ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೈ ತೋ ಇ 279 ಕೃಯೋಕಾ 95 ಬೆಂಗಳೂರು 20-7-1996.

1994ರ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿನಿಯಮ (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ

1994ರ ಸಂಖ್ಯೆ 38) ರ 28ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಮುಂದ್ಧನ ನಿಯಮಗಳ
ಕರಡನ್ನು ಕೃ ತೀ ಇ 279 ಕೃಯೀಕಾ 95, ದ್ಧರ್ನುಂಕ : 14-12-1195ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ಧರ್ನುಂಕ : 25-011969ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ಭಾಗ-4-2ಸ (1ನೇ ಸೆಕ್ಷನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸ ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಈ ಕರಡನ್ನು
ಪ್ರ ಕಟಿಸದ ದ್ಧರ್ನುಂಕದ್ಧುಂದ 15 ದ್ಧನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದರಿುಂದ ಭಾದ್ಧತ್ರಾಗಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ

ವ್ೆ ಕ್ತಿ ಗಳಿುಂದ

ಆಕ್ಷ ೀಪ್ಣೆ ಮತ್ತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ .
ಸದರಿ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ವು 25, ಜ್ನವ್ರಿ, 1996 ರಂದು ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ೆ ವಾಗಿದುು , ಈ ಬಗೆೆ ರಾಜ್ೆ
ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷ ೀಪ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ .
ಆದುದರಿುಂದ, ಈಗ 1994ರ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ
(ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿನಿಯಮ 1994 ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿನಿಯಮದ

38) ರ 28 ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ್ಧುಂದ ಪ್ರ ದತ್ಿ ವಾದ ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದ್ಧನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ಿ ದೆ. ಎುಂದರೆ;

ನಿಯಮಗಳು
ಅಧ್ಯೆ ಯ-1
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1. ಚಿಕಕ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ,- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಗಳು 1996 ಎುಂದು ಕರೆಯತ್ಕೆ ದುು .
( 2) ಅವು ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಸದ ದ್ಧರ್ನುಂಕದ್ಧುಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದುು .
2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು :- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಭ್ಾವು ಅನೆ ತಾ ಅಗತ್ೆ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸದ ಹೊರತ್ತ,(ಎ) ಅಧಿನಿಯಮ ಎುಂದರೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994
(ಬಿ)'ಒಪ್ಪ ುಂದ'

ಎುಂದರೆ

ಅನ್ನಮೀದ್ಧನ

ಮಂಡಳಿಯ

ಎಜೆನಿಿ ಗಳು

ವ್ೆ ಕ್ತಿ

ಪ್ರ ಕಾರಗಳನ್ನು
ಅಥವಾ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ

ವ್ೆ ಕ್ತಿ ಗಳೊುಂದ್ಧಗೆ

ಈ

ಯಾವುದೇ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸದ ನಿಯಮ.
(ಸ) 'ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀಧಕ' ಎುಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ 24ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕರ್ನದ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ.
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(ಡಿ) 'ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಕ' ಎುಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮ 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ (6)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕರ್ನದ ರಾಜ್ೆ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರ ಕನ ದಜೆಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ದಜೆಾಯ
ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇ) 'ಆಕಸಿ ಕ ಋಣಭಾರ' ಎುಂದರೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ
ಅನ್ನಷಂಗಿಕವಾದ ವೆಚಚ ಗಳು ಮತ್ತಿ
ಇದು ಸಬಬ ುಂದ್ಧ ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭ್ತೆೆ ಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ್ಧದವುಗಳಲಿ ದ ಎಲಾಿ ವಿವಿಧ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ತ್ಿ ದೆ.
(ಎಫ್) 'ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾ' ಅಥವಾ ವ್ರ್ಾವಾದರೆ ಪ್ರ ತಿ ವ್ರ್ಾ ಏಪ್ರರ ಲ್ 1ನೇ ದ್ಧರ್ನುಂಕದ್ಧುಂದ
ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ಮಾರ್ಚಾ 31ನೇ ದ್ಧರ್ನುಂಕಕ್ೆ ಕೊನೆಗೊಳುು ವ್ ಒುಂದು ವ್ರ್ಾದ ಅವ್ಧಿ.
(ಜಿ) "ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ' ಎುಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಬಂಧಿಸಲಾದ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ .
(ಹೆರ್ಚ) “ಪ್ರ ಕರಣ (1)” ಎುಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕರಣ.
(2) ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸರುವ್ ಆದರೆ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸದೇ ಇರುವ್ ಎಲಿ ಇತ್ರ ಪ್ದಗಳು ಅಭಿವ್ೆ ಕ್ತಿ ಗಳು
ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾದಂಥದೇ ಅಥಾವ್ನ್ನು ಹೊುಂದ್ಧರತ್ಕೆ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ - 2
ಸಾಮಾನ್ೆ ಉಪಬಂಧಗಳು
3. ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಭತ್ಯೆ ಗಳು:- ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅಧೆ ಕ್ಷರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಭ್ತೆೆ ಗಳು1957 ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ್ರ ವೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತಿ ಭ್ತೆೆ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ (1957 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 5) ಮೇರೆಗೆ
ರಾಜ್ೆ ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ್ ಮತ್ಿ ಕ್ೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುು .
4. ಸದಸೆ ರ ಭತ್ಯೆ ಗಳು ಇತ್ಯೆ ದಿ :- ಅಧೆ ಕ್ಷನಲಿ ದ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಸಕಾಾರೇತ್ರ ಸದಸೆ ನ್ನ.
(ಎ) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗುವುದಕಾೆ ಗಿ ಆಗಿುಂದಾಗೆೆ ಸಕಾಾರದ 'ಎ' ಗುುಂಪ್ರನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಮತ್ತಿ ದ್ಧನ ಭ್ತೆೆ ನ್ನು ಮತ್ತಿ .
(ಬಿ) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗುವುದಕಾೆ ಗಿ ದ್ಧನವುಂದಕ್ೆ
ವೇತ್ನ ಸಂಭಾವ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು ಹಕ್ಕೆ ಳು ವ್ರಾಗಿರತ್ಕೆ ದುು .

