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ಅಧ್ಯಾಯ-I 

 

¦ÃpPÉ 

1.1. ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರ ಈ ವರದಿಯು ಸರ್ಾಾರಿ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತುು ಸ್ಾಾಯತು ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ 
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅನಾಯವಾಗುವ ರ್ಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುು ಸಕ್ಷಮ 
ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರಗಳು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಆದೆೋಶಗಳು ಮತುು ಸೂಚನೆಗಳನುು 
ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತಿುದೆಯೋ ಎಂಬುದನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರ್ೊಳಳಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ ಘಟಕ್ಗಳ 
ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯನುು ಉಲೆಲೋಖಿಸುತುದೆ.  
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಪರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸರ್ಾಂಗದ ಗಮನರ್ಕೆ ತರುವುದು ವರದಿಯ 
ಪರಮುಖ ಉದೆದೋಶವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳು ರ್ಾರಾಾಂಗವು ಸರಿಪಡಿಸುವ 
ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುರೆ್ೂಳಳಲು ಮತುು ನಿೋತಿಗಳನುು ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ನಿವಾಹಣೆಗೆ 
ರ್ಾರಣವಾಗುವ ನಿದೆೋಾಶನಗಳನುು ನಿೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿರ್ೂೆಡುತುದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿೋಗ,ೆ 
ಅದು ಉತುಮ ಆಡಳಿತರ್ಕೆ ರ್ೂೆಡುಗೆಯನೂು ನಿೋಡುತುದೆ. 

ಈ ಅಧಾಯಯವು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಯೋಜ್ನೆ ಮತುು ವಾಯಪಿುಯನುು ವಿವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 
ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಮೋಲಿನ ಅನುಪ್ಾಲನೆಯ ಸ್ಾರಾಂಶವನೂು ನಿೋಡುತುದೆ.  ಈ 
ವರದಿಯ ಅಧಾಯಯ-II ಸರ್ಾಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತುು ಸ್ಾಾಯತು ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲಿಲನ ಅನುಸರಣಾ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಅವಲೊೋಕ್ನಗಳಿಂದ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಆಯವ್ಾಯ ಚಿತ್ರಣ 

1.2. ೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಆಯವಯಯ ಅಂದಾಜ್ುಗಳು ಮತುು ಅದರೆ್ಕ ಪರತಿರಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ಮಾಡಿದ ವಾಸುವಿಕ್ ವೆಚಚಗಳು ರ್ಳೆಗಿನ ರ್ೊೋಷಟಕ್ದಲಿಲ ತೊೋರಿಸಿದಂತಿದದವು: 
ಕ   ೋಷ್ಟಕ ಸಂ ಖ್ ಾ ೧.೧:  ೨೦ ೧೫ -೧೬ ರಂ ದ  ೨೦ ೧೯ - ೨೦ ರ ಅವ್ ಧಿಯ ಲ್ಲ ಿ ಆಯವ್ ಾ ಯ ಅಂ ದಯಜ ು ಮತ್ುು ರಯಜ ಾ ಸಕಯ ಾರ ದಂ ದ  

ವಯಸು ವಿಕ  ವ ಚ್ ಚ  
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲಿಲ) 

ವ ಚ್ ಚ 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಆ ಯವ್ಾಯ 
ಅಂದಯ ಜು ವಯಸ ುವಿಕ ಆ ಯವ್ಾಯ 

ಅಂದಯ ಜು ವಯಸ ುವಿಕ ಆ ಯವ್ಾಯ 
ಅಂದಯ ಜು ವಯಸ ುವಿಕ ಆ ಯವ್ಾಯ 

ಅಂದಯ ಜು ವಯಸ ುವಿಕ ಆ ಯವ್ಾಯ 
ಅಂದಯ ಜು ವಯಸ ುವಿಕ 

ಸ್ಾಮಾನಯ ಸ್ೆೋವಗೆಳು 30,997 30,799 35,018 31,265 38,009 34,484 45,744 42,655 50,492 48,824 

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ೆೋವಗೆಳು 45,728 46,307 50,960 54,549 55,887 58,652 70,226 67,935 71,350 66,373 

ಆರ್ಥಾಕ್ ಸ್ೆೋವೆಗಳು 32,175 33,846 38,277 40,421 43,671 42,856 44,152 48,285 52,907 52,636 

ಸಹಾರಾನುದಾನಗಳು ಮತುು ವಂತಿಗಗೆಳು 6,549 6,076 5,980 5,686 7,187 6,490 6,167 5,425 6,856 6,425 

