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ಅಧ್ಯಾಯ-I 
ಪರಿಚಯ 

1.1 ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಭಯರತದ ಲಗಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು ಮಹಯಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರ ಈ ವರದಿಯ ಮೊದಲನಗೋ ಭಯಗವು 
ಸರ್ಯಾರಿ ಇಲಯಖಗಗಳ ಮತುು ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಅನುಪಯಲನಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದ 
ವಿಷಯಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಯಾಗಿದ್ಗ.  

ಅನುಪಯಲನಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯು, ಭಯರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ನಿಬಂಧನಗಗಳು, ಅನಾಯಿಸುವ 
ರ್ಯನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ರ್ಯಯಿದ್ಗಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಪಯರಧಿರ್ಯರದಿಂದ ಜಯರಿಯಯದ ಆದ್ಗೋಶಗಳು ಮತುು 
ಸೂಚನಗಗಳನುು ಪಯಲ್ಲಸಲಯಗಿದ್ಗಯೋ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಲು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಮಯಡಿದ ಇಲಯಖಗಗಳ 
ವಹಿವಯಟುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಗಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತುದ್ಗ.  
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ಪರಮುಖ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನುು ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಗಮನರ್ಗಕ ತರುವುದು ಈ 
ವರದಿಯ ಮುಖಾ ಉದ್ಗಾೋಶವಯಗಿದ್ಗ. ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳು ರ್ಯಯಯಾಂಗರ್ಗಕ 
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನುು ತಗಗ್ಗದುರ್ಗೂಳುುವ ಹಯಗೂ ಉತುಮ ಆಡಳಿತರ್ಯಕಗಿ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳನುು 
ರೂಪಿಸಲು ಮತುು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನುು ತಗಗ್ಗದುರ್ಗೂಳುಲು ಅನುಕ್ೂಲವಯಗುತುವಗ ಎಂದು 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಗಿದ್ಗ. 
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ಯೋಜ್ನಗ ಮತುು ವಯಾಪಿುಯನುು ವಿವರಿಸುವ ಜಗೂತಗಗ್ಗ ಹಿಂದಿನ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಅನುಪಯಲನಗಯ ಸ್ಯರಯಂಶವನೂು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿದ್ಗ. ಎರಡನಗೋ 
ಅಧ್ಯಾಯವು ಸರ್ಯಾರಿ ಇಲಯಖಗಗಳ ಮತುು ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ವಹಿವಯಟುಗಳ ಅನುಪಯಲನಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡಬಂದ ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿವಗ.  

1.2 ಆಯವಾಯ ಚಿತರಣ 

೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಆಯವಾಯ ಅಂದ್ಯಜ್ುಗಳು ಮತುು ಅದರ್ಗಕ 
ಪರತಿಯಯಗಿ ವಯಸುವಿಕ್ ವಗಚಚದ ಸಿೆತಿಯನುು ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-1.1ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 
ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-1.1: ೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾದ ಆಯವಾಯ ಮತುು ವಯಸುವಿಕ್ ವಗಚಚ  

(` ರ್ಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವಗಚಚ 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 

ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 

ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ 

ಸ್ಯಮಯನಾ ಸ್ಗೋವಗಗಳು 30,997 30,799 35,018 31,265 38,009 34,484 45,744 42,655 50,492 48,824 
ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಸ್ಗೋವಗಗಳು 45,728 46,307 50,960 54,549 55,887 58,652 70,226 67,935 71,350 66,373 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಸ್ಗೋವಗಗಳು 32,175 33,846 38,277 40,421 43,671 42,856 44,152 48,285 52,907 52,636 
ಸಹಯಯಯನುದ್ಯನಗಳು 
ಮತುು ವಂತಿಗ್ಗಗಳು 

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

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

 

 



2021ನಗೋ ವಷಾದ ವರದಿ ಸಂಖಗಾ 3  

2 

 

ವಗಚಚ  
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 

ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 

ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ ಆಯವಾಯ 
ಅಂದ್ಯಜ್ು ವಯಸುವ 

ಬಂಡವಯಳ ವಗಚಚ 20,564 20,713 25,716 28,150 32,033 30,667 35,246 34,659 40,080 35,530 
ಬಟವಯಡಗ ಮಯಡಿದ 
ಸ್ಯಲಗಳು ಮತುು 
ಮುಂಗಡಗಳು 

733 657 625 1,934 1,597 5,093 5,817 4,487 2,503 4,069 

ಸ್ಯದಿಲಯಾರು ನಿಧಿ 5,788 4,110 6,841 7,420 8,176 8,269 11,136 11,083 9,964 10,180 
ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕ 
ಬಟವಯಡಗಗಳು 

5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

ಅಂತಿಮ ಶಿಲುಕ 2,83,523 1,55,095* 3,42,036 1,67,154* 5,09,624 1,94,537* 5,10,667 2,34,330* 5,19,964 2,45,292* 
ಸ್ಯದಿಲಯಾರು ನಿಧಿ - 27,118 - 34,354 - 26,184 - 22,004 - 34,463 
ಒಟುಟ (2) 3,10,613 2,07,693 3,75,223 2,39,012 5,51,435 2,64,750 5,62,871 3,06,563 5,72,516 3,29,534 
ಒಟುಟ ಮೊತು  
(1+2) 

4,26,062 3,24,721 5,05,458 3,70,933 6,96,189 4,07,232 7,29,160 4,70,863 7,54,121 5,03,792 

* ಹೂಡಿರ್ಗಗಳನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿಲಿ. 
ಆಧ್ಯರ: ವಯರ್ಷಾಕ್ ಹಣರ್ಯಸು ತ:ಖಗುಗಳು ಮತುು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಷಾಗಳ ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳು 

