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ಅಧ್ಯಾಯ-III 
 

ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅನತಷ್ಯಾನ 

ಯೋಜನೆಯನತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂದ ರೂಪಿಸಲಯಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸಲಯಗಿದೆಯೋ, 
ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನತು ವಿರ್ರವಯಗಿ ರೂಪಿಸಲಯಗಿದೆಯೋ, ಅಗತ್ಾ ಮಯನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಯರ 
ವಿನಯಾಸಗಳನತು ಕನಿಷ್ಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಯಗಿ ಮಯಡಲಯಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನತು ಕನಿಷ್ಾ 
ವೆಚ್ಚದೂೆಂದಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಲಯಗತತ್ುದೆಯೋ ಎಂದತ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲತ 
ಕರಮ ರ್ಹಿಸತರ್ುದನತು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ವಹಣೆಯತ ರೂಪಿಸತತ್ುದೆ.  

ಡಿಎಂಎ ಒದಗಿಸಿದ (ಜನರ್ರಿ 2022) ಮಯಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಯರ, 10 ಮ.ಪಯಗಳಲ್ಲಿ 1,421 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆಗದೆತಕೊಳಳಲಯಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1,391 ಕಯಮಗಯರಿಗಳು (ಶೆೋ 98) 
31 ಮಯರ್ಚವ 2021 ರಂತೆ ಪ್ೂರ್ವಗೊಂಡಿವೆ. ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ, 2014-21ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಯಲತಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆಗ ೆಒಳಪ್ಟ್ಟ ಮ.ಪಯಗಳ 227 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ 52 ಅನತು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿತ್ತ (ಶೆೋ. 
23) ಈ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಲ್ಲಿ ₹ 59.96 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚರ್ನತು ಒಳಗೊಂಡ 145 ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು, 
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲಯಗಿದೆ. ರ್ಗವವಯರತ ವಿರ್ರಗಳನತು ಕ  ೋ ಷ್ಟ ಕ 3.1 ರಲ್ಲ ಿನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕ  ೋ ಷ್ಟ ಕ 3.1: ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳ ಲ್ಲಿ  ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ  ಕಾಮ ಗಾರಿಗಳ  ವಗಗ ವಾರು 
ವಿವರಗಳ ು. 

(₹ ಕೂೆೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಾಮ ಗಾರಿಗ ಳ 

ವಗ ಗ 
ಒಟ್ುಟ ಆಯ್ಕ ೆ ಮಾಡಲಾದ 

ಪಾಾಕ ೋಜ್ ಗ ಳ 
ಸಂಖ್ ಾ 

ಕಾಮ ಗಾರಿಗ ಳ 
ಸಂಖ್ ಾ 

ವ ಚ್ಚ ಪಾಾಕ ೋಜ್ ಗ ಳ 
ಸಂಖ್ ಾ 

ಕಾಮ ಗಾರಿಗ
ಳ ಸಂಖ್ ಾ 

ಅಂದಾಜು 
ವ ಚ್ಚ 

ವ ಚ್ಚ. 

I 161 467 184.94 27 80 40.01 36.74 
II 16 20 12.24 10 12 9.99 8.28 
III 18 65 16.32 4 19 3.74 3.73 
IV 6 6 4.23 2 5 1.63 1.51 
V 26 85 26.70 9 29 13.74 9.70 
ಒಟ್ುಟ 227 643 244.43 52 145 69.11 59.96 
ಆಧ್ಯರ: ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟ ಮ.ಪಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದಿಗಳು 

ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ನಿೋಡತವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಯರದರ್ವಕತ ೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಣಯಮಕಯರಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಯಗಿ, 
ಮ.ಪಾಗಳು ಸಪಧ್ಯವತ್ೂಕ ಹರಯಜತ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಮಯಡಲತ ಸ್ಯಾಪಿತ್ ವಿಧ್ಯನರ್ನತು 
ಅನತಸರಿಸಬೆೋಕತ. ಆದಯಗೂಾ, ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸತವಯಗ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನದ 
ಅರ್ರ್ಾಕತೆಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಲಯಗಿಲಿ. ಸರಿಯಯದ ತ್ನಿಖೆಗಳಿಲಿದ ೆಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಂಡ ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ನಿಗದಿತ್ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅನತಷ್ಯಾನದಂತ್ಹ ಅಕರಮಗಳು ಸಹ ಇದತು, 
ಇದತ ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿದ / ಅನಧಿಕೃತ್ / ಫಲಪ್ರದರ್ಲಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗ ೆ ಕಯರರ್ವಯಗತತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ 
ಅರ್ಲೊೋಕನಗಳ ವಿರ್ರಗಳನತು ಮತಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ: 
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ಕ ಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕ  

3.1  ವಿವರವಾದ ಯೋ ಜನಾ ವರದಿಗ ಳ  ತಯಾರಿಕ  

ಕ.ೆಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ಕಂಡಿಕ ೆ 90, ಎ ಲಯಿ ಸಂಬ್ಲಂಧಪ್ಟ್ಟ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ವಯಾಪ್ಕ ಚ್ರೆ್ವ 
ಮತ್ತು ಸಾಳಗಳ ಸಮೋಕೆ್ಷಯ ನಂತ್ರ ಹೊಸ ಕಯಮಗಯರಿಗೆ ವಿರ್ರವಯದ ಯೋಜನಯ ರ್ರದಿಯನತು 
(ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೋೆಕತ ಎಂದತ ನಿಖರವಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕ.ೆಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ಕಂಡಿಕೆ 92, 
ರಸೆ್ುಯ ಪ್ದರಗಳ ದಪ್ಪರ್ನತು ತಿಳಿಯಲತ, ಅಂದಯಜತಗಳನತು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತರ್ ಮೊದಲತ ಬೆಂಕೆಲ ಮನ್ 
ಬೋಮ್ ಡಿಫ್ೆಿಕ್ಷನ್ (ಬ.ಬ.ಡಿ)15 ತ್ಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂರ್ಯರ ಅಧಾಯನಗಳನತು ನಡೆಸಬೆೋಕತ ಎಂದತ 
ನಿಖರವಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ರಸೆ್ುಯ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಸಿಾತಿ, ರಸೆ್ುಯ ರ್ಯಸತು, ಮಣಿಿನ ಬ್ಲಲರ್ನತು 
ಗತರತತಿಸಲತ ಕಯಾಲ್ಲಫ್ೊೋನಿವಯಯ ಬೆೋರಿಂಗ್ ರೆೋಶಯ (ಸಿ.ಬ.ಆರ್), ಬೆೋಸ್ / ಉಪ್-ಬೆೋಸುಸ್ ಸಿಾತಿ 
ಇತಯಾದಿಗಳ ವಿರ್ರಗಳನತು ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿ ದಯಖಲ್ಲಸಬೆೋಕತ. 

ಮೂರತ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಯಗಳಲ್ಲಿ (ಮೆೈಸೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪ್ತರ) 
ಡಿಪಿಆರ್ ಗಳನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮಯಡಲತ ಒದಗಿಸಲಯಗಿಲಿ. ರಸೆ್ು ಕಯಮಗಯರಿಗೆ ಅಂದಯಜತಪ್ಟಿಟ 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತವಯಗ ಮಣಿಿನ ಬ್ಲಲರ್ನತು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲತ ಸಿಬಆರ್ ಮೌಲಾಗಳನತು ಈ ಮೂರತ 
ಮ.ಪಾಗಳು ಉಲೆಿೋಖಿಸಿಲಿ. 

ಬ.ಬ.ಡಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗೆಳು ಮತ್ತು ಟಯರಫಿಕ್ ಅಧಾಯನಗಳನತು ಯಯರ್ುದೆೋ ಪರೀಕ್ಷೆ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ 
ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಯಜತಗಳಿಗ ೆಲಗತಿುಸಲಯಗಿಲಿ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 
2021) ಗಮನಿಸಿದೆ. 

ಇರ್ುಗಳ ಅನತಪ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, ರಸೆ್ುಯ ವಿನಯಾಸಗಳನತು ಹೆೋಗೆ ದೃಢೋಕರಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂದಯಜತಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಯಡಲಯದ ನಿಬ್ಲಂಧನೆಗಳು ಅಗತ್ಾಕಕೆ ಹೆೋಗೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿದ ೆ ಎಂಬ್ಲತದನತು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲತ 
ಸ್ಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಬ.ಬ.ಡಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗೆಳು ಮತ್ತು ಸಂರ್ಯರ ಅಧಾಯನಗಳನತು ನಡೆಸಲಯಗಿಲಿ ಏಕೆಂದರ ೆ
ಈ ರಸೆ್ುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಟಯರಫಿಕ್ ಹೊಂದಿರತರ್ ಆಂತ್ರಿಕ ರಸೆ್ುಗಳಯಗಿವೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 
2022). ಉತ್ುರರ್ು ಕ.ೆಪಿ.ಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ನಿಬ್ಲಂಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರತದಧವಯಗಿರತರ್ುದರಿಂದ 
ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

3.2  ರಸ್  ೆಇ ತಿಹ ಾಸ  ವಹಿ  ನಿವಗಹಣ   ಮಾಡದಿರುವುದು 

ಕ.ೆಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ. ಕೂೆೋಡ, 2014 ರ ಕಂಡಿಕೆ 40 ರ ಪ್ರಕಯರ, ರ್ಗಿೋವಕರರ್, ಉದು, ಮಯಗವದ ಬ್ಲಲ, 
ಅಗಲ, ರಚ್ನೆಯ ಅಗಲ, ಕಯಾರೆೋಜ ವೆೋ ಅಗಲ, ಶೌಲುರ್ ಮತ್ತು ರಸೆ್ುಯ ಮಯದರಿ ಅಡಡ ಚ್ರಂಡಿ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ವಿರ್ರಗಳು, ಸ್ೆೋತ್ತವಗೆಳು, ಯಯರ್ ಪ್ರಕಯರದೊಂದಿಗೆ ರಸೆ್ುಯನತು ಕೂೆನೆಯದಯಗಿ 
ಪ್ತನರ್ೋೆವತ್ನಗೊಳಿಸಲಯಗಿದೆ/ಬ್ಲಲಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ, ರ್ಷ್ವ, ಇತಯಾದಿಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ರಸೆ್ು 
ಇತಿಹಯಸರ್ನತು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೋೆಕಿತ್ತು. ಮೆೋಲಪದರದ ಅಪಯಯದ ಸಿಾತಿಗಯಗಿ ರಸೆ್ು ಜಯಲರ್ನತು ವಿಶೆಿೋಷಿಸತರ್ 

 

15  ಚ್ಲ್ಲಸತರ್ ಚ್ಕರದ ಹೊರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿರಸ್ೆುಯ ವಿಚ್ಲನರ್ನತು ಅಳಯೆಲತ ಪ್ರಮಯಣಿತ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ. 
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ಮೂಲಕ, ನಿರ್ವಹಣೆಗಯಗಿ ತೆಗದೆತಕೊಳಳಬೆೋಕಯದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆಆದಾತೆ ನಿೋಡಲತ ಈ ದತಯುಂರ್ರ್ನತು 
ಬ್ಲಳಸಬೋೆಕಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆ ಅಂದಯಜತ ಮಂಜೂರಯತಿ ಕೂೆೋರತವಯಗ 
ಪ್ರಸ್ಯುಪ್ಗಳ ೆಂದಿಗ ೆಯಯವಯಗಲತ ಲಗತಿುಸಿರಬೆೋಕತ. 

ಇಪ್ಪತೆುೋಳು ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರಸೆ್ು (ರ್ಗವ-I) ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಅಂದಯಜತಗಳಿಗ ೆ ಅಂತ್ಹ 
ಯಯರ್ುದೆೋ ದತಯುಂರ್ರ್ನತು ಲಗತಿುಸಲಯಗಿಲಿ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ  ಗಮನಿಸಿದೆ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ 
ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021). ಹಿೋಗಯಗಿ, ₹ 40.01 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ರಸೆ್ು ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಪ್ರಸ್ಯುರ್ನೆಯ 
ಆಧ್ಯರರ್ನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಯಸಲತ ಸ್ಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ತ್ನು ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ರಸೆ್ು ಇತಿಹಯಸ ರ್ಹಿಯನತು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಯಗತರ್ುದತ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). 

3.3  ದ  ೋಷ್ಪ ರಿತ ಅಂ ದಾಜುಗ ಳ ು 

ಕ.ೆಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ  ಕಂಡಿಕೆ 92(1) ಪ್ರಕಯರ ಅಂದಯಜತಗಳನತು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೋೆಕತ ಮತ್ತು 
ಸಂಪ್ೂರ್ವ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಲಿ್ಲಸಬೋೆಕತ. ಇದಲಿದೆ, ವೆೈಯಕಿುಕವಯಗಿ  ಸಾಳಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿದ 
ಪ್ರಮಯರ್ಪ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ನಿರ್ವಹಿಸತರ್ ಅತ್ಾಂತ್ ಆರ್ಥವಕ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷಿತ್ ಮಯಗವರ್ನತು 
ಒದಗಿಸತರ್ ಪ್ರಮಯರ್ಪ್ತ್ರರ್ನತು ಪ್ರತಿ ಅಂದಯಜಿನಲಿ್ಲ ಸಂಬ್ಲಂಧಪ್ಟ್ಟ ಸಹಯಯಕ ಕಯಯವನಿವಯವಹಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಯಖಲ್ಲಸಬೋೆಕತ (ಕ.ೆಪಿ.ಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ  ಕಂಡಿಕೆ 101(1)) . 

ನಯಲತಕ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿನ 52 ಪಯಾಕೆೋಜ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷ-ೆತನಿಖೆಗ ೆಒಳಪಟ್ಟ 8 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ  (ಶೋೆ. 15) 
ಅಂದಯಜತಗಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021,) ಕಳೆಗ ೆ ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ ವಯಸುವಿಕವಯಗಿಲಿ 
ಎಂದತ ತೊೋರಿಸಿದ:ೆ 

(i) ಬಳ್ಾಾರಿ 

ಪಯಾಕೋೆಜ 1: ಸ್ೌಧ್ಯಗರ ಕಯಲೊೋನಿ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಸಂಪ್ಕವ ರಸೆ್ುಗಳಲ್ಲಿನ ರಸೆ್ು ಮತ್ತು 
ಚ್ರಂಡಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಸತಧ್ಯರಣೆಯ ₹ 26 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ಅಂದಯಜತ  
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಈ ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ಕಲಯಾರ್ ಕನಯವಟ್ಕ ಪ್ರದೋೆಶಯಭಿರ್ೃದಿಧ ಮಂಡಳಿ (ಕಕೆಆೆರ್ ಡಿಬ) 
ಈಗಯಗಲೆೋ ಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಂಡಿದೆ. ಕಯೆತಐಡಿಎಫ ಸಿಯತ, ಈಗಯಗಲೆೋ ಇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಮತ್ತು ಚ್ರಂಡಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಕೂಡ 
ಅಂದಯಜತ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ವಿಳಂಬ್ಲದ ಕಯರರ್, ಕ.ೆಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬ ಮೆೋಲ್ಲನ ಕಲೆಸರ್ನತು 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ (ಏಪಿರಲ 2022). ಉತ್ುರರ್ು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ 
ನೂಾನತೆಗಳನತು ಮತ್ತು ಅನತಷ್ಯಾನಗೊಳಿಸತರ್ ಏಜನೆಿುಗಳ ನಡತವಿನ ಸಮನವಯದ ಕೂೆರತಯೆನತು 
ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. 

(ii)  ಮೈಸ  ರು 
(ಅ)  ಪಯಾಕೋೆಜ 3: ರಸೆ್ುಯ ಕಟೆ್ಟ ಸಿಾತಿಯ ಕಯರರ್ದಿಂದಯಗಿ ಅದನತು ಮರತನಿಮಯವರ್ ಮಯಡತರ್ 

ನಿಬ್ಲಂಧನೆಯನತು ಅಂದಯಜತ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2014). ತ್ರತವಯಯ, 
ಎಸ್.ಇಯರ್ರಿಂದ ಸಾಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯ (ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2016) ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಸೆ್ು 
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ಸತಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿರತರ್ುದತ ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿತ್ತ ಮತ್ತು ಪೊರಫ್ೆೈಲ ಸರಿಪ್ಡಿಸತವಿಕೆಯನತು ಮಯತ್ರ 
ಕೈೆಗೂೆಳಳಲಯಯತ್ತ. ಅಂದಯಜತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಲಯದ ರಸೆ್ುಗಳ ಉದುಗಳು 154 ಮೋ ಮತ್ತು 296 
ಮೋ ಆದರೆ, ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ಕಯಯವಗತ್ಗೊಂಡ  ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಕರಮವಯಗಿ 194 ಮೋ ಮತ್ತು 
400.5 ಮೋ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಲಿದೆ, ಅಂದಯಜಿನಲಿ್ಲ ಗಟಿಟಯಯದ ಮಣಿಿನಲ್ಲಿ ಹಸುರ್ಯಲ್ಲತ್ 
ವಿಧ್ಯನದಿಂದ ಉತ್ಖನನದ ಐಟ್ಂ ಸ್ೆೋರಿದತು, ಇದನತು ಸಮರ್ಥವಸಲತ ಬೆೋಕಯದ ಮರ್ತ ಿಪರೀಕ್ಷಾ 
ರ್ರದಿಯನತು ಅಂದಯಜಿಗೆ ಲಗತಿುಸಲಯಗಿಲಿ. 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, 2014 ರಲ್ಲ ಿ ನೆೈಜ ಸಾಳ ಸಿಾತಿಯ ಪ್ರಕಯರ ಅಂದಯಜತ ತ್ಯಯರಿಸಲಯಗಿದೆ, 
ಆದರ ೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿಲಯಗಿದೆ, ಇದತ ರ್ಾತಯಾಸಗಳಿಗೆ 
ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಏಪಿರಲ 2022). ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತರ್ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 
(2016) ರಸೆ್ುಯತ ಸತಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ ಕಂಡತಬ್ಲಂದ ಕಯರರ್, ಅಂದಯಜತ (2014) 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತವಯಗ ಅದತ ಕಟೆ್ಟ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ್ಲ ಉತ್ುರರ್ು ಸಮರ್ವನಿೋಯರ್ಲಿ. 

(ಆ) ಪಯಾಕೋೆಜ 13: ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿ (925 ಮೋ) ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಲಯದ ರಸೆ್ುಯ ಉದುರ್ು, 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (1,685.70 ಮೋ) ಶೆೋ 82 ಹೆರ್ಯಚಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ, 
ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿ ಗಟಿಟಯಯದ ಮಣಿನಿಲ್ಲಿ ಹಸುರ್ಯಲ್ಲತ್ ವಿಧ್ಯನದಿಂದ ಉತ್ಖನನದ ಐಟ್ಂ ಸ್ೆೋರಿದತು, 
ಇದನತು ಸಮರ್ಥವಸಲತ ಬೆೋಕಯದ ಮರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ರ್ರದಿಯನತು ಅಂದಯಜಿಗೆ ಲಗತಿುಸಲಯಗಿಲಿ. 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿದು ಕಲೆರ್ು 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಇತ್ರ ಪಯರಧಿಕಯರಗಳಿಂದ ಪ್ೂರ್ವಗೊಂಡಿದತು ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿದೆ, ಸಂಬ್ಲಂಧಪ್ಟ್ಟ 
ಶಯಸಕರ ಸೂಚ್ನ ೆ ಮೆೋರೆಗೆ ಪ್ಯಯವಯ ಕಯಮಗಯರಿ ಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಳಳಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ 
(ಏಪಿರಲ 2022). ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಳುಳವಯಗ ಏಜನೆಿುಗಳ ನಡತವ ೆಸಮನವಯ ಮತ್ತು 
ಯೋಜನೆ ಇಲಿದಿರತರ್ುದನತು ಉತ್ುರರ್ು ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. 

(ಇ)  ಪಯಾಕೋೆಜ 14: ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿಸಲಯದ ₹ 39.38 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಎರಡತ ಐಟ್ಂಗಳನತು 
(ಕೂೆೋಬ್ಲಲ ಸ್ೊಟೋನ್ು ಮತ್ತು ಕರ್ಬವ ಸ್ೊಟೋನ್ು) ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಲಯಗಿಲಿ. 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಮೆೋಲ್ಲನ ಎರಡತ ಐಟ್ಂಗಳನತು ಇತ್ರ ಏಜನೆಿುಗಳು 
ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸಿರತರ್ುದರಿಂದ ಅರ್ುಗಳನತು ತೆಗದೆತಕೂೆಳಳಲಯಗಿಲಿ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 
2022). ಉತ್ುರರ್ು, ಅಂದಯಜತಗಳು ಅವಯಸುವಿಕವಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಯಯವತ್ತ್ಪರತಯೆ 
ಕೂೆರತಯೆಂದ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದ ೆಎಂದತ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸತತ್ುದೆ. 

(ಈ) ಪಯಾಕೋೆಜ 17: ರಸೆ್ುಯನತು 1.2 ಮೋಟ್ರ್ ಗಳಷ್ತಟ ಅಗಲಗೊಳಿಸಲತ ಅಂದಯಜಿನಲಿ್ಲ 
ಒದಗಿಸಲಯಗಿದೆ. ಆದರ,ೆ ರಸೆ್ುಯನತು ಸರಯಸರಿ 2.5 ರಿಂದ 3 ಮೋಟ್ರ್ ಗೆ ವಿಸುರಿಸಲಯಗಿದ.ೆ 
ಅಲಿದೆ, ಮಳನೆಿೋರತ ಚ್ರಂಡಿಯ ಗೊೋಡೆಗ ೆ ಎಂ15 ದಜವೆಯ ಬ್ಲದಲ್ಲಗೆ ಪೆಿೋನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 
ಕಯಂಕಿರೋಟ್ ಎಂ20 ದಜವೆಯನತು ಬ್ಲಳಸಲಯಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ₹ 20.71 ಲಕ್ಷ 
ಹೆಚ್ಚಳವಯಗಿದೆ. 
ಹೆಚಿಚದ ಟಯರಫಿಕ್  ದಟ್ಟಣೆಗ ೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿ ಮೆೈಸೂರತ ಮ.ಪಾ ಆಯತಕುರ 
ಅನತಮೊೋದನೆಯಂದಿಗೆ ರಸೆ್ುಯನತು ವಿಸುರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿದೆ 
(ಏಪಿರಲ 2022). ಅಂದಯಜನತು ಸಿದಧಗೊಳಿಸತರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆೋಲ್ಲನ ಅಂರ್ಗಳನತು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೋೆಕಯಗಿರತರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 
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(iii)  ತುಮ ಕ ರು 

ಪಯಾಕೋೆಜತಗಳು 5 ಮತ್ತು 9: ಅಂದಯಜತಗಳು ಗಟಿಟಯಯದ ಮಣಿಿನಲ್ಲಿ ಹಸುರ್ಯಲ್ಲತ್ ವಿಧ್ಯನಗಳ 
ಮೂಲಕ ಮಣಿಿನ ಉತ್ಖನನದ ಐಟ್ಂ ಅನತು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ, ಇದನತು ಸಮರ್ಥವಸಲತ 
ಬೆೋಕಯದ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ಣು ಅಂದಯಜತಗಳಿಗ ೆಲಗತಿುಸಲಯಗಿಲಿ. 

(iv) ವಿಜಯಪುರ 

ಪಯಾಕೋೆಜ 57: ಅಂದಯಜತ ಆರತ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ೌರ ಟಯರಫಿಕ್ ಸಿಗುಲ ಗಳ ಸ್ಯಾಪ್ನೆ ಮತ್ತು 
ಐದತ ಸಿಗುಲ ಗಳ ದತರಸಿುಯನತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗತತಿುಗೆದಯರರತ ನಿೋಡಿದ ಸಲಹ ೆಮತ್ತು ನಂತ್ರ 
ಸಂರ್ಯರ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಯಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೋಕೆ್ಷಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲೆ ಏಳು ಹೊಸ 
ಸಿಗುಲ ಗಳನತು ಅಳರ್ಡಿಸಲತ ಇದನತು ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಲಯಯತ್ತ (ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2017). ಇದರಿಂದ ₹ 
12.84 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕಯೆಯಗಿದೆ. 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಟಯರಫಿಕ್ ಪೊಲ್ಲೋಸರ ಅರ್ರ್ಾಕತೆಗ ೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿ ಒಂದತ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ 
ಸಿಗುಲ ಅನತು ಸ್ಯಾಪಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). ಬ್ಲಳಕದೆಯರ ಇಲಯಖೆಯ 
ಅಗತ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಯದ ಸಾಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯನತು ನಿರ್ವಯಸಿದ ನಂತ್ರ ಅಂದಯಜತಗಳನತು 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೋೆಕಿರತರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ನತು ಒಪ್ಪಲಯಗತರ್ುದಿಲಿ. 

ಈ ನಿದರ್ವನಗಳು ಮ.ಪಾಗಳು ಸಧಳಗಳ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲೆ ವಯಸುವಿಕ ಅಂದಯಜತಗಳನತು 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದತ ಸೂಚಿಸತತ್ುವೆ, ಇದತ ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ಾತಯಾಸಗಳು/ವಚೆ್ಚದ 
ಹೆಚ್ಚಳಕಕೆ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ. 

