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ಅನುಬಂಧ-೨.೧ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೨.೫ ಪುಟ 14) 

ಎಮ್ಎಸ್ಎ ಅನುಸಾರ ಯೋಜನೆಯ ಮೈಲುಗಲುುಗಳು 
ಕ್ರಮ 

ಸಂಖ್ೆೆ ಮೈಲುಗಲುು ತಾಂತ್ರರಕ್ ಸಂಯೋಜಕ್ರು ಒದಗಿಸಬೋೆಕಾಗಿದುುದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದು ಸಮಯ 
ಎಮ್್ಎಸ್್ಎ ಅನುಸಾರ ಶೆೋಕ್ಡಾವಾರು 

ಪಾವತ್ರ ಮಾಡಿದ ಪಾವತ್ರಗಳು 

1 ಗುತ್ತಗಿ್ ಕರಾರಿಗ್ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು 

ಗುತ್ತಗಿ್ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ೇಕಡಾ ೧೦ರಷ್ುು 
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗಾಯರಂಟಿ. 
ಕ2್ವಿನ ವಿನ್ಾಯಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ುಿ 
ಅನುಷ್ಾಾನಕಾಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯಯೇಜನ್್  

ಗುತ್ತಗಿ್ ಕರಾರಿಗ್ ಸಹಿ 

ಹಾಕುವ ದ್ಧನ್ಾಂಕ ಶೂನಯ 

 

 

ಯೇಜನ್್ರ್ು ಮೂಲ್ 
ವ್ೇಳಾಪಟಿುಯಂದ 
ಪಲ್ಲಟಗ್ೂಂಡಿರುವುದರಿಂದ 
ಯೇಜನ್್ರ್ 

ಮೈಲಿಗಲ್ುಲಗಳಿಗ್ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಪಾವತ್ತಗಳನುು 
ನಿರ್ಂತ್ತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ 

2 

ಅಂತ್ತಮ ಎಫ್ಅರ್ಎಸ್ ಮತ್ುಿ 
ಎಸ್ಅರ್ಎಸ್ ಇವುಗಳಿಗ್ 
ಇಲಾಖರ್ ಸಮಮತ್ತ 

ಅಂತ್ತಮ ಎಫ್ಅರ್ಎಸ್ ಮತ್ುಿ ಎಸ್ಅರ್ಎಸ್ ಟಿ+11 ವಾರಗಳು ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚ್ಚದ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೧೫ರಷ್ುು 

3 

ವಯವಸ್ೆ ವಿನ್ಾಯಸ ದಾಖಲ್ ಮತ್ುಿ 
ಪರಿೇಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ, ಪರಿೇಕ್ಷಾ 
ಪಿಕರಣಗಳು ಮತ್ುಿ ಪರಿೇಕ್ಷಾ 
ದಾಖಲ್ಗಳಿಗ್ ಇಲಾಖ್ರ್ ಸಮಮತ್ತ 

ವಯವಸ್ೆರ್ ಪಿಮುಖ ಕಾರಾಯಂಶಗಳು ಮತ್ುಿ 
ಅವುಗಳ ಸಂಯೇಜನ್್, ತಾಂತ್ತಕಿ/ವಯವಸ್ೆರ್ 

ವಿನ್ಾಯಸ ದಾಖಲ್, ಬಳಕದ್ಾರರ ಅಂತ್ರ-

ಸಂಪಕಯ ಸಾಧನ್್ಗಳ ವಿನ್ಾಯಸ, ಭದತಿಾ 
ಕಾರ್ಯವಿನ್ಾಯಸ ಮತ್ುಿ ನಿೇತ್ತಗಳು, ನ್್ಟವಕ್ಯ 
ಕಾರ್ಯವಿನ್ಾಯಸ, ದತಾಂಿಶದ ಬಾಯಕಪ್ ಮತ್ುಿ 
ಮರುಪಡರ್ುವಿಕ್ ತ್ಂತ್ಿ, ಇತಾಯದ್ಧಗಳ 
ಕಾರ್ಯವಿನ್ಾಯಸ 

ಟಿ+25 ವಾರಗಳು ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚ್ಚದ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೧೫ರಷ್ುು 

4 

ಡ್ೇಟಾ ಸ್ಂಟರ ಮತ್ುಿ ಡಿಸಾಸುರ 

ರಿಕವರಿ ಸ್ಂಟರ್ಗಾಗಿ ತಾಂತ್ತಕಿ 
ಪರಿಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಸೂಚಿಸಲಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಐಟಿ 
ಉಪಕರಣಗಳ (ಹಾರ್್ಯವ್ೇರ 

ಮತ್ುಿ ನ್್ಟ್ವರ್ಯಂಗ್ 

ಡ್ೇಟಾ ಸ್ಂಟರ್ನಲಿಲ ನ್್ಟ್ವಕಯ, ಸವಯರ್ಗಳು, 
ಸಂಗಹಿಣ್, ಸಿಸುಮ್ ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಇತಾಯದ್ಧಗಳನುು 
ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುವ ಐಟಿ ಮೂಲ್ಸೌಕರ್ಯ 
ನಿಯೇಜನ್್. 

ಟಿ+36 ವಾರಗಳು 
ಡ್ೇಟಾ ಸ್ಂಟರ ಮತ್ುಿ ಡಿಸಾಸುರ ರಿಕವರಿ 
ಸ್ಂಟರ್ಗಾಗಿನ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚ್ಚದ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೬೦ರಷ್ುು 
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ಸಾಧನಗಳನುು ಒಳಗ್ೂಂಡಂತ್) 
ವಿತ್ರಣ್ ಮತ್ುಿ ನಿಯೇಜನ್ ್

5 

ಮೂರನ್್ೇ ವಯರ್ರಿ್ ಸಮಮತ್ತ 
ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಮತ್ುಿ ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಮಮತ್ತ ಪರಿೇಕ್ಷಗ್ಾಗಿ ಕ್2 
ಸಾಫು್ವ್ೇರ್ನ ಎಲಾಲ 
ಮಾಡೂಯಲ್ಗಳ ಸಲಿಲಕ ್

ಎಲಾಲ ಸ್ೇವಗ್ಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ, 
ಕಸುಮೈಸ ಮಾಡಿದ, ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಅಪ್ಲಲಕ್ೇಶನ್ 

ಸಾಫು್ವ್ೇರ  

(ಮೂರನ್್ೇ ವಯರ್ರಿ್ ಸಮಮತ್ತ ಪರಿೇಕ್ಷ ್ಮತ್ುಿ 
ಬಳಕ್ದಾರರ ಸಮಮತ್ತ ಪರಿೇಕ್ಷಗ್ಾಗಿ ಸಾಫು್ವ್ೇರ 

ಸಲಿಲಸುವ ಮೊದಲ್ು, ತಾಂತ್ತಿಕ ಸಂಯೇಜಕರು 
ಸವಯ ರಿೇತ್ತರ್ ಆಂತ್ರಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷರ್ನುು 
ನಡ್ಸಬ್ೇಕು ಮತ್ುಿ ಅಂತ್ಹ ಆಂತ್ರಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷ್ರ್ 

ಸಮರ್ದಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸಲಾದ ಎಲಾಲ 
ಸಮಸ್ಯಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸಬ್ೇಕು). ಪರಿೇಕ್ಷ್ರ್ 

ಸಮರ್ದಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸಲಾದ ಸಮಸ್ಯಗಳ 
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ುಿ ಪರಿಹಾರದ 
ವರದ್ಧಗಳ್ ಂದ್ಧಗ್ ಕ2್ವಿಗಾಗಿ ನಡ್ಸಿದ ವಿವಿಧ 
ಪರಿೇಕ್ಷಗ್ಳ ವರದ್ಧಗಳು. 

ಟಿ+37 ವಾರಗಳು ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚ್ಚದ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೧೫ರಷ್ುು 

6 

ಅಪ್ಲಲಕ್ೇಶನ್ ಸಾಫು್ವ್ೇರ್ನ ಎಲಾಲ 
ಮಾಡೂಯಲ್ಗಳ ಮೂರನ್್ೇ ವಯರ್ಿ 
ತ್ಪಾಸಣ್ ಮತ್ುಿ ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಮಮತ್ತ ಪರಿೇಕ್ಷ್ರ್ಲಿಲ ಕಂಡುಬಂದ 
ಸಮಸ್ಯಗಳನುು ರ್ಶಸಿವರಾಗಿ 
ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ. 

ಅಪ್ಲಲಕ್ೇಶನ್ ಸಾಫು್ವ್ೇರ್ನ ಅನುಮೊೇದನ್್ ಮತ್ುಿ 
ಸಮಮತ್ತಗಾಗಿ.  
ಮೂರನ್್ೇ ವಯರ್ಿ ಪರಿಶ್ೂೇಧಕರ ಮೂಲ್ಕ 
ಪರಿಶೇಲಿಸಲಾದ ಅಪ್ಲಲಕ್ೇಶನ್ ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಅನುು 
ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು 

ಟಿ+41 ವಾರಗಳು ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚ್ಚದ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೨೦ರಷ್ುು 

7 

ಹಂತ್-೧ರ ಅಡಿರ್ಲಿಲನ 
ಖಜಾನ್್ಗಳಲಿಲ ಸಂಪೂಣಯ 
ಹಾರ್್ಯವ್ೇರ ಮತ್ುಿ ನ್್ಟ್ವಕಯ 
ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕ ್

ಹಂತ್-೧ರ ಅಡಿರ್ಲಿಲನ ಎಲಾಲ ಖಜಾನ್್ಗಳಲಿಲ 
ಹಾರ್್ಯವ್ೇರ, ನ್್ಟ್ವಕಯ ಮತ್ುಿ ಸಿಸುಮ್್ಗಳ 
ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಲ್ಭಯತ್, 
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ್, ವಿಶಾವಸಾಹಯತ್ ಮತ್ುಿ ಭದತಿಾ 
ಪರಿೇಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ ್

ಟಿ+41 ವಾರಗಳು ಜಿಲಾಲ/ಉಪ-ಖಜಾನ್್ಗಳ ಮೇಲಿನ 
ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚದ ಶ್ೇಕಡಾ ೪೫ರಷ್ುು 
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8 

ಹಂತ್-2ರ ಅಡಿರ್ಲಿಲನ 
ಖಜಾನ್್ಗಳಲಿಲ ಸಂಪೂಣಯ 
ಹಾರ್್ಯವ್ೇರ ಮತ್ುಿ ನ್್ಟ್ವಕಯ 
ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕ ್

ಹಂತ್-೨ರ ಅಡಿರ್ಲಿಲನ ಎಲಾಲ ಖಜಾನ್ಗ್ಳಲಿಲ 
ಹಾರ್್ಯವ್ೇರ, ನ್್ಟ್ವಕಯ ಮತ್ುಿ ಸಿಸುಮ್್ಗಳ 
ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಲ್ಭಯತ್, 
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ್, ವಿಶಾವಸಾಹಯತ್ ಮತ್ುಿ ಭದತಿಾ 
ಪರಿೇಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ ್

43 ವಾರಗಳು ಜಿಲಾಲ/ಉಪ-ಖಜಾನ್್ಗಳ ಮೇಲಿನ 
ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚದ ಶ್ೇಕಡಾ ೪೫ರಷ್ುು 

9 

ಕ್2 ಅಪ್ಲಲಕೇ್ಶನ್ ಸಾಫು್ವ್ೇರ್ನ 
ಎಲಾಲ ಮಾಡೂಯಲ್ಗಳ 
ಕಾರಾಯರಂಭ್    (ಗ್ೂೇ-
ಲ್ೈವ್) 

ದ್ೂೇಷ್ಮುಕಿ ಕ್೨ ತ್ಂತಾಿಂಶ ಇತಾಯದ್ಧ. ಆರ್ದ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳಿಗ್ ಅಂತ್ತಮ ಬಳಕದ್ಾರರ 
ತ್ರಬ್ೇತ್ತರ್ನುು ಪೂಣಯಗ್ೂಳಿಸುವುದು. 
ಎಂಟರ್ಪೈ್ಸ ಮಾಯನ್ೇ್ಜ್ಮಂಟ ಸಿಸುಮ್ 

