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ಅಧ್ಯಾಯ-II 

ಯೋಜನ ೆಮತ್ತು ಹಣಕಯಸತ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಯೋಜನ ೆ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 2014-17ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈೆಗೊೆಳಳಬೆೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರವಾದ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನನು ಸಿದಧಪಡಿಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಗರ ಮೊಲಸೌಕಯಯದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನನು ಒಳಗೆೊೊಂಡಿರನವ ನಗರದ ಸಮಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಧಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆೋಕ್ರತ್ನು. ಹೋಗೆ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಜಿಲ್ಾಿ ಉಸನುವಾರಿ 
ಸಚಿವರ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟಟದ ಸಮಿತಿಯ (ಡಿಎಲ ಸಿ)6 ಮನೊಂದೆ ಇಡಬೆೋಕ್ರತ್ನು. ನಗರದ ನಿದ್ಧಯಷ್ಟ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಪರಿಶೋಲಿಸಲನ ಮತ್ನು ಅದನನು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲನ 
ಡಿಎಲ ಸಿಗ ೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿತ್ನು. ಡಿಎಲ ಸಿಯ ಅನನಮೋದನೆಯ ನೊಂತ್ರ, ಡಿಎೊಂಎ ಮೊಲಕ 
ಸಕಾಯರದ ಅನನಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಸಲಿಿಸಲ್ಾಯಿತ್ನ. ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ 
ಪಿಕಿ್ರಯ್ಕಯಲಿಿ ಈ ಕಳೆಗಿನ ನೊಯನತೆಗಳನನು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶ ೆೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿತ್ನ: 

2.1 ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನ ೆಇಲ್ಲದಿರತರ್ುದತ 

ಬಜೆಟ ನಲಿಿನ ಯೋಜನೆಯ ಘೊೋಷ್ಣೆಗ ೆ (ಜನಲ್ೆೈ 2013) ಅನನಸಾರವಾಗಿ, ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು 
ಮದಲನಯೆ ಪಟ್ಟಟ ಅನನಷ್ಾಾನ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ನ (ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2013)  ಮತ್ನು 
ಈ 10 ಮ.ಪಾಗಳಿಗ ೆತ್ಲ್ಾ ₹ 100 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮೊಂಜೊರನ ಮಾಡಿತ್ನ. ಅದರೊಂತೆ, ಡಿಎೊಂಎ ಎಲ್ಾಿ ಡಿಸಿಗಳು 
ಮತ್ನು ಮ.ಪಾಗಳಿಗ ೆಯೋಜನೆಯ ಅನನಷ್ಾಾನಕಾೆಗಿ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯನನು ಸಲಿಿಸಲನ 
ಸೊಚನ ೆ ನಿೋಡಿತ್ನ (ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2013). ಆದಾಗೊಯ, ಈ ಸನತೊೆುೋಲ್ೆಯನ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು 
ತ್ಯಾರಿಸಲನ ಯಾವುದೆೋ ಮಾನದೊಂಡಗಳನನು ಹೆೊೊಂದ್ಧರಲಿಲಿ. 

ತ್ರನವಾಯ, ಯೋಜನೆ ಅನನಷ್ಾಾನಕೆೆ ಸಕಾಯರವು (ಮೋ 2014) ವಿವರವಾದ ಸೊಚನಗೆಳನನು ನಿೋಡಿತ್ನ. 
ಚಿತ್ರಪಟ 2.1 ರಲಿಿ ವರ್ಣಯಸಲ್ಾದ ಮಾನದೊಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು 
ಸಿದಧಪಡಿಸನವ ಸೊಚನೆಗಳನನು ಈ ಆದೆೋಶ್ವು ಒಳಗೊೆೊಂಡಿದೆ: 

 
6 ಜಿಲ್ಾ ಿಉಸನುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯನ ಸಥಳಿೋಯ ಸೊಂಸದರನ, ಶಾಸಕರನ, ಮೋಯರ್, ಉಪಮೋಯರ್, ಮ.ಪಾ 
ಆಯನಕುರನ, ಸೊಪರಿೊಂಟೆೊಂಡಿೊಂಗ್ ಎೊಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ನು ಯೋಜನಾ ನಿದೆೋಯಶ್ಕ, ಡಿಯನಡಿಸಿ ಅವರನನು ಒಳಗೆೊೊಂಡಿತ್ನು. 
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ಚಿತ್ರಪಟ 2.1: ಕ್ರರಯಯ ಯೋಜನೆಯನ್ತು ಸಿದಧಪಡಿಸಲ್ತ ಬೆೋಕಯಗ್ತರ್ ಪೂರ್ಯವಪೆೋಕ್ಷಿತ್ಗ್ಳು

  ಆಧಾರ: ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳ ಕೊಂಡಿಕೆ 4 

ನಾಲನೆ ಪರಿೋಕ್ಷಾ- ತ್ನಿಖೆಗ ೆಒಳಪಟಟ ಮ.ಪಾಗಳು ನವೆೊಂಬರ್ 2013 ರಿೊಂದ ಏಪ್ರಿಲ 2014 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ಅೊಂದರ ೆ ವಿವರವಾದ ಸೊಚನಗೆಳನನು ನಿೋಡನವ ಮದಲನ (ಅನ್ತಬಂಧ 2.1 ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದೊಂತೆ) 
ಡಿಎೊಂಎಗೆ ತ್ಮಮ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಸಲಿಿಸಿರನವುದನನು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ 
(ಆಗಸ್ಟಟ ನಿೊಂದ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2021). ಆದಾಗೊಯ, ನಿೋಡಿದ ವಿವರವಾದ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಿಗ ೆಅನನಗನಣವಾಗಿ 
ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲನ ಸಕಾಯರ/ಡಿಎೊಂಎ ಯಾವುದೆೋ ಸೊಚನಗೆಳನನು ಮ.ಪಾಗಳಿಗೆ 
ನಿೋಡಲಿಲಿ. 

ಹೋಗಾಗಿ, ನಿೋಡಲ್ಾದ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಿಗ ೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲನ 
ಮ.ಪಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನನು ನಿೋಡಲ್ಾಗಿಲಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಯೆಲಿಿ ಈ 
ಕಳೆಗಿನ ನೊಯನತೆಗಳಿವೆ: 

i)  ಪರೀಕ್ಷಾ- ತನಿಖೆಗ ೆಒಳಪಟ್ಟ ನಾಲನೆ ಮ.ಪಾಗಳಲಿಿ ಯಾವುದೊ ನಗರದ ಸಿಡಿಪ್ರ/ಮಾಸಟರ್ ಪಾಿನ್ 
ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿಲಿ; 

ii)  ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆಆದಯತೆ ನಿೋಡಲನ ಬಳಸಲ್ಾದ ಯಾವುದೆೋ ದತಾುೊಂಶ್/ದಾಖಲ್ೆಯನನು ಮ.ಪಾಗಳು 
ಒದಗಿಸಿಲಿ; ಮತ್ನು 

iii) ಹೊಂತ್-I ಮತ್ನು ಹೊಂತ್-II ಗಳಲಿಿ ಯಾವುದೆೋ ಪಿಭಾವದ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಅಥವಾ 
ಮೌಲಯಮಾಪನ ಅಧಯಯನವನನು ನಡೆಸಲ್ಾಗಿಲಿ ಮತ್ನು ಹೊಂದ್ಧನ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಿ 
ಕೊಂಡನಬೊಂದ ಅನೆೋಕ ಆಡಿಟ ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆಗಳಾದ, ಯೋಜನೆಯ ಕೊೆರತ,ೆ ಅೊಂದಾಜನ 
ತ್ಯಾರಿಕಯೆಲಿಿನ ಕೊೆರತಗೆಳು, ಟೆೊಂಡರ್ ಮೌಲಯಮಾಪನದಲಿಿ ಪಾರದಶ್ಯಕತಯೆ ಕೊೆರತೆ, 
ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಒಪಪೊಂದ ನಿವಯಹಣೆ,ಮೋಲಿವಚಾರಣೆಯಲಿಿ ಕೊೆರತೆ, ಮನೊಂತಾದವು 
ಮನೊಂದನವರದೆ್ಧದ.ೆ 

ಇವುಗಳ ಅನನಪಸಿಥತಿಯಲಿಿ, ಮ.ಪಾಗಳಲಿಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ, ಹೆಚಿಿನ 
ಪಿಮಾಣದಲಿಿ, ಅಗತ್ಯ-ಆಧಾರಿತ್ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಗಿೊಂತ್ ಹೆಚಾಿಗಿ ನಿಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ 
ನಡೆಸಲಪಡನತ್ುದೆ. ವಿವರವಾದ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳನನು ನಿೋಡನವಲಿಿ ವಿಳೊಂಬ ಮತ್ನು ನಿಗದ್ಧತ್ 

ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ 
ಸಮಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
(ಸಿಡಿಪಿ)/ಮಾಸಟರ್ ಪ್ಲಾನ ಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೋಕು.

ಇದು ತುತುು ಸವರೂಪದ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತುು ನಗರದ ಸಮಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೋಕು.

ಹೊಂತ-I ಮತುು ಹೊಂತ-II 
ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲತ ಪ್ಲಠಗಳನುು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನೊಂತರ ಇದನುು

ಸಿದಿಪಡಿಸಬೋಕು.

ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೋಪಣೆಗಳು, ಸಾವುಜನಿಕ, 
ಎನ ಜಿಒಗಳೊಂದ ಪಡೆದ 

ಸಲಹೆಗಳು/ಶಿಫಾರಸುಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಿದ 
ನೊಂತರ ಅದನುು ಸಿದಿಪಡಿಸಬೋಕು.
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ಮಾನದೊಂಡಗಳನನು ಅನನಸರಿಸದ್ಧರನವುದನ, ಮ.ಪಾಗಳು ತ್ನು ಮೊಲಸೌಕಯಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ ೆ
ಆದಯತೆಯ ಮತ್ನು ಸಮಗ ಿವಿಧಾನವನನು ಅನನಸರಿಸನವ ಅವಕಾಶ್ವನನು ವೊಂಚಿತ್ಗೊೆಳಿಸಿತ್ನ. 

ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2013 ರಲಿ ಿ ಹೆೊರಡಿಸಲ್ಾದ ಸನತೊೆುೋಲ್ ೆ ಮತ್ನು ಮೋ 2014 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲ್ಾದ 
ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳು ಒೊಂದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಸೊಚನಗೆಳನನು ಒಳಗೆೊೊಂಡಿರನವ ಕಾರಣ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು 
ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ ಎೊಂದನ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು  ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪ್ರಿಲ 2022). ಉತ್ುರವನನು ಒಪಪಲ್ಾಗದನ 
ಏಕೆೊಂದರ ೆಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2013 ರಲಿಿ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಸನತೊೆುೋಲ್ ೆನಗರದ ಮಾಸಟರ್ ಪಾಿನ್ ಗ ೆಬದಧವಾಗಿರಲನ 
ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ ಕಲೆಸಗಳ ಆಯ್ಕೆಗ ೆ ಆದಯತ ೆ ನಿೋಡಲನ ನಿದ್ಧಯಷ್ಟ ಸೊಚನಗೆಳನನು 
ಒಳಗೆೊೊಂಡಿರಲಿಲಿ. 

2.2  ಮೂಲ್ ಕ್ರರಯಯ ಯೋಜನೆಗ್ಳ ಪರಕಯರ ಕಯಮಗಯರಿಗ್ಳನ್ತು ಕಯಯವಗ್ತ್ಗೊಳಿಸದಿರತರ್ುದತ 
ಅನನಮೋದ್ಧತ್ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ನೊಂತ್ರದ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು/ಪರಿಷ್ೆರಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ 
ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ ಎೊಂದನ ಯೋಜನಾ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳು ಕಡಾಾಯಗೆೊಳಿಸಿದ.ೆ ಒೊಂದನ ವೆೋಳ,ೆ ಕಲೆವು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ಕೈೆಗತೆಿುಕೊೆಳಳಲ್ಾಗದ್ಧದದರೆ ಅೊಂತ್ಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ಕೈೆಬಿಡಲ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ 
ಪರಿಗರ್ಣಸಲ್ಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚಿಕೆೆ ಹಣವನನು ನಿಬಯೊಂಧಿಸಲ್ಾಗನತ್ುದೆ (ಕೊಂಡಿಕೆ 
2.3). 
ಎಲ್ಾಿ ಪರೀಕ್ಷಾ- ತನಿಖೆಗ ೆಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳಲಿಿ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೊಂತ್ರದ ಪರಿಷ್ೆರಣೆಗಳು 
(ನಾಲೆರಿೊಂದ ಐದನ ಬಾರಿ) ಇರನವುದನನು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ (ಆಗಸ್ಟಟ ನಿೊಂದ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2021) 
ಗಮನಿಸಿದ.ೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೊಲ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಒಳಗೆೊೊಂಡಿರನವ 735 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೆೈಕ್ರ 
141 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು (₹ 91.35 ಕೊೆೋಟ್ಟ ವೆಚಿದ) ಈ ಮ.ಪಾಗಳು ಕೈೆಗತೆಿುಕೊೆೊಂಡಿಲಿ (ಅನ್ತಬಂಧ 2.2). 
ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚಿಕೆೆ ಹಣವನನು ನಿಬಯೊಂಧಿಸನವ ಬದಲನ ಪರಿಷ್ೃತ್ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಸಕಾಯರ ಅನನಮೋದನೆ ನಿೋಡಿದೆ. 
ಯೋಜಿತ್ 735  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೆೈಕ್ರ 141 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು (ಶೆೋ. 19) ಕಾಯಯಗತ್ಗೆೊಳಿಸದ್ಧರನವುದನ, 
ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿಲಿ ಮತ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಯತ್ತ್ಪರತೆ ಇಲಿದೆ ತಾತಾೆಲಿಕ 
ಆಧಾರದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಸಿದಧಪಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸೊಚಿಸಿದ.ೆ 
ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ತ್ನು ಉತ್ುರದಲಿಿ (ಏಪ್ರಿಲ 2022)  ಡಿಎಲ ಸಿಯ ನಿಧಾಯರದ ಪಿಕಾರ ತ್ನತ್ನಯ 
ಸವರೊಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಪಸಲನ ಮತ್ನು ಮೊಲತ್ಃ ಯೋಜಿತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಥಳಗಳ 
ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದ್ಧೊಂದಾಗಿ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ೆರಣೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಹೆೋಳಿದೆ. 
ನಗರದ ಆದಯತೆಯ ಮೊಲಸೌಕಯಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನನು ಪರಿಗರ್ಣಸಿ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು 
ಸಿದಧಪಡಿಸಬೋೆಕಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಉತ್ುರವು ಸಿವೋಕಾರಾಹಯವಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ಸಥಳದ 
ಲಭ್ಯತೆಯನನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಸೆೋರಿಸನವುದನನು ಯೋಜನಾ 
ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳು ನಿಷ್ೆೋಧಿಸಿವ.ೆ 