ಒಟ್ ುಟ (1) 1,15,449 1,17,028 1,30,235 1,31,921 1,44,754 1,42,482 1,66,289 1,64,300 1,81,605 1,74,258 

ಬಂಡವಾಳ ವಚೆಚ  20,564 20,713 25,716 28,150 32,033 30,667 35,246 34,659 40,080 35,530 

ವಿತರಿಸಿದ ಸ್ಾಲಗಳು ಮತುು ಮುಂಗಡಗಳು 733 657 625 1,934 1,597 5,093 5,817 4,487 2,503 4,069 

ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ್ ಋಣದ ಮರುಪ್ಾವತಿ 5,788 4,110 6,841 7,420 8,176 8,269 11,136 11,083 9,964 10,180 

ಸ್ಾಧಿಲಾಾರು ನಿಧಿ 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ್ ಲಕೆ್ಕ ವಿತರಣೆಗಳು 2,83,523 1,55,095* 3,42,036 1,67,154* 5,09,624 1,94,537* 5,10,667 2,34,330* 5,19,964 2,45,292* 

ಮುರ್ಾುಯ ಶಲುಕ - 27,118 - 34,354 - 26,184 - 22,004 - 34,463 

ಒಟ್ ುಟ (2) 3,10,613 2,07,693 3,75,223 2,39,012 5,51,435 2,64,750 5,62,871 3,06,563 5,72,516 3,29,534 

ಒಟ್ ುಟ ಮೊತ್ ು (1 + 2) 4,26,062 3,24,721 5,05,458 3,70,933 6,96,189 4,07,232 7,29,160 4,70,863 7,54,121 5,03,792 

* ಹೂಡಿರೆ್ಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿಲಲ 
ಮ ಲ: ವಾರ್ಷಾಕ್ ಹಣರ್ಾಸು ತ:ಖೆು ಮತುು ಸಂಬಂಧಿತ ವಷಾಗಳ ರಾಜ್ಯ ಹಣರ್ಾಸು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವರದಿಗಳು 
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ರಯಜಾ ಸ ಕಯಾರದ ಸ ಂಪ ನ್ ೂಲಗಳ  ಅನ್ವಯ 

1.3  ̀  7,54,121 ರ್ೂೆೋಟಿಗಳ ಒಟುಟ ಆಯವಯಯರ್ಕೆ ಪರತಿರಾಗಿ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಸಂಪನೂೂಲಗಳ 
ಅನಾಯವು ` 5,03,792 ರ್ೂೆೋಟಿ ಆಗಿತುು. 2015-೧೬ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ರಾಜ್ಯದ ಒಟುಟ 
ವೆಚಚವು (ರಾಜ್ಸಾ ವೆಚಚ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಲಗಳು ಮತುು ಮುಂಗಡಗಳು) ` 1,38,398 
ರ್ೂೆೋಟಿಗಳಿಂದ ` 2,13,857 ರ್ೂೆೋಟಿಗೆ ವೃದಿಿರಾಗಿ ಶೆೋಕ್ಡಾ 55ರಷುಟ ಏರಿರೆ್ರಾಗಿದದರ ೆ ಇದೆೋ 
ಅವಧಿಯಲಿಲ ರಾಜ್ಸಾ ವೆಚಚವು ` 1,17,028 ರ್ೂೆೋಟಿಯಂದ ` 1,74,258 ರ್ೂೆೋಟಿಗೆ ವೃದಿಿರಾಗಿ ಶೆೋಕ್ಡಾ 
೪೯ರಷುಟ ಏರಿರೆ್ರಾಗಿತುು. 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ರಾಜ್ಸಾ ವೆಚಚವು ಒಟುಟ ವೆಚಚದ 
ಶೆೋಕ್ಡಾ 80ರಿಂದ 85ರರ್ಷಟದದರೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚವು ಶೆೋಕ್ಡಾ 15ರಿಂದ 17ರರ್ಷಟತುು. 

2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ, ಒಟುಟ ವೆಚಚವು ವಾರ್ಷಾಕ್ ಸರಾಸರಿ ಶೆೋಕ್ಡಾ 12ರ ದರದಲಿಲ 
ಏರಿದರ ೆರಾಜ್ಸಾ ಸಿಾೋಕ್ೃತಿಗಳು ವಾರ್ಷಾಕ್ ಸರಾಸರಿ ಶೆೋಕ್ಡಾ 11ರ ದರದಲಿಲ  ಪರತಿಶತದಲಿಲ ಏರಿತು. 