(ಇಎಂಎಸ) ಬಳಸಿಕ್ೂಂಡು ಎಸ್ಎಲ್ಎ 
ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ ಮತ್ುಿ ಮಾಪನ ವಯವಸ್ೆ. ಕಾಲ 

ಸ್ಂಟರ ಕಾರಾಯಚ್ರಣಗ್ಳಿಗ್ ಸವರ್ಂಚಾಲಿತ್ 
ಪರಿಹಾರದ್ೂಂದ್ಧಗ್ ಕಾಲ ಸಂ್ಟರ 

ಕಾರಾಯಚ್ರಣಗ್ಳು. 
ಸಂವಹನ ನಿವಯಹಣ್ ಯೇಜನ್ರ್ ಅನುಷ್ಾಾನ 

51 ವಾರಗಳು 

ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚ್ಚದ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೧೫ರಷ್ುು 
ಡ್ೇಟಾ ಸ್ಂಟರ ಮತ್ುಿ ಡಿಸಾಸುರ ರಿಕವರಿ 
ಸ್ಂಟರ್ಗಾಗಿನ ಸಂಪೂಣಯ ಬಂಡವಾಳ 
ವ್ಚ್ಚದ ಶ್ೇಕಡಾ ೧೫ರಷ್ುು 
 

10 

ಕ್2ವಿಗ ್ವಗಾಯಂತ್ರಗ್ೂಂಡ 
ಎಲಾಲ ಖಜಾನ್್ಗಳ್ ಂದ್ಧಗ್ ಡೇ್ಟಾ 
ಸ್ಂಟರ ಮತ್ುಿ ಡಿಸಾಸುರ ರಿಕವರಿ 
ಸ್ಂಟರ್ಗಳ ಕಾರಾಯಚ್ರಣ್ 
ಪಾಿರಂಭ 

ಎಲಾಲ ಖಜಾನ್್ಗಳ ಬಳಕದ್ಾರರು ಅಪ್ಲಲಕ್ೇಶನ್ 

ಸಾಫು್ವ್ೇರ್ನ ಎಲಾಲ ಮಾಡೂಯಲ್ಗಳನುು 
ಬಳಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗುವಂತ್ ಕಾರಾಯಚ್ರಣಗ್ಳ 
ಆರಂಭ. 
ಇದು ಪರಿೇಕ್ಷಾರ್ಯ ಕಾರಾಯರಂಭ ಮತ್ುಿ 
ಕಾರಾಯಚ್ರಣ್ ಎರಡೂ ಹಂತ್ಗಳ ಕ್ೂನ್್ರ್ 

ಹಂತ್ 

58 ವಾರಗಳು 
ಡ್ೇಟಾ ಸ್ಂಟರ ಮತ್ುಿ ಡಿಸಾಸುರ ರಿಕವರಿ 
ಸ್ಂಟರ್ಗಾಗಿನ ಸಂಪೂಣಯ ಬಂಡವಾಳ 
ವ್ಚ್ಚದ ಶ್ೇಕಡಾ ೧೦ರಷ್ುು 

11 
ಇತ್ರ ಎಲಾಲ ಸೆಳಗಳಲಿಲ ಕ2್ 
ಸಾಫು್ವ್ೇರ್ನ ಕಾರಾಯರಂಭ 

ದ್ೂೇಷ್ಮುಕಿ ಕ2್ ತ್ಂತಾಿಂಶ ಇತಾಯದ್ಧ. ಆರ್ದ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳಿಗ್ ಅಂತ್ತಮ ಬಳಕದ್ಾರರ 
ತ್ರಬ್ೇತ್ತರ್ನುು ಪೂಣಯಗ್ೂಳಿಸುವುದು. 
ಎಂಟರ್ಪೈ್ಸ ಮಾಯನ್ೇ್ಜ್ಮಂಟ ಸಿಸುಮ್ 

ಬಳಸಿಕ್ೂಂಡು ಎಸ್ಎಲ್ಎ ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ ಮತ್ುಿ 
ಮಾಪನ ವಯವಸ್ೆ. ಕಾಲ ಸಂ್ಟರ 

70 ವಾರಗಳು 

ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚ್ಚದ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೧೦ರಷ್ುು; 
ಡ್ೇಟಾ ಸ್ಂಟರ ಮತ್ುಿ ಡಿಸಾಸುರ ರಿಕವರಿ 
ಸ್ಂಟರ್ಗಾಗಿನ ಸಂಪೂಣಯ ಬಂಡವಾಳ 
ವ್ಚ್ಚದ ಶ್ೇಕಡಾ ೧೦ರಷ್ುು; 
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ಕಾರಾಯಚ್ರಣಗ್ಳಿಗ್ ಸವರ್ಂಚಾಲಿತ್ 
ಪರಿಹಾರದ್ೂಂದ್ಧಗ್ ಕಾಲ ಸಂ್ಟರ 

ಕಾರಾಯಚ್ರಣಗ್ಳು. 
ಸಂವಹನ ನಿವಯಹಣ್ ಯೇಜನ್ರ್ ಅನುಷ್ಾಾನ 

ಜಿಲಾಲ/ಉಪ-ಖಜಾನ್್ಗಳ ಮೇಲಿನ 
ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚದ ಶ್ೇಕಡಾ ೧೦ರಷ್ುು; 
ಗ್ೂೇ-ಲ್ೈವ್ ಮುಂಚಿನ 
ಸಂಪೂಣಯ ಕಾರಾಯಚ್ರಣ್ ಮತ್ು ಿ
ನಿವಯಹಣ್ ವ್ಚ್ಚ 

12 

ಕ್2ವಿನ್್ೂಂದ್ಧಗ್ ಎಲಾಲ ರಾಜಯ 
ಸಕಾಯರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳ 
ಏರ್ೇಕರಣವನುು 
ಪೂಣಯಗ್ೂಳಿಸುವುದು 

ಪಿತ್ತ ಇಲಾಖ್ರ್ ನ್ಾಮನಿದ್ೇಯಶತ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ತ್ರಬೇ್ತ್ತ. 
ಕ್ಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕ್ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಡ್). 
ಎಲಾಲ ಇಲಾಖ್ಗಳಿಂದ ಕ2್ ಅಪ್ಲಲಕೇ್ಶನ್ 

ತ್ಂತಾಂಿಶದ ಬಳಕ್ರ್ ಪಾಿರಂಭ. 

122 ವಾರಗಳು 

ಸಾಫು್ವ್ೇರ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚ್ಚದ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೧೦ರಷ್ುು; 
ಡ್ೇಟಾ ಸ್ಂಟರ ಮತ್ುಿ ಡಿಸಾಸುರ ರಿಕವರಿ 
ಸ್ಂಟರ್ಗಾಗಿನ ಸಂಪೂಣಯ ಬಂಡವಾಳ 
ವ್ಚ್ಚದ ಶ್ೇಕಡಾ ೫ರಷ್ುು; 

13 

ಕಾರಾಯಚ್ರಣ್ ಮತ್ುಿ 
ನಿವಯಹಣ್ ತೈ್ಮಾಸಿಕ ಬ್ಂಬಲ್ 
 

ಖಜಾನ್್ ಇಲಾಖ್ರ್ ಕರ್ಪಟಿುಗ್ ಅನುಷ್ಾಾನ 
ನಂತ್ರದ ಬ್ಂಬಲ್ ಮತ್ುಿ ಕ2್ ಅಪ್ಲಲಕ್ೇಶನ್್ಗಾಗಿನ  
ದ್ೈನಂದ್ಧನ/ಸಾಪಾಹಿಿಕ/ಪಾಕ್ಷಿಕ/ಮಾಸಿಕ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ್ ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ ವರದ್ಧಗಳಿಗಾಗಿ 
ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ವರದ್ಧಗಳು 

70 ವಾರಗಳು   
(ಎಲಾಲ ೭೨ ಸೆಳಗಳಲಿಲ 
ಕಾರಾಯರಂಭ 
ಮಾಡಿದ ದ್ಧನ್ಾಂಕದ್ಧಂದ 
ಕಾರಾಯಚ್ರಣ್ ಮತ್ುಿ 
ಮೇಲಿವಚಾರಣ)್ 

(೭೨ ತ್ತಂಗಳು ಅರ್ವಾ 
೨೪ ತ್ೈಮಾಸಿಕ) 

ಎಸ್ಎಲ್ಎ ಅನುಸಾರ ದಂಡಗಳಿಗ ್
ಒಳಪಟಿುರುವ ಸಿಸಿಎನ್್ ಮಾನವ-ಮಾಸಿಕ 
ದರಗಳನುು ಹ್ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ 
ಕಾರಾಯಚ್ರಣ್ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ 
ವ್ಚ್ಚದ 1/24ನ್್ೇ ಭಾಗ 
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ಅನುಬಂಧ-೨.೨ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೨.6.5 ಪುಟ 19) 

ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯನುು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾದ ಹೆಚುುವರಿ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಹೊರಯೆನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್:ಖೆ್ು 

  

ಎಮ್್ಎಸ್್ಎ ಪರಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರರಂಭದ ದಿನಾಂಕ್ 18 ಅಕ್ೂುೇಬರ್ 2011 
ಎಮ್್ಎಸ್್ಎ ಪರಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಂತ್ವನುು ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೆೋಕಿದು ದಿನಾಂಕ್ 19 ಫ್ಬಿವರಿ 2013 

ಎಮ್್ಎಸ್್ಎ ಪರಕಾರ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆ ಅವಧಿಯ 

ಪಾರರಂಭದ ದಿನಾಂಕ್ 
19 ಫ್ಬಿವರಿ 2013 

ಅಭಿವೃದಿಿಯ ನಂತ್ರ ಮೊದಲ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ನ ವಾಸುವಿಕ್ ಕಾರ್ಾಾರಂಭದ 
ದಿನಾಂಕ್ 

ಸ್ಪುಂಬರ್ 2015 

ಮೊದಲ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ನ ಕಾರ್ಾಾರಂಭದಿಂದ ಆರು ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯನುು 
ಪೂಣಾಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ್ 

ಸ್ಪುಂಬರ್ 2021 

ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ ಒಪಪಂದದ ನವಿೋಕ್ರಣದ ದಿನಾಂಕ್ ಸ್ಪುಂಬರ್ 2019 
ಮೂಲ ಒಪಪಂದದ ಪರಕಾರ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ ಒಪಪಂದ 
ವೆಚು 

₹34.29 ಕೂ್ೇಟಿ 

ಮೂಲ ಒಪಪಂದದ ಪರಕಾರ ವಷ್ಾವಂದಕೆಕ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು 
ನಿವಾಹಣೆಯ ಒಪಪಂದದ ಅನುಪಾತ್ದ ವೆಚು 

₹5.71 ಕೂ್ೇಟಿ 

ಪರಿಷ್ೃತ್ ಒಪಪಂದದ ಪರಕಾರ ಐದು ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ 
ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ ವೆಚು 

₹125.44 ಕೂ್ೇಟಿ 

ಮೂಲ ಒಪಪಂದದ ಪರಕಾರ ವಷ್ಾವಂದಕೆಕ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು 
ನಿವಾಹಣೆಯ ಒಪಪಂದದ ಅನುಪಾತ್ದ ವೆಚು 

₹25.08 ಕೂ್ೇಟಿ 

ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲು ಆರಂಭಿಕ್ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಾಾರಂಭ 
ದಿನಾಂಕ್ವನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಎರಡ್ು ವಷ್ಾಗಳ ಕಾಲ ವೆೋಳಾಪಟ್ಟಟ 
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ 