2.3  ಜಿಲ್ಯಲ ಮಟಟದ ಸಮಿತಿಗ್ಳ ಅನ್ತಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರರಯಯ ಯೋಜನೆಗ್ಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. 
ಜಿಲ್ಾಿ ಉಸನುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ ಡಿಎಲ ಸಿಯಿೊಂದ ಮ.ಪಾಯ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯನನು ಒಮಮ 
ಅನನಮೋದ್ಧಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ಮ.ಪಾ ಅದನನು ಡಿಎೊಂಎಗ ೆ ಸಲಿಿಸಬೋೆಕನ ಎೊಂದನ ಯೋಜನೆಯ 
ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳು ಷ್ರತ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ಡಿಎೊಂಎ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯನನು ಕೊಲೊಂಕಷ್ವಾಗಿ ಪರಿಶೋಲಿಸಿದ 
ನೊಂತ್ರ ಮತ್ನು ಅದರ ಶಫಾರಸನಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ ಅನನಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕಾಯರಕೆೆ ಸಲಿಿಸನತ್ುದೆ. ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ, 
ಪರಿಶೋಲನೆಯ ನೊಂತ್ರ ಸಕಾಯರವು ಯೋಜನೆಗ ೆಅನನಮೋದನೆ ನಿೋಡನತ್ುದೆ. 
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ಆಯಾ ಡಿಎಲ ಸಿಗಳಿೊಂದ ಒಪ್ರಪಗೆಯನನು ಪಡೆಯದೆಯ್ಕೋ ₹ 43.57 ಕೊೆೋಟ್ಟ7 ಮತ್ುವನನು ಒಳಗೆೊೊಂಡಿರನವ 
ಪರಿಷ್ೃತ್ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಯರವು ಅನನಮೋದನೆಯನನು ನಿೋಡಿದೆ ಎೊಂದನ ಎರಡನ ಪರೀಕ್ಷಾ- 
ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳಲಿಿ (ಬಳಾಳರಿ ಮತ್ನು ಮೈಸೊರನ) ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ 
(ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ ನಿೊಂದ ನವೆೊಂಬರ್ 2021). ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಪರಿಷ್ೆರಿಸನವಾಗ ಡಿಎಲ ಸಿಗಳನನು 
ಒಳಗೆೊಳಳದ್ಧರನವುದನ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಲಿಿ ಸೊಚಿಸಲ್ಾದ ಸಮನದಾಯ/ಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಪರಿಕಲಪನೆಗೆ 
ವಿರನದಧವಾಗಿದೆ. 
ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಉತ್ುರಿಸಿದನದ (ಏಪ್ರಿಲ 2022), ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಸಕಾಯರಿ ಆದೆೋಶ್ದ (ಆಗಸ್ಟಟ 2017) 
ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಬಳಾಳರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನನು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲ್ಾಗಿದನದ ₹ 16.43 ಕೊೆೋಟ್ಟಯನನು 
ಅಟಲ ಮಿಷ್ನ್ ಫಾರ್ ರಿಜನವನೆೆೋಶ್ನ್ ಮತ್ನು ನಗರ ಪರಿವತ್ಯನೆ (ಅಮೃತ್) ಯೋಜನೆಗ ೆಮ.ಪಾಗಳ 
ಕೊೆಡನಗೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಳಳಲ್ಾಗಿದೆ. ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಲಿಿ ಸೊಚಿಸಲ್ಾದ ಸಮನದಾಯ ಯೋಜನಾ 
ಪರಿಕಲಪನೆಯನನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊೆಳಳಲನ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯ ತ್ಯಾರಿಕಯೆಲಿಿ ಡಿಎಲ ಸಿಯ 
ಪಾಲ್ೆೊೊಳುಳವಿಕೆಯನನು ಅನನಸರಿಸಬೆೋಕಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಉತ್ುರವನನು ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ಾಗನವುದ್ಧಲಿ. ಮೈಸೊರಿನ 
ಪರಿಷ್ೃತ್ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯನನು ಡಿಎಲ ಸಿ ಅನನಮೋದ್ಧಸಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಹ ಹೆೋಳಲ್ಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೊಯ, 
ಉತ್ುರವನನು ಬೆೊಂಬಲಿಸನವ ಯಾವುದೆೋ ದಾಖಲ್ೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನನು ನಿೋಡಲ್ಾಗಿಲಿ. 

ಹಣಕಯಸತ ನಿರ್ವಹಣೆ  

ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳ ಪಿಕಾರ, 2014-15 ನೆೋ ಸಾಲಿನಿೊಂದ ಪಾಿರೊಂಭ್ವಾಗನವ ಮೊರನ 
ಹಣಕಾಸನ ವಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಹಣವನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿತ್ನು. ಈ ಯೋಜನೆಗ ೆಶೆೋಕಡ 50 ರಷ್ನಟ 
ಅನನದಾನ ಮತ್ನು ಉಳಿದ ಶೆೋಕಡಾ 50 ರಷ್ನಟ ಹಣವನನು ಕನಾಯಟಕ ವಾಟರ್ ಅೊಂಡ್ ಸಾಯನಿಟೆೋಶ್ನ್ 
ಪೊಲಾ ಫೊಂಡ್ ಟಿಸ್ಟಟ (ಕಡೆಬನಿಯಎಸ್ಟ ಪ್ರಎಫ ಟ್ಟ)ನಿೊಂದ ಎರವಲನ ಸಾಲ ಪಡೆಯನವ ಮೊಲಕ 
ನಿೋಡಲ್ಾಯಿತ್ನ. ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಸರ್ಾಾರವು ಅಸಲು ಮತುು ಬಡ್ಡಿಯ ಸರ್ಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗೆ  ಬೆೀಷರತ್ಾುಗಿ ಮತುು 
ಹಿಂತ್ೆಗದೆುರೆ್ೊಳಳಲಾಗದಿಂತ್ೆ, ವಾರ್ಷಾಕ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಬಜೆಟ್ ಹಿಂಚಿರೆ್ಯನ್ುು ಮಾಡಲು ಬದಧವಾಗಿದೆ. 
ಮ.ಪಾಗಳ ಭವಿಷಯದ ಎಸ ಎಫ ಸಿ ವಿರ್ೀೆಿಂದ್ರೀಕರಣದ್ಿಂದ ಇದನನು ಪೊರೆೈಸಲಾಗುತುದೆ. 

ಸಕಾಯರ ಯನಡಿಡಿ ಮೊಲಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಅನನದಾನ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮದಲ ವಷ್ಯದ 
(2014-15) ಅನನದಾನವನನು ಪಾವತಿದಾರರ ರಸಿೋದ್ಧಯಲಿಿ ತೆಗದೆನಕೆೊಳಳಲ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ನೊಂತ್ರದ 
ವಷ್ಯಗಳ (2015-16 ರಿೊಂದ) ಅನನದಾನವನನು ಖಜಾನೆ ಮೊಲಕ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಾಯಿತ್ನ. ಡಿಎೊಂಎ, 
ನೆೊೋಡಲ ಏಜನೆಿಿಯಾಗಿದನದ, ಮ.ಪಾಗಳ ವೆಚಿದ ಪಿಗತಿಯನನು ಮೋಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡನವುದನ ಮತ್ನು 
ಹೆಚಿಿನ ಅನನದಾನ/ಸಾಲ ಬಿಡನಗಡೆಗಾಗಿ ಸಕಾಯರ/ಕೆಡಬನಿಯಎಸ್ಟ ಪ್ರಎಫ ಟ್ಟಗೆ ಪಿಸಾುವನೆಗಳನನು 
ಸಲಿಿಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು. ಕಡೆಬನಿಯಎಸ್ಟ ಪ್ರಎಫ ಟ್ಟ ಡಿಎೊಂಎಯಿೊಂದ ಪಡೆದ ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಸಾಲದ 
ಕೊಂತ್ನಗಳನನು ಪಡೆದನಕೊೆಳುಳವುದನ ಮತ್ನು ಅದನನು ಡಿಎೊಂಎ ಮನಖಯ (ಸಾಲ) ಖಾತೆಗ ೆ
ವಗಾಯಯಿಸಬೋೆಲ್ಾಗಿತ್ನು. ಈ ಖಾತೆಯನನು ವಿವಿಧ ಮ.ಪಾಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿಿ 10 ಉಪ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಜೆೊೋಡಿಸಲ್ಾಗಿದ ೆ ಮತ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ೆಿಗಳ ಡಿಸಿಗಳು ನಿವಯಹಸನತಾುರೆ. ಉಪ-ಖಾತೆಗಳಲಿ ಿ ಪಾವತಿ 
ವಿನೊಂತಿಗಳನನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಎೊಂಎ ಮನಖಯ ಖಾತೆಯಿೊಂದ ಸಿವೋಪ್-ಇನ್  ಮಾಡಲನ ಈ 
ಉಪಖಾತೆಗಳು ಸೌಲಭ್ಯವನನು ಹೆೊೊಂದ್ಧದದವು. ಉಪ-ಖಾತಗೆಳಿೊಂದ ಹೊಂಪಡೆಯಬೆೋಕಾದ ಗರಿಷ್ಾ 
ಮತ್ುವನನು ಬಾಯೊಂಕ ಗಳಿಗ ೆತಿಳಿಸಲನ ಡಿಎೊಂಎ ಜವಾಬಾದರಿಯನತ್ವಾಗಿತ್ನು (ಸಾಲ ಅಧಿಕಾರ). 

 
7  ಬಳಾಳರಿ: ಸಕಾಯರದ ಆದೆೋಶ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ 18.08.2017- ₹ 16.43 ಕೆೊೋಟ್ಟ. 

ಮೈಸೊರನ: ಸಕಾಯರದ ಆದೆೋಶ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ 06.04.2015 - ₹ 15 ಕೆೊೋಟ್ಟ ಮತ್ನು ಸಕಾಯರದ ಆದೆೋಶ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ 
13.08.2021 - ₹ 12.14 ಕೆೊೋಟ್ಟ. 
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ಡಿಎೊಂಎ ಒದಗಿಸಿದ (ಜನವರಿ 2022) ಮಾಹತಿಯ ಪಿಕಾರ, ಲಭ್ಯವಿರನವ ₹ 931.63 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆ
ವಿರನದಧವಾಗಿ ₹ 922.35 ಕೊೆೋಟ್ಟ ವೆಚಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಚಯ 2021). ಘಟಕವಾರನ ವಿವರಗಳನನು 
ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.1 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ: 

ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.1: 31 ಮಯರ್ಚವ 2021 ರಂತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಹಣಕಯಸಿನ್ ಪರಗ್ತಿ 
(₹ ಕೊೋಟಿಗ್ಳಲ್ಲಲ) 

ಕರ.ಸಂ ಮಹಯನ್ಗ್ರ ಪಯಲ್ಲಕೆಗ್ಳು ಬಿಡತಗ್ಡೆ ರೆ್ಚ್ಚ ಶೆೋಕಡಯರ್ಯರತ 
ಅನ್ತದಯನ್ ಸಯಲ್ ಒಟತಟ ಅನ್ತದಯನ್ ಸಯಲ್ ಒಟತಟ 

1.  ಬಳಾಳರಿ 40.45 35.85 76.30 40.45 35.58 76.03 99.65 
2.  ಬೆಳಗಾವಿ 50.00 42.96 92.96 50.00 41.32 91.32 98.24 
3.  ದಾವಣಗರೆ ೆ 50.00 49.77 99.77 50.00 49.56 99.56 99.79 
4.  ಹನಬಬಳಿಳ-ಧಾರವಾಡ 50.00 47.15 97.15 50.00 46.37 96.37 99.20 
5.  ಕಲಬನರಗಿ 49.50 43.50 93.00 49.50 43.50 93.00 100.00 
6.  ಮೊಂಗಳ ರನ 50.00 42.40 92.40 50.00 40.73 90.73 98.19 
7.  ಮೈಸೊರನ 48.68 34.47 83.15 48.68 34.12 82.80 99.58 
8.  ಶವಮಗೊ 50.00 44.25 94.25 50.00 42.39 92.39 98.03 
9.  ತ್ನಮಕೊರನ 50.00 47.90 97.90 50.00 47.74 97.74 99.84 
10.  ವಿಜಯಪನರ 50.00 47.66 97.66 50.00 45.38 95.38 97.67  ಒಟನಟ 488.63 435.91 924.54 488.63 426.69 915.32 99.00  ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಚೆಿಗಳು 0.82 6.27 7.09 0.82 6.21 7.03 99.15  ಒಟನಟ ಮತ್ು  489.45 442.18 931.63 489.45 432.90 922.35 99.00 

ಆಧಾರ: ಡಿಎೊಂಎ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹತಿ. 

ಅ) ಅನ್ತದಯನ್ 

2.4 ಅನ್ತದಯನ್ದ ಸಿಿತಿ 

ಕನಾಯಟಕ ಆಯವಯಯ ಕೈೆಪ್ರಡಿಯೊಂತೆ, ಪಿತಿ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಮನಖಯಸಥರನ ಪಿತಿ ಲ್ೆಕೆ ಖಾತೆಗೆ ಪಿತಯೆೋಕವಾಗಿ 
ಬಜೆಟ ಅೊಂದಾಜನಗಳನನು ಸಿದಧಪಡಿಸಬೋೆಕನ (ಕೊಂಡಿಕೆ 88). ಕಎೆೊಂಎಬಿಆರ್, 2006 ರ ಪಿಕಾರ, ಪಿತಿ 
ಮ.ಪಾ ಮನೊಂದ್ಧನ ಹಣಕಾಸನ ವಷ್ಯಕೆೆ  ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಸಿವೋಕೃತಿಗಳು ಮತ್ನು ಪಾವತಿಗಳ ವಾರ್ಷಯಕ 
ಅೊಂದಾಜನಗಳನನು ಒಳಗೆೊೊಂಡಿರನವ ವಾರ್ಷಯಕ ಬಜೆಟ ಅನನು ಸಿದಧಪಡಿಸಬೋೆಕನ (ನಿಯಮಗಳು 131 ಮತ್ನು 
132). 

20:40:40 ಅನನಪಾತ್ದಲಿಿ ಮೊರನ ವಷ್ಯಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ (2014-15 ರಿೊಂದ 2016-17) ಹಣವನನು 
(₹ 1,000 ಕೊೆೋಟ್ಟ) ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಬೆೋಕೆೊಂದನ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳು ನಿದ್ಧಯಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. 
ಆದಾಗೊಯ, ಏಳು ವಷ್ಯಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ (2014-15 ರಿೊಂದ 2020-21) ₹ 931.63 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮಾಡಿದದರಿೊಂದ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳು ಪಾಲನೆಯಾಗಲಿಲಿ. ಇದನ 2016-17 ರಿೊಂದ 2020-21 ರ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪಡೆದ ಒಟನಟ ₹ 442.18 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನನು ಒಳಗೆೊೊಂಡಿದೆ. ₹ 68.37 ಕೊೆೋಟ್ಟ 
ಬಾಕ್ರಯನನು ಇನೊು ಬಿಡನಗಡ ೆಮಾಡಬೆೋಕ್ರದೆ (ಮಾರ್ಚಯ 2021). 

2015-16 ರಿೊಂದ 2019-20 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಒಟನಟ ₹ 43.33 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಅನನದಾನವು ರದಾದಗಿರನವುದರಿೊಂದ  
ಅನನದಾನ ಬಿಡನಗಡೆಯನ ನಿಧಿಯ ಅಗತ್ಯಕೆೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿಲಿ ಎೊಂದನ ಪರಿಶೋಲನೆಯನ ತೆೊೋರಿಸಿದ.ೆ 
ವಿವರಗಳನನು ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.2 ರಲಿ ಿನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
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ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.2: 2020-21 ರರ್ರೆಗಿನ್ ಯೋಜನಯ ನಿಧಿಯ ಬಿಡತಗ್ಡೆಯನ್ತು ತೊೋರಿಸತರ್ ತ್ಃಖ್ೆು 
(₹ ಕೊೋಟಿಗ್ಳಲ್ಲಲ) 

ರ್ಷ್ವ ಅನ್ತದಯನ್ 
ಬಿಡತಗ್ಡ ೆ

ರದಯಾದ 
ಅನ್ತದಯನ್ 

ನಿರ್ವಳ 
ಅನ್ತದಯನ್ 

ಸಯಲ್ ಒಟತಟ 
ನಿಧಿಗ್ಳು 

2014-15 33.50 ನ 33.50 - 33.50 
2015-16 169.12 27.64 141.49 - 141.49 
2016-17 124.92 1.59 123.34 100.60 223.94 
2017-18 157.95 0.14 157.81 141.00 298.81 
2018-19 37.10 8.58 28.52 98.77 127.29 
2019-20 9.39 5.38 4.01 75.45 79.46 
2020-21 0.79 - 0.79 26.36 27.15 
ಒಟತಟ 532.78 43.33 489.45 442.18 931.63 

ಆಧಾರ: ಡಿಎೊಂಎ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹತಿ 
ನ: 2014-15ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಅನನದಾನವನನು ಪಾವತಿದಾರರ ರಸಿೋದ್ಧಯಲಿಿ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯೊಂಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ 
ಮಾಡಿರನವುದರಿೊಂದ ಅನವಯಿಸನವುದ್ಧಲಿ. 

2.5  ರ್ಗ್ವರ್ಯರತ ಮಿತಿಗ್ಳನ್ತು ಅನ್ತಸರಿಸದಿರತರ್ುದತ 

ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳ ಕೊಂಡಿಕೆ 5 ರ ಪಿಕಾರ, ಐದನ ವಗಯಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಕಲೆಸಗಳನನು 
ಅದರಲಿಿ ಉಲ್ೆಿೋಖಿಸಲ್ಾದ ಮೋಲಿನ ಮತ್ನು ಕಳೆಗಿನ ಮಿತಿಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ ತೆಗದೆನಕೆೊಳಳಬೆೋಕನ (ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.3). 

ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.3: ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಯದ ಕಯಮಗಯರಿಗ್ಳ ರ್ಗ್ವಗ್ಳು 
ರ್ಗ್ವ ಕಯಮಗಯರಿಗ್ಳ ವಿಧಗ್ಳು ಹಂಚಿಕೆಯ 

ಮೋಲ್ಲನ್/ಕಡಿಮ ಮಿತಿ 

I  ರಸೆುಗಳು, ರಸೆು ಬದ್ಧಯ ಚರೊಂಡಿಗಳು, ಕಾಲನದಾರಿಗಳು, 
ಪಾದಚಾರಿ ಅೊಂಡರ್ ಪಾಸ್ಟ/ಸನರೊಂಗಮಾಗಯಗಳು     

ಗರಿಷ್ಾ ₹ 55 ಕೆೊೋಟ್ಟ 
 

II  

ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜನ ವಿತ್ರಣಾ ಜಾಲದ ನವಿೋಕರಣ/ವಧಯನೆ, 
ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟಾಯೊಂಕ ಗಳು (ಒ.ಎರ್ಚ.ಟ್ಟ), ನೆಲಮಟಟದ 
ಶೆೋಖರಣಾ ಜಲ್ಾಶ್ಯ (ಜಿ.ಎಲ.ಎಸ್ಟ.ಅರ್) ಮತ್ನು ಇತ್ರ 
ರಿೋತಿಯ ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು                  

ಕನಿಷ್ಾ ₹ 15 ಕೆೊೋಟ್ಟ 

III  ಒಳಚರೊಂಡಿ (ಯನ.ಜಿ.ಡಿ) ವಿತ್ರಣಾ ಜಾಲ/ಲ್ಾಯಟರಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಯನ.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು  

 ಕನಿಷ್ಾ ₹ 15 ಕೆೊೋಟ್ಟ 
 

IV  
ಟಾಿಫಿಕ ನಿವಯಹಣಾ ಸನಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ವೆಹಕಲ 
ಆಕನಯಿ್ಕೋಟೆಡ್ ಸಿಗುಲ (ಸೆೊೋಲ್ಾರ್/ಯನಪ್ರಎಸ್ಟ) ಕಣಾೊವಲನ 
ಜಾರಿ ಕಾಯಮರಾಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸೊಂಯೋಜನೆ. 

ಕನಿಷ್ಾ ₹ 5 ಕೆೊೋಟ್ಟ 
 

V  

ಮಳ ೆನಿೋರನ ಚರೊಂಡಿ (ಎಸ್ಟ.ಡಬೊಿಯ.ಡಿ), ಬಿೋದ್ಧ ದ್ಧೋಪಗಳು, 
ಬಹನ ಹೊಂತ್ದ ಪಾಕ್ರಯೊಂಗ್ ಸೊಂಕ್ರೋಣಯ, ಶಾಪ್ರೊಂಗ್ ಕಾೊಂಪೆಿಕಿ, 
ಇೊಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ನು ಇತ್ರ 
ಮೊಲಸೌಕಯಯ ಕಲೆಸಗಳು              

ಗರಿಷ್ಾ ₹ 10 ಕೆೊೋಟ್ಟ 
 

ಆಧಾರ: ಯೋಜನಾ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳು 
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ಪರೀಕ್ಷಾ- ತನಿಖೆಗ ೆಒಳಪಟ್ಟ ನಾಲನೆ ಮ.ಪಾಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಪಿಗತಿ ವರದ್ಧಗಳ ಪಿಕಾರ, 2015-21ರ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ ಐದನ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಿ ಯಾವುದೆೋ ಮ.ಪಾಗಳ ಮೊರನ ವಿಭಾಗದ (II, III ಮತ್ನು IV) 
ನಿಗದ್ಧತ್ ಮಿತಿಗಳಿಗ ೆಬದಧವಾಗಿಲಿ ಎೊಂದನ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ (ಆಗಸ್ಟಟ ನಿೊಂದ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2021) 
ವಿವರಗಳನನು ಚಿತ್ರಪಟ 2.2 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಚಿತ್ರಪಟ 2.2: 2015-21ರಲ್ಲಲ ನಿಗ್ದಿತ್ ಮಿತಿಗ್ಳ ವಿರತದಧ ವಿವಿಧ ರ್ಗ್ವಗ್ಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಮಯಡಿದ ರ್ೆಚ್ಚ 

  ಆಧಾರ: ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳ ಪಿಗತಿ ವರದ್ಧಗಳು  

ಮೋಲ್ೆ ಗಮನಿಸಿದೊಂತೆ, ನಾಲನೆ ಪರೀಕ್ಷಾ- ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳಲಿಿ, ಸೊಂಚಾರ ನಿವಯಹಣೆ 
ಕಾಯಯಗಳನನು ವಿಜಯಪನರ ಮ.ಪಾಯಲಿಿ ಮಾತ್ಿ ಕಾಯಯಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜನ 
ಮತ್ನು ಯನಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಾ ₹ 15 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಅನನದಾನವನನು 
ಪರಿೋಕ್ಷಗೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೆೋ ಮ.ಪಾಗಳಲಿ ಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. ಮ.ಪಾ, ಬಳಾಳರಿ ಮತ್ನು ಮ.ಪಾ, 
ತ್ನಮಕೊರನ ಯಾವುದೆೋ ಯನಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ನಡೆಸಿಲಿ, ಮ.ಪಾ, ವಿಜಯಪನರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಯಾವುದೆೋ ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ನಡೆಸಿಲಿ. ಇದಲಿದ,ೆ ತ್ನಮಕೊರಿನ ಮ.ಪಾ, ಪಿವಗಯ-
1 (ರಸೆು ಕಾಮಗಾರಿ) ಅಡಿಯಲಿಿ ₹ 57.19 ಕೆೊೋಟ್ಟ ವೆಚ ಿಮಾಡಲ್ಾಗಿದನದ, ಗರಿಷ್ಾ ಮಿತಿ ₹ 55 ಕೆೊೋಟ್ಟಗೆ 
ವಿರನದಧವಾಗಿ ₹ 2.19 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಹೆಚನವಿರಿ ವೆಚಿವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲನ 
ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾನದೊಂಡಗಳನನು ಉಲಿೊಂಘಿಸಿರನವುದನ ಮಾತ್ಿವಲಿದೆ ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜನ, ಯನಜಿಡಿ 
ಮತ್ನು ಟಾಿಫಿಕ ನಿವಯಹಣೆಯೊಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಮೊಲಸೌಕಯಯ ಮತ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನನು 
ಮೋಲದಜೆಯಗೆೋರಿಸನವ ಅಗತ್ಯವನನು ನಿಲಯಕ್ಷಿಸನವುದಕೆೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ನ. 

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜನ, ಯನಜಿಡಿ ಮತ್ನು ಟಾಿಫಿಕ ನಿವಯಹಣಾ ವಿಭಾಗಗಳ 
ಅನನಷ್ಾಾನದಲಿಿನ ಕೊೆರತಯೆನನನು ಇತ್ರ ಸಕಾಯರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ತೆಗದೆನಕೆೊಳಳಲ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ 
ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪ್ರಿಲ 2022). ಮೋಲ್ೆಹೆೋಳಿದ ವಗಯಗಳಡಿಯಲಿಿ ಹೊಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನನದಾನವನನು 
ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಬೆೋರ ೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿರನವುದನ (ಕೊಂಡಿಕೆ 2.6 ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರನವೊಂತೆ) ಮತ್ನು ವಗಾಯವಾರನ ಮಿತಿಗಳನನು 
ಅನನಸರಿಸದ್ಧರನವುದರಿೊಂದ, ಉತ್ುರವನನು ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ಾಗನವುದ್ಧಲಿ. 
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2.6 ಯೋಜನಯ ನಿಧಿಗ್ಳ ತಿರತರ್ು 

ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳ ಕೊಂಡಿಕೆ 4(ಜಿ)ಯಲಿಿ, ಇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ತೆಗದೆನಕೆೊಳಳಲ್ಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ಹೆೊರತ್ನಪಡಿಸಿ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯನನು ಸಿದಧಪಡಿಸಬೋೆಕನ ಎೊಂದನ 
ಸೊಚಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಿಗ ೆ ವಿರನದಧವಾಗಿ, ಮೊರನ ಪರೀಕ್ಷಾ- ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳು (ಬಳಾಳರಿ, 
ತ್ನಮಕೊರನ ಮತ್ನು ವಿಜಯಪನರ) ₹ 108.75 ಕೊೆೋಟ್ಟಯನನು (ಒಟನಟ ವೆಚಿದ ₹ 269.28 ಕೊೆೋಟ್ಟಯ 
ಶೆೋಕಡ 40ರಷ್ನಟ) ಇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ಅಮೃತ್, ರಾಜಿೋವ್ ಗಾೊಂಧಿ ಆವಾಸ್ಟ ಯೋಜನೆ ಮತ್ನು24*7 
ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜನ) ತ್ಮಮ ಕೊೆಡನಗೆ ಮತ್ುವನನು ಪಾವತಿಸಲನ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅನನದಾನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಕಾಯಯಗತ್ಗೆೊಳುಳತಿುರನವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಡಗೆೆ ತಿರನಗಿಸಿದವು ಅನ್ತಬಂಧ 2.3 ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದೊಂತೆ.  

ಇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು/ಅನನದಾನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ತೆಗದೆನಕೆೊಳಳಲ್ಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆಯೋಜನೆಯ 
ಹಣವನನು ತಿರನಗಿಸನವುದನ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಿಗ ೆ ವಿರನದಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಮ.ಪಾಗಳು 
ಯೋಜನೆಯಿೊಂದ ಕೊೆಿೋಢೋಕರಿಸಬೋೆಕಾದ ಸೊಂಪೊಣಯ ಪಿಯೋಜನವನನು ವೊಂಚಿತ್ಗೊೆಳಿಸಿತ್ನ. 

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ತ್ನು ಉತ್ುರದಲಿಿ (ಏಪ್ರಿಲ 2022) ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ ಗಮನಸೆಳದೆ ನಿದಶ್ಯನಗಳು 
ಹಣವನನು ಬೆೋರಡೆೆಗ ೆ ತಿರನಗಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ ಆದರ ೆ ಅಮೃತ್, ರೆೋ, ಇತಾಯದ್ಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮ.ಪಾಯ 
ಪಾಲನನು ಒದಗಿಸಲನ ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಯ ಬಳಕಯೆಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಹೆೋಳಿದ.ೆ ಯೋಜನಾ 
ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳೊಂತೆ ಉತ್ುರವು ಸಿವೋಕಾರಾಹಯವಲಿ. ಇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ತೆಗದೆನಕೆೊಳಳಲ್ಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆ ನಿಧಿಯ ಬಳಕ ೆ ನಿದ್ಧಯಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಷ್ೆೋಧಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಭ್ೊ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ, ಕಟಟಡ 
ನಿಮಾಯಣ ಇತಾಯದ್ಧ ಅನಹಯ ಅೊಂಶ್ಗಳಿಗ ೆಯೋಜನಾ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೊ ಉತ್ುರ ಮೌನವಾಗಿತ್ನು. 

2.7 ನ್ಗ್ರೂೆೋತಯಿನ್ (ಹಂತ್-III) ಕಡೆಗ ೆ ಐತಿಹಯಸಿಕ ಮತ್ತು ಪಯರಂಪರಿಕ ಅನ್ತದಯನ್ದ ನಿಧಿಯ 
ತಿರತರ್ು. 

2014-15ರಲಿಿ ಮೈಸೊರನ ಮ.ಪಾಯಲಿಿ ಪಾರೊಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳ ಸನಧಾರಣೆ ಮತ್ನು ಇತ್ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆ₹ 100 ಕೆೊೋಟ್ಟ ವಿಶೆೋಷ್ ಅನನದಾನವನನು ಸಕಾಯರ ಘೊೋರ್ಷಸಿತ್ನು. 

ದಾಖಲ್ೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯನ (ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಅಕೆೊಟೋಬರ್ 2021) ಮೈಸೊರನ ಡಿಸಿ, 
ನಗರೆೊೋತಾಥನ (ಹೊಂತ್-III) ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಲನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆ₹ 1.51 ಕೊೆೋಟ್ಟಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಮತ್ನು ಪಾರೊಂಪರಿಕ ಅನನದಾನವನನು ತಿರನಗಿಸಿದ ೆ(ಮಾರ್ಚಯ 2017) ಎೊಂದನ ತೆೊೋರಿಸಿದ.ೆ ಅನನದಾನವನನು 
ತಿರನಗಿಸಲನ ಡಿಎೊಂಎ/ಯನಡಿಡಿಯಿೊಂದ ಯಾವುದೆೋ ಅನನಮೋದನೆ ಇರಲಿಲಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆ ಮತ್ುವನನು ಬಳಸಲ್ಾಗಿದದರೊ ₹ 1.51 ಕೊೆೋಟ್ಟ ವೆಚಿವು ಯೋಜನೆಯ ಪಿಗತಿ 
ವರದ್ಧ/ಉಪಯನಕು ಪಿಮಾಣ ಪತ್ಿದ ಭಾಗವಾಗಿಲಿ ಎೊಂದನ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದರಿೊಂದಾಗಿ 
ನಗರೆೊೋತಾಥನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಚೆ ಿಆ ಮಟ್ಟಟಗ ೆಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ. 

ವಷ್ಾಯೊಂತ್ಯದಲಿಿ ಅನನದಾನದ ರದಾಧಗನದನನು ತ್ಪ್ರಪಸಲನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತುು ಪಾರಿಂಪರಕ  ಅನನದಾನವನನು 
ಬೆೋರಡೆೆಗ ೆ ತಿರನಗಿಸಲ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು (ಏಪ್ರಿಲ 2022) ಹೆೋಳಿದ.ೆ ಅನನದಾನದ 
ರದಾಧಗನದನನು ತ್ಪ್ರಪಸಲನ ಹಣವನನು ಡಾಿ ಮಾಡನವುದನ ಕೊೆೋಡಲ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳಿಗೆ 
ವಿರನದಧವಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಉತ್ುರವು ಸಿವೋಕಾರಾಹಯವಲಿ. ಅನನದಾನವನನು ತಿರನಗಿಸಲನ ಮತ್ನು 



ಅಧ್ಯಾಯ-II 

15 

ನಗರೆೊೋತಾಥನ ವೆಚಿವನನು ಕಡಿಮ ತೆೊೋರಿಸಲನ ಡಿಎೊಂಎ/ಯನಡಿಡಿ ಯಿೊಂದ ಅನನಮೋದನೆ ಇಲಿದ್ಧರನವ 
ಬಗೆೊ ಉತ್ುರವು ತಿಳಿಸಲಿಲಿ. 

2.8 ಬಯಾಂಕ್ ಗಯಾರಂಟಿಯನ್ತು ನ್ವಿೋಕರಿಸದಿರತರ್ುದತ 

ಕಎೆೊಂಎಬಿಆರ್, 2006 ರ ನಿಯಮ 115(2)ರೊಂತೆ, ಭ್ದತಿಾ ಠೆೋವರ್ಣ (ಎಸ್ಟ ಡಿ) ಬದಲಿಗೆ ಗನತಿುಗೆದಾರರಿೊಂದ 
ಬಾಯೊಂಕ ಗಾಯರೊಂಟ್ಟಗಳನನು (ಬಿಜಿ) ಒದಗಿಸಿದರ,ೆ ಲ್ೆಕೆಪತ್ಿ ವಿಭಾಗವು ಬಿಜಿಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್ ನಲಿಿ ವಿವರಗಳನನು 
ನಮೊದ್ಧಸಬೋೆಕನ. ಲ್ೆಕೆಪತ್ಿ ವಿಭಾಗವು, ಬಿಜಿಗಳು ಅವಧಿ ಮನಗಿದಾಗ ಮತ್ನು ಅವುಗಳನನು ನವಿೋಕರಿಸನವ 
ಮೊಲಕ ಖರಿೋದ್ಧ ಆದೆೋಶ್ದಲಿಿ ನಿದ್ಧಯಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿರಬೆೋಕನ ಎೊಂದನ 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೋಕನ. 

ಟೆೊಂಡರ್ ದಾಖಲ್ೆಗಳ ಪಿಕಾರ, ಗನತಿುಗೆದಾರರನ ಒಟನಟ ವೆಚಿದ ಶೆೋಕಡಾ ಐದನ ದರದಲಿಿ ಎಸ್ಟ ಡಿ ಅನನು 
ಒದಗಿಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ದೊೆೋಷ್ದ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ ೆ ಅವಧಿಯಿೊಂದ (ಎರಡನ ವಷ್ಯಗಳು) 30 
ದ್ಧನಗಳವರೆಗ ೆಮಾನಯವಾಗಿರಬೋೆಕನ. 

ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ (ಆಗಸ್ಟಟ ನಿೊಂದ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2021) ಪರೀಕ್ಷಾ- ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಯಾವುದೆೋ 
ಮ.ಪಾಗಳು ಬಿಜಿ ರಿಜಿಸಟರ್ ಅನನು ನಿವಯಹಸಿಲಿ/ ನವಿೋಕರಿಸಿಲಿವೆೊಂದನ ಗಮನಿಸಿದೆ. 51 ಪರೀಕ್ಷಾ- ತನಿಖಗೆೆ 
ಒಳಪಟ್ಟ ಪಾಯಕೋೆಜ ಗಳಲಿಿ (ಬಳಾಳರಿಯಲಿಿ ಕ.ೆಅರ್ .ಐ,ಡಿ,ಎಲ.ಗೆ ವಹಸಲ್ಾದ ಒೊಂದನ ಪಾಯಕೋೆಜ 
ಹೆೊರತ್ನಪಡಿಸಿ), ₹ 22.80 ಕೊೆೋಟ್ಟ ವೆಚಿದ 16 ಪಾಯಕೋೆಜ ಗಳಲಿಿ (ಶೆೋ 31) ಎಸ್ಟ.ಡಿ/ಬಿಜಿ ವಿವರಗಳು 
ದಾಖಲ್ೆಯಲಿಿ ಲಭ್ಯವಿಲಿ. 30 ಪಾಯಕೋೆಜ ಗಳಲಿಿ (ಶೆೋ. 59), ಗನತಿುಗೆದಾರರನ  ಒಟನಟ ₹ 2.08 ಕೊೆೋಟ್ಟಯನನು  
ಬಿಜಿ ರೊಪದಲಿಿ ಎಸ್ಟ.ಡಿ ಒದಗಿಸಿದಾದರಾದರೊ ಸಹಾ, ದೆೊೋಷ್ದ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ ೆ ಅವಧಿಗಳವರಗೆೆ 
ಇವುಗಳನನು ನವಿೋಕರಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. ಒೊಂದನ ಪಾಯಕೋೆಜ ನಲಿಿ (ತ್ನಮಕೊರಿನ ಪಾಯಕೋೆಜ 26/2), ಗನತಿುಗೆದಾರರನ 
₹ 3.52 ಲಕ್ಷ್ಕೆೆ ಸಿಥರ ಠೋೆವರ್ಣ ರಸಿೋದ್ಧ ರೊಪದಲಿಿ ಸಲಿಿಸಿದಾದರೆ (ಏಪ್ರಿಲ 2019), ಅದನ ಕಮಿಷ್ನರ್, 
ಮ.ಪಾ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಲಿ, ಇದನ ಟೆೊಂಡರ್ ದಾಖಲ್ೆಗಳ ಕಲೊಂ 29 ಅನನು ಉಲಿೊಂಘಿಸಿದೆ. 
ಬಿಜಿಗಳ ಅನನಪಸಿಥತಿಯಲಿಿ/ನವಿೋಕರಿಸದ್ಧರನವಾಗ, ಒಪಪೊಂದಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಸಕಾಯರಿ 
ಹತಾಸಕ್ರುಗಳನನು ಕಾಪಾಡಲನ ಮ.ಪಾಗಳು ಸಾಕಷ್ನಟ ಭ್ದಿತೆಯನನು ಹೆೊೊಂದ್ಧರಲಿಲಿ. 

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಪಲಿತಾೊಂಶ್ಗಳನನು ಒಪ್ರಪಕೊೆೊಂಡಿತ್ನ ಮತ್ನು ಭ್ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಬಿಜಿ ರೆಜಿಸಟರ್ ಗಳನನು 
ನಿವಯಹಸಲ್ಾಗನವುದನ ಎೊಂದನ ಹೆೋಳಿದೆ (ಏಪ್ರಿಲ 2022). 

ಆ) ಸಯಲ್ಗ್ಳು 

2.9 ಸಯಲ್ ಮತ್ತು ಮರತಪಯರ್ತಿಯನ್ತು ಪಡೆಯತರ್ಲ್ಲಲ ರ್ಾತಯಾಸಗ್ಳು  

ಸಾಲವನನು ಪಡೆಯಲನ, ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಐ ಬಾಯೊಂಕ ನೆೊೊಂದ್ಧಗ ೆ(ಏಪ್ರಿಲ 2017) ₹ 
200 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆಮತ್ನು ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬಾಯೊಂಕ ನೆೊೊಂದ್ಧಗೆ (ಜನವರಿ 2018) ₹ 300 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆ ಸಾಲ 
ಒಪಪೊಂದಗಳನನು ಮಾಡಿಕೊೆೊಂಡಿದೆ. ಸಾಲದ ಒಪಪೊಂದಗಳು ಮತ್ನು ಸಕಾಯರದ ಸೊಚನಗೆಳ ಪಿಕಾರ, 
ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಬಾಯೊಂಕ ಗಳಿಗ ೆ ಮತ್ುವನನು ಮರನಪಾವತಿಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಸಕಾಯರಕೆೆ 
(ಯನಡಿಡಿ) ಹಣದ ಬೆೋಡಿಕ ೆಸಲಿಸಿಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು. ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಸಾಲದ ಮತ್ುದ ಬಾಕ್ರ ಮತ್ನು 
ಅನವಯವಾಗನವ ಬಡಿಾದರದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಯನಡಿಡಿ ಯೊಂದ್ಧಗೆ ಬೆೋಡಿಕೆಯನನು ಇಡನತ್ುದೆ. 
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ಮಾರ್ಚಯ 2021 ರ ಹೆೊತಿುಗ,ೆ ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಒಟನಟ ₹ 368.70 ಕೊೆೋಟ್ಟ8 ಸಾಲವನನು 
ಪಡೆದನಕೆೊೊಂಡಿದೆ. ಯೋಜನೆ (ಹೊಂತ್-III) ಅಡಿಯಲಿಿ ಪಡೆದ ₹ 368.70 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸಾಲದ ಮತ್ುದ 
ವಿರನದಧ, ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ₹ 176.42 ಕೊೆೋಟ್ಟಯನನು9 ಬಾಯೊಂಕ ಗಳಿಗ ೆಮರನಪಾವತಿ (ಮಾರ್ಚಯ 
2021) ಮಾಡಿದೆ. 

ಸಾಲಗಳು ಮತ್ನು ಮರನಪಾವತಿಗಳನನು ಪಡೆಯನವಲಿಿನ ವಯತಾಯಸಗಳನನು ಎತಿು ತೆೊೋರಿಸನವ 
ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಅೊಂಶ್ಗಳನನು ಮನೊಂದ್ಧನ ಕೊಂಡಿಕೆಗಳಲಿಿ ಚಚಿಯಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

2.9.1 ಸಯಲ್ ಮರತಪಯರ್ತಿ 

ಕನಾಯಟಕ ಆಯವಯಯ ಕೈೆಪ್ರಡಿಯನ ಆಯವಯಯ ಅೊಂದಾಜನಗಳು ಸಾಧಯವಾದಷ್ನಟ ಹತಿುರ ಮತ್ನು 
ನಿಖರವಾಗಿರಬೆೋಕನ ಮತ್ನು ಪಿತಿ ಐಟೊಂಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಸೆೋರಿಸಬೋೆಕಾದ ನಿಬೊಂಧನೆಯನ, ವಷ್ಯದಲಿಿ 
ವಾಸುವವಾಗಿ ಪಾವತಿಸನವ ಅಥವಾ ಖಚನಯ ಮಾಡನವ ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಇರಬೆೋಕೊೆಂದನ 
ತಿಳಿಸನತ್ುದೆ. ಅೊಂದಾಜಿನಲಿಿ ತ್ಪ್ರಪಸಬಹನದಾದ ಹೆಚನವಿರಿ ನಿಬೊಂಧನೆಯನ, ಮೊಂಜೊರಾದ ಅೊಂದಾಜಿಗಿೊಂತ್ 
ಹೆಚಿಿನ ವೆಚಿದಷ್ೆಟೋ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕಿಮವಾಗಿದೆ (ಕೊಂಡಿಕೆ 108). ಯೋಜನಾ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳ ಪಿಕಾರ, 
ಸಾಲದ ಮತ್ುವನನು ಭ್ವಿಷ್ಯದ ಎಸ್ಟ. ಎಫ.ಸಿ ಅನನದಾನಕೆೆ ಸರಿಹೆೊೊಂದ್ಧಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ವಚೆವಿನನು 
(ಚಾಜಯ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ) ಖಾತೆಯ 3604-00-191-0-51-240 (ಸಾಲದ ಸೆೋವ)ೆ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಭ್ರಿಸಲ್ಾಗನವುದನ. ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಸಾಲದ ಮತ್ುವನನು (ಬಡಿಾ ಮತ್ನು ಅಸಲನ) 
ಮರನಪಾವತಿಸಲನ ಹಣವನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಲನ ಸಕಾಯರವನನು ವಿನೊಂತಿಸನತ್ುದೆ. ನಿಧಿ ಸಿವೋಕೃತಿಯಾದ 
ಮೋಲ್ೆ, ಅದನ ಸಾಲದ ಸೆೋವಗೆಾಗಿ ಆಯಾ ಎಸೆೊೆೊ ಖಾತೆಗಳಲಿಿ ಮತ್ುವನನು ಠೆೋವರ್ಣ ಮಾಡನತ್ುದೆ. 
ಸಕಾಯರದ್ಧೊಂದ ಹಣ ಪಡೆಯನವಲಿಿ ವಿಳೊಂಬವಾದರೆ, ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ  ಲಭ್ಯವಿರನವ ನಿಧಿಯಿೊಂದ 
ಸಾಲವನನು ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡನತ್ುದೆ. 

ದಾಖಲ್ೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯನ (ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2021), ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಯನಡಿಡಿ/ಡಿಎೊಂಎಗೆ 
ಸಾಲಗಳ ಸೆೋವಗೆಾಗಿ ಎಸ್ಟ. ಎಫ.ಸಿ ಅನನದಾನದ್ಧೊಂದ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಬಜೆಟ ಅೊಂದಾಜಿನ ವಿವರಗಳನನು 
ತಿಳಿಸಿದ ೆ ಎೊಂದನ ತೆೊೋರಿಸಿದ.ೆ ಅದರ ನೊಂತ್ರ, ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬೆೋಡಿಕಗೆಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ, ಯನಡಿಡಿ 
ಬಾಯೊಂಕ ಗಳಿಗ ೆಮರನಪಾವತಿಸಬಹನದಾದ ಅಸಲನ ಮತ್ನು ಬಡಿಾಗಳ ಕಡಗೆೆ ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟಗೆ 
ಹಣವನನು ಬಿಡನಗಡ ೆಮಾಡಿತ್ನ. 

2016-21ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಯೋಜನೆಯ ಸಾಲ ಮರನಪಾವತಿಗೆ ಬಜೆಟ ಹೊಂಚಿಕೆ ₹ 239.05 
ಕೊೆೋಟ್ಟಗಳಾಗಿದನದ, ಇದರ ವಿರನದಧ ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಮೊಲಕ ಪಡೆದ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ 
ಮೋಲ್ೆ ಯನಡಿಡಿ ₹ 176.23 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ₹ 62.82 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಹೆಚನವಿರಿ ಬಜೆಟ  
ಒದಗಿಸಿರನವುದರಿೊಂದ ಬಜೆಟ  ಅೊಂದಾಜನಗಳು ವಾಸುವಿಕವಾಗಿಲಿ. ವಷ್ಯವಾರನ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯನ 2016-17 
ರಿೊಂದ 2019-20 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಶೆೋಕಡಾ 38 ರಿೊಂದ 100 ರವರಗೆೆ ಹೆಚನವಿರಿ ಅೊಂದಾಜನಗಳನನು 
(ಬಜೆಟ ಮೋಲ್ೆ ಉಳಿತಾಯ) ಸೊಚಿಸಿದೆ. ಆದರ ೆ2020-21 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ವೆಚಿವು ಮೊಂಜೊರಾದ 
ಅೊಂದಾಜಿಗಿೊಂತ್ ಶೋೆಕಡಾ 21 ರಷ್ನಟ ಮಿೋರಿದೆ. ವಿವರಗಳನನು ಅನ್ತಬಂಧ 2.4 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

 
8  ಎಸ.ಬಿ.ಐ ಮೊಲಕ ₹ 200 ರ್ೆೊೀಟಿ ಮತುು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಿಂಕ್ ಮೊಲಕ ₹ 168.70 ರ್ೆೊೀಟಿ. 
9   ರ್ೆ.ಡಬೊಯೂ.ಎಸ.ಪಿ.ಎಫ.ಟಿ ಮೊಲಕ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾದ ಸಾಲ: ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಐ - ₹ 66.56 ರ್ೆೊೀಟಿ (ಅಸಲು) ಮತುು 

₹49.59 ರ್ೆೊೀಟಿ (ಬಡ್ಡ)ಿ; ಐಸಿಐಸಿಐ - ₹ 34.08 ರ್ೆೊೀಟಿ (ಅಸಲು) ಮತುು ₹ 26.19 ರ್ೆೊೀಟಿ (ಬಡ್ಡಿ). 
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ಕಾಯಯಕಮಿದ ಅನನಷ್ಾಾನದಲಿಿನ ವಿಳೊಂಬಗಳು ಮತ್ನು ವಾರ್ಷಯಕ ಮರನಹೆೊೊಂದ್ಧಸನವ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ 
ಎೊಂ.ಸಿ.ಎಲ.ಅರ್ ನಲಿಿನ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು, ಮದಲ ಕೊಂತ್ನ ಪಡೆಯನವ ದ್ಧನಾೊಂಕದಲಿಿನ ಬದಲ್ಾವಣೆ, 
ವೆೋಳಾಪಟ್ಟಟಯ ಪಿಕಾರ ಸಾಲದ ಮತ್ುವನನು ಡಾಿ ಮಾಡದ್ಧರನವುದನ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಅೊಂಶ್ಗಳಿಗ ೆರಾಜಯ 
ಸಕಾಯರವು ಈ ವಯತಾಯಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ತಿಳಿಸಿತ್ನ (ಮೋ 2022) ಆದಾಗೊಯ, ಕನಾಯಟಕ 
ಬಜೆಟ ಮಾಯನನಯಯಲ ನ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರನದಧವಾದ ಬಜೆಟ ಅೊಂದಾಜಿನ ಮೋಲ್ೆ ಉಳಿತಾಯ (ಶೆೋ 
38 ರಿೊಂದ 100) ಮತ್ನು ಶೆೋಕಡಾ 21 ರಷ್ನಟ ಹೆಚಿಿನ ವೆಚಿದ ನಿದಶ್ಯನಗಳಿವೆ ಎೊಂಬನದನ ನಿವಿಯವಾದ 
ಅೊಂಶ್ವಾಗಿದೆ. 

2.9.2 ಸಯಲ್ದ ತಿರತರ್ು ಮತ್ತು ತ್ಪ್ಪಿಸಬಹತದಯದ ಬಡಿಿ ಹೊಣೆಗಯರಿಕೆ 

ಸಕಾಯರದ ಸೊಚನಯೆ (ಆಗಸ್ಟಟ 2016) ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ. ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ. ಅತ್ಯೊಂತ್ 
ಸಪಧಾಯತ್ಮಕ ದರದಲಿಿ ಯೋಜನೆಗ ೆ₹ 200 ಕೊೆೋಟ್ಟಯನನು ಪಡೆಯಲನ ಟೆೊಂಡರ್ ಅಧಿಸೊಚನೆಯನನು 
ಹೆೊರಡಿಸಿತ್ನ (ಅಕೆೊಟೋಬರ್ 2016). ಸಾಲದ ಸೆಳತೆ್ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ್ಧದನದ, ನಗರೆೊೋತಾಥನ ಹೊಂತ್-II ರಿೊಂದ 
ಹೊಂತ್-III ಕೆೆ ₹ 100 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸಾಲದ ಮತ್ುದ ತಾತಾೆಲಿಕ ಬಳಕೆಗ ೆಸಕಾಯರವು (ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2016) 
ಅನನಮೋದನೆ ನಿೋಡಿತ್ನ. ಹೊಂತ್-III ಕೆೆ ಸಾಲವನನು ಪಡೆದ ನೊಂತ್ರ ಹೊಂತ್-II ಕೆೆ ಮತ್ುವನನು 
ಮರನಪಾವತಿಸಬೋೆಕನ ಎೊಂಬನದನ ಇದರ ಒೊಂದನ ಷ್ರತಾುಗಿತ್ನು. 