ಒುಂದು ನೂರು ರೂ. ಗಳ ಉಪ್

5. ಕಾಯಯದರ್ಶಯಯ ಆಧಿಕ ಪಾ ಕಾಯಯಗಳು ,- ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯನ್ನು ತ್ತಾೆ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಿುಂದ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ತ್ನಗೆ ಪ್ರ ದತ್ಿ ವಾದ ಅಥವಾ
ವ್ಹಿಸಕೊಡಲಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಿ
ಅುಂತ್ ಕತ್ಾವ್ೆ ಗಳನ್ನು
ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ,
(ಎ) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ಸಭೆಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು ಮತ್ತಿ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು
ಹಕ್ಕೆ ಳು ವ್ರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದುು , ಆದರೆ ಮತ್ ನಿೀಡುವುದಕ್ೆ ಹಕ್ಕೆ ಳು ವ್ರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(ಬಿ) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ಸಭೆಯ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಕ್ಯ ಸಂಕ್ತಷ ಪ್ಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ದಾಖಲು ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು , ಅಥವಾ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು .
(ಸ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಮಂಡಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತಿ ವ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಡಲಾದ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತ್ಮಿ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವ್ನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಪ ಷಿಿ ಕರಣವ್ನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕೆ ದುು ,
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(ಡಿ) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಎಲಿ ಗೊತ್ತಿ ವ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಆದೇಶಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದುು . ಪ್ರಂತ್ತ,
ಗೊತ್ತಿ ವ್ಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ಿ ವೀ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಮಂಡಲ್ಲಗೆ,
ಅದರ
ಮುಂದ್ಧನ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ವ್ರದ್ಧ
ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು
ಮತ್ತಿ
ಮಂಡಲ್ಲಯ
ನಿದೆಾಶನಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯತ್ಕೆ ದುು .
(ಇ) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಎಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಬಬ ುಂದ್ಧಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸತ್ಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ
ನಿಯಂತಿರ ಸತ್ಕೆ ದುು .
(ಎಫ್) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಭೆಯ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಿ

ಕಾಗದ ಪ್ತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತಿ

ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳ, ನಿವ್ಾಹಿಸದ ಅಥವಾ ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಮತ್ತಿ
ಮಂಡಲ್ಲಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಸಾ ುಂತ್ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸದ ಪ್ತ್ರ ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರಗಳ
ಅಭಿರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊುಂದ್ಧರತ್ಕೆ ದುು .
(ಜಿ) ಮಂಡಲ್ಲಯು ಕೈಗೊುಂಡಿರುವ್ ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು
ಮತ್ತಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ್ಾ ರಿತ್

ನಿವ್ಾಹಣೆಯನ್ನು

ಸಾಧಿಸಲು

ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ತ್ಕೆ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಅುಂಥ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಗತಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿರುವ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್ಲಗೆ
ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು .
(ಹೆರ್ಚ) ರಾಜ್ೆ

ಸಕಾಾರದ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರೇತ್ರ ಖ್ಯೆ ತ್ ತ್ಜ್ಞ ರು ಅಥವಾ ಸಮಾಲೀಚಕರ

ನೆರವಿನುಂದ್ಧಗೆ ಮಂಡಲ್ಲಯು ಸೂಕಿ ವೆುಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇರ್ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಗಾಗಿ ವಿಶೇರ್ ಅಧೆ ಯನ ಮತ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷ
ನಡೆಸುವುದು

ಮತ್ತಿ

ಅದರ

ಮೇಲಣ

ವ್ರದ್ಧಯನ್ನು

ತ್ನು

ಟಿೀಕ್

ಟಿಪ್ಪ ಣೆಗಳೊುಂದ್ಧಗೆ

ಮಂಡಲ್ಲಯ

ಪ್ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡತ್ಕೆ ದುು .
(ಐ) ಅದೇ ತ್ರಹದ ತ್ಜ್ಞ
ಅಥವಾ ಸಮಾಲೀಚಕರ ನೆರವಿನುಂದ್ಧಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಪೂಣಾಗೊುಂಡಿರುವ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಾರೂಪ್ಕ್ೆ ತ್ರಬೇಕ್ುಂದ್ಧರುವ್ ಯಾವುದೇ ನಿದ್ಧಾರ್ಿ ಯೀಜ್ನೆ ಅಥವಾ
ಸೆ ೀುಂನ ವಿಶೇರ್ ಮೌಲೆ ನಿಣಾಯ ಅಥವಾ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲಣ
ವ್ರದ್ಧಗಳನ್ನು
ಪ್ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ತ್ನು
ಟಿೀಕ್ ಟಿಪ್ಪ ಣೆಯುಂದ್ಧಗೆ ಮಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತಿ
ಸಕಾಾರದ ಮುಂದೆ
ಇಡತ್ಕೆ ದುು .
(ಜೆ) ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀಧಕನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ ಅಕರ ಮತೆಯನ್ನು
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳು ತ್ಕೆ ದುು .