ಅವಧಿಯ ನಷ್ಟ 

ಕನಿಷ್ಾ 2 ವಷ್ಯಗಳು 

ತ್ಪ್ಪಪಸಬಹುದಾಗಿದು ಹೆಚುುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರ ೆ
(2*25.08 ಕೊೋಟ್ಟ=50.17 ಕೊೋಟ್ಟ-2*5.71 ಕೊೋಟ್ಟ= 11.42 ಕೊೋಟ್ಟ) 

₹38.75 ಕೂ್ೇಟಿ 
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ಅನುಬಂಧ-೨.3 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೨.7.೧ ಪುಟ 25) 

ಎಸ್್ಆರ್್ಎಸ್್, ಎಸ್್ಡಿಡಿ ಮತ್ುು ಎಸ್್ಆರ್್ಎಸ್್ ಸಮೋಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ವಾರು ಸಿಿತ್ರ 
 

ಕಿಮ 

ಸಂಖ್ಯ ಮಾಡೂಯಲ್ ಹ್ಸರು ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ 
ಸಿೆತ್ತ/ದಾಖಲಾತ್ತ 

ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ 
ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 
ದ್ಧನ್ಾಂಕ 

ಎಸ್ಡಿಡಿ ಸಿೆತ್ತ 
ಎಸ್ಡಿಡಿ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದ 
ದ್ಧನ್ಾಂಕ 

ಇಲಾಖ್ಯಂದ 
ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ 

ದಾಖಲರ್್ ಸಮೇಕ್ಷ ್
1 ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ 1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 15-೦೩-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
2 ಬಿಲ್ ಸಂಸಾರಣ್ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 29-೦೫-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
3 ಎಸ್ಎಸ್ಪ್ಲ (ಆವೃತ್ತಿ 1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 08-೦೭-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
4 ಬಿಎಮ್್ಎಸ್ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 08-೦೭-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
5 ಬಿಲ ತ್ರಾರಿಕ ್ಮತ್ುಿ ಸಲಿಲಕ ್(ಆವೃತ್ತ ಿ

1.4) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 19-೦೮-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 

6 ಪ್ಲಂಚ್ಣಿ (ಆವೃತ್ತಿ 1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 31-೦೮-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
7 ಎನ್್ಪ್ಲಎಸ್ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 31-೦೮-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
8 ಠ್ೇವಣಿಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ 1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 05-೧೦-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
9 ಪಾವತ್ತ್ಅಧಿಕಾರ (ಆವೃತ್ತಿ 1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 22-೧೦-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
10 ಪ್ಲಆರ್ಐ್ಲಕ್ಾಗಳು್(ಆವೃತ್ತಿ 1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 27-೧೨-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
11 ಬಜ್ಟ ನಿರ್ಂತ್ಿಣ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 02-೦೧-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
12 ಸಾಮಾನಯ್ಆಡಳಿತ್- ಸಾಂಸಿೆಕ್ರಚ್ನ್್ 

(ಆವೃತ್ತಿ 1.4) 
ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 19-೦೩-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

12a ಸಾಮಾನಯ್ಆಡಳಿತ್ –್ಎಮ್್ಡಿಎಮ್್ 
(ಆವೃತ್ತಿ 1.4) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 19-೦೩-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

12b ಸಾಮಾನಯ್ಆಡಳಿತ್ - ಸಾಮಾನಯ ಕಾರ್ಯ 
ಮತ್ುಿ ಭದಿತ್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.4) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 29-೦೫-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

12c ಸಾಮಾನಯ್ಆಡಳಿತ್ - ಕಾರ್ಯಹರಿವು  
(ಆವೃತ್ತಿ 1.5) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 26-೦೮-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

13 ಲಕ್ಾಪತ್ಿ ಸಂಕಲ್ನ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 12/12/2014, 

18/02/2015, 

23/02/2015, 

23/04/2015, 

18/2/2016 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

14 ಹ್ಚ್ಬಿಎ್ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.2) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 06-೦೬-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಭಾಗಶಃ 
ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 

15 ಭಧಿತ್್ಕ್ೂಠಡಿ್ಮತ್ುಿ ದಾಸಾನಿು 
ನಿವಯಃಣ್್(ಆವೃತ್ತಿ 1.2) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 09-೦೬-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

16 ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ೂೇಧನ್ಾ್ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ (ಆವೃತ್ತಿ 
1.1) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 09-೦೬-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

17 ದಾಖಲ್್ನಿವಯಹಣಾ್ವಯವಸ್ೆ್(ಆವೃತ್ತ ಿ
1.1) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 20-೦೮-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

18 ಆರ್ಥಯಕ್ನಿವಯಹಣ ್(ಆವೃತ್ತ ಿ1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 11-೧೧-14 ಇನೂು್ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
19 ಬಜ್ಟ್್ತ್ರಾರಿಕ್್(ಆವೃತ್ತಿ 1.2) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 19-೧೨-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
20 ಖಜಾನ್್್ತ್ಪಾಸಣ್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.1) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 01-೦೧-16 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
21 ನಗದು್ನಿವಯಹಣ್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 17-೦೨-16 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
22 ಎನ್್ಟಿಟಿ (ಆವೃತ್ತಿ 1.1) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 18-೦೮-18 ಇನೂು್ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
23 ಎಎಲ್ಎಮ್್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.0) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 18-೦೮-18 ಇನೂು್ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
24 ವ್ಚ್ಚ್ಮೇಲಿವಚಾರಣ್್(ಆವೃತ್ತ ಿ1.1) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 18-೦೮-18 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಅಕ್ೂುೇಬರ್ 

2019 

ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
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ಅನುಬಂಧ-೨.೪ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೨.೮.೩ ಪುಟ 33) 

ಸಿಸಿಎನ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನುು ತೊೋರಿಸುವ ಕೊೋಷ್ಟಕ್ 
ಸಿಸಿಎನ್್್
ಸಂಖ್ಯ 

ಭಾಗ್ಎ್–್ಪಾಿರಂಭ ಭಾಗ್ಬಿ್-್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಬದಲಾವಣೆಯ್ವಿವರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ್ಕಾರಣ ಪರಿಹಾರದ್ಸಂಕ್ಷಿಪು್
ವಿವರಣೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಎಸಿಸಿಸಿಆರ್್ 
18 

ಇ-ಸಿವೇಕೃತ್ತ ಪಾವತ್ತಪಟಿುರ್ನುು 
ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗಿದುದ ಮತ್ುಿ ಪಾವತ್ತ 
ಸಿೆತ್ತರ್ನುು ಬಾಯಂಕ್ನಿಂದ 
ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲದ್ಧರುವ ಚ್ಲ್ನ್್ಗಳ 
ಪಾವತ್ತ ಸಿೆತ್ತರ್ನುು ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸಲ್ು 
ಬದಲಾವಣ್ ವಿನಂತ್ತ 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಎಸಿಆರ್್ 10 ತ್ತದುದಪಡಿ ಕ್ೂೇರಿಕ್ ಸಲಿಲಕ್ : 
೧. ಬಾಹಯ ಏಜ್ನಿಿ ಪಾವತ್ತಗಾಗಿ ಸಿಸುಮ್ 

ತ್ತದುದಪಡಿರ್ನುು ಅನುಮತ್ತಸಬಾರದು 
(ವೇಚ್ರ ಸಂಖ್ಯ) 
೨.  ಸಿಆರ್ ಅನುು ರಚಿಸುವಾಗ 
ವೇಚ್ರ /ಚ್ಲ್ನ್್ನ ವಿವರಗಳನುು 
ಪಡ್ರ್ಲ್ು ವೇಚ್ರ ಸಂಖ್ಯ 
ನ್್ೂೇಡಿ/ಚ್ಲ್ನ್ ಹ್ೈಪರ್ಲಿಂಕ ನ್್ೂೇಡಿ 
ಆಯ್ಕಾ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿ 
೩. ವಷ್ಯ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿದ ತ್ತದುದಪಡಿ : ಆರ್ಥಯಕ 
ವಷ್ಯದ ಬದಲ್ು ಕಾಯಲ್ಂಡರ್  ವಷ್ಯ 
ತ್ೂೇರಿಸಬ್ೇಕು 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಎಸಿಆರ್್ 15 ಅವಧಿ ಮೇರಿದ ಶಲ್ುಾಗಳ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ 
ಕಡಿಮಗ್ೂಳಿಸುವಿಕ್ಗ್ ಕಛ್ೇರಿ 
ಮುಖಯಸೆರ ಪಾತ್ಿಕ್ಾ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುಕೂಲ್ತ್ 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಬಿಸಿ 10 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಾರ್ಯಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು: 
ಹಣ ಸಿವೇಕೃತ್ತದಾರರಿಗ್ 
(ಡಿಡಿಒ/ಸಿಒ/ಸಿಸಿಒ/ಡಿಡಿಒಗಳ ಗುಂಪು) 
ಅವರಿಗ್ ಬಿಡುಗಡ್ರಾದ ಹಣದ 
ಕುರಿತ್ು  ಎಸ್ಎಂಎಸ ಸೂಚ್ನ್್ರ್ನುು 
ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕು 

ಪ್ಲಎಸ್ ಅವರ್ೂಂದ್ಧಗ್ 
ಚ್ಚಿಯಸಿದಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಎಮ್್ಡಿಎಮ್್ 
25 

ಪಿತ್ತ ಆರ್ವಯರ್ ಸಾಲಿಗ್, ಬಿಲ್ 
ಪಿಕಾರ-ಕ್ಲೈಮ್್  ಪಿಕಾರ-ಮೊತ್ಿದ 
ಮತ್ತರ್ ಅನುಸಾರ ಸಿಎಸ್ಒ ಆಯ್ಕಾಗ್ 
ಬದಲಾವಣ್ ಕ್ೂೇರಿಕ್ ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕು 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಆರ್್ಇಸಿ 13 ಜಿಎಸ್ಟಿ/ವಾಯಟ್ ಮರುಪಾವತ್ತ ಆದ್ೇಶ 
ಮತ್ುಿ ಬಿಲ ರಚ್ನ್್ ಪರದ್ರ್ಲಿಲ  
ಜಿಎಸ್ಟಿ/ವಾಯಟ್ ಮರುಪಾವತ್ತ 
ತ್ರಾರಕ ಕಾರ್ಯಕಾಾಗಿ  ಡಿಡಿಒ 
ಪಾತ್ಿದ ದೃಢೇಕರಣವನುು 
ತ್ಗ್ದುಹಾಕುವುದು. 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 

ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೧ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧.೧ ಪುಟ 38) 
ಪರಕಿರಯೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಠನದ ಸಿಿತ್ರ 

ಹಂತ್-I ಹಂತ್-II 

ಮಾಡ್ೂೆಲ್ ಒಟ್ುಟ್ಉಪ್
ಪರಕಿರಯೆಗಳು 

ಉತಾಪದನೆಯಲ್ಲು್
ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದು 

ನಿಯೋಜಿಸ 
ಬೆೋಕಾಗಿದುುದು ಮಾಡ್ೂೆಲ್ ಒಟ್ುಟ್ಉಪ್

ಪರಕಿರಯೆಗಳು 
ಉತಾಪದನೆಯಲ್ಲು್
ನಿಯೋಜಿಸಿರಿವುದು 

ನಿಯೋಜಿಸ 
ಬೆೋಕಾಗಿದುುದು 

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ್ಸಂಕ್ಲನ 21 8 13 ಆಸಿ್ಿಮತ್ು್ಿ
ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್್
ನಿವಯಹಣ್ 

