ುದೆೇ್ಪಥವ್ತಿಗಳನತು್
ಮಥಡಲಥಗದತ್ಮರ್ತು್ ಛಥಯಥಚ್ಚರ್ರಗಳ ೆಂದಿಗೆ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ಎಲಥಿ್ ವಿವ್ರಗಳನತು್ ದಥಖಲ್ಲಸಬ್ೇೆಕತ್
ಮರ್ತು್ ಸಕಥತರಕಕೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇೆಕತ್ ಹಥಗಯ “ಗಥಂಧಿ ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಕಥಯಕ ವ್ಕ್ತ್ ಸ್ಥಫ್ಟ್”ನಲ್ಲಿ್ ಅಪ್ಲಯೆೇಡ್್
ಮಥಡಬ್ೆೇಕತ್ಎಂದತ್ಗಥರಮಿೇಣಥಭಿವ್ೃದಿಧ್ಮರ್ತು್ಪಂಚಥಯತ್ರಥರ್ಜ್್ಇಲಥಖೆಯ್ವಥರ್ಷತಕ್ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ್
ಹೆೇಳಲಥಗಿದೆ.  ಅಲ್ಿದ,ೆ ಅಂದಥಜತಪಟ್ಟಟಗಳಿಗೆ್ ತಥಂತಿರಕ್ ಮಂಜಯರಥತಿ್ ನಿೇಡತವಥಗ್ ಮರ್ತು್
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ್ ವ್ಹಿಸಲಥದ್ ಎಲಥಿ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗಯ್ ಅದೆೇ್ ವಿಧ್ಥನವ್ನತು್ ಅನತಸರಿಸಬೆ್ೇಕೆಂದತ್
ಪತನರತಚರಿಿಸಲಥಗಿದ.ೆ 
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ಯಥವ್ುದೆೇ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು/ವಿಭಥಗಗಳು್ ಮೇಲ್ಲನ್ ಕನಥತಟ್ಕ್ ಸಕಥತರದ್
ಸಯಚನಗೆಳಿಗ್ೆ ಬದಧವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ್ ಮರ್ತು್ ಕಥಮಗಥರಿಯ್ ಮಯರತ್ ಹಂರ್ದ್ ಛಥಯಥಚ್ಚರ್ರಗಳನತು್
ಒಳಗೆಯಂಡಂತೆ್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನಿಂದ್ ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಿದ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ವಿವ್ರಗಳನತು್
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಗಥಂಧಿ ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಕಥಯಕ ರ್ಂತಥರಂಶದಲ್ಲಿ್ ದಥಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ್ ಮರ್ತು್
ಇಂದಿೇಕರಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ್ ಎಂಬತದನತು್ ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ ನಡೆಸಲಥದ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳ್ ದಥಖಲೆಗಳ್
ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯತ್ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರ್ತ. 
ಇದನತು್ ಗಮನಕಕೆ್ ರ್ಂದಥಗ, ಎಲಥಿ್ ವಿವ್ರಗಳನತು್ ಗಥಂಧಿ ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಕಥಯಕ ಹೆಯಸ್ ರ್ಂತಥರಂಶದಲ್ಲಿ್
ಇಂದಿೇಕರಿಸಲಥಗತವ್ುದತ್ಎಂದತ್ಉರ್ುರಿಸಲಥಯಿರ್ತ. 

 

 

 

 

 
 

ಶಫಯರಸತ-7:  ದಥಸ್ಥುನತ್ನಿವ್ತಹಣೆ್ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ರ್ತಥಕಲ್ದ್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಗಥಗಿ್
ರಥಜಾ್ ಸಕಥತರವ್ು್ ಅಸಿುರ್ಿದಲಿ್ಲರತವ್್ ಯೇಜನೆ್ ನಿವ್ತಹಣೆ್ ಸ್ಥಫ್ಟ್ವೆೇರ್ (ಭ್ಯಸಿರಿ)್ ಅನತು್
ಇಂದಿೇಕರಿಸಲ್ತ/ಮಥಪತಡಿಸಲ್ತ್ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ್ಸಯಚನೆ್ನಿೇಡಬ್ೆೇಕತ.  ವ್ಹಿಸಿದ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್
ಭೌತಿಕ್ಮರ್ತು್ ಆರ್ಥತಕ್ ಪರಗತಿಯ್ ಜಥಡತ್ ಹಿಡಿದತ್ ಸಯಕು್ ನಿಧ್ಥತರಗಳನತು್ ತೆಗದೆತಕೆಯಳುುವ್ಂತೆ್
ಅನತವಥಗಲ್ತ್ ವ್ಹಿಸಿದ್ ಇಲಥಖೆಗಳಿಗಥಗಿ್ ಆ್ ಸ್ಥಫ್ಟ್ವೆೇರ್ ಒಂದತ್ ಮಥಡಯಾಲ್್ ಅನತು್
ಒಳಗೆಯಂಡಿರಬೆ್ೇಕತ. 
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5.6 ಗತಣಮಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೊೇಪಗಳು 

೫.೬.೧ ಗತಣಮಟ ಿನಿರ್ವಹಣ ೆರ್ಾರ್ಸ್ೆೆ (ಕ್ೂಾಎಮ ಎಸ ) ಮತ್ತು ಗತಣಮಟಿ ಭರರ್ಸ್ ೆಕಯಯವಕ್ರಮದ 
(ಕ್ೂಾಎಪಿ) ಅನತಪಸಿೆತಿ 

ಕನಥತಟ್ಕ್ಲೆಯೇಕೆಯೇಪಯೇಗಿ್ಇಲಥಖಥ್ಸಂಹಿತ್ೆಮರ್ತು್ಇಂಡಿಯನ್ಸ್್ರೆಯೇಡ್್್ಕಥಂಗೆರಸ್್್(ಐಆರ್ಸಿ) 
ನಿಯಮಗಳು್ಉನುರ್್ಮಟ್ಟದ್ಅಧಿಕಥರಿಗಳು್ಗತಣಮಟ್ಟದ್ಮಥಗತಸಯಚ್ಚಗಳನತು್ನಿದಿತಷ್ಟಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ್
ಮರ್ತು್ನಿಮಥತಣ್ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿ್ಗತಣಮಟ್ಟವ್ನತು್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆ್ಮಥಡಲ್ತ್ಕಥಮಗಥರಿ್ಸಾಳದ ಎಲಥಿ್
ಚಟ್ತವ್ಟ್ಟಕಗೆಳಿಗ್ೆ ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿವ್ತಹಣೆ ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾ ಮರ್ತು್ ಗತಣಮಟ್ಟ ಭ್ರವ್ಸೆ್ ಕಥಯತಕರಮವ್ನತು್
ಅನಿಯಿಸಬ್ೆೇಕತ್ಎಂದತ್ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ುವೆ. 
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ್ ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿವ್ತಹಣೆ ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾ ಮರ್ತು ಗತಣಮಟ್ಟ ಭ್ರವ್ಸೆ್ ಕಥಯತಕರಮಗಳನತು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ್ ಎಂಬತದನತು್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಗಮನಿಸಿರ್ತ. ಇದಲ್ಿದೆ, ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ಸ್ಥಾಯಿ್
ಆದೆೇಶಗಳ ಕಂಡಿಕೆ್೪೬ರ್ಸ್ೆಕ್ಷನ್ಸ್್೮ರಡಿಯಲ್ಲಿ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲಥದ್ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂರ್ರಣ ವಿಭಥಗಗಳು್ಸಹ್
ನಿರ್ಷಕಿಯಗೆಯಂಡಿವೆ್ಎಂದತ್ಕಂಡತಬಂದಿರ್ತ. 
೫.೬.೨ ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಲ್ವಿ ಗತಣಮಟ ಿ ಭರರ್ಸ್ೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನರ್ನತು 

ಅನತಷ್ಯಾನಗೊಳಿಸದಿರತರ್ುದತ 
ಕಆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ ಸಿಇ (ಉರ್ುರ) ಅವ್ರತ್ ಎಲಥಿ್ ಎಸ್್ಇಗಳು/ಇಇಗಳು/ಎಇಇಗಳಿಗ್ೆ ಗತಣಮಟ್ಟ 
ನಿಯಂರ್ರಣ ಕರಮಗಳನತು್ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆಯಳುುವ್ಂತೆ್ ಕಳೆಕಂಡಂತೆ್ ಸಯಚನಗೆಳನತು್ ನಿೇಡಿದಾರತ್ (ಫೆಬರವ್ರಿ್
2014). 