ತೆಗೆದು ಹ್ವಕ್ಕವುದಕ್ೆ

ತ್ಾ ರಿತ್

(ಕ್) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ್ಧುಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ತಾೆ ಯೀಜಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ
ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇರ್ ಅಧಿಕಾರಗಳೊುಂದ್ಧಗೆ ಆಗಿುಂದಾಗೆೆ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯಾದಂಥ ಹಣಕಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
(ಎಲಿ
ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮಾನೆ ವಾಗಿರುವ್) ಕೈಪ್ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಧಿಾರ್ಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಪ್ರ ಧಾನ
ಮಖೆ ಸಥ ನ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುು .
(ಎಲ್)ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖ್ಯಯಿುಂದ ಮತಿ ುಂದು ಇಲಾಖ್ಯಯುಂದ್ಧಗೆ ವೆಚಚ ಮಾಡದ್ಧರುವ್ ಮಬಲಗನ್ನು
ಪುನರ್ ವಿನಿಯೀಗಿಸಲು ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುು . ಪ್ರಂತ್ತ ಇಲಾಖ್ಯಯಿುಂದ ಹ್ವಗೆ
ವಿನಿಯೀಗಿಸಲಾದ ಮಬಲಗು ಆ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಮೂಲತಃ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಬಲಗಿನ ಶೇಕಡ 10ರ
ಗರಿರ್ಿ ಪ್ರಿಮತಿಗಿುಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ ಇರತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(ಎುಂ) ಸಾ ತಃ ತಾನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಅಧಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮತ್ತಿ ಸರಬರಾಜುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೆ ೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದುು .
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(ಎನ್) ಅದೇ ರಿೀತಿಯ ಉದೆು ೀಶಕಾೆ ಗಿ ಅದೇ ರಿೀತಿಯ ಕರಾರನ್ನು
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲಾಖ್ಯಯಿುಂದ ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವಂತ್ಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತಿ
ಅುಂಥ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ
ಒಪ್ಪ ುಂದವ್ನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊುಂದ್ಧರತ್ಕೆ ದುು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಐವ್ತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಗಿುಂತ್ ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವ್ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನು ಒಳಗೊುಂಡಿರುವ್ ಯಾವುದೇ
ಒಪ್ಪ ುಂದವ್ನ್ನು ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಾರದ ಪೂವ್ಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲಿ ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(ಓ) ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಮೀರದ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನು ಭ್ರಿಸುವ್ ಅಧಿಕಾರವಿರತ್ಕೆ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ - 3
ಮಂಡಲಿಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ೆ ಯ ಅೆಂದಾಜು
6. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ೆ ಯ ಅೆಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ,-(1) ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ವ್ರ್ಾದ
ಡಿಸೆುಂಬರ್

ಒುಂದನೇ

ದ್ಧರ್ನುಂಕಕ್ೆ

ಮದಲು

ಮಂಡಲ್ಲಯು

ಈ

ಮುಂದ್ಧನವುಗಳನ್ನು

ತ್ಯಾರಿಸ

ಅನ್ನಮೀಧನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುು , ಎುಂದರೆ;
(ಎ) 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಧನ ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾದ ಆಯವ್ೆ ಯ ಪ್ತ್ರ ,
(ಬಿ) 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಾಕ ಯೀಜ್ನೆ.
(ಸ) ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿಿ ರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಬಬ ುಂದ್ಧ ವ್ಗಾದ ಒುಂದು
ಅನ್ನಸೂಚಿ ಮತ್ತಿ ಮುಂದ್ಧನ ವ್ರ್ಾದಲ್ಲಿ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ -3 ರಲ್ಲಿ
ಕೊಡತ್ಕೆ ದುು .
(2) ವಾಷಿಾಕ ಯೀಜ್ನೆಯು ಇತ್ರ ವಿರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ:
(ಎ)

ಮಂಡಳಿಯು ಮುಂದ್ಧನ ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಭಾಗಶಃ ಅಗಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಪೂಣಾವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಪ್ರ ಸಾಿವಿಸಲಾಗಿರುವಂತ್ ಸೆ ೀಮಗಳು ಅಥವಾ
ಪ್ರಿಯೀಜ್ನೆಗಳ ಸುಸಂಬದಿ ವಾದ ಪ್ರ ತ್ೆ ಕ್ಷ ಮತ್ತಿ ಹಣಕಾಸನ ವಿವ್ರಣೆಗಳನ್ನು

(ಬಿ) ಮತ್ತಿ
ರಾಜ್ೆ
ಸಕಾಾರವು
ಒಳಗೊುಂಡಿರತ್ಕೆ ದುು .