25 0 25 

ಬಿಎಮ್್ಎಸ್್/ 
ಡಿಬಿಟ್ಟ 

22 20 2 ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ೂೇಧನ್ಾ್
ಮೇಲಿವಚಾರಣ ್

3 0 3 

ಬಿಪ್ಪ 94 90 4 ಆರ್ವಯರ್್
ತ್ರಾರಿಕ ್

28 0 28 

ಬಿಪ್ಪಎಸ್್ 284 281 3 ನಗದು್ನಿವಯಹಣಾ್
ವಯವಸ್ೆ 

3 0 3 

ಆಯವೆಯ್
ನಿಯಂತ್ರಣ 

54 7 47 ಡಿಎಮ್್ಎಸ್ 30 0 30 

ಠೆೋವಣಿಗಳು 101 12 89 ವ್ಚ್ಚ್ನಿವಯಹಣ ್ 4 0 4 

ಎಮ್್ಡಿಎಮ್್ 68 60 8 ಆರ್ಥಯಕ್ನಿವಯಹಣ ್ 12 0 12 

ಎನ್ಪ್ಪಎಸ್್ 38 15 23 ಗೃಹ್ನಿಮಾಯಣ್
ಮುಂಗಡ್ 

2 0 2 

ಸಂಘಟ್ನ ೆ 33 29 4 ಐಎಸ್ಆರ್ 32 0 32 

ಪಾವತ್ರ್ಅಧಿಕಾರ 49 40 9 ಖಜಾನ್್ಯ್ಕೇತ್ರ್
ವಹಿವಾಟುಗಳು 

44 0 44 

ಪ್ಪಂಚಣಿ 45 7 38 ಖಜಾನ್್್ತ್ಪಾಸಣ್ 8 0 8 

ಪ್ಪಆರ್್ಐ 70 43 27 
  

 
 

ಸಿವೋಕ್ೃತ್ರ 47 43 4 
    

ಎಸ್್ಎಸ್್ಪ್ಪ 13 10 3 
    

ಒಟ್ುಟ್ಮೊತ್ು 939 665 274 ಒಟುು್ಮೊತ್ ಿ 192 0 192 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೨ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.1.1 ಪುಟ 39) 

ಹಂತ್-೨ರ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಠನಗೊಳಿಸದಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ಕಿಮ 

ಸಂಖ್ಯ 
ಮಾಡೂಯಲ್ನ 
ಹ್ಸರು ವಿವರಣ್ 

1 ನಗದು 
ನಿವಾಹಣಾ 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ 
 

ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡೂಯಲ ಆದಾರ್ ಸಂಗಿಹಣ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ವ್ಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿನ ವಿವಿಧ ಬಹು 
ಮೂಲ್ಗಳನುು ಸವರ್ಂಚಾಲಿತ್ಗ್ೂಳಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಕಾಯರದಲಿಲ ಸಂರ್ೇಣಯ ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ ಪಿರಿ್ಯ್ಕಗ್ 
ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನುು ಹ್ೂಂದ್ಧದ್.  ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡೂಯಲ ವಿವಿಧ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ 
ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ಪಾವತ್ತಗಳ ದತಾಂಿಶವನುು ಸಂಗಿಹಿಸುತ್ಿದ್, ಮತ್ುಿ ಪಿತ್ತದ್ಧನ ಅದನುು ಒಟುುಗೂಡಿಸುತ್ಿದ್ 
ಮತ್ುಿ ಹಣಕಾಸು ನಿವಾಯಹಕರಿಗ್ ಸಮಗಿ ಚಿತ್ಿವನುು ನಿೇಡುತ್ಿದ್.  ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡೂಯಲ್ಗಳನುು 
ಮಾಚಯ 2020ರ ವ್ೇಳಗ್ೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ುಿ ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ 

ಮಾಡೂಯಲ ದ್ಧನನಿತ್ಯದ ಖಚಿಯನ ನಿರ್ಂತ್ಿಣ, ಪಾವತ್ತಗಳ ಆದಯತ್ಗಳನುು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಉದ್ದೇಶಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ ್ವ್ಚ್ಚವನುು ಅನುಮತ್ತಸುವುದು, ಹ್ಚ್ುಚವರಿ ಮೂಲ್ಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ುವುದು, ಆದಾರ್ 

ಉತಾಾದನ್್ರ್ ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ ಮತ್ುಿ ಓವರ್ಡಾಿಫು್ಗಳ ಸಂಭವ ತ್ಪ್ಲಾಸಲ್ು ನಗದು ಲ್ಭಯತ್ರ್ನುು 
ನಿವಯಹಿಸುತ್ಿದ್. ಈ ಮಾಡೂಯಲ ದ್ಧನಂಪಿತ್ತ ಆಧಾರದಲಿಲ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಲಕ್ಾವನುು ನಿೇಡುತ್ದಿ್.. 

2 ಹಣಕಾಸು 
ನಿವಾಹಣಾ 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ 
 

ಕ್2 ಮಧಯಮ ಅವಧಿರ್ ಹಣಕಾಸು ಚೌಕಟಿುನ ತ್ಃಖ್ಗಿಳು, ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ವ್ಚ್ಚಗಳ ಹ್ೂೇಲಿಕ್ರ್ನುು 
ಒದಗಿಸುವ ವರದ್ಧಗಳು, ಸಂಪನೂಮಲ್ ಅಂದಾಜು ವರದ್ಧಗಳು, ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕಿಮ ಅನುಷ್ಾಾನ ಪಟಿು 
ವರದ್ಧಗಳಂತ್ಹ ಬಹು ವಷ್ಯಗಳ ವರದ್ಧಗಳನುು ರಚಿಸಲ್ು ತ್ರಬೇ್ತ್ತ ಸಾಮರ್ಯಯವನುು ಕಲಿಾಸಬ್ೇರ್ತ್ುಿ. 
ಹಣಕಾಸಿನ ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡೂಯಲ ಇನೂು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಾ ಬರಬ್ೇರ್ದ್. ಆರ್ಥಯಕ ಸುಧಾರಣ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ 
ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು 11ನ್್ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗವು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ತ್ತದುದಪಡಿರ್ ವಿಶಾಲ್ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ 2000ದ್ಧಂದ 2005ರ ಅವಧಿಗ್ ಮೊದಲ್ ಮಧಯಮ ಅವಧಿರ್ ಆರ್ಥಯಕ 
ಯೇಜನ್್ರ್ನುು (ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲ) ರೂಪ್ಲಸಿದ್. ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲ ವಾರ್ಷಯಕವಾಗಿ ಸಿದದಪಡಿಸುವ ಒಂದು 
ದಾಖಲರ್ಾಗಿ ಮಾಪಯಟಿುತ್ು ಮತ್ುಿ ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲ ರ್ಲಿಲ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ುಿ 
ನಿೇತ್ತಗಳನುು ವಾರ್ಷಯಕ ಆರ್ವಯರ್ ತ್ರಾರಿಕಾ ಕಸರತ್ತಗಿ್ ಬಳಸಿಕ್ೂಳಳಲಾಯತ್ು. ಕನ್ಾಯಟಕ ಆರ್ಥಯಕ 
ಜವಾಬಾದರಿ ಕಾಯದ್), 2002, ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲಗ ್ ಶಾಸನಬದಿ ಬ್ಂಬಲ್ವನುು ಒದಗಿಸಿದ್. ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲ 
ವರದ್ಧರ್ನುು ಇನೂು ಕ್2ವಿನಲಿಲ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 

3 ಖಜಾನೆಯೆೋತ್ರ 
ವಹಿವಾಟ್ುಗಳ 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ 
 

ಕ್ಲ್ವು ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗಾಗಿ ನ್್ೇರವಾಗಿ ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರದ್ಧಂದ ಪಡ್ದ ನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ .ಕ್ಲ್ವು 
ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಸಕಾಯರ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಸಂಸ್ೆಗಳು ಖಜಾನ್್ರ್ ವಾಯಪ್ಲಿರ್ ಹ್ೂರಗ್ ನಿವಯಹಿಸುತ್ಿವ್. 
ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರವು ವಿವಿಧ ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗ್ ನ್್ೇರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಾಾನ ಸಂಸ್ೆಗ ್ಅರ್ವಾ ರಾಜಯದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿ 
ಮೂಲ್ಕ ಹಣವನುು ವಗಾಯಯಸುತ್ಿದ್. ಈ ಕ್ಲ್ವು ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗ್, ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರದ ಪಾಲಿಗ್ 
ಪೂರಕವಾಗಿ ಯೇಜನ್ಾ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ರಾಜಯದ ಪಾಲ್ೂ ಸ್ೇರುತ್ಿದ್.  ರಾಜಯದ ಪಾಲ್ು 
ಮತ್ುಿ ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರದ ಪಾಲ್ು ಎರಡೂ ಸ್ೇರಿ ಯೇಜನ್್ರ್ ಒಟುು ನಿಧಿರಾಗುತ್ದಿ್.  ಈ ಮಾಡೂಯಲ್ 
ಕ್2ವಿನಲಿಲ ಅಂತ್ಹ ರಿೇತ್ತರ್ ಅನುದಾನಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳಿಗ್ ಪಿತ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಚ್ಚವನುು 
ಪತ್ಹಿಚ್ಚಲ್ು ಮತ್ುಿ ಏರ್ೇಕೃತ್ ಲಕ್ಾಪತ್ಿ ಮತ್ುಿ ವರದ್ಧಗಳನುು ರಚಿಸಲ್ು ಉದ್ದೇಶಸಲಾಗಿದ್. ಈ ಮಾಡೂಯಲ 

ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಸಂಸ್ೆಗಳ ್ಂದ್ಧಗ್ ಅಂತ್ಹ ಯೇಜನ್್ಗಳ ಬಗ್ಗಿನ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳನುು 
ಹಂಚಿಕ್ೂಳಳಲ್ೂ ಸಂಯೇಜನ್ ್ಆಗಬ್ೇರ್ದ್ – ಸಿಪ್ಲಎಸ್ಎಮ್್ಎಸ್ (ಕ್ೇಂದಿ ಯೇಜನ್್ ಕಾರ್ಯಯೇಜನ್್ 
ನಿವಯಹಣ್ ವಯವಸ್ೆ) - ಅಂತ್ಹ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರ/ಮಹಾಲೇ್ಖಾಪಾಲ್ರ ನಿದ್ಧಯಷ್ು 
ಆದ್ೇಶಗಳನುು ಆಧರಿಸಿರುತ್ವಿ್ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತ್ತೇರ್ ರಿಸವ್್ಯ ಬಾಯಂಕ್ ಒದಗಿಸಿದ 
ಸಾಲ್ದ ಸ್ೇವ್ರ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರ್ೂ ಉದಭವಿಸಬಹುದು. ಕ2್ ಅಂತ್ಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಲಕ್ಾ ಹಾಕುವ 
ಸಾಮರ್ಯಯವನುು ಹ್ೂಂದ್ಧರಬ್ೇಕಾಗಿದ್. 