 

12 ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2014ರಂದತ್ ನಡೆದ್ ಎಸ್್ಇ/ಇಇ್ ಅವ್ರತಗಳ್ ಸಮಥವೆೇಶದಲ್ಲಿ್ ಮಯರತ್ ಹಂರ್ದ್
ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂರ್ರಣ್ ಕಥಯತವಿಧ್ಥನದ್ ಅನತಷ್ಥಠನವ್ನತು್ ಚಚ್ಚತಸಲಥಯಿರ್ತ್ ಮರ್ತು್ ಗತಣಮಟ್ಟ 
ನಿಯಂರ್ರಣ್ ಸಂಹಿತ್ೆ ಹಥಗಯ್ ಇರ್ರ್ ವಿವ್ರಗಳನತು್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ ಜಥಲ್ತಥಣದಲ್ಲ್ಿ ಅಪ್ಲಯೆೇಡ್್
ಮಥಡಲಥಯಿರ್ತ. ಎಇಇ್ ಶೆೇಕಡಥ್ 20ರಷ್ತಟ್ ಗತಣಮಟ್ಟ್ ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳನತು್ ನಡೆಸತವ್್ ಜವಥಬ್ಥಾರಿಯನತು್
ಹೆಯಂದಿದತಾ, ಶೆೇಕಡಥ್5ರಷ್ತಟ್ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳನತು್ಉಸತುವಥರಿ್ಇಇ್ಅವ್ರ್ಸಮತಮಖದಲ್ಲಿ್ನಡೆಸಬ್ೆೇಕತ. ಇಇ್
ರ್ನು್ಅವ್ಲೆಯೇಕನಗಳನತು್ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂರ್ರಣ್ರಿಜಿಸಟರ್ಭಥಗ-Iರಲ್ಲಿ್ದಥಖಲ್ಲಸಬ್ೇೆಕತ. ಅನತಸರಣೆ್

•ವಿಶಿಷ್ಠತೆಗಳ ಅನತಸ್ಥರ ಯೇಜನಥ ಅಧಿಕಥರಿಗಳು ಸ್ಥಮಗಿರಗಳು ಮರ್ತು ಕಥಮಗಥರಿಯ
ಕಥಯತನೆೈಪತಣಾದ ಗತಣಮಟ್ಟ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ನಡೆಸಬ್ೆೇಕತ

ಮೊದಲನ ೇ ಹಂತ

• ಕಥಮಗಥರಿಗಳ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ ಮರ್ತು ವ್ರದಿಗಳ ಸಲ್ಲಕಿೆಗಥಗಿ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲಥಿ
ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳನತು ನೆೇಮಿಸಲಥಗತರ್ುದ.ೆ ಯೇಜನಥ ಅಧಿಕಥರಿಗಳು ಜಿಲಥಿ
ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳಿಗೆ ಅಗರ್ಾ ವಿವ್ರಗಳನತು ಒದಗಿಸಬ್ೆೇಕತ ಮರ್ತು
ಸಹಕರಿಸಬ್ೆೇಕತ

ಎರಡನ ೇ ಹಂತ

•ಗಥರಮಿೇಣಥಭಿವ್ೃದಿಧ ಮರ್ತು ಪಂಚಥಯತ್ ರಥರ್ಜ್ ಇಲಥಖೆಯ ಮಥಗತಸಯಚ್ಚಗಳ ಪರಕಥರ
ರಥಜಾ ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳು ರ್ಪಥಸಣೆ ನಡೆಸತತಥುರೆ.

ಮೂರನ ೇ ಹಂತ
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ಮಥಡಿರದ್ ವ್ರದಿಗಳನತು್ ಸಮಯಕಕೆ್ ಸರಿಯಥಗಿ್ ನಿೇಡತವ್ುದನತು್ ಮರ್ತು್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಮಯಕಕೆ್
ಸರಿಯಥಗಿ್ಕರಮ್ತೆಗದೆತಕೆಯಳುುವ್ುದನತು್ಇಇ್ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಿಕಯೆಳುಬ್ೆೇಕತ. 

ಆದಥಗಯಾ,್ ಮದಲ್ನೇೆ್ ಹಂರ್ದಲ್ಲಿ್ ಅವ್ರಿಗ್ೆ ವ್ಹಿಸಿಕೆಯಟ್ಟಟರತವ್್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಗತಣಮಟ್ಟವ್ನತು್
ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆ್ಮಥಡಲ್ತ್ವಿಭಥಗಗಳು್ಮರ್ತು್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಿಂದ್ಯಥವ್ುದೆೇ್ಕಡಥಾಯ್ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳನತು್
ನಡೆಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ್ ಎಂಬತದನತು್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಗಮನಿಸಿರ್ತ. ಇದಲ್ಿದೆ, ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿವ್ತಹಣೆ 
ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾಯನತು್ಅನತಷ್ಥಠನಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ಯಥವ್ುದೆೇ್ಅನತಸರಣಥ್ಕರಮವ್ನತು್ತೆಗದೆತಕೆಯಳುಲಥಗಿಲ್್ಿಮರ್ತು್
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯ್ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ್ ಜಿಲಥಿ್ ಗತಣಮಟ್ಟ್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳು್ (ಎರಡನೆೇ್ಹಂರ್)/ರಥಜಾ್
ಗತಣಮಟ್ಟದ್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳು (ಮಯರನೆೇ್ಹಂರ್) ನೆೇಮಕಗಯೆಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಶೆರೇಣ-೨್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಗ್ೆಪಿಡಬಯಿೂಡಿ,್ಪಿಆರ್ಇಡಿ್ಮರ್ತು್ಇರ್ರ್ಇಲಥಖೆಗಳಿಂದ್ನಿವ್ೃರ್ುರಥದ್ಇಇಗಳು್
ಮರ್ತು್ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ಕಥಲೆೇಜತಗಳ್ಪಥರಧ್ಥಾಪಕರನತು್ಜಿಲಥಿ ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳಥಗಿ್ಮರ್ತು್
ಶೆರೇಣ-೩್ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಗ್ೆ ನಿವ್ೃರ್ು್ ಸಿಇಗಳು,್ ಎಸ್್ಇಗಳು್ ಮರ್ತು್ ಹಿರಿಯ್ ಪಥರಧ್ಥಾಪಕರನತು್ ರಥಜಾ 
ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳುಗಳಥಗಿ್ನೆೇಮಕಪಟ್ಟಟ್ಮಥಡಲಥಗಿದೆ್ಮರ್ತು್ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್್ಇಲಥಖಯೆ್
ಅಪರ ಮತಖಾ ಕಥಯತದಶಿತಗಳ್ಅನತಮೇದನೆ್ಪಡೆಯಲಥಗಿದೆ್ಎಂದತ್ರಥಜಾ್ಸಕಥತರವ್ು್ಉರ್ುರಿಸಿದೆ. 
ಇದಲ್ಿದೆ, ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ಎಇಇಗಳು್ಮರ್ತು್ಇಇಗಳು್ನಿಯಮಿರ್ವಥಗಿ್ಕಲೆ್ಸಗಳನತು್ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತತಥುರೆ್
ಮರ್ತು್ ಎಲಥ್ಿ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ನಿಯಮಿರ್್ ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ನಿವ್ತಹಣೆಗಥಗಿ್ ಜಥರಿಯಲಿ್ಲರತವ್್ಮದಲ್್
ಹಂರ್ದ್ ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ನಿವ್ತಹಣೆಗಥಗಿ್ ಸಾಳಿೇಯ್ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ ಕಥಲೆೇಜತ್ ಪರಯೇಗಥಲ್ಯಗಳು್
ಮರ್ತು್ಸಾಳಿೇಯ್ತಥಂತಿರಕ್ಪರಯೇಗಥಲ್ಯಗಳಿಂದ್ಗತಣಮಟ್ಟದ್ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯನತು್ತೆಗದೆತಕೆಯಳುುತಥುರೆ.  
ಸಂಹಿತಯೆ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ್ ಸಯಚ್ಚಸಿದಂತೆ್ ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ವ್ಹಿಗಳನತು್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ಸಾಳಗಳಲಿ್ಲ್
ನಿವ್ತಹಿಸಲಥಗತರ್ುದೆ್ ಮರ್ತು್ ಜಿಲಥಿ ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತ/ರಥಜಾ್ ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತ್
ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ಮರ್ುಷ್ತಟ್ಸತಧ್ಥರಣೆಗಥಗಿ್ಆ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ವಿೇಕ್ಷಣೆ್ಮರ್ತು್ಮಥಗತದಶತನದೆಯಂದಿಗೆ್
ಕಥಮಗಥರಿ ಸಾಳಗಳನತು್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತತಥುರೆ. ಗತಣಮಟ್ಟ್ ನಿವ್ತಹಣೆಯ್ ಪರಕ್ತರಯಯತ್
ಚಥಲ್ಲುಯಿರತವ್ುದರಿಂದ್ಗತಣಮಟ್ಟ್ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾಯತ್ನಿರ್ಷಕಿಯವಥಗಿದೆ್ಎಂಬ್ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಯತ್ನಿಜವ್ಲ್ಿ್ಎಂದತ್
ಉರ್ುರದಲ್ಲಿ್ಹೆೇಳಲಥಗಿದೆ.  ಕಳೆಗಿನ್ಕಥರಣಗಳಿಗಥಗಿ್ಉರ್ುರವ್ು್ಸಿಿೇಕಥರಥಹತವಥಗಿಲ್ಿ: 
❖ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಯಲ್ಲಿ್ಮರ್ತು್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ-ರ್ನಿಖೆ್ ನಡೆಸಲಥದ್ 24 ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ್ ಗತಣಮಟ್ಟ 

ನಿಯಂರ್ರಣ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳ್ ಎಂಪನೆಲ್ ಮರ್ತು್ ನೆೇಮಕಗೆಯಂಡ್ ವಿವ್ರಗಳನತು್
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗ್ೆಒದಗಿಸಲಥಗಿಲ್ಿ. 