ಅಗತ್ೆ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಇತ್ರ

ವಿವ್ರಣೆಗಳನ್ನು

(3) ಆಯವ್ೆ ಯ ಪ್ತ್ರ ವು ಇತ್ರ ವಿರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ :
(ಎ) ಸಕಾಾರದ್ಧುಂದ ಬಂದ ಅನ್ನದಾನಗಳು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿುಂದ ಬಂದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತಿ
ಮುಂದ್ಧನ ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ ಕಂದಾಯ ಲೆಕೆ ಮತ್ತಿ
ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕೆ ವ್ನ್ನು
ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕವಾಗಿಸ ಇತ್ರೆ ವ್ರಮಾನವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾ ೀಕೃತ್ ಅುಂದಾಜುಗಳು.
(ಬಿ) ಕಾಯಾ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಾ ರೂಪ್ಕ್ೆ ತ್ರಬೇಕ್ುಂದು ಉದೆು ೀರ್ಶಸಲಾಗಿರುವ್
ಸೆ ೀುಂಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಯೀಜ್ನೆಗಳ ಮೇಲಣ ಅುಂದಾಜು ವೆಚಚ ಗಳು ಸಮತಿಯ ವೆಚಚ ಗಳು
ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವು ಸಬಬ ುಂದ್ಧ ವ್ಗಾ ಮತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ರ ವೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತಿ
ಭ್ತೆೆ ಗಳು, ಸಾಧಿಲಾಾ ರುಗಳು ದಾಸಾಿ ನಿನ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮುಂದ್ಧನ ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ
ಕಂದಾಯ ಲೆಕೆ ಮತ್ತಿ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕೆ ವ್ನ್ನು ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕ್ತಸ ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ತಿ ಯಂತ್ರ ಗಳ ವೆಚಚ ಗಳು.
(ಸ) ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಾರವು ಅಗತ್ೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತ್ರ ವಿವ್ರಣೆಗಳು ಇರತ್ಕೆ ದುು ,
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(4) ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಾರವು ತಾನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆುಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಾಪ್ರಾಟುಗಳೊುಂದ್ಧಗೆ ತ್ನಗೆ
ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವಾಷಿಾಕ ಯೀಜ್ನೆ ಅಯವ್ೆ ಯ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ತಿ ಸಬಬ ುಂದ್ಧ ವ್ಗಾದ ಪ್ಟಿಿ ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಬಹುದು.
7.
ಪೂರಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ೆ ಯ ಪತಾ ,-(1) ಮಂಡಲ್ಲಯು ಅಧಿನಿಯಮದ 12ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ವಾಷಿಾಕ ಯೀಜ್ನೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ರ್ಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಪೂರಕ ಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಆಯವ್ೆ ಯದ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ತಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಬಬ ುಂದ್ಧ ವ್ಗಾದ ಪ್ಟಿಿ ಯಾವುದಾರೂ ಇದು ರೆ
ಅದನ್ನು ಅನ್ನಮೀದನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು.
(2) ಮಂಡಲ್ಲಯು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯಾ
ನಿವಾಾಹಕ ಏಜೆನಿಿ ಗಳೊುಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ಧುಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ್
ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಯೀಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಸೆ ೀುಂ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವ್ನ್ನು
ಮಾಪ್ರಾಡು ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಆದರೆ ಕಾಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಮಂಜೂರಾಗಿದು ಮಬಲಗಿನ ಶೇಖಡಾ 25ಕ್ತೆ ುಂತ್
ಹೆಚ್ಚಚ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನು ಒಳಗೊುಂಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅುಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಯೀಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಿ ್ೀುಂಗಳ ಮೂಲ
ವಾೆ ಪ್ರಿ ಅಥವಾ ಉದೆು ೀಶವ್ನ್ನು ಭಾದ್ಧಸುತಿಿ ದು ರೆ ಸಕಾಾರದ ಪೂವ್ಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲಿ ದೆ ಅುಂಥ ಯಾವುದೇ
ಬದಲಾವ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(3) ಮಂಡಲ್ಲಯ ವಾಷಿಾಕ ಯೀಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದು
ಯಾವುದೇ ಸೆ ೀುಂ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು ಮಂಡಲ್ಲಯು ಕಾಯಾ ರೂಪ್ಕ್ೆ ತ್ರತ್ಕೆ ದು ಲಿ .

ಹೊರತ್ತ

(4) ಮಂಡಲ್ಲಯು ಯೀಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ತಾನ್ನ ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಯೀಜ್ನೆ
ಅಥವಾ ಸಿ ್ೀುಂನ್ನು ಕಾಯಾ ರೂಪ್ಕ್ೆ ತ್ರುವುದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ುಂತೆ ಅಲಿ ದೇ ಲಾಭ್ಕಾೆ ಗಿ ಯಾವುದೇ
ವಾೆ ಪ್ರರ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸನ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
8. ಲೆಕಕ ಪತಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಅಯವ್ೆ ಯ ಪತಾ ದ ಮಂಡನೆ ,-(1) ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರು ಮುಂದೆ
ಬರುವ್ ಏಪ್ರರ ಲ್ ಒುಂದನೇ ದ್ಧರ್ನುಂಕದಂದು ಪ್ರರ ರಂಭ್ಗೊಳುು ವ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾದ ನಿರಿೀಕ್ತಷ ತ್ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
ಮತ್ತಿ ವೆಚಚ ಗಳ ಒುಂದು ಆಯವ್ೆ ಯ ಅುಂದಾಜಿನುಂದ್ಧಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾದ ಮಾರ್ಚಾ
ಮೂವ್ತಿ ುಂದನೇ ದ್ಧರ್ನುಂಕದಂದು ಕೊನೆಗೊಳುು ವ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾದ ವಾಸಿ ವಿಕ ಮತ್ತಿ
ನಿರಿೀಕ್ತಷ ತ್
ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ವೆಚಚ ದ ಒುಂದು ಪೂಣಾ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ವ್ನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸ ನವೆುಂಬರ್ ಒುಂದನೇ ದ್ಧರ್ನುಂಕದ
ಮತ್ತಿ ಜ್ನವ್ರಿ ಒುಂದನೇ ದ್ಧರ್ನುಂಕದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ್ ಒುಂದು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು .
(2) ಅನಂತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಬರುವ್ ಏಪ್ರರ ಲ್ ಒುಂದನೇ ದ್ಧರ್ನುಂಕದಂದು ಪ್ರರ ರಂಭ್ಗೊಳುು ವ್
ಹಣಕಾಸು
ವ್ರ್ಾದ
ಆಯವ್ೆ ಯದಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊುಂಡಿರುವ್
ಧನವಿನಿಯೀಗಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಿ
ಮಾಗೊೀಾಪ್ರಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾರಿಸತ್ಕೆ ದುು , ಮಂಡಲ್ಲಯು ಅುಂಗಿೀಕರಿಸದಂತೆ ಆಯವ್ೆ ವ್ನ್ನು ಸಕಾಾರವು
ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸರಬಹುದಾದದಂಥ ದ್ಧರ್ನುಂಕಕ್ೆ ಮುಂಚೆ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುು .
(3) ಅುಂಥ ಆಯವ್ೆ ಯ ಅುಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್ಲಯು ಇತ್ರ ವಿರ್ಯಗಳೊುಂದ್ಧಗೆ,(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ್ಧುಂದ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಿುಂದ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸದ
ಹಲವಾರು ಕತ್ಾವ್ೆ ಗಳನ್ನು

ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ೆ ವಿರಬಹುದಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿ

ಮತ್ತಿ ಸೂಕಿ

ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಪ ಸತ್ಕೆ ದುು .
(ಬಿ) ತಾನ್ನ ಒಪ್ಪ ುಂದ ಮಾಡಿಕೊುಂಡಿರುವ್ ಸಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬದು ವಾಗಬಹುದಾದ
ಅಸಲು ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ ಯ ಎಲಿ ಕಂತ್ತಗಳು ಬಾಕ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು, ರ್ರತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ
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ಪ್ರಿಮತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುಿ ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುು , ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುಿ ಮಂಡಲ್ಲಯು ಅುಂತ್ಹ ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ
ವಿನಿಮಯಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ಿ ಷ್ಟಿ ವ್ೆ ವ್ಸೆಥ ಮಾಡಬಹುದು.
1

2

3

4

5
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(ಸ) ಅುಂಚೆ ವೆಚಚ
(ಡಿ) ತಂತಿ ವೆಚಚ ಗಳು
(ಇ) ಮದರ ಣ ವೆಚಚ ಗಳು
(ಎಫ್) ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ವೆಚಚ ಗಳು
(ಜಿ) ಲೆಕೆ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲನೆ ವೆಚಚ ಗಳು
(ಹೆರ್ಚ) ಇತ್ರೆ ಬಾಬುಗಳು
(2) ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ವೆಚಚ (ರಾಜ್ಸಾ ಲೆಕೆ ದ ಮೇರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿೀಡಲಾದವು)
ಒಟ್ಟು
ಭಾಗ - 2 ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕಕ - ಸ್ವ ೋಕೃತಿಗಳು
ಕರ್ನಯಟಕ
ಭಾರತ
ಇತರ ಯಾವುದೇ
ಸಕಾಯರ
ಸಕಾಯರ
ಸಕಾಯರದ ಏಜೆನಿಿ
1. ಸಾ ೀಕರಿಸದ ಅನ್ನದಾನಗಳು
2. ಸಾ ೀಕರಿಸದ ಸಾಲಗಳು
3. ಭ್ದರ ತೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕ್ಗಳು.
4. ರ್ನೆ ಸಗಳು ಮತ್ತಿ ದತಿಿ ಗಳು
5. ಸಾ ೀಕರಿಸಲಾದ ಇತ್ರೆ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು

ಯಾವುದೇ
ಆೆಂತರಿಕ ಏಜೆನಿಿ

ಇತರ ಯಾವುದೇ
ಮೂಲ

ಭಾಗ - 2 ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕಕ - ವೆಚಚ
1. ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳುಂದು ವ್ಗಿೀಾಕರಿಸಲಾಗಿರುವ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಬುಿ ಗಳ ಈ ಬಗೆೆ ವಿವ್ರ
ಒದಗಿಸತ್ಕೆ ದುು .
2. ಸಾಲಗಳ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ
3. ಭ್ದರ ತೆಗಳು, ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಲ್ಲಖಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕ್
ಒಟ್ಟು

(4) ಮಂಡಳಿಯು ಕಾಯಾ ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟಿ ಮಟಿಿ ಗೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾದ ಮಕಾಿ ಯದ ತ್ರುವಾಯ
ನಡೆಯುವ್ ಮದಲನೇ ಸಾಮಾನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ರ್ಾದ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಅುಂಗಿೀಕರಿಸತ್ಕೆ ದುು , ಈ
ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಲನ (1)ನೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮಸಲಾದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ
ಮಂಡಲ್ಲಯು ತ್ಯಾರಿಸತ್ಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ ಅುಂಗಿೀಕರಿಸತ್ಕೆ ದುು .
10.
ಲೆಕಕ ಗಳ ರವಾನೆ,-ಮಂಡಲ್ಲಯು ತಾನ್ನ ಅುಂತಿಮವಾಗಿ ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು
ಅುಂಗಿೀಕರಿಸದ ಕೂಡಲೇ ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು ಸಕಾಾರಕ್ೆ ರವಾನಿಸ ತ್ಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಾರವು
ಆಗಿುಂದಾಗೆೆ ನಿದೆಾರ್ಶಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ್ಹ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ವೀಚರುಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸತ್ಕೆ ದುು .
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ಅಧ್ಯೆ ಯ -4
ಲೆಕಕ ಪತಾ ಗಳ ಕಾಯಯವಿಧ್ಯನ್
11. ಲೆಕಕ