1.3 ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಸಂಪನೂೂಲಗಳ ಅನಾಯ 

`7,೫೪,೧೨೧ ರ್ಗೂೋಟಿಗಳ ಒಟುಟ ಆಯವಾಯ ವಗಚಚರ್ಗಕ ಪರತಿಯಯಗಿ 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನೂೂಲಗಳ 
ಅನಾಯವು `೫,೦೩,೭೯೨ ರ್ಗೂೋಟಿಯಿದಿಾತು.  ರಯಜ್ಾದ ಒಟುಟ ವಗಚಚವು (ರಯಜ್ಸಾ ವಗಚಚ, ಬಂಡವಯಳ ವಗಚಚ 
ಹಯಗೂ ಸ್ಯಲ ಮತುು ಮುಂಗಡಗಳು) 201೫-1೬ರಿಂದ 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ `1,38,398 
ರ್ಗೂೋಟಿಯಿಂದ `2,13,857 ರ್ಗೂೋಟಿಗ್ಗ ಶಗೋಕ್ಡಯ ೫೫ರಷುಟ ಏರಿರ್ಗಯಯಗಿತುು ಮತುು ರಯಜ್ಸಾ ವಗಚಚವು ಇದ್ಗೋ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ `1,೧೭,೦೨೮ ರ್ಗೂೋಟಿಯಿಂದ `1,೭೪,೨೫೮ ರ್ಗೂೋಟಿಗ್ಗ ಶಗೋಕ್ಡಯ ೪9ರಷುಟ ಏರಿರ್ಗಯಯಗಿತುು. 
ರಯಜ್ಸಾ ವಗಚಚವು ಒಟುಟ ವಗಚಚದ ಶಗೋಕ್ಡಯ 80ರಿಂದ 85ರರ್ಷಟದಾರಗ, 201೫-1೬ರಿಂದ 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಂಡವಯಳ ವಗಚಚವು ಶಗೋಕ್ಡಯ 15ರಿಂದ 17ರರ್ಷಟತುು. 
201೫-1೬ರಿಂದ 201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟುಟ ವಗಚಚವು ವಯರ್ಷಾಕ್ ಸರಯಸರಿ ಶಗೋಕ್ಡಯ 1೨ರಷುಟ 
ಏರಿರ್ಗಯಯಗಿದಾರಗ ರಯಜ್ಸಾ ಸಿಾೋಕ್ೃತಿಗಳು ವಯರ್ಷಾಕ್ ಸರಯಸರಿ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯ ಶಗೋಕ್ಡಯ 1೧ರಷುಟ ಏರಿದಾವು. 

1.೪ ಸತತ ಉಳಿತಯಯಗಳು 

ಕ್ಳಗದ ಐದು ವಷಾಗಳಲ್ಲ,ಿ 29ರಲ್ಲ ಿ ೧೩ ಅನುದ್ಯನಗಳು `10 ರ್ಗೂೋಟಿಗಿಂತ ಹಗಚಿಚನ ಉಳಿತಯಯವನುು 
ತಗೂೋರಿಸಿದಾವು ಮತುು ಇದು ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-1.2ರಲ್ಲ ಿವಿವರಿಸಿರುವಂತಗ, ಒಟುಟ ಅನುದ್ಯನಗಳಿಗಿಂತ ಶಗೋಕ್ಡಯ 
ಐದು ಅಥವಯ ಅದಕ್ಕಂತ ಹಗಚಿಚನದ್ಯಗಿದಾವು. 

ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-1.2: ಸತತ ಉಳಿತಯಯಗಳನುು ತಗೂೋರಿಸುವ ಅನುದ್ಯನಗಳು 
(` ರ್ಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖಗಾ ಅನುದ್ಯನದ ಸಂಖಗಾ ಮತುು ಹಗಸರು ಉಳಿತಯಯದ ಮೊತು 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
ರಯಜ್ಸಾ (ಪುರಸೃತ) 

1 1-ಕ್ೃರ್ಷ ಮತುು ತಗೂೋಟಗ್ಯರಿರ್ಗ 803.18 
(14) 

653.97 
(10) 

455.50 
(7) 

1,340.72 
(17) 

1,178.55 
(14) 
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ಕ್ರಮ 
ಸಂಖಗಾ ಅನುದ್ಯನದ ಸಂಖಗಾ ಮತುು ಹಗಸರು ಉಳಿತಯಯದ ಮೊತು 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
2 4-ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುು ಆಡಳಿತ 

ಸುಧ್ಯರಣಗಗಳು 
90.20 
(16) 

143.15 
(22) 

107.10 
(14) 

165.93 
(13) 

104.29 
(10) 

3 12-ಮಯಹಿತಿ, ಪರವಯಸ್ಗೂೋದಾಮ ಮತುು 
ಯುವಜ್ನ ಸ್ಗೋವಗಗಳು 

18.04 
(5) 

34.15 
(8) 

94.01 
(11) 

98.11 
(16) 

42.5 
(9) 

4 21-ಜ್ಲ ಸಂಪನೂೂಲಗಳು 198.62 
(20) 

119.16 
(12) 

169.89 
(16) 

125.31 
(12) 

290.53 
(27) 

5 22-ಆರಗೂೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಕ್ಲಯಾಣ 

904.50 
(15) 

605.01 
(9) 

403.91 
(6) 

427.44 
(5) 

756 
(9) 

6 23-ರ್ಯರ್ಮಾಕ್ ಮತುು ರ್ೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದಿಿ 126.72 
(13) 

111.37 
(12) 

606.35 
(36) 

204.81 
(16) 

222.91 
(16) 

7 27-ರ್ಯನೂನು 45.28 
(7) 

72.89 
(11) 

79.63 
(10) 

59.28 
(6) 

61.76 
(6) 

8 28-ಸಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಯರಗಳು ಮತುು 
ಶಯಸನ 

28.94 
(16) 

24.82 
(14) 

59.21 
(25) 

34.33 
(18) 

14.46 
(8) 

ರಯಜ್ಸಾ (ಪರಭೃತ) 
9 4- ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುು ಆಡಳಿತ 

ಸುಧ್ಯರಣಗಗಳ ಇಲಯಖಗ 
16.24 
(7) 

23.05 
(10) 

24.34 
(9) 

22.67 
(15) 

56.52 
(34) 

ಬಂಡವಯಳ (ಪುರಸೃತ) 
10 3-ಹಣರ್ಯಸು 67.61 

(46) 
37.97 
(33) 

38.54 
(30) 

34.52 
(30) 

19.32 
(15) 

11 11-ಮಹಿಳಯ ಮತುು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ 64.19 
(13) 

49.91 
(26) 

21.56 
(11) 

71.55 
(44) 

14.58 
(15) 

12 12-ಮಯಹಿತಿ, ಪರವಯಸ್ಗೂೋದಾಮ ಮತುು 
ಯುವಜ್ನ ಸ್ಗೋವಗಗಳು 

7.80 
(21) 