❖ ರಥಜಾ ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರ/ಜಿಲಥಿ ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರ್ ನೆೇಮಕಥತಿಯತ್ ನಿದಿತಷ್ಟ್
ನಿಯಮಗಳು್ಮರ್ತು್ಷ್ರರ್ತುಗಳ ೆಂದಿಗೆ್ಇರಬ್ೆೇಕತ. ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ಕಥಮಗರಿಗಳ್ಸಂಖಾೆ,್ನಡೆಸಿದ್
ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳ್ ಪರಮಥಣ,್ ಸಂಭಥವ್ನೆ,್ ಪರಯಥಣ್ ಭ್ತೆಾ್ ಇತಥಾದಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್
 ರಥಜಾ ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರ/ಜಿಲಥಿ ಗತಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರ್ ವಿವ್ರಗಳನತು್
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ಒದಗಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. 

❖ ಚ್ಚಕಕಬಳಥುಪತರ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗದ್ ಕಲೆ್ವ್ು್ ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ ನಡೆಸಿದ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್
ಹೆಯರರ್ತಪಡಿಸಿ,್ ಇರ್ರ್ ಯಥವ್ುದೆೇ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗಥಗಿ್ ಗತಣಮಟ್ಟ 
ನಿಯಂರ್ರಣ್ವ್ಹಿಗಳನತು್ಒದಗಿಸಲ್ಲಲ್ಿ.   

❖ ಕೇೆವ್ಲ್್ ಏಳು್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂರ್ರಣ ವ್ಹಿ್ ಭಥಗ್ -Iರ್
ನಿವ್ತಹಣೆ್ ಮಥಡಿರತವ್ುದರಿಂದ್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ಎಇಇಗಳು್ ಮರ್ತು್ ಇಇಗಳು್ ಸಾಳಿೇಯ್
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ ಕಥಲೆೇಜತಗಳು್ ಮರ್ತು್ ಸಾಳಿೇಯ್ ತಥಂತಿರಕ್ ಪರಯೇಗಥಲ್ಯಗಳ್ ಮಯಲ್ಕ್
ಗತಣಮಟ್ಟವ್ನತು್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆ್ಮಥಡತತಥುರೆ್ಎಂಬ್ಉರ್ುರಕೆಕ್ಸಯಕು್ಪತರಥವೆಗಳಿಲ್ಿ. 
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❖ ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಗ್ೆ ಯಥವ್ುದೆೇ್ ಮಂಜಯರಥದ್ ಎಇಇ್ ಮರ್ತು್ ಇಇ್ ಹತದೆಾ್
ಇಲ್ಿದಿರತವ್ುದತ್ ಸಪಷ್ಟವಥಗಿರತವ್ುದರಿಂದ್ ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾಯತ್ ಕ್ತರಯಥರ್ಮಕವಥಗಿದೆ್ ಎಂಬ್
ಉರ್ುರವ್ು್ಸಿಿೇಕಥರಥಹತವಥಗಿಲಿ್. 

೫.೬.೩ ಮೂರನೆೇ ರ್ಾಕ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಯರಕ್ರ ನೆೇಮಕ್ ಮಯಡದಿರತರ್ುದತ 

ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ಮರ್ತು್ಇರ್ರ್ವ್ಹಿಸಿಕೆಯಡತವ್್ಇಲಥಖೆಗಳು್ನಿೇಡಿದ್ಆದೆೇಶಗಳ್ಪರಕಥರ,್ಮಯರತ್ಹಂರ್ದ್
ಗತಣಮಟ್ಟದ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಯ್ ಜೆಯತೆಗೆ,್ ಪಥರದಶತಕತಯೆನತು್ ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಿಕೆಯಳುಲ್ತ್ ಸಿರ್ಂರ್ರ್
ಮಯರನೆೇ್ವ್ಾಕ್ತುಯ್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಯನತು್ಸಹ್ನಡಸೆಬ್ೆೇಕತ. ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ಅಂದಥಜತಪಟ್ಟಟಗಳನತು್
ಸಿದಧಪಡಿಸತವಥಗ್ಪರತಿ್ ಕಥಮಗಥರಿಯ್ಅಂದಥಜತ್ವೆಚಿದ್ ಶೆೇಕಡಥ್ ೦.೫ರಷ್ತಟ್ ಭಥಗವ್ನತು್ಮಯರನೆೇ್
ವ್ಾಕ್ತುಯ್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣೆಗ್ೆಮಿೇಸಲ್ಲಡಬ್ೇೆಕತ.  ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂರ್ರಣ್ನಿವ್ತಹಣೆ್ನಿಯಮಗಳ್ಪರಕಥರ,್
ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸತವ್್ಬಗೆೆ್ಗತಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂರ್ರಣ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳಿಗ್ೆಮದಲೆೇ್
ಸಯಚನಯೆನತು್ಒದಗಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ಕೆಳಗಿನವ್ುಗಳನತು್ಗಮನಿಸಿದೆ: 
❖ ನಿದಿತಷ್ಟ್ನಿಯಮಗಳು್ಮರ್ತು್ಷ್ರರ್ತುಗಳ್ಮೇಲೆ್ಮಯರನೆೇ್ವ್ಾಕ್ತು್ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರತಗಳನತು್ಕೇೆಂದರ್

ಕಛೇೆರಿಯಿಂದಥಗಲ್ಲೇ್ಅಥವಥ್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಿಂದಥಗಲ್ಲೇ್ನೆೇಮಿಸಲಥಗಿಲ್ಿ. ಆದಥಗಯಾ, ಕಲೆ್ವೇೆ್
ಕಲೆ್ವ್ು್ ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥದ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳಲ್ಲಿ,್ ಮಯರನೆೇ್ ವ್ಾಕ್ತುಯ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣಥ್
ವ್ರದಿಗಳನತು್ಲೆಕಕಪರಿಶ ೆೇಧನೆಗೆ್ಲ್ಭ್ಾಗೆಯಳಿಸಲಥಯಿರ್ತ. 

❖ ನೆರಯೆ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ ಕಥಲೆೇಜತಗಳಿಂದ್ ಪಡೆದ್ ಮಯರನೆೇ್ ವ್ಾಕ್ತುಯ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣಥ್
ವ್ರದಿಗಳು,್ ಗತಂಪತ್ ನಥಯಕರತಗಳು್ ಕಥಮಗಥರಿಗಥಗಿ್ ಸಾಳಕೆಕ್ ರ್ಂದಂರ್ಹ್ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ತಿಗಳ್
ಗತಣಮಟ್ಟದ್ವ್ಗಿೇತಕರಣ22 (ಸಿೇವ್್ಅನಥಲ್ಲಸಿಸ್್)/ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಥಗಿದಾವ್ು್ಹಥಗಯ್ ಕಥಂಕ್ತರೇಟ್್ನ್
ಧ್ಥರಣಶಕ್ತುಯ23 (ಕಯಾಬ್್ ಟಸೆ್ಟ್) ವ್ರದಿಗಳಥಗಿದಾವ್ು. ಅಂರ್ಹ್ ಪರಿೇಕ್ಷಥ್ ವ್ರದಿಗಳನತು್
ಕಥಮಗಥರಿಯ್ಸಾಳದಿಂದ್ಸಂಗರಹಿಸಿದ್ಮಥದರಿಗಳು್ಎಂದತ್ಅರೆೈತಸಲಥಗತವ್ುದಿಲ್ಿ. 