ಪತಾ ಗಳ ಕಾಯಯವಿಧ್ಯನ್,-(ಎ) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ಧುಂದ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿರುವ್ ಸೆ ೀುಂಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಿ ೀಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಬಿಲ್
ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಾರವು ನಿದ್ಧಾರ್ಿ ಪ್ಡಿಸದ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ಬಿಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ್ ಮಬಲಗು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆ ುಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿದು ಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಸಥ ಳಿೀಯ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀಧರ್ನ ವ್ಲಯಗಳ ಸಹ್ವಯಕ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರಿಗೆ
ಮತ್ತಿ
ಇದರ
ಎಲಿ
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ
ಮಂಡಲ್ಲಯ
ಹಣಕಾಸು
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುವುದು ಈ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ಶೆ ಕವಾದ ವೀಚರುಗಳಿುಂದ ದಾಖಲು ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು .
(ಬಿ) ಹಿೀಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಬಿಲುಿ ಗಳು ಯಾವ್ ವೆಚಚ ದ ಸಂದಾಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ
ಕ್ಷ ೀಮ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿ ರುವುದೀ ಆ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನು ಹಿುಂದ್ಧನ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷ ೀಮ
ಮಾಡಿಲಿ ಎುಂಬುವ್ರ್ಿ ರ ಮಟಿಿ ಗೆ ಒುಂದು ನಿದ್ಧಾರ್ಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ವ್ನ್ನು ಒಳಗೊುಂಡಿರತ್ಕೆ ದುು .
(ಸ) ಸಂದಭ್ಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಹಣಕಾಸು ಸಹ್ವಯಕ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು ಅಥವಾ
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ್ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಯೀಜ್ನೆ
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ್ ಅಯವ್ೆ ಯ, ಹಂಚಿಕ್ಗಳ ಕ್ಿ ೀಮ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ್ ಮಬಲಗು ಯಥಾಥಾತೆಯನ್ನು
ಕ್ಕರಿತಂತೆ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಅಗತ್ೆ ತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎುಂಬುದನ್ನು
ಮನವ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊುಂಡ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹಣ ಪ್ರವ್ತಿಗಾಗಿ ಅುಂಗಿೀಕರಿಸುವ್ರು. ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ
ಮೌಲೆ ಗಳನ್ನು
ಮೀರುವ್
ವೈಯಕ್ತಿ ಕ
ಬಿಲುಿ ಗಳ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ
ಮಂಡಲ್ಲಯ
ಹಣಕಾಸು
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು
ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು
ಹಣ
ಪ್ರವ್ತಿಗಾಗಿ
ಅುಂಗಿೀಕರಿಸುವುದಕ್ೆ
ಮುಂಚೆ
ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರು ಎದುರು ಸಹಿ ಪ್ಡೆಯುವ್ರು. ಆದಾಗೂೆ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರು ಎದುರು ಸಹಿ ಹ್ವಕ್ಕವ್
ಈ ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು ತ್ನು ಅಧಿೀನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿಿ ರುವ್ ಸಕಾಾರದ ಉಪ್ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರ
ದಜೆಾಗಿುಂತ್ ಕಡಿಮೆಯದಲಿ ದ ದಜೆಾಯ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರ ತಾೆ ಯೀಜಿಸಬಹುದು.
(ಡಿ) ಅುಂಗಿೀಕರಿಸದ ಬಿಲುಿ ಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರವ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಹ್ವಯಕ
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿ ಕ
ಠೇವ್ಣಿ ಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒುಂದು ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬಾೆ ುಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾೆ ುಂಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ
ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವ್ ಮಂಡಲ್ಲ ನಿಧಿಯ ಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲಾಗಲ್ಲ ಡಾರ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ಗಳಿುಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
(ಇ) ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಎಲಿ ಬಿಲುಿ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಪೂರಕ ವೀಚರ್
ಗಳನ್ನು ರದುು ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲಾಿ ಬಿಲುಿ ಗಳನ್ನು ಮುಂದ್ಧನ ತಿುಂಗಳ ಹತ್ತಿ
ದ್ಧನದಳಗೆ
ಸಂಕಲನದ
ಉದೆು ೀಶಕಾೆ ಗಿ
ಮಂಡಲ್ಲಯ
ಹಣಕಾಸು
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಕೊಡಲಾಗುವುದು.
(ಎಫ್) ಮಂಡಳಿಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಿಲುಿ ಗಳ ಮತ್ತಿ
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ಸಲ್ಲಿ ಸದ ಸಂಕಲ್ಲಸದ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ತಿುಂಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಮಾಸಕ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಮುಂದ್ಧನ ತಿುಂಗಳ ಇಪ್ಪ ತೈದನೇ ದ್ಧರ್ನುಂಕದಳಗೆ ಸಂಕಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕ.
(ಜಿ) ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ ಏಜೆನಿಿ ಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾದ ಏಕ ಗಂಟಿನ ಮಬಲಗಿನ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಏಜೆನಿಿ ಯು ಮುಂದ್ಧನ ತಿುಂಗಳಿನ ಹತ್ಿ ನೆಯ ದ್ಧರ್ನುಂಕದಳಗೆ ಈ ಕ್ಳಗೆ
ನಿೀಡಲಾದ ಮಾದರಿ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳ ಮಾಸಕ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿಿ ಯನ್ನು ಒಪ್ರಪ ಸತ್ಕೆ ದುು .
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ಮಾದರಿ ಪಾ ಪತಾ -1
(ನಿಯಮ 6(1) ನೋಡಿ)
1. ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಣಾ ಏಜೆನಿಿ ಯ ಹೆಸರು
2. ಜಿಲೆಿ ಯ ಹೆಸರು
3. ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ ಏಜೆನಿಿ ಯ ವಿಳಾಸ
4…………………….....ತಿುಂಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳ ವಿವ್ರಣೆ,
ಮಬಲಗು ಮತ್ತಿ ದ್ಧರ್ನುಂಕದುಂದ್ಧಗೆ ಮಂಡಲ್ಲಯಿುಂದ ಸಾ ೀಕರಿಸಲಾದ ಮುಂಗಡ ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತಿ
ಯಾವುದಕಾೆ ಗಿ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರುಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಆ ಸಿ ೀಮಗಳು.