93.28 
(24) 

169.34 
(35) 

242.22 
(42) 

126.36 
(27) 

13 21-ಜ್ಲ ಸಂಪನೂೂಲಗಳು 2,231.65 
(25) 

1,252.97 
(13) 

2,638.20 
(21) 

547.46 
(5) 

1110.85 
(8) 

ಟಿಪಪಣಿ: ಕ್ಂಸದಲ್ಲರಿುವ ಸಂಖಗಾಗಳು ಒಟುಟ ಅವರ್ಯಶರ್ಗಕ ಉಳಿತಯಯದ ಶಗೋಕ್ಡಯವಯರನುು ಸೂಚಿಸುತುವಗ. 
ಆಧ್ಯರ: ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಷಾಗಳ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಗಕ್ಕಗಳು 

1.5 ಭಯರತ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಸಹಯಯಯನುದ್ಯನಗಳು 

ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-೧.೩ರಲ್ಲ ಿತಗೂೋರಿಸಿರುವಂತಗ ಹಿಂದಿನ ವಷಾಗಳಿಗ್ಗ ಹಗೂೋಲ್ಲಸಿದರಗ ೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೧9-20ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಯರತ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ಸಹಯಯಯನುದ್ಯನಗಳು ಏರಿರ್ಗಯ ಪರವೃತಿುಯನುು 
ತಗೂೋರಿಸಿದವು. 

ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-೧.೩: ಭಯರತ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ಸಹಯಯಯನುದ್ಯನಗಳು1 
(` ರ್ಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
ಯೋಜ್ನಗೋತರ ಅನುದ್ಯನಗಳು* 5,548 7,045 - - - 
ರಯಜ್ಾ ಯೋಜ್ನಗಗಳಿಗ್ಗ ಅನುದ್ಯನಗಳು* 8,105 8,102 - - - 
ರ್ಗೋಂದರ ಯೋಜ್ನಗಗಳಿಗ್ಗ ಅನುದ್ಯನಗಳು* 139 116 - - - 

1 ಇದು ವಗ್ಯಾವಣಗಗಳನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿಲಿ 
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ವಿವರಗಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
ರ್ಗೋಂದರ ಪುರಸೃತ ಯೋಜ್ನಗಗಳಿಗ್ಗ 
ಅನುದ್ಯನಗಳು 

137 440 11,617 10,393 12,214 

ಇತರಗ ವಗ್ಯಾವಣಗಗಳು/ರಯಜ್ಾಗಳಿಗ್ಗ 
ಅನುದ್ಯನಗಳು 

- - 7,316 11,714 17,593 

ಹಣರ್ಯಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದ್ಯನಗಳು - - 2,708 3,374 4,673 
ಒಟುಟ 13,929 15,703 21,641 25,481 34,480 

* ೨೦೧೭-೧೮ರಿಂದ ಅನುದ್ಯನಗಳಿಗ್ಗ ಯೋಜ್ನಗ ಮತುು ಯೋಜ್ನಗೋತರ ಎಂಬ ನಯಮರ್ಯರಣವನುು ತಗಗ್ಗದುಹಯಕ್ಲಯಗಿದುಾ ರ್ಗೋಂದರ 
ಪುರಸೃತ ಯೋಜ್ನಗಗಳಿಗ್ಗ  ಅನುದ್ಯನಗಳು, ಹಣರ್ಯಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದ್ಯನಗಳು ಮತುು ರಯಜ್ಾಗಳಿಗ್ಗ ಇತರ 
ಅನುದ್ಯನಗಳು ಎಂದು ಬದಲ್ಲಸಲಯಗಿದಾರಿಂದ ಅಂಕ್ಗಳನುು ತಗೂೋರಿಸಲಯಗಿಲಿ.  

1.6 ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಅಧ್ಯಾದ್ಗೋಶ 
ಭಯರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ 149 ಮತುು 151ನಗೋ ಅನುಚಗಛೋದಗಳು ಹಯಗೂ ಭಯರತದ ಲಗಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು 
ಮಹಯಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರ (ಕ್ತಾವಾಗಳು, ಅಧಿರ್ಯರಗಳು ಮತುು ಸ್ಗೋವಯ ಷರತುುಗಳು) (ಡಿಪಿಸಿ) 
ಅಧಿನಿಯಮ, 1971, ಸಿಎಜಿಯವರಿಗ್ಗ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಯಗಿ ಅಧ್ಯಾದ್ಗೋಶವನುು ನಿೋಡುತುವಗ. ಸಿಎಜಿರವರು 
ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚಗಛೋದ 13ರ2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರದ ಇಲಯಖಗಗಳ ವಗಚಚದ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು ನಡಗಸುತಯುರಗ. ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚಗಛೋದ 19(2)3 ಮತುು 19(3)4 ರಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ನಡಗಸುವ ಮೂರು ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳಿಗ್ಗ ಸಿಎಜಿಯವರಗೋ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರಯಗಿರುತಯುರಗ. 
ಇದಲಿದ್ಗೋ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚಗಛೋದ 145 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಬಹುಪಯಲು ಹಣ ಪಡಗಯುವ  
ಇತರಗ ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನೂು ಸಹ ಸಿಎಜಿರವರು ನಡಗಸುತಯುರಗ. ಹಲವಯರು 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳಿಗ್ಗ ತತಾಗಳನುು ಮತುು ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಸಿಎಜಿರವರು ಜಯರಿ ಮಯಡಿರುವ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಮಯನದಂಡಗಳು ಮತುು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಮತುು ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳ ನಿಯಮಯವಳಿಗಳು, 
20076 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದ್ಗ. 