ನಿ ರಂ ತ್ರ ಉಳಿ ತಯಯ ಗಳು 

1.4. ಕ್ಳದೆ ಐದು ವಷಾಗಳಲಿಲ ನಿರಂತರ ಉಳಿತಾಯಗಳ ಅನುದಾನವಾರು ವಿವರಗಳನುು ಅ ನ್ುಬಂಧ -೧ 
ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಭಯರ ತ್ ಸ ಕ ಯಾ ರದಂ ದ ಸ ಹ ಯ ಯಯನ್ ುದಯನ್ ಗಳು  

1.5. ಹಿಂದಿನ ವಷಾಗಳಿಗ ೆ ಹೊೋಲಿಸಿದರ ೆ ೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಭಾರತ 
ಸರ್ಾಾರದಿಂದ ಸಹಾರಾನುದಾನಗಳು, ರ್ಳೆಗಿನ ರ್ೂೆೋಷಟಕ್ದಲಿಲ ತೊೋರಿಸಿದಂತೆ, ಏರಿರೆ್ ಪರವೃತಿುಯಲಿಲದದವು  

ಕ   ೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ ಾ ೧.೨:  ಭ ಯರತ್ ಸಕಯ ಾರ ದಂ ದ ಸ್ವ ೋಕ ರಸ್ದ  ಸಹಯ ಯಯನ್ು ದಯನ್ಗ ಳು1 
(` ಕ   ೋ ಟಿಗ ಳ ಲ್ಲಿ) 

ವಿವ್ರಗಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಯೋಜ್ನೆೋತರ ಅನುದಾನಗಳು* 5,548 7,045 - - - 

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು* 8,105 8,102 - - - 

ರ್ೆೋಂದರ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು* 139 116 - - - 

ರ್ೆೋಂದರ ಪುರಸೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನಗಳು 

137 440 11,617 10,393 12,214 

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ವಗಾಾವಣೆಗಳು/ 
ಅನುದಾನಗಳು 

- - 7,316 11,714 17,593 

ಹಣರ್ಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳು - - 2,708 3,374 4,673 

ಒಟ್ುಟ 13,929 15,703 21,641 25,481 34,480 

* 2017-18ರಂ ದ ಜ ಯರಗ  ಬ ರು ವ್ಂತ  ಯ ೋಜ ನ  ಮ ತ್ುು ಯ ೋಜ ನ ೋತ್ ರ ಅನ್ು ದಯನ್ಗ ಳ ನಯಮ ಯವ್ಳಿ ಯನ್ುು 
ತ ಗ ದುಹ ಯಕ ಲಯಗಿ ದ  ಮ ತ್ುು ರಯಜ ಾಗ ಳಿಗ  ಅನ್ುದಯನ್/ಕ  ೋಂ ದರ ಪು ರಸೃ ತ್ ಯ ೋಜ ನ , ಹಣ ಕ ಯಸು ಆಯ ೋಗದ ಅನ್ುದಯ ನ್ 
ಮತ್ುು ಇ ತ್ರ ಅನ್ು ದಯನ್ಗ ಳು ಎಂ ದು ಬ ದಲ್ಲಸ್ ರುವ್ು ದರಂ ದ ಯಯ ವ್ುದ ೋ ಅಂ ಕಿ ಅಂ ಶ ಗಳಿ ಲಿ. 

ಮ ಲ: ಹಣ ಕ ಯಸು ಲ ಕ ಕಗಳ ು. 

ಲ ಕ ಕ ಪರಶ  ೋ ಧನ  ನ್ಡ ಸ ಲು  ಅಧಿಕ ಯರ 

1.6. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 149 ಮತುು 151ನೆೋ ವಿಧಿಗಳು ಮತುು ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು 

 

1 ಇದು ಹಂಚಿರ್ೆಯನುು ಒಳಗೊಂಡಿಲಲ. 
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ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರ (ಕ್ತಾವಯಗಳು, ಅಧಿರ್ಾರಗಳು ಮತುು ಸ್ೋೆವಾ ಷರತುುಗಳು) (ಡಿಪಿಸಿ) ರ್ಾಯದೆ, 
1971, ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರಿಗೆ (ಸಿಎಜಿ) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ 
ನಡೆಸುವ ಅಧಿರ್ಾರವನುು ನಿೋಡುತುದೆ. ಸಿಎಜಿರವರ ಡಿಪಿಸಿ ರ್ಾಯದೆಯ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 132ರ ಅಡಿಯಲಿಲ 
ಸಿಎಜಿರವರು ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸರ್ಾಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ವೆಚಚದ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ನಡೆಸುತಾುರೆ. 
ಸಿಎಜಿರವರು 11 ಸ್ಾಾಯತು ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏರೆ್ೈಕ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರಾಗಿದುದ, ಅವುಗಳನುು 
ಸಿಎಜಿ (ಡಿಪಿಸಿ) ರ್ಾಯದೆಯ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 19(2)3 ಮತುು 19(3)4 ಅಡಿಯಲಿಲ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತುು ವಿಧಾನಗಳನುು ಸಿಎಜಿರವರು 
ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮತುು ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳ 
ಮೋಲಿನ ನಿಯಮಗಳು, 20075 ನಿಗದಿಪಡಿಸುತುದೆ.  