❖ ಗಥರನತಾಲ್ರ್ಸಬ-ಬ್ೆೇಸ್್ಮರ್ತು್ವೆಟ್್ಮಿಕ್್್ಮಕಥಡರ್ಮ್ಹಥಗಯ್ರಸೆ್ು್ಕಥಂಕ್ತರೇಟ್್ನ್ಕಯಾಬ್್ಟೆಸ್ಟ್್
ಹೆಯರರ್ತಪಡಿಸಿ,್ ರಸೆ್ು್ ಸ್ಥರಿಗೆ್ ಮರ್ತು್ ಹೆದಥಾರಿಗಳ್ ಸಚ್ಚವಥಲ್ಯದ್ ನಿದಿತಷ್ಟತೆ-900ರಲ್ಲಿ್
ಸಯಚ್ಚಸಲಥದ್ಯಥವ್ುದೆೇ್ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳನತು್ಕೆೈಗಯೆಳುಲಥಗತತಿುಲ್ಿ. ಇದತ್ತಿೇರಥ್ಕಡಿಮಯಥಗಿರ್ತು್ಮರ್ತು್
ಅಂರ್ಹ್ ಸಂದಭ್ತಗಳಲ್ಲಿಯಯ್ ಸಹ,್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ಅದೆೇ್ ವಿಶೆೇಷ್ಣಗಳ್ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳನತು್
ಕಥಮಗಥರಿಗಳಲ್ಲಿ್ಬಳಸಲಥಗಿದೆ್ಎಂದತ್ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಿಕೆಯಂಡಿಲ್ಿ. 

❖ ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ಖರಿೇದಿಗೆ್ಪರತಿಯಥಗಿ್ನಿಗದಿರ್್ಗತಣಮಟ್ಟ್ಪರಿೇಕ್ಷಥ್ವ್ರದಿಗಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
❖ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ಪರಿೇಕ್ಷಥ-ರ್ನಿಖೆ್ನಡೆಸಿದ್ಎಲಥಿ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳಲ್ಲಿಯಯ್ಮಯರನೆೇ್ವ್ಾಕ್ತುಯ್

ಸ್ಥಮಗಿರ್ಪರಿೇಕ್ಷಥ್ವ್ರದಿ್ಲ್ಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
❖ ಯಥವ್ುದೆೇ್ಕಥಮಗಥರಿ್ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ್ಗತಣಮಟ್ಟ್ನಿಯಂರ್ರಣ್ವ್ರದಿಗಳು್ಮರ್ತು್ಮಯರನೆೇ್ವ್ಾಕ್ತುಯ್

ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣಥ್ವ್ರದಿಗಳನತು್ ಲ್ಗತಿುಸಲಥಗಿಲಿ್್ಮರ್ತು್ ಕೈೆಪಿಡಿಯ್ನಿಯಮಗಳನತು್ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿ,್
ಪಥವ್ತಿಗಥಗಿ್ ಬಿಲ್ಗಳನತು್ ರವಥನಿಸಲಥಗಿದೆ. ಆದಥಗಯಾ,್ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ,ೆ್ಬಿಬಿಎಂಪಿಯೇ್ಗತಣಮಟ್ಟ್ನಿಯಂರ್ರಣ್ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳನತು್ನಡೆಸತತಿುರ್ತು್ಮರ್ತು್ಪರತಿ್
ಕಥಮಗಥರಿ್ಬಿಲ್ನೆಯಂದಿಗೆ್ವ್ರದಿಗಳನತು್ಲ್ಗತಿುಸಲಥಗಿದೆ. ನಡೆಸಲಥದ್ಗತಣಮಟ್ಟ್ನಿಯಂರ್ರಣ್
ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳನತು್ಯೇಜನಥ್ನಿವ್ತಹಣಥ್ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾಯಲ್ಲಿ್(ಭ್ಯಸಿರಿ) ಅಪ್ಲೆಯೇಡ್್ಮಥಡಲಥಗಿಲ್ಿ. 

 
22 ಇದತ್ನಿಮಥತಣಕಥಯತದಲ್ಲ್ಿಬಳಸತವ್್ಜಲ್ಲಕಿಲ್ತಿಗಳ ಗತಣಮಟ್ಟವ್ನತು್ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಿಕೆಯಳುಲ್ತ್ನಡೆಸತವ್್ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಥಗಿದೆ. 
23  ಕಥಂಕ್ತರೇಟ್್ನ ವಿನಥಾಸ ಮಿಶರಣದ ಧ್ಥರಣ ಶಕ್ತುಯನತು ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಿಕೆಯಳುಲ್ತ ಈ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ನಡೆಸಲಥಗತರ್ುದೆ 
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❖ ಖಥಸಗಿ್ಪರಯೇಗಥಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ್ಗತಂಪತ್ನಥಯಕರತ/ಉಪಗತತಿುಗೆದಥರರತ್ನಡೆಸಿದ್ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್
ಗತಣಮಟ್ಟದ್ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳಿಗಥಗಿ್ಗತಣಮಟ್ಟ್ನಿಯಂರ್ರಣ್ಶತಲ್ಕಗಳನತು್ಮರತಪಥವ್ತಿಸಲಥಗಿದೆ. 

❖ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ-ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥದ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ನಡೆಸಲಥದ್
ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳ್ ಪರಿಮಥಣವ್ನತು್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲ್ತ್ ಯಥವ್ುದೆೇ್ ಗತಣಮಟ್ಟ್ ನಿಯಂರ್ರಣ್ ವ್ಹಿಗಳನತು್
ನಿವ್ತಹಿಸಲಥಗಿಲ್ಿ್ಮರ್ತು್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗಥಗಿ್ಒದಗಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಇದನತು್ ಗಮನಕಕೆ್ ರ್ಂದಥಗ,್ ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳು್ ನೆೇಮಿಸಿದ್
ಮಯರನೆೇ ವ್ಾಕ್ತು ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಕರ್ ಸಯಚನಗೆಳನತು್ ಅನತಸರಿಸಲಥಗತತಿುದೆ,್ ಇಲಿ್ವಥದಲಿ್ಲ್ ಕಥಮಗಥರಿ 
ವ್ಹಿಸತವ್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳು್ನಂರ್ರದ್ಹಣ್ಬಿಡತಗಡ್ೆಮಥಡತವ್ುದಿಲ್ಿ್ಎಂದತ್ಉರ್ುರಿಸಲಥಗಿದೆ, 
ಮಯರನೆೇ್ ವ್ಾಕ್ತು್ ರ್ಪಥಸಣೆಯನತು್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ ಮಥಡಿಸಬ್ೆೇಕತ್ ಮರ್ತು್ ಕಥಮಗಥರಿ ವ್ಹಿಸತವ್ 
ಸಂಸ್ೆಾಗಳು ಮಯರನೆೇ ವ್ಾಕ್ತು ರ್ಪಥಸಣೆ್ಶತಲ್ಕ್ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ್ಅಂದಥಜತ್ವೆಚಿದ್ಶೆೇಕಡಥ್50ರಿಂದ್100ರಷ್ಟನತು್
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ್ ಬಿಡತಗಡೆ್ಮಥಡತರ್ುವೆ್ ಎಂದತ್ವ್ಹಿಸತವಿಕ್ೆ ಆದೆೇಶದ್ಷ್ರರ್ತು್ ಸಯಚ್ಚಸತವ್ುದರಿಂದ್
ಉರ್ುರವ್ು್ಸಿಿೇಕಥರಥಹತವಥಗಿಲಿ್. 
ಕಥಮಗಥರಿ್ ಬಿಲ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ, ಮಯರನೆೇ ವ್ಾಕ್ತು ಮೇಲ್ಲಿಚಥರಣ/ೆಗತಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂರ್ರಣ್ ವ್ರದಿಗಳ್
ಅನತಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ,್ ವ್ಲ್ಯ್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಥ್ ಕಚೆೇರಿಗಳು/ಎಸ್್ಇ್ ಕಚೆೇರಿಗಳಿಂದ್ ಗತಣಮಟ್ಟ 
ನಿಯಂರ್ರಣ್ಮಥನದಂಡಗಳನತು್ಅನತಸರಿಸಲ್ತ್ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆಯಂಡ್ಕಥಯತವಿಧ್ಥನವ್ನತು್
ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಲ್ತ್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ್ಸ್ಥಧಾವಥಗಲ್ಲಲಿ್. 

 

 

 
5.6.4 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಪರಮತಖ ಲೊೇಪಗಳು: 
• ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳ್ ಕಂಡಿಕೆ 205, ವಿಭಥಗ್ 27ರ್ ಸಯಚನಗೆಳ್ ಅನತಸ್ಥರ,್

ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ್ ಕಂಡತಬರತವ್್ ಲೆಯೇಪಗಳು್ ಅಥವಥ್ ರ್ಪತಪಗಳನತು್ ಆಕೆ್ಷೇಪಣಥ್ ವ್ಹಿಯಲ್ಲಿ್
ನಮಯದಿಸಬ್ೆೇಕತ.್ ಇವ್ುಗಳನತು್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ್ ಅಗರ್ಾವಿರತವ್ಂತೆ್ ವಿಭಥಗಿೇಯ್
ಲೆಕಥಕಧಿಕಥರಿ/್ಲೆಕಕ್ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ್ಅನತಸರಿಸಿಲ್ಿ. 

• ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ ನಿಗದಿರ್್ ದಿನಥಂಕದಯೆಳಗೆ24್ ಮಥಸಿಕ್ ಲೆಕಕಗಳನತು್ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಗೆ್
ಒದಗಿಸತತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ,್ಇದತ್ಮಥಸಿಕ್ಲೆಕಕಗಳ ರ್ಯಥರಿಕಯೆ್ಮೇಲೆ್ಪರಿಣಥಮ್ಬಿೇರತತಿುರ್ತು್ಮರ್ತು್
ವಿಳಂಬವ್ು್ಐದತ್ದಿನಗಳಿಂದ್72 ದಿನಗಳವ್ರೆಗ್ೆಇರ್ತು. 

• ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನಥ್ಅಧಿಕಥರಿಗಳು್ಯಥವ್ುದೆೇ್ಲೆಡಜರ್ಲೆಕಕಗಳನತು್ನಿವ್ತಹಿಸಲ್ಲಲ್ಿ್ಮರ್ತು್ಮಥಸಿಕ್
ಕಯೆರೇಢೇಕೃರ್ ಲೆಕಕಪರ್ರಗಳನತು ಸಿದಧಪಡಿಸತತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ,್ತೆೈಮಥಸಿಕ,್ಅಧತವಥರ್ಷತಕ್
ಬ್ಥಾಲೆನ್್ಸ್ ಶಿೇಟ್್ಗಳು,್ ಲಥಭ್್ ಮರ್ತು್ ನಷ್ಟದ್ ರ್ಖುೆೆಃಗಳನತು ರ್ಯಥರಿಸಲಥಗಿಲ್ಿ್ ಮರ್ತು್
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ವ್ಾವ್ಸ್ಥಾಪಕ್ನಿದೆೇತಶಕರಿಗೆ/ ನಿದೆೇತಶಕ ಮಂಡಳಿಗ್ೆಸಲ್ಲಿಸಲಥಗಿಲಿ್. 

• ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ ವ್ಾವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೆೇತಶಕರತ ಅನತಮೇದಿಸಿದಂರ್ಹ್ ಉಪ-್ ಹಣಕಥಸತ್
ಅಧಿಕಥರಿ,್ಆಂರ್ರಿಕ್ಲೆಕಕ್ಪರಿಶ ೆೇಧಕರತ್ಮರ್ತು್ ಶಥಸನಬದಧ್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧಕರ್ತೆೈಮಥಸಿಕ್

 
24 ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ೇಧನಥ್ಅಧಿಕಥರಿಗಳಿಗೆ್ಮಥಸಿಕ್ಲಕೆಕಪರ್ರಗಳನತು್ಸಲ್ಲಸಿಲ್ತ್ನಿಗದಿರ್್ದಿನಥಂಕಗಳು್ಮತಂದಿನ್ತಿಂಗಳ್10್ನೆೇ್ತಥರಿೇಖಿನಂದತ್
ಖಥತೆಗಳನತು್ಸಲ್ಲಸಿಬ್ೆೇಕತ. 

 

ಶಫಯರಸತ 8: ರಥಜಾ್ ಸಕಥತರವ್ು್ ಮಯರತ್ ಹಂರ್ದ್ ಗತಣಮಟ್ಟ್ ನಿವ್ತಹಣಥ್ ವ್ಾವ್ಸೆ್ಾಯ್
ಅನತಷ್ಥಠನವ್ನತು್ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಿಕೆಯಳುಬ್ೆೇಕತ್ಮರ್ತು್ ನಿರ್ಷಕಿಯ್ಗತಣಮಟ್ಟ್ ನಿಯಂರ್ರಣ್ವಿಭಥಗಗಳನತು್
ಕಥಯೇತನತಮಖಗಯೆಳಿಸಬೆ್ೇಕತ. 
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ಪರವಥಸ್ಕಥಯತಕರಮ್ಮರ್ತು್ಅವ್ರತ್ಭೆೇಟ್ಟ್ನಿೇಡಿದ್ಮರ್ತು್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆ್ಮಥಡಿದ್ಉಪ-
ವಿಭಥಗಗಳ್ವಿವ್ರಗಳು್ದಥಖಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಿ. 

• ಕಂಡಿಕೆ 163 ಮರ್ತು್ 164ರಲ್ಲಿ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ,  ಕಥಮಗಥರಿ್ವಿಭಥಗವ್ು ಕಥಮಗಥರಿ ವೆಚಿ್
ಮರ್ತು್ ಮಥಸಿಕ್ ಪರಗತಿ್ ವ್ರದಿ್ಮರ್ತು್ ಕಥಮಗಥರಿ ಬಿಲ್ಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಕೈೆಗಯೆಂಡ್
ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯ್ವಿವ್ರಗಳು್ಸಹ್ದಥಖಲೆಯಲ್ಲಿ್ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಕಥಮಗಥರಿ ಬಿಲ್ಗಳನತು್ ವಿಭಥಗಿೇಯ್ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ್ ಎಇ್ ಮರ್ತು್ ಎಇಇ್ (ತಥಂತಿರಕ) ಅವ್ರತ್
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತತಿುದಥಾರ್ೆ ಮರ್ತು್ ದೃಢೇಕರಿಸತತಿುದಥಾರೆ. ಲೆಕಕಗಳು/ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಗಳ್ ಅಂತಿಮಗೆಯಳಿಸತವಿಕೆಯ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಯ್ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥಗತರ್ುದೆ್ಮರ್ತು್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳಿಗ್ೆರವಥನಿಸಲಥಗತರ್ುದ್ೆ
ಮರ್ತು್ಮಥಸಿಕ್ಲೆಕಕಗಳು/ಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯಥಗದ್ಲಥಭ್್ಮರ್ತು್ನಷ್ಟದ್ರ್ಖುೆೆಃಗಳನತು್ಸಕ್ಷಮ್ಪಥರಧಿಕಥರಕೆಕ 
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ತ್ ಕರಮಗಳನತು್ ತೆಗದೆತಕೆಯಳುಲಥಗತರ್ುದ್ೆ ಎಂದತ್ಉರ್ುರಿಸಲಥಗಿದ.ೆ ಇದಲ್ಿದೆ,್ಉಪ್ಹಣಕಥಸತ್
ಅಧಿಕಥರಿಯತ,್ಕಂಪನಿಯತ್ನೆೇಮಿಸಿಕಯೆಂಡಿರತವ್್ಪಯವ್ತ-್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧಕರತ್ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವ್ರದಿಗಳನತು್
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತತಥುರೆ. 
ಎಇ/ಎಇಇ ಮಯಲ್ಕ್ಕಥಮಗಥರಿ ಬಿಲ್ಗಳ್ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ್ಆಗಿರತವ್್ಪತರಥವೆಯಥಗಿ್ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್
ಸಮಥತನಿೇಯ ದಥಖಲೆಗಳನತು್ ಒದಗಿಸಲ್ತ್ ವಿಫಲ್ವಥದ್ ಕಥರಣ್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ಉರ್ುರಗಳು್
ಸಮಥತನಿೇಯವಥಗಿಲ್ಿ. ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೆೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗರ್ಾವಿರತವ್ಂತೆ,್ ಪರಿಹಥರ್ ಕರಮಗಳನತು್
ದಥಖಲ್ಲಸಲ್ತ್ ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆ್ ಪತಸುಕವ್ನತು್ ನಿವ್ತಹಿಸಲಥಗಿಲ್ಿ್ ಮರ್ತು್ ವಿಭಥಗಿೇಯ್ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ್
ನೆೇಮಕಗಯೆಂಡಿದಾ್ ಪಯವ್ತ-ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ೇಧಕರತ್ ನಿಯರ್ಕಥಲ್ಲಕ್ ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆಯನತು್ ನಡೆಸಲ್ಲಲ್ಿವಥಗಿ್
ಲೆಯೇಪಗಳನತು್ರ್ಪಿಪಸಲಥಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
5.6.5 ದಯಖಲೆಗಳು/ರ್ಹಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ವಿ ನೂಾನತೆ್ಗಳು 
ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೆೇಶಗಳ್ ವಿಭಥಗ್ 10 ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸತವಿಕಯೆ್
ದಥಖಲಥತಿಯನತು್ ನಿಗದಿಪಡಿಸತರ್ುದೆ. ಇಇ/ಎಇಇ/ಎಇಗಳು್ಮರ್ತು್ ಜೆಇ್ಇವ್ರತಗಳು್ ರ್ಮಮ್ಉಪ-
ವಿಭಥಗಗಳಲ್ಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಲೆಡಜರ್ಗಳು,್ ವ್ಹಿಗಳು್ ಇತಥಾದಿಗಳ್
ನಿವ್ತಹಣೆಯಲ್ಲಿ್ ಗರಿಷ್ಠ್ ಕಥಳಜಿಯನತು್ ತೆಗದೆತಕಯೆಳುಬ್ೆೇಕಥಗತರ್ುದೆ. ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ಈ್ ಕಳೆಗಿನ್
ನಯಾನತೆಗಳನತು್ಗಮನಿಸಿರ್ತ: 
➢ ಮಥಪನ್ಪತಸುಕಗಳ್ಅಸಮಪತಕ್ನಿವ್ತಹಣೆ್ಮರ್ತು್ಅದರಲ್ಲಿನ್ನಮಯದತಗಳು. 
➢ ದಥಸ್ಥುನತ್ವ್ಹಿಗಳಲ್ಲಿ್ಮಥಪನ ಪತಸುಕಗಳ್ಲೆಕಕ್ಇಡದಿರತವ್ುದತ. 
➢ ನಥಮಿನಲ್ಮಸಟರ್ರೆಯೇಲ್ಗಳ್ನಿವ್ತಹಣೆ್ಮಥಡದಿರತವ್ುದತ್ಮರ್ತು್ಅದರ್ಸಿಿೇಕೃತಿ್ಮರ್ತು್ 
       ನಿೇಡಿಕ.ೆ 
➢ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳು್ದೆೈನಂದಿನ/ಪಥಕ್ಷಿಕ್ಕಯಲ್ಲಕಥಮಿತಕರ್ವ್ರದಿಗಳನತು್ಕೆೇಂದರ್ಕಛೆೇರಿಗೆ್ 
       ಸಲಿ್ಲಸದಿರತವ್ುದತ. 
➢ ನಗದತ್ಪತಸುಕಗಳ್ಅಸಮಪತಕ್ನಿವ್ತಹಣೆ್ಮರ್ತು್ಶಿಲ್ತಕಗಳ್ಸಮನಿಯ್ಮಥಡದಿರತವ್ುದತ್ 
       ಮರ್ತು್ಕಥಮಗಥರಿ್ನಗದತ್ಪತಸುಕದ್ನಿವ್ತಹಣೆ್ಮಥಡದಿರತವ್ುದತ. 
➢ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ವಿವ್ರಗಳು,್ಅವ್ುಗಳ್ಅಂದಥಜತ್ಮೌಲ್ಾ,್ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಂಡ್ಕಥಮಗಥರಿಯ್ 
       ವೆಚಿ,್ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ್ಮಥಡಿದ್ವಥಸುವಿಕ್ವೆಚಿ್ಮರ್ತು್ಪರತಿ್ಕಥಮಗಥರಿಯ್ಉಳಿತಥಯದ್     
       ವಿವ್ರಗಳನತು್ಸಯಚ್ಚಸತವ್್ಮಥಸಿಕ್ಕಥಮಗಥರಿ್ಪರಗತಿ್ವ್ರದಿಗಳನತು್ನಿವ್ತಹಣೆ್  
       ಮಥಡದಿರತವ್ುದತ. 
➢ ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆ್ವ್ಹಿ,್ಕಥಮಗಥರಿ್ವ್ಹಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪು ಕಥಮಗಥರಿ ವ್ಹಿಗಳನಯು್ಸಹ್ನಿವ್ತಹಣೆ  
       ಮಥಡಲಥಗಿಲಿ್. 
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ಪರರ್ತಾರ್ುರವಥಗಿ್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಸಯಚ್ಚಸಿದಂತೆ್ ದಥಖಲೆಗಳನತು್ ನಿವ್ತಹಿಸಲ್ತ್
ಅಗರ್ಾ್ಸಯಚನೆಗಳನತು್ನಿೇಡಲ್ತ್ಒಪಿಪಕಯೆಂಡಿರ್ತ್ಮರ್ತು್ಸಮಮತಿಸಿರ್ತ. 
 