ಅದರೊಂತೆ, ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಹೊಂತ್-II ರಿೊಂದ ₹ 100 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸಾಲವನನು ಪಡೆದನಕೆೊೊಂಡನ 
(26 ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2016 ರೊಂದನ ಸಿೊಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ ₹ 60.00 ಕೊೆೋಟ್ಟ [ಶೆೋಕಡ 9.95 ರಲಿಿ] ಮತ್ನು 
23 ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2016 ರೊಂದನ ಬಾಯೊಂಕ ಆಫ ಇೊಂಡಿಯಾದ್ಧೊಂದ ₹ 40.00 ಕೊೆೋಟ್ಟ [ಶೆೋಕಡ 9.95 
ರಲಿಿ])ಹೊಂತ್-IIIಕೆೆ ತಿರನಗಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಎಸ್ಟ ಬಿಐ ಜೆೊತೆಗ ೆ ಶೆೋ.8.25 ಕೆೆ ₹ 200 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆ ಸಾಲ ಒಪಪೊಂದಕೆೆ (ಹೊಂತ್-III) 
ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಪಿವೋೆಶಸಿದೆ (ಏಪ್ರಿಲ 2017)  ಎೊಂದನ ಪರಿಶೋಲನೆಯನ ತೆೊೋರಿಸಿತ್ನ. ಏಪ್ರಿಲ 
2017 ರಲಿಿ ಹೊಂತ್-IIIಕಾಗಿ ಸಾಲದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ಯನಡಿಡಿ/ಕೆ.ಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ 
ತ್ಕ್ಷ್ಣವೆೋ ಹೆಚಿಿನ ಬಡಿಾದರದಲಿಿ ಪಡೆದ್ಧದದ ₹ 100 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುವನನು ಹೊಂತ್-II ಗೆ ಮರನಪೊರಣ 
ಮಾಡಲಿಲಿ. ಹೊಂತ್-III ರಿೊಂದ ಹೊಂತ್-II ಖಾತೆಗೆ (ಮಾರ್ಚಯ 2021 ರವರೆಗ)ೆ ₹ 33.20 ಕೊೆೋಟ್ಟ 
ಮತ್ುವನನು ಮಾತ್ಿ (ಜನಲ್ೈೆ 2017, ಏಪ್ರಿಲ 2018 ಮತ್ನು ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2019 ರಲಿಿ) ಮರನಪಾವತಿ 
ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಹೊಂತ್-III ರಲಿಿ ಕಡಿಮ ಬಡಿಾದರದಲಿಿ ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ ವಗಾಯಯಿಸಲ್ಾದ ₹ 100 
ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುವನನು ಮರನಪಾವತಿಸಲನ ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ₹ 5.09 ಕೊೆೋಟ್ಟ 
(ಮಾರ್ಚಯ 2021 ರವರೆಗ)ೆ ತ್ಪ್ರಪಸಬಹನದಾದ ಬಡಿಾ ಹೆೊರೆಗ ೆಕಾರಣವಾಯಿತ್ನ. ವಿವರಗಳನನು ಅನ್ತಬಂಧ 
2.5 ರಲಿಿ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

2017-18 ರಿೊಂದ 2019-20 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಹೊಂತ್-IIಕಾೆಗಿ ₹ 58.10 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುದ (ಆಕ್ರಿಸ್ಟ 
ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ ₹ 45.30 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ನು ಬಾಯೊಂಕ ಆಫ ಇೊಂಡಿಯಾದ್ಧೊಂದ ₹ 12.80 ಕೊೆೋಟ್ಟ) ಸಾಲವನನು 
ಪಡೆಯಲ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹೊಂತ್-III ರಿೊಂದ ₹ 66.80 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುವನನು 
ಮರನಪಾವತಿಸಲನ ಬಾಕ್ರ ಇರನವುದರಿೊಂದ ಮೋಲಿನ ಸಾಲಗಳನನು ಸೆಳಯೆನವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರಲಿಲಿ. ಹೊಂತ್-
III ರಿೊಂದ ಈ ಮತ್ುವನನು ಪಡೆಯದ್ಧರನವ ಸಮಥಯನೆ ಮತ್ನು ಮೋಲಿನ ಸಾಲವನನು ಪಡೆದ ಬಡಿಾಯ 
ದರಗಳನನು ಲ್ೆಕೆತ್ಪಾಸಣೆಗ ೆಒದಗಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. ಇದರ ಅನನಪಸಿಥತಿಯಲಿಿ, ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ ಬಡಿಾಯ 
ಮತ್ುಷ್ನಟ ನಷ್ಟವನನು ಪಿಮಾರ್ಣೋಕರಿಸಲನ ಸಾಧಯವಾಗಲಿಲಿ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಿಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ನಗರೆೊೋತಾಥನ ಹೊಂತ್-III ಕೆೆ ಮೊಂಜೊರಾದ ಬಾಕ್ರ 
ಸಾಲವನನು ಪಡೆಯಲನ ಮತ್ನು ನಗರೆೊೋತಾಥನ ಹೊಂತ್-IIಕೆೆ ಮತ್ುವನನು ಮರನಪೊರಣ ಮಾಡಲನ 
ಡಿಎೊಂಎ (ನವೆೊಂಬರ್ 2021) ಸೊಂವಹಸಿತ್ನ ಎೊಂದನ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಮೋ 2022). ಸಾಲದ 
ಮತ್ುವನನು ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಬಳಸಲ್ಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಮತ್ನು ಸಮಯಕೆೆ 
ಮರನಪಾವತಿಯನನು ಮಾಡಿರನವುದರಿೊಂದ ಯಾವುದೆೋ ತ್ಪ್ರಪಸಬಹನದಾದ ಬಡಿಾ ಹೆೊರ ೆ ಇಲಿ ಎೊಂದನ 
ಹೆೋಳಲ್ಾಗಿದೆ. ಸರ್ಾಾರದ ಆದೆೀಶವನ್ುು (ಸೆಪಟೆಿಂಬರ್ 2016) ಉಲಯಿಂಘಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಲಾದ ಸಾಲದ 
ಮೊತುವನ್ುು ಮರುಪೊರಣ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ ರ್ಾರಣ ಉತುರವು ಸಿವೀರ್ಾರಾಹಾವಲಯ.ಹಿಂತ-III 
ಕಿಂತ  ಬಡ್ಡಿದರವು ಹಿಂತ-II ರಲಿಯ  ಕಡ್ಡಮಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ುುವರ ಹೆೊಣೆಗಾರರ್ೆಯಲಿಯ 
ಪರಣಿಮಿಸಿತು. 

2.9.3 ಎಂ.ಸಿ.ಎಲ್.ಆರ್ ಮೋಲ್ಲನ್ ಅನ್ತಚಿತ್ ಹೆಚ್ಚಳರ್ು ತ್ಪ್ಪಿಸಬಹತದಯದ ಹೊರೆಗೆ ಕಯರಣರ್ಯಗಿದ.ೆ 

₹ 200 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸಾಲದ ಟೆೊಂಡರ್ ಅಧಿಸೊಚನೆಗ ೆ (ಅಕೆೊಟೋಬರ್ 2016) ಅನನಸಾರವಾಗಿ, ಹನೆುರಡನ 
ಬಿಡ್ ದಾರರನ ಭಾಗವಹಸಿದದರನ ಮತ್ನು ಕಡಿಮ ದರವಾದ ಶೆೋಕಡಾ 8.98 (ಎೊಂ.ಸಿ.ಎಲ.ಆರ್ 10 + 0.08% 
ಮಾಜಿಯನ್) ಉಲ್ೆಿೋಖಿಸಿದ ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಐ, ವಾರ್ಣಜಯ ಶಾಖೆ, ಬೆೊಂಗಳ ರನ ಅನನು  ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಎಸ.ಬಿ.ಐ (4 ಮಾರ್ಚಾ 2017) ಪರಸಾುಪದ ಸಿವೀರ್ಾರವನ್ುು ತಿಳಿಸುವಾಗ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ುು ಶೆೀಕಡಾ 
8.25 (ಒಿಂದು ವಷಾದ ಎಿಂ.ಸಿ.ಎಲ್.ಆರ್ + ಶೆೀಕಡಾ 0.25 ಮಾರ್ಜಾನ್) ಎಿಂದು ಪರಷಕರಸಿತು. 
ರ್ಡೆಬುಯೂಎಸ ಪಿಎಫ ಟಿ ಶೆೀಕಡಾ 8.25 ಪರಷೃತ ದರದಲಿಯ ಒಪಪಿಂದರೆ್ಕ (ಏಪಿರಲ್ 2017) ಸಹಮತಿಸಿತ್ನ. 
ಎಿಂಸಿಎಲ್ ಆರ್ ನ್ಲಿಯ ಶೆೀಕಡಾ 8.90 ರಿಂದ (ನ್ವೆಿಂಬರ್ 2016) ಶೆೀಕಡಾ 8.00 ಕೆೆ (ಮಾರ್ಚಾ 2017) 
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ಪರಣಾಮರ್ಾರ ಬಡ್ಡಿದರದಲಿಯನ್ ಕಡ್ಡತಕೆೆ ರ್ಾರಣವಾಗಿತು ಎಿಂಬುದನ್ುು 
ಪರಗಣಿಸದೆ,  ಎಸ ಬಿಐ ಮಾರ್ಜಾನ್ ಅನ್ುು ಶೆೀಕಡಾ 0.08 ರಿಂದ ಶೆೀಕಡಾ 0.25 ರ್ಕೆ ಹೆಚಿುಸಿದ 
ಪರಸಾುಪವನ್ುು ರ್ಡೆಬುಯೂಎಸ ಪಿಎಫ ಟಿ  ಒಪಿಪರ್ೊೆಿಂಡ್ಡದೆ. ಎಸ.ಬಿ.ಐ ಶೆೀಕಡಾ 0.08 ಮಾರ್ಜಾನ್ ದರರ್ಕೆ 
ಬದಧವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಿರೆ್ೊಳಳಲು  ರ್ಡೆಬುಯೂಎಸ ಪಿಎಫ ಟಿ ವಿಫಲವಾದರಿಂದ  ತಪಿಪಸಬಹುದಾದ 
₹ 2.72 ರ್ೊೆೀಟಿಯ11 ಬಡ್ಡಿ  ಹೆೊರೆಯಲಿಿ ಪರಣಮಿಸಿತು. 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು, ಬಡ್ಡಿದರದಲಿಯ ಶೆೀಕಡಾ 8.98 ರಿಂದ ಶೆೀಕಡಾ 8.25 ರ್ಕೆ ಇಳಿರ್ಯೆಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಇದನ್ುು 
ರ್ಡೆಬುಯೂಎಸ ಪಿಎಫ ಟಿ ಒಪಿಪರ್ೊೆಿಂಡ್ಡದೆ ಎಿಂದು ಹೆೀಳಿದೆ (ಮೀ 2022). ಶೆೀಕಡಾ 0.08 ರಿಂದ ಶೆೀಕಡಾ 
0.25 ರ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಾನ್ ನ್ಲಿಯ ಅಸಮಪಾಕ ಹೆಚ್ುಳದ ಕಾರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಲೆಕಕಪರಶೆ ೀಧರೆ್ಯಲಿಿ ಕೊಂಡನಬೊಂದ 
ಅಿಂಶಗಳಿಗ ೆಉತುರ ತಿಳಿಸಲಿಲಯ. ಇದಲಯದೆ, ಎಸ ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಡ್ಡತವು, ಎಿಂಸಿಎಲ್ ಆರ್ ನ್ಲಿಯ ಆದ ಬಡಿಾ 
ದರದ ಬದಲಾವಣೆಯಿೊಂದ ಆಗಿದನದ (ಶೀೆಕಡಾ 8.90 ರಿಂದ ಶೆೀಕಡಾ 8.00 ರ್ಕೆ), ಇದು ಬಾಯಿಂಕನ್ ನಿೀತಿಯ 
ಪರರ್ಾರವಾಗಿತುು. ಆದರ ೆಮಾರ್ಜಾನ್ ದರವನ್ುು ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿ ಶೆೀಕಡಾ 0.08 ರಿಂದ ಶೆೀಕಡಾ 0.25 ರ್ಕೆ 
ಹೆಚ್ುಳ ಮಾಡಿದದಕೆೆ ಸಮರ್ಾರೆ್ ಇಲಯ. ಒಿಂದು ವೆೀಳ,ೆ ರ್ಡೆಬುಯೂಎಸ ಪಿಎಫ ಟಿ ತನ್ು ಉಲೆಯೀಖಿಸಿದ ಮಾರ್ಜಾನ್ 
ದರ ಶೆೀಕಡಾ (+) 0.08 ರ್ಕೆ ಬದಧವಾಗಿರಲು ಎಸ.ಬಿ.ಐ ಅನ್ುು ಒತ್ಾುಯಿಸಿದದಲಿಿ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರವು ಶೆೀಕಡಾ 
8.08 ಆಗಿರುತಿುತುು. 

 

 

 
10  ಎೊಂ.ಸಿ.ಎಲ.ಆರ್-ಮಾಜಿಯನಲ ಕಾಸ್ಟಟ ಆಫ ಫೊಂಡ್ಿ ಆಧಾರಿತ್ ಲ್ೊೆಂಡಿೊಂಗ್ ದರ 
11  ₹ 200 ರ್ೆೊೀಟಿ × ಶೆೀಕಡಾ 0.17 × 8 ವಷಾಗಳು = ₹ 2.72 ರ್ೆೊೀಟಿ. 
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2.9.4 ಹೆಚಿಚನ್ ಬಡಿಿದರದಲ್ಲಲ ಸಯಲ್ದ ಕಂತ್ತಗ್ಳನ್ತು ಪಡೆದಿರತರ್ುದತ. 

ಕಡೆಬನಿಯಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಎಸ್ಟ ಬಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ನೆೊೊಂದ್ಧಗ ೆ (ಏಪ್ರಿಲ 2017) ₹ 200 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆ ಮತ್ನು 
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ನೆೊೊಂದ್ಧಗೆ (ಜನವರಿ 2018) ₹ 300 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆ ಸಾಲ ಒಪಪೊಂದಗಳನನು 
ಮಾಡಿಕೊೆೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚಯ 2021 ರ ಹೆೊತಿುಗೆ, ಕ ೆಡಬನಿಯ ಎಸ್ಟ ಪ್ರ ಎಫ ಟ್ಟ ಒಟನಟ ₹ 368.70 ಕೊೆೋಟ್ಟ 
ಸಾಲವನನು ಪಡೆದನಕೆೊೊಂಡಿದೆ (ಎಸ್ಟ ಬಿಐ ಮೊಲಕ ₹ 200 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ನು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ಮೊಲಕ 
₹ 168.70 ಕೊೆೋಟ್ಟ). 

ನಿಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ದ್ಧನಾೊಂಕಗಳಲಿಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಬಡಿಾದರಗಳ ಹೆೊೋಲಿಕಯೆನ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ 
ಲಭ್ಯವಿರನವ ಕಡಿಮ ಬಡಿಾದರದ (ಶೆೋ. 8.24) ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ಕೆ.ಡಬನಿಯಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ  ಶೆೋ 8.40 
ಹೆಚಿಿನ ಬಡಿಾದರದಲಿಿ ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಐ ಮೊಲಕ ನಾಲನೆ ಕೊಂತ್ನಗಳಲಿಿ ₹ 85 ಕೊೆೋಟ್ಟಯನನು ಪಡೆದನಕೆೊೊಂಡಿದೆ 
(ಏಪ್ರಿಲ 2018 ರಿೊಂದ ಜನವರಿ 2019)  ಎೊಂದನ ತೊೆೋರಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳನನು ಅನ್ತಬಂಧ 2.6 ರಲಿಿ 
ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಈ ₹ 85 ಕೊೆೋಟ್ಟಯಲಿಿ ಹೆಚನವಿರಿ ಬಡಿಾಯ (ಶೆೋ 0.16) ತ್ಪ್ರಪಸಬಹನದಾದ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕಯೆನ ₹ 34.45 
ಲಕ್ಷ್ವಾಯಿತ್ನ (ಮಾರ್ಚಯ 2021). ಕಡಿಮ ದರದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ ಹೆಚಿಿನ ಬಡಿಾದರದಲಿಿ ₹ 
85 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುದ ಸಾಲದ ಕೊಂತ್ನಗಳನನು ಪಡೆಯಲನ ಕಾರಣ/ಸಮಥಯನೆಯನನು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. 