ಮ ಹ ಯಲ ೋ ಖ್ಯಪಯಲರು  ( ಲ ಕಕ ಪರಶ  ೋ ಧನ -II) , ಕನಯಾಟ್ಕ, ಬ ಂಗಳ ೂರು ಇವ್ರ ಕಛ ೋ ರಯ ಸಯಂಸ್ಿಕ  
ರಚ್ನ  

1.7. ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಚೆೋರಿಗಳನುು ಕ್ಲಸಟರ ಗಳ 
ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಪುನರ ರಚಿಸಲಾಯತು (ಮಾರ್ಾ 2020).  ಪರತಿ ಕ್ಲಸಟರ ಅಂತರ-
ಸಂಪರ್ಕಾತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತುು ಸಂಪಕ್ಾಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿತುು. 
ಮಹಾಲೆೋಖಾಪ್ಾಲರು (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ-II) 19 ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತುು 13 ಸ್ಾಾಯತು ಸಂಸ್ೆೆಗಳು 
(ಅನ್ುಬಂಧ -2) ಭರಿಸಿದ ವೆಚಚದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆಜ್ವಾಬ್ಾದರರಾಗಿರುತಾುರೆ. ಮಹಾಲೆೋಖಾಪ್ಾಲರಿಗೆ 
(ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ-II), ಮೂವರು ಉಪ ಮಹಾಲೆೋಖಾಪ್ಾಲರು ಮತುು ವಿವಿಧ ಅಧಿೋನ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು 
ನೆರವು ನಿೋಡುತಾುರೆ. ಈ ವರದಿಯ ಭಾಗ-I ಮಹಾಲೆೋಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ-II) ಅಧಿರ್ಾರ 
ವಾಯಪಿುಯಲಿಲರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ (ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಕ್ಂಪನಿಗಳನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಅವಲೊೋಕ್ನಗಳನುು ಒಳಗೂೆಂಡಿದೆ. 

ಲ ಕ ಕ ಪರಶ  ೋ ಧನ ಯ ಯೋ ಜನ  ಮ ತ್ು ು ನಿವ್ಾಹ ಣ   

1.8. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಪರರ್ಕರಯಯು ಸರ್ಾಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಗೆಳು ಭರಿಸಿದ ವೆಚಚಗಳ ಆಧಾರದ 
ಮೋಲೆ ಅಪ್ಾಯಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನದೂೆಂದಿಗೆ, ಚಟುವಟಿರ್ಗೆಳ ನಿಣಾಾಯಕ್ತ/ೆಸಂರ್ಕೋಣಾತೆ, 
ನಿಯೋಜಿತ ಹಣರ್ಾಸಿನ ಅಧಿರ್ಾರಗಳ ಮಟಟ, ಎದುರಿಸುವ ಒಟ್ಾಟರೆ ಆಂತರಿಕ್ ನಿಯಂತರಣಗಳ 
ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮತುು ಮಧಯಸೆಗಾರರ ರ್ಾಳಜಿ, ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗುತುದೆ. ಈ ಪರರ್ಕರಯಯಲಿಲ 
ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಸಂಶೆ ೋಧನೆಗಳನುು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಅಪ್ಾಯದ 
ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಆವತಾನ ಮತುು ವಾಯಪಿುಯನುು 
ನಿಧಾರಿಸಲಾಗುತುದೆ. 

ಪರತಿ ಘಟಕ್ದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಪೂಣಾಗೊಂಡ ನಂತರ, ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡ 
 

2
  (i) ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯ ಎಲಾಲ ವಹಿವಾಟುಗಳು (ii) ಸ್ಾದಿಲಾಾರು ನಿಧಿ ಮತುು ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಎಲಾಲ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತುು (iii) ಎಲಲ ವಾಯಪ್ಾರ, ಉತಾಾದನೆ, ಲಾಭ ಮತುು ನಷಟ ಲಕೆ್ಕಗಳು ಬ್ಾಯಲೆನ್ಸ  ಶೋಟ ಗಳು ಮತುು 
ಇತರೆ ಲಕೆ್ಕಗಳು, ಇವುಗಳ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ. 