 

 

 

 

5.7 ನೆೇಮಕಯತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ  

ಸ್ಥಾಯಿ್ಆದೆೇಶಗಳ್ಅನತಸ್ಥರ,್ನಿಗಮದಲ್ಲಿ್ಕಥಲ್ಕಥಲ್ಕಕೆ್ಉದಭವಿಸತವ್್ಖಥಲ್ಲ್ಹತದೆಾಗಳನತು್ನೆೇಮಕಥತಿ,್
ಬಡಿು್ ಅಥವಥ್ ರಥಜಾದಿಂದ್ ಸಯಕು್ ವ್ಾಕ್ತುಗಳ್ ನಿಯೇಜನೆಯ್ಮಯಲ್ಕ್ ಭ್ತಿತ್ ಮಥಡಬ್ೆೇಕತ್ ಮರ್ತು್
ಬ್ೆಂಗಳ ರತ್ಮರ್ತು್ ಕೇೆಂದರ್ ಕಛೇೆರಿಯತ್ ಸಯಚ್ಚಸಿದಂರ್ಹ್ ಇರ್ರ್ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ್ ರ್ರಬೆ್ೇತಿ್ ಶಿಬಿರಗಳನತು್
ಏಪತಡಿಸಬ್ೇೆಕತ. ಕಳೆ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ್ವಿವಿಧ್ತಥಂತಿರಕ್ಸಿಬಬಂದಿಗಥಗಿ್ನಡೆಸಿದ್ರ್ರಬೆ್ೇತಿ್ಶಿಬಿರಗಳ್ವಿವ್ರಗಳು್
ಮರ್ತು್ನೆೇಮಕಥತಿಯ್ವಿವ್ರಗಳನತು್ಒದಗಿಸಲಥಗಿಲ್ಿ್(ಮಥರ್ಚತ್2022). 

ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ರ್ನು್ಸತತಯೆುೇಲೆಯ್(ಏಪಿರಲ್2018) ಮಯಲ್ಕ್ವ್ಲ್ಯ್ಕಚೆೇರಿ,್ವಿಭಥಗಿೇಯ್ಕಚೆೇರಿ್
ಮರ್ತು್ಉಪ-ವಿಭಥಗಳಿಗ್ೆತಥಂತಿರಕ್ಮರ್ತು್ಕಛೇೆರಿ್ಸಿಬಬಂದಿಯ್ಅಗರ್ಾವ್ನತು್ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸತತಯೆುೇಲೆಯ್
ಪರಕಥರ,್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ಕಥಯತಗಳನತು್ ನಿವ್ತಹಿಸಲ್ತ್ ಪರತಿ್ ಉಪ-ವಿಭಥಗಗಳ್ ಪರಿಷ್ೃರ್್ ಸಿಬಬಂದಿ್
ಮಥದರಿಯತ್ಕೆಳಗಿನ್ಕೆಯೇಷ್ಟಕ್5.2ರಲ್ಲಿ್ತೆಯೇರಿಸಿದಂತಿರ್ತು: 

ಕೊೇಷ್ಿಕ್ 5.2: ಪರತಿ ಉಪ-ವಿಭಯಗಕೆಕ ಸಿಬಿಂದಿ ಮಯದರಿ 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ೆಾ ಪದರ್ೃಂದ ಅಗತ್ಾತ್ೆ 

01 ಎಇ/ಜೆಇ ಒಂದತ್- ವಥರ್ಷತಕ್ಪರತಿ್₹5 ಕಯೆೇಟ್ಟಯಷ್ತಟ್
ಮೌಲ್ಾದ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳಿಗ್ೆ 

02 
ಮದಲೆೇ್ದಜತೆ್ಸಹಥಯಕ/ 
ಎರಡನೆೇ್ದಜೆತ್ಸಹಥಯಕ/ 
ಜಿಎಸ್್ಟ್ಟ್ಕೆಲ್ಸ 

ಎರಡತ್- ಮಥಸಿಕ್ಕಥಮಗಥರಿ್ಬಿಲ್ತಿಗಳು,್ಮಥಸಿಕ್
ಲೆಕಕಗಳು,್ಜಿಎಸ್್ಟ್ಟ್ಒಳಗಯೆಂಡಂತೆ್ತೆರಿಗೆ್ದಥಖಲ್ೆ
ಸಿದಾಪಡಿಸಲ್ತ್ 

03 ಡಥಟಥ್ಎಂಟ್ಟರ್ಆಪರೇೆಟ್ರ್ ಎರಡತ 
04 ಕಥಮಗಥರಿ್ಪರಿವಿೇಕ್ಷರತ ಒಂದತ್- ಪರತಿ್ಎಇ/ಜೆಇಗೆ್ 
ಆಧ್ಥರ: ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್್ಸತತೆಯುೇಲ್ೆದಿನಥಂಕ್೫.೪.೨೦೧೮ 

ಸಿಬಬಂದಿ ಅವ್ಶಾಕತೆಯತ ಕಥಮಗಥರಿ್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳು್ ವ್ಹಿಸತವ್್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಪರಮಥಣವ್ನತು್
ಆಧರಿಸಿ್ ವ್ಷ್ತದಿಂದ್ ವ್ಷ್ತಕಕೆ್ ಬದಲಥಗತವ್್ ಕಥರಣ, ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಯೆೇಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನಂತೆ್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್
ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆಯಂಡ್ಸಿಬಬಂದಿ್ಮಥದರಿ್ಅಗರ್ಾತೆಯತ್ದೆಯೇಷ್ಪಯರಿರ್ವಥಗಿದೆ. 