1.7 ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು (ಆಡಿಟ್-I), ಕ್ನಯಾಟಕ್, ಬಗಂಗಳೂರು, ಕ್ಛಗೋರಿಯ 
ಸ್ಯಂಸಿೆಕ್ ರಚನಗ 
ಭಯರತದ ಲಗಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು  ಮಹಯಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರ ರಯಜ್ಾಗಳ ಕ್ಛಗೋರಿಗಳನುು ಕ್ಿಸಟರ ಗಳ 
ಹಂಚಿರ್ಗಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲಗ ಪುನರ -ರಚಿಸಲಯಯಿತು (ಮಯರ್ಚಾ 2020), ಪರತಿ ಕ್ಿಸಟರ ಪರಸಪರ 
ಸಂಪಕ್ಾತ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳು ಮತುು ರ್ಗೂಂಡಿಗಳನುು ಹಗೂಂದಿರುವ ಇಲಯಖಗಗಳನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿರುತುದ್ಗ. 
ಪುನರ -ರಚನಗಗ್ಗ ಮುಂಚಿತವಯಗಿ, ಪರಧ್ಯನ  ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು (ಆಡಿಟ್-I), ಕ್ನಯಾಟಕ್, 

 
2 (i) ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ ಿವಹಿವಯಟುಗಳ (ii) ಸ್ಯದಿಲಯಾರು ನಿಧಿಗ್ಗ ಮತುು ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕರ್ಗಕ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಯಟುಗಳು ಮತುು  (iii) ಎಲ ಿವಯಾಪಯರ, ತಯಯರಿರ್ಗ, ಲಯಭ ಮತುು ನಷಟದ ಲಗಕ್ಕಗಳು, ಅಢಯವಗ ಪಟಿಟರ್ಗ 
(ಬಯಾಲಗನ್ಸ ್ಶಿೋಟ್) ಮತುು ಇತರಗ ಅಧಿೋನ ಲಗಕ್ಕಗಳು. 

3 ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಶಯಸನದ ನಿಬಂಧನಗಗಳ ಪರರ್ಯರ ಸಂಸತಿುನ ನಿಯಮದಿಂದ ರಚಿತವಯಗಿರುವ ನಿಗಮಗಳ (ಕ್ಂಪನಿಗಳಲಿದ) 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ. 

4 ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಶಯಸನ ನಿಬಂಧನಗಗಳ ಪರರ್ಯರ ರಯಜ್ಾಪಯಲರ ರ್ಗೂೋರಿರ್ಗಯ ಮೋರಗಗ್ಗ ಯಯವುದ್ಗೋ ಸಂಸ್ಗೆ ಅಥವಯ 
ಪಯರಧಿರ್ಯರದ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ. 

5 (i) ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದ್ಯನಗಳು ಅಥವಯ ಸ್ಯಲಗಳ ಮುಖಯಂತರ ಬಹುಮಟಿಟಗ್ಗ ಹಣರ್ಯಸು ಒದಗಿಸುವ 
ಸಂಸ್ಗೆ/ಪಯರಧಿರ್ಯರದ ಎಲಿ ಜ್ಮ ಮತುು ವಗಚಚದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ (ii) ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ` ಒಂದು ರ್ಗೂೋಟಿಗೂ 
ಕ್ಡಿಮಯಿಲಿದಂತಗ ಅನುದ್ಯನ ಅಥವಯ ಸ್ಯಲ ಪಡಗಯುವ ಯಯವುದ್ಗೋ ಸಂಸ್ಗೆ ಅಥವಯ ಪಯರಧಿರ್ಯರದ ಎಲ ಿಜ್ಮ ಮತುು 
ವಗಚಚಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ಧನಗ. 

6  2020ರಲ್ಲಿ  ತಿದುಾಪಡಿಗ್ಗೂಂಡಿದ್ಗ. 
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ಬಗಂಗಳೂರು, ಇವರು ರಯಜ್ಾದ 65 ಇಲಯಖಗಗಳು ಮತುು ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಸ್ಗೋವಯ 
ವಲಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳು ಮಯಡಿರುವ ವಗಚಚದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ 
ಜ್ವಯಬಯಾರರಯಗಿದಾರು. ಪುನರ -ರಚನಗಯ ನಂತರ, ಹಣರ್ಯಸು, ಆರಗೂೋಗಾ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ, 
ಶಿಕ್ಷಣ, ರ್ೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುು ಉದ್ಗೂಾೋಗ, ಕ್ೃರ್ಷ, ಆಹಯರ ಮತುು ಸಂಬಂಧಿತ ರ್ಗೈಗ್ಯರಿರ್ಗಗಳು, ಜ್ಲ 
ಸಂಪನೂೂಲಗಳು, ಸ್ಯಮಯನಾ ಆಡಳಿತ  ಮತುು ಗ್ಯರರ್ಮೋಣಯಭಿವೃದಿಿ  ಕ್ಿಸಟರ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿನ ೫4 ಇಲಯಖಗಗಳು 
ಮತುು ೦3 ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳು ಮಯಡಿದ ವಗಚಚದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು 
(ಆಡಿಟ್-I) ಜ್ವಯಬಯಾರರಯಗಿದ್ಯಾರಗ. ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು (ಆಡಿಟ್-I) ಇವರಿಗ್ಗ ಮೂವರು 
ಉಪ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರುಗಳು ಮತುು ವಿವಿಧ ಅಧಿೋನ ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು ನಗರವು ನಿೋಡುತಯುರಗ. ಈ 
ವರದಿಯು ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರ (ಆಡಿಟ್-I) ವಯಾಪಿುಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲಯಖಗಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅವಲಗೂೋಕ್ನಗಳನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿದ್ಗ. 

1.8 ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ಯೋಜ್ನಗ ಮತುು ನಿವಾಹಣಗ 
ಇಲಯಖಗಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಭವನಿೋಯ ಅಪಯಯಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲಗ ಸರ್ಯಾರದ ಹಲವಯರು 
ಇಲಯಖಗಗಳು ಭರಿಸಿದ ವಗಚಚ, ಚಟುವಟಿರ್ಗಗಳ ವಿಮಶಾಕ್ತಾ/ಸಂಕ್ೋಣಾತಗ, ನಿೋಡಿದ ಹಣರ್ಯಸಿನ 
ಅಧಿರ್ಯರಗಳು, ಒಟ್ಯಟರಗ ಆಂತರಿಕ್ ನಿಯಂತರಣಗಳ ನಿಧ್ಯಾರಣಗಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲಗ ಮತುು 
ಹೂಡಿರ್ಗದ್ಯರರ ಆಸಕ್ುಗಳನುು ನಿಧಾರಿಸಿ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಪರಕ್ರಯಯನುು ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಗುತುದ್ಗ. ಈ 
ವಿಧ್ಯನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಂಶಗಳನೂು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುತುದ್ಗ. ಅಪಯಯದ 
ಸಂಭವನಿೋಯತಗಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲಗ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ರ್ಯಲಯವಧಿ ಮತುು ವಯಾಪಿುಯನುು 
ನಿಧಾರಿಸಲಯಗುವುದು.  