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಎಸ್ಟ ಬಿಐ ಮತ್ನು ಐಸಿಐಸಿಐನಿೊಂದ ಸಾಲ ಒಪಪೊಂದಗಳು/ಮದಲ ವಿತ್ರಣೆಯ 
ದ್ಧನಾೊಂಕಗಳ ಪಿಕಾರ, ಸಾಲಗಳನನು ಕಮಿವಾಗಿ 6 ಏಪ್ರಿಲ 2019 ಮತ್ನು 1 ಫೆಬಿವರಿ 2020 ರೊೆಳಗೆ 
ಪಡೆಯಬೆೋಕನ ಎೊಂದನ ಹೆೋಳಿದೆ (ಮೋ 2022). ಆದದರಿೊಂದ, ಎಸ್ಟ ಬಿಐನಿೊಂದ ₹ 85 ಕೊೆೋಟ್ಟಯ ಬಾಕ್ರ 
ಸಾಲದ ಮತ್ುವನನು ತೆಗದೆನಕೆೊಳಳಲ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ನು  ಇದರಿೊಂದ ಯಾವುದೆೋ ಪತಿಿಕೊಲ 
ಆರ್ಥಯಕ  ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಿಲಿ  ಎೊಂದನ ಹೆೋಳಿತ್ನ. ಕಳೆಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ುರವು ಸಿವೋಕಾರಾಹಯವಲಿ: 

i)  ಎಸ್ಟ ಬಿ ಐ ನಿೊಂದ ₹ 85 ಕೊೆೋಟ್ಟಯ ಬಾಕ್ರ ಸಾಲವನನು ತಿೋರಿಸನವ ಮದಲನ, ಕ ೆಡಬೊಿಯ ಎಸ್ಟ 
ಪ್ರ ಟ್ಟಯನ 2 ಫೆಬಿವರಿ 2018 ಮತ್ನು 24 ಏಪ್ರಿಲ 2018 ರೊಂದನ ಐಸಿಐಸಿಐ ನಿೊಂದ ₹ 64 
ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುವನನು ಸೆಳದೆ್ಧದೆ; 

ii) ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ ಎಫ 2018 ರಲಿಿ ಎಸ್ಟ ಬಿಐನಿೊಂದ ₹ 66.50 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸೆಳಯೆನವ ಮದಲನ, 
ಕಡೆಬನಿಯಎಸ್ಟ ಪ್ರಎಫ ಟ್ಟ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ ₹ 40 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸೆಳಯೆನವ ಪಿಸಾುಪ್ರಸಿತ್ನು. 
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ಈ ಮತ್ುವನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಎಸ್ಟ ಬಿಐನಿೊಂದ ₹ 40 ಕೊೆೋಟ್ಟ 
ಸೆಳಯೆಲ್ಾಗಿದೆ; 

iii)  ಕೆ.ಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ 1 ಫೆಬಿವರಿ 2020 ರ ನೊಂತ್ರವೂ ಸಹ ₹ 
40 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸಾಲದ ಮತ್ುವನನು ಪಡೆದನಕೆೊೊಂಡಿದೆ ಮತ್ನು ಮಾಚಯ 2021 ರ ಅೊಂತ್ಯಕೆೆ ₹ 
131.30 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಇನೊು ಸೆಳಯೆಲ್ಾಗಿಲಿ. 

iv) ಐಸಿಐಸಿಐ (ಶೆೋ 8.24) ಗಿೊಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ದರದಲಿಿ ಎಸ್ಟ ಬಿಐಗೆ (ಶೆೋ 8.40) ಬಡಿಾಯನನು 
ಪಾವತಿಸಿದದರಿೊಂದ ಪಿತಿಕೊಲ ಆರ್ಥಯಕ  ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. 
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2.9.5 ಸಯಲ್ ಮರತಪಯರ್ತಿಯಲ್ಲಲನ್ ವಿಳಂಬಗ್ಳು (ಅಸಲ್ತ) ತ್ಪ್ಪಿಸಬಹತದಯದ ಬಡಿಿಯ ಪಯರ್ತಿಗ ೆ
ಕಯರಣರ್ಯಗ್ತತ್ುದೆ. 

ಎಸ್ಟ. ಬಿ. ಐ ಜೆೊತೆಗಿನ ಒಪಪೊಂದದ ಪಿಕಾರ (ಷ್ರತ್ನು 2.9), ಸಾಲವನನು 24 ತೆೈಮಾಸಿಕ ಕೊಂತ್ನಗಳಲಿಿ 
ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹನದಾಗಿದೆ. ಮರನಪಾವತಿಯನ ಮದಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ದ್ಧನಾೊಂಕದ್ಧೊಂದ (7ನೆೋ 
ಏಪ್ರಿಲ 2017) ಎರಡನ ವಷ್ಯಗಳ ಸಾಲ ತಿೋರನವಳಿ ಮನೊಂದೊಡಿಕೆ ಅವಧಿಯ ನೊಂತ್ರ 
ಪಾಿರೊಂಭ್ವಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಮೊರನ ತಿೊಂಗಳ ನೊಂತ್ರ ಅೊಂದರ ೆ7 ಏಪ್ರಿಲ 2019, 7 ಜನಲ್ೈೆ 2019, 7 
ಅಕೆೊಟೋಬರ್ 2019, 7 ಜನವರಿ 2020 ಮತ್ನು ಹೋಗ ೆ(ಪಿತಿ ಮೊರನ ತಿೊಂಗಳಿಗೊೆಮಮ) ಅನನಕಿಮವಾಗಿ 
ಕೊಂತ್ನಗಳು ಪಾವತಿಸಬೋೆಕಾಗಿರನತ್ುದೆ.  

ಅೊಂತೆಯ್ಕೋ, ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬಾಯೊಂಕ ನೆೊೊಂದ್ಧಗಿನ ಒಪಪೊಂದದ ಷ್ರತ್ನು 2.9 ಪಿಕಾರ ಸಾಲವನನು 24 ತೆೈಮಾಸಿಕ 
ಕೊಂತ್ನಗಳಲಿಿ ಮರನಪಾವತಿಸಬೋೆಕನ ಮತ್ನು ಪಿತಿ ಕೊಂತ್ನ ಒಟನಟ ಬಾಕ್ರ ಸಾಲದ ಮತ್ುದ ಶೆೋ 16.67 
ಮತ್ುವನನು ಹೆೊೊಂದ್ಧದೆ. ಮದಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ದ್ಧನಾೊಂಕದ್ಧೊಂದ (2 ಫೆಬಿವರಿ 2018) ಎರಡನ ವಷ್ಯಗಳ 
ಸಾಲ ತಿೋರನವಳಿ ಅವಧಿಯ ನೊಂತ್ರ ಮರನಪಾವತಿ ಪಾಿರೊಂಭ್ವಾಗನತ್ುದೆ  ಮತ್ನು ನೊಂತ್ರದ ಪಿತಿ 
ತೆೈಮಾಸಿಕದ ಮದಲ ದ್ಧನದ್ಧೊಂದ ಅನನಕಿಮವಾಗಿ ಕೊಂತ್ನಗಳು ಪಾವತಿಸಬೋೆಕಾಗಿರನತ್ುದೆ, ಅೊಂದರೆ 2 
ಫೆಬಿವರಿ 2020, 1 ಏಪ್ರಿಲ 2020, 1 ಜನಲ್ೈೆ 2020, 1 ಅಕೆೊಟೋಬರ್ 2020 ಮತ್ನು ಹೋಗೆ (ಆ ನೊಂತ್ರದ 
ಪಿತಿ ತೆೈಮಾಸಿಕದ ಮದಲ ದ್ಧನ). ಆದಾಗೊಯ,ಕೆ.ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ ಸಾಲದ ಮತ್ುವನನು 
ನಿಗದ್ಧತ್ ದ್ಧನಾೊಂಕಗಳಲಿಿ ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲಿ ಎೊಂದನ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಟ. ಬಿ. ಐ 
ಕೊಂತ್ನಗಳನನು ಮರನಪಾವತಿಸಲನ 71 ರಿೊಂದ 84 ದ್ಧನಗಳವರೆಗ ೆ(ಅನ್ತಬಂಧ 2.7) ಮತ್ನು ಐ. ಸಿ. ಐ. ಸಿ. 
ಐ ಕೊಂತ್ನಗಳನನು ಮರನಪಾವತಿಸಲನ 32 ರಿೊಂದ 92 ದ್ಧನಗಳವರೆಗ ೆ (ಅನ್ತಬಂಧ 2.8) 
ವಿಳೊಂಬವಾಗಿರನವುದನನು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. 

ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟಯನ ಸಾಲದ ಕೊಂತ್ನಗಳನನು ನಿಗದ್ಧತ್ ದ್ಧನಾೊಂಕದೊಂದನ ಮರನಪಾವತಿ 
ಮಾಡನವಲಿಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ತ್ಪ್ರಪಸಬಹನದಾಗಿದ ಒಟನಟ ₹ 1.81 ಕೊೆೋಟ್ಟ12 (ಮಾರ್ಚಯ 2021) 
ಬಡಿಾಯನನು  ಪಾವತಿಸ ಬೆೋಕಾಯಿತ್ನ. 

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಉತ್ುರದಲಿಿ (ಮೋ 2022), ಎಸ್ಟ ಬಿಐ ಹಣಕಾಸಿನ ತೆೈಮಾಸಿಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ ೆ
ಅಸಲನ ಕೊಂತ್ನಗಳ ಮರನಪಾವತಿ ವೆೋಳಾಪಟ್ಟಟಯನನು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ನು ಮದಲ ಕೊಂತ್ನ 30 ಜೊನ್ 
2019 ರೊಂದನ ಬಾಕ್ರಯಿತ್ನ. ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬಾಯೊಂಕ ಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ, ಕೆಿಡಿಟ ಒಪಪೊಂದ ಪತ್ಿದ ಪಿಕಾರ 
ಸಾಲ ತಿೋರನವಳಿ ಮನೊಂದೊಡಿಕೆ ಅವಧಿಯ ಅೊಂತ್ಯದ್ಧೊಂದ ಮನೊಂದ್ಧನ ತೆೈಮಾಸಿಕದ  ಮದಲ ದ್ಧನದೊಂದನ 
ಅಸಲನ ಕೊಂತ್ನಗಳನನು ಮರನಪಾವತಿಸಲ್ಾಗನವುದನ. ಉತ್ುರದಲಿಿ ಉಲ್ೆಿೋಖಿಸಲ್ಾದ ಮರನಪಾವತಿ 
ವೆೋಳಾಪಟ್ಟಟಯನ ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಐ  ಮತ್ನು ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬಾಯೊಂಕ ಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ ಮಾಡಿಕೊೆೊಂಡಿರನವ ಸಾಲ 
ಒಪಪೊಂದಗಳಲಿಿನ ಷ್ರತ್ನುಗಳನನು ಉಲಿೊಂಘಿಸಿರನವುದರಿೊಂದ ಉತ್ುರವು ಸಿವೋಕಾರಾಹಯವಲಿ. 

2.9.6 ನಿಧಿಗ್ಳ ಹೆಚಿಚನ್ ಬೋೆಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಪ್ಪಿಸಬಹತದಯದ ಬಡಿಿ ಹೊರೆ. 

ಸಾಲದ ಒಪಪೊಂದಗಳು ಮತ್ನು ಸಾಲವನನು ಪಡೆಯಲನ ಸಕಾಯರದ ಆದೆೋಶ್ಗಳ ಪಿಕಾರ, ಕ.ೆ ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. 
ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ ಮತ್ುವನನು ಬಾಯೊಂಕನಗಳಿಗೆ ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಸಕಾಯರದ್ಧೊಂದ (ಯನಡಿಡಿ) 

 
12 ₹ 119.51 ಲಕ್ಷ (ಎಸ ಬಿಐ) + ₹ 61.76 ಲಕ್ಷ (ಐಸಿಐಸಿಐ). 
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ಹಣಕಾೆಗಿ ಬೆೋಡಿಕೆಯನನು ಇಡನತ್ುದೆ. ಕ.ೆ ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ  ಸಾಲದ ಮತ್ುದ ಬಾಕ್ರ ಮತ್ನು 
ಅನವಯವಾಗನವ ಬಡಿಾದರದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಯನಡಿಡಿಯೊಂದ್ಧಗೆ ಬೆೋಡಿಕೆಯನನು ಇಡನತ್ುದೆ. 

ಬಾಯೊಂಕ ಗಳಿಗ ೆಕ.ೆ ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ ಪಾವತಿಸಿದ ಮತ್ು ಮತ್ನು ಸಕಾಯರದ್ಧೊಂದ (ಯನಡಿಡಿ) 
ಬೆೋಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಟರನವ ಮತ್ುಗಳ ಹೊೆೋಲಿಕಯೆನ ಈ ಕಳೆಗಿನ ವಯತಾಯಸಗಳನನು ತೆೊೋರಿಸಿದ:ೆ 

i) 2018-19: 2019 ರ ಜನವರಿಯಿೊಂದ ಮಾರ್ಚಯ ತಿೊಂಗಳವರೆಗ,ೆ ಎಸ್ಟ ಬಿಐಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ₹ 4.12 
ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆವಿರನದಧವಾಗಿ, ಕ.ೆ ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ ಯನಡಿಡಿಯಿೊಂದ ₹ 5.11 ಕೊೆೋಟ್ಟ 
ಬೆೋಡಿಕೆ ಇಟನಟ, ಹಣ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ.ೆ ಅದೆೋ ಅವಧಿಗೆ ಕಡೆಬನಿಯಎಸ್ಟ ಪ್ರಎಫ ಟ್ಟ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ಗೆ ₹ 
1.57 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಪಾವತಿಸಿ, ಯನಡಿಡಿಯಿೊಂದ ₹ 3.61 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆಬೆೋಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಟದೆ. ಇದನ, ₹ 3.03 
ಕೊೆೋಟ್ಟ ಹಚೆನವಿರಿ ಬೆೋಡಿಕೆಯಲಿಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ನ. 

ii) 2019-20: ಜನವರಿಯಿೊಂದ ಮಾರ್ಚಯ 2020 ರವರೆಗ,ೆಕೆ. ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. 
ಟ್ಟ  ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯೊಂಕ ಗ ೆ ₹ 9.36 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಪಾವತಿಸಿದದರೊ, ಯನಡಿಡಿಯಿೊಂದ ಬೆೋಡಿಕೆ ಇಟಟ 
ಅನನದಾನ ₹ 9.60 ಕೊೆೋಟ್ಟ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಜೊನ್ 2019 ರಲಿಿ ಎಸ್ಟ ಬಿಐಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮತ್ುವು 
₹ 1.52 ಕೊೆೋಟ್ಟಯಾಗಿದದರೆ, ಯನಡಿಡಿಯಿೊಂದ ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಮತ್ು ₹ 1.58 ಕೊೆೋಟ್ಟ. ಇದರಿೊಂದಾಗಿ 
₹ 0.29 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಹಚೆನವಿರಿ ಬೆೋಡಿಕೆ ಇಟಟೊಂತಾಗಿದೆ. 

iii) 2020-21: ಕ.ೆ ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ ಯನಡಿಡಿಯಿೊಂದ (ಜೊನ್ ಮತ್ನು ಜನಲ್ೈೆ 2020)  ₹ 
2.34 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆಬೆೋಡಿಕೆ ಇಟನಟ ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಐಗೆ ₹ 2.18 ಕೊೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಪಾವತಿಸಿದ.ೆ  ಇದನ ₹ 0.16 
ಕೊೆೋಟ್ಟ ಹಚೆನವಿರಿ   ಬೆೋಡಿಕೆಯಲಿಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ನ. 

ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟಗ ೆ ಈ ಹೆಚನವಿರಿ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳು/ನಿಧಿಯ ಬಿಡನಗಡೆಗಳು ಮನಖಯವಾಗಿ ಈ 
ಕಳೆಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆೊಂದನ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶ ೆೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದ:ೆ 

ಅ) ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ ₹ 64 ಕೊೆೋಟ್ಟಯ ಬಾಕ್ರ ಸಾಲದ ವಿರನದಧ, ಕ.ೆ ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. 
ಎಫ. ಟ್ಟ  ₹ 164 ಕೊೆೋಟ್ಟಗಳ ಮೋಲ್ೆ (ಜನವರಿಯಿೊಂದ ಮಾರ್ಚಯ 2019 ತಿೊಂಗಳವರೆಗ)ೆ 
ಬಡಿಾಯನನು ಕೆೋಳಿದ.ೆ 

ಆ) ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ₹ 6.50 ಕೊೆೋಟ್ಟಗಳ (ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಐ) ಮೋಲಿನ ಬಡಿಾಯನನು ಕೋೆಳುವ ಬದಲನ, ಕ.ೆ 
ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ  ಯನಡಿಡಿಯೊಂದ್ಧಗೆ ₹ 65 ಕೊೆೋಟ್ಟಗೆ (ಜನವರಿಯಿೊಂದ ಮಾರ್ಚಯ 
2019) ಬೆೋಡಿಕಯೆನನು ಇಟ್ಟಟತ್ನ. 

ಇ)  ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ  24ನೆೋ ಫೆಬಿವರಿ 2020 ರೊಂದನ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ ₹ 20 
ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸಾಲದ ಕೊಂತ್ನನು ಪಡೆದ ಕಾರಣದ್ಧೊಂದಾಗಿ ಆರನ ದ್ಧನಗಳ ಬಡಿಾಯನನು 
ಪಾವತಿಸಬೋೆಕಾಗನತ್ುದೆ. ಆದರೊ, ಕೆ. ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ  ಯನಡಿಡಿಯೊಂದ್ಧಗೆ 3ನೆೋ 
ಫೆಬಿವರಿ 2020 ರಿೊಂದ (27 ದ್ಧನಗಳು) ಬೆೋಡಿಕೆಯನನು ಇಟ್ಟಟತ್ನ. 

ಈ) ಅೊಂತೆಯ್ಕೋ,ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ  5ನೆೋ ಫೆಬಿವರಿ 2020 ರೊಂದನ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ 
ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ ಶೆೋ 8.24 ರಲಿ ಿ₹ 5.00 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಸಾಲದ ಕೊಂತ್ನನು ಪಡೆದನಕೆೊೊಂಡಿತ್ನ . ಆದರ,ೆ 
30ನೆೋ ಜನವರಿ 2020 ರಿೊಂದ ಶೆೋಕಡಾ 8.84 ದರದಲಿ ಿ ಬಡಿಾಗೆ ಯನಡಿಡಿಯೊಂದ್ಧಗೆ 
ಬೆೋಡಿಕೆಯನನು ಇಟ್ಟಟತ್ನ. 
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ಉ) ಕ.ೆಡಬೊಯಿ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ  ₹ 153.70 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆ ಶೆೋಕಡಾ 8.24 ಬಡಿಾದರದಲಿಿ  (ಮಾರ್ಚಯ 
2020) ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬಾಯೊಂಕ ಗ ೆಬಡಿಾಯನನು  ಪಾವಸಿತ್ನ. ಆದರೆ ಅದನ ಶೆೋಕಡಾ 8.84 ಕೆೆ  
ಬೆೋಡಿಕೆಯನನು ಸಲಿಿಸಿದೆ. 

ಊ) ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ  ಎಸ್ಟ ಬಿಐಗೆ ₹ 174.98 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆಅನವಯಿಸನವ ಬಡಿಾಯನನು ಶೆೋಕಡಾ 
8.00 ದರದಲಿಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ (ಜೊನ್ 2020)  ಆದರ ೆಬೆೋಡಿಕೆಯನನು ಶೆೋಕಡಾ 8.80 ಎೊಂದನ 
ಲ್ೆಕೆಹಾಕಲ್ಾಗಿದೆ. ಅಲಿದ,ೆ ಜನಲ್ೈೆ 2020 ರ ತಿೊಂಗಳಿಗ,ೆ ಕ.ೆ ಡಬೊಿಯ. ಎಸ್ಟ. ಪ್ರ. ಎಫ. ಟ್ಟ 
ಎಸ್ಟ ಬಿಐಗೆ ₹ 1.03 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಪಾವತಿಸಿದ,ೆ ಆದರ ೆಯನಡಿಡಿಯಿೊಂದ ₹ 1.08 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆಬೆೋಡಿಕೆ 
ಇಟ್ಟಟದೆ. 

ಎ) ಕ.ೆಡಬೊಿಯ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳ ಸತಾಯಸತ್ಯತೆಯನನು ಯನಡಿಡಿ ಪರಿಶೋಲಿಸಲಿಲಿ ಮತ್ನು 
ಯಾವುದೆೋ ಹೆೊೊಂದಾರ್ಣಕ ೆಮಾಡದೆ ಹಣವನನು ಬಿಡನಗಡ ೆಮಾಡಿತ್ನ. 

ಮಾಸಿಕ-ವಾರನ ವಿವರಗಳನನು ಅನ್ತಬಂಧ 2.9 (ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಐ) ಮತ್ನು ಅನ್ತಬಂಧ 2.10 (ಐಸಿಐಸಿಐ 
ಬಾಯೊಂಕ) ರಲಿಿ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಕಡೆಬನಿಯಎಸ್ಟ ಪ್ರಎಫ ಟ್ಟಯನ ಇಲ್ಾಖೆಯಿೊಂದ ಪಡೆದ ಹೆಚನವಿರಿ ಮತ್ುವನನು ಸಾಲದ ಪೊವಯಪಾವತಿ 
ಮಾಡಲನ ಬಳಸದೆೋ ಇರನವುದನನು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನ್ತಬಂಧ 
2.11 ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದೊಂತೆ ಬಡಿಾ ಹೆೊರಯೆನನು ₹ 0.49 ಕೊೆೋಟ್ಟಗಳಷ್ನಟ (ಮಾರ್ಚಯ 2021) ಕಡಿಮ 
ಮಾಡಲನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಅೊಂಶ್ಗಳನನು ಒಪ್ರಪ ಯನಡಿಡಿಗ ೆ ಹಣವನನು ಬಿಡನಗಡೆಗಾಗಿ 
ವಿನೊಂತಿಯನನು ಮಾಡನವ ಮದಲನ ಅೊಂದಾಜನ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನನು ದೃಢೋಕರಿಸಲನ ಮತ್ನು ಸಾಲ 
ಮರನಪಾವತಿಗಾಗಿ ಎಸೆೊೆೊ ಖಾತೆಯಲಿಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಹೆಚನವಿರಿ ಮತ್ುವನನು ಜಮಾ ಮಾಡಲನ 
ಬಾಯೊಂಕ ಗಳಿಗ ೆಸೊಚನ ೆನಿೋಡಲ್ಾಗನತಿುದೆ ಎೊಂದನ ಹೆೋಳಿದೆ (ಮೋ 2022). ಆದರ,ೆ ₹ 64 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ನು 
₹ 6.50 ಕೊೆೋಟ್ಟಯ ಬದಲಿಗೆ ₹ 164 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಮತ್ನು ₹ 65 ಕೊೆೋಟ್ಟಯ ತ್ಪಾಪದ ಬೆೋಡಿಕೆಯಿೊಂದಾಗಿ 
ಹೆಚನವಿರಿ ಬಿಡನಗಡೆಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನನು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸನವ ಬಗೆೊ ಉತ್ುರವು ಮೌನವಾಗಿದೆ. 

2.9.7 ಸಯಲ್ದ ಉಪ-ಖ್ಯತಗೆ್ಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಯದ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಬಡಿಿ. 

ಕನೆರಾ ಬಾಯೊಂಕ ನಲಿಿ ಇಡಲ್ಾದ ಸಾಲದ ಉಪ-ಖಾತೆಗಳಿಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಬಾಯೊಂಕ ಸೆಟೋಟ ಮೊಂಟ ಗಳ 
ಪರಿಶೋಲನೆ (ಆಗಸ್ಟಟ ನಿೊಂದ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2021) ಪರಿೋಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖಗೆೆ ಒಳಪಟಟ ಮ.ಪಾ (ಬಳಾಳರಿ 
ಹೆೊರತ್ನಪಡಿಸಿ) ಬಾಯೊಂಕ ನಿೊಂದ ₹ 27.95 ಲಕ್ಷ್13 ಮತ್ುವನನು ಬಡಿಾ ಬೊಂಡವಾಳವಾಗಿ ಮ.ಪಾಗಳ ಖಚನಯ 
ಹಾಕಲ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ತಿಳಿದನಬೊಂದ್ಧದೆ. ಮನಖಯ ಖಾತೆಯಲಿಿ ಸಾಕಷ್ನಟ ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆಯನನು ಖಾತಿಿಪಡಿಸದೆ 
ಚಕೆ ಗಳನನು ಪಿಸನುತ್ಪಡಿಸನವ ಮತ್ನು ನೊಂತ್ರದ ಹೊಂತೆಗದೆನಕೆೊಳುಳವಿಕೆಯನ ಬಡಿಾ ಮತ್ುವನನು ವಿಧಿಸನವ  
ಸಾಧಯತೆಯನನು ತ್ಳಿಳಹಾಕಲ್ಾಗನವುದ್ಧಲಿ. ಖಚನಯ ಹಾಕ್ರದ ಮತ್ುದ ಬಗೆೊ ಬಾಯೊಂಕ ಗಳಿೊಂದ ಸಪರ್ಷಟೋಕರಣವನನು 
ಪಡೆಯಲನ ಮತ್ನು ಅದನನು ಮರನಪಡೆಯಲನ ಡಿಎೊಂಎ ಯಾವುದೆೋ ಕಮಿವನನು ತೆಗದೆನಕೆೊೊಂಡಿಲಿ 
(ಜನವರಿ 2022). 
 
 

 
13   ಮೈಸೊರು- ₹ 10.77 ಲಕ್ಷ, ತುಮಕೊರು- ₹ 2.60 ಲಕ್ಷ ಮತುು ವಿಜ್ಯಪುರ- ₹ 14.58 ಲಕ್ಷ. 
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2.10  ಹಣಕಯಸತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಲನ್ ಇತ್ರ ನ್ೂಾನ್ತೆಗ್ಳು 

2.10.1 ತ್ಪ್ಪಿಸಬಹತದಯದ ಬಡಿಿಯ ಹೊಣೆಗಯರಿಕ ೆ

ಇತ್ರ ೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆ ಅನನದಾನ ನಿೋಡನವುದನನು ನಿಷ್ೆೋಧಿಸಿರನವ ಯೋಜನಾ 
ಮಾಗಯಸೊಚಿಗ ೆ ವಿರನದಧವಾಗಿ ರಸೆು ಅಗಲಿೋಕರಣಕೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಭ್ೊ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡಲನ 
ವಿಜಯಪನರದ ಜಿಲ್ಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯನಕುರನ,  ವಿಜಯಪನರ, ಮ.ಪಾ ಅವರಿಗ ೆ ₹ 19.86 ಕೊೆೋಟ್ಟ 
ಮತ್ುವನನು (ನವೆೊಂಬರ್ 2017 ಮತ್ನು ಜನಲ್ೈೆ 2018) ನಗರಕೆೆ ಮಾಸಟರ್ ಪಾಿನ್ ಅನನಷ್ಾಾನ  
ಕಾಯಯಕಮಿಕಾೆಗಿ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದಾದರೆ (ಪಾಯರಾಗಾಿಫ 2.6 ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ). 

ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಿೊಂದ (ನವೆೊಂಬರ್ ಮತ್ನು ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2021) ಆಯನಕುರನ ನೆೊೋಟ್ಟಸ್ಟ ನಿೋಡಿ (ಸೆಪೆಟೊಂಬರ್ 
2014) ಮತ್ನು ಸೊಂತ್ಿಸು ವಯಕ್ರುಗಳಿಗ ೆಪರಿಹಾರದ ಮತ್ುವನನು ನಿೋಡಿದಾದರೆ ಎೊಂದನ ತಿಳಿದನಬೊಂದ್ಧದೆ. ಈ ಪೆೈಕ್ರ 
48 ಆಸಿು ಮಾಲಿೋಕರನ ಪಿಸಾುವಿತ್ ಪರಿಹಾರವನನು ಪಿಶುಸಿದದರನ (ಸೆಪಟೆೊಂಬರ್ 2014) ಮತ್ನು ಕನಾಯಟಕ 
ಉಚ ಿ ನಾಯಯಾಲಯ (ಕಲಬನರಗಿ ಪ್ರೋಠದಲಿಿ) ರಿಟ ಅಜಿಯಗಳನನು (ಡಬನಿಯಪ್ರ) ಸಲಿಿಸಿದರನ.  ರಿಟ 
ಅಜಿಯಗಳು ಬಾಕ್ರಯಿರನವಾಗ, ಮ.ಪಾಯನ ಉಚ ಿ ನಾಯಯಾಲಯದಲಿಿ ಕಾನೊನನ ಪಿಕಿ್ರಯ್ಕಗಳನನು 
ಅನನಸರಿಸದ,ೆ ಅಜಿಯದಾರರ ವಿರನದಧ ಕಮಿ ಕೈೆಗೊೆಳಳವುದ್ಧಲಿವೆೊಂದನ ಪಿಮಾರ್ಣೋಕರಿಸಿತ್ನ. 

ಆದಾಗೊಯ, ನಿೋಡಿದ ಭ್ರವಸೆಯನನು ಉಲಿೊಂಘಿಸಿ, ಮ.ಪಾಯನ ನೆೊೊಂದವರಿಗೆ ಸೆೋರಿದ ಆಸಿುಗಳನನು 
ನೆಲಸಮಗೆೊಳಿಸಿತ್ನ (ಅಕೆೊಟೋಬರ್ 2014). ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಿಸನುತ್ ಮಾರನಕಟೆಟ ದರದಲಿಿ ಭ್ೊ ಪರಿಹಾರ 
ಮತ್ನು ಶೆೋ.100 ಸೆೊಲ್ಾಟ್ಟಯೊಂ ಇವರೆಡರ ಮೋಲ್ೆ ಎರಡನ ವಷ್ಯಗಳಿಗ ೆವಾರ್ಷಯಕ ಶೆೋ.12 ಬಡಿಾಯೊಂದ್ಧಗೆ 
ಪರಿಹಾರವನನು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲನ ಉಚ ಿನಾಯಯಾಲಯವು ಆದೆೋಶಸಿತ್ನ (ಜನಲ್ೈೆ 2016). 30 ಜನಲ್ೈೆ 2016 
ರೊಂದನ ಅಥವಾ ಅದಕೊೆ ಮದಲನ ಪರಿಹಾರದ ಶೆೋ 30 ರಷ್ನಟ ಮನೊಂಗಡ ಪಾವತಿಯನನು ಮ.ಪಾ 
ಪಾವತಿಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಉಳಿದ ಶೆೋಕಡಾ 70 ಅನನು ಮದಲ ಕೊಂತಿನ ದ್ಧನಾೊಂಕದ್ಧೊಂದ ನಾಲನೆ 
ತಿೊಂಗಳ ೆಳಗ ೆಅೊಂದರ,ೆ 30 ನವೊೆಂಬರ್ 2016 ರೊಂದನ ಅಥವಾ ಮದಲನ ಪಾವತಿಸಲನ ವಿಫಲವಾದರೆ 
ಉಳಿದ ಮತ್ುಕೆೆ ಶೆೋ 15 ಬಡಿಾಯನನು ನಿೋಡಬೋೆಕಾಗನತ್ುದೆ. 

ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಿಿ, ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಿ ಗಮನಿಸಿದ ಅೊಂಶ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನೊಂತಿವೆ: 

i) ಮ.ಪಾ ಕಾನೊನಿನ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಯವಿಧಾನವನನು ಅನನಸರಿಸದ ಕಾರಣ, ಪಾವತಿಸಬೆೋಕಾದ 
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ುದ ಮೋಲ್ೆ ಶೆೋ 24 (ಎರಡನ ವಷ್ಯಕೆೆ ಶೆೋಕಡಾ 12 ರೊಂತೆೋ) ಬಡಿಾಯನನು 
ಪಾವತಿಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು. ಈ ಬಡಿಾ ಮತ್ುವು ₹ 1.94 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಗಳಾಗಿತ್ನು, ಅದರಲಿಿ ₹ 1.36 
ಕೊೆೋಟ್ಟಯನನು ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಯಿೊಂದ ಪಾವತಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

ii) ಜನಲ್ೈೆ-ಆಗಸ್ಟಟ 2016 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮ.ಪಾ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ುದ ಶೆೋ 30 ರಷ್ಟನನು ಪಾವತಿಸಿದ ೆ
ಮತ್ನು ಆದದರಿೊಂದ, 30 ನವೆೊಂಬರ್ 2016 ರ ಮದಲನ ಬಾಕ್ರ ಶೆೋ 70 ರಷ್ಟನನು ಪಾವತಿಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ನು 
ಮತ್ನು ವಿಫಲವಾದರ ೆವಾರ್ಷಯಕ 15 ಪಿತಿಶ್ತ್ದಷ್ನಟ ಬಡಿಾಯನನು ನಿೋಡಬೆೋಕಾಗಿತ್ನು. ಸಾಕಷ್ನಟ ನಿಧಿಯ 
ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ನವೆೊಂಬರ್ 2017, ಜನಲ್ೈೆ 2018 ಮತ್ನು ಫೆಬಿವರಿ 2019 ರಲಿಿ 
ಮ.ಪಾ ಬಾಕ್ರ ಶೆೋ. 70 ರಷ್ಟನನು ಪಾವತಿಸಿದ ೆ ಎೊಂದನ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಈ 
ವಿಳೊಂಬಗಳು ಒಟನಟ ₹ 2.60 ಕೊೆೋಟ್ಟಗಳ ಹೆಚನವಿರಿ ಬಡಿಾಯ ಹೆೊರೆಗ ೆಕಾರಣವಾಯಿತ್ನ. 