3.4  ರಸ್ ಗೆಳ  ದ  ೋ ಷ್ಯುಕ ೆ ವಿನಾಾಸ 

(i)  ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ, 2014 ರ ಕಂಡಿಕೆ 8 ರಂತೆ, ರಸೆ್ುಗಳ ವಿನಯಾಸ, ನಿಮಯವರ್ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆಯತ ಕಯಲಕಯಲಕಕೆ ತಿದತುಪ್ಡಿ ಮಯಡಲಯದ ರಸೆ್ು ಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದಯುರಿಗಳ 
ಸಚಿವಯಲಯ (ಎಂ.ಒ.ಆರ್.ಟಿ.ಹೆರ್ಚ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರೂೆೋಡ ಕಯಂಗೆರಸ್ (ಐ.ಆರ್.ಸಿ) 
ಮಯನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿರಬೆೋಕತ,. ಐ.ಆರ್.ಸಿ 95:1987 ಕಲಂ 2.2 ರ ಪ್ರಕಯರ ಅರ 
ದಟ್ಟವಯದ ಬಟ್ತಮನಸ್ ಕಯಂಕಿರೋಟ್ (ಎಸ್.ಡಿ.ಬ.ಸಿ) ಅನತು, ವೆೋರಿಂಗ್ ಕೂೆೋಸ್ವ ಆಗಿ 
ಬ್ಲಳಸಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ನೆೋರವಯಗಿ  ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಬ.ಎಂ ಅರ್ವಯ ಯಯರ್ುದೆೋ ಗಯರೂನತಾಲರ್ ಬೆೋಸ್ ಮೆೋಲೆ 
ಹಯಕಬಯರದತ. ಎಂ.ಒ.ಆರ್.ಟಿ.ಹೆರ್ಚ 5 ನೆೋ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಲಂ 507.1 ಸಹ ಎಸ್.ಡಿ.ಬ.ಸಿ 
ಕಯಮಗಯರಿಯತ ಹಿಂದೆ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಬಟ್ತಮನಸ್ ಬೌಂಡ ಮೆೋಲಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಪ್ದರದ 
ಬಟ್ತಮನಸ್ ಕಯಂಕಿರೋಟ್ು ನಿಮಯವರ್ರ್ನತು ಒಳಗೂೆಂಡಿರಬೋೆಕತ ಎಂದತ ನಿಖರವಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 
ಈ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಕಡಗೆಣಿಸಿ, ಮೂರತ ಮ.ಪಾಗಳಲಿ್ಲ (ಬ್ಲಳಯಳರಿ, ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು 
ತ್ತಮಕೂರತ) 43 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ ಐದತ16 (ಶೆೋಕಡಯ 12) ಅಂದಯಜತಗಳು ಎಸ್ ಡಿಬಸಿಯನತು 
ನೆೋರವಯಗಿ ಗಯರೂನತಾಲರ್ ಬೋೆಸ್ ಮೆೋಲೆ ಹಯಕಲತ ಒದಗಿಸಲಯಗಿದ,ೆ ಅಂದರ,ೆ ಎಸ್ ಡಿಬಸಿಯನತು 
ಬಟ್ತಮನಸ್ ಮೆಕಯಡಮ್ ಹಯಕದೆ ಹಯಕಲಯಗತತ್ುದೆ. ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳನತು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ 
ಕಯಯವವಿಧ್ಯನರ್ು ರಸೆ್ುಗಳ ಗತರ್ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಿೋರ್ಘವಯತಷ್ಾಕಕೆ ಹಯನಿಕರವಯದಗಿದ.ೆ 

 
16  ಬ್ಲಳಯಳರಿ - ಪಯಾಕೆೋಜ 1 (₹ 10.25 ಲಕ್ಷ), ಮೆೈಸೂರತ - ಪಯಾಕೆೋಜ 14 (₹ 5.33 ಲಕ್ಷ), ತ್ತಮಕೂರತ - ಪಯಾಕೆೋಜ 7 

(₹ 48.17 ಲಕ್ಷ), ಪಯಾಕೆೋಜ 10 (₹ 20.48 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಪಯಾಕೆೋಜ 9 (₹ 78.68 ಲಕ್ಷ). 
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(ii)  ಐ.ಆರ್.ಸಿ 37-2012 ರ ಪ್ರಕಯರ, ಶೆೋ 4 ಸಿ.ಬ.ಆರ್ ಗಯಗಿ ಗಯರೂನತಾಲರ್ ಸರ್ಬ ಬೆೋಸ್ 
(ಜಿ.ಎಸ್.ಬ)/ಗಯರೂನತಾಲರ್ ಬೆೋಸ್ (ಜಿ.ಬ) ಬಟ್ತಮನಸ್ ಸಫ್ೆೋವಸಿಂಗ್ ರಸೆ್ುಯ ದಪ್ಪರ್ು 560 
ಮೋ.ಮೋ ಆಗಿರಬೆೋಕತ. 

ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಪಯಾಕೋೆಜ 19ರಲ್ಲಿ ಒಟಯಟಗಿ ₹ 1.85 ಕೂೆೋಟಿ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಯಲತಕ ರಸೆ್ು 
ಕಯಮಗಯರಿ ಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಂಡಿತ್ತ. ಮಂಜೂರಯದ ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆ(1 ಮತ್ತು 
3) 490 ಮೋ.ಮೋ ಮತ್ತು ಒಂದತ ಕಯಮಗಯರಿಗೆ 475 ಮೋ.ಮೋ ಮಯಗವದ ದಪ್ಪರ್ನತು (4)17 
ಶೆೋ 3.82 ರಷ್ತಟ ಸಂಚಿತ್ ಸಿ.ಬ.ಆರ್ ಗೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿ ಒದಗಿಸಲಯಗಿದೆ. ಅಳತೆ ಪ್ತಸುಕದ 
(ಎಂ.ಬ) ಪ್ರಕಯರ, ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ರಸೆ್ು ಮಯಗವದ ದಪ್ಪರ್ು ಕರಮವಯಗಿ 525 ಮೋ.ಮೋ, 
490 ಮೋ.ಮೋ ಮತ್ತು 575 ಮೋ.ಮೋ. ಹಿೋಗಯಗಿ, ರಸೆ್ು ಮಯಗವದ ಅಂದಯಜತ ಮತ್ತು 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ದಪ್ಪರ್ು ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಮಯಗವಸೂಚಿಯಂದಿಗೆ ಸಿಾರವಯಗಿಲಿ. ರಸೆ್ು 
ಮಯಗವದ ಪ್ರತೆಾೋಕ ಪ್ದರಗಳ ದಪ್ಪರ್ು ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದುಕಿಕಂತ್  
ರ್ಾತಯಾಸರ್ನತು ಹೊಂದಿದೆ (ಅನುಬಂಧ  3.1 ರಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಲಯಗಿದ)ೆ. 

ಐ.ಆರ್.ಸಿ  ಪ್ರಮಯರ್ ಸೂಚಿಸತರ್ ಸಂಸ್ೆಾ ಆಗಿರತರ್ುದರಿಂದ ಎಲಿ ರಿೋತಿಯ ವಯಹನಗಳಿಗ ೆಸರಿ 
ಹೊಂದತರ್ಂತ್ಹ ರಸೆ್ು ಮಯಗವದ ವಿನಯಾಸರ್ನತು ಸೂಚಿಸಲಯಗತತ್ುದೆ. ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳಿಂದ 
ಯಯರ್ುದೆೋ ವಿಚ್ಲನರ್ನತು ಸಮರ್ಥವಸಬೆೋಕಯಗಿರತತ್ುದೆ, ಆದಯಗೂಾ, ಐ.ಆರ್.ಸಿ 
ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನತಮೊೋದಿತ್ ಅಂದಯಜಿನಿಂದ ವಿಚ್ಲನಗೊಳಳಲತ ಯಯರ್ುದೆೋ 
ಸಮರ್ವನೆಗಳು ದಯಖಲಯಗಿಲಿ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ರಸೆ್ುಗಳಲಿ್ಲನ ಟಯರಫಿಕ್ ಮಟ್ಟರ್ನತು ಆಧರಿಸಿ ರಸೆ್ು ಮಯಗವದ ದಪ್ಪರ್ನತು 
ಅಂದಯಜಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). ಪ್ದರಗಳ ದಪ್ಪರ್ು ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ. 
ಕೂೆೋಡ ನ ನಿಬ್ಲಂಧನೆಗಳನತು ಉಲಿಂಘಿಸಿರತರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. ಟಯರಫಿಕ್ 
ಸಮೋಕೆ್ಷಗ ೆಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಯರ್ುದೆೋ ದಯಖಲೆ ಸ್ಯಕ್ಷೂರ್ನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೋಧನೆಗ ೆನಿೋಡಲಯಗಿಲಿ. 

ಟ ಂಡರ್ ಪ ರಕ್ರರಯ್ಕ 

ಕಟೆಿಪಿಪಿ ನಿಯಮಗಳ 21 ರ ಪ್ರಕಯರ ಟೆಂಡರ್ ಸಿವೋಕರಿಸತರ್ ಪಯರಧಿಕಯರರ್ು ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲಗೆಳಲಿ್ಲ 
ಸೂಚಿಸಲಯದ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಮಯನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನರ್ನತು 
ಕಟ್ತಟನಿಟಯಟಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕತ. 

3.5 ಯೋ ಜನಾ ನಿವಗಹಣ ಾ ಸ ಲಹ  ಗಾರರಿಗ  ಟ ಂಡರ್ ಪ ರಕ್ರರಯ್ಕ. 

ಯೋಜನೆಯ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ 10, 11 ಮತ್ತು 12, ಯೋಜನೆಗ ೆವಿರ್ರವಯದ ಯೋಜನಯ 
ರ್ರದಿಗಳನತು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ತ್ಯಯರಿಸಲತ ಅಗತ್ಾವಯದ ತಯಂತಿರಕ ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ನತು ಹೊಂದಿಲಿದಿದುರ ೆ
ಮ.ಪಾಗಳಿಂದ ಯೋಜನಯ ನಿರ್ವಹಣಯ ಸಲಹಗೆಯರರನತು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ನೆೋಮಸಿಕೊಳಳಲತ 
ನಿಬ್ಲಂಧನೆಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.  ಯೋಜನ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳು, ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳನತು ಡಿ.ಎಂ.ಎಯಂದ 
ನೆೋಮಸಬೆೋಕೆಂಬ್ಲ ಷ್ರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಮತಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿವಸಿದಂತೆ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳ 
ನೆೋಮಕದಲಯಿದ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿನ ರ್ಾತಯಾಸಗಳನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೋಧನೆಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. 

 
17  ಕಯಮಗಯರಿ ಸಂಖೆಾ 2 ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಯಂಕಿರೋಟ್ ರಸ್ೆು ನಿಮಯವರ್ವಯಗಿತ್ತು. 
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3.5.1 ಅನಹಗ ಸ ಲಹ  ಗಾರರಿಗ  ಕಾಮ ಗಾರಿಯ ನಿೋಡು ವಿಕ . 

ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಎಲಯಿ 10 ಮ.ಪಾಗಳಿಗ ೆಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳ ಅಗತ್ಾರ್ನತು ಸೂಚಿಸಲತ ಸೂಚ್ನ ೆ ನಿೋಡಿದೆ(ಜೂನ್ 
2014). ಈ 10 ಮ.ಪಾಗಳ ಪೆೈಕಿ ಏಳು ಮ.ಪಾಗಳು (ಮಂಗಳ ರತ, ಕಲಬ್ಲತರಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಳಯಳರಿ 
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳನತು ನೆೋಮಸತರ್ಂತೆ ಮನವಿ ಮಯಡಿದರತ. ಮ.ಪಾ, ಮಂಗಳ ರತ 
ಈಗಯಗಲೆೋ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅನತಷ್ಯಾನಕಕೆ ತಯಂತಿರಕ ಸಲಹಗೆಯರರನತು ನೆೋಮಸಿತ್ತು. ಡಿಸಿ, 
ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಮತ್ತು ಮ.ಪಾ, ಕಲಬ್ಲತರಗಿ ಅರ್ರತ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳನತು ನೆೋಮಸತರ್ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ ಎಂದತ 
ಸೂಚಿಸಿದರತ. 

ಅದರಂತೆ, ಉಳಿದ ಏಳು ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳ ಕೋೆಂದಿರೋಕೃತ್ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಆಹಯವನಿಸತವಯಗ 
(ಜೂನ್ 2014) ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಈ ಮೂರತ ಮ.ಪಯಗಳನತು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. ಬೆಳಗಯವಿ, ದಯರ್ರ್ಗೆರೆ, 
ಹತಬ್ಲಬಳಿಳ-ಧ್ಯರವಯಡ (ಎರ್ಚ ಡಿಎಂಸಿ), ಮೆೈಸೂರತ, ಶರ್ಮೊಗಗ, ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪ್ತರಕಕೆ 
ಮೂರತ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳ18 ನೆೋಮಕಕೆಕ ಸಕಯವರ ಅನತಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದೆ (ಫ್ೆಬ್ಲರರ್ರಿ 2015). ಪ್ರತಿ ಮ.ಪಾಗೆ 
ಕಯಮಗಯರಿ ವೆಚ್ಚ ₹ 2.09 ಕೂೆೋಟಿ. 

ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಯರ, ಯೋಜನೆಗಯಗಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳ ಆಯಕಯಲ್ಲಿ ಭಯಗರ್ಹಿಸಲತ ಆಸಕಿು 
ಹೊಂದಿರತರ್ ಸಲಹಯ ಸಂಸ್ೆಾಗಳು ಈ ಕಳೆಗಿನ ಷ್ರತ್ತುಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸಬೋೆಕತ: 

ಅ) ಸಂಸ್ೆಾಯತ ರಯಜಾ/ಕೆೋಂದರ ಸಕಯವರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ವಿನಯಾಸ, ಯೋಜನಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಯ ಸ್ೋೆವೆಗಳನತು ಒದಗಿಸಿರತರ್ ಸಿವಿಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಲಹಯ 
ಕ್ಷೋೆತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನತಭರ್ರ್ನತು ಹೊಂದಿರಬೆೋಕತ. 

ಆ) ಕಳದೆ ಐದತ ರ್ಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದರ,ೆ 2009-10 ರಿಂದ 2013-14) ಯಯರ್ುದೆೋ ಎರಡತ ರ್ಷ್ವ 
ಕನಿಷ್ಾ ವಯಷಿವಕ ಹರ್ಕಯಸತ ರ್ಹಿವಯಟ್ತ ₹ 2.60 ಕೂೆೋಟಿ ಇರಬೆೋಕತ. 

ಇ) ಯಯರ್ುದೆೋ ರಯಜಾ ಸಕಯವರ/ಕೆೋಂದರ ಸಕಯವರಿ ಪಯರಧಿಕಯರಗಳಿಗ ೆ ಸಲಹಗೆಯರರಯಗಿರಬೆೋಕತ ಮತ್ತು 
ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿರಬೆೋಕತ/ ಮೆೋಲ್ಲವರ್ಯರಣಯ ಸ್ೆೋವಗೆಳನತು ಈ ಕಳೆಗಿನ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೆೋಕತ: 
(i) ₹ 50 ಕೂೆೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಮೌಲಾದ ರಸೆ್ು, ಚ್ರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗಯಲತವೆ 

ಕಯಮಗಯರಿಗಳು; 
(ii) ಓರ್ರ್ ಹೆಡ ಟಯಾಂಕ್ (ಒ.ಹಸೆ್.ಟಿ), ನೆಲಮಟ್ಟದ ಸಂಗರಹಣಯ ಜಲಯರ್ಯ 

(ಜಿ.ಎಲ.ಎಸ್.ಆರ್) ಮತ್ತು ಕೂೆಳರೆ್ ನಿೋರತ ಸಂಸಕರಣಯ ಘಟ್ಕ (ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ) ನಿಮಯವರ್ 
ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ ₹ 25 ಕೂೆೋಟಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಲಿದ ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಮತ್ತು ಯತ.ಜಿ.ಡಿ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳು; ಮತ್ತು 

(iii) ₹ 8 ಕೂೆೋಟಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿದ ಮೌಲಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಯಮಗಯರಿಗಳು. 

 
18 (i) ಎಂ/ಎಸ್ ಇನ್ಫಾರಾ ಸಪೆ ೀರ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕನ್ಸಲಟೆಂರ್ಟಸ ಪೆೈ.ಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಎಚ ಡಿಎಂಸಿ ಮತಣು ವಿಜಯಪಣರಕ್ೆೆ. 
  (ii) ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ಾುಲಜಿೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೈೆವೆೀರ್ಟ .ಲ್ಲನ (ಲೀಡ್) ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಮತಣು ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಸೆಟೀಷನ್     

   ಟೆಕ್ಾುಲಜಿೀಸ್ ಪೆೈ. ಲ. ದಾವಣ್ಗರೆೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತಣು ತಣಮಕ ರಗೆ. 
  (iii) ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಸೆಟೀಷನ್ ಟಕೆ್ಾುಲಜಿೀಸ್ ಪೆೈ. ಲ. ಮೈಸ ರಗೆ. 
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ಈ)ಸಲಹೆಗಯರರತ ನಿಯೋಜನೆಗಯಗಿ ಎಲಯಿ ಪ್ರಿರ್ತಿಯನತು ಹೊಂದಿಲಿದಿದುರೆ, ಅದತ ಜಂಟಿ 
ಉದಾಮರ್ನತು (ಜೆ.ವಿ) ರಚಿಸತರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ೂರ್ವ ಶೆರೋಣಿಯ ಪ್ರಿರ್ತಿಯನತು 
ಪ್ಡೆಯಬ್ಲಹತದತ. ಜೆ.ವಿಯ ಪ್ರಮತಖ ಸಲಹಗೆಯರರತ ಅಹವತಯ ಮಯನದಂಡಗಳನತು 
ಪ್ೂರೆೈಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ರಸ್ೆು ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಅರ್ವಯ ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ/ಯತ.ಜಿ.ಡಿ ಕಲೆಸಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಾವಯದ ತಯಂತಿರಕ ಅಹವತೆಯನತು ಕಡಯಡಯವಯಗಿ ಪ್ೂರೆೈಸಬೆೋಕತ. 

ಈ ಮೂರ್ರಲ್ಲಿ ಯಯರ್ುದೆೋ ಸಲಹೆಗಯರರತ ಕಡಯಡಯ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸಿಲಿ ಮತ್ತು ಕಳೆಗೆ 
ವಿರ್ರಿಸಿದ ಕಯರರ್ಗಳಿಗಯಗಿ ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ ಅನಹವರತ ಎಂಬ್ಲ ಕಯರರ್ಕಕೆ ತಿರಸಕರಿಬೋೆಕಿತ್ತು ಎಂದತ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದ ೆ(ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021): 

i)  ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ಇಂಡಿಯಯ ಪೆೈ. ಲ್ಲಮಟಡೆ (ಲ್ಲೋಡ) ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ 
ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಸ್ೆಟೋಷ್ನ್ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ಲಮಟೆಡ (ಜೆ.ವಿ): 

ಅ) ಸಲಹಗೆಯರರತ ಕಳದೆ ಐದತ ರ್ಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದರ,ೆ 2009-10 ರಿಂದ 2013-14) 
ಯಯರ್ುದೆೋ ಎರಡತ ರ್ಷ್ವ ₹ 2.60 ಕೂೆೋಟಿಯ ಕನಿಷ್ಾ ವಯಷಿವಕ ಹರ್ಕಯಸತ ರ್ಹಿವಯಟ್ತ 
ಹೊಂದಿಲಿ; 

ಆ) ಸಮಯಲೊೋಚ್ಕರತ ₹ 50 ಕೂೆೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲಾದ ರಸೆ್ು, ಚ್ರಂಡಿ 
ಮತ್ತು ಅಡಿಗಯಲತವ ೆಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆಮೆೋಲ್ಲವರ್ಯರಣಯ ಸ್ೆೋವೆಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿಲಿ; 

ಇ) ಡಿಎಂಎ, ಒಂದೆೋ ಪ್ರಮತಖ ರ್ೃತಿುಪ್ರ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯ ವೆೈಯಕಿುಕ ಅಧಾಯನ ಕರಮರ್ನತು 
ಎರಡತ ಮ.ಪಯಗಳಿಗ ೆಮಯತ್ರ ಬ್ಲಳಸಬ್ಲಹತದೆಂದತ ಷ್ರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ (ಜತಲೈೆ 2014). ಇದರ 
ಹೊರತಯಗಿಯೂ, ಸಲಹಗೆಯರರತ ಮೂರತ ಮ.ಪಾಗಳಿಗ ೆ ಅದೆೋ ಪ್ರಮತಖ ರ್ೃತಿುಪ್ರ 
ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯನತು ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಿದುರತ. 

ii)  ಎಂ/ಎಸ್  ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಸ್ೆಟೋಷ್ನ್ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ಲ.ರರ್ರತ 2009-14ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ₹ 50 
ಕೂೆೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಮೌಲಾದ ರಸೆ್ು, ಚ್ರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗಯಲತವೆಗಳ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿಲಿ ಅರ್ವಯ ಮೆೋಲ್ಲವರ್ಯರಣಯ ಸ್ೆೋವಗೆಳನತು ನಿೋಡಿಲಿ. 

iii)  ಎಂ/ಎಸ್ ಇನಯರಾ ಸಪೊೋಟ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನುಲೆಟಂಟ್ು ಪೆೈ. ಲ್ಲಮಟೆಡ ರರ್ರತ ₹ 23.93 
ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಮತ್ತು ಯತಜಿಡಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆ ಮೆೋಲ್ಲವರ್ಯರಣಯ 
ಸ್ೆೋವಗೆಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಇದತ ನಿಗದಿತ್ ಮತಿ ₹ 25 ಕೊೋಟಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದೆ. 

ಇರ್ುಗಳ ಹೊರತಯಗಿಯೂ, ಡಿ.ಎಂ.ಎ/ಯತ.ಡಿ.ಡಿ ಮೆೋಲ್ಲನ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಒಪಿಪಕೂೆಂಡಿತ್ತ, ಇದತ ಈ 
ಸಲಹಯ ಸಂಸ್ೆಧಗಳಿಗ ೆ ಅನಗತ್ಾವಯದ ಅನತಕೂಲರ್ನತು ವಿಸುರಿಸಲತ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ (ವಿರ್ರಗಳನತು 
ಅನುಬಂಧ 3.2 ರಲ್ಲ ಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ). ಡಿ.ಎಂ.ಎಯಂದ ತ್ಪಯಪದ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನರ್ು ಈ 
ಅನಹವ ಸಲಹೆಗಯರರಿಗ ೆ₹ 14.63 ಕೂೆೋಟಿ ಮೊತ್ುದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಿೋಡಲತ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಸಪಧ್ಯವತ್ೂಕತೆಯನತು ಸೃಷಿಟಸಲತ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದೊಳಗ ೆಯೋಜನೆಯನತು 
ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸಲತ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಶೋಲನಯ ಸಮತಿಯತ ಕಲೆರ್ು ಸರ್ಿ ಅಹವತೆಯ ಮಯನದಂಡಗಳನತು 
ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿದೆ(ಏಪಿರಲ 2022). ಉತ್ುರರ್ು ವಯಸುವಿಕವಯಗಿ ತ್ಪಯಪಗಿದೆ ಏಕೆಂದರ ೆಇರ್ು 
ಕಡಯಡಯ ಮಯನದಂಡಗಳಯಗಿವೆ ಮತ್ತು ದಯಖಲೆಯಲ್ಲ ಿಈ ಅಹವತಯ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಸಡಿಲ್ಲಸತರ್ 
ಯಯರ್ುದೆೋ ಸ್ಯಕ್ಷೂ/ ಪ್ತರಯವೆಗಳಿಲಿ. ಇದಲಿದ,ೆ ಡಿಎಂಎ/ಯತಡಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿ 
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ಸಪಷ್ಟವಯದ ತ್ಪ್ತಪಗಳನತು ಎತಿು ತೂೆೋರಿಸತರ್ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನಯ ಅಂರ್ಗಳನತು ಉತ್ುರರ್ು ತಿಳಿಸತರ್ುದಿಲಿ, 
ಇದತ ಅನಹವ ಸಲಹಗೆಯರರಿಗೆ ಕಲೆಸಗಳನತು ನಿೋಡಲತ ಕಯರರ್ವಯಗಿದೆ ಮತ್ತು, ಅದರ 
ಜವಯಬಯುರಿಯನತು ಸಂಬ್ಲಂಧಪ್ಟ್ಟ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಮೆೋಲೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬೆೋಕಯಗತತ್ುದೆ. 

3.5.2 ತಾಂ ತಿರಕ ಬಿಡ ನ ಮೌಲ ಾ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ  ಕಂ ಡ ನ ಾನತ ಗಳ ು . 

ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳ ಷ್ರತ್ತು 5.13, ಪ್ರಮತಖ ರ್ೃತಿುಪ್ರ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯ ಕನಿಷ್ಾ ಅಹವತೆ ಮತ್ತು 
ಅನತಭರ್ರ್ನತು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ.ೆ ಈ ಷ್ರತಿುನ ಪ್ರಕಯರ, ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಿದ ತ್ಂಡದ ಮತಖಾಸಾರತ ₹ 100 
ಕೂೆೋಟಿ ಅರ್ವಯ ಅದಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಂಡರ್ನತು ಮತನುಡೆಸಿರಬೆೋಕತ ಮತ್ತು 
ಕನಿಷ್ಾ 15 ರ್ಷ್ವಗಳ ಅನತಭರ್ರ್ನತು ಹೊಂದಿರಬೆೋಕತ. ತ್ಂಡದ ಉಪ್ ನಯಯಕ ₹ 50 ಕೂೆೋಟಿ 
ಅರ್ವಯ ಅದಕಿಕಂತ್ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮಯಡಬೆೋಕಯಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೋ, ಷ್ರತ್ತು 5.14 
ಉಪ್-ಪ್ರಮತಖ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯ ಅಹವತೆ ಮತ್ತು ಅನತಭರ್ರ್ನತು ಸೂಚಿಸಿದ.ೆ ಅಲಿದೆ, ಆರ್.ಎಫ.ಪಿಯ 
ಅನತಬ್ಲಂಧದ ಪ್ರಕಯರ, ಪ್ರಮತಖ ರ್ೃತಿುಪ್ರ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯ ರ್ಯಸತು 65 ರ್ಷ್ವಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಿಚರಬಯರದತ. 

ಆಯು ಮೂರತ ಏಜನೆಿುಗಳು ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಿದ ಪ್ರಮತಖ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಾ ಅನತಭರ್/ಅಹವತೆಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಕಳೆಗಿನ ನೂಾನತೆಗಳನತು ಗತರತತಿಸದ ಕಯರರ್ ಡಿ.ಎಂ.ಎಯಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯತ 
ದೊೋಷ್ಪ್ೂರಿತ್ವಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದ ೆ(ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021): 

i) ದಯರ್ರ್ಗೆರೆ, ಶರ್ಮೊಗಗ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರಿನ ತ್ಂಡದ ಮತಖಾಸಾರತ (ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ 
ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ಇಂಡಿಯಯ ಪೆೈ. ಲ್ಲಮಟೆಡ ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್  ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಸ್ೆಟೋಷ್ನ್ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ 
ಪೆೈ. ಲ್ಲಮಟೆಡು ಜೆ.ವಿ), ₹ 100 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಯ ನೆೋತ್ೃತ್ವ ರ್ಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  

ii) ವಿಜಯಪ್ತರಕೆಕ (ಎಂ/ಎಸ್   ಇನಯರಾ ಸಪೊೋಟ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನುಲೆಟಂಟ್ು ಪೆೈ. ಲ್ಲಮಟೆಡ) 
ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಿದ ತ್ಂಡದ ನಯಯಕನ ಅನತಭರ್ ಕೋೆರ್ಲ 14 ರ್ಷ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದತ 
ತಿಂಗಳಯಗಿತ್ತು; 

iii)ಬೆಳಗಯವಿ ಮತ್ತು ಹೆಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ(ಎಂ/ಎಸ್  ಇನಯರಾ ಸಪೊೋಟ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನುಲೆಟಂಟ್ು 
ಪೆೈ. ಲ್ಲಮಟೆಡ) ಗೆ ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಿದ ಉಪ್ ತ್ಂಡದ ನಯಯಕ ₹ 50 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ; ಮತ್ತು 

iv) ಮೆೈಸೂರಿಗ ೆ (ಎಂ/ಎಸ್  ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಸ್ೆಟೋಷ್ನ್ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ಲಮಟೆಡ) ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಲಯದ 
ತ್ಂಡದ ನಯಯಕನ ರ್ಯಸತು 65 ರ್ಷ್ವಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ತಚಗಿತ್ತು. 