ಪರತಿಯಂದು ಘಟಕ್ದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ನಂತರ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳನುು 
ಒಳಗ್ಗೂಂಡ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳನುು ಇಲಯಖಗಯ ಮುಖಾಸೆರಿಗ್ಗ ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಗುತುದ್ಗ. ತಪಯಸಣಯ 
ವರದಿಗಳು ಸಿಾೋಕ್ೃತಗ್ಗೂಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳಗೂಳಗ್ಯಗಿ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಂಶಗಳಿಗ್ಗ ಉತುರಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲಯಖಗಗಳನುು ರ್ಗೂೋರಲಯಗುತುದ್ಗ. ಉತುರಗಳನುು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ್ಯಗ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ 
ಅಂಶಗಳನುು ಇತಾಥಾಗ್ಗೂಳಿಸಲಯಗುವುದು ಅಥವಯ ಅನುಪಯಲನಗಗ್ಯಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನುು 
ತಗಗ್ಗದುರ್ಗೂಳುಲು ಸಲಹಗ ನಿೋಡಲಯಗುವುದು.  ಈ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಮುಖ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ 
ಅಂಶಗಳನುು, ಭಯರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಅನುಚಗಛೋದ 151ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಮಂಡಿಸುವ 
ಸಲುವಯಗಿ ರಯಜ್ಾಪಯಲರಿಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಯಗುವ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಸ್ಗೋರಿಸಲು 
ಸಂಸಕರಿಸಲಯಗುವುದು. 
201೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ವಲಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವಿಭಯಗದಲ್ಲಿ 
ಪುನರ  ರಚನಗಯ  ಪೂವಾದಲ್ಲ ಿ೬,೧೬೧ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ತಂಡ ದಿನಗಳನುು ಬಳಸಿ ೬೨೨ ಘಟಕ್ಗಳ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು ಮತುು ರ್ಯಯಾನಿವಾಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಹಯಗೂ ಅನುಪಯಲನಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳನುು ನಡಗಸಲಯಯಿತು. ಅದ್ಗೋ ರಿೋತಿ ೪೪೭ ತಂಡ ದಿನಗಳನುು ಬಳಸಿ ೨೬ ಘಟಕ್ಗಳ 
ಹಣರ್ಯಸಿನ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು (ಪರಮಯಣಿೋಕ್ರಣ) ನಡಗಸಲಯಯಿತು. 

1.೯ ಪರಮುಖ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಭಿಪಯರಯಗಳು ಮತುು ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಪರತಿಕ್ರಯ 

ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯು ಈ ರ್ಗಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ ಲಗೂೋಪಗಳನುು ವರದಿ ಮಯಡಿತು: 
• ವಿವಿಧ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳು ಮತುು ಚಟುವಟಿರ್ಗಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನದಲ್ಲಿ; 
• ಆಯಾ ಇಲಯಖಗಗಳಲಿ್ಲ ಆಂತರಿಕ್ ನಿಯಂತರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಲಗೂೋಪಗಳು; 
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• ಸರ್ಯಾರಿೋ ಇಲಯಖಗಗಳು/ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಅನುಪಯಲನಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ
ಅಂಶಗಳು

ಈ ವರದಿಯ ಭಯಗ-I ರಲ್ಲ ಿಸ್ಗೋರಿಸಿರುವ ಒಂಬತುು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳನುು ಅರಗ-ಸರ್ಯಾರಿ ಪತರದ ಮುಖಯಂತರ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಯಖಗಯ ಪರಧ್ಯನ ರ್ಯಯಾದಶಿಾಗಳು/ರ್ಯಯಾದಶಿಾಗಳಿಗ್ಗ, ಆರು ವಯರಗಳಗೂಳಗ್ಗ ಅವರ 
ಪರತಿಕ್ರಯಯನುು ನಿೋಡುವಂತಗ ರ್ಗೂೋರಿ, ಜ್ನವರಿ ಮತುು ಮಯರ್ಚ ಾ ೨೦೨೧ರ ನಡುವಗ ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಯಿತು. 
ಆರು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳಿಗ್ಗ ಸರ್ಯಾರದ ಉತುರಗಳನುು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಲಯಗಿದ್ಗ ಮತುು ಉತುರಗಳನುು ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಮಪಾಕ್ವಯಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರ್ಗೂಳುಲಯಗಿದ್ಗ.  

1.೧೦ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಸರ್ಯಾರದ ಪರತಿಕ್ರಯ

1.೧೦.1 ಬಯಕ್ ಇರುವ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಭಿಪಯರಯಗಳ ತಾರಿತಗತಿಯ ಇತಾಥಾರ್ಯಕಗಿ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖಗಯಿಂದ 2001ರಲ್ಲಿ 
ಹಗೂರಡಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಸೂಚನಗಗಳ ರ್ಗೈಪಿಡಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನಗಳ 
ಅನುಸರಣಗಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಮತುು ತಪಯಸಣಗಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ನೂಾನತಗಗಳು, 
ಲಗೂೋಪಗಳು, ಮುಂತಯದವುಗಳಿಗ್ಯಗಿ ಹಗೂಣಗಗ್ಯರಿರ್ಗಯನುು ಖಯತರಿಪಡಿಸಿರ್ಗೂಳುಲು 
ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರಿಂದ ನಿೋಡಲಪಟಟ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳಿಗ್ಗ (ಐಆರ) ರ್ಯಯಯಾಂಗವು ಚುರುರ್ಯದ 
ಪರತಿಕ್ರಯ ನಿೋಡಬಗೋರ್ಗಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತುವಗ. ಕ್ಛಗೋರಿಗಳ ಮುಖಾಸೆರುಗಳು ಮತುು ನಂತರದ 
ಮೋಲಧಿರ್ಯರಿಗಳು ಐಆರ ಗಳಲ್ಲರಿುವ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು ಅನುಪಯಲ್ಲಸಬಗೋಕ್ು, ಲಗೂೋಪದ್ಗೂೋಷಗಳನುು 
ಸರಿಪಡಿಸಬಗೋಕ್ು ಮತುು ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರಿಗ್ಗ ವರದಿಯನುು ಕ್ಳುಹಿಸಬಗೋಕ್ು ಹಯಗೂ 
ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು  ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಅಭಿಪಯರಯಗಳ ಮೋಲ್ಲಾಚಯರಣಗಗ್ಗ ಅನುವಯಗಲು ಬಯಕ್ ಇರುವ 
ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಅಧಾವಯರ್ಷಾಕ್ ವರದಿಯಂದನುು ಇಲಯಖಗಯ ರ್ಯಯಾದಶಿಾಯವರಿಗ್ಗ 
ಕ್ಳುಹಿಸುತಯುರಗ. 