4 ಸವತ್ುುಗಳು ಮತ್ುು 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 
ನಿವಾಹಣಾ 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ 
 

ಸಕಾಯರದ ಆರ್ಥಯಕ ಸವತ್ುಿಗಳು ಈರ್ವಟಿ ಹೂಡಿಕ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು 
ಮತ್ುಿ ಸಂಘಗಳಿಗ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಲ್ಗಳನುು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುತ್ವಿ್. ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಸವತ್ುಿಗಳು ಹಣಕಾಸು 
ಲಕ್ಾಪತ್ಿಗಳ ಭಾಗವಾಗುವುದ್ಧಲ್ಲ, ಆದರ್ ಲಕ್ಾಪತ್ಿಗಳಿಗ್ ಪೂರಕ ತ್ಃಖ್ರಿಾಗಿರುತ್ವಿ್. ಸಕಾಯರದ ಆರ್ಥಯಕ 
ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳು ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ುಗಳು, ಭಾರತ್ತೇರ್ 

ರಿಸವ್್ಯ ಬಾಯಂಕ್ನಿಂದ ಅಲಾಾವಧಿರ್ ಸಾಲ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಳಳಲಾದ 
ದ್ಧೇರ್ಘಯವಧಿ ಸಾಲ್ಗಳನುು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುತ್ವಿ್ ಹಾಗೂ ಖಾತ್ರಿಗಳು, ವಷ್ಾಯಶನ ಪಾವತ್ತಗಳು, ದಾವ್ರ್ 
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ಅಡಿರ್ಲಿಲನ ಮುಂಗಡ ತ್ರಿಗ್ ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳು ಇತಾಯದ್ಧಗಳ ರೂಪದ ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳಾಗಿರುತ್ಿವ್. 
ದ್ಧೇರ್ಘಯವಧಿರ್ ಸಾಲ್ಗಳನುು ಬಾಹಯ ನ್್ರವಿನ ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗ್ ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರದ್ಧಂದ ಸಾಲ್ಗಳು ಮತ್ುಿ 
ನಿದ್ಧಯಷ್ು ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ್ಗಳಂತ್ಹ ನಿದ್ಧಯಷ್ು ವ್ಚ್ಚದ ಬಾಬುಗಿಳಿಗ್ 
ಮೇಸಲಿಡಬಹುದು. ಈ ಸಾಲ್ಗಳು ರಾಜಯದ ಯೇಜನ್್ಗ್ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲ್ು ಭಾರತ್ತೇರ್ ರಿಸವ್್ಯ 
ಬಾಯಂಕ್ ಮೂಲ್ಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ುಗಳಿಂದ ಪಡ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಲ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 
ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳನುು ಹಣಕಾಸು ಲಕ್ಾದಲಿಲ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರ್ ಲಕ್ಾಕ್ಾ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು 
ತ್ಖ್ರಿ್ಲಿಲ ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು. ಸೃಜನ್್ರಾದ ತ್ಕ್ಷಣದಲಲ್ೇ ಆರ್ಥಯಕ ಸವತ್ುಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳ 
ಸಮಯೇಚಿತ್ ಲಕ್ಾಪತ್ಿ ನಿವಯಹಣ್, ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನುು ದಾಖಲಿಸುವುದು, 
ಸವತ್ುಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾರ್ವನುು ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ ಮಾಡುವುದು, ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳ ನಿವಯಹಣ್, ನಿಗದ್ಧತ್ 
ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ಪಲ್ಲಟಗ್ೂಂಡ ಸಂದಭಯದಲಿಲ ಎಚ್ಚರಿಕ್ ನಿೇಡುವುದು, ಸಂಬಂಧಪಟು ಸಂಸ್ೆಗಳ ್ಂದ್ಧಗ್ 
(ಸವತ್ುಿಗಳನುು ಸಿವೇಕರಿಸುವವರು, ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳನುು ಹ್ೂಂದ್ಧರುವವರು ಮತ್ುಿ ಲಕ್ಾಪತ್ಿ ಸಂಸ್ೆಗಳು) ನಿಗದ್ಧತ್ 
ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಹ್ೂಂದಾಣಿಕ್, ಮತ್ುಿ ಎಂಐಎಸ್ ಈ ಮಾಡೂಯಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬ್ೇಕು. ಪಿತ್ತಯಂದು 
ಸವತ್ುಿಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ರ್ನುು ವಿಶಷ್ುವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಬ್ೇಕು. ವಯವಸ್ೆರ್ು ಸವತ್ುಿಗಳು ಮತ್ುಿ 
ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳನುು ಅವುಗಳ ಪಿಕಾರ, ಸಿವೇಕರಿಸುವವರು/ಹ್ೂಂದ್ಧರುವವರು ಮತ್ುಿ ರಚ್ನ್್ರ್ ಅವಧಿರ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ ್ಒಟುುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯಯವನುು ಹ್ೂಂದ್ಧರಬ್ೇಕು. 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೩ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೫.೩ ಪುಟ 49) 

ಡಿಡಿಓ ಅವರಿಂದ ಸಿಒ ಅವರಿಗ ೆಹಣದ ಕೊೋರಿಕೆ - ವಲಯ ಅರಣಾೆಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಭೊೋವರ್್ – ಬಳಕೆದಾರ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ೧೪೨೨೨೮೮  
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ಡಿಡಿಓ ಅವರಿಂದ ಸಿಒ ಅವರಿಗ ೆಹಣದ ಕೊೋರಿಕೆ - ಪರಶಾಂತ್ ಸಾೆಮುಯಲ್ ಸವಿಾಂದ್ – ಬಳಕೆದಾರ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ 2340469 
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 ಡಿಡಿಓ ಅವರಿಂದ ಸಿಒ ಅವರಿಗ ೆಹಣದ ಕೊೋರಿಕೆ - ಪರಶಾಂತ್ ಸಾೆಮುಯಲ್ ಸವಿಾಂದ್ – ಬಳಕೆದಾರ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ 2340469 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೪ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೫.೫ ಪುಟ 51) 

ಗಮನಿಸಲಾದ ಸಮಸೆೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುು ತೆಗದೆುಕೊಳಳಲಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು 
ಕಿಮ 

ಸಂಖಯ್ 
ಲ್ಕಾಪರಿಶ್ೂೇಧನ್್ರ್ಲಿಲ 
ಕಂಡುಬಂದ  ಅಂಶಗಳು ಇಲಾಖರ್್ ಉತ್ಿರ ಲ್ಕಾಪರಿಶ್ೂೇಧನ್ಾ ಷ್ರಾ 

1 2018-19ನ್್ೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ, 12 

ಇಲಾಖಗ್ಳು ₹62.22 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳನುು ಆರ್ವಯರ್  

ಹಂಚಿಕ್ಗಿಂತ್ ಹಚ್ಿಚಗ್ ಪಡ್ದ್ಧವ್ 
ಎಂದು ಅಪ್ಲಲಕ್ೇಶನ್್  
ತ್ೂೇರಿಸಿತ್ು. 
 

 

 

 

2017-18 ರಿಂದ 2019-20 ರ 
ಅವಧಿರ್ಲಿಲ, ಡಿಡಿಒಗಳು 10 

ಆರ್ವಯರ್ ಬಾಬುಿಗಳ 
ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಬಜ್ಟ ಹಂಚಿಕ್ಗಿಂತ್ 
ಹ್ಚ್ುಚವರಿರಾಗಿ ₹123.48 
ಕ್ೂೇಟಿ ಹಣವನುು ಪಡದ್್ಧದಾದರ್. 

ಆರ್ವಯರ್ ನಿರ್ಂತ್ಿಣ ಮಾಡೂಯಲ ಕ1್ ಮತ್ುಿ ಕ್2 
ಎರಡರಲ್ೂಲ ಸರ್ಿರ್ವಾಗಿದ್. ಕ್೧ಗ ್ ಬಿಡುಗಡ್ರಾದ 
ಹಣದ ಪಿಮಾಣವನುು ಕ2್ವಿನಲಿಲ ಸಂಪೂಣಯ ವ್ಚ್ಚ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ದಿ್. ವಾಸವಿಿಕ ವಚ್್ಚವು ಕ1್ನಲಿಲ 
ಭರಿಸಿದ ಖಚ್ುಯ ಮತ್ುಿ ಕ1್ಗ ್ ವಗಾಯಯಸಲಾದ 
ಹಣವನುು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುತ್ದಿ್. ಇದು ನಿಧಿರ್ ಮಾಸುರ 

ವ್ಚ್ಚವನುು ಬಿಲ ವ್ಚ್ಚರ್ಾಂತ್ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಪಿದಶಯಸುವಲಿಲ 
ಪರಿಣಮಸಿದ್. ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇಲಾಖ ್ಸಿವೇಕರಿಸಿದ 
ಆರ್ವಯರ್ದ ಲ್ಕಾಾಚಾರದಲಿಲನ ದೂ್ೇಷ್ವಾಗಿದ್. 
 

ಎರಡು ಬಾರಿ ರ್ಲಕ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಿಡಿಒಗಳು 
ಹ್ಚ್ುಚವರಿ ಹಣವನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದಂತಾಗಿದ,್ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವನುು ಎರಡು ಬಾರಿ ರ್ಲಕ 
ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ 
ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್. 
 

 

ಎರಡೂ ಸಮಸಯ್ಗಳನುು ತಾಂತ್ತಕಿ ತ್ಂಡವು ಪರಿಹರಿಸಿದ್. 

ಪಿಮುಖ ಸನಿುವ್ೇಶಗಳನುು 
ಒಳಗ್ೂಂಡ ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಿವೇಕಾರ ಪರಿೇಕ್ಷ್ರ್ನುು 
ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ುು 
ದೃಢೇಕರಣ ನಿರ್ಂತ್ಿಣಗಳ 
ಅನುಷ್ಾಾನದ ಬಗ್ೆ ಭರವಸ ್
ನಿೇಡಲ್ು ತಾಂತ್ತಕಿ 
ಸಂಯೇಜಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ತ್ಂಡದಲಿಲ ಪರಿೇಕ್ಷಾ 
ನಿರ್ಂತ್ಿಣಗಳನುು 
ಪರಿಶೇಲಿಸುವುದು, ಸೂಕ ಿ
ಮೂರನ್್ೇ ವಯರ್ಿರ್ ಪರಿಶೇಲ್ನ್್ 
ಮತ್ುಿ ಪಮಿಾಣಿೇಕರಣದ 
ಅಗತ್ಯವನುು ಈ ಸಮಸ್ಯಗಳು 
ಪಿಸುತಿ್ಪಡಿಸಿವ್. 
 

 

 

2 ಐದು ಡಿಡಿಒಗಳು ಏಳು 
ಆರ್ವಯರ್ ಬಾಬುಿಗಳ 
ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖ್ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಣರ್ಾಂತ್  
ಹ್ಚ್ುಚವರಿರಾಗಿ ₹6.63 ಕ್ೂೇಟಿ 
ವ್ಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾದರ್. 

ಪಿಸಾಪಿ್ಲಸಲಾದ ದ್ೂೇಷ್ಗಳು ರಾವುದ್ೇ ಹ್ಚಿಚನ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಉಂಟುಮಾಡದಂತ್ ಉತಾಾದನ್್ರ್ಲಿಲ 
ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯತ್ು.  ಐಎಫ್ಎಮ್್ಎಸ್ ಫಂರ್ 

ಮಾಸುರ ಟ್ೇಬಲ್ನಲಿಲ ನಿದ್ಧಯಷ್ು ಆರ್ವಯರ್ ಬಾಬುಗಿಳ 
ಆರ್ವಯರ್ ಹಂಚಿಕ್ಗ ್ಪತಿ್ತರಾಗಿ ಪಾಲ್ುದಾರರು ಪಡದ್ 
ಹಣ ಮೇರದ್ಧರುವಂತ್ 4 ಏಪ್ಲಿಲ 2020ರಂದು 
ಸೂಚ್ನ್ಯ್ಂದನುು ಸ್ೇರಿಸಲಾಯತ್ು. 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೫ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೬ ಪುಟ 51) 

ಬಿಲುುಗಳ ಪರಕಾರಗಳನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖ್ೆು 

ಕಿಮ ಸಂಖ್ಯ ಸಿಟಿಎಸ್ ನಮೂನ್ ್
ಸಂಖಯ್ ನಮೂನ್್ ಸಂಖ್ಯ ಬಿಲಿಲನ ಪಕಿಾರ 

1.  ಸಿಟಿಎಸ್ 1 ಕಎ್ಫ್ಸಿ 24 ಪತಾಿಂರ್ತ್/ ಪತಾಿಂರ್ತ್ವಲ್ಲದ ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ವ್ೇತ್ನ ಬಿಲ್ುಲ 

2.  ಸಿಟಿಎಸ್ 2 ಕಎ್ಫ್ಸಿ 29 ಪತಾಿಂರ್ತ್/ ಪತಾಿಂರ್ತ್ವಲ್ಲದ ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ಸಾರಿಗ್ ಭತ್ಯ ಬಿಲ್ುಲ 