3
  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಶಾಸನಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಸಂಸತುು ಮಾಡಿದ ರ್ಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಲಿಲ 
ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾದ ನಿಗಮಗಳ (ಕ್ಂಪನಿಗಳಲಲ) ಖಾತೆಗಳ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ. 

4
  ರಾಜ್ಯಪ್ಾಲರ ರ್ೊೋರಿರ್ೆಯ ಮೋರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸರ್ಾಂಗವು ಮಾಡಿದ ರ್ಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ್ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾದ ನಿಗಮಗಳ 
ಲಕೆ್ಕಪತರಗಳ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ. 

5
  2020ರಲಿಲ ತಿದುದಪಡಿ ಮಾಡಲಾಟಿಟದೆ. 
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ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖಯಸೆರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತುದೆ. ತಪ್ಾಸಣಾ 
ವರದಿಗಳನುು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ೆಳಗ ೆಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪರತಿರ್ಕರಯಯನುು 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆಗಳನುು ವಿನಂತಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಪರತಿರ್ಕರಯಗಳನುು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದಾಗಲೆಲಲ, 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಸಂಶೆ ೋಧನೆಗಳನುು ಇತಯಥಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತುದೆ ಅಥವಾ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ 
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನುು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಈ ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗುವ ಪರಮುಖ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಅವಲೊೋಕ್ನಗಳನುು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲಿಲ ಸ್ೆೋರಿಸಲು ಪರರ್ಕರಯ 

ಗೊಳಿಸಲಾಗುತುದೆ, ಇದನುು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸರ್ಾಂಗದಲಿಲ ಮಂಡಿಸಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 151ನೆೋ 
ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪ್ಾಲರಿಗೆ ಸಲಿಲಸಲಾಗುತುದೆ. 

ಪರಮ ು ಖ ಲ ಕ ಕ ಪರಶ  ೋ ಧನಯ ಅವ್ಲ  ೋ ಕ ನ್ಗಳ ು  ಮ ತ್ು ು ಲ ಕಕ ಪರಶ  ೋ ಧನ ಗ  ಪರತಿಕಿರಯೆ 

1.9. ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ್ ವಿವಿಧ ರ್ಾಯಾಕ್ರಮಗಳು/ಚಟುವಟಿರ್ೆಗಳ 
ಅನುಷ್ಾಾನದಲಿಲ ಗಮನಾಹಾ ನೂಯನತೆಗಳನುು ಮತುು ರ್ಾಯಾಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸುಸ ಮತುು ಇಲಾಖಗೆಳ 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುವ ಆಯದ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿಲನ ಆಂತರಿಕ್ ನಿಯಂತರಣಗಳ 
ಗುಣಮಟಟದ ಮೋಲೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೋ ಸರ್ಾಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು/ 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಗಮನಿಸಲಾದ ನೂಯನತೆಗಳ ಬಗೆೆಯೂ 
ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ವರದಿಯಲಿಲ ಸ್ೆೋರಿಸಿರುವ ಹದಿನಾರು ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖಯ 
ರ್ಾಯಾದಶಾಗಳು/ಪರಧಾನ ರ್ಾಯಾದಶಾಗಳು/ರ್ಾಯಾದಶಾಗಳು, ಇವರುಗಳಿಗ ೆಆರು ವಾರಗಳ ೆಳಗೆ 
ತಮೂ ಪರತಿರ್ಕರಯಗಳನುು ಕ್ಳುಹಿಸುವಂತೆ ರ್ೋೆಳಿ ಜ್ುಲೈೆ 2021 ಮತುು ನವೆಂಬರ 2021ರ ನಡುವೆ 
ಅರೆಸರ್ಾಾರಿ ಪತರದ ಮೂಲಕ್ ಕ್ಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ಕ್ಂಡಿರ್ಗೆಳಿಗೆ ಸರ್ಾಾರದ ಪರತಿರ್ಕರಯಯನುು 
ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಲಾಗಿದುದ ಅವುಗಳನುು ವರದಿಯಲಿಲ ಸೂಕ್ುವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಲ ಕ ಕ ಪರಶ  ೋ ಧನ ಗ  ಸ ಕ ಯಾರದ ಪರತಿಕಿರಯೆ 