31 ಮಯರ್ಚಾ 20೨೦ರಲ್ಲಿದಾಂತಗ ೫೪ ಇಲಯಖಗಗಳಿಗ್ಗ7 ಪರತಿಯಯಗಿ ೭,೫೧೬ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು (೩೮,೧೪೦ 
ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳು) ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿದಾವು. ಬಯಕ್ಯಿರುವ ವರದಿಗಳ ವಷ್ಯಾವಯರು ವಿವರಗಳನುು ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-
೧.೪ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 

ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-೧.೪: ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು ಮತುು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳ ಬಯಕ್ಯ ವಷ್ಯಾವಯರು ವಿವರಗಳು 

ಆಧ್ಯರ: ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರ (ಆಡಿಟ್-I) ಕ್ಛಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಿರುವ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ರಿಜಿಸಟರ ಗಳಿಂದ 
ಪಡಗದುರ್ಗೂಂಡ ಮಯಹಿತಿ  

7  ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು (ಆಡಿಟ್-I), ಕ್ನಯಾಟಕ್, ಬಗಂಗಳೂರು ಕ್ಚಗೋರಿಯ ಪುನರ -ರಚನಗಯ ನಂತರದ 
ವಯಾಪಿುಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲಯಖಗಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿ. 

ಕ್ರಮ ಸಂಖಗಾ ವಷಾಗಳು ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಸಂಖಗಾ ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳ ಸಂಖಗಾ 
1 ಒಂದು ವಷಾಕ್ಕಂತ ಕ್ಡಿಮ 291 2,941 
2 ೧ರಿಂದ ೨ ವಷಾಗಳು 721 7,458 
3 ೨ರಿಂದ ೫ ವಷಾಗಳು 2,224 13,783 
4 ೬ರಿಂದ ೧೦ ವಷಾಗಳು 1,719 7,113 
5 ೧೦ ವಷಾಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ 2,561 6,845 

ಒಟುಟ 7,516 38,140 

2021ನಗೋ ವಷಾದ ವರದಿ ಸಂಖಗಾ 3  
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ಮಯರ್ಚ ಾ ೨೦20ರ ಅಂತಾದವರಗಗ್ಗ ಜಯರಿ ಮಯಡಲಯಗಿದಾ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿರುವ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ 
ಸರ್ಮೋಕ್ಷಗಯು ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿದಾ ಒಟುಟ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಶಗೋಕ್ಡಯ 4ರಷುಟ ಅಂದರಗ 291 ತಪಯಸಣಯ 
ವರದಿಗಳು (2,941 ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳು) ಒಂದು ವಷಾಕ್ೂಕ ಕ್ಡಿಮ ಅವಧಿಗ್ಗ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿದಾವು, 4,664 
ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು (೨8,354 ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳು) ಒಂದು ವಷಾಕ್ೂಕ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಆದರಗ 10 ವಷಾಕ್ೂಕ 
ಕ್ಡಿಮ ಅವಧಿಗ್ಗ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿದಾವು ಎಂಬುದನುು ತಗೂೋರಿಸಿತು. ಆದರಗ, ಶಗೋಕ್ಡಯ 34ರಷುಟ ತಪಯಸಣಯ 
ವರದಿಗಳು ಅಂದರಗ 2,561 ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳು (6,845 ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳು) 10 ವಷಾಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ 
ಅವಧಿಗ್ಗ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿದಾವು. ಅಲಿದ್ಗ, ೧೦ ವಷಾಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಬಯಕ್ ಇರುವ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ 
ಸರ್ಮೋಕ್ಷಗಯು ಗ್ಯರರ್ಮೋಣಯಭಿವೃದಿಿ ಮತುು ಪಂಚಯಯತ ರಯಜ  ಇಲಯಖಗ, ಪಯರಥರ್ಮಕ್ ಹಯಗೂ ಪೌರಢಶಿಕ್ಷಣ 
ಇಲಯಖಗ ಹಯಗೂ ಮಹಿಳಯ ಮತುು ಮಕ್ಕಳ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಇಲಯಖಗಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಯಗಿ ೬೯೩, ೩೫೪ ಮತುು 
೨೧೯ರಷುಟ ಅಧಿಕ್ ಸಂಖಗಾಯ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳನುು ಬಯಕ್ ಉಳಿಸಿರ್ಗೂಂಡಿದಾವಗಂದು ಪರಕ್ಟಪಡಿಸಿತು. 
ಬಯಕ್ ಇರುವ ತಪಯಸಣಯ ವರದಿಗಳ ಮತುು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳ ವಷ್ಯಾವಯರು ಮತುು ಇಲಯಖಯವಯರು 
ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-೧.೧ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ.  

1.೧೦.೨ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳ ಮೋಲಗ ಅನುಸರಣಯ ಕ್ರಮ 

ರ್ಗೈಪಿಡಿ ಹಯಗೂ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ ಸರ್ಮತಿಯ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನ ನಿಯಮಯವಳಿಗಳು (ಆಂತರಿಕ್ 
ವಾವಹಯರ), 1999, ಸರ್ಯಾರದ ಎಲಿ ಇಲಯಖಗಗಳಿಂದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲ ಿನಿರೂಪಿಸಲಯದ 
ಅಭಿಪಯರಯಗಳಿಗ್ಗ ಕ್ರಮ ತಗಗ್ಗದುರ್ಗೂಂಡ ಟಿಪಪಣಿಗಳ (ಎಟಿಎನ್ಸ ಗಳ) ರೂಪದಲ್ಲ ಿ ವಿವರವಯದ 
ಸಪರ್ಷಟೋಕ್ರಣಗಳನುು ಅವು ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಗಯಯದ ನಯಲುಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗ್ಯಗಿ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ಕ್ಛಗೋರಿಗ್ಗ ಅವುಗಳ ಪರತಿಗಳಗೂಂದಿಗ್ಗ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಸಚಿವಯಲಯರ್ಗಕ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಗೋರ್ಗಂದು ಉಪಬಂಧಿಸುತುವಗ. 