ಶಫಯರಸತ 9: ಕಟೆ್ಟಪಿಪಿ್ಕಥಯಾಯ್ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಲೆಯೇಕೆಯೇಪಯೇಗಿ್ಇಲಥಖೆಯ್ಲೆಕಕಪರ್ರ್ಸಂಹಿತೆ್
ಮರ್ತು್ಇಲಥಖಥ್ಸಂಹಿತಗೆಳ್ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು್ಮರ್ತು್ಸಂಬಂಧಿರ್್ಇರ್ರ್ಶಥಸನಬದಾ್ನಿಯಮಗಳು್
ಹಥಗಯ್ಖರಿೇದಿ್ಮರ್ತು್ಅನತಷ್ಥಟನಕಕೆ್ಸಂಬಂಧಿರ್್ಮಥಗತಸಯಚ್ಚಗಳನತು್ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ತಟಕಯೆಂಡತ್ರಥಜಾ್
ಸಕಥತರವ್ು್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ್ ಸ್ಥಾಯಿ್ ಆದೇೆಶಗಳ್ ನಿಯರ್ಕಥಲ್ಲಕ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನತು್
ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಿಕೆಯಳುಬ್ೆೇಕತ.್ ್ದರಪಟ್ಟಟ್ಮರ್ತು್ಚಥಲ್ಲು್ಮಥರತಕಟೆಟ್ದರಗಳಿಗ್ೆಅನತಗತಣವಥಗಿ್ದರಗಳ್
ನಿರಂರ್ರ್ನವಿೇಕರಣಕಥಕಗಿ್ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್್ಕಥಯತವಿಧ್ಥನವ್ನತು್ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಬ್ೇೆಕತ. 
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೫.೭.೧  ಉಪ-ವಿಭಯಗಗಳಲ್ವಿನ ಮತಖಾ ಕಯಯವಗಳನತು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ತ ಖ್ಯಯಂ ಸಿಬಿಂದಿ 
ಕೊರತ್/ೆಇಲ್ಿದಿರತರ್ುದತ 

ಪರತಿ್ವ್ಷ್ತವ್ೂ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ್ವ್ಹಿಸಲಥದ್ಹೆಚಿ್ಚನ್ಸಂಖಾೆಯ್ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ಪರಿಗಣಸಿದಥಗ,್
ವಿಭಥಗ/ಉಪ-ವಿಭಥಗದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿರ್್ಮರ್ತು್ ತಥಂತಿರಕ್ ಕಥಯತಗಳನತು್ ಸತಗಮವಥಗಿ್ ನಿವ್ತಹಿಸಲ್ತ್
ಮರ್ತು್ ಸಮಯೇಚ್ಚರ್ವಥಗಿ್ ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ಅಹತ್ಸಿಬಬಂದಿಯ್ಅಗರ್ಾವಿದೆ. ಆದರ,ೆ್ ಕಳೆಗಿನ್
ಕೊೇಷ್ಿಕ್ 5.3ರಲ್ಲಿ್ವಿವ್ರಿಸಿದಂತ್ೆಸಿಬಬಂದಿಗಳ್ಗಮನಥಹತ್ಕೆಯರತಯೆಿರ್ತು: 

ಕೊೇಷ್ಿಕ್ 5.3: ಫೆಬರರ್ರಿ 2022ರಲ್ವಿದೆಂತ್ೆ, ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ ನಲ್ವಿ ಮಂಜರಯದ ಹತದೆೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಯಯವನಿರ್ವಹಿಸತತಿುರತರ್ರ್ರತ 

ಹತದೆೆಯ ಹೆಸರತ ಮಂಜೂರಯದ 
ಹತದೆೆ (ಎ) 

ಕಯಯವನಿರ್ವಹಿಸತತಿುರತರ್ 
ಖ್ಯಯಂ ನೌಕ್ರರತ (ಬಿ) 

ಸಿಬಿಂದಿ ಕೊರತ್ ೆ
(ಸಿ=ಎ-ಬಿ) 

ಎಇ/ಜೆಇ 196 85 111 (57) 
ಮದಲೆೇ್ದಜೆತ್ಸಹಥಯಕ/ ಎರಡನೆೇ್
ದಜೆತ್ಸಹಥಯಕ/ ಜಿಎಸ್್ಟ್ಟ್ಕಲೆ್ಸ 176 115 61 (35) 

ಡಥಟಥ್ಎಂಟ್ಟರ್ಆಪರೇೆಟ್ರ್ 30 13 17 (57) 
ಕಥಮಗಥರಿ ಪರಿವಿೇಕ್ಷರತ 223 128 95 (43) 
ಎಸ್್ಇಗಳು್(ವ್ಲ್ಯ್ಕಛೆೇರಿ) 06 05 1 (20) 
ಇಇ್(ವಿಭಥಗಿೇಯ್ಕಛೆೇರಿ) 33 28 05 (15) 
ಎಇಇ್(ಉಪ-ವಿಭಥಗ್ಕಛೆೇರಿ) 74 68 06 (8) 
ಒಟ್ತಟ 738 442 296 (40) 
ಆಧ್ಥರ: ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಒದಗಿಸಿದ್ಸಿಬಬಂದಿ್ರ್ಖೆುೆಃ. 
*ಕಂಸದಲ್ಲ್ಿಶೆೇಕಡಥವಥರತ್ಸಯಚ್ಚಸಲಥಗಿದೆ. 

ಮಂಜಯರಥದ್ 738 ಹತದೆಾಗಳಿಗ ೆ ಪರತಿಯಥಗಿ್ ಕೇೆವ್ಲ್್ 442 ಮಂದಿ್ (ಶೆೇಕಡ್ 60) 
ಕಥಯತನಿವ್ತಹಿಸತತಿುದಥಾರೆ್ಮರ್ತು್296 ಸಿಬಬಂದಿ್ಕಯೆರತೆಯಿದೆ (ಶೆೇಕಡ 40) ಎಂಬತದನತು ಕೊೇಷ್ಿಕ್ 
5.3ರಲ್ಲಿ್ನೆಯೇಡಬಹತದಥಗಿದೆ. 

ಅಗರ್ಾ್ಮಥನವ್ಶಕ್ತುಯ್ಅನತಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ,್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ವ್ರದಿಯ್ಹಿಂದಿನ್ಅಧ್ಥಾಯಗಳಲ್ಲಿ್
ಚಚ್ಚತಸಿದಂತೆ್ ಅಂದಥಜತಪಟ್ಟಟಗಳ್ ರ್ಯಥರಿಕೆ,್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳ್ ಅನತಷ್ಥಠನದಲ್ಲಿ್ ವಿಳಂಬ,್ ಅಳತಗೆಳ್
ದಥಖಲಥತಿಗಳಂರ್ಹ ತಥಂತಿರಕ್ಮರ್ತು್ಲೆಕಕಪರ್ರ್ಕಥಯತಗಳನತು್ನಿವ್ತಹಿಸತವ್ಲ್ಲಿ್ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ 
ನಯಾನತೆಗಳನತು್ಗಮನಿಸಿದೆ. 

ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ಮೇಲ್ಲನ್ಅಂಶಗಳನತು್ಗಮನಕಕೆ್ರ್ಂದಥಗ, ರಥಜಾ್ಸಕಥತರವ್ು ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ್
ಖಥಯಂ್ ಸಿಬಬಂದಿಯ್ ತಿೇವ್ರ್ ಕಯೆರತಯೆಿದೆ್ ಎಂದತ್ ಒಪಿಪಕಯೆಂಡಿರ್ತ. ಇದರಿಂದಥಗಿ್ ವಿವಿಧ್
ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ಕಥಯತಗರ್ಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ಹೆಯರಗತತಿುಗೆ್ಸಿಬಬಂದಿಯನತು್ನಿಯೇಜಿಸಲಥಗತತಿುದೆ್ಮರ್ತು್
ಕರ್ತವ್ಾಗಳನತು್ ಸಮಥತವಥಗಿ್ ನಿವ್ತಹಿಸಲ್ತ್ ತಥಂತಿರಕ್ ಮರ್ತು್ ಲೆಕಕಪರ್ರ್ ವಿಭಥಗವ್ನತು್ ಬಲ್ಪಡಿಸಲ್ತ್
ಪದವ್ೃಂದ್ ಮರ್ತು್ ನೆೇಮಕಥತಿ್ ನಿಯಮಗಳ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ್ ಬಗೆೆ್ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಥಗತತಿುದೆ್ ಎಂದತ್
ಉರ್ುರಿಸಿರ್ತ. 