ಬಡ ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್-ಪ್ರಮತಖ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯ ಹೆಸರತಗಳು ಮತ್ತು ಅನತಭರ್ರ್ನತು ನಮೂದಿಸತರ್ 
ಬ್ಲದಲತ, ಈ ಮೂರತ ಏಜನೆಿುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡತ (ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಇನಯರಾ 
ಸಪೊೋಟ್ವ), 'ನಿಯೋಜನೆಗೂೆಳಳಬೆೋಕಿದೆ' ಮತ್ತು 'ಟಿ.ಬ.ಎ' ಎಂದತ ನಮೂದಿಸಿರತರ್ುದನತು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಾ ಅಹವತೆ ಮತ್ತು ಉಪ್-ಪ್ರಮತಖ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯ ಅನತಭರ್ರ್ನತು 
ಕಯತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲತ ಸ್ಯಧಾವಯಗದಿದುರೂ, ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಈ ಎರಡತ ಏಜೆನಿುಗಳಿಗ ೆಅಹವತೆ ನಿೋಡಿತ್ತ. 

3.5.3 ಹಲವು  ಪಾಾಕ ೋ ಜ್ ಗಳ ನುು ನಿೋಡಿರುವುದು. 

ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳ ಷ್ರತ್ತು 2.7.3 ರಂತ,ೆ ಸಲಹಗೆಯರರತ ಒಂದಕಿಕಂತ್ ಹೆಚ್ತಚ ಮ.ಪಾ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಿಗೆ 
ಅಜಿವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಹಲರ್ು ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಕಯಯವಗಳನತು ಕೈೆಗೂೆಳಳಲತ ಅರ್ರ ಸಂಯೋಜಿತ್ 
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ಸ್ಯಮರ್ಾವಗಳನತು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲತ ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಹಕಕನತು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಯಗೂಾ, ಯಯರ್ುದೆೋ 
ಸಂದಭವದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಲಬ ಸಲಹಗೆಯರನಿಗೆ ಮೂರತ ಮ.ಪಾ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನದನತು 
ನಿೋಡಲಯಗತರ್ುದಿಲಿ. 

ಇದಕಕೆ ವಿರತದಧವಯಗಿ, ಎಂ/ಎಸ್  ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಸ್ೆಟೋಷ್ನ್ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ಲ.ಗೆ (ಅನುಬಂಧ 3.3 ರಲ್ಲಿ 
ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ) ಆರತ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಯಯವಗಳನತು ನಿೋಡಲಯಯತ್ತ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಎಂ/ಎಸ್  ಸಿ.ಎ.ಡಿಡಿ ಸ್ೆಟೋಷ್ನ್ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ಗೆ ಡಿ.ಎಂ.ಎಯಂದ ಕೋೆರ್ಲ ಎರಡತ 
ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳನತು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಬ್ಲತರಗಿ ಪಯಾಕೋೆಜ ಅನತು ಪ್ರತೆಾೋಕ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ 
ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). ಉಳಿದ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳನತು ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ 
ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್  ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಸ್ೆಟೋಷ್ನ್ ಟೆಕಯುಲಜಿೋಸ್ ನ ಜೆ.ವಿಗೆ ನಿೋಡಲಯಯತ್ತ ಹಯಗತ ಇದನತು 
ಟೆಂಡರ್ ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಯರ ಅನತಮತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಕನುಲೆಟನಿು ಸ್ೆೋವಗೆಳ ಪ್ರಸ್ಯುರ್ನೆಗಯಗಿ ಉಲೆೋಿಖದ 
ನಿಯಮಗಳಿಗ ೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿ ಸಲಹಯ ಕಲೆಸಕಕೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ಎಲಯಿ ಬಯಧಾತೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಹೊಣೆಗಯರಿಕಗೆಳಿಗ ೆ ಜಂಟಿ ಉದಾಮ ಪಯಲತದಯರರತ ಜಂಟಿಯಯಗಿ ಮತ್ತು ತಿೋರ್ರವಯಗಿ 
ಜವಯಬಯುರರಯಗಿರತರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

3.5.4 ಪರಮು ಖ ವೃ ತಿಪೆರ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಯಲ್ಲನಿ ವಾತಾಾಸ ಗಳ  ಪ ರಸ್ಾೆವನ  ಮತು ೆ ನಿಯೋ ಜನ . 

ನಗರೊೋತಯಾನದ ರಯಜಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮತಿಯತ (ಸಕಯವರದ ಕಯಯವದಶವ, ಯತಡಿಡಿ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ) ತ್ನು 
32 ನೆೋ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ (ಜನರ್ರಿ 2015) ಏಳು ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳನತು ನೆೋಮಸತರ್ ಹರ್ಕಯಸಿನ 
ಪ್ರಸ್ಯುರ್ನೆಯನತು ಅನತಮೊೋದಿಸಿದತು, ಪ್ರಸ್ಯುರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಯದ ಪ್ರಮತಖ ರ್ೃತಿುಪ್ರರನತು ಏಜನೆಿು 
ನಿಯೋಜಿಸಬೋೆಕತ ಎಂಬ್ಲ  ಷ್ರತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. . 

ಆದಯಗೂಾ, ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ ಈ ಏಳು ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿನ ಐದರಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಯದ ಪ್ರಮತಖ 
ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾತಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದತ ಗಮನಿಸಿದೆ (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021). ವಿರ್ರಗಳನತು ಅನುಬಂಧ 3.4 
ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ಯುರ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಯದ ಪ್ರಮತಖ ರ್ೃತಿುಪ್ರ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯನತು ಏಜನೆಿುಗಳು 
ನಿಯೋಜಿಸಿರತರ್ುದನತು ಖಯತಿರಪ್ಡಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಎ ವೆೈಫಲಾರ್ು ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲಿಂಘನೆಯ 
ಜೊತೆಗ ೆ ಸಕಯವರದ ಕಯಯವದಶವ, ಯತಡಿಡಿ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ 32 ನೆೋ ರಯಜಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮತಿಯ 
ಆದೆೋರ್ರ್ನತು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ.ೆ 

3.5.5 ಮಹ ಾ ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ  ಬಳ್ಾಾರಿಯ ಂದ  ತಾಂ ತಿರಕ ಸ್ಾಮ ರ್ಥಾಗದ ಅಸಮಪಗಕ ಮೌಲಾಮಾಪನ. 

ಮ.ಪಯಗಳಿಗ ೆಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳ ಅಗತ್ಾರ್ನತು ಸೂಚಿಸಲತ  ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಇಂದ ಸೂಚ್ನೆಗಳನತು  ಸಿವೋಕರಿಸಿದ (6 
ಜೂನ್ 2014) ಪ್ರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಆಯತಕುರತ 18 ಜೂನ್ 2014 ರಂದತ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೆೋಮಕಯತಿಗಯಗಿ ಡಿ 
ಎಂ.ಎಯನತು ವಿನಂತಿಸಿದರತ. ಆದಯಗೂಾ, ಡಿಸಿ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ 20 ಜೂನ್ 2014 ರಂದತ ನಿದೆೋವರ್ಕರತ,   
ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಅರ್ರೂೆಂದಿಗ ೆ ದೂರವಯಣಿ ಸಂಭಯಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನತು ಅನತಷ್ಯಾನಗೊಳಿಸಲತ 
ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳನತು ನೆೋಮಸತರ್ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ ಎಂದತ ಸೂಚಿಸಿದರತ. 

ಇದರ ಪ್ರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳ ಕೋೆಂದಿರೋಕೃತ್ ಟಂೆಡರ್ ಗಳನತು ಆಹಯವನಿಸತವಯಗ ಡಿಎಂ.ಎ 
ಬ್ಲಳಯಳರಿಯನತು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ, ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಏಳು ಮ.ಪಾಗಳಿಗ ೆ ಕೋೆಂದಿರೋಕೃತ್ 
ಟೆಂಡರ್ ನ ಆಹಯವನದ (ಜೂನ್ 2014) ಮತ್ತು ಅದರ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದ (ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2014) 
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ನಂತ್ರ, ಡಿಸಿ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಅರ್ರತ ಡಿ.ಎಂ.ಎಗೆ ಅಗತ್ಾವಿರತರ್ ತಯಂತಿರಕ ಸ್ಯಮರ್ಾವದ ಅಲಭಾತಯೆನತು 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳಿಗಯಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳುನತು ಕರೆಯಲತ  ಅನತಮತಿ ನಿೋಡತರ್ಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದಯುರೆ 
(ನವೆಂಬ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2014) ಎಂದತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ (ನವೆಂಬ್ಲರ್  2021). ಡಿ.ಎಂ.ಎ 
ಅನತಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದುರಿಂದ ಬ್ಲಳಯಳರಿ  ಮ.ಪಾ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಯಗಿ ವೆೈಯಕಿುಕ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಆಹಯವನಿಸಿದೆ 
(ಜನರ್ರಿ 2015). 

ಎಂ/ಎಸ್ ನಿಕೋೆತ್ನ್ ಕನುಲೆಟಂಟ್ು ಪೆೈವೆೋಟ್ . ಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಯತನಿಸನ್ ಪಯರಜಕೆ್ಟ 
ಮಯಾನೆೋಜ ಮೆಂಟ್ ಪೆೈ. ಲ್ಲ. ಜಂಟಿ ಉದಾಮದಿಂದ ಒಂದೆೋ ಬಡ ಅನತು ಸಿವೋಕರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ 
ಲಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನತು ತಿರಸಕರಿಸಿ ಹೊಸದಯಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹಯವನಿಸತರ್ ಬ್ಲದಲತ 
ಸಿಂಗಲ ಬಡಯುರನಿಗೆ ಕಲೆಸರ್ನತು ರ್ಹಿಸಲಯಯತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2015). 

ಮ.ಪಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಲತ ಬ್ಲಳಯಳರಿ 
ಮ.ಪಾಯತ (ಜೂನ್ 2014) ಯೋಜಿಸಿತ್ತು ಎಂದತ ರಯಜಾ ಸಕಯವರ ಹೆೋಳಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). 
ತ್ರತವಯಯ, ವಿರ್ರವಯದ ಸಮೋಕೆ್ಷಗಳು, ಸಾಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ,ೆ ವಿನಯಾಸ/ರೆೋಖಯಚಿತ್ರಗಳ ತ್ಯಯರಿಕ ೆ ಮತ್ತು 
ಗತರ್ಮಟ್ಟದ ಮೆೋಲ್ಲವರ್ಯರಣೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರತರ್ ಪ್ರಮತಖ ಕಲೆಸಗಳಯಗಿರತರ್ುದರಿಂದ ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2014 
ರಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಯನತು ನೆೋಮಸಲತ ನಿಧವರಿಸಲಯಯತ್ತ. ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2013/ಮೆೋ 2014 ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲಯದ 
ಯೋಜನಯ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಸವರೂಪ್ರ್ನತು ಈಗಯಗಲೆೋ ವಯಾಖಯಾನಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು 
ಜೂನ್ 2014 ರ ಮೊದಲತ ಬ್ಲಳಯಳರಿಯ ಕಿರಯಯ ಯೋಜನೆಯನತು ಅನತಮೊೋದಿಸಿರತರ್ುದರಿಂದ 
ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

3.5.6 ಮ.ಪಾ.  ಬಳ್ಾಾರಿಯಲ್ಲಿ  ಯೋ ಜನಾ ನಿವಗಹಣ   ಸ ಲಹ  ಗಾರರ ಕಾಯಗಕ್ಷಮ ತ ಯ ಅಸ ಮಪಗಕ 
ಮೌಲಾಮ ಾಪನ. 

 ಡಿ.ಎಂ.ಎಯಂದ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೆೋಮಕಕಯಕಗಿ ಅನತಮೊೋದನೆಯ (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2014) ನಂತ್ರ,  ಬ್ಲಳಯಳರಿ  
ಮ.ಪಾ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಆಹಯವನಿಸಿದ ೆ (ಜನರ್ರಿ 2015). ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಗಿನ 
ರ್ಾತಯಾಸಗಳನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೋಧನೆ (ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 

i) ಟೆಂಡರ್ ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಯರ, ಜೆವಿಯ ಪ್ರಮತಖ ಸಲಹಗೆಯರರತ ಅಹವತಯ ಮಯನದಂಡಗಳನತು 
ಪ್ೂರೆೈಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಕಡಯಡಯವಯಗಿ ರಸೆ್ು ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಅರ್ವಯ ನಿೋರತ 
ಸರಬ್ಲರಯಜತ/ಯತಜಿಡಿ ಕಲೆಸಗಳ ಅಗತ್ಾವಿರತರ್ ತಯಂತಿರಕ ಅಹವತೆಯನತು ಪ್ೂರೆೈಸಬೆೋಕತ. ಈ 
ಕಲೆಸರ್ನತು ಎಂ/ ಎಸ್ ನಿಕೋೆತ್ನ್ ಕನುಲೆಟಂಟ್ು ಪೆೈವೆೋಟ್ ನ ಲ್ಲ. (ಲ್ಲೋಡ) ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ 
ಯತನಿಸನ್ ಪಯರಜಕೆ್ಟ ಮಯಾನೆೋಜ ಮೆಂಟ್ ಪೆೈ. ಲ್ಲ ಜೆವಿಗೆ ನಿೋಡಲಯಯತ್ತ.  ಆದಯಗೂಾ,  ಎಂ/ಎಸ್ 
ನಿಕೋೆತ್ನ್ ಕನುಲೆಟಂಟ್ ಗಳು ರಸೆ್ು ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಮೆೋಲ್ಲವರ್ಯರಣೆ ಮಯಡತರ್ ಅಗತ್ಾವಿರತರ್ 
ತಯಂತಿರಕ ಅಹವತೆಯನತು  ಹೊಂದಿಲಿದಿದುರೂ,  ಎಂ/ಎಸ್ ಯತನಿಸನ್ ಪಯರಜಕೆ್ಟ 
ಮಯಾನೆೋಜ ಮೆಂಟ್ ಪೆೈವೆೋಟ್  ಲ್ಲ.ನ ಅನತಭರ್ರ್ನತು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ 
ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ/ಯತಜಿಡಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗಯಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯದ ಎಂ/ಎಸ್ 
ನಿಕೋೆತ್ನ ಸಲಹಗೆಯರರ ಅನತಭರ್ರ್ು ಐದತ ರ್ಷ್ವಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ೂರ್ವಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ  
ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದುರಿಂದ, ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಯರ್ುದೆೋ ತ್ೂಕರ್ನತು 
ನಿೋಡಬಯರದತ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದ.ೆ 

ii) ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳು ಸಲಹೆಗಯರರ ಸ್ೆೋವಗೆಳನತು ಒದಗಿಸಲತ ಜೆವಿಯನತು ಆಯಕಮಯಡಿದರೆ, 
ನಿದಿವಷ್ಟ ಪಯರಜಕೆ್ಟ ಇನ್ ಪ್ತಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲಹೆಗಯರರ ಪಯತ್ರರ್ನತು ಸೂಚಿಸತರ್ 
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ವಿರ್ರವಯದ ಎಂಒಯತ ಮತ್ತು ಸ್ೆೋವಗೆಳ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೋಕಡಯವಯರತ ಹಂಚಿಕೆಯನತು 
ಉದೊಾೋಗದಯತ್ರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೋೆಕತ. ಆದಯಗೂಾ, ಅಂತ್ಹ ಯಯರ್ುದೆೋ ಎಂಒಯತ ದಯಖಲೆಗಳು 
ಲಭಾವಿರಲ್ಲಲಿ. ಉದೊಾೋಗಕಯಕಗಿ ಪ್ರಸ್ಯುಪಿಸಲಯದ ಯಯರ್ುದೆೋ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿ ಎಂ/ಎಸ್ ಯತನಿಸನ್ 
ಪಯರಜಕೆ್ಟ ಮಯಾನೆೋಜ ಮೆಂಟ್ ಪೆೈವೆೋಟ್  ಲ್ಲಗ ೆ ಸ್ೆೋರಿದರ್ರಲವಿಯದರತ ರಸೆ್ು ಕಯಮಗಯರಿ 
ಕಯಯವಯೋಜನೆಯ ಅನತಭರ್ಕಕೆ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿ ತ್ೂಕ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ  
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. 

ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಮತ್ತು ಯತಜಿಡಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಕನಯವಟ್ಕ ನಗರ 
ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಕಯೆತಡಬ್ಲತಿೂಎಸ್ ಡಿಬ) ರ್ಹಿಸಿರತರ್ುದರಿಂದ 
ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಪ್ರಕಿರಯಯಲ್ಲಿ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಸಡಿಲ್ಲಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಹೆೋಳಿದೆ 
(ಏಪಿರಲ 2022). ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನರ್ನತು ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದತು ನಿೋರತ 
ಸರಬ್ಲರಯಜತ/ಯತಜಿಡಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಕಯೆತಡಬ್ಲೂಿೂಎಸ್ ಡಿಬಗೆ ರ್ಹಿಸಲತ ಅನತಮೊೋದನೆಯನತು 
ಆಗಸ್ಟ 2017 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿರತರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು ತ್ಪ್ತಪದಯರಿಗೆಳಯೆತರ್ಂತಿದೆ. ಅಲಿದ,ೆ ತಯಂತಿರಕ 
ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ  ಪ್ರಕಯರ, ದಯಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಯಯರ್ುದೆೋ ಸಡಿಲ್ಲಕ ೆಇಲಿ. 

3.6 ಯೋ ಜನ ಯ ಕ ಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ  ಟ ಂಡರ್ ಪ ರಕ್ರರಯ್ಕ. 

ಕಳೆಗ ೆ ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನಯ ಕಯಯವಗಳಿಗಯಗಿ ಬಡ ಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ 
ಮಯನದಂಡಗಳಿಂದ ರ್ಾತಯಾಸಗಳನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆ: 

3.6.1 ಅಸ ಮಪಗಕ ಪರಚಾರ ಮತುೆ  ಕ ಲವ ೋ ಬಿಡ್ಾಾರರ ಭಾಗವಹಿಸ ುವಿಕ   

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಹೊರಡಿಸಿದ (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2002) ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಯರ, ಒಂದತ ಕಯಮಗಯರಿಗೆ 
ಮೂರಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು ಬ್ಲಂದಯಗ ಹೊಸದಯಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಆಹಯವನಿಸಬೆೋಕಯಗಿತ್ತು. 
ಕಪೆಿಡಬ್ಲತಿೂಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ಕಂಡಿಕೆ 173, ಸಾಳಿೋಯ ಪ್ತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ನಯೆ 
ಮೂಲಕ ಸ್ಯಧಾವಯದಷ್ತಟ ಮತಕು ಮತ್ತು ಸ್ಯರ್ವಜನಿಕ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನತು ಆಹಯವನಿಸಬೆೋಕತ 
ಎಂದತ ಷ್ರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ.ೆ 

₹ 18.81 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 52 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪ್ಟ್ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ 13 (ಶೆೋ. 25) 
ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಆಹಯವನ/ತೆರಯೆತವಿಕೆಯ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತರ್ ಸೂಚ್ನೆ 
ಆಹಯವನಿತ್ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು (ಎನ್ .ಐ.ಟಿ)  ಎರಡತ ಪ್ತಿರಕೆಗಳ ಬ್ಲದಲ್ಲಗೆ ಸಾಳಿೋಯ ಪ್ತಿರಕೆ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಮಯತ್ರ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021). ₹ 17.05 
ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಮತೊುಂದತ 13 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಿಗ ೆ (ಶೆೋ 25) ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎನ್ ಐಟಿಗಳನತು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗಯಗಿ  ಒದಗಿಸಲಯಗಿಲಿ. 

ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆಒಳಳಪಟ್ 52 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ, ₹ 39.14 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 3119 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳನತು (ಶೆೋ 
60) ಏಕ ಬಡ ಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲೆ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. ₹ 13.88 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಇನು 1020 

 
19  ಬಳ್ಾಳರ – 6 ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ (₹ 8.91 ಕ್ೆ ೀಟಿ), ಮೈಸ ರಣ – 15 ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ (₹ 15.64 ಕ್ೆ ೀಟಿ), ತಣಮಕ ರಣ 7 

ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ (₹ 11.55 ಕ್ೆ ೀಟಿ) ಮತಣು ವಿಜಯಪಣರ – 3 ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ (₹ 3.04 ಕ್ೆ ೀಟಿ). 
20  ಬಳ್ಾಳರ - 1 ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ (₹ 1.66 ಕ್ೆ ೀಟಿ), ಮೈಸ ರಣ - 3 ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ (₹ 4.33 ಕ್ೆ ೀಟಿ), ತಣಮಕ ರಣ - 3 

ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ (₹ 4.87 ಕ್ೆ ೀಟಿ) ಮತಣು ವಿಜಯಪಣರ - 3 ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ (₹ 3.02 ಕ್ೆ ೀಟಿ). 
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ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ (ಶೋೆ 19), ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪಟ್ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಬಡ ಗಳ ಆಧ್ಯರದ 
ಮೆೋಲೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಿೋಡಿವೆ. 

ಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗ ೆ ವಯಾಪ್ಕ ಪ್ರರ್ಯರರ್ನತು ನಿೋಡಲತ ಮತ್ತು ಬಡ ದಯರರತ ಸ್ಯಕಷ್ತಟ ಭಯಗರ್ಹಿಸದ 
ಪ್ರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಯಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಆಹಯವನಿಸದೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಿೋಡಿದ  ಮ.ಪಾಗಳು 
ಸಕಯವರದ ಸೂಚ್ನಗೆಳು/ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ಅನತು ಉಲಿಂಘಿಸಿದಯುರೆ. ಇದತ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈೆಗೂೆಂಡ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆ ಸಪಧ್ಯವತ್ೂಕ ದರಗಳನತು ಪ್ಡೆಯಲತ ಮ.ಪಾಗಳ  
ಅಸಮಪ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ುರ್ನತು ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಭವಿಷ್ಾದಲಿ್ಲ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನರ್ನತು ಅನತಸರಿಸಲತ ಸಮೂತಿಸತತಯು, ಕಯಮಗಯರಿಗಳ 
ಅರ್ರ್ಾಕತೆ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತವ ಕಯರರ್ದಿಂದ ಒಂದೆೋ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಸಿವೋಕರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿದೆ 
(ಏಪಿರಲ 2022). ಯೋಜನಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗದೆತಕೊಳಳಲಯದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ 
ವಿಳಂಬ್ಲ/ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಸದಿರತರ್ ನಿದರ್ವನಗಳಿವ ೆ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದ ಕಯರರ್ 
ಉತ್ುರರ್ನತು ಸಿವೋಕರಿಸಲಯಗತರ್ುದಿಲಿ (ಕಂಡಿಕೆ 3.8). 

3.6.2 ಅನಿಯಮಿತ ಕಾಮ ಗಾರಿಗಳ  ನಿೋಡುವಿಕ . 

ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 21 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಿವೋಕರಿಸತರ್ ಪಯರಧಿಕಯರರ್ು ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೂಚಿಸಲಯದ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಮಯನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನರ್ನತು 
ಕಟ್ತಟನಿಟಯಟಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕತ ಎಂದತ ಸೂಚಿಸಿದ.ೆ 

ಎರಡತ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪಟ್ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲ ಿ (ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಮತ್ತು ಮೆೈಸೂರತ) ಟೆಂಡರ್ 
ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿನ ರ್ಾತಯಾಸಗಳು, 31 ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆಒಳಳಪಟ್ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರನತು (ಶೋೆ 19) 
ಅನಹವ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ ₹ 9.26 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲತ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ ಎಂದತ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿದ ೆ (ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2021). ವಿರ್ರಗಳು ಈ 
ಕಳೆಗಿನಂತಿವೆ: 

(i)  ಬಳ್ಾಾರಿ 

ಅ) ಪಯಾಕೋೆಜ 19: ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳ ಷ್ರತ್ತು 3.2 (ಸಿ) ಪ್ರಕಯರ, ಟೆಂಡರದಯರರತ ಪಯಾಕೋೆಜ  
19ರಲ್ಲಿ ರಸೆ್ು ಕಯಮಗಯರಿಯ ಗತತಿುಗೆಯ ಅಹವತೆ ಪ್ಡೆಯಲತ ಕಳದೆ ಐದತ ರ್ಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಂದರ,ೆ 2010-11 ರಿಂದ 2014-15 ರರ್ರೆಗ ೆ ಕನಿಷ್ಾ ಪ್ರಮಯರ್ದ 430 ಕತಾಬಕ್  ಮೋಟ್ರ 
(ಸಿ.ಯತ.ಎಂ) ಡಯಂಬ್ಲರತ ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬೆೋಕತ. ಈ ಪಯಾಕೋೆಜ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಯಲತಕ ರಸೆ್ು ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು (₹ 1.85 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚ) ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ  ನಿೋಡಲಯಯತ್ತ 
(ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2016). 