ಆಡಳಿತ ಇಲಯಖಗಗಳು ಈ ಸೂಚನಗಗಳನುು ಪಯಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ ಮತುು ರ್ಗೂಷಟಕ್ ೧.೫ರಲ್ಲ ಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಗ 
ಒಂಭತುು ಇಲಯಖಗಗಳು, 31 ಡಿಸ್ಗಂಬರ 20೨೦ರಲ್ಲಿದಾಂತಗ 20೦೩-೦೪ರಿಂದ 201೭-1೮ರ ಅವಧಿಯ ೧೯ 
ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳಿಗ್ಗ ಕ್ರಮ ತಗಗ್ಗದುರ್ಗೂಂಡ ಟಿಪಪಣಿಗಳನುು ಸಲಿ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-೧.೫: ೩೧ ಡಿಸ್ಗಂಬರ  ೨೦20ರಲಿ್ಲದಾಂತಗ ಬಯಕ್ಯಿರುವ ಇಲಯಖಯ ಟಿಪಪಣಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
(ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು ಸ್ಯಂಖ್ಯಾಕ್ ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳನುು ಹಗೂರತುಪಡಿಸಿ) 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖಗಾ ಇಲಯಖಗ 03-04 11-12 12-13 14-15 16-17 17-18 ಒಟುಟ 

1 ಶಿಕ್ಷಣ  - - - - - 3 3 
2 ಆಹಯರ, ನಯಗರಿೋಕ್ ಸರಬರಯಜ್ು ಮತುು 

ಗ್ಯರಹಕ್ ವಾವಹಯರಗಳು - - - - 1 - 1 

3 ಆರಗೂೋಗಾ  ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ 
(ವಗೈದಾಕ್ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ) - - - 1 - - 1 

4 ಆರಗೂೋಗಾ  ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ - - - - - 1 1 
5 ತಗೂೋಟಗ್ಯರಿರ್ಗ/ರಗೋಷ್ಗೂ ವಾವಸ್ಯಯ - - - - - 1 1 
6 ಸಣಣ ನಿೋರಯವರಿ 1 - - - 1 2 4 
7 ಅಲಪಸಂಖಯಾತರ ಕ್ಲಯಾಣ - - - - - 2 2 
೮ ಕ್ಂದ್ಯಯ - 1 2 - - 1 4 
೯ ಗ್ಯರರ್ಮೋಣಯಭಿವೃದಿಿ ಮತುು ಪಂಚಯಯತ ರಯಜ  - - - - - 2 2 
 ಒಟುಟ 1 1 2 1 2 12 19 

ಆಧ್ಯರ: ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಪಯಲರ (ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ-೧) ಕ್ಛಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಿರುವ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ ಇಲಯಖಯ 
ವಯರ್ಚ  ರಿಜಿಸಟರ ಗಳಿಂದ ಪಡಗದುರ್ಗೂಂಡ ಮಯಹಿತಿ  
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1.೧೦.೩ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ ಸರ್ಮತಿಯಿಂದ ಚಚಗಾಯಯಗಬಗೋಕ್ರುವ ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳು 

೩೧ ಡಿಸ್ಗಂಬರ  ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿದಾಂತಗ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್  ಲಗಕ್ಕಪತರ ಸರ್ಮತಿಯಿಂದ ಚಚಗಾಯಯಗಬಗೋಕ್ರುವ 
ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳ ಸಿೆತಿಯ ಸರ್ಮೋಕ್ಷಗಯು ೮೫ ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳು (ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಮತುು 
ಸರ್ಮೋಕ್ಷಗಗಳನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡು) ಇನೂು ಚಚಗಾಯಯಗಬಗೋಕ್ರುವುದನುು ತಗೂೋರಿಸಿತು. 31 ಡಿಸ್ಗಂಬರ 
20೨೦ರಲ್ಲಿದಾಂತಗ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲಗಕ್ಕಪತರ ಸರ್ಮತಿಯಿಂದ ಚಚಗಾಗ್ಯಗಿ ಬಯಕ್ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳ 
ವಿವರಗಳನುು (ಸ್ಯಮಯನಾ ಮತುು ಸ್ಯಂಖ್ಯಾಕ್ ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳನುು ಹಗೂರತುಪಡಿಸಿ) ಅನುಬಂಧ-1.೨ರಲ್ಲ ಿ
ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 

1.11 ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಪರತಗಾೋಕ್ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳ 
ಮಂಡನಗಯ ಸಿೆತಿ 

ಶಿಕ್ಷಣ, ರ್ಯರ್ಮಾಕ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಮತುು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಯಾಣ ಕ್ಷಗೋತರಗಳಲ್ಲ ಿಸರ್ಯಾರವು ಹಲವು ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳನುು 
ಸ್ಯೆಪಿಸಿದ್ಗ. ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲಗೋಖಯಪಯಲರು (ಆಡಿಟ್-I)ರ ಅಧಿರ್ಯರ ವಯಾಪಿುಯಲಿ್ಲನ ರಯಜ್ಾದ ಮೂರು 
ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಗಳ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು ಭಯರತದ ಲಗಕ್ಕನಿಯಂತರಕ್ರು ಮತುು 
ಮಹಯಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧಕ್ರಿಗ್ಗ ವಹಿಸಲಯಗಿದ್ಗ. ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ನಿಯೋಜ್ನಗ, ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಪರತಗಾೋಕ್ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳನುು (ಎಸ ಎಆರ) ಜಯರಿ 
ಮಯಡಿರುವುದು ಮತುು ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಂಡನಗಯ ಸಿೆತಿಯನುು ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-೧.೬ರಲ್ಲ ಿ
ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ. 
ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-೧.೬: ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯ ನಿಯೋಜ್ನಗ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರತಗಾೋಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ 
ವರದಿಗಳ ಜಾರಿಮಾಡಿದ ಸಿೆತಿ 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖಗಾ 

