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ಮತರ್ಚ್ ೨೦೨೦ಕೆ್ೆ ಅಂತ್ಯಗೆ ಂಡಿರುವ ಸ್ತಲಿನ ಈ ವರದಿಯನುು ಭತರತ್ದ ಸಂವಿಧತನದ ಕಲಮು ೧೫೧(೨)ರ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ರತಜ್ಯ ಶತಸಕ್ತಂಗದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಉದೆದೇಶದಿಂದ ಕನತ್ಟಕದ ರತಜ್ಯಪತಲರಿಗೆ ಸಲಿಿಸುವ 
ಸಲುವತಗಿ ತ್ಯತರಿಸಲತಗಿರುವುದು. 

ಈ ವರದಿಯ ಭತಗ -೧ ಕೃಷಿ, ಆಹತರ ಮತ್ುಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ೈೆಗತರಿಕ್ೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ೌಷಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುಾ 
ಉದೆ ಯೇಗ, ಹಣಕ್ತಸು, ಆರ ೆೇಗಯ ಮತ್ುಾ ಕುಟುಂಬ ಕಲತಯಣ ಮತ್ುಾ ಗತರಮೇಣತಭಿವೃದಿಿ ಕಿಸಟಗ್ಳಡಿಯಲಿಿನ 
ಕನತ್ಟಕ ಸಕ್ತ್ರದ ಇಲತಖೆಗಳ ಅನುಪತಲನತ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಗಮನತಹ್ ಫಲಿತತಂಶಗಳನುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ಾದೆ. 

ಈ ವರದಿಯ ಭತಗ -೨ ವತಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗಗೆಳ ಇಲತಖ ೆ ಮತತ್ು ಮುದತರಂಕಗಳು ಮತ್ುಾ ನೆ ೇಂದಣಿ 
ಇಲತಖೆಗಳೂ ಸ್ೆೇರಿದಂತ ೆರತಜ್ಸವ ವಲಯದಡಿಯಲಿಿನ ಕನತ್ಟಕ ಸಕ್ತ್ರದ ಇಲತಖೆಗಳ ಅನುಪತಲನತ 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಗಮನತಹ್ ಫಲಿತತಂಶಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ಾದೆ. 

ಈ ವರದಿಯಲಿಿ ತಿಳಿಸಲತಗಿರುವಂತ್ಹ ದೃಷತಟಂತ್ಗಳು ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಗೆ ಮತಡಲತದಂತ್ಹ ಪ್ರಿೇಕ್ಷತ-
ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಗಮನಿಸಲತದಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳನುು ಅಲಿದೆಯೇ ಹಂದಿನ ಸ್ತಲುಗಳಲಿಿ 
ಗಮನಿಸಲತಗಿದುದ, ಆದರ ೆ ಹಂದಿನ ಸ್ತಲಿನ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನತ ವರದಿಗಳಲಿಿ ವರದಿ ಮತಡಲು 
ಸ್ತಧಯವತಗದವುಗಳತಗಿರುತ್ಾವೆ. ೨೦೧೯-೨೦ರ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಷತಟಂತ್ಗಳನ ು ಸಹ ಎಲೆಿಲಿಿ 
ಅವಶಯವಿದೆಯೇ ಅಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲಿಿ ಸ್ೆೇರಿಸಲತಗಿದೆ. 

ಭತರತ್ದ ಲೆಕೆನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ುಾ ಮಹತಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕರು ನಿೇಡಿರುವಂತ್ಹ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನತ 
ಮತನದಂಡಗಳ ಅನುಸ್ತರ  ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯನುು ನಡೆಸಲತಗಿದೆ. 

ಭತಷತಂತ್ರಿಸಿದ ಈ ಆವೃತಿಾಯಲಿಿನ ಯತವುದೆೇ ಸಂದೆೇಹಗಳಿಗೆ ಆಂಗಿ ಭತಷತ ಆವೃತಿಾಯೇ ಅಧಿಕೃತ್ವೆಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇೆಕು. 
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