3.  ಸಿಟಿಎಸ್ 5 ಎಮ್್ಸಿಇ 4 ಸವಿವರ ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಬಿಲ್ುಲ 
4.  ಸಿಟಿಎಸ್ 6 ಎಮ್್ಸಿಇ 2 ಸಂಕ್ಷಿಪಿ ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಬಿಲ್ುಲ  
5.  ಸಿಟಿಎಸ್ 7 ಜಿಪ್ಲಎಫ್ 5 ಸಾಮಾನಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಿಲ್ುಲ 
6.  ಸಿಟಿಎಸ್ 8  ಸಿವೇಕತ್ಯನ ರಸಿೇದ್ಧ  
7.  ಸಿಟಿಎಸ್ 9  ಇತ್ರ ್ಬಿಲ್ುಲ 
8.  ಸಿಟಿಎಸ್ 10 ಕಎ್ಫ್ಸಿ 31 ರಾಜಸವ ಮರುಪಾವತ್ತ ಬಿಲ್ುಲ 
9.  ಸಿಟಿಎಸ್ 12 ಎಮ್್ಸಿಇ 3 ಪಾವತ್ತಗಲ್ಲದ ಸವಿವರ ಸಾದ್ಧಲಾವರು 

ಬಿಲ್ುಲ  
10.  ಸಿಟಿಎಸ್ 13 ಕಎ್ಫ್ಸಿ 3 ಸಹಾರಾನುದಾನ ಬಿಲ್ುಲ 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೬ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೬.೯ ಪುಟ 62) 

ಸವಿವರ ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲ ಕೆುೈಮ್ ವಿಧಾನ ಆಯೆಕಮಾಡಿ ಪರಕಿರಯೆಗೂೆಳಿಸಿರುವ ಕೆುೈಮ್್ಗಳ ಒಟ್ುಟ ಸಂಖ್ೆೆ ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖೆ್ು 
ವಷ್ಯ ಬಿಲ್ುಲಗಳ ಸಂಖಯ್ ಪಾವತ್ತ ಮೊತ್ ಿ
2015 961 15,37,35,384 

2016 46,650 8,00,18,78,782 

2017 88,220 80,33,81,85,637 

2018 1,34,059 1,15,62,11,70,754 

2019 1,01,383 1,02,66,56,62,002 

ಒಟ್ುಟ 3,71,273 3,06,78,06,32,559 

 

ಅನುಬಂಧ-೩.೭ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೬.೧೦ ಪುಟ 62) 

ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಆದೋೆಶದ ಕ್ಷೋೆತ್ರದಲ್ಲು ಅನುಪಯುಕ್ು ದತಾುಂಶ 
ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಆದ್ೇಶ ಸಂಖಯ್ ಎಷ್ುು್ಸಾರಿ್ಬಳಸಲಾಗಿದ ್ ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಆದ್ೇಶ ಸಂಖಯ್ ಎಷ್ುು ಸಾರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ ್

SO000001 700068 18 2644 

ACT-4 2392 17 2434 

9 2481 16 3051 

8 3017 15 3709 

7 2967 14 3082 

6 3776 13 3502 

5 4203 12 5226 

4 4678 11 4445 

3 6066 10 5613 

26 2395 1 57981 

25 2756 09 2334 

23 2303 08 2585 

22 2370 07 2830 

21 2305 06 3479 

2020-21 2880 05 4469 

2019-20 20117 04 5038 

2018-19 10666 03 6124 

2017-18 6746 02 9027 

20 2447 01 43754 

2 8821 0 3473 

19 2376 /2019-20 2818 

/2018-19 2734   
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ಅನುಬಂಧ-೩.೮ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೯.೧ ಪುಟ 68) 

ವೆಚುವನುು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲು ಸೆೋರಿಸದ ಬಿಲ್ಗಳ ವಿವರಗಳನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖ್ು 

ಕಿಮ್
ಸಂಖಯ್ 

ಬಿಲ-ಐಡಿ ಬಿಲ_ಸಂಖ್ಯ ಟ್ೂೇಕನ್_ ಸಂಖ್ಯ ಡಿಡಿಒ_ಐಡಿ ಡಿಡಿಒ_ಕ್ೂೇರ್ ಒಟುು್ಮೊತ್ ಿ ನಿವವಳ್ಮೊತ್ ಿ ವೇಚ್ರ_ ಸಂಖ್ಯ ವೇಚ್ರ_ದ್ಧನ್ಾಂಕ 

1.  1309159458 AD1610191287 1600185334 3203 20953O 121000 108500 2014557A0117000099 09-01-2017 13:56 

2.  1382219734 AD1701004398 1700004160 1229 10453O 54979 37055 2040568A0417000345 17-04-2017 12:31 

3.  1382219794 AD1701002942 1700002735 8427 18039O 743152 583754 2202583E0417000806 10-04-2017 12:09 

4.  1382219934 AD1701002951 1700002723 1298937837 19552D 91045 73707 2204572E0417000028 07-04-2017 12:05 

5.  1382220125 AD1701004183 1700003976 1265546982 11516D 729805 482961 2055566A0417000348 06-04-2017 16:50 

6.  1382221945 AD1701002910 1700002703 6072 18637O 73160 54706 2425556G0417000112 11-04-2017 12:00 

7.  1382222091 AD1701003099 1700002874 1244995500 11445D 665710 450889 2055577A0417000106 05-04-2017 17:44 

8.  1382222144 AD1701002917 1700002709 1211452064 16470D 472985 378908 2217572E0417000005 07-04-2017 17:29 

9.  1382222760 AD1701002978 1700002810 1253650191 11514D 990071 621601 2055573A0417001100 10-04-2017 17:28 

10.  1412259022 AD1708271749 1700256706 21 10104O 525 525 2235562A1117002734 30-11-2017 10:42 

11.  1413194679 AD1810579032 1800553608 9741 22492O 10000 9000 2401575B0219000426 01-02-2019 15:24 

12.  1413343121 AD1811726284 1800691379 2822 20271O 5800 5800 2230562E0219002062 17-02-2019 13:26 

13.  1413363359 AD1811746345 1800716509 1884 20668O 810 810 2014572E0219004935 20-02-2019 15:12 

14.  1413363373 AD1811746359 1800711404 8909 22552O 900000 900000 2404563D0319000493 11-03-2019 17:02 

15.  1413383265 AD1811766140 1800730432 21740 34605O 29437 29437 2230572B0319000378 06-03-2019 18:09 

16.  1413403955 AD1811786678 1800752467 6384 14694O 3846 3846 2401558A0219027141 23-02-2019 10:37 

ಒಟ್ುಟ 4892325    
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ಅನುಬಂಧ-೩.೯ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೦.೧0 ಪುಟ 82) 

ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳನುು ಉಲೆುೋಖಿಸುವುದರಲ್ಲುನ ವೆತ್ೆಯಗಳು 

  

 

View Name View Definition 

PA_BL_HDR_EPYMNT_VW CREATE OR REPLACE VIEW 

PA_BL_HDR_EPYMNT_VW AS   

SELECT 

blRcpnt.BL_RCPNT_ID, 

blHdr.TOKEN_NO, 

paymentDtl.PAYMENT_ID, 

paymentDtl.RCPNT_ID, 

paymentDtl.PMNT_AMT 

FROM BL_HEADER_TXN 

blHdr,PA_PAYMENT_DTL_TXN 

paymentDtl,BL_RCPNT_TXN blRcpnt 

where 

blHdr.BL_ID=paymentDtl.PAYMENT_SRC_ID 

and blHdr.BL_ID=blRcpnt.BL_ID 

and blRcpnt.ACTIVE_FLAG=10000901 

and 

blRcpnt.RCPNT_SYSCD=paymentDtl.RCPNT_ID 

  

View Name View Definition 

IFMS_TREASURY_MST_VW CREATE or replace VIEW KIFMS.IFMS_TREASURY_MST_VW 

AS 

SELECT  dtl.*, tl.TREASURY_NAME, tl.LANG_ID, contatc.FAX, 

contatc.EMAIL,  contatc.OFFICE_PHONE, locDtl.GEO_LOC_ID  

as district_id, locDtl.GEO_LOC_NAME as district_name, 

orgMst.ORG_ID as ORG_ID, orgMst.PRNT_ORG_ID as 

PRNT_ORG_ID, 

orgMst.ORG_TYPE as ORG_TYPE, orgDtl.ORG_NAME as 

ORG_NAME, 

orgDtl.ORG_SHRT_NAME as ORG_SHRT_NAME,  

orgDtl.ORG_DESCRIPTION as ORG_DESCRIPTION 

FROM IFMS_TREASURY_DTL dtl  

 join IFMS_TREASURY_DTL_TL tl on  

 dtl.TREASURY_DTL_ID=tl.TREASURY_DTL_ID  

 join ORG_OFFICE_MST as officeMst on  

 officeMst.OFFICE_ID = dtl.OFFICE_SYSCD 

 join CMN_ADDRESS_FIELD_MPG as addMpg on  

 addMpg.ADDRESS_ID = officeMst.OFFICE_ADD_ID 

 join (CMN_GEOGRAPHIC_LOC_MST as locMst join  

 CMN_GEOGRAPHIC_LOC_DTL as locDtl  

 on locMst.GEO_LOC_ID = locDtl.GEO_LOC_ID  

 and locMst.GEO_LOC_TYPE = 1000150166 )  

on addMpg.NUMBER_VALUE = locMst.GEO_LOC_ID  

and tl.LANG_ID = locDtl.LANG_ID and tl.LANG_ID 

=addMpg.LANG_ID 

 join ORG_OFFICE_MPG orgm on orgm.OFFICE_ID = 

officeMst.OFFICE_ID 

 join (ORG_ORGANIZATION_MST as orgMst 

 join ORG_ORGANIZATION_DTLS as orgDtl  

No consistency in field referencing / matching 

 “_syscode” fields 
and “_ID” fields can 
be used 

interchangeably ? 

“_syscod

e” fields 
and 

“_ID” 
fields can 

be used 

interchan

geably ? 
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 on orgMst.ORG_ID = orgDtl.ORG_ID ) 

 on orgMst.ORG_ID = orgm.ORG_ID and tl.LANG_ID = 

orgDtl.LANG_ID 

 left outer join CMN_CONTACT_MST contatc  

 on contatc.SR_NO=dtl.CONTACT_ID and  

 tl.LANG_ID = contatc.LANG_ID 

 

View Name View Definition 

BDC_AIE_DEMAND

_VW 

CREATE OR REPLACE VIEW BDC_AIE_DEMAND_VW 

AS 

SELECT 

demandmst.DEMAND_CODE , 

demandTl.DESCRIPTION , 

. 