 
ವಿವರಗಳನನು ಅನ್ತಬಂಧ 2.12 ಮತ್ನು ಅನ್ತಬಂಧ 2.13 ರಲಿ ಿನಿೋಡಲ್ಾಗಿದೆ. 
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ನಾಯಯಾಲಯದ ಆದೆೋಶ್ದೊಂತೆ ಮ.ಪಾ, ವಿಜಯಪನರ ಭ್ೊಮಾಲಿೋಕರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ನು 
ಆದದರಿೊಂದ ಮ.ಪಾಯ ಕಡಯೆಿೊಂದ ಯಾವುದೆೋ ದೊೆೋಷ್ವಿಲಿ ಎೊಂದನ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರ ಹೆೋಳಿದೆ (ಏಪ್ರಿಲ 
2022). ಮ.ಪಾಯನ ಕಾನೊನಿನ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಯವಿಧಾನವನನು ಅನನಸರಿಸದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ 
ನಿಗದ್ಧತ್ ದ್ಧನಾೊಂಕದೊೆಳಗ ೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ುದ ಶೋೆ 70 ರಷ್ಟನನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಉತ್ುರವು 
ಸಿವೋಕಾರಾಹಯವಲಿ, ಇದನ ಹೆಚಿಿನ ಬಡಿಾಯ ಹೆೊಣೆಗ ೆಕಾರಣವಾಯಿತ್ನ. 

2.10.2 ನಿಧಿಗ್ಳ ತ್ಡೆ 
ಕೆ.ಎೊಂ.ಎ.ಬಿ.ಆರ್.ನ ನಿಯಮ 73 ಪಿಕಾರ ಮ.ಪಾಯ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ರ ಸಕಾಯರಿ ಸೊಂಸೆಧಯಿೊಂದ 
ಕೈೆಗೊೆಳಳಲ್ಾದ ಠೆೋವರ್ಣ ಕಾಯಯಗಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಒಪ್ರಪಕೊೆಳಳಲ್ಾದ, ಒಟನಟ ಅೊಂದಾಜನ ವೆಚಿವನನು 
ಒೊಂದೆೋ ಮತ್ು ಅಥವಾ ಕೊಂತ್ನಗಳಲಿಿ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಬಹನದನ. ಮ.ಪಾ ಅೊಂತ್ಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚಿದ 
ಪಿಗತಿಯನನು ಮೋಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡನವುದನ ಮತ್ನು ಖಚನಯ ಮಾಡದ ಬಾಕ್ರ ಮತ್ುದ ಮರನಪಾವತಿಯನನು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸನವುದನ.  
ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಯಪಾಲಕ ಇೊಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರಡಬೊಿಯಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ತ್ನಮಕೊರನ ಸಲಿಿಸಿದ 
ಪಿಸಾುವನೆಯನನು ಆಧರಿಸಿ, “ಪ್ರಡಬನಿಯಡಿಯಿೊಂದ ಭ್ದಮಿಮ ವೃತ್ುದ್ಧೊಂದ ಶೆಟ್ಟಟಹಳಿಳ ರೆೈಲ್ೆವ ಗೆೋಟ ವರಗೆೆ ತ್ಲನಪನವ 
ರಸೆು ನಿಮಾಯಣ” ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಯಿೊಂದ ₹ 5.50 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಕಾಯಿದರಿಸನವ ಪಿಸಾುವನೆಗೆ 
ಡಿಎಲ ಸಿ, ತ್ನಮಕೊರನ ಅನನಮೋದ್ಧಸಿತ್ನ (ಫೆಬಿವರಿ 2014). ₹ 11 ಕೊೆೋಟ್ಟ ವೆಚಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ನಗರೆೊೋತಾಥನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ನು ಮೊಲಸೌಕಯಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಇಲ್ಾಖೆ, ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರ (ತ್ಲ್ಾ 
ಶೆೋ. 50) ಅನನದಾನ ನಿೋಡಬೋೆಕ್ರತ್ನು. ಅದರೊಂತೆ, ಆಯನಕುರನ, ಮ.ಪಾ, ತ್ನಮಕೊರನ, ಅವರನ  ಯನಡಿಡಿ 
ಕಾಯಯದಶಯಗೆ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯನನು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲನ ಪಿಸಾುವನೆಯನನು ಸಲಿಿಸಿದರನ (ಫೆಬಿವರಿ 2014). 
ಆದಾಗೊಯ, ಅನನಮೋದ್ಧತ್ ಪಿಸಾುವನೆಗ ೆವಯತಿರಿಕುವಾಗಿ, ಮ.ಪಾ, ತ್ನಮಕೊರನ ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಯ ₹ 
11 ಕೊೆೋಟ್ಟಗಳ14 ಸೊಂಪೊಣಯ ಅೊಂದಾಜನ ವೆಚಿವನನು ಪ್ರ.ಡಬೊಿಯ.ಡಿಯೊಂದ್ಧಗೆ ಠೆೋವರ್ಣ ಮಾಡಿತ್ನ 
(ಆಗಸ್ಟಟ/ಅಕೆೊಟೋಬರ್ 2017), ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ₹ 5.50 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಹೆಚನವಿರಿ ಠೆೋವರ್ಣಯಾಗಿದೆ. ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ವೆಚಿ ಕೋೆವಲ ₹ 1.61 ಕೊೆೋಟ್ಟಗಳಾಗಿದೆ (ಜನಲ್ೈೆ 2021 ರೊಂತೆ). ತ್ನಮಕೊರಿನ ಮ.ಪಾ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಯತ್ತ್ಪರತ ೆವಹಸದೆೋ, ಒೊಂದೆೋ ಕೊಂತಿನಲಿಿ ₹ 5.50 ಕೊೆೋಟ್ಟ ಹೆಚನವಿರಿ 
ಠೆೋವರ್ಣ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಿಗತಿಯನನು ಖಾತಿಿಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳದೆ ನಾಲನೆ ವಷ್ಯಗಳಿಗೊ ಹೆಚನಿ 
ಕಾಲ ₹ 9.39 ಕೆೊೋಟ್ಟ ಮತ್ುದ ಯೋಜನಾ ನಿಧಿಗಳನನು ತ್ಡೆ ಹಡಿಯನವಲಿಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ನ. 
ನಾಲನೆ ಮಾರ್ಚಯ 2014 ರ ಸಕಾಯರಿ ಆದೆೋಶ್ದ ಪಿಕಾರ, ಮತ್ುವನನು ₹ 11 ಕೊೆೋಟ್ಟಗ ೆ ಹೆಚಿಿಸನವ 
ಪಿಸಾುಪವನನು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಹೆೋಳಿದೆ (ಏಪ್ರಿಲ 2022). ಸಕಾಯರದ ಆದೆೋಶ್ದ 
ಪಿತಿಯನನು ಲಗತಿುಸದ ಕಾರಣ ಉತ್ುರವನನು ಪರಿಶೋಲಿಸಲ್ಾಗನವುದ್ಧಲಿ. ಇದಲಿದ,ೆ ಕಲೆಸದ ಪಿಗತಿಯನನು 
ಖಾತಿಿಪಡಿಸದ ೆಸೊಂಪೊಣಯ ಮತ್ುದ ಠೆೋವರ್ಣಯ ಬಗೆೊ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೋಧಯಲಿಿ ಕೊಂಡ ಅೊಂಶ್ಗಳಿಗ ೆಉತ್ುರವು 
ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸನವುದ್ಧಲಿ. 
ತಿೋಮಯವನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈೆಗೊೆಳಳಬೆೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಸಿದಧಪಡಿಸಲನ 
ಮ.ಪಾಗಳು ಸಕಾಯರದ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳನನು ಅನನಸರಿಸಿಲಿ. ಪರಿೋಕ್ಷೆ-ತ್ನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟಟ ಯಾವುದೆೋ 
ಮ.ಪಾಗಳು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಯಯಗಳನನು ಆದಯತೆ ಮತ್ನು ಆಯ್ಕೆ 

 
14 ಅನ್ುದಾನ್ದಲಿಯ ₹ 4.67 ರ್ೆೊೀಟಿ (ಆಗಸಟ 2017) ಮತುು ₹ 6.33 ರ್ೆೊೀಟಿ ಸಾಲ (ಅರ್ೆೊಟೀಬರ್ 2017). 
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ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ  ಎೊಂಬನದರ  ದತಾುೊಂಶ್/ದಾಖಲ್ೆಗಳನನು ಒದಗಿಸಿಲಿ,. ಯೋಜನೆ ಮತ್ನು  ಕಾಯಯಗಳ 
ಆಯ್ಕೆಯಲಿಿ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ್ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯ ಕೆೊರತ ೆಕೊಂಡನಬೊಂದ್ಧದೆ. 
ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಮೊಲತ್ಃ ಸೆೋರಿಸಲ್ಾದ ಸನಮಾರನ ಶೆೋ 19 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ಮ.ಪಾಗಳು 
ಕಾಯಯಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಿಲಿ ಮತ್ನು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ತ್ನುದೆೋ ಆದ ಸೊಚನಗೆಳನನು ಕಡಗೆರ್ಣಸಿ, ಪರಿಷ್ೃತ್ 
ಕ್ರಯಿಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನನಮೋದನೆಗಳನನು ನಿೋಡಿತ್ನ. ಡಿ.ಎಲ.ಸಿಗಳ ಒಪ್ರಪಗೆಯಿಲಿದೆ ಕ್ರಯಿಾ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ೆರಣೆಯನ ಯೋಜನಾ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಲಿಿ ಸೊಚಿಸಲ್ಾದ ಸಮನದಾಯ/ಭಾಗಿತ್ವದ 
ಯೋಜನೆ ಪರಿಕಲಪನೆಗ ೆವಿರನದಧವಾಗಿದೆ. 
ಬಜೆಟ ಅೊಂದಾಜಿನ ಮೋಲ್ೆ ಉಳಿತಾಯ/ಹೆಚನವಿರಿ ಮತ್ನು ಬಳಕಯೆಾಗದ ಕಾರಣ ಬಿಡನಗಡೆಯಾದ 
ಅನನದಾನದ ರದದತಿಯ ನಿದಶ್ಯನಗಳು ಇರನವುದರಿೊಂದ, ಆಯವಯಯ ನಿಯೊಂತ್ಿಣದಲಿಿ ನೊಯನಯತ ೆ
ಕೊಂಡನಬೊಂದ್ಧತ್ನ. 
ವಿವಿಧ ವಗಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆ ಯೋಜನಾ ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಲಿಿ ಸೊಚಿಸಲ್ಾದ ಮಿತಿಗಳನನು 
ಅನನಸರಿಸಲನ ಮ.ಪಾಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಸೊಂಚಾರ ನಿವಯಹಣೆ, ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜನ ಮತ್ನು 
ಒಳಚರೊಂಡಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ, ನಗರಗಳ  ಸಮಗಿ ಮೊಲಸೌಕಯಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಧಯನನು ಕಡಗೆರ್ಣಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಮಾಗಯಸೊಚಿಗಳಿಗ ೆ ವಿರನದಧವಾಗಿ ಮ.ಪಾಗಳು ಯೋಜನೆಯ 
ಹಣವನನು ಇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ತೆಗದೆನಕೆೊಳಳಲ್ಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ೆತಿರನಗಿಸಿದವು. 
ನಗರೆೊೋತಾಥನ ಹೊಂತ್-II ರಿೊಂದ ಹೊಂತ್-III ಕೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಬಡಿಾದರದಲಿಿ ಪಡೆದ ಸಾಲವನನು ಮರನಪಾವತಿ 
ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಕ.ೆ ಡಬೊಿಯ ಎಸ್ಟ ಪ್ರ ಎಫ.ಟ್ಟ ₹ 5.09 ಕೊೆೋಟ್ಟಯ ತ್ಪ್ರಪಸಬಹನದಾದ ಬಡಿಾ ಹೆೊರಯೆನನು 
ಉೊಂಟನಮಾಡಿದೆ. ನಮೊದ್ಧಸಿದ ಬಡಿಾದರಕ್ರೆೊಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಸಾಲ ಪಡೆದ್ಧರನವುದನ, ಕಡಿಮ ಬಡಿಾದರದಲಿಿ 
ಲಭ್ಯವಿರನವ ಸಾಲಗಳನನು ಪಡೆಯನವ ಆಯ್ಕೆಯನನು ಬಳಸದ್ಧರನವುದನ ಮತ್ನು ಒಪಪೊಂದಗಳಲಿಿ 
ಸೊಚಿಸಲ್ಾದ ವೆೋಳಾಪಟ್ಟಟಯ ಪಕಿಾರ ಸಾಲ ಮರನಪಾವತಿಯಲಿಿ ವಿಳೊಂಬದ್ಧೊಂದಾಗಿ ₹ 4.87 ಕೊೆೋಟ್ಟ 
ಹೆಚನವಿರಿ ವೆಚಿವಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮರನಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕ.ೆಡಬೊಯಿ.ಎಸ್ಟ.ಪ್ರ.ಎಫ.ಟ್ಟಯಿೊಂದ ಅನನದಾನದ 
ಬೆೋಡಿಕೆಯ ತ್ಪಾಪದ ಅೊಂದಾಜನ, ಯನಡಿಡಿಯನ ಉದೆದೋಶ್ದ ಅಗತ್ಯಕ್ರೆೊಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಅನನದಾನವನನು ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮಾಡಿತ್ನ. 
ಹಣಕಾಸನ ನಿವಯಹಣೆಯಲಿಿನ ಇತ್ರ ನೊಯನತೆಗಳಾದ ಭ್ೊ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಯಲಿಿ ವಿಳೊಂಬದ್ಧೊಂದ 
ತ್ಪ್ರಪಸಬಹನದಾದ ಬಡಿಾ ಪಾವತಿ ಮತ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ರೆೊಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಠೆೋವರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲಿಿ ಯೋಜನಾ 
ಹಣವನನು ನಿಬಯೊಂಧಿಸನವುದನ ಸಹ ಗಮನಕೆೆ ಬೊಂದ್ಧದೆ. 

ಶಿಫಯರಸತಗ್ಳು 
• ನ್ಗ್ರಗ್ಳ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವಗ್ಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗ ೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲ್ತ ಮೂಲ್ಸೌಕಯವ 

ಅಭಿರ್ೃದಿಧಯ ಯೋಜನೆ ಅಗ್ತ್ಾ ವಿಶೆಲೋಷ್ಣೆಯ ನ್ಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಯಲ್ತದಯರರೊಂದಿಗೆ 
ಸಮಯಲ್ೂೆೋಚಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಮಯತ್ರ ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕತ. 

• ಸಯಲ್ಗ್ಳನ್ತು ಪಡೆಯತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅರ್ುಗ್ಳ ಸೆೋರ್ಯೆನ್ತು ಕಯಯವತ್ತ್ಿರತೆಯಿಂದ 
ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೋಕಯಗ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸಕಯವರಕೆಕ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಹೊರೆಗ್ಳ ಅಪಯಯರ್ನ್ತು ತ್ಡಗೆ್ಟಟಲ್ತ 
ಸಯಲ್ದ ಖ್ಯತಗೆ್ಳನ್ತು ನಿಯತ್ಕಯಲ್ಲಕರ್ಯಗಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೆೋಕತ. 
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