ಕರ .
ಸಂ.

ಮುಂಗಡವ್ನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್
ಮಂಡಳಿಯ
ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮತ್ತಿ
ದ್ಧರ್ನುಂಕದಡನೆ ಮಂಡಲ್ಲಯಿುಂದ
ಮುಂಗಡವ್ನ್ನು
ಸಾ ೀಕರಿಸದ ದ್ಧರ್ನುಂಕ

ಮುಂಗಡದ
ಮಬಲಗು

ಮುಂಗಡವ್ನ್ನು
ಸಾ ೀಕರಿಸಲಾದ ಸೆ ೀಮಗಳು

ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡಿದ ಮಬಲಗು (ಯೀಜ್ರ್ನವಾರು)
ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಹೆಸರು

ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ
ದ್ಧರ್ನುಂಕ

ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಅುಂದಾಜು ವೆಚಚ

ವ್ರದ್ಧಯ ಮೇರೆಗೆ
ತಿುಂಗಳಿನವ್ರೆಗೆ ವೆಚಚ
ಮಾಡಿದ ಮಬಲಗು

ರ್ರಾ

ಒಟುಿ ಜುಮಾಿ
ಸೆ ೀಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಚೆಕೆ ಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತಿಿ ಸತ್ಕೆ ದುು .
ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮತ್ತಿ
ಮಬಲಗು
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು
ದ್ಧರ್ನುಂಕ

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟುಿ
ಲೆಕೆ ದ ಸದರಿ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿಿ ಯನ್ನು ಸಾ ೀಕರಿಸದ ತ್ರುವಾಯ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಕರು ಅವ್ಶೆ ಕ
ತ್ನಿಖ್ಯ

ನಡೆಸತ್ಕೆ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ಿ ಷ್ಟಿ

ನಿಧಿಗಳ

ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು

ಮಂಡಲ್ಲಯ

ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ ಸೂಕಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳು ತ್ಕೆ ದುು .
(ಹೆರ್ಚ) ನಗದು ಪುಸಿ ಕದ ಅುಂಕಣವ್ನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ............. ರಲ್ಲಿ ನಿವ್ಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು .
(ಐ) ಚಿಲಿ ರೆ ನಗದು ಪುಸಿ ಕವ್ನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ………………..ರಲ್ಲಿ ನಿವ್ಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು .
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ಅಧ್ಯೆ ಯ - 5
ಮಂಡಲಿಯ ನಿಧಿಯ ಲೆಕಕ ದ ಪರಿಶೋಧನೆ
12. ಮಂಡಲಿಯ ಲೆಕಕ ಪತಾ ಗಳ ಸಮವ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧನೆ,-(1) ಸಕಾಾರವು
ಹಿುಂದ್ಧನ ಮತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಮವ್ತಿಾ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀಧನೆಯ ಉದೆು ೀಶಕಾೆ ಗಿ ರಾಜ್ೆ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಇಲಾಖ್ಯಯ
ಉಪ್ನಿಯಂತ್ರ ಕರ ದಜೆಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯದಲಿ ದ ದಜೆಾಯ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡಲ್ಲಯ ಲೆಕೆ
ಪ್ರಿಶೀಧಕನರ್ನು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು.
(2) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳು ಭಾರತ್ದ ಮಹ್ವ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು ಮತ್ತಿ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀದಕರ ವಾಷಿಾಕ
ಹ್ವಗೂ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀಧನೆಗಳೊಪ್ಟಿಿ ರತ್ಕೆ ದುು .
(3) ಮೇಲೆ ುಂಡ (1) ನೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ ಅಥವಾ (2) ನೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಸೀರೆಗೆ ಆದೇಶವ್ನ್ನು
ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀಧನೆಗಾಗಿ ಅುಂಥ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನು ಪ್ರಪ ಸತ್ಕೆ ದುು , ಅಥವಾ
ಒಪ್ರಪ ಸುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು , ಮತ್ತಿ ಮೇಲೆ ುಂಡ ವ್ೆ ಕ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ವ್ೆ ಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕ್ತಿ ಗಳು ಲೆಕೆ
ಪ್ರಿಶೀಧನೆಯ ಉದೆು ೀಶಕಾೆ ಗಿ ಅಗತ್ೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕೆ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ - 6
ವ್ರದಿಗಳು
13. ವ್ರದಿಗಳು,ಮಂಡಲ್ಲಯ ಪ್ರ ತಿ ವ್ರ್ಾ ಜುಲೈ ಅುಂತ್ೆ ದಳಗಾಗಿ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ
ವ್ರದ್ಧಯನ್ನು ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದುು , ಆದಾಗೂೆ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ (1) ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವು ನಿಯಮಸಲಾದ
ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವ್ ಮತ್ತಿ ಯೀಜಿಸದ ಕೈಗೊುಂಡ ಮತ್ತಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸದ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಾ
ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಿಸಥ ತಿ ಸಬಬ ುಂದ್ಧ ಮತ್ತಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ರೆ ಅದೇ ಬಗೆಯ
ವಿರ್ಯಗಳನು ಳಗೊುಂಡ ವಾಷಿಾಕ ಆಡಳಿತ್ ವ್ರದ್ಧಯನ್ನು ಸದಿ ಪ್ಡಿಸ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅನ್ನಮೀದನೆ
ಪ್ಡೆಯತ್ಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ ಮುಂದ್ಧನ ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ ಜೂನ್ ಅುಂತ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದುು . ಸಕಾಾರವು ಅುಂಥ ವ್ರದ್ಧಯನ್ನು ಸಕಾಾರ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಬಹುದು.
14. ಇತರ ವಿವ್ರ ಪತಾ ಮತ್ತು ವಿವ್ರ ಪಟ್ಟು ಕೆಗಳು ,- (ಎ)
ಮಂಡಲ್ಲಯ
ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯು
ಉದೆು ೀರ್ಶತ್ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಸೆ ೀುಂಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಸಕಾಾರವು ಆಗಿುಂದಾಗೆೆ
ಅಗತ್ೆ
ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ನಿದೆಾರ್ಶಸಬಹುದಾದಂಥಹ ಕಾಲದಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಅುಂಥ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅುಂಥ
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅುಂಕ್ತ ಅುಂಶಗಳನ್ನು ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿಿ ಗಳನ್ನು , ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿವ್ರ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಸಕಾಾರಕ್ೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದುು .
15. ವ್ರದಿಗಳ ಮಾಪ್ರಯಟ್ಟ ,- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊುಂಡಿದು ರೂ ಸಕಾಾರವು ವಾಷಿಾಕ
ಆಡಳಿತ್ ವ್ರದ್ಧಗಳು, ಪ್ರ ಗತಿ ವ್ರದ್ಧಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳು ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದೇ ಬಗೆಯ ಇತ್ರ
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳು ಬೇಕಾದ ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಪ್ರಾಡು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ತ್ತಳಸ್ೋರಾಮಯೆ )
ಸಕಾಾರದ ಅಪ್ರ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ
ಕೃಷಿ ಮತ್ತಿ ತೀಟಗಾರಿಕ್ ಇಲಾಖ್ಯ
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ಪಾ ಪತಾ - 1
ಬಯಲು ಸ್ೋಮೆ ಪಾ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬಜೆಟ್ (ಅಯವ್ೆ ಯ ಪತಾ )