ಡಿಎಂಎಯ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ರ್ರದಿಯ (ಆಗಸ್ಟ 2016) ಪ್ರಕಯರ, ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಂದ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಯದ ಡಯಂಬ್ಲರತ ಕಯಮಗಯರಿಯ ಪ್ರಮಯರ್ರ್ು 403.27  ಸಿಯತಎಂ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 
ಇದತ ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಯಲಿ್ಲ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಯರ್ಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದೆ. ಡಯಂಬ್ಲರಿನ 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂೆರತಯೆತ ಚಿಕಕದಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿ ಡಿಎಂಎ, 
ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗೆ ಅಹವತೆ ನಿೋಡಿತ್ತ. ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲಯೆಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಾ 
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ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸದ ಕಯರರ್, ತಯಂತಿರಕ ಅಹವತೆ ಮತ್ತು ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗೆ 
ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ನಿೋಡಿರತರ್ುದತ ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

ಆ) 32ಎ ಮತ್ತು 36 ಪಯಾಕೋೆಜತಗಳು: ಕ.ೆಡಬ್ಲೂಿೂ-421 ಸ್ಯಟೂಂಡಡವ ಟೆಂಡರ್  ದಯಖಲೆ 
ಗತತಿುಗೆದಯರರತ ಕಳದೆ ಐದತ ರ್ಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಾ ಹರ್ಕಯಸಿನ ರ್ಹಿವಯಟ್ತ ಅಂದಯಜತ 
ವಯಷಿವಕ ಪಯರ್ತಿಗಳ ಎರಡತ ಪ್ಟಿಟಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಲಿದಂತೆ ಸ್ಯಧಿಸಬೆೋಕತ ಎಂದತ 
ಸೂಚಿಸಲಯಗಿದೆ. ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ ₹ 2.22 ಕೂೆೋಟಿ22 ವೆಚ್ಚದ ಎರಡತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲತ್ 
ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳನತು ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆರ್ಹಿಸಲಯಗಿದೆ (ಜತಲೈೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ 2017). 

ಗತತಿುಗೆದಯರರತ ವಿವಿಧ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಿಗ ೆಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಡ ದಯಖಲಗೆಳ ಹೊೋಲ್ಲಕಯೆಂದ 2010-
11 ಮತ್ತು 2011-12 ನೆೋ ಸ್ಯಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಯದ ಗತತಿುಗೆದಯರರ ರ್ಹಿವಯಟಿನಲ್ಲಿ ಭಯರಿ ರ್ಾತಯಾಸ 
ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿದೆ. 2011-12 ನೆೋ ಸ್ಯಲ್ಲನ ಒಂದತ ಕಯಮಗಯರಿಗ ೆ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖಾೆ.54096) ₹ 
29.93 ಕೂೆೋಟಿ ಎಂದತ ಪ್ರದಶವಸಿದರೆ, ಇನೊುಂದತ ಕಯಮಗಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಡ 
ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ₹ 5.68 ಕೂೆೋಟಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖಾೆ. 24917 ಮತ್ತು 12088) ಎಂದತ 
ದಯಖಲ್ಲಸಿದಯುರೆ. ಅದೋೆ ರಿೋತಿ, ಒಂದತ ಕಯಮಗಯರಿಯ ಬಡ ದಯಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಯರ  ವಯಷಿವಕ 
ರ್ಹಿವಯಟ್ತ (2010-11) ₹ 29.38 ಕೂೆೋಟಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.37800). ಆದರ,ೆ ಇನೊುಂದತ 
ಕಯಮಗಯರಿಗೆ ₹ 2.79 ಕೂೆೋಟಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖಾೆ. 24917 ಮತ್ತು 12088) ಎಂದತ 
ದಯಖಲ್ಲಸಿದಯುರೆ. ಆದುರಿಂದ, ಟೆಂಡರ್ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನದ ಮೆೋಲೆ ಪ್ರಭಯರ್ ಬೋರಲತ 
ದಯಖಲೆಗಳನತು ಸೃಷಿಾಸತರ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಾಗಳ ತ್ಪ್ತಪ ನಿರೂಪ್ಣೆಯ ಸ್ಯಧಾತೆಯನತು 
ತ್ಳಿಳಹಯಕಲಯಗತರ್ುದಿಲಿ. ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದಿಯಂತೆ, ಇದೋೆ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆಇನೂು 
ಐದತ ಯೋಜನಯ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳನತು23 (₹ 6.13 ಕೊೋಟಿ ವೆಚ್ಚ) ರ್ಹಿಸಿತ್ತು. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಅದೆೋ ರ್ಷ್ವ ಪ್ರಮಯಣಿೋಕರಿಸಿದ ವಯಷಿವಕ ರ್ಹಿವಯಟಿನಲ್ಲಿನ 
ರ್ಾತಯಾಸಗಳಿಗಯಗಿ ರ್ಯಟ್ವಡವ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರಿಂದ ಸಪಷಿಟೋಕರರ್ರ್ನತು ಕೋೆಳಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ 
ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). 

ಇ) ಪಯಾಕೋೆಜ 50: ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರ್ ದಯರರತ ರಸೆ್ು ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಲತ ಒಂದತ 
ವೆೈಬೆರೋಟ್ರಿ ರೊೋಲರ್ ಅನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ಲಭಾತೆಯನತು ಪ್ರದಶವಸಬೆೋಕತ ಎಂದತ ಟೆಂಡರ್ 
ದಯಖಲೆಗಳು ನಿದಿವಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದೆ.  

ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ರ್ರದಿಯ ಪ್ರಕಯರ (ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2017), ವೆೈಬೆರೋಟ್ರಿ ರೊೋಲರ್ 
ಹೊಂದಿರತರ್ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸದಿದುರೂ ಗತತಿುಗೆದಯರನ ತಯಂತಿರಕ ಬಡ ಅನತು 
ಅನತಮೊೋದಿಸಲಯಗಿದೆ. ಕಡಯಡಯ ಮಯನದಂಡ ಅನತಸರಿಸದಿದುಕಯಕಗಿ ಬಡ ತಿರಸಕರಿಸತರ್ ಬ್ಲದಲತ 
ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ ತಯಂತಿರಕ ಬಡ ಅನತು ಅನತಮೊೋದಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ₹ 2.89 ಕೂೆೋಟಿ 
(ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚ - ₹ 3.00 ಕೂೆೋಟಿ) ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ಅನಿಯಮತ್ವಯಗಿ ನಿೋಡಿತ್ತ 
(ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2017). 

 
21  ₹ ಒಂದತ ಕ್ೆ ೀಟಿಯಂದ್ ₹ 10 ಕ್ೆ ೀಟಿ ವೆಚ್ಚದ್ ಕ್ಾಮಗಾರಗೆ ನಿಗ್ದಿತ ಪರಮಾಣಿತ ಟೆಂಡರ  ದಾಖಲೆ. 
22  ಪಾಯಕ್ೆೀಜಣಗ್ಳು 32ಎ (₹ 1.21 ಕೊೋಟಿ) ಮತಣು 36 (₹ 1.01 ಕೊೋಟಿ). 
23  ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ 2 (₹ 1.01 ಕೊೋಟಿ), 30 (₹ 1.20 ಕೊೋಟಿ), 31 (₹ 1.28 ಕೊೋಟಿ), 33 (₹ 1.46 ಕೊೋಟಿ) ಮತಣು 35 (₹ 

1.18 ಕೊೋಟಿ). 
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ಬ್ಲಳಯಳರಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಾಕೋೆಜ 19 ಮತ್ತು 50 ಕಕೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ತ್ನು ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
(ಏಪಿರಲ 2022) ಗರ್ನಿೋಯವಯಗಿ ಸಪಂದಿಸಿದ ಬಡಯುರರಿಗ ೆ ಮಯನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ್ಲಕಯೆನತು 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿದ.ೆ ಸ್ಯಟೂಂಡಡವ ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆ, ಗರ್ನಿೋಯವಯಗಿ ಸಪಂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್  
ಎಲಯಿ ನಿಯಮಗಳು, ಷ್ರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳಿಗ ೆ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿರಬೆೋಕತ ಎಂದತ 
ಸೂಚಿಸಿದತುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಯರ್ುದೆೋ ಸಡಿಲ್ಲಕಯೆತ ಬಡ ದಯರರಿಗೆ 
ಅನಗತ್ಾ ಲಯಭರ್ನತು ಉಂಟ್ತಮಯಡತತ್ುದೆ. 

ii)  ಮೈಸ  ರು 

ಅ)ಪಯಾಕೋೆಜ 10: ₹ 0.99 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಪಯಾಕೋೆಜು ಆರ್ಥವಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ 2015ರ ಆಗಸ್ಟ 
26ರಂದತ ನಡೆದಿದತು ಮತ್ತು 2015ರ ಆಗಸ್ಟ 27ರಂದತ ಗತತಿುಗದೆಯರರಿಗ ೆ ಕಯಮಗಯರಿ ಆದೋೆರ್ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದಯಗೂಾ, ಮತೂೆುಂದತ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಯಗಿ24, ಗತತಿುಗೆದಯರರತ ನಕಲ್ಲ 
ಪ್ರಮಯರ್ಪ್ತ್ರಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದತು, ಈ ವಿಷ್ಯ ಆರ್ಥವಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನರ್ನತು 
ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸತರ್ ಮೊದಲತ ಇಇ, ಯತಜಿಡಿ, ಮ.ಪಾ, ಮೆೈಸೂರತ ರರ್ರತ ಡಿಎಂಎಗೆ 
ಮಯಹಿತಿ ನಿೋಡಿದಯುರೆ (25 ಆಗಸ್ಟ 2015). ಮೆೋಲ್ಲನ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಹೊಂದಿದುರೂ ಸಹ, 
ಡಿಎಂಎ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಅನತು ಮಯನಾವಯಗಿದತು, ಮ.ಪಯ ಕಲೆಸದ ಆದೆೋರ್ರ್ನತು ನಿೋಡಿತ್ತ, ಇದತ 
ಅನಿಯಮತ್ವಯಗಿದೆ. 

ಆ) ಪಯಾಕೋೆಜ 13: ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳ ಷ್ರತ್ತು 3.6 ರ ಪ್ರಕಯರ, ನಿಗದಿತ್ ಕನಿಷ್ಾ ಅಹವತಯ 
ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸತರ್ ಟೆಂಡರ್ ದಯರರತ, ಅರ್ರ ಲಭಾವಿರತರ್ ಟೆಂಡರ್ 
ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ು25 ಒಟ್ತಟ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲಾಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಿಚದುರೆ ಮಯತ್ರ ಅಹವತೆ ಪ್ಡೆಯತತಯುರೆ. 

₹ 1.20 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಪಯಾಕೋೆಜ ನ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ರ್ರದಿಯ ಪ್ರಕಯರ (ಜನರ್ರಿ 
2016) ಡಿಎಂಎ ಪ್ರಸತುತ್ ಬ್ಲದಧತಗೆಳನತು ₹ 7.83 ಕೂೆೋಟಿ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಏಕ ಬಡ ದಯರನ 
ಲಭಾವಿರತರ್ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ನತು ₹ 1.25 ಕೂೆೋಟಿ26 ಎಂದತ ನಿರ್ವಯಸಿದೆ ಎಂದತ 
ಆಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದಯಗೂಾ, ಇತ್ರ ಸಿಕೋಮ್ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ (ಇಂಡೆಂಟ್ 31121, 31009, 
31116) ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿ, ಅದೆೋ ಗತತಿುಗೆದಯರನ ಪ್ರಸತುತ್ದಲ್ಲಿರತರ್ ಬ್ಲದಧತೆಗಳ 
ಮೌಲಾರ್ನತು ₹ 7.98 ಕೂೆೋಟಿ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ನಿರಧರಿಸತರ್ ಲಭಾ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ು 
₹ 1.10 ಕೂೆೋಟಿ27 ಎಂದತ ನಿರ್ವಯಸಿದೆ. ಇದತ ಟೆಂಡರ್ ನಿರಯಕರಣೆಗ ೆ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ. 
ಲಭಾವಿರತರ್ ಬಡ ಲೆಕಯಕರ್ಯರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆೋ ಬಡ ದಯರರ ವಿವಿಧ ಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗ ೆ ಒಂದೆೋ 

 
24  ಇಂಡಂೆರ್ಟ ಸಂಖೆಯ. ಡಿ.ಎಂ.ಎ/2014-15/ಡಬ ಯ.ಎಸ್/ಕ್ಾಮಗಾರ_ಇಂಡೆಂರ್ಟ  30664. 
25  ಅಂದಾಜಣ ಲಭ್ಯವಿರಣವ ಟೆಂಡರ ಸಾಮರ್ಥಯ್ = (ಎ*ಎನ್*1.50 - ಬ), ಅಲ ಿ
   ಎ = ಕಳೆ್ದ್ ಐದ್ಣ ವಷ್ಗ್ಳಲ ಿಪ ಣ್್ಗೆ ಂಡ ಮತಣು ಪರಗ್ತಿಯಲರಿಣವ ಕ್ೆಲಸಗ್ಳನ್ಣು ಗ್ಣ್ನ್ಫೆಗ ೆತಗೆೆದ್ಣಕ್ೆ ಂಡಣ ಯಾವುದೆೀ ಒಂದ್ಣ 

ವಷ್ದ್ಲ ಿಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕ್ೆಲಸಗ್ಳ ಗ್ರಷಠ ಮೌಲಯ (2015-16 ಬೆಲಯೆ ಮಟ್ಟಕ್ೆೆ ನ್ವಿೀಕರಸಲಾಗಿದೆ). 
   ಎನ್ = ಟೆಂಡರ ಗ್ಳನ್ಣು ಆಹ್ಾಾನಿಸಲಾದ್ ಕ್ಾಮಗಾರಗ್ಳನ್ಣು ಪ ಣ್್ಗೆ ಳಿಸಲಣ ಸ ಚಿಸಲಾದ್ ವಷ್ಗ್ಳ ಸಂಖೆಯ. 
   ಬ = ಮೌಲಯ, 2015-16ರ ಬೆಲಯೆ ಮಟ್ಟದ್ಲ ಿಅಸಿುತಾದ್ಲರಿಣವ ಬದ್ಧತೆಗ್ಳು ಮತಣು ನ್ಡೆಯಣತಿುರಣವ ಕ್ಲೆಸಗ್ಳು ಮಣಂದಿನ್ ವಷ್ದ್ಲ ಿ

ಪ ಣ್್ಗೆ ಳಳಲವೆ. 
26  ₹ 124.63 ಲಕ್ಷ = ₹ 1,210 ಲಕ್ಷ × 0.5 × 1.50 – ₹ 782.87 ಲಕ್ಷ. 
27  ₹ 109.63 ಲಕ್ಷ = ₹ 1,210 ಲಕ್ಷ × 0.5 × 1.50 – ₹ 797.87 ಲಕ್ಷ. 
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ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತ್ತೆ ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿದತು ಡಿಎಂಎ ನಡೆಸಿದ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿನ 
ನೂಾನತೆಗಳನತು ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. 

ಹಿೋಗಯಗಿ, ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿನ ನೂಾನತೆಗಳು/ಅಸಂಗತ್ತೆಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಿರಯಯಲ್ಲಿ 
ಪಯರದರ್ವಕತಯೆ ಕೂೆರತಯೆನತು ಸೂಚಿಸತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಅನಹವ ಗತತಿುಗೆದಯರರ ಆಯಕಗೆ 
ಕಯರರ್ವಯಗತತ್ುದೆ. ಭವಿಷ್ಾದ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೋಲ್ಲನ ರ್ಾತಯಾಸಗಳನತು 
ತ್ಪಿಪಸಲಯಗತರ್ುದತ ಎಂದತ ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು  ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). 

3.6.3 ಹರ ಾಜು ಪರಕ್ರರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ  ಪಾರದರ್ಗಕತ  

ಕಟೆಿಪಿಪಿ ಕಯಯದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ನಿಬ್ಲಂಧನೆಗಳು, ಬಡ ಸ್ಯಮರ್ಾವ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ 
ಕಯಯವಕ್ಷಮತ ೆ ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ್ ಅಹವತಯ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸತರ್ ಕಡಿಮೆ 
ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಮಯಡಿದ ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ ಮತ್ತು ವಯಣಿಜಿಾಕವಯಗಿ ಸಪಂದಿಸತರ್ ಟಂೆಡರ್ ದಯರರಿಗೆ 
ಗತತಿುಗೆಯನತು ನಿೋಡಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನಿದಿವಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ. ಎರಡತ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ (ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಮತ್ತು 
ತ್ತಮಕೂರತ) ದಯಖಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪಟ್ಂತ್ಹ ಕಳೆಗ ೆ ವಿರ್ರಿಸಿದಂತ ೆ ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ 
ಸಪಂದಿಸತರ್ ಬಡ ಗಳನತು ಅಸಮರ್ವನಿೋಯವಯಗಿ ತಿರಸಕರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ತೊೋರಿಸಿದ:ೆ 

i)  ಬಳ್ಾಾರಿ 

ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿಯಲಿ್ಲ ದಯಖಲಗೆಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯತ (ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ಒಂಬ್ಲತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ-
ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪಟ್ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ ನಯಲಕಕಕೆ28 (ಶೆೋಕಡಯ 44) ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಮತಿುತ್ರ 18 
ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ೆಂದಿಗ ೆಆಹಯವನಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ತೊೋರಿಸಿದ.ೆ ಈ 22 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಿಗ ೆ11 ಮಯರ್ಚವ 
2016 ರಂದತ ಎನ್.ಐ.ಟಿ ಅನತು ಪ್ರಕಟಿಸಲಯಗಿದೆ. ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನರ್ನತು 
ನಡೆಸಿತ್ತ (ಮೆೋ 2016)  ಮತ್ತು ರ್ರದಿಯನತು ಡಿಎಂಎಗೆ ಅನತಮೊೋದನೆಗಯಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತ (ಜತಲೈೆ 
2016). ಡಿಎಂಎ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನರ್ನತು (ಆಗಸ್ಟ 2016) ಮತ್ತು ಹರ್ಕಯಸತ 
ಮೌಲಾಮಯಪ್ನರ್ನತು (ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2016) ನಡೆಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅಕೊಟೋಬ್ಲರ್ 2016 ರಲಿ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ 
ಅನತಮೊೋದನೆಯನತು ನಿೋಡಿತ್ತ. ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಈ ಕಳೆಗಿನ 
ಅಕರಮಗಳನತು ಗಮನಿಸಿದೆ: 

ಅ)  ಟ ಂ ಡರ್ ಸ್ಾಮರ್ಥಾಗದಲ್ಲಿ ನ ಕ  ರತ ಯ ಂದ ಾ ಗಿ ಬಿಡ ಗಳ  ನಿರಾಕರಣ  

22 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಧವರಿಸಿರತರ್ ಲಭಾ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಯಮರ್ಾವಗಳಲ್ಲಿನ ಕೂೆರತಯೆನತು ಉಲೆಿೋಖಿಸಿ 
14 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲ ಿ  ಮೂರತ ಬಡ ದಯರರ (ಶರೋ ಕ ೆ ರವಿಕತಮಯರ್, ಶರೋ ಎಂ ಸಿದುರಯಮರ್ಿಗೌಡ 
ಮತ್ತು ಶರೋ ವಂಟಯರತ ಚ್ಂದರ ಮೊೋಹನ್) ಪಾೆಕಿ ಒಂದತ ಅರ್ವಯ ಅದಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಬೆಡಯುರರ 
ತಯಂತಿರಕ ಬಡ ಗಳನತು ಡಿಎಂಎ ತಿರಸಕರಿಸಿದೆ (ಆಗಸ್ಟ 2016). ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಎಂಎ 
ತ್ಪಯಪಗಿ ಆ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚ/ಉಲೆಿೋಖಿತ್ ದರಗಳನತು (22 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸ್ೆೋರಿಸಿದತು, ಈ ಮೂರತ ಬಡ ದಯರರ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಬ್ಲದಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯತತಿುರತರ್ 
ಕಲೆಸಗಳ ಜೊತೆಗ ೆ ಹರ್ಕಯಸಿನ ಅನತಮೊೋದನೆಯನತು ತ್ರತವಯಯ ನಿೋಡಲಯಯತ್ತ (21 
ಅಕೊಟೋಬ್ಲರ್ 2016)  ಎಂದತ ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ತ. ವಿರ್ರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ ( ಕ  ೋ ಷ್ಟಕ 3.2): 

 
28  ಪಾಯಕ್ೆೀಜಣಗ್ಳು 1, 4, 10 ಮತಣು 19. 
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ಕ  ೋ ಷ್ಟ ಕ 3.2: ಅಸಿತೆವದಲ್ಲಿ ರುವ ಬದಧತ ಗಳ ತಪಾಾದ ಅಳವಡಿಕ ಯನುು ತ  ೋ ರಿಸ ುವ ಬಿಡ ಗಳ 
ನಾಾಯಸಮ ಮತವಲಿ ದ ನಿರಾಕರಣ ಗ  ಕಾರಣವಾಗು ವ ಹ  ೋ ಳಿಕ ಯ ವಿವರ   

(₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಬಿ ಡ ದಾರರ ಹ ಸರು 

(ಶ್ರೋ) 
22 

ಪಾಾಕ ೋಜ್ ಗ ಳ ಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಸಿಲಾದ 

ಬಿ ಡ ಗ ಳ ಸಂಖ್  ಾ 

ಬಿ ಡ ಸಲ್ಲಕಿ  ಕ  ನ  ಯ 
ದಿನ ಾಂ ಕ (20.04.2016) 

ರಂತ   ಅಸಿೆತವ ದಲ್ಲರಿು ವ 
ಬದಧತ ಯ ಮತು ೆ 

ನ ಡ್ ಯ ು ತಿರು ವ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳ 
ವ ಚ್ಚ  

21.10.2016 ರಂದು 
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಷತೆ ಪಡೆದ 
ಮತುು ಅನುಮೀದನೆ ನಿೀಡಿದ 
ಪ್ಾೆಕೀೆಜ ಗಳ ಸಂಖೆೆ 

 

ಲಭ್ಾವಿರು ವ ಟ ಂ ಡರ್ ಸ್ಾ ಮರ್ಥ ಾಗದ 
ಕ  ರತ ಯಂದಾಗಿ 06.08.2016 ರಿಂದ 
09.08.2016 ರವರ ಗ  ತಾ ಂತಿ ರಕವಾಗಿ 

ತಿರಸೆ ರಿಸಲಾದ ಪಾಾಕ ೋಜ್ ಗ ಳ ಸಂ ಖ್ ಾ 

ಸಂ ಖ್ ಾ ಒಟ್ು ಟ ಟ ಂ ಡರ್ 
ಮೊತೆ 

ಸಂ ಖ್ ಾ ಅಸಿೆತವ ದಲ್ಲರಿು ವ ಬದಧತ  ಮತು ೆ  
ಡಿಎಂಎ ಅಳ ವಡಿಸಿಕ  ಂ ಡ 

ಚಾಲ್ಲಯೆ ಲ್ಲರಿು ವ ಕ ಲಸಗ ಳ ು 
ಕ ೆರವಿಕತಮಯರ್ 9 24.66 329 385.35 630 410.01 

(24.66 + 385.35) 
ಎಂ ಸಿದುರಯಮರ್ಗಿೌಡ 14 2,192.00 431 455.52 1032 2,647.52 

(2,192 + 455.52) 
ವಂಟಯರತ ಚ್ಂದರ 

ಮೊೋಹನ್ 
7 17.38 233 328.83 534 346.21 

(17.38 + 328.83) 
ಆಧ್ಯರ: ಡಿಎಂಎ ಮೂಲಕ ಕೆೈಗೊಳಳಲಯದ 22 ಪಯಾಕೆೋಜ ಗಳ ತಯಂತಿರಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥವಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನಕೆಕ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳು. 

ಇಂಡೆಂಟ್-ವಯರತ ಮತ್ತು ಪಯಾಕೋೆಜ-ವಯರತ ವಿರ್ರಗಳನತು ಅನುಬಂಧ 3.5 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. ಈ 
ಬಡಯುರರಿಗ ೆ ಇನೂು ಅನತಮೊೋದನೆಗೊಳಳದ ಮತ್ತು ನಿೋಡಬೆೋಕಯದ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ವೆಚ್ಚರ್ನತು ಸಹ 
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಬ್ಲದಧತೆಗಳಂೆದತ ಸ್ೆೋರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಗಮನಿಸಬ್ಲಹತದಯಗಿದೆ. ತಯಂತಿರಕ 
ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದ ದಿನಯಂಕದಂದತ ಈ ಕಲೆಸಗಳನತು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಅರ್ವಯ ನಡೆಯತತಿುರತರ್ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳಂೆದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗತರ್ುದಿಲಿ. ಇದತ ಮೆೋಲ್ಲನ ಬಡಯುರರ ಲಭಾವಿರತರ್ ಟೆಂಡರ್ 
ಸ್ಯಮರ್ಾವದ ತ್ಪಯಪದ ಲೆಕಯಕರ್ಯರಕೆಕ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ ಮತ್ತು ಆದುರಿಂದ, ಮೆೋಲ್ಲನ ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲ ೆ
ಅರ್ರ ಅನಹವತೆಯತ ಸಮರ್ವನಿೋಯರ್ಲಿ. 

ಆ) ಟ ಂಡರ್ ಪ ರಕ್ರರಯ್ಕ 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು,  ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ು ಸೂಚಿಸಿರತರ್ ಟೆಂಡರ್ ದಯರರೂೆಂದಿಗಿನ ಸಂಧ್ಯನ ಮಯತ್ತಕತೆಗಳು 
ಸಪಧ್ಯವತ್ೂಕ ಟೆಂಡರ್ ನ ನೆೈತಿಕತೆಯನತು ಸ್ೊೋಲ್ಲಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಕೋೆರ್ಲ ದರಗಳನತು ಕಡಿಮೆ ಮಯಡತರ್ 
ಉದೆುೋರ್ಕಯಕಗಿ ಇದನತು ಆರ್ರಯಸಬಯರದತ ಎಂದತ ನಿಖರವಯಗಿ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ (ಡಿಸ್ಂೆಬ್ಲರ್ 2002). ಕಡಿಮೆ 
ಬೆಲಗೆಳನತು ಪ್ಡೆಯತರ್ ಉದೆುೋರ್ಕಯಕಗಿ ಮಯತ್ರ ಸಂಧ್ಯನ ಮಯತ್ತಕತೆಗಳು ಅಸ್ಯಧ್ಯರರ್ ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಯತ್ರ ಸೂಕುವಯಗಿರತತ್ುದೆ, ಉದಯಹರಣೆಗ ೆ ಸಪಧ್ೆವಯ ಕೂೆರತ ೆ (ಮೂರಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆ), ಒಂದೆೋ ಬಡ, 
ರ್ಂಕಿತ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಅರ್ವಯ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಮಯಡಿದ ಪ್ರತಿಕಿರಯಯಶೋಲ ಬಡ ಅಂದಯಜತ 
ವೆಚ್ಚಕಿಕಂತ್ ಗರ್ನಿೋಯವಯಗಿ ಹೆಚಿಚದುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಆಯಕಯತ ಎಲಯಿ 
ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ತಿರಸಕರಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟಂೆಡರ್ ಗಳನತು ಮರತ ಆಹಯವನಿಸತರ್ುದಯಗಿರತತ್ುದೆ. 