ಸ್ಯಾಯತು ಸಂಸ್ಗೆಯ 
ಹಗಸರು 

ಸಿಎಜಿರವರಿಗ್ಗ 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳ 

ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಯನುು 
ವಹಿಸಿರುವ ಅವಧಿ 

ಎಲ್ಲಯಿವರಗಗ್ಗ 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಸಿಲಯಗಿದ್ಗ 

ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ 
ವರದಿಗಳನುು ಯಯವ 
ವಷಾದವರಗಗ್ಗ ಜಯರಿ 
ಮಯಡಲಯಗಿದ್ಗ 

ಶಯಸರ್ಯಂಗದಲ್ಲ ಿ
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ 
ವರದಿಗಳ 
ಮಂಡನಗ 

ಯಯವ 
ವಷಾದವರಗಗ್ಗ 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು 
ಬಯಕ್ ಇವಗ 

ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಸಿುವಲ್ಲ ಿ
ವಿಳಂಬ (೩೦ 
ಜ್ೂನ್ಸ  

೨೦೨೦ರವರಗಗ್ಗ 
1 ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಕ್ಟಟಡ ಮತುು 

ಇತರಗ ನಿಮಯಾಣ 
ರ್ಯರ್ಮಾಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ 
ಮಂಡಳಿ, ಬಗಂಗಳೂರು 

ಅಧಿನಿಯಮದ 
ಅನಾಯ 

2016-17 2015-16 ವರದಿಯನುು 
ಇನೂು 
ಮಂಡಿಸಿಲ ಿ
(2006-07 
ರಿಂದ 

2015-16) 

ಲಭಾವಿಲ ಿ ಲಭಾವಿಲ ಿ

2 ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಪಠ್ಾಪುಸುಕ್  
ಸಂಘ, ಬಗಂಗಳೂರು 

2020-21 ವರಗಗ್ಗ 2006-07 2006-07ರ 
ಎಸ ಎಆರ  ಅನುು 

24.01.2020 ರಂದು 
ಜಯರಿ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ಗ 

ಶ ನಾ ಲಭಾವಿಲ ಿ ಲಭಾವಿಲ ಿ

3 ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾ ಮಕ್ಕಳ 
ಹಕ್ುಕಗಳ  ಸಂರಕ್ಷಣಯ 
ಆಯೋಗ, ಬಗಂಗಳೂರು 

ಅಧಿನಿಯಮದ 
ಅನಾಯ ಜ್ುಲಗೈ 2009ರಲ್ಲ ಿಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಯಿತು. ಪಯರರಂಭವಯದ್ಯಗಿನಿಂದ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಸಿಬಗೋಕ್ದ್ಗ. 

ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಕ್ಟಟಡ ಮತುು ಇತರಗ ನಿಮಯಾಣ ರ್ಯರ್ಮಾಕ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು 2006-07ರಿಂದ 2015-
16ನಗೋ ವಷಾಗಳಿಗ್ಗ ಎಸ ಎಆರ ಗಳನುು ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿಲಿ.  ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಪಠ್ಾಪುಸುಕ್  
ಸಂಘವು 2007-08ನಗೋ ಸ್ಯಲ್ಲನ ಪರಿಷೃತ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಇನೂು ಸಲಿ್ಲಸಿಲಿ ಮತುು ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಮಕ್ಕಳ 
ಹಕ್ುಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಯ ಆಯೋಗವು (ಜ್ುಲಗೈ 2009ರಲ್ಲ ಿಸ್ಯೆಪನಗಯಯಯಿತು) ಪಯರರಂಭದಿಂದಲೂ ವಯರ್ಷಾಕ್ 
ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿಲಿ. ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಅಂತಿಮಗ್ಗೂಳಿಸುವಿರ್ಗಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಹಣರ್ಯಸಿನ 

2021ನಗೋ ವಷಾದ ವರದಿ ಸಂಖಗಾ 3  
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ಅಕ್ರಮಗಳು ಪತಗು ಹಚಚಲಯಗದ ಅಪಯಯವನುು ಹಗೂಂದಿದ್ಗಯಯದಾರಿಂದ ಲಗಕ್ಕಪತರಗಳನುು ಅಂತಿಮಗ್ಗೂಳಿಸಿ 
ಶಿೋಘರವಯಗಿ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸಬಗೋಕ್ು. 

1.12 ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ಗೋರಿಸಿರುವ ರ್ಯಯಾನಿವಾಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳು  
ಮತುು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳ ವಷ್ಯಾವಯರು ವಿವರಗಳು 

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಷಾಗಳ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಗೋರಿಸಿರುವ ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳು ಮತುು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳ ವಷ್ಯಾವಯರು ವಿವರಗಳನುು ಅವುಗಳ ಹಣದ ಮೌಲಾದ್ಗೂಂದಿಗ್ಗ 
ರ್ಗೂೋಷಟಕ್ ೧.೭ರಲ್ಲಿ  ನಿೋಡಲಯಗಿದ್ಗ.  
ರ್ಗೂೋಷಟಕ್-1.೭: ೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಗೋರಿಸಿರುವ 

ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಣಯ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳು ಮತುು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಷಾ 

ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗ ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ಉತುರಗಳು 

ಸಂಖಗಾ ಹಣದ ಮೌಲಾ  
(` ರ್ಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲ)ಿ ಸಂಖಗಾ ಹಣದ ಮೌಲಾ  

(` ರ್ಗೂೋಟಿಗಳಲ್ಲ)ಿ 
ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಣಯ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಗಗಳು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳು 

2016-17 01 247.98 12 50.85 01 12 
2017-18 01 265.82 12 286.37 01 12 
೨೦೧೮-೨೯ 01 7.01 17 2,802.96 01 17 

ಆಧ್ಯರ: ೨೦೧೬-೧೭, ೨೦೧೭-೧೮ರ ಮತುು ೨೦೧೮-೧೯ರ ವಷಾದ ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವರದಿಗಳು (ಸ್ಯಮಯನಾ  ಮತುು  ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ 
ಲಗಕ್ಕಪರಿಶಗ ೋಧನಯ ವಲಯ) 

೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ̀ ೬೮.೯೦ ರ್ಗೂೋಟಿಯನುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡ ಒಂಭತುು ಕ್ಂಡಿರ್ಗಗಳನುು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಗೋರಿಸಲಯಗಿದ್ಗ.  
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