ಹೆಯರಗತತಿುಗೆ್ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು್ ಲೆಕಕಪರ್ರ್ ನಿವ್ತಹಣೆ,್ ಅಳತೆ್ ದಥಖಲ್ಲಸತವ್ುದತ,್ ಮರ್ತು್ ಕಯಲ್ಲ್ ಮರ್ತು್
ಸ್ಥಮಗಿರಗಳ್ ಖರಿೇದಿಗಥಗಿ್ ಗಮನಥಹತ್ಮರ್ುವ್ನತು್ ಪಥವ್ತಿಯಥಗತತಿುರತವ್್ ಗತಂಪತ್ ನಥಯಕರತಗಳ್
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ರಯಪದಲ್ಲಿ್ ಮತಖಾ ಕಥಯತಗಳನತು ನಿವ್ತಹಿಸತತಿುರತವ್ುದನತು್ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆಯತ್ ಗಮನಿಸಿರ್ತ. 
ಹಿೇಗಥಗಿ, ಪರಮತಖ್ ಕಥಯತನಿವ್ತಹಣೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ಲೆಯೇಪಗಳ್ ಮೇಲೆ್ ಹೆಯಣೆಗಥರಿಕ್ೆ ಹೆಯರಿಸಲ್ತ್
ಸ್ಥಧಾವಥಗಲ್ಲಲಿ್. ಕಂಪನಿಯತ್ ವಿವಿಧ್ ಪದವ್ೃಂದಗಳಲ್ಲಿ್ 76 ಹತದೆಾಗಳನತು್ ಭ್ತಿತ್ ಮಥಡಲ್ತ್ ಕರಮ್
ಕೈೆಗಯೆಂಡಿದೆ್ ಎಂದತ್ಉರ್ುರಿಸಲಥಯಿರ್ತ. ಅಲ್ಿದ,ೆ್ ಆಂರ್ರಿಕ್ ರ್ರಬೆ್ೇತಿ್ ನಿೇಡಲ್ಯ್ ಅಗರ್ಾ್ ಕರಮವ್ನತು್
ಕೈೆಗಯೆಳುಲಥಗಿದೆ. 

 

 

 

 

                       

 

ಬೆಂಗಳೂರತ                    (ಶಯಂತಿಪಿರಯ ಎಸ )  

ದಿನಯಂಕ್  ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲೇೆಖ್ಯಪಯಲ್ರತ (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆ-I)
                           
                        ಕ್ನಯವಟಕ್ 

 

 

ಮೇಲ್ತರತಜತ ಮಯಡಲಯಗ್ರದೆ 

 

 

 

 

ನರ್ದಹೆಲ್ವ                 (ಗ್ರರಿೇಶ  ಚ್ಂದರ ಮತಮತವ) 

ದಿನಯಂಕ್             ಭಯರತ್ದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು ಮಹಯಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೇಧಕ್ರತ 

ಶಫಯರಸತ-10: ವ್ಹಿಸಲಥದ್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ ಸಕಥಲ್ದಲ್ಲಿ್ ಪಯಣತಗೆಯಳಿಸಲ್ತ್ ಲ್ಭ್ಾವಿರತವ್್
ಮಥನವ್ಶಕ್ತುಯ್ಆಧ್ಥರದ್ಮೇಲೆ್ ಕಆೆರ್ಐಡಿಎಲ್್ ಕಥಮಗಥರಿಗಳನತು್ ಸಿಿೇಕರಿಸತವ್ುದನತು ಅಥವಥ್
ನಿರಥಕರಿಸತವ್ುದನತು್ರಥಜಾ್ಸಕಥತರವ್ು್ಖಚ್ಚರ್ಪಡಿಸಿಕೆಯಳುಬ್ೆೇಕತ. 









ಅನುಬಂಧಗಳು 

63 

ಅನುಬಂಧ-I  
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 1.5, ಪುಟ 4) 

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

 

 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಿಭಾಗದ ಹಯಸರು 
ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಲಯದ ಹಯಸರು 
ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ 

ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹಯಸರು  

1 ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ 

1 ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ವಿಭಾಗ-1 1 ಪೂವವ-II 
2 

ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ವಿಭಾಗ-4 
2 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 
3 ರಾಜರಾಜಯೇಶ್ವರಿ ನಗರ 

3 ಬಿಬಿಎಮ ಪಿ ವಿಭಾಗ-5 4 ಪೂವವ-I 

2 ಬಯಂಗಳೂರು 

4 ಬಿಎಮ ಆರ ಸಿಎಲ  5 ಬಿಎಮ ಆರ ಸಿಎಲ  
5 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಪಿುರ 6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಪಿುರ 
6 ಕಯೂೇಲಾರ 7 ಕಯೂೇಲಾರ 
7 ರಾಮನಗರ 8 ರಾಮನಗರ 

3 ಬಯಳಗಾವಿ 

8 
ವಿಜಯಪುರ 

9 ಬಸವನಬಾಗಯೇವಾಡಿ 
10 ವಿಜಯಪುರ 

9 ಗದಗ 11 ಗದಗ 
10 ಕಾರವಾರ 12 ಶಿರಸಿ 

4 ಸಯಂಟ್ರಲ  

11 ದಾವಣಗಯರಯ-1 13 ದಾವಣಗಯರಯ 
12 

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ 
14 ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ 
15 ಕ್ೂಡಿಿಗಿ 

13 ಶಿವಮೊಗಗ 16 ಶಿವಮೊಗಗ 

5 ಕ್ಲಬುರಗಿ 

14 ಕ್ಲಬುರಗಿ-1 17 ಕ್ಲಬುರಗಿ-1 
15 ಕ್ಲಬುರಗಿ-2 18 ಕ್ಲಬುರಗಿ-2 
16 

ಕಯೂಪಪಳ 
19 ಕಯೂಪಪಳ 
20 ಕಯೂಪಪಳ ನಯಲಯೂೇಗಿಪುರ 

6 ಮೈಸೂರು 

17 ಚಾಮರಾಜನಗರ 21 ಕಯೂಳ್ಯಿೇಗಾಲ 
18 ಮೈಸೂರು 22 ಮೈಸೂರು 
19 ಮಂಗಳೂರು 23 ಮಂಗಳೂರು 
20 ಉಡುಪಿ 24 ಉಡುಪಿ 
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ಅನುಬಂಧ II  
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 1.5, ಪುಟ 4) 

ಪರೇಕ್ಷಾ-ತನಿಖ್ ನಡ್ಸಿದ ಕಾಮಗಾರಗಳು  

ಕರಮ 
ಸಂಖ್ೆ 

ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹ್ಸರು 
ಕಾಮಗಾರಗಳ 

ಸಂಖ್ೆ 

ಪರೇಕ್ಷಾ-ತನಿಖ್ 
ನಡಸ್ಿದ ಒಟುಿ 

ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸಂಖ್ೆ 
1 ಬಸವನಬಾಗಯೇವಾಡಿ 1,636 54 
2 ಬಿಎಮ ಆರ ಸಿಎಲ  69 18 
3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಪಿುರ 1,161 57 
4 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 5,074 129 
5 ದಾವಣಗಯರಯ 843 52 
6 ಪೂವವ-I 3,186 93 
7 ಪೂವವ-II 1,024 80 
8 ಗದಗ 1,416 60 
9 ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ 373 26 
10 ಕ್ಲಬುರಗಿ-I 1,363 48 
11 ಕ್ಲಬುರಗಿ-II 1,266 65 
12 ಕಯೂೇಲಾರ 2,113 68 
13 ಕಯೂಳ್ಯಿೇಗಾಲ 608 42 
14 ಕಯೂಪಪಳ 645 30 
15 ಕಯೂಪಪಳ ನಯಲಯೂೇಗಿಪುರ 1,649 52 
16 ಕ್ೂಡಿಿಗಿ 548 28 
17 ಮಂಗಳೂರು 2,965 44 
18 ಮೈಸೂರು 862 38 
19 ರಾಜರಾಜಯೇಶ್ವರಿನಗರ 1,928 126 
20 ರಾಮನಗರ 1,159 78 
21 ಶಿವಮೊಗಗ 2,602 56 
22 ಶಿರಸಿ 531 39 
23 ಉಡುಪಿ 3,015 52 
24 ವಿಜಯಪುರ 1,870 44 

  ಒಟುಿ 37,906 1,379 
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