 
29  ಇಂಡಂೆಟ್ ಸಂಖೆಾ. 38093, 38119 ಮತ್ತು 38126 
30  ಇಂಡಂೆಟ್ ಸಂಖೆಾ  38073, 38091, 38106, 38351, 38103 ಮತ್ತು 38105 
31  ಇಂಡಂೆಟ್ ಸಂಖೆಾ 38073, 38090, 38091 ಮತ್ತು 38354 
32  ಇಂಡಂೆಟ್ ಸಂಖೆಾ 38351, 38102, 38103, 38104, 38105, 38353, 38110, 38120, 38124 ಮತ್ತು 38135 
33  ಇಂಡಂೆಟ್ ಸಂಖೆಾ  38110 ಮತ್ತು 38120 
34  ಇಂಡಂೆಟ್ ಸಂಖೆಾ 38102, 38353, 38116, 38124 ಮತ್ತು 38135 
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ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ವಿರತದಧವಯಗಿ, ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಈ 22 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ  ಕಡಿಮೆ (ಎಲ  1) ಬಡ ದಯರರನತು 
ಮಯತ್ತಕತೆಗಯಗಿ ಆಹಯವನಿಸಿದೆ (ಆಗಸ್ಟ 2016) ಮತ್ತು ಡಿಎಂಎ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಆರ್ಥವಕ ಅನತಮೊೋದನೆ 
ನಿೋಡಿದೆ (ಅಕೊಟೋಬ್ಲರ್ 2016). 
ಈ 22 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಉಲೆೋಿಖಿತ್ ದರಗಳು, ಮಯತ್ತಕತೆಯ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚಗಳ 
ಹೊೋಲ್ಲಕಯೆತ ನಯಲತಕ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಯಲೊೋಚ್ನಯ ದರಗಳು ಪ್ರಸತುತ್ ದರಗಳ ಪ್ಟಿಟ (ಎಸ್.ಆರ್) 
2016-17 ರ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 18 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಇರ್ುಗಳು 
ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೋ. 2.98 ರಿಂದ ಶೆೋ. 6.50 ನಡತವ ೆಇರತತ್ುವೆ.  
ಡಿಎಂಎ ಸಂಧ್ಯನದ ದರಗಳನತು ಕಡಗೆಣಿಸಿ, ಈ 18 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಲಿ್ಲನ ಸಮಯಲೊೋಚ್ನಯ 
ದರಗಳನತು ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗ ೆ ಅಂದರ ೆ ಶೆೋ. ‘ನಿಲ’ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳಿಗ ೆ ಮತಿಗೊಳಸಿದುನತು 
ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ತ. ಉಳಿದ ಮೂರತ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಿಗ ೆ (ಸಂಖಾೆ 10, 17 ಮತ್ತು 18) ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಶರೋ ಎಸ್ ಗತರತರ್ ರೆಡಿಡ ಎಲ1 ಆಗಿದತು, ಡಿಎಂಎ ಸಮಯಲೂೆೋಚ್ನಯ ದರದಲ್ಲಿ (ಶೆೋ.6.25 ರಿಂದ 
ಶೆೋ.6.40 ರಷ್ತಟ ಟೆಂಡರ್ ಪಿರೋಮಯಂ) ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಿೋಡಿತ್ತ. ವಿರ್ರಗಳನತು ಅನು ಬಂಧ  3.6 
ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಹದಿನೆಂಟ್ತ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನತು ಮಯತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಪಿರೋಮಯಂನಲ್ಲಿ ನಿೋಡತರ್ ಡಿಎಂಎಯ ಕರಮ 
ಮತ್ತು ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳನತು ನಿಬ್ಲವಂಧಿಸತರ್ುದತ, ವಿಭಿನು ನಡತರ್ಳಿಕ ೆ ಮತ್ತು 
ಸಿಾರತಯೆ ಕೂೆರತಯೆನತು ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ನಿೋಡತವಿಕೆಯ  ಕೂೆರತಯೆನತು ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. ಮೆೋಲೆ ಹೆೋಳಿದ 
ಮೂರತ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿೋಡಲಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ರ್ಾತಯಾಸದ ಒಟ್ತಟ ₹ 25.70 
ಲಕ್ಷ ಲಯಭದ ಮೊತ್ುರ್ನತು ಶರೋ ಎಸ್ ಗತರತವಯ ರೆಡಿಡ ಅರ್ರಿಗ ೆವಿಸುರಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗೆ 
ನಿರಯಕರಿಸಲಯಯತ್ತ. 
ಭವಿಷ್ಾದಲ್ಲಿ ತಯಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನಗಳು ನಿಗದಿತ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಯರ ನಡೆಸಲಯಗತರ್ುದತ ಎಂದತ 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು  ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). ಟಂೆಡರ್ ಪಿರೋಮಯಂಗಳ ಸಂಧ್ಯನ 
ಮಯತ್ತಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಂಗತ್ತೆಯ ಬ್ಲಗೆಗ, ಟೆಂಡರ್ ಪಿರೋಮಯಂಗಳ ಸಂಧ್ಯನ ಮಯತ್ತಕತೆಗಳು ಕಲೆಸದ 
ಸವರೂಪ್ದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲದಲಯಗತತ್ುವೆ ಎಂದತ ಹೆೋಳಲಯಗಿತ್ತ. ನಿದಿವಷ್ಟ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆಅನಗತ್ಾ ಲಯಭದ 
ವಿಸುರಣೆಗ ೆ ಕಯರರ್ವಯದ ಸಂಧ್ಯನ ಮಯತ್ತಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಾರತೆಯ ಕೂೆರತಯೆಂದ ಉತ್ುರರ್ು 
ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 
ii) ತುಮ ಕ ರು:  

( ಅ) ತಪಾಾದ ತಾಂತಿರಕ ಮೌಲಾಮಾಪನ ಮ ತುೆ ಗಣ ನಿೋಯವಾಗಿ ಹ  ಚ್ಚಚ ನ ದರದಲ್ಲಿ  ಕ  ಲಸ ದ ನಿೋ ಡುವಿಕ . 
ಮ.ಪಾ, ತ್ತಮಕೂರತ ಪಯಾಕೋೆಜ 26 ರಲ್ಲಿ ಐದತ ರಸೆ್ು ಮತ್ತು ಚ್ರಂಡಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು 
ಗತಂಪಯಗಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚ ₹ 1.65 ಕೂೆೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಯಗಿ ಸಿವೋಕರಿಸಲಯದ 
ಮೂರತ ಬಡ ಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡತ ತಯಂತಿರಕ ಬಡ ಗಳನತು (ಶರೋ ಸಿ ಆರ್ ಹರಿೋಶ್ ಮತ್ತು ಶರೋ ವೆೈ ಆರ್ 
ವೆೋರ್ತಗೊೋಪಯಲ) ಈ ಕಳೆಗಿನ ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲೆ ತಿರಸಕರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯತ 
ತೊೋರಿಸಿದೆ: 
          i)  ಗತತಿುಗೆದಯರರತ (ಶರೋ ಸಿ ಆರ್ ಹರಿೋಶ್) ಬಡ ಸಿಂಧತತ್ವರ್ನತು ವಿಸುರಿಸಲ್ಲಲಿ. 
         ii) ಗತತಿುಗೆದಯರರತ (ಶರೋ ವೆೈ ಆರ್ ವೆೋರ್ತಗೊೋಪಯಲ) ಅಗತ್ಾ ಬಡ ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ನತು     

ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಬಡ ಸಿಂಧತತ್ವರ್ನತು ವಿಸುರಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ಮೆೋಲ್ಲನ ಕಲೆಸರ್ನತು ಸಿಎಸ್ಆರ್ 2014-15 ಕಿಕಂತ್ ಶೆೋ. 6.80 ಹೆಚಿಚನದರದಲ್ಲಿ ಏಕ ಅಹವ ಬಡಡರ್ 
(ಎಂ/ಎಸ್ ಅಮೃತಯ ಕನು್ಾಕ್ಷನ್ು) ಗೆ ನಿೋಡಲಯಯತ್ತ (ಜತಲೈೆ 2015). ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು 
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ತಿರಸಕರಿಸಿರತರ್ುದತ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಕಯರರ್ಗಳಿಗಯಗಿ ಸಮರ್ಥವಸಲಯಗಿಲಿ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ 
ಗಮನಿಸಿದೆ (ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2021): 
ಅ) ಬಡ ಸಿಂಧತತ್ವರ್ನತು ವಿಸುರಿಸಲತ ಟೆಂಡರ್ ದಯರರಿಗ ೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ಪ್ತ್ರರ್ಾರ್ಹಯರಗಳು 
ಇರತರ್ುದಿಲಿ. 

ಆ) ಟೆಂಡರ್ ಷ್ರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಯರ, 2009-10 ರಿಂದ 2014-15 ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗೆದಯರರ 
ಲಭಾವಿರತರ್ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ು ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚಕೆಕ ಸಮನಯಗಿರಬೋೆಕತ ಅರ್ವಯ 
ಅದಕಿಕಂತ್ ಹೆರ್ಯಚಗಿರಬೆೋಕತ. ಶರೋ ವೆೈ ಆರ್ ವೆೋರ್ತಗೊೋಪಯಲ ಅರ್ರಿಗ ೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ, 
2009-10ನೆೋ ಸ್ಯಲ್ಲನ ₹ 4.54 ಕೂೆೋಟಿ35 ಮೊತ್ುದ ಹರ್ಕಯಸಿನ ರ್ಹಿವಯಟ್ತ ಲಭಾವಿರತರ್ 
ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ನತು ಲೆಕಯಕರ್ಯರ ಮಯಡಲತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗಿಲಿ, ಇದರಿಂದಯಗಿ ತಯಂತಿರಕ 
ಬಡ ನ ತ್ಪಯಪದ ನಿರಯಕರಣೆಯಯಗಿದೆ. 

ಇದೋೆ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತೊುಂದತ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪಟ್ ಪಯಾಕೋೆಜ 
ಸಂಖಾೆ. 15 ರಲ್ಲ,ಿ ಶರೋ ವೆೈ ಆರ್ ವೆೋರ್ತಗೊೋಪಯಲ ಅರ್ರಿಗ ೆ 2014-15 ರ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ .ಗಿಂತ್. 
ಶೆೋಕಡಯ 10.91 ರಷ್ತಟ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಲೆಸರ್ನತು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ 
ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪಯಾಕೋೆಜ 15 (ಶರೋ ವೆೈ ಆರ್ ವೆೋರ್ತಗೊೋಪಯಲ)36 ಮತ್ತು ಪಯಾಕೋೆಜ 26 (ಎಂ/ಎಸ್ 
ಅಮೃತಯ ಕನು್ಾಕ್ಷನ್ು)ಕಕೆ ಪಯರ್ತಿಸಿದ ದರಗಳ ಹೊೋಲ್ಲಕಯೆತ ಮ.ಪಾಯತ ಎಂ/ಎಸ್ ಅಮೃತಯ 
ಕನು್ಾಕ್ಷನ್ು ಗೆ ಎಂಟ್ತ ಐಟ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಳಕಕೆ37  ₹ 61.99 ಲಕ್ಷರ್ನತು ಪಯರ್ತಿಸಿದೆ ಆದರ ೆಶರೋ ವೆೈ ಆರ್ 
ವೆೋರ್ತಗೊೋಪಯಲ ಅರ್ರಿಗ ೆಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕಯದ ಮೊತ್ುರ್ು ಕೋೆರ್ಲ ₹ 49.06 ಲಕ್ಷ. ಹಿೋಗಯಗಿ, ಬಡ 
ಅನತು ಅಸಮಂಜಸವಯಗಿ ತಿರಸಕರಿಸಿದರಿಂದ, ₹ 12.93 ಲಕ್ಷದರ್ರಗೆೆ ತ್ಪಿಪಸಬ್ಲಹತದಯದ ಖಚ್ತವ 
ಮಯಡಬೆೋಕಯಯತ್ತ (ವಿರ್ರಗಳನತು ಅನುಬಂಧ 3.7 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ). 
ಇದಲಿದೆ, ಸಂಧ್ಯನ ಮಯತ್ತಕತೆಗಳನತು ನಡೆಸಲತ ಇರತರ್ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳ (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2002) 
ಪ್ರಕಯರ, ನವಿೋಕರಿಸಿದ ಅಂದಯಜಿನ ಮೆೋಲ್ಲನ 10 ಪ್ರತಿರ್ತ್ದಷ್ತಟ ಒಪ್ಪಂದರ್ನತು ಗರ್ನಿೋಯವಯಗಿ 
ಹೆಚಿಚನ ಟೆಂಡರ್ ಎಂದತ ಕರೆಯಲಯಗತತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಶೋಲನಯ 
ಸಮತಿಯತ ಹೆಚಿಚನ ದರಗಳನತು ಹೊಂದಿರತರ್ ರ್ಸತುಗಳನತು ಗತರತತಿಸಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಆ ದರಗಳ 
ವಿಭಜನೆಯನತು ಪ್ಡೆದತ, ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ನಿೋಡತರ್ ಮೊದಲತ ಸಮಂಜಸತೆಯನತು 
ಕೂಲಂಕಷ್ವಯಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬೋೆಕತ. 
ಡಿಎಂಎಯಂದ ನಿೋಡಲಯದ ಹರ್ಕಯಸಿನ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅನತಮೊೋದನೆಯ 
ಪ್ರಕಯರ (ಜೂನ್ 2015), ಪಯಾಕೋೆಜ 26 ರ ಟೆಂಡರ್ ಪಿರೋಮಯಂ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ 2014-15 ಕಿಕಂತ್ 
ಶೆೋ. 6.80 ರಷ್ತಟ ಹೆಚಿಚನ ದರರ್ನತು ಹೊಂದಿತ್ತು (ನಮೂದಿಸಿದ ದರರ್ು ₹ 193.27 ಲಕ್ಷವಯದರ ೆ
ಸಿ.ಎಸ.ಆರ್  2014-15 ದರ ₹ 180.96 ಲಕ್ಷ). 

ಹರ್ಕಯಸಿನ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನದ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ ಎರಡತ ಐಟ್ಂಗಳಿಗೆ38 ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡ 
ದರಗಳು ತ್ಪಯಪಗಿದೆ ಎಂದತ ತೂೆೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದತ ನವಿೋಕರಿಸಿದ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚರ್ನತು ₹ 

 
35 2009-10 ರ ವಹಿವಾಟ್ನ್ಣು ₹ 4.54 ಕ್ೆ ೀಟಿ ಎಂದ್ಣ ಪರಗ್ಣಿಸಿದ್ದರ,ೆ ಲಭ್ಯವಿರಣವ ಟೆಂಡರ ಸಾಮರ್ಥಯ್ರ್ು        

(+)₹ 1.91 ಕ್ೆ ೀಟಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇದ್ಣ ಅಂದಾಜಣ ಮೌಲಯ ₹ 1.65 ಕ್ೆ ೀಟಿಗಿಂತ ಹ್ೆಚ್ಚಗಿತಣು. 
36 ನ್ಗ್ರೆ ೀತಾಾನ್ ಹಂತ-III ರ ಅಡಿಯಲಿ ಶಿರೀ ಸಿ ಆರ ಹರೀಶ್ ಅವರಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಕ್ೆಲಸವನ್ಣು ವಹಿಸಲಾಗಿಲಿ. 

ಆದ್ದರಂದ್, ದ್ರಗ್ಳನ್ಣು ಹ್ೆ ೀಲಸಲಾಗ್ಣವುದಿಲ.ಿ 
37 ಐಟ್ಂ ನ್ಂ.6 ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ 15 ರಲಿ ಇರಲಲ.ಿ ಆದ್ದರಂದ್, ಇದ್ನ್ಣು ಹ್ೆ ೀಲಕ್ೆಯಂದ್ ಹ್ೆ ರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. 
38   ಅ) ಐಟ್ಂ ಸಂಖೆಯ.4 (ಆರ ಸಿಸಿ ಕ್ೆಲಸಕ್ಾೆಗಿ ಟಿಎಂಟಿ ಉಕ್ಕೆನ್ ಬಲವರ್್ನ್ಫೆಯನ್ಣು ಒದ್ಗಿಸಣವುದ್ಣ) - ಸಿಎಸ್ ಆರ ದ್ರ      

₹ 7,358/ಸಿ.ಯಣ.ಎಂ ಬದ್ಲಗೆ ₹ 7,538/ಸಿ.ಯಣ.ಎಂ ಅನ್ಣು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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5.80 ಲಕ್ಷ ಹೆಚಿಚಸಿದೆ. ಹಿೋಗಯಗಿ, ₹ 180.96 ಲಕ್ಷದ ಬ್ಲದಲ್ಲಗೆ, ನವಿೋಕರಿಸಿದ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚ 
(ಸಿಎಸ.ಆರ್ 2014-15) ₹ 175.16 ಲಕ್ಷವಯಗಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಪಿರೋಮಯಂ ಶೆೋಕಡಯ 10.34 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪಿರೋಮಯಂ ಶೆೋಕಡಯ 10 ಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಿಚರತರ್ ಕಯರರ್, ಮ.ಪಯ/ಡಿಎಂಎ 
ದರಗಳನತು ಕೂಲಂಕತಷ್ವಯಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಾವಿದುರೆ ಮಯತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಬೆೋಕತ. 
ಆದಯಗೂಾ, ನಿಗದಿತ್ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನರ್ನತು ಅನತಸರಿಸಲಯಗಿಲಿ ಮತ್ತು ಗರ್ನಿೋಯವಯಗಿ ಹೆಚಿಚನ 
ದರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸರ್ನತು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಮ.ಪಯ, ತ್ತಮಕೂರತ ಬಡ ಸಿಂಧತತ್ವರ್ನತು ವಿಸುರಿಸಲತ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ
ವಿನಂತಿದರೂ ಸಹ ತಿರಸಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ದಯರರತ ಒಪಿಪರಲ್ಲಲಿ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದ ೆ(ಏಪಿರಲ 2022). 
ತಿರಸೃತ್ಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್ ದಯರರ ಲಭಾವಿರತರ್ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ು 2013-14ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಯತ್ರ ತ್ೃಪಿುಕರವಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಸಹ ತಿಳಿಸಲಯಗಿದೆ. ಬಡ ಸಿಂಧತತ್ವದ ವಿಸುರಣೆಗ ೆಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪ್ತ್ರರ್ಾರ್ಹಯರದ ಯಯರ್ುದೆೋ ದಯಖಲೆ/ಪ್ತರಯವೆಗಳನತು ತೊೋರಿಸದ ಕಯರರ್ ಉತ್ುರರ್ನತು 
ಸಿವೋಕರಿಸಲಯಗಲ್ಲಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಲಭಾವಿರತರ್ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಯಮರ್ಾವರ್ನತು ಲೆಕಯಕರ್ಯರ 
ಮಯಡಲತ 2009-10ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ಗತತಿುಗೆದಯರನ ವಯಷಿವಕ ರ್ಹಿವಯಟ್ನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸದಿದುರಿಂದ 
ಗತತಿುಗೆದಯರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನತು ತಿರಸಕರಿಸಲತ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ. 

3.6.4 ಬಿಡ ಸಿಂ ಧುತವದ ಅವಧಿ ಮ ುಗಿದ ನಂ ತರ ಕಾಮ ಗಾರಿಗಳ  ನಿೋ ಡುವಿಕ  . 

ಕಟೆಿಪಿಪಿ ನಿಯಮಗಳು, 2000 ರ ನಿಯಮ 22 ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಂೆಡರ್ ಆಹಯವನದ 
ಷ್ರತ್ತು 12 ರ ಪ್ರಕಯರ, ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಮತ್ತು ಗತತಿುಗೆಯನತು ನಿೋಡತರ್ುದನತು 
ಟೆಂಡರ್ ಗಳು ಮಯನಾವಯಗಿರತರ್ ಅರ್ಧಿಯಳಗ ೆ ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸಬೋೆಕಯಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಯಧ್ಯರರ್ 
ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಸಮಯದ ಮತಿಯ ಮತಕಯುಯದ ಮೊದಲತ, ಉದೊಾೋಗದಯತ್ರತ 
ಟೆಂಡದಯವರರಿಗೆ ನಿದಿವಷ್ಟ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಅರ್ಧಿಗೆ ಮಯನಾತೆಯ ಅರ್ಧಿಯನತು ವಿಸುರಿಸಲತ 
ವಿನಂತಿಸಬ್ಲಹತದತ. ಮನವಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಡದಯವರರ ಪ್ರತಿಕಿರಯಗಳನತು ಲ್ಲಖಿತ್ವಯಗಿ ಅರ್ವಯ ಕೋೆಬ್ಲಲ 
ಮೂಲಕ ಮಯಡಬೆೋಕಯಗಿತ್ತು. ವಿಸೃತ್ ಅರ್ಧಿಯಳಗ ೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಮತ್ತು 
ಗತತಿುಗೆಯನತು ನಿೋಡದಿದುಲ್ಲಿ, ಎಲಯಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಅಮಯನಾವಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು 
ಹೊಸದಯಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಕರೆಯಬೆೋಕತ. 
ಬಡ ಸಿಂಧತತ್ವದ ಅರ್ಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ 43 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ 1839 (ಶೆೋಕಡಯ 42)ರಲಿ್ಲ ಮೂರತ 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪ್ಟ್ ಮ.ಪಯಗಳು (ಬ್ಲಳಯಳರಿ, ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ) ಗತತಿುಗಗೆಳನತು 
ನಿೋಡಿರತರ್ುದನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2021). ಈ ಮ.ಪಾಗಳು ಈ 
ಯಯರ್ುದೆೋ ಪ್ರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಂದ ಬಡ ಸಿಂಧತತ್ವದ ವಿಸುರಣೆಯನತು ಕೂೆೋರಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಡ 
ಸಿಂಧತತ್ವದ ಕೂೆರತಯೆಂದಯಗಿ ಗತತಿುಗೆದಯರರತ ಒಪಿಪದ ದರಗಳಿಗೆ ಬ್ಲದಧರಯಗಿರಬೆೋಕಯಗಿಲಿವಯದುರಿಂದ 
ಮೆೋಲ್ಲನ ಪ್ರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ನಿೋಡತವಿಕೆಯತ ಹರ್ಕಯಸಿನ ಅಪಯಯರ್ನತು ಹೊಂದಿದೆ. 
ಮೆೋಲ್ಲನ ಪ್ರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಯನಾತೆಯ ಅರ್ಧಿಯನತು ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಮೌಖಿಕ 
ಸೂಚ್ನಗೆಳ ಮೂಲಕ ವಿಸುರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿರತರ್ುದತ (ಏಪಿರಲ 2022)  
ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

 
      ಆ) ಐಟ್ಂ ಸಂಖೆಯ.14 (ಅಸಿುತಾದ್ಲರಿಣವ ಡಬ ಯ.ಬಿ.ಎಂ ರಸೆುಯ ಮೀಲೈೆಯನ್ಣು ಸಾಚ್ಛಗೆ ಳಿಸಣವುದ್ಣ) -  

₹ 11.30/ಚ್ದ್ರ ಮೀಟ್ರ ಸಿ,ಎಸ್.ಆರ ದ್ರದ್ ಬದ್ಲಗೆ ₹ 32.60/ಚ್.ಮೀ. 
39  ಬ್ಲಳಯಳರಿ - 4 ಪಯಾಕೆೋಜತಗಳು (ಸಂ. 1, 4, 10 ಮತ್ತು 19); ಮೆೈಸೂರತ – 9 ಪಯಾಕೆೋಜ ಗಳು (ಸಂ. 1, 3, 13, 14, 17, 

29, 81, 82 ಮತ್ತು 83) ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ – 5 ಪಯಾಕೆೋಜ ಗಳು (ಸಂ. 6, 9, 15, 26 ಮತ್ತು 34). 
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3.7  ಪಾಾಕ ೋ ಜ್/ ಕಾಮ ಗಾರಿಯ ವ ಚ್ಚ ದ ಹ ಂಚ್ಚಕ ಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಲನ 

ಯೋಜನಯ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳು (ಕಂಡಿಕೆ 23), ಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಳಳಬೆೋಕಯದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಗತಂಪ್ತ ಮಯಡಬೆೋಕೆಂದತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಯಾಕೋೆಜ ನ ವೆಚ್ಚರ್ು ₹ 100 ಲಕ್ಷಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಯರದತ 
ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲಿದೆ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಕಯಮಗಯರಿಯತ ಕನಿಷ್ಾ ₹ 50 ಲಕ್ಷವಯಗಿರಬೋೆಕತ. 
2015-21ರಲ್ಲಿ, ಯೋಜನಯ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳಿಗ ೆವಿರತದಧವಯಗಿ, 227 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ 32 (ಶೆೋ. 14) 
ಅನತು ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪಟ್ ಮ.ಪಾಗಳು ತೆಗದೆತಕೊಂಡಿದತು, ಇದರ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚಗಳು ₹ 
100 ಲಕ್ಷಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇದಲಿದೆ, ಈ ಮ.ಪಯಗಳಲ್ಲಿನ 643 ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಪೆೈಕಿ 452 (ಶೆೋ 
70)ರ ಕನಿಷ್ಾ ವೆಚ್ಚರ್ು ₹ 50 ಲಕ್ಷಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದೆ. ವಿರ್ರಗಳನತು ಅನುಬಂಧ 3.8 ರಲ್ಲಿ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಹಿೋಗಯಗಿ, ನಿಗದಿತ್ ಕನಿಷ್ಾ ಹರ್ಕಯಸಿನ ವೆಚ್ಚಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತರ್ ಹೆಚಿಚನ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತವಿಕಯೆತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪಸಿದಂತೆ ಮ.ಪಾಗಳಿಗ ೆ ಸಪಷ್ಟವಯದ 
ಪ್ರಯೋಜನರ್ನತು ಒದಗಿಸದೆ ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳನತು ತೆಳುವಯಗಿ ಹರಡಿದೆ. 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಭವಿಷ್ಾದಲ್ಲ ಿಮಯಗವಸೂಚಿಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಲತ ಸಮೂತಿಸತತಯು, ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2013 
ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯದ ಸಕಯವರದ ಸೂಚ್ನೆಗಳ ಪ್ರಕಯರ ಯೋಜನೆಯ ಅನತಷ್ಯಾನಕಕೆ ಕಿರಯಯ ಯೋಜನೆಯನತು 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದತ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಕನಿಷ್ಾ ಮೌಲಾರ್ನತು ₹ 25 ಲಕ್ಷಕೆಕ ಅರ್ಕಯರ್ 
ಮಯಡಿಕೂೆಟಿಟದೆ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). ಮೆೋ 2014 ರಲ್ಲ ಿ ಸಕಯವರರ್ು ಹೊರಡಿಸಿದ 
ವಿರ್ರವಯದ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲ ೆ ಕಿರಯಯ ಯೋಜನೆಗಳನತು 
ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಬೆೋಕಯಗಿರತರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

3.8  ಕಾಯಗಗತಗ  ಳಿಸದಿರುವುದು ಮತು ೆ ಕಾ ಮಗಾರಿ ಗಳ ಅನು ಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ  ವಿಳ ಂಬ 

ಯೋಜನಯ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ 23 ಕಿರಯಯ ಯೋಜನೆಯತ ಸಾಳಗಳ ಲಭಾವಿಲಿದ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಒಳಗೂೆಂಡಿರಬಯರದತ ಎಂದತ ಕಡಯಡಯಗೊಳಿಸಿದ.ೆ 
ಮೂರತ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲ ಿ (ಬ್ಲಳಯಳರಿ, ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ) 43 ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಳಪಟ್ 
ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ಏಳು ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ (₹ 
8.53 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚ) 16 ಕಯಮಗಯರಿಗಳಲ್ಲಿನ 11 (ಶೆೋ 69) ಕಮಯಗಯರಿಗಳ ಸಾಳಗಳ ಅಲಭಾತಯೆಂದ 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಂಡಿಲಿ ಎಂದತ ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. ಇದತ, ಮ.ಪಯ.ಗಳು ಕಮಯಗಯರಿಗಳನತು 
ಕಿರಯಯಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿೋರಿಸತವಯಗ ಸಾಳ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಯಡಿಲಿವಂೆದತ ತೊೋರಿಸತತ್ುದೆ. ಇರ್ುಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒ.ಹರ್ಚ.ಟಿಗಳ ನಿಮಯವರ್ಕಯಕಗಿ ನಯಲತಕ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಮಗಯರಿಯ ಸಾಳಗಳನತು 
ಬ್ಲದಲಯಯಸಲಯಯತ್ತ. ಕಳೆಗ ೆ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು 
ಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಳಳಲಯಗಿಲಿ ಅರ್ವಯ ಭಯಗರ್ಃ ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸಿದ ಕಯರರ್ಗಳನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮಯಡಲತ 
ಒದಗಿಸಲಯಗಿಲಿ: 

i) ಬ್ಲಳಯಳರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲ ಿ (ಸಂ. 36, 38 ಮತ್ತು 50) 
ಇಂಟ್ರ್ ಲಯಕಿಂಗ್ ಕಲತಿಗಳನತು ಹಯಕತರ್ ಎರಡತ ಕಯಮಗಯರಿಗಳು (₹ 31 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ) ಮತ್ತು 
ಒಂದತ ಮಳನೆಿೋರತ ಕೂೆಯತಿ ಕಯಮಗಯರಿಯತ (₹ 2.32 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ) ಕಯಯವಗತ್ವಯಗಿಲಿ. 
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ii) ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ವಿಜಯಪ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಯಾಕೋೆಜ 35 ರಲಿ್ಲನ ಮೂರತ ಕಯಮಗಯರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯಯರ್ುದೆೋ 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಪ್ೂರ್ವಗೊಂಡಿಲಿ ಮತ್ತು ₹ 123.40 ಲಕ್ಷ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೋೆರ್ಲ ₹ 
43.84 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಯಗಿದೆ. 