ಬಯಕಿ ಉ ಳಿದರುವ್ ತ್ಪಯಸ ಣಯ ವ್ರದಗಳ ು 
1.10.1. ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ರ್ಾಯಾವಿಧಾನಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರ್ೂೆಳಳಲು 
ಹಾಗೂ ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಲಿಲ ಗಮನಿಸಿದ ನೂಯನತೆಗಳು ಮತುು ಲೂೆೋಪಗಳಿಗ ೆ ಹೊಣೆಗಾರಿರ್ಗೆಾಗಿ 
ಮಹಾಲೆೋಖಾಪ್ಾಲರು ಜಾರಿಮಾಡಿದ ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಿಗ ೆ ರ್ಾರಾಾಂಗವು ತಾರಿತ ಪರತಿರ್ಕರಯ 
ನಿೋಡಬ್ೆೋರೆ್ಂದು 2001ರಲಿಲ ಹಣರ್ಾಸು ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ 
ಅವಲೊೋಕ್ನಗಳ ತಾರಿತ ಇತಯಥಾರ್ಾಕಗಿನ ಸೂಚನಗೆಳ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತುದೆ. ಕ್ಛೋೆರಿಗಳ 
ಮುಖಯಸೆರು ಮತುು ನಂತರದ ಉನುತ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಲಿಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 
ಅವಲೊೋಕ್ನಗಳನುು ಅನುಪ್ಾಲಿಸಬ್ೆೋಕ್ು, ದೊೋಷಗಳು ಮತುು ಲೊೋಪಗಳನುು ತಾರಿತವಾಗಿ 
ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೆೋಕ್ು ಮತುು ಅವರ ಅನುಸರಣೆಯನುು ಮಾಹಾಲೆೋಖಾಪ್ಾಲರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೋೆಕ್ು.  
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಅವಲೊೋಕ್ನಗಳ ಮೋಲಿಾಚಾರಣೆಯನುು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾಲೆೋಖಾಪ್ಾಲರು 
ಬ್ಾರ್ಕ ಇರುವ ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳ ಅಧಾ ವಾರ್ಷಾಕ್ ವರದಿಯನುು ಇಲಾಖೆಯ 
ರ್ಾಯಾದಶಾಯವರಿಗ ೆಕ್ಳುಹಿಸುತಾುರೆ. 

೩೧ ಮಾರ್ ಾ ೨೦೨೦ರಲಿಲದದಂತ ೆಎಲಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪರತಿರಾಗಿ ೨,೨೭೭ ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು (೧೧,೨೫೨ 
ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳು) ಬ್ಾರ್ಕ ಉಳಿದಿದದವು.  ಎಷುಟ ವಷಾಗಳಿಂದ ಬ್ಾರ್ಕ ಉಳಿದಿದದವು ಎನುವು ವಿವರಗಳನುು 
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ರ್ಳೆಗಿನ ರ್ೊೋಷಟಕ್ದಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.  
ಕ   ೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ ಾ ೧.೩:  ಬ ಯಕಿ  ಇರುವ್  ತ್ಪಯಸಣ ಯ ವ್ರ ದಗಳ ಮತ್ುು ಕ ಂ ಡಿಕ  ಗಳ ವ್ರ್ಯ ಾವಯ ರು ವಿವ್ ರಗಳು 

ಕರಮ  
ಸ ಂಖ್ ಾ ವ್ಷ್ಾ 

ತ್ಪಯಸ ಣಯ ವ್ರದಗಳ  
ಸ ಂಖ್ ಾ ಕಂ ಡಿಕ ಗಳ ಸ ಂಖ್ ಾ 

1 < ೧ ವಷಾರ್ಕಕಂತ ಕ್ಡಿಮ 294 2,530 

2 ೧ರಿಂದ ೨ ವಷಾಗಳು 189 1548 

3 ೨ರಿಂದ ೫ ವಷಾಗಳು 605 3,206 

4 ೫ರಿಂದ ೧೦ ವಷಾಗಳು 743 3,037 

5 ೧೦ ವಷಾಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ 446 931 

 ಒಟ್ುಟ 2,277 11,252 

ಮಾರ್ಾ 2020ರವರಗೆೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಲಿಲ ಬ್ಾರ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ ತಪ್ಾಸಣಾ 
ವರದಿಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯು, 294 ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು (2,530 ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳು) ಒಂದು ವಷಾರ್ಕಕಂತ 
ಕ್ಡಿಮ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಾರ್ಕ ಉಳಿದಿದದವು, 1,537 ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು (7,791 ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳು) ಒಂದು 
ವಷಾರ್ಕಕಂತ ಹೆಚುಚ ಆದರ ೆ 10 ವಷಾಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ಡಿಮ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಾರ್ಕ ಉಳಿದಿದದವು ಮತುು 446 
ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು (931 ಕ್ಂಡಿರ್ೆಗಳು) 10 ವಷಾಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಾರ್ಕ ಉಳಿದಿದದವು 
ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. ವಷಾವಾರು ಮತುು ಇಲಾಖಾವಾರು ತಪ್ಾಸಣಾ ವರದಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಮತುು ಬ್ಾರ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳನುು ಅನ್ುಬಂಧ-3ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಲ ಕ ಕ ಪರಶ   ೋ ಧನಯ ವ್ರದಗಳ ಮೋ ಲ್ಲನ್ ಅನ್ು ಸ ರಣ ಯ ಕ ರಮ ಗಳ ು 