. 

fundmst.FINYEAR_ID as FUND_YEAR 

FROM IFMS_DEMAND_MST demandmst  join  

IFMS_DEMAND_DTL demandDtl on  

demandMst.DEMAND_MST_ID=demandDtl.DEMAND_SYS

CD 

and demandMst.ACTIVE_STATUS=10000901 

and demandMst.WF_STATUS=10000803 

join IFMS_DEMAND_MST_TL demandTl on  

demandMst.DEMAND_MST_ID=demandTl.DEMAND_MST_

ID 

and demandTl.LANG_ID=1 

join IFMS_SCHEME_PRPTY_MST schemePrpty on 

schemePrpty.ADMIN_DEPT_CODE= demandDtl.AD_SYSCD 

and schemePrpty.DIRECTORATE_CODE= 

demandDtl.DIR_SYSCD and schemePrpty.ACTIVATE_FLAG 

= 10000901 

join IFMS_COA_LINE_ITEM_MST schememst 

onschemePrpty.COA_LINE_ITEM_ID=schememst.COA_LINE

_ITEM_SYSCODE 

and schememst.ACTIVE_FLAG=10000901 

and schememst.REQUEST_STATUS=10000803 

and schememst.LATEST_RECORD=1 

join IFMS_COA_LINE_ITEM_MST blmst on  

blmst.COL30_SYSCODE=schememst.COA_LINE_ITEM_SYS

CODE 

……. 
join IFMS_BL_FUND_MST fundmst on  

fundmst.BUDGET_LINE_SYSCODE=blmst.COA_LINE_ITE

M_SYSCODE 

…... 
demandMst.EFFECTIVE_YEAR, 

fundmst.FINYEAR_ID 
 

 

**  similar and competing fields IFMS_COA_LINE_ITEM_MST Table with potential 

for wrong results 

Pointers to 

the same 

field 

“Demand_m
st_id” in 
parent table 

are named 

differently in 

two child 

tables 

Identical 

field name 

exists in 

schememst  

-

coa_line_it

em_id 

which will 

also match 

part of the 

records!** 
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select count(distinct coa_line_item_id)   from IFMS_COA_LINE_ITEM_MST  a  

where a.ACTIVE_FLAG=10000901 ; -- 35094 distinct values  

select count(distinct coa_line_item_syscode)   from IFMS_COA_LINE_ITEM_MST a  

where a.ACTIVE_FLAG=10000901;  --35094 distinct values 

select count(*) from  

(select coa_line_item_id   from IFMS_COA_LINE_ITEM_MST  a where 

a.ACTIVE_FLAG=10000901 

intersect select coa_line_item_syscode   from IFMS_COA_LINE_ITEM_MST a where 

a.ACTIVE_FLAG=10000901  )  ;   -- 22193  is the result.  There are 22193 values which are 

common to coa_line_item_id and coa_line_item_syscode 

 

 

 

 

 

Same Field Name Different Data Types 

  Alpha 

Numeric 

Numerical 

Attribute Name VARCHAR BIGINT DECIMAL INTEGER SMALLINT 

DDO 

identifier 

DDO_CODE 65 6    

DDO_ID  84    

DDO_SYSCD  109    

DDO_SYSCODE  18    

Employee 

identifier 

EMP_CODE  6 1   

EMP_ID 3 13 3   

OFFICE 

identifier 

OFFICE_CODE 1 6    

OFFICE_ID 1 17    

POSTidenti

fier 

POST_CODE 7 28    

POST_ID 9 31 3   

ROLE 

identifier 

ROLE_CODE  7   2 

ROLE_ID 4 25 10   

TREASUR

Y identifier 

TREAS_ID  20    

TREAS_SYSCD  23    

TREASURY_CODE 46 58  1 2 

TREASURY_SYSCOD

E 

1 17    

TRSRY_CODE 2 5    

Other CSO_POST_CODE  3    

Other USER_ID 6 36 3   

 

 
 

  

This means thatc oa_line_item_id as well as coa_line_item_syscode both 

are of same datatype (bigint) and have a valid subset of common values 

as well as values in one which are not found in the other).  So both can 

be used in join conditions with differing results and partly matching 

results!  The error in the query wording will not be obvious from the 

result.   
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ಅನುಬಂಧ-೩.೧೦ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೧.೭ ಪುಟ 88) 

ಎಮ್್ಐಎಸ್್ ವರದಿಗಳು 
ಹಂತ್ ಪಾತ್ ಿ ವರದ್ಧಗಳು ಗಮನಿಸಲಾದ್ಅಂಶಗಳು 

ಆರ್ಥಾಕ್್
ಇಲಾಖೆ್್
ಹಂತ್ 

ಆರ್ವಯರ್-್
ಎಫ್ಡಿ- A 

 

 

BDC009 –್ಎಫ್ಡಿ್(ಎಡಿ)್
ಹಂತ್ದ್ಹಣ ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ು್ಿ

ವಚ್್ಚದ್ವರದ್ಧ 

ಎಲಾಲ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್ಗಳನೂು್ ಒಂದ್ೇ್
ಬಾರಿಗ್್ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ಇಲಾಖ್ಯಂದರ್ಅಡಿರ್ಲಿಲನ್ಎಲಾಲ್
ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್ಗಳನುು್ ಒಂದ್ೇ್ ಬಾರಿಗ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ವ್ೈರ್ರ್ಿಕ್ ಆರ್ವಯರ್್ ಸಾಲ್ುಗಳನುು ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ್ (ಎಲ್ಲವೂ್ ಎಂಬುದು್
ಏಕಮಾತ್ಿ್ಆಯ್ಕಾರಾಗಿದ್) 
ವರದ್ಧ್ರಾವುದ್ೇ್ಮೌಲ್ಯ್ತ್ೂೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ 

ಆರ್ವಯರ್್ - 

ಎಡಿ-A 

BDC 032 

ಬ್ೇಡಿಕ್ವಾರು್ವ್ಚ್ಚದ್ವರದ್ಧ 
ವರದ್ಧರ್ಲಿಲ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಂದರ್ ಒಟುು್ ಮೊತ್ಿ್
ಲ್ಭಯವಿಲ್ಲ 

BDC021- ಎಡಿರ್ಲಿಲನ್
ಆದ್ೇಶ್ವಿವರಗಳು 

ಎಲಾಲ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್ಗಳನುು್ ಒಂದ್ೇ್ ಬಾರಿಗ್್
ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಪಿತ್ತ್ಆದ್ೇಶದ್ಮೊತ್ಿ್ಲ್ಭಯವಿಲ್ಲ.  
ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ ಆರ್ವಯರ್್ ಸಾಲ್ನುು್ ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್
ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ,್ಆದದರಿಂದ್ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್
ಸಾಲಿಗ್್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಲ್ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡ್್
ಆದ್ೇಶಗಳನುು್ಪಡ್ರ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC017- ಎಡಿರ್ಲಿಲ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚ 

ಎಲಾಲ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್ಗಳನುು್ ಒಂದ್ೇ್ ಬಾರಿಗ್್
ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಒಂದು್ ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ ಆರ್ವಯರ್್ ಸಾಲ್ನುು್ ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC018- ಎಡಿರ್ಲಿಲ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚ್(ಸಿಸಿಒ್

ಹಂತ್) 
 

ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್ಸಾಲ್ನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಹ್ಚಿಚನ್ಸಂಖಯ್ರ್ಲಿಲ ಸಿಸಿಓಗಳನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC0I9- ಎಡಿರ್ಲಿಲ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚ್(ಸಿಸಿಒ್

ಹಂತ್) 

ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್ಸಾಲ್ನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಹ್ಚಿಚನ್ಸಂಖಯ್ರ್ಲಿಲ್ಸಿಓಗಳನುು್ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್
ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC020- ಎಡಿರ್ಲಿಲ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚ್(ಡಿಡಿಒ್

ಹಂತ್) 

ಹ್ಚಿಚನ್ಸಂಖಯ್ರ್ಲಿಲ್ಡಿಡಿಓಗಳನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್ಸಾಲ್ನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
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ಸಿಸಿಓ್
ಹಂತ್ 

ಮುಖಯ್
ನಿರ್ಂತ್ಿಣ್
ಅಧಿಕಾರಿ್ 

MIS038 – ಸಿಸಿಓಗಾಗಿ್
ಡಿಡಿಓವಾರು-ಆರ್ವಯರ್್
ಸಾಲ್ುವಾರು್ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್

ವ್ಚ್ಚ 

ಜಿಲ್ಲರ್ನುು್ಆಯ್ಕಾಮಾಡುವ್ಅವಕಾಶ್ಲ್ಭಯವಿದ್.್
ಆದರ್್ವ್ೈರ್ರ್ಿಕ್ಜಿಲ್ಲಗ್್ಶೂನಯ್ಮೊತ್ಿವನುು್
ತ್ೂೇರಿಸುತ್ಿದ ್
ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್ಸಾಲ್ನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC016-ಸಿಸಿಓ್ಹಂತ್ದಲಿಲ್
ಮರುಹಂಚಿಕ್ರಾದ್ಹಣ 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ್(ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) BDC003-್ಸಿಸಿಓ್ಹಣ್

ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ಸಂಕಲಿತ್್
ವ್ಚ್ಚದ್ವರದ್ಧ 

ಡಿಡಿಓ ಹಣ್ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ು್ಿ
ವ್ಚ್ಚದ್ವರದ್ಧ 

BDC006 – ಸಿಓಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ವರದ್ಧ 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) 

ಡಿಡಿಓ್ಹಣ್ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ು್ಿ
ವ್ಚ್ಚದ್ವರದ್ಧ 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ್ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) 

BDC001- ಆದ್ೇಶದ್
ವಿವರಗಳು 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ್ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) 

ಸಿಒ್ಹಂತ್ ನಿರ್ಂತ್ಿಣ್
ಅಧಿಕಾರಿ 

BDC002- ಸಿಓ್ಅವರಿಂದ್
ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಗ್್ಹಣ್ಬಿಡುಗಡ್ 

ಆದ್ೇಶದ್ವಿವರಗಳು 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ್ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) 

BDC004-್ಸಿಓ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ವರದ್ಧ 

ವರದ್ಧ್ರಾವುದ್ೇ್ಮೌಲ್ಯ್ತ್ೂೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ 

BDC008- ಸಿಓಗಾಗಿ್ಡಿಡಿಓ್
ಹಣ್ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚದ್

ವರದ್ಧ 

ವರದ್ಧ್ರಾವುದ್ೇ್ಮೌಲ್ಯ್ತ್ೂೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ 

 

 

 

 

  



152  

 

ಅನುಬಂಧ-೩.೧೧ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೨ ಪುಟ 89) 

ಸಿಿತ್ರ ವಿವರಣೆಯಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆೆಯನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖ್ೆು  

ಬಿಲ್್ಸಿೆತ್ತ್ವಿವರಣ್್- ಡಿಡಿಒ ಆರ್ಥಯಕ್ವಷ್ಯ ಒಟುು್
ಮೊತ್ ಿಬಿಲುುಗಳ್ಸಂಖ್ೆೆ 

ಬಿಲ್್ಸಿೆತ್ತ್ವಿವರಣ್್- ಖಜಾನ್ ್ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

 ಸಿೆತ್ತ್್ತ್ೂೇರಿಸಿಲ್ಲದ್ಧರುವುದು       2   8 10 

ಲ್ಕಾ್ಹ್ೂಂದಾಣಿಕ್್ಮಾಡಿರುವುದು   1391 6328 6713 11293 43545 69270 

ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು   1391 6328 6713 11293 43545 69270 

ನ್ೌಕರನಿಂದ ಮುದ್ಧಸಿಲಾದ್ಬಿಲ್್ಮತ್ು್ಿ
ದಾಖಲ್ಗಳು  

  1     39 154 194 

ನೌಕ್ರ ಬಿಲ್ ಮತ್ುು ದಾಖಲೆಗಳನುು 
ಮುದಿರಸಿರುವುದು 

  1     39 154 194 

ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್್ಬಿಲ್,್ಪಾವತ್ತ್ಪರಿ್ಯಿ್ಕ್
ಬಾರ್ಯರುವುದು 

60 10148 370993 530136 986226 1972277 3869840 

ಬಿಲ್್ಬೋೆಪಾಡಿಸುವಿಕೆ್ಪ್ಪಪ್ಪಯು 
ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರುವ ಬಿಲ 

  24 51 371 319 86 851 

ಪ್ಪಪ್ಪಎಯು-ಪ್ಪಎಮ್್ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರುವ 
ಬಿಲ  

          1 1 

ಟ್ಟಓ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರುವ ಬಿಲ           3 3 

ಟ್ಟಓ್ಅನುಮೊೋದಿಸಿರುವ್ಬಿಲ   70 293 1872 6486 1165 9886 

ಎಸ್್ಪ್ಪಯು್ಅವರಿಂದ್ಅಂಗಿೋಕಾರ್
ಆಗಬೋೆಕಿರುವ್ಬಿಲ 

  105 32294 26385 109603 127412 295799 

ಲೆಕ್ಕದ್ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ್ಅಂಗಿೋಕಾರ 
ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ 

54 849 75436 139173 335455 387334 938301 

ಪ್ಪಪ್ಪಯು-ಪ್ಪಎಮ್್್ಅವರಿಂದ್ಅಂಗಿೋಕಾರ 
ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ 

          2 2 

ಪ್ಪಪ್ಪಯು-ಪ್ಪಎಮ್್ ಅವರಿಂದ್ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆಗೆ್
ಒಳಗಾಗಿರುವ್ಬಿಲ್  