ಬ್ಲಳಯಳರಿ, ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ 43 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಪೆೈಕಿ ಎಂಟ್ನತು (ಶೆೋ 19) 
ಪ್ೂರ್ವಗೊಳುಳರ್ಲ್ಲಿ 75 ದಿನಗಳಿಂದ 547 ದಿನಗಳರ್ರಗೆೆ ವಿಳಂಬ್ಲವಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯತ 
ತೊೋರಿಸಿದ.ೆ ಈ ಎಂಟ್ತ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಿಗ ೆ ಮಯಡಿದ ವೆಚ್ಚ ₹ 9.93 ಕೂೆೋಟಿ. ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು 
ರ್ಹಿಸಿಕೊಡತರ್ ಮತನುವೆೋ ಯತಜಿಡಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಪ್ೂರ್ವಗೂೆಳಳದಿರತರ್ುದತ, ವಿದತಾತ್ ಕಂಬ್ಲಗಳನತು 
ಸಾಳಯಂತ್ರಿಸದಿರತರ್ುದತ ಇತಯಾದಿ ವಿಳಂಬ್ಲಕೆಕ ಕಯರರ್ವಯಗಿದೆ. ಮ.ಪಾ-ವಯರತ ವಿರ್ರಗಳನತು ಅನು ಬಂಧ  
3.9 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಮ.ಪಾ, ವಿಜಯಪ್ತರ ಅಗತ್ಾ ಮಯಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸದ (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ಕಯರರ್ 
ವಿಜಯಪ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೆೋಲ್ಲನ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನತು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೋಧನೆಗ ೆಸ್ಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ. 

3.9  ಕಾಮ ಗಾರಿಗಳ  ಅನಿಯಮಿತ ಕ ಾಯಗಗತಗ  ಳಿಸು ವಿಕ  

ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಪೆಿಡಬ್ಲೂಿೂಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ಪ್ರಕಯರ, ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ದರಕಿಕಂತ್ 
ಹೆಚಿಚನ ದರದಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ ಪಯರ್ತಿಸಬಯರದತ. ಪಯರ್ತಿಗಳನತು ಮಯಡಿದ ಪ್ರತಿ ಐಟ್ಂನ 
ಪ್ರಮಯರ್ಗಳು, ದರ ಮತ್ತು ಮೊತ್ುದ ವಿರ್ರಗಳನತು ಸಂಬ್ಲಂಧಿತ್ ಅಳತೆ ಪ್ತಸುಕದಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಟವಯಗಿ 
ಪ್ತೆುಹಚ್ತರ್ಂತಿರಬೆೋಕತ. 
ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯತ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021), ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ₹ 
68.95 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ/ಅನಿಯಮತ್ವಯಗಿದೆ ಎಂದತ ತೊೋರಿಸಿದೆ. ಇರ್ುಗಳನತು 
ಮತಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಲಯಗಿದೆ: 
3.9.1 ತಪಾಾದ ದರಗಳ  ಅಳ ವಡಿಕ  
ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ಕಂಡಿಕೆ 151 ರ ಪ್ರಕಯರ, ಪ್ರತಿ ಐಟ್ಂಗೆ ಗತತಿುಗೆದಯರರತ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದ 
ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಕಲೆಸದ ನೆೈಜ ಪ್ರಮಯರ್ಗಳಿಗ ೆ ಐಟ್ಂ ದರದಲ್ಲ ಿ ಪಯರ್ತಿಯನತು 
ಮಯಡಬೆೋಕಯಗಿತ್ತು. 
ಎರಡತ ಮ.ಪಾಗಳ (ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ) 34 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಿನ ಐದರಲ್ಲಿ (ಶೆೋಕಡಯ 
15) ಪಯರ್ತಿಗಳನತು ತ್ಪಯಪದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ ಗಮನಿಸಿದೆ 
(ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಅಕೂೆಟೋಬ್ಲರ್ 2021): 

(i) ಮೈಸ  ರು 
ಅ)ಪಯಾಕೋೆಜ 1: ಮಳ ೆನಿೋರತ ಚ್ರಂಡಿಯ ಗೊೋಡೆ (218.90 ಸಿಯತಎಂ) ಗೆ ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ/ಆರ್.ಸಿಸಿ 
ಯನತು ಒದಗಿಸಲತ ಮತ್ತು ಹಯಕಲತ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಎಂ25 ಗೆರೋಡ ಅನತು ಬ್ಲಳಸತರ್ ಬ್ಲದಲತ  
ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಎಂ20 ಗೆರೋಡ (₹ 5,953.35/ ಸಿ.ಯತ.ಎಂ) ಅನತು ಬ್ಲಳಸಲಯಗಿದೆ, ಆದರ ೆಆರ್.ಸಿ.ಸಿ 
ಎಂ25 ದಜವೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ (₹ 7,506/ಸಿ.ಯತ.ಎಂ). ಅಲಿದೆ, 
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಬಟ್ತಮನಸ್ ಮೆೋಲೆೈಯನತು (2,476.30 ಚ್ದರ ಮೋಟ್ರ್(ಚ್.ಮ)) ಸ್ೆಕೋರಿಫ್ೆೈ 
ಮಯಡತರ್ುದಕಕೆ ₹ 81.38/ಚ್.ಮ (ಕಲ್ಲಿನ ಲೊೋಹದ ಪ್ದರ)ದಲ್ಲಿ ಪಯರ್ತಿಸಿದುರೂ ₹ 
2.62/ಚ್.ಮ (ಬಟ್ತಮನಸ್ ಮೆೋಲೆೈ)ದಲ್ಲಿ ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಯಗಿ ₹ 5.35 ಲಕ್ಷ 
ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿದ ಪಯರ್ತಿಯಯಗಿದೆ. 
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ಆ)ಪಯಾಕೋೆಜ 3: ಸ್ಯಮಯನಾ ಮಣಿಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಿನ ಉತ್ಖನನಕಕೆ (3,000.43 ಸಿಯತಎಂ), ₹ 
63.45/ಪ್ರತಿ.ಸಿ.ಯತ.ಎಂ ದರದಲ್ಲಿ ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕಯಗಿತ್ತು ಆದರ ೆಗಟಿಟಯಯದ ಮಣಿಿನ ಉತ್ಖನನಕೆಕ 
(523.60 ಸಿಯತಎಂ ₹ 88.83/ಸಿ.ಯತ.ಎಂ) ಮತ್ತು ಮಣಿಿನ ಉತ್ಖನನ ಮತ್ತು ಕಟಟೆ ರಚ್ನೆಗೆ 
(2,476.83 ಸಿ.ಯತ.ಎಂ ₹ 81.58/ಸಿ.ಯತ.ಎಂ) ಅನವಯಸತರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅದನತು ತ್ಪಯಪಗಿ 
ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಯಮವಯಗಿ ₹ 0.58 ಲಕ್ಷರ್ನತು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿದ ಪಯರ್ತಿ 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 
ಇ)ಪಯಾಕೋೆಜ 13: ರಸೆ್ು ಕಯಮಗಯರಿಗೆ ಸ್ಯಮಯನಾ ಮಣಿುನ್ ಉತಖನ್ನ್ಕ್ೆೆ (327.75 ಸಿಯತಎಂ  ₹ 
66.73/ ಸಿಯತಎಂ) ಬ್ಲದಲತ ಗಟಿಟಯಯದ ಮಣಿುನ್ ಮೆೋಲೆೈ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ (₹ 165/ 
ಸಿ.ಯಣ.ಎಂ) ಹೆಚಿಚನ ಅನವಯಸತರ್  ದರದಲ್ಲಿ ತ್ಪಯಪಗಿ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಹಿೋಗಯಗಿ, ತ್ಪಯಪದ 
ದರ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೂೆಂಡಿದುರಿಂದ ₹ 0.32 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಪಯರ್ತಿಯಯಗಿದೆ. 

(ii) ತುಮ ಕ ರು 
ಅ)ಪಯಾಕೋೆಜ 5: ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಐಟ್ಂ ಅನತು ₹ 1,262.10 ರಂತೆ ಪಯರ್ತಿಸತರ್ ಬ್ಲದಲತ ₹ 1,324.05 
ರಂತೆ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಹಿೋಗಯಗಿ, ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ 780.13 ಸಿಯತಎಂನ  ಪ್ರಮಯರ್ಕಕೆ ₹ 
0.48 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಪಯರ್ತಿಯಯಗಿದೆ. 
ಆ)ಪಯಾಕೋೆಜ 34:, ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಮೆೋಲೆೈಯನತು ಸ್ೆಕೋರಿಫ್ೆೈ ಮಯಡಲತ ₹ 2.71/ಚ.ಮಿ  
(ಬಟ್ತಮನಸ್ ಮೆೋಲೆೈ)ನಂತ ೆ ಪಯರ್ತಿಸಬೋೆಕಯಗಿದುರೂ ಸಹ ₹ 15/ಚ್.ಮ (ಗಯರೂನತಾಲರ್ 
ಮೆೋಲೆೈ)ರಂತ ೆ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಹಿೋಗಯಗಿ, 9,505.46 ಚ್ದರ ಮೋಟ್ರ್ ನ 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಯರ್ಕಕೆ ₹ 1.17 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಪಯರ್ತಿಯಯಗಿದೆ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅನತಷ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ್ಲ್ಲತ್ದಲ್ಲಿರತರ್  ಸಾಳ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳ 
ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲೆ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಡೆಸಿದುರಿಂದ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಪಯರ್ತಿಗಳನತು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ 
ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಏಪಿರಲ 2022). ಬ್ಲದಲಯರ್ಣೆಗಳನತು ಅಗತ್ಾಪ್ಡಿಸತರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ ರ್ರದಿಗಳಂತ್ಹ 
ಸ್ಯಕ್ಷೂರ್ನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಕೂೆಡದಿರತರ್ ಕಯರರ್ ಪ್ರತ್ತಾತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. ಇದಲಿದೆ, 
ಪಯರ್ತಿಸಿದ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ದರಳನತು ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಂದ ಇನೂು ರ್ಸೂಲಯತಿಗಳನತು ಮಯಡಬೆೋಕಯಗಿದೆ 
(ಏಪಿರಲ 2022). 
3.9.2 ಗು ತಿಗೆ ದಾರರಿಗ  ಮಾಡಿದ ಅನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಗಳು 
ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯತ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ನಿಗದಿತ್ ಅಳತೆಗಳು, ಈಗಯಗಲೆೋ ಪಯರ್ತಿಸಿದ 
ಪ್ರಮಯರ್ ಇತಯಾದಿಗಳನತು ಕಡಗೆಣಿಸಿ ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಐಟ್ಂಗೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲಯದ 
ಮ.ಪಯಗಳು ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ ಪಯರ್ತಿಗಳನತು ಮಯಡಿದೆ ಎಂದತ ತೊೋರಿಸಿದ.ೆ 31 ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖಗೆೆ 
ಒಳಪಟ್ಟ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ  ಪೆೈಯಕಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ (ಶೋೆ.10 ರಲಿ್ಲ) ₹ 40.45 ಲಕ್ಷರ್ನತು ಅನಿಯಮತ್ವಯಗಿ 
ಪಯರ್ತಿಸಿರತರ್ುದನತು ಕಳೆಗ ೆವಿರ್ರಿಸಿಲಯಗಿದೆ: 

(i) ಮೈಸ  ರು 
ಪಯಾಕೋೆಜ 3: ಎಸ್.ಜೆ.ಹರ್ಚ ರಸೆ್ುಗೆ (ರ್ೈೆನೆೋಜ 0 ರಿಂದ 194.60 ಮೋ ಮತ್ತು 202.20 ರಿಂದ 
387.50 ಮೋ) ಅರೆ ದಟ್ಟವಯದ ಬಟ್ತಮನಸ್ ಕಯಂಕಿರೋಟ್ (ಎಸ್.ಡಿ.ಬ.ಸಿ) ಹಯಕಲಯಯತ್ತ. 
ವಿೋಣಯ ಪಯರವಿಷ್ನ್ ಸ್ೊಟೋರ್ ಎದತರತ (ರ್ೈೆನ್ 312.20 ರಿಂದ 367.20 ಮೋ) 20.60 ಮೋ. 
ಉದುದ ಮೆೋಲ್ಲನ ರ್ೈೆನೆೋಜಗೆ ಎರಡತ ಬಯರಿ ಪಯರ್ತಿ ಮಯಡಿರತರ್ುದನತು  ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ 
ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಪಯರ್ತಿ ಮೊತ್ು ₹ 0.29 ಲಕ್ಷವಯಗಿದ ೆ (3.66 ಸಿಯತಎಂ @ ₹ 



2022ನ ೋ ವರ್ಷದ ವರದಿ ಸಂಖೆೆ: 6 

50 

8,030.70). ಹಯಗೆಯೋ ಅದೆೋ ರಸೆ್ುಯ ಅಗೆಯತವಿಕೆಗೆ ಒಂದಕಿಕಂತ್ ಹೆಚ್ತಚ ಬಯರಿ 
ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ (ಅನುಬಂಧ 3.10) ಮತ್ತು ಒಳಗೂೆಂಡಿರತರ್ ಮೊತ್ು ₹ 3.94 ಲಕ್ಷ. 

(ii) ವಿಜಯಪುರ 
(ಅ)ಪಯಾಕೋೆಜ 53/4: ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಯದ ಅಳತೆಗಳ ಪ್ರಕಯರ 250 ಶಯರ್ವತ್ ಮಯದರಿಯ 
ಬಯಾರಿಕೆೋಡ ಗಳ ಸ್ಯಾಪ್ನೆಯನತು ಕಲೆಸ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, 235 ಬಯಾರಿಕೆೋಡ ಗಳನತು 
ಅಳರ್ಡಿಸಲತ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ ಮ.ಪಾ ₹ 12.46 ಲಕ್ಷ (ಒಂದಕೆಕ ₹ 5,300ರಂತ)ೆ 
ಪಯರ್ತಿಸಿದಯುರ.ೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ದಯಖಲೆಗ ೆ ಲಗತಿುಸಲಯದ ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜೆ.ಪಿ.ವಿ 
(ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ಕೈೆಗೂೆಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಯಸುರ್ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನೊೋಡಿದಯಗ, 
ಅನತಮೊೋದಿತ್ ಅಂದಯಜತ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವಯಸುರ್ಕೂಕ ಸಂಪ್ೂರ್ವವಯಗಿ 
ರ್ಾತಯಾಸವಯಗಿರತರ್ುದನತು ಗಮನಿಸಬ್ಲಹತದತ ( ಪರದಶ್ಗಕ  3.1). 

ಪ ರದಶ್ಗಕ  3.1:  ವಿಜಯ ಪುರದ ಮ.ಪಾಯಲ್ಲ ಿ ವಾಸೆವವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ ಬ ೋ ಕಾದ ಮ ತು ೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ  
ಬಾಾರಿಕ ೋ ಡ ಗ ಳು. 

 

 

 
ಅಳರ್ಡಿಸಬೆೋಕಯಗಿತ್ತು: ಉಕಿಕನ ಘಟ್ಕಗಳಿಂದ ಮಯಡಿದ ಬಯಾರಿಕೆೋಡ ಗಳು, ರಸ್ೆು 
ಮಟ್ಟದಿಂದ 1.5 ಮೋಟ್ರ್ ಎತ್ುರ, 3 ಸಮತ್ಲ ಹಳಿಗಳನತು 200 ಮಮೋ ಅಗಲ 
ಮತ್ತು 4 ಮೋಟ್ರ್ ಉದುದ 50 × 50 × 5 ಮಮೋ ಕೊೋನ ಕಬಬರ್ದ 
ಲಂಬ್ಲವಯದ ಬೆಂಬ್ಲಲದ ಮೆೋಲೆ ಅಳರ್ಡಿಸಲತ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಳಿ ಪ್ಟಿಟಗಳಿಂದ 
ಚಿತಿರಸಲತ, 45 ಡಿಗಿರ ಕೊೋನದಲಿ್ಲ 150 ಮ.ಮೋ ಅಗಲ, ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಪ್ರಕಯರ ಪ್ೂರ್ವ: 
ಎಸ್.ಪಿ:55-2001 
 

ವಯಸುರ್ವಯಗಿ ಅಳರ್ಡಿಸಲಯದ: 50ಮೋಮೋ × 25ಮೋಮೋ ಉಕಿಕನ 
ಆಯತಯಕಯರದ ಪೆೈಪ ಗಳನತು ಲಂಬ್ಲವಯಗಿ ಇರಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೆೋ 
ಆಯಯಮಕಯಕಗಿ ಒಂದತ ಪೆೈಪ ಅನತು ಮೆೋಲ್ಲನ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಯಗದಲಿ್ಲ 
ಅಡಡಲಯಗಿ 2 ಮೋಟ್ರ್ ಉದು. ಎರಡತ 75 ಮೋಮೋ × 35 ಮೋಮೋ 
ಆಯತಯಕಯರದ ಉಕಿಕನ ಕೊಳವೆಗಳನತು ಒಂದೆೋ ಘಟ್ಕದ ಎರಡೂ 
ತ್ತದಿಗಳಲಿ್ಲ ಲಂಬ್ಲವಯಗಿ ಇರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆಲರ್ು ಸಾಳಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರತ 25 ಮೋ.ಮೋ ಸಿಲ್ಲಂಡರಯಕಯರದ ಪೆೈಪ ಗಳನತು 
ಅಡಕಯರವಯಗಿ ಒಂದತ ತ್ತದಿಯಂದ ಇನೊುಂದತ ತ್ತದಿಗೆ, ಎರಡತ ಮೋಟ್ರ್ 
ದೂರದಲಿ್ಲ ರಂಧರದ ಮೂಲಕ ಲಂಬ್ಲವಯಗಿ ಎಂಎಸ್ ರೋೆಲ್ಲಂಗ್ ಗಳ ಮೂಲಕ  
ಬಯಾರಿಕೆೋಡ ಗಳನತು ನಿಮವಸಲಯಗಿದೆ. 

ಆಧ್ಯರ: ಕೆಲಸದ ದಯಖಲೆಗಳಲ್ಲ ಿಲಭಾವಿರತರ್ಂತೆ ಅನತಮೊೋದಿತ್ ಅಂದಯಜತಗಳು ಮತ್ತು ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳು 

(ಆ)ಪಯಾಕೋೆಜ 28: ಅಳತೆ ಪ್ತಸುಕದ (ಎಂಬ) ಪ್ರಕಯರ, ನವಂೆಬ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2017 
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆೋ ಮತ್ತು ಭಯಗದ ಬಲ ಗಯಗಿ ಅಳತೆಗಳನತು ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದೆ. 
ಆದಯಗೂಾ, ಮಯಪ್ನಗಳ ಮೊದಲೆ ಮಯರ್ಚವ 2017 ರಲ್ಲಿ ₹ 23.76 ಲಕ್ಷ ಪಯರ್ತಿಯನತು 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ.  



ಅಧ್ಾಾಯ-III 

51 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅನತಷ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ್ಲ್ಲತ್ದಲ್ಲಿರತರ್ ಸಾಳದ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳ 
ಕಯರರ್ದಿಂದಯಗಿ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾತಯಾಸಗಳು/ಬ್ಲದಲಯರ್ಣೆ ಅಗತ್ಾವಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಏಪಿರಲ 
2022). ಬ್ಲದಲಯರ್ಣೆಗಳನತು ಅಗತ್ಾಪ್ಡಿಸತರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ ರ್ರದಿಗಳಂತ್ಹ ಸ್ಯಕ್ಷೂಗಳನತು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆಪ್ರಿಶೋಲನೆಗಯಗಿ ನಿೋಡದ ಕಯರರ್ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ.  

3.9.3 ಗು ತಿಗೆ ದಾರರಿಗ   ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾವತಿಗಳು 
 ಕೆ.ಪಿಡಬ್ಲೂಿೂಡಿ ಕೂೆೋಡ, 2014 ರ  ಕಂಡಿಕೆ 8, ರಸೆ್ುಗಳ ವಿನಯಾಸ, ನಿಮಯವರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯತ 
ಕಯಲಕಯಲಕಕೆ ತಿದತುಪ್ಡಿ ಮಯಡಿದಂತೆ ಎಂ.ಓಆರ್.ಟಿ.ಹೆರ್ಚ ಮತ್ತು  ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಮಯನದಂಡಗಳಿಗೆ 
ಅನತಗತರ್ವಯಗಿರಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನಿದಿವಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಎಂ.ಓಆರ್.ಟಿ.ಹೆರ್ಚ 5 ನೆೋ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಷ್ರತ್ತು 
504.8 ರ ಪ್ರಕಯರ, ಬಟ್ತಮನಸ್ ಮೆಕಯಡಮ್ ನ ಒಪ್ಪಂದದ ಘಟ್ಕ ದರರ್ು ಮೆೋಲೆೈಯನತು 
ಸವಚ್ಛಗೂೆಳಿಸತರ್ ವೆಚ್ಚರ್ನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಅಂತೆಯೋ, ಷ್ರತ್ತು 507.9 ರ ಪ್ರಕಯರ, 
ಎಸ್.ಡಿ.ಬ.ಸಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಘಟ್ಕ ದರರ್ು ಮೆೋಲೆೈಯನತು ಸವಚ್ಛಗೂೆಳಿಸತರ್ ವೆಚ್ಚರ್ನತು 
ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಅಕೊಟೋಬ್ಲರ್ 2021), 34 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟ 
ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ ನಯಲಕರಲ್ಲಿ (ಶೆೋ 12) ಮೆೋಲೆೈಯನತು ಸವಚ್ಛಗೂೆಳಿಸತರ್ ಐಟ್ಂಗಳಿಗ ೆಎರಡತ ಮ.ಪಯಗಳು 
(ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ) ಪ್ರತೆಾೋಕವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿಸಿವೆ ಎಂದತ ತೊೋರಿಸಿದ.ೆ ಇದತ 
ಅಸಮರ್ವನಿೋಯ ವೆಚ್ಚವಯದ ₹ 2.15 ಲಕ್ಷಕಕೆ ಕಯರರ್ವಯಗಿದೆ. 
ಅಲಿದೆ, ಎಸ್.ಆರ್ ಪ್ರಕಯರ, ಸ್ೋೆವೆಗೆ ಬಯರದ ಮರ್ಿನತು ತೆಗದೆತಹಯಕತರ್ ಐಟ್ಂ (ಐಟ್ಂ 19.20), 
ಉತ್ಖನನ, ಹೆೋರತವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಲೆೋವಯರಿ ವೆಚ್ಚ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬ್ಲಳಯಳರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಒಂಬ್ಲತ್ತು ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರತ (ಶೆೋಕಡಯ 33) 
ಅಂದಯಜತಗಳು ಉತ್ಖನನ, ಲೊೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಲೆೋವಯರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರತರ್ ಉಪ್ಯತಕುರ್ಲಿದ 
ಮರ್ಿನತು ತೆಗಯೆತರ್ ಐಟ್ಂ ಅನತು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ ಗಮನಿಸಿದೆ. 
ಹಿೋಗಿದುರೂ ಯಯಂತಿರಕವಯಗಿ ಮರ್ತಿ ಅಗೆಯಲತ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆಪ್ರತೆಾೋಕವಯಗಿ ಹರ್ ಪಯರ್ತಿಸಿದುರಿಂದ 
ಅಸಮದವನಿೋಯ ವೆಚ್ಚವಯದ ₹ 3.99 ಲಕ್ಷಕಕೆ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತು. ಪಯಾಕೋೆಜ-ವಯರತ ವಿರ್ರಗಳನತು 
ಅನುಬಂಧ 3.11 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿ ಮತರತಕಲತ ಚ್ೂರತಗಳರಯಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಉಪ್ಯತಕುರ್ಲಿದ 
ರ್ಸತುಗಳ ಸಂಗರಹವಯಗಿದತು ಮಟ್ಟ ರಚ್ನೆಗಯಗಿ ಇರ್ುಗಳನತು ತೆಗಯೆಲಯಯತ್ತ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ 
(ಏಪಿರಲ 2022). ಉತ್ುರರ್ನತು ಬೆಂಬ್ಲಲ್ಲಸಲತ ಯಯರ್ುದೆೋ ಸ್ಯಕ್ಷೂರ್ನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆಒದಗಿಸದ 
ಕಯರರ್ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

3.9.4  ಹ  ಚ್ಚಚ ನ ದರಗಳಲಿ್ಲ ಭ್  ಮಿಯ ಉ ತಖನನಕಾೆ ಗಿ ಪಾವತಿ 
ಎಸ್.ಆರ್, ಯಯಂತಿರಕ ಮತ್ತು ಹಸುರ್ಯಲ್ಲತ್ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂದ ಉತ್ಖನನಕಕೆ ಪ್ರತೆಾೋಕ ದರಗಳನತು 
ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಹಸುರ್ಯಲ್ಲತ್ ವಿಧ್ಯನದ ಉತ್ಖನನಕಕೆ ಹೊೋಲ್ಲಸಿದರ ೆ ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂದ 
ಉತ್ಖನನದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದೆ. 

ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2021), ಮೂರತ ಮ.ಪಯಗಳು (ಬ್ಲಳಯಳರಿ, ಮೆೈಸೂರತ 
ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ) 43 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಪೆೈಕಿ ಏಳರಲ್ಲಿ(ಶೆೋ 16) ಹಸುರ್ಯಲ್ಲತ್ ವಿಧ್ಯನಗಳ ಮೂಲಕ 
ಉತ್ಖನನರ್ನತು ಅಂದಯಜತ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸಿೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಅನತಗತರ್ವಯಗಿ ಪಯರ್ತಿಗಳನತು 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಬ್ಲಂದಿದೆ. ಆದಯಗೂಾ, ಕಲೆಸದ ಕಡತ್ಗಳಿಗ ೆ ಲಗತಿುಸಲಯದ 
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ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಯಂತೂೆರೋಪ್ಕರರ್ಗಳನತು ಬ್ಲಳಸಿಕೊಂಡತ ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂದ 
ಉತ್ಖನನರ್ನತು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ್ಲತದನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹಿೋಗಯಗಿ, ಉತ್ಖನನಕೆಕ 
ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳನತು ಬ್ಲಳಸಲತ ಅನತಮತಿ ನಿೋಡತವಯಗ ಹಸುರ್ಯಲ್ಲತ್ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನಕಕೆ ಪಯರ್ತಿ 
ಮಯಡತರ್ುದರಿಂದ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ₹ 14.4640 ಲಕ್ಷ ಅನಗತ್ಾ ಲಯಭವಯಗಿದೆ. 
ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಕಯಮಗಯರಿಗಖನತು ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತವಯಗ ಗಟಿಟಯಯದ ಮರ್ತಿ, ಮೃದತವಯದ 
ಬ್ಲಂಡೆಗಳು, ಮರದ ಬೆೋರತಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳು ಎದತರಯದ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಯತ್ರ ಯಯಂತಿರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳನತು 
ಬ್ಲಳಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). ಇಲಯಖಯೆತ ಪ್ರತ್ತಾತ್ುರರ್ನತು ಬೆಂಬ್ಲಲ್ಲಸಲತ 
ಸ್ಯಕ್ಷೂರ್ನತು ಒದಗಿಸದ ಕಯರರ್ ಉತ್ುರರ್ನತು ಸಿವೋಕರಿಸಲಯಗತರ್ುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಐಟ್ಂನ ಸಂಪ್ೂರ್ವ 
ಪಯರ್ತಿಯನತು ಹಸುರ್ಯಲ್ಲತ್ ವಿಧ್ಯನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 

3.10  ಕ  ೋ ಡಲ್ ನಿಬಂಧನ ಗಳನುು ಕ ಡ್ ಗಣಿಸಿ ಕಾಮ ಗಾರಿಗಳ  ಕಾಯಗಗತಗ  ಳಿಸು ವಿಕ  

ಕ.ೆಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ, 2014 ರ ಕಂಡಿಕೆ 8, ರಸೆ್ುಗಳ ವಿನಯಾಸ, ನಿಮಯವರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯತ 
ಕಯಲಕಯಲಕಕೆ ತಿದತುಪ್ಡಿ ಮಯಡಿದಂತೆ ಎಂ.ಓಆರ.ಟಿ.ಹೆ್ಚ ಮತ್ತು ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಮಯನದಂಡಗಳಿಗೆ 
ಅನತಗತರ್ವಯಗಿರಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನಿದಿವಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಎಂ.ಓಆರ.ಟಿ.ಹೆ್ಚ 5 ನೆೋ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಷ್ರತ್ತು 
501.8.3.2 (ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಬಟ್ತಮನಸ್ ಮೆೋಲೆೈಯನತು ಸ್ೆಕೋರಿಫ್ೆೈ ಮಯಡತರ್ುದತ)ರಂತ ೆಬಟ್ತಮನಸ್ 
ಕೂೆೋಸ್ವ ಅನತು ಹಯಕತರ್ ಮೊದಲತ, ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತರ್ ಬಟ್ತಮನಸ್ ಪ್ದರರ್ು ಯಯರ್ುದಯದರೂ 
ಇದುರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂದ ತೆಗದೆತಹಯಕಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯರವಯಗಿರತರ್ ಪ್ದರಗಳಿಗ ೆ ಅನಗತ್ಾ 
ಅಡಚ್ಣೆಯನತು ಉಂಟ್ತಮಯಡ ಬಯರದತ. ಆಧ್ಯರವಯಗಿರತರ್ ಪ್ದರಗಳು ತೊಂದರಗೆೊಳಗಯದರೆ 
ಸೂಕುವಯಗಿ ಮರತನಿಮಯವರ್ ಮಯಡಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಒತಯುಗಿ ಸ್ೆೋರತಸಿ ಮಟ್ಟ ಮಯಡಬೆೋಕತ. ಅಲಿದೆ, 
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಗತಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬರತಕತಗಳನತು ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಮತಚ್ಚಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಟಯಾಕ್ 
ಕೂೆೋಟ್ ಅನತು ಹಚಿಚದ ನಂತ್ರ, ಬಟ್ತಮನಸ್ ಪೊರಫ್ೆೈಲ ಸರಿಪ್ಡಿಸತರ್ ಕೂೆೋಸ್ವ ಅನತು ಹಯಕಬೆೋಕತ 
(ಷ್ರತ್ತುಗಳು 501.8.3.3 ಮತ್ತು 501.8.3.4). 

ಮೂರತ ಮ.ಪಯಗಳಲ್ಲಿ (ಮೆೈಸೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪ್ತರ) 43 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆಗ ೆ
ಒಳಪ್ಟ್ಟ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಪೆೈಕಿ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ (19 ಪ್ರತಿರ್ತ್) ಅಂದಯಜತಗಳು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತರ್ ಬಟ್ತಮನಸ್ 
ಮೆೋಲೆೈಯನತು ಸ್ೆಕೋರಿಫ್ೆೈ ಮಯಡತರ್ ಐಟ್ಂ ಅನತು ಒಳಗೊಂಡಿವ ೆಎಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ 
(ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021). ಎಂ.ಒ.ಆರ್.ಟಿ.ಹೆರ್ಚ ಮಯನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿರತದಧವಯಗಿ, 
ಆಧ್ಯರವಯಗಿರತರ್ ಪ್ದರಗಳನತು ಸಹ ತೆಗದೆತಹಯಕಿ ಮರತ-ಹಯಕಲಯಗಿದೆ. ಇದತ ₹ 312.3241 ಲಕ್ಷ 
ತ್ಪಿಪಸಬ್ಲಹತದಯದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತ್ತ.. 

ಮೂರತ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಯಗಳು (ಬ್ಲಳಯಳರಿ, ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ) 43 
ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಪೆೈಕಿ ಆರರಲ್ಲಿ (ಶೆೋ 14) ₹ 38.23 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ವೆಚ್ಚರ್ನತು ಮಯಡಿರತರ್ುದನತು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ ಗಮನಿಸಿದೆ, ಇದನತು ಕೆಳಗೆ ವಿರ್ರಿಸಿದ ಕಯರರ್ಗಳಿಗಯಗಿ ಸಮರ್ಥವಸಲಯಗತರ್ುದಿಲಿ: 

 
 

40  ಬ್ಲಳಯಳರಿ – ಪಯಾಕೆೋಜ 4 (₹ 0.10 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಪಯಾಕೆೋಜ 32ಎ (₹ 9.05 ಲಕ್ಷ); ಮೆೈಸೂರತ - ಪಯಾಕೆೋಜ 17 (₹ 
1.04 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಪಯಾಕೆೋಜ 29 (₹ 0.89 ಲಕ್ಷ); ತ್ತಮಕೂರತ - ಪಯಾಕೆೋಜ 5 (₹ 1.73 ಲಕ್ಷ), ಪಯಾಕೋೆಜ 9 (₹ 
0.75 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಪಯಾಕೆೋಜ 34 (₹ 0.90 ಲಕ್ಷ). 

41  ಮೆೈಸೂರತ - ಪಯಾಕೆೋಜ 1 (₹ 5.20 ಲಕ್ಷ), ಪಯಾಕೆೋಜ 3 (₹ 1.58 ಲಕ್ಷ), ಪಯಾಕೆೋಜ 13 (₹ 13.78 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು 
ಪಯಾಕೆೋಜ 29 (₹ 35.06 ಲಕ್ಷ); ತ್ತಮಕೂರತ - ಪಯಾಕೆೋಜ 34 (₹ 36.32 ಲಕ್ಷ); ವಿಜಯಪ್ತರ - ಪಯಾಕೆೋಜ 37 (₹ 
108.37 ಲಕ್ಷ), ಪಯಾಕೆೋಜ 64 (₹ 25.93 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಪಯಾಕೆೋಜ 65 (₹ 86.08 ಲಕ್ಷ) 
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(i) ಬಳ್ಾಾರಿ 

(ಅ)ಪಯಾಕೋೆಜ 10: ಐ.ಆರ್.ಸಿ 36 ರ ಷ್ರತ್ತು 7.2ರ ಪ್ರಕಯರ ಪ್ರಯೋಗಯಲಯದ ಗರಿಷ್ಾ ಒರ್ 
ಸ್ಯಂದರತ ೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಡಿ) ಪ್ರತಿ ಘನ ಸ್ೆಂಟಿಮೋಟ್ರ್ ಗೆ 1.44 ಗಯರಂಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯರತರ್ 
ಮರ್ತಿಗಳನತು ಸ್ಯಮಯನಾವಯಗಿ ಸೂಕುರ್ಲಿವೆಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಟಟೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಇದರ 
ಬ್ಲಳಕಯೆನತು ತ್ಪಿಪಸಬೆೋಕತ. ರ್ಾತಿರಿಕುವಯಗಿ, ಪ್ರತಿ ಘನ ಸ್ೆಂಟಿಮೋಟ್ರ್ ಗೆ 1.548 ಗಯರಂ ಎಂ.ಡಿ.ಡಿ 
ಹೊಂದಿರತರ್ ಮರ್ಿನತು ಸಹ ಸೂಕುರ್ಲಿವೆಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದ ೆಮತ್ತು ಅನಗತ್ಾವಯಗಿ ಮರ್ತಿ 
ತೆಗದೆತ ಸರ್ಬ ಗೆರೋಡ ನಿಮವಸಿ ₹ 16.51 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 

(ಆ)ಪಯಾಕೋೆಜತಗಳು 36 ಮತ್ತು 38: ಐ.ಆರ್.ಸಿ 63 ರ ಷ್ರತ್ತು 4.3 ಅನತು ಕಡಗೆಣಿಸಿ, 60 
ಮೋ.ಮೋ ಬ್ಲದಲ್ಲಗೆ 75 ಮೋ.ಮೋ ದಪ್ಪದ ಇಂಟ್ಲಯವಕಿಂಗ್ ಕಲತಿಗಳನತು ಬ್ಲಳಸಲಯಗಿದೆ. ಇದತ 
₹ 3.54 ಲಕ್ಷ ತ್ಪಿಪಸಬ್ಲಹತದಯದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ನಿಸಿತ್ತ. 

(ii)ಮೈಸ  ರು 

(ಅ)ಪಯಾಕೋೆಜ 3: ಎಂ.ಓಆರ.ಟಿ.ಹೆ್ಚ (ಷ್ರತ್ತು 504.5) ಪ್ರಕಯರ, ಬ.ಎಂ ಪ್ದರರ್ನತು ಮತಂದಿನ 
ರಸೆ್ು ಮಯಗವ ಅರ್ವಯ ವೆೋರಿಂಗ್ ಕೂೆೋಸ್ ವನಿಂದ ಮತಚ್ಚಬೆೋಕತ. ಇದರ ಹೊರತಯಗಿಯೂ, 
ಬ.ಎಂ ಮೆೋಲೆೈಯನತು ಟಯಾಕ್ ಕೂೆೋಟ್ ನಿಂದ ಮತಚ್ಚಲತ ₹ 0.81 ಲಕ್ಷದ ತ್ಪಿಪಸಬ್ಲಹತದಯದ 
ವೆಚ್ಚರ್ನತು ಭರಿಸಲಯಯತ್ತ. 

(ಆ)ಪಯಾಕೋೆಜ 82: ಉದಯಾನರ್ನಗಳ ನವಿೋಕರರ್ದ ಕಲೆಸದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡೂಾಟಿ ಕೂೆೋಬ್ಲಲ 
ಕಲತಿಗಳನತು ಒದಗಿಸತರ್ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಕಿಗಳಿಗ ೆಎಂಎಸ್ ಗಿರಲ ಅನತು ಜೊೋಡಿಸತರ್ ರ್ಸತುಗಳನತು 
ಅಂದಯಜತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲೆಸದ ಅಂದಯಜತಗಳ ೆಂದಿಗ ೆ ಲಗತಿುಸಲಯದ ಛಯಯಯಚಿತ್ರಗಳು 
ಮೆೋಲ್ಲನ ರ್ಸತುಗಳನತು ಉತ್ುಮ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ ಿಸೂಚಿಸತತ್ುವೆ. ನವಿೋಕರರ್ರ್ು ಅನಗತ್ಾವಯಗಿದತು, ₹ 
8.11 ಲಕ್ಷ ತ್ಪಿಪಸಬ್ಲಹತದಯದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತ್ತ. 

(iii)ತುಮ ಕ ರು 

ಪಯಾಕೋೆಜ 5: ಹೆಚಿಚನ ರ್ಕಿು, ದಿೋಗವಬಯಳಿಕೆ, ಉತ್ುಮ ಮತಕಯುಯ ಮತ್ತು ಭಯರಿೋ ಟಯರಫಿಕ್ 
ಸನಿುವೆೋರ್ಗಳಿಗ ೆ ಸೂಕುವಯದ ವೆೋಗದ ಕಲೆಸರ್ನತು ಸ್ಯಧಿಸಲತ ನಿವಯವತ್ ನಿಜವಲ್ಲೋಕರರ್ರ್ನತು 
(ವಯಾಕಾಂ ಡಿೋ-ವಯಟ್ರಿಂಗ್) ಬ್ಲಳಸಲಯಯತ್ತ. ಆದರ,ೆ ಅನಿವಯಯವರ್ಲಿದ ಅಡಡರಸ್ುೆಗಳಿಗ ೆ
ನಿವಯವತ್ ನಿಜವಲ್ಲೋಕರರ್ದ ಐಟ್ಂಗೆ ₹ 9.26 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ುರ್ನತು ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು, ಕಯಮಗಯರಿಗನತು ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತರ್ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ರಸೆ್ುಗಳ ಸಿಾತಿಯತ 
ಹದಗಟೆಿಟತ್ತು ಮತ್ತು ಆದುರಿಂದ ಮ.ಪಯಗಳು ಬೆೋಸ್ ಅನತು ಬ್ಲಲಪ್ಡಿಸಲತ ಮತ್ತು ರಸೆ್ುಗಳನತು ಹೆಚ್ತಚ 
ಬಯಳಿಕೆ ಬ್ಲರತರ್ಂತೆ ಮಯಡಲತ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಸಿದಧತೆಗಳನತು ಮಯಡಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದ(ೆಏಪಿರಲ 2022). 
ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ, ರಸೆ್ುಯ ಸಿಾತಿಯನತು ಸೂಚಿಸಲತ ಯಯರ್ುದೆೋ ದಯಖಲೆ 
ಪ್ತರಯವೆಗಳನತು ಒದಗಿಸಲಯಗಿಲಿ ಮತ್ತು ಕಯಮಗಯರಿಗಳು ಕೂೆೋಡಲ ನಿಬ್ಲಂಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರತದಧವಯಗಿವೆ. 

3.11  ಅನುಮೊೋದನ ಯ ಲಿ ದ  ಕ ಾಮಗಾರಿಗಳ  ಕ ಾಯಗಗತಗ  ಳಿಸು ವಿಕ  

ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ಕಂಡಿಕ ೆ 137, ಯಯರ್ುದೆೋ ನಿಜವಯದ ಉಳಿತಯಯರ್ನತು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲತ 
ಅನತಮತಿಸತರ್ುದಿಲಿ, ಇದತ ಕಲೆಸದ ಒಂದತ ಭಯಗರ್ನತು ಕೈೆಬಡತರ್ ಕಯರರ್ದಿಂದಯಗಿ ಅರ್ವಯ ಕಡಿಮೆ 
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ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳನತು ಪ್ಡೆದ ಕಯರರ್, ಸಕ್ಷಮ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಮಂಜೂರಯತಿ ಇಲಿದೆ ಮೂಲ 
ಅಂದಯಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸದ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಕಲೆಸರ್ನತು ಕೆೈಗೂೆಳಳಲತ ಅನತಮತಿಸಲಯಗತರ್ುದಿಲಿ. 

ಇದಕಕೆ ವಿರತದಧವಯಗಿ, ಎರಡತ ಮ.ಪಯನಿಗಳು (ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಮತ್ತು ಮೆೈಸೂರತ) 31 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳ ಪೆೈಕಿ 
ಮೂರತರಲ್ಲಿ (ಶೆೋಕಡಯ 10) ₹ 74.6942 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಯಯರ್ನತು ಡಿಎಂಎಯಂದ 
ಅನತಮೊೋದನೆಯಲಿದೆ ಹಚೆ್ತಚರ್ರಿ ಕಲೆಸಗಳನತು ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಲತ ಬ್ಲಳಸಿಕೂೆಂಡಿವೆ. 

ಸಾಳಿೀಯ ಪರತಿನಿಧಿಗ್ಳ ಆದೆೀಶದ್ ಮೀರೆಗೆ ಹೆ್ಚ್ಣಚವರ ಕ್ಾಮಗಾರಗ್ಳನ್ಣು ಕ್ೈೆಗ ೆಳಳಲಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ಣು 
ಬಳಸಿಕೆ್ ಳಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ಣ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾ್ರವು ತಿಳಿಸಿತ್ತ (ಏಪಿರಲ್ 2022). ಉಳಿತಯಯದಿಂದ 
ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ತೆಗದೆತಕೊಳಳಲತ ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಯದ 
ಕಯಯವವಿಧ್ಯನರ್ನತು ಅನತಸರಿಸಲಯಗಿಲಿದ ಕಯರರ್ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ.  

3.12  ಗು ತಿಗೆ ದಾರರಿಗ  ಸಿವೋ ಕಾರಾಹಗವಲದಿ ಪಾವತಿಗಳು 

ಮೂರತ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಯಗಳು (ಬ್ಲಳಯಳರಿ, ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪ್ತರ) 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸದ ಪ್ರಮಯರ್ಗಳಿಗಯಗಿ 30 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಳೆಗಿನ ಆರರಲ್ಲಿ (ಶೆೋಕಡಯ 20) ₹ 
104.54 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ುರ್ನತು ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ ಪಯರ್ತಿಸಿರತರ್ುದನತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆ 
(ಆಗಸ್ಟ ನಿಂದ ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021): 

(i) ಬಳ್ಾಾರಿ 
(ಅ)ಪಯಾಕೋೆಜ 4: ಪಿ.ವಿ.ಸಿ ರಿಂಗ್ ಟೆೈಟ್ ಪೆೈಪ ಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸಲತ 1,030.45 ಆರ್.ಎಂ.ಟಿ ಗೆ 
ಗತತಿುಗೆದಯರನಿಗೆ ₹ 3.50 ಲಕ್ಷರ್ನತು ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇ.ಎಂ.ಬ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ 
ಯಯರ್ುದೆೋ ನಮೂದತ ಇಲಿ. ಆದುರಿಂದ, ಇದತ ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

(ಆ)ಪಯಾಕೋೆಜ 44: ಆರ್.ಎ ಬಲ ಗಳಿಗ ೆ ಲಗತಿುಸಲಯದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ ರ್ರದಿಗಳು 70 ಮೋ (ರ್ೈೆನಿೋಜ 
195 ರಿಂದ 265 ಮೋ) ರ್ರಗೆ ೆ ಕಟಟೆ ನಿಮವಸತರ್ ಕಲೆಸರ್ನತು ತೆಗದೆತಕೊಳಳಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೋಳಲಯಗಿದೆ, ಆದರ ೆ ಪಯರ್ತಿಯನತು 100 ಮೋ.ಗ ೆ ಮಯಡಿರತರ್ುದರಿಂದ, 30 ಮೋ.ಗೆ 
ಪಯರ್ತಿಸಿದ ₹ 39.76 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

(ii) ತುಮ ಕ ರು 
ಪಯಾಕೋೆಜ 26/2: 75 ಮೋ.ಮೋ ಬಎಂ ಎಸ್ ಡಿಬಸಿಗ ೆ ಪಯರ್ತಿ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಆದರ ೆ 70 
ಮೋ.ಮೋಗೆ ಕಲೆಸ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ರ್ರದಿಯ ಪ್ರಕಯರ). ಇದತ ₹ 1.27 ಲಕ್ಷ 
ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿದ ಪಯರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತ್ತ. 

(iii) ವಿಜಯಪುರ 

(ಅ)ಪಯಾಕೋೆಜ 53/4: 10 ವಿವಿಧ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ವಯಹನ ಸಂರ್ಯರ ದಿವೋಪ್ಗಳನತು ಒದಗಿಸಲತ 
ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ ₹ 3.75 ಲಕ್ಷ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಮ.ಪಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿ 
(ಜನರ್ರಿ 2022) ಮತ್ತು ಇಲಯಖ ೆಅಧಿಕಯರಿಗಳ ೆಂದಿಗೆಯ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ತ್ಂಡ ಜಂಟಿ 

 
42   ಬ್ಲಳಯಳರಿ - ಪಯಾಕೆೋಜ 1 (₹ 31.08 ಲಕ್ಷ); ಮೆೈಸೂರತ – ಪಯಾಕೆೋಜ 14 (₹ 21.32 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಪಯಾಕೆೋಜ 41 (₹ 

22.29 ಲಕ್ಷ). 
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ಭೌತಿಕ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ಮಯಡಿದಯಗ ಮೂಲಕ ಐಟ್ಂ ಅನತು 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಲಯಗಿಲಿ ಎಂದತ ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿದೆ. 