1.10.2. ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತರ ಸಮಿತಿಯ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳ ರ್ೈೆಪಿಡಿ (ಆಂತರಿಕ್ ರ್ಾಯಾ 
ನಿವಾಹಣೆ) 1999, ಸರ್ಾಾರದ ಎಲಾಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲಿಲ ಸ್ೆೋರಿಸಿರುವ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಅವಲೊೋಕ್ನಗಳಿಗ,ೆ ಶಾಸರ್ಾಂಗದಲಿಲ ಅವುಗಳನುು ಮಂಡಿಸಿದ ನಾಲುಕ ತಿಂಗಳ ೆಳಗ,ೆ 
ಕ್ರಮ ತೆಗದೆುರೆ್ೂಂಡ ಟಿಪಾಣಿಗಳ ರೂಪದಲಿಲ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನುು ಒದಗಿಸುವಂತೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸುತುದೆ. 

ಆಡಳಿತಾತೂಕ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಸೂಚನಗೆಳನುು ಅನುಪ್ಾಲಿಸಿರಲಿಲಲ ಮತುು ಅನ್ುಬಂಧ- 4ರಲಿಲ 
ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಹನೊುಂದು ಇಲಾಖೆಗಳು ೩1 ಡಿಸ್ೆಂಬರ ೨೦೨೧ರಲಿಲದದಂತೆ, 2003-04ರಿಂದ 2018-
19ರ ಅವಧಿಯ 101 ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುರೆ್ೂಂಡ ಟಿಪಾಣಿಗಳನುು ಸಲಿಲಸಿರಲಿಲಲ. 

ಸಯವ್ಾಜನಿಕ ಲ ಕಕ ಪತ್ರ ಸ ಮಿತಿಯಂದ  ಚ್ರ್ ಾಯಯಗಬ ೋ ಕಿರುವ್ ಕಂ ಡಿಕ ಗಳು 

1.10.3. 30 ನವೆಂಬರ 2021ರಲಿಲದದಂತ ೆಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತರ ಸಮಿತಿಯ ಚಚೆಾಗೆ ಬ್ಾರ್ಕ ಇರುವ 
ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯು, 148 ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳು (ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳು ಮತುು 
ಸಮಿೋಕೆ್ಷಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಇನೂು ಚಚಿಾಸಬ್ೋೆರ್ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. 31 ಡಿಸ್ೆಂಬರ 

2021ರಲಿಲದದಂತೆ ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತರ ಸಮಿತಿಯಂದ ಚಚೆಾಗೆ ಬ್ಾರ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳ 
(ಸ್ಾಮಾನಯ ಮತುು ಅಂರ್ಕಅಂಶ ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಇಲಾಖಾವಾರು ವಿವರಗಳನುು 
ಅನ್ುಬಂಧ -5ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
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ರಯಜ ಾ ಶಯ ಸಕಯಂ ಗ ದಲ್ಲಿ ಸ ಯವಯ ತ್ು ಸ ಂ ಸ ಿ ಗ ಳ ಪರ ತ ಾೋ ಕ  ಲ ಕಕಪರ ಶ  ೋ ಧನ ಯ ವ್ರದ ಗಳ  ಮಂ ಡನ ಯ 
ಸ್ಿತಿ  

1.11. ಮಹಾಲೆೋಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ-II) ವಾಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಾಜ್ಯದ 13 ಸ್ಾಾಯತು 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನೆಯನುು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು 
ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧಕ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ವಹಿಸುವಿರ್ೆ, 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಸಲಿಲಸುವಿರ್,ೆ ಪರತಯೆೋಕ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ವರದಿಗಳ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿರ್ೆ ಮತುು ಶಾಸರ್ಾಂಗದಲಿಲ ಅವುಗಳ ಮಂಡನೆಯ ಸಿೆತಿಯನುು 
ಅನ್ುಬಂ ಧ-2ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ೆಟೋಟ ನಿಯಂತರಣ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರವು (ಜ್ುಲೆೈ 2017ರಲಿಲ ಸ್ಾೆಪಿತವಾದ) 
ಪ್ಾರರಂಭದಿಂದಲೂ ವಾರ್ಷಾಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಸಲಿಲಸಿರಲಿಲಲ. ಜ್ೂನ್ 2020ರಲಿಲದದಂತೆ ಸ್ಾಾಯತು 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಾಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳ ಸಲಿಲರ್ೆಯಲಿಲನ ವಿಳಂಬವು ೩ರಿಂದ ೩೬  ತಿಂಗಳುಗಳ 
ವಾಯಪಿುಯಲಿಲದಿದತು. ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಅಂತಿಮಗೂೆಳಿಸುವಿರ್ೆಯಲಿಲನ  ವಿಳಂಬವು ಹಣರ್ಾಸಿನ 
ಅಕ್ರಮಗಳು ಪತೆುರಾಗದೆ ಹೊೋಗುವ ಅಪ್ಾಯವನುು ಹೊಂದಿರುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ, 
ಲೆಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಅಂತಿಮಗೂೆಳಿಸಿ ಶೋಘರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಸಲಿಲಸುವುದು. ಅಗತಯವಾಗಿದೆ. 

ಲ ಕಕಪ ರಶ  ೋ ಧನ ಯ ವ್ರ ದಗಳ ಲ್ಲಿ  ಸ ೋ ರಸ್ ರುವ್ ಕಯಯ ಾ ನಿ ವ್ಾ ಹ ಣಯ ಲ ಕಕಪರ ಶ  ೋ ಧನ  ಗಳು  ಮ ತ್ುು  
ಕಂಡಿಕ ಗ ಳ ವ್ರ್ ಯಾ ವಯ ರು ವಿವ್ ರಗಳು  

1.12. ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವಷಾಗಳಲಿಲ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲಿಲ ಸ್ೆೋರಿಸಿರುವ 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳನುು ಮತುು ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳ ವಷ್ಾಾವಾರು ವಿವರಗಳನುು ಅವುಗಳ 
ಹಣದ ಮೌಲಯದೊಂದಿಗ ೆರ್ೆಳಗಿನ ರ್ೊೋಷಟಕ್ದಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: 

ಕ   ೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ ಾ  ೧.೪:  ೨೦ ೧೬ - ೧೭ ರ ಂ ದ ೨ ೦೧ ೯ -೨೦ ರ  ಅ ವ್ಧಿ ಯಲ್ಲಿ  ಲ ಕ ಕಪರಶ  ೋ ಧನಯ  ವ್ರ ದಗ ಳ ಲ್ಲಿ  ಸ ೋ ರರ ು ವ್  
ಕ ಯ ಯಾನಿವ್ ಾಹ ಣ ಯ  ಲ ಕ ಕ ಪರಶ  ೋ ಧನ ಗ ಳು ಮ ತ್ು ು ಕ ಂ ಡಿಕ  ಗಳ ವಿವ್ ರಗಳು  

ಕ ರಮ 
ಸಂಖ್ ಾ ವ್ಷ್ಾ 

ಕ ಯ ಯಾನಿವ್ ಾಹ ಣ ಯ  ಲ ಕ ಕ ಪರಶ  ೋ ಧನ  ಕ ಂ ಡಿಕ  ಗಳು ಸ್ವೋಕ ರಸ್ದ  ಪರತಿಕಿರ ಯೆಗಳು 

ಸಂಖ್ ೈ ಹಣ ದ ಮ ೌಲ ಾ  
(₹ಕ   ೋಟಿಗಳ ಲ್ಲ)ಿ ಸಂಖ್ ೈ ಹಣ ದ ಮ ೌಲ ಾ  

( ಕ   ೋಟಿಗ ಳಲಿ್ಲ) 

ಕ ಯಯಾನಿವ್ ಾಹ
ಣ ಯ 

ಲ ಕ ಕಪರ ಶ  ೋಧನ  
ಕ ಂ ಡಿಕ  ಗಳು 

1 2016-17 1 1,164.40 13 187.25  0 4 

2 2017-18 2 3,349.68 7 1,106.50  0 1 

3 2018-19 
- 

- 11 39.20  0 0  

ಮ ಲ: 20 16- 17,  20 17- 18 ಮತ್ ುು 20 19 - 20 ರ ಸ ಯ ಲ್ಲನ್ ಸ್ ಎಜಿರವ್ ರ ಲ ಕ ಕಪರ ಶ   ೋ ಧನಯ  ವ್ ರದಗಳು (DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁd À̧é ªÀ®AiÀÄ 
É̄PÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É), PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ. 