          1 1 

ಟ್ಟಓ ಅವರಿಂದ ಆಕೆ್ಷೋಪಣಗೆೆ 
ಒಳಗಾಗಿರುವ ಬಿಲ್  

      1     1 

ಪ್ಪಪ್ಪಯು-ಪ್ಪಎಮ್್ ಅವರಿಂದ್
ಪರಿಶ್ೋಲನೆರ್ಾಗಿರುವ್ಮತ್ುು್ಎಚ್ಎ್
ಅವರ್ಅಂಗಿೋಕಾರ ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ 

          1 1 

ಅಂತ್ರಮ್ಹಾಳೆ್ರಚನೆರ್ಾಗಿರುವ್ಮತ್ುು್
ಎಸ್್ಪ್ಪಯು್ಅವರ ಅಂಗಿೋಕಾರ 
ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ 

  5218 95223 88761 131117 579544 899863 

ಅಂತ್ರಮ ಹಾಳೆ ರಚನೆರ್ಾಗಿರುವ ಮತ್ುು್
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ್ವಿಭಾಗಕೆಕ್ರವಾನೆ್ಆಗಿರುವ್
ಬಿಲ್  

6 3882 167696 273573 403246 876728 1725131 

ಖಜಾನ್್ರ್ಲಿಲ್ರದಾದಗಿರುವ್ಬಿಲ್   60 1234 1038 1574 2244 6150 
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ಬಿಲ್್ರದಾುಗಿದುು,್ಎಫ್ಒಎ್ಅವರ್
ಅಂಗಿೋಕಾರ ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ  

  1     7 2 10 

ಬಿಲ್್ರದಾುಗಿದುು,್ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಗ್ೆ
ತ್ಲುಪ್ಪಸಬೋೆಕಿರುವುದು 

        6 46 52 

ಖಜಾನೆ್ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ್ಸೋೆರಿಸಿರುವ್
ರದಾುದ್ಬಿಲ್ 

  23 53 9 7 22 114 

ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಗೆ್ತ್ಲುಪ್ಪಸಲಾದ್ರದಾುದ 
ಬಿಲ್  

  36 1181 1029 1554 2174 5974 

ಬಿಲ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದುದ್ನ್ೌಕರನ್ಬಳಿ್
ಇರುವಂತ್ಹದು 

  2     29 59 90 

ಬಿಲ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದುು ನೌಕ್ರನ ಬಳಿ 
ಇರುವಂತ್ಹದು 

  2     29 59 90 

ಖಜಾನ್್ರ್ಲಿಲ್ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ಗ್ ಒಳಗಾಗಿರುವ 
ಬಿಲ್ 

  1   1 49 32 83 

ಬಿಲ್ ಆಕೆ್ಷೋಪಣಗೆೆ ಒಳಗಾಗಿದುು,್
ಎಫ್ಒಎ್ಅವರ್ಅಂಗಿೋಕಾರ 
ಆಗಬೋೆಕಿರುವುದು 

  1   1   1 3 

ಡಿಡಿಓಒ್ಅವರಿಗೆ್ತ್ಲುಪ್ಪಸಬೆೋಕಿರುವ 
ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆಗ ೆಒಳಗಾಗಿರುವ್ಬಿಲ್ 

        49 31 80 

ತ್ಡ್ಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿರುವ್ಬಿಲ್          4   4 

ಬಿಲ್್ಬಿಡ್ುಗಡೆ್ಪರಗತ್ರಯಲ್ಲುರುವುದು         4   4 

ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಂದ್ತ್ತರಸಾಾರಗ್ೂಂಡಿರುವ್
ಬಿಲ್  

  560 19967 41566 91002 123506 276601 

ಡಿಡಿಓ ಅವರಿಂದ ತ್ರರಸಾಕರಗೊಂಡಿರುವ 
ಬಿಲ್ 

  560 19967 41566 91002 123506 276601 

ಆರ್ಥಯಕ್ವಷ್ಯ್ಕ್ೂನ್್ಗ್ೂಂಡಿದದರಿಂದ್
ವಯವಸ್ೆಯಂದ್ತ್ತರಸಾಾರಗ್ೂಂಡಿರುವ 
ಬಿಲ್ 

15 883 13865 14996 28988 79243 137990 

ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷ್ಾ ಕೊನಗೆೊಂಡಿದುರಿಂದ 
ವೆವಸೆಿಯಂದ ತ್ರರಸಾಕರಗೊಂಡಿರುವ 
ಬಿಲ್ 

15 883 13865 14996 28988 79243 137990 

ಖಜಾನ್್ರ್ಲಿಲ ತ್ತರಸಾಾರಗ್ೂಂಡಿರುವ ಬಿಲ್   198 5799 8587 19887 39850 74321 

ಬಿಲ್ ತ್ರರಸಾಕರಗೊಂಡಿದುು,್ಎಫ್ಒಎ್
ಅವರ ಅಂಗಿೋಕಾರ ಆಗಬೋೆಕಿರುವುದು  

      1     1 

ಖಜಾನ ೆದಾಖಲಗೆಳಿಗೆ ಸೋೆರಿಸಿರುವ 
ತ್ರರಸಾಕರಗೂೆಂಡಿರುವ ಬಿಲ್ 

          21 21 

ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಗೆ್ತ್ಲುಪ್ಪಸಲಾಗಿರುವ್
ತ್ರರಸಾಕರಗೂೆಂಡಿರುವ ಬಿಲ್  

  198 5799 8586 19887 39829 74299 

ಪರಿಶೇಲ್ನ್್ಗಾಗಿ್ನ್ೌಕರನ್ಬಳಿ್ಇರುವ್
ಬಿಲ್  

  7     70 94 171 

ಪರಿಶ್ೋಲನೆಗಾಗಿ ನೌಕ್ರನ ಬಳಿ ಇರುವ 
ಬಿಲ್ 

  7     70 94 171 

ಡಿಡಿಓ್ಬಳಿ್ಇರುವ್ಬಿಲ್         30 31 61 
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ಡಿಡಿಓ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಲ್         30 31 61 

ಪರಿಶೇಲ್ನ್್ಗಾಗಿ್ಅಧಿೇಕ್ಷಕರ್ಬಳಿ ಇರುವ 
ಬಿಲ್ 

        66 71 137 

ಪರಿಶ್ೋಲನೆಗಾಗಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ ಬಳಿ ಇರುವ 
ಬಿಲ್ 

        66 71 137 

ಮುದಿಣಕಾಾಗಿ ನ್ೌಕರನ ಬಳಿ ಇರುವ 
ದಾಖಲ್ಗಳು 

        72 109 181 

ಮುದರಣಕಾಕಗಿ್ನೌಕ್ರನ್ಬಳಿ್ಇರುವ್
ದಾಖಲಗೆಳು 

        72 109 181 

ಸಿವೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ್ಕರಡು್ಬಿಲ್್ಕ್ೂೇರಿಕ್್         1 14 15 

ಸಿವೋಕ್ೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕ್ರಡ್ು ಬಿಲ್ ಕೊೋರಿಕ ೆ         1 14 15 

ತ್ತರಸೃತ್ಗ್ೂಂಡಿರುವ ಕರಡು ಬಿಲ್ 
ಕ್ೂೇರಿಕ್  

  529 3976 1487 1732 21986 29710 

ತ್ರರಸೃತ್ಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಡ್ು ಬಿಲ್ 
ಕೊೋರಿಕ ೆ

  529 3976 1487 1732 21986 29710 

ಅನ್್ಲ್ೈನ್್ನಲಿಲ್ಖಜಾನ್್ಗ್್ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದುದ, 
ಭೌತ್ತಕ್ಪಿತ್ತ್ಸಲಿಲಕರ್ಾಗಬ್ೇರ್ರುವ್ಬಿಲ್ 

  5     583 1224 1812 

ಅನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲು ಖಜಾನಗೆೆ ಸಲ್ಲುಸಲಾಗಿದುು, 
ಭೌತ್ರಕ್ ಪರತ್ರ ಸಲ್ಲುಕೆರ್ಾಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ್ 

  5     583 1224 1812 

ಒಟುು್ಮೊತ್ ಿ 75 13785 422162 604526 1141645 2284447 4466640 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೧೨ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೪ ಪುಟ 94) 

ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರಗಳ ಮರುಸಂಸಕರಣ ೆಮಾಡಿರುವುದನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖೆ್ು 

ವಷ್ಯ 
ವಿಫಲ್ವಾದ್
ಪಾವತ್ತಗಳ್
ಸಂಖಯ್ 

ಮೊತ್ ಿ

ಮರುಸಂಸಾರಣ್ 
ಗ್ೂಳಿಸಲಾದ್
ಮತ್ುಿ 

ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾದ್
ವಿಫಲ್ವಾದ 

ಪಾವತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯ 

ಮರುಸಂಸಾರಣ್ 
ಗ್ೂಳಿಸಲಾದ್ಮೊತ್ ಿ

ಮರುಸಂಸಾರಣ್ 
ಗ್ೂಳಿಸದ್
ವಿಫಲ್ವಾದ್
ಪಾವತ್ತಗಳ್
ಸಂಖಯ್ 

ಮರುಸಂಸಾರಣ್ 
ಗ್ೂಳಿಸದ್ಮೊತ್ ಿ

2014-15             

2015-16 434 22,035,954 418 21,348,565 16 687,389 

2016-17 14,015 1,585,235,760 12,473 1,553,877,911 1,542 31,357,849 

2017-18 20,970 3,187,473,391 17,387 3,106,585,303 3,583 80,888,088 

2018-19 57,064 4,269,564,894 45,982 4,114,464,429 11,082 155,100,465 

2019-20 1,20,211 6,820,711,998 89,668 6,323,032,385 30,543 497,679,613 

2020-21 

(ಆಗಸ್ಟ 2020್
ರವರೆಗೆ) 

41,868 1,171,562,853 25,395 774,071,538 16,473 397,491,315 

ಒಟ್ುಟ 2,54,562 17056584850 1,91,323 15893380131 63,239 1,16,32,04,719 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೧೩ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೪ ಪುಟ 96) 

ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರಗಳ ಮರುಪಾವತ್ರಗಳನುು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖೆ್ು 
ಕಿಮ್
ಸಂಖಯ್ ವಿಫಲ್ವಾದ್ಪಾವತ್ತ್ಐಡಿ ಒಟುು್ಹ್ೂಸ್

ಬಿಲ್ುಲಗಳು ಒಟುು್ಮೊತ್ ಿ ಅಧಿಕ್
ಬಿಲ್ುಲಗಳು ಅಧಿಕ್ಮೊತ್ ಿ

1 E572E290616022634 3 74,817 2 49,878 

2 E555A060516000608 2 23,218 1 11,609 

3 E557A280117000069 2 58,604 1 29,302 

4 E558A120316000012 2 30,854 1 15,427 

5 E558A160217000627 2 19,500 1 9,750 

6 E572E120516007587 2 41,254 1 20,627 

7 E572E120516007990 2 34,454 1 17,227 

8 E572E240317000989 2 1,13,470 1 56,735 

9 E572E250716047878 2 72,732 1 36,366 

10 E572E300616022712 2 23,240 1 11,620 

11 E572E300616022721 2 20,040 1 10,020 

12 E573G120216000002 2 1,620 1 810 

13 E573G120216000026 2 25,320 1 12,660 

14 E573G120216000033 2 25,320 1 12,660 

15 E574C220716000160 2 88,282 1 44,141 

16 E575A080716012165 2 17,944 1 8,972 

17 E575A230716013241 2 12,398 1 6,199 

18 E577C050316000010 2 65,014 1 32,507 

19 E582C160117000002 2 12,034 1 6,017 

20 E584A140616002497 2 26,014 1 13,007 

ಒಟ್ುಟ್ಅಧಿಕ್್ಮೊತ್ು 4,05,534 

 

 