(ಆ)ಪಯಾಕೋೆಜ 56: ಆರ್ ಎ ಬಲ (2ನೆೋ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ) ಪ್ರಕಯರ, ವಯಡವ ನಂ.17 ಮತ್ತು 22 
ರಲ್ಲಿ 24 ಆರ್ ಸಿಸಿ ಕಂಬ್ಲಗಳು ಮತ್ತು 16 ಪಿಎಸ್ ಸಿ ಕಂಬ್ಲಗಳನತು ಸ್ಯಾಪಿಸಲಯಗಿದೆ. ಜೆಪಿವಿ 
(ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2021), 14 ಪಿಎಸ್ ಸಿ ಕಂಬ್ಲಗಳನತು ಮಯತ್ರ ಸ್ಯಾಪಿಸಲಯಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಬ್ಲಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಿದ.ೆ ಹಿೋಗಯಗಿ, 2 ಪಿಎಸ್ ಸಿ ಕಂಬ್ಲಗಳಿಗ ೆ (ತ್ಲಯ ₹ 4,215 ರಂತೆ) ಮತ್ತು 24 
ಆರ್ ಸಿಸಿ ಕಂಬ್ಲಗಳಿಗ ೆ(ತ್ಲಯ ₹ 6,878ರಂತೆ) ₹ 1.74 ಲಕ್ಷರ್ನತು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿದ ಪಯರ್ತಿ 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 

(ಇ)ಪಯಾಕೋೆಜ 65: ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ರ್ರದಿಯ ಪ್ರಕಯರ ಸರ್ಬ ಗೆರೋಡ (732.93 ಸಿ.ಯತ.ಎಂ), ಗಯರೂನತಾಲರ್ 
ಸರ್ಬ ಬೆೋಸ್ (359.04 ಸಿ.ಯತ.ಎಂ), ವೆಟ್ ಮಕ್ು ಮೆಕಯಡಮ್ (694.57 ಸಿ.ಯತ.ಎಂ) ಮತ್ತು 
ಬಟ್ತಮನಸ್ ಮಕಯಡಮ್ (312.51 ಸಿ.ಯತ.ಎಂ) ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಯರ್ಗಳ ವಿರತದಧ, 
2,700.34 ಸಿ.ಯತ.ಎಂಗೆ ಪಯರ್ತಿಗಳನತು , 1,440.69 ಸಿ.ಯತ.ಎಂ, 1,417.87 ಸಿ.ಯತ.ಎಂ 
ಮತ್ತು 464.86 ಸಿ.ಯತ.ಎಂ. ಪ್ರಮಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅದೆೋ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಅನಾಯಸತರ್ಂತೆ ಪಯರ್ತಿ 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ₹ 54.52 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ುರ್ನತು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿದ ಪಯರ್ತಿ 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 

3.13  ಬಳ ಕ ಯಾಗದ ಸ ವತುೆಗಳ ಮ ೋ ಲ  ವಾರ್ಥಗ ಖಚ್ುಗ 

3.13.1 ತುಮ ಕ ರು ಮಹ ಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಡಿೋಸ್ ಲ್ ಜನರ ೋ ಟ್ರ್ ಸ್ ಟ ಗಳ  ಖರಿೋ ದಿ 

ಮ.ಪಯ, ತ್ತಮಕೂರತ ಸಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ವಿದಯಾನಗರದಲ್ಲಿರತರ್ ಪ್ಂಪ ಹೌಸ್ ಗಳಿಗ ೆಎರಡತ 500 ಕೆವಿಎ 
ಡಿೋಸ್ೆಲ ಜನರೆೋಟ್ರ್ (ಡಿಜಿ) ಸ್ಟೆ್ ಗಳನತು ಖರಿೋದಿಸಲತ ಮತ್ತು ರಸ್ೆು/ಸಿಸಿ ಮೊೋರಿಗಳನತು ನಿಮವಸಲತ 
ಅಂದಯಜತ ₹ 1.47 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ (ಪಯಾಕೋೆಜ 38)  ಟೆಂಡರ್ ಗಳನತು ಆಹಯವನಿಸಲಯಗಿದೆ (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 
2016). ಕಯೆತಡಬ್ಲತಿೂಎಸ್ ಡಿಬ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿದ 24×7 ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತ್ರ 
ವಿದತಾತ್ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಮಯಡಲತ ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳನತು ಖರಿೋದಿಸಲಯಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ದಯಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಯರ, 
ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸಲತ ಮೂರತ ತಿಂಗಳ ಗಡತರ್ು ನಿೋಡಲಯಗಿತ್ತು. ಇದಕಕೆ ರ್ಾತಿರಿಕುವಯಗಿ, 
ಮ.ಪಾ  ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಎಲ1 ಬಡ ದಯರರಿಗ ೆ 18 ತಿಂಗಳ ೆಳಗ ೆ ಅಂದರ ೆ 14 ಜನರ್ರಿ 2019 
ರೊಳಗ ೆ ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸಲತ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೋಡಲಯಯತ್ತ (ಜತಲೈೆ 2017). ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ನಿೋಡಿದ 
ನಂತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಷ್ರತ್ತುಗಳನತು ಮಯಪಯವಡತ ಮಯಡತರ್ುದತ ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆಅನತಚಿತ್ವಯದ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡತರ್ುದಲಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಯಗರ್ಹಿಸಿದ ಇತ್ರ ಬಡ ದಯರರಿಗ ೆ ಸಪಧ್ೆವಯಲ್ಲಿ 
ನಯಾಯಸಮೂತ್ತೆಯನತು ನಿರಯಕರಿಸಿದೆ.  

ಗತತಿುಗೆದಯರರತ ರಸೆ್ುಗಳು/ಸಿಸಿ ಮೊೋರಿಗಳ ನಿಮಯವರ್ ಕಯಯವರ್ನತು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರತರ್ುದನತು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ ಗಮನಿಸಿದೆ (ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2021). ಎರಡತ ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳ ಸ್ಯಾಪ್ನೆ ಮಯತ್ರ 
ಪ್ೂರ್ವಗೊಂಡಿದೆ (ಮೆೋ 2019) ಮತ್ತು ಇದಕಯಕಗಿ ಅರ್ರಿಗ ೆ ₹ 0.90 ಕೂೆೋಟಿ ಪಯರ್ತಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ವಿದಯಾನಗರ ಪ್ಂಪ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಡಿ.ಜಿ ಸ್ಟೆ್ ಗಳ ಸಂಬ್ಲಂಧಪ್ಟ್ಟ ಲಯಗ್ ಬ್ಲತಕ್ ಗಳ 
ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯತ ಅರ್ುಗಳ ಒಟ್ತಟ ಓಡಿದ ಸಮಯ ಕರಮವಯಗಿ 21 ಮತ್ತು 13 ಗಂಟೆಗಳು ಎಂದತ 
ತೊೋರಿಸಿದ ೆ (08 ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2021 ರ್ರಗೆೆ). ಇರ್ುಗಳನತು ಕೂೆನೆಯ ಬಯರಿಗೆ ಅಕೊಟೋಬ್ಲರ್-ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 
2019 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಯಗಿದೆ. ಮ.ಪಾ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ೆಂದಿಗ ೆ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ತ್ಂಡ ನಡೆಸಿದ 
(ಸ್ೆಪಟೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ಜೆ.ಪಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡಿ.ಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳು ಸಂಪ್ೂರ್ವವಯಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸದೆ 
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ತ್ತಕತಕ ಹಿಡಿದಿದುನತು ಕಂಡರ್ು. ಇದಲಿದೆ, ವಿದಯಾನಗರ ಪ್ಂಪ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿರತರ್ ಡಿ.ಜಿ ಸ್ೆಟ್ 
ಕಯಯವನಿರ್ವಹಿಸತರ್ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಲಿ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಬ್ಲಂದಿದೆ. ಕಯಯವನಿರ್ವಹಿಸತತಿುರತರ್ ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳ 
ಅನತಪ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿೋರಿನ ಪ್ಂಪ ಗಳು ಯಯರ್ುದೆೋ ವಿದತಾತ್ ಬಯಾಕ್ ಅಪ ಇಲಿದ ೆ
ಕಯಯವನಿರ್ವಹಿಸತತಿುದುರ್ು ಮತ್ತು 24×7 ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತ್ರ ವಿದತಾತ್ 
ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಮಯಡಲತ ಡಿಜಿ ಸ್ಟೆ್ ಗಳನತು ಖರಿೋದಿಸತರ್ ಉದೆುೋರ್ರ್ು ಈಡೆೋರದ ಪ್ರಿಣಯಮವಯಗಿ ₹ 
0.90 ಕೂೆೋಟಿ ನಿರ್ರಲವಯಯತ್ತ. 

ಕಯೆತಡಬ್ಲತಿೂಎಸ್ ಡಿಬ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿದ 24 × 7 ನಿೋರತ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತ್ರ 
ವಿದತಾತ್ ಸರಬ್ಲರಯಜತ ಮಯಡತರ್ ಉದೆುೋರ್ದಿಂದ ಡಿ.ಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳನತು ಸ್ಯಾಪಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ರಯಜಾ 
ಸಕಯವರರ್ು  ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಏಪಿರಲ 2022). ಈ ಯೋಜನೆಯನತು ಕಯೆತಡಬ್ಲತಿೂಎಸ್ ಡಿಬ 
ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸದ ಕಯರರ್, ಡಿ.ಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳನತು ಸಂಪ್ೂರ್ವವಯಗಿ ಬ್ಲಳಸಲಯಗಿಲಿ. 
ಕಯೆತಡಬ್ಲತಿೂಎಸ್ ಡಿಬಯಂದ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಪ್ೂರ್ವಗೊಳಿಸತರ್ುದಕೂ ಮತಂಚಿತ್ವಯಗಿಯೋ 
ಮ.ಪಾ ಡಿ.ಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಖರಿೋದಿ ಮಯಡಿರತರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೂೆರತ ೆ
ಮತ್ತು ಡಿಜಿ ಸ್ೆಟ್ ಗಳ ಕಯಯವನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತಯೆ ಬ್ಲಗೆಗ ಉತ್ುರರ್ು ಮೌನವಯಗಿತ್ತು. 

3.13.2 ಬಸ್ ಟ್ಮಿಗನ ಲ್ ನಿಮಿ ಗಸ ಲು ಸ ಧಳ ದ ದ  ೋ ಷ್ಯುಕ ೆ ಆಯ್ಕೆ 

ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ,'ಬ್ಲಳಯಳರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಯಸಗಿ ಬ್ಲಸ್ ಟ್ಮವನಲ ಮತ್ತು ವಯಣಿಜಾ ಸಂಕಿೋರ್ವದ 
ಮೆೋಲುಜೆವಗೆ' ₹ 3 ಕೂೆೋಟಿ ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟಂೆಡರ್ ಕರೆಯಲಯಯತ್ತ (ಮಯರ್ಚವ 2017) ಎಲಯಿ 
ಖಯಸಗಿ ಮತ್ತು ಐಷ್ಯರಯಮ ಬ್ಲಸಗಳ ಸ್ೆೋವಯೆತ ಒಂದೆೋ ಕಡಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತರ್ುದತ ಈ ಕಯಮಗಯರಿಯ 
ಉದೆುೋರ್ವಯಗಿತ್ತು. ಕಯಮಗಯರಿಯನತು ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ ₹ 3.00 ಕೂೆೋಟಿ  ಅಂದಯಜತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದತು (ಡಿಸ್ೆಂಬ್ಲರ್ 2017), ₹ 2.88 ಕೊೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಿಪ್ೂರ್ವಗೊಂಡಿದೆ (ಮಯರ್ಚವ 2019). 

ಕಯಮಗಯರಿಗಯಗಿ ಆಯಕ ಮಯಡಲಯದ ಸಾಳರ್ು ರೆೈಲೆವ ಕಳೆ ಸ್ೆೋತ್ತವಯೆ ಸಮೋಪ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ  ಗಮನಿಸಿದೆ (ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2021). ಖಯಸಗಿ ಬ್ಲಸ್ ನಿಲಯುರ್ದ ಬ್ಲಳಕಗೆಯಗಿ ರೆೈಲೆವ 
ಕಳೆ ಸ್ೆೋತ್ತವಯೆ ಎರಡೂ ಬ್ಲದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ುರದ ಅರೆಸಟರ್ ಅನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿದತು, ಬ್ಲಸ್ ಗಳು ಅದರ 
ಮೂಲಕ ಹಯದತಹೊೋಗಲತ ಅನತಮತಿಸದ ಕಯರರ್ ಈ ಸಾಳದ ಆಯಕಯತ ಅನತಚಿತ್ವಯಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ 
ಮ.ಪಾ, ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಖಯಸಗಿ ಬ್ಲಸ್ ನಿಲಯುರ್ಕಕೆ ವಿದತಾತ್ ಸಂಪ್ಕವ ಕಲ್ಲಪಸತರ್ ರ್ಾರ್ಸೆ್ಾ ಮಯಡಿಲಿ. ಹೊಸದಯಗಿ 
ಮೆೋಲುಜೆವಗೆೋರಿದ ಖಯಸಗಿ ಬ್ಲಸ್ ಟ್ಮವನಲ ಕಯಯವನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಯರರ್, ಸಂಕಿೋರ್ವದಲ್ಲಿ 
ನಿಮವಸಲಯದ ಹನೊುಂದತ ಅಂಗಡಿಗಳನತು ಬಯಡಿಗೆಗೆ ನಿೋಡಲತ ಸ್ಯಧಾವಯಗಲ್ಲಲಿ. ಮ.ಪಾ 
ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಜೆ.ಪಿ.ವಿ (ನವೆಂಬ್ಲರ್ 2021) ಸಮಯದಲ್ಲ,ಿ ಕಯಂಪೆಿಕ್ು ನಲ್ಲಿನ 
ಶೌರ್ಯಲಯಗಳು, ಮೂತಯರಲಯಗಳು, ವಯಶ್ ಬೆೋಸಿನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ನಿೋರಿನ ಟಯಾಪ ಗಳು 
ಕಯಯವನಿರ್ವಹಿಸದಿರತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅನೆೈಮವಲಾದಿಂದ ಕೂಡಿರತರ್ುದತ ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿರತರ್ುದನತು 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ ( ಪರದಶ್ಗಕ  3.2). ಹಿೋಗಯಗಿ, ನಿವೋೆರ್ನದ ದೊೋಷ್ಪ್ೂರಿತ್ ಆಯಕಯಂದ 
ಬ್ಲಸ್ ಟ್ಮವನಲ ಮತ್ತು ವಯಣಿಜಾ ಸಂಕಿೋರ್ವ ನಿಮಯವರ್ಕಕೆ ಮಯಡಿದ ₹ 2.88 ಕೂೆೋಟಿ ವೆಚ್ಚರ್ು 
ಫಲಪ್ರದವಯಗಿಲಿ. 
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ಪರದಶ್ಗಕ  3.2: ಬಳ್ಾಾರಿಯಲ್ಲಿ  ನಿ ಮಿಗಸ ಲಾದ ಖ್ಾಸ ಗಿ ಬಸ್ ಟ್ಮಿಗನಲ್ ಸಿಿತಿ 

   
ಜೆ.ಪಿ.ವಿ (09.11.2021) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಯಸಗಿ ಬ್ಲಸ್ 
ನಿಲಯುರ್ರ್ು ಕಯಯವನಿರ್ವಹಿಸದೆೋ ಇರತರ್ುದತ 

ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿದೆ. 
ಜೆ.ಪಿ.ವಿ (09.11.2021) ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ನೊೋಡಿದಂತೆ 
ಶೌರ್ಯಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತಯರಲಯಗಳ ಸಿಾತಿ 

ಎತ್ುರದ ತ್ಡೆಯ ಸಮಸ್ಾೆ ಬ್ಲಗೆಹರಿಸಲತ ರೆೈಲೆವ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗ ೆಪ್ರಸ್ಯುರ್ನೆ ಕಳುಹಿಸಲಯಗತರ್ುದತ ಮತ್ತು 
ನಿಮವಸಿದ ಅಂಗಡಿಗಳನತು ಹರಯಜತ ಮಯಡಲತ ಕರಮ ಕೈೆಗೂೆಳಳಲಯಗತರ್ುದತ ಎಂದತ ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು 
ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಏಪಿರಲ 2022).  ಆದರ,ೆ ಎಲಯಿರಿೋತಿಯ ಬ್ಲಸತಗಳ ಸಿೋವೆಯತ ಒಂದೆೋ ಕಡಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಗಲತ 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಕಯಮಗಯರಿಯ ಉದೆುೋರ್ರ್ು ಮೂರತ ರ್ಷ್ವವಯದರತ ಈಡೆೋರಿಲಿ. 

3.14  ಏಕರ ಪ ದರಪಟ್ಟಟ ಯನುು ಪರಿಷ್ೆ ರಿಸ ದ ಕಾರಣ ಬ  ಕೆ ಸಕ ೆ ನಷ್ಟ. 

ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳು (ಬ್ಲಳಯಳರಿ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) ಎಲಇಡಿ ಬೋದಿದಿೋಪ್ಗಳು, ಅಧಿಕ 
ಒತ್ುಡದ ಲೂೆೋಹದ ಹಯಲೆೈಡ ಬೋದಿ/ಫಿಡ ಲೆೈಟ್ ಗಳು, ಅಲಂಕಯರಿಕ ಅಡಡಲಯಗಿರತರ್ ಬೋದಿ ದಿೋಪ್ಗಳು, 
ಅಧಿಕ ಒತ್ುಡದ ಸ್ೊೋಡಿಯಂ ವೆೋಪ್ರ್  ಬೋದಿ ದಿೋಪ್ಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯಂತ್ಹ ವಿದತಾತ್ 
ಕಲೆಸಗಳನತು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈೆಗೆತಿುಕೂೆಂಡಿವೆ. ಪಿ.ಡಬ್ಲೂೂಿ.ಡಿ ಎಲೆಕಿಿಕಲ ಎಸ್.ಆರ್ ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲೆ 
ಈ ಐಟ್ಂಗಳಿಗ ೆಅಂದಯಜತಗಳನತು ತ್ಯಯರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್  ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಯದ ದರಗಳ ಹೊೋಲ್ಲಕಯೆತ ಮಯರತಕಟೆಟ ದರಗಳ ೆಂದಿಗೆ 
(ವಿದತಾತ್ ರ್ಸತುಗಳ ಸರಕತಪ್ಟಿಟ ಪ್ರತಿಗಳ ಪ್ರಕಯರ) ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳು ರ್ಯಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತರ್ ಮಯರತಕಟೆಟ 
ದರಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ತಚ ಎಂದತ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ವೆೈಪ್ರಿೋತ್ಾರ್ು ಮೂರತ ಮ.ಪ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಐದತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿದ ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲ4ಿ3 ₹ 1.29 ಕೂೆೋಟಿಗಳಷ್ತಟ ನಷ್ಟರ್ನತು ಸಕಯವರಕಕೆ ಉಂಟ್ತಮಯಡಿದೆ. 
ವಿರ್ರಗಳನತು ಅನುಬಂಧ 3.12 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ (2010-11 ಮತ್ತು 2014-15) ರ್ಯಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತರ್ ಎಲೆಕಿಿಕಲ ಎಸ್.ಆರ್ ಅನತು ಆಧರಿಸಿ 
ಅಂದಯಜತಗಳನತು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದತ ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿದೆ(ಏಪಿರಲ 2022). 
ಎಲೆಕಿಿಕಲ ಎಸ್ .ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ದರದ ಮಯಹಿತಿ ಅರಿತ್ತ, ಮಯರತಕಟೆಟ ದರಗಳಿಗ ೆಅನತಗತರ್ವಯಗಿ 
ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಎಲೆಕಿಿಕಲ ಎಸ್ ಆರ್ 2019-20 ಅನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳರ್ಂತೆ ಸಕಯವರರ್ು ಎಲಯಿ 

 
43  ಮೈಸ ರಣ - ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ 83 (₹ 13.77 ಲಕ್ಷ) ಮತಣು ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ 82 (₹ 0.77 ಲಕ್ಷ); ತಣಮಕ ರಣ - ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ 59 

ಮತಣು 60 (₹ 97.95 ಲಕ್ಷ), ವಿಜಯಪಣರ - ಪಾಯಕ್ೆೀಜ್ 56 (₹ 16.88 ಲಕ್ಷ). 
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ಯತ.ಎಲ.ಬಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನ ೆ ನಿೋಡಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2018). ಆದಯಗೂಾ, ಹಿಂದಿನ ರ್ಷ್ವಗಳ ಎಲಕೆಿಿಕಲ 
ಎಸ್ .ಆರ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ದರಗಳಿಂದಯಗಿ ಸಕಯವರದ ಬೊಕಕಸಕಕೆ ₹ 1.29 ಕೂೆೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಯಗಿದೆ 
ಎಂಬ್ಲತದತ ಸತ್ಾ. 

3.15  ಹ  ಚ್ುಚ ವರಿ ಐಟ್ಂಗಳಿಗ  ಪ ರಕ ಒಪಾಂ ದಗಳ ನುು ಕಾಯಗಗತಗ  ಳಿಸದಿರುವುದು 

ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ಕಂಡಿಕೆ 184(9) ಮತ್ತು 184(14) ರ ಪ್ರಕಯರ, ಮೂಲ ಅಂದಯಜನತು 
ಅನತಮೊೋದಿಸಿದ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಅನತಮೊೋದನೆಯ ನಂತ್ರವೋೆ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಐಟ್ಂಗಳನತು 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ರ್ಸತುಗಳಿಗ ೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪಯರ್ತಿಗಳು  
ಗತತಿುಗೆದಯರರೂೆಂದಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಪಿಪಗೆಯ ನಂತ್ರ ಪ್ೂರಕ ಒಪ್ಪಂದರ್ನತು ಮಯಡಿಕೂೆಳಳಬೆೋಕತ. 

ಈ ನಿಬ್ಲಂಧನೆಗ ೆ ವಿರತದಧವಯಗಿ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ-ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿದ ಮ.ಪಯಗಳು ಗತತಿುಗೆದಯರರೂೆಂದಿಗೆ ಪ್ೂರಕ 
ಒಪ್ಪಂದಗಳನತು ಮಯಡಿಕೂೆಳಳದೆ 52 ಪಯಾಕೋೆಜ ಗಳಲ್ಲಿ 17ರಲ್ಲ ಿ (33 ಪ್ರತಿರ್ತ್) 5544 ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ 
ರ್ಸತುಗಳನತು ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸಿದರ್ು. ಈ ರ್ಸತುಗಳ ಮೆೋಲೆ ಪಯರ್ತಿಸಿದ ಮೊತ್ು ₹ 1.38 ಕೂೆೋಟಿ. 

ರಯಜಾ ಸಕಯವರರ್ು ತ್ನು ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ (ಏಪಿರಲ 2022), ಪ್ರಿಷ್ೃತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ುರ್ು ಮೂಲ 
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ುದೊಳಗ ೆಇರತರ್ ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೂರಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿದ.ೆ 
ಕಪೆಿಡಬ್ಲೂಿೂ.ಡಿ ಕೂೆೋಡ ನ ನಿಬ್ಲಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಯರ ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ಐಟ್ಂಗಳಿಗ ೆ ಪ್ೂರಕ ಒಪ್ಪಂದದ 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತವಿಕಯೆನತು ಕಡಯಡಯಗೊಳಿಸಿರತರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು ಸಿವೋಕಯರಯಹವರ್ಲಿ. 

ತಿೋಮಾಗನ 

ಮಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕಗೆಳು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ್ ದತಯುಂರ್ವಿಲಿದ ೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ್ 
ತ್ನಿಖೆಗಳನತು ನಡೆಸದ ೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಕೈೆಗತೆಿುಕೂೆಂಡರ್ು, ಇದತ ಅವಯಸುವಿಕ ಅಂದಯಜತಗಳನತು 
ತ್ಯಯರಿಸಲತ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ. ಬ್ಲಹತತೆೋಕ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ವೆಚ್ಚರ್ು ನಿಗದಿತ್ ₹ 50 ಲಕ್ಷಕಿಕಂತ್ 
ಕಡಿಮೆಯರತರ್ುದರಿಂದ ಮ.ಪಾಗಳು ಸಪಷ್ಟವಯದ ಆಸಿುಗಳನತು ರಚಿಸಲತ ವಿಫಲವಯಗಿವೆ. 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಒಪಿಪಸತರ್ ಮೊದಲತ ಮ.ಪಾಗಳು ಸಧಳಗಳ ಲಭಾತೆಯನತು ಖಯತಿರಪ್ಡಿಸಲ್ಲಲಿ, ಇದರ 
ಪ್ರಿಣಯಮವಯಗಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ವಿಳಂಬ್ಲ ಮತ್ತು ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸದಿರತರ್ುದತ ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿತ್ತ. 

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಿರಯಯಲ್ಲಿನ ದೊೋಷ್ಗಳು ಹರ್ಕಯಸಿನ ರ್ಹಿವಯಟ್ತ, ಅನತಭರ್ ಮತ್ತು ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ 
ಅಹವವಯದ ಪ್ರಮತಖ ರ್ೃತಿುಪ್ರರ ಲಭಾತೆಯಂತ್ಹ ತಯಂತಿರಕ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸದ 
ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳ ಆಯಕಗೆ ಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ. 

ಏಕ ಬಡ ಗಳ ಸಿವೋಕಯರ, ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ ಸಪಂದಿಸದ ಟೆಂಡರ್ ದಯರರಿಗ ೆ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಅನಿಯಮತ್ 
ನಿೋಡತವಿಕೆ, ಬಡ ಗಳನತು ಅಸಮರ್ವನಿೋಯವಯಗಿ ತಿರಸಕರಿಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಬಡ ಸಿಂಧತತ್ವದ ಅರ್ಧಿ 
ಮತಗಿದ ನಂತ್ರರ್ು ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಿೋಡತರ್ುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳು 
ಮತ್ತು ಡಿಎಂಎಯ ಕಯಮಗಯರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಿರಯಯತ ಪಯರದರ್ವಕತೆ ಮತ್ತು 
ನಯಾಯೋಚಿತ್ತೆಯನತು ಹೊಂದಿಲಿವೆಂದತ ಕಂಡತಬ್ಲಂದಿದೆ. 

 
44   ಬಳ್ಾಳರ - 10 ವಸಣುಗ್ಳು (₹ 40.41 ಲಕ್ಷ), ಮೈಸ ರಣ - 20 ವಸಣುಗ್ಳು (₹ 77.46 ಲಕ್ಷ), ತಣಮಕ ರಣ - 16 

ವಸಣುಗ್ಳು (₹ 13.84 ಲಕ್ಷ), ವಿಜಯಪಣರ - 9 ವಸಣುಗ್ಳು (₹ 6.62 ಲಕ್ಷ). 
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ನಿಗದಿತ್ ಮಯನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳನತು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಿರ್ವಹಿಸತರ್ುದತ 
ಅನಿಯಮತ್, ತ್ಪಿಪಸಬ್ಲಹತದಯದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ತಚರ್ರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗ ೆಕಯರರ್ವಯಯತ್ತ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಯಮವಯಗಿ 
ಗತತಿುಗೆದಯರರಿಗ ೆ ಅನಗತ್ಾ ಲಯಭವಯಯತ್ತ. ಅಸಮಪ್ವಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
ಕಯಯವಗತ್ಗೊಳಿಸತವಿಕಯೆಂದಯಗಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಯದ ಸವತ್ತುಗಳು ಬ್ಲಳಕೆಯಯಗದೆ 
ಉಳಿದಿರತರ್ ನಿದರ್ವನಗಳ  ಇವೆ. 

ಶ್ಫಾರಸ ುಗ ಳ ು 

• ಅನಹಗ ಬಿಡಡರ್ ಗಳ  ಆಯ್ಕೆ ಗ  ಕಾರಣವಾಗುವ ಟ ಂಡರ್ ಪರಕ್ರರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ನ ಅಕರಮಗಳಿ ಗ  
ಜವಾಬಾಾರಿಯನು ು ನಿಗದಿಪಡಿಸ ಬ ೋ ಕಾಗಿದ . 

•  ತಪ್ಪಾತಸ ಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಮೋಲ  ಹ   ಣ ಗಾರಿಕ ಯನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸ ುವುದರ  ಂದಿಗ  ಕಾಮ ಗಾರಿಗಳ  
ಅನುಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ  ಉಂಟಾಗು ವ ತಪ್ಪಾಸ ಬಹು ದಾದ/ಹ  ಚ್ುಚ ವರಿ ವ ಚ್ಚ ವನುು ವಸ  ಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಕರಮ 
ಕ ೈಗ  ಳ ಾಬಹು ದು. 
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