2

3

4

ಮುಂಬರುವ್
ವ್ರ್ಾಕ್ೆ
ಅುಂದಾಜು
ಹೆಚಚ ಳಕ್ೆ
ಅಥವಾ ಇಳಿತ್ಕ್ೆ
ವಿವ್ರಣೆ

1

ಪ್ರ ಸಕಿ
ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ
ಪುರಸೆ ೃತ್
ಅುಂದಾಜು

ಲೆಕೆ ರ್ಶೀಷಿಾಕ್

ಹಿುಂದ್ಧನ
ವ್ರ್ಾದ
ವಾಸಿ ವಿಕ
ವೆಚಚ

ಪ್ರ ಸಕಿ
ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ
ಮಂಜೂರಾದ
ಅುಂದಾಜು

(ನಿಯಮ - 6 (ಎ) ನೋಡಿ)

5

6

ಆಯವ್ೆ ಯದ ಸಾರಾೆಂಶ
ಭಾಗ -1: ರಾಜಸವ ಲೆಕಕ
1. ಪ್ರರ ರಂಭ್ ರ್ಶಲುೆ
2. ಸಾ ೀಕೃತ್ಗಳು
3. ವೆಚಚ
4. ಅುಂತಿಮ ರ್ಶಲುೆ
ಭಾಗ- 2: ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕಕ
(ಅನ್ನದಾನಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಾಲಗಳು)
1. ಪ್ರರ ರಂಭ್ ರ್ಶಲುೆ
2. ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
3. ವೆಚಚ
4. ಅುಂತಿಮ ರ್ಶಲುೆ
ಭಾಗ- 3:1. ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಲೆಕಕ ಗಳು
(ಠೇವ್ಣಿಗಳು, ಅಮಾನತ್ತ, ಇತಾೆ ದ್ಧ)
1. ಪ್ರರ ರಂಭ್ ರ್ಶಲುೆ
2. ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
3. ವೆಚಚ
4. ಅೆಂತಿಮ ರ್ಶಲುಕ
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1
2
ಭಾಗ -1, 2 ಮತ್ತಿ 3 ರ ಕೊರ ೀಢೀಕರಣ

3

4

5

6

1. ಪ್ರರ ರಂಭ್ ರ್ಶಲುೆ
2. ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
3. ವೆಚಚ
4. ಅುಂತಿಮ ರ್ಶಲುೆ
ಭಾಗ-1: ರಾಜೆ ಸವ ಲೆಕಕ ಮತ್ತು ವೆಚಚ ಲೆಕಕ ರ್ಶೋಷಿಯಕೆ
1. ಪ್ರರ ರಂಭ್ ರ್ಶಲುೆ
2. ಸಾ ೀಕರಿಸಲಾದ ಅನ್ನದಾನಗಳು
3. ಅವ್ಧಿ ಮೀರಿದ ಠೇವ್ಣಿಗಳು
4. ಮರುಪ್ರವ್ತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ವ್ಸೂಲ್ಲಗಳು
5. ಪ್ರರ ಪ್ಿ ವಾಗಬಹುದಾದ ಬಡಿಿ
6, ಇತ್ರ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
ಭಾಗ -1 ರಾಜಸವ ಲೆಕಕ ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚಚ .
1. ಸಾಮಾನೆ ಆಡಳಿತ್
2. ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಮತ್ತಿ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಮಾಸಕ ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತಿ ಭ್ತೆೆ ಗಳ
3. ಕಾಯಾದರ್ಶಾಗೆ ಮಾಸಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತಿ ಭ್ತೆೆ ಗಳು.
4, ಸಕಾಾರದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಿುಂತ್ ಕಡಿಮೆ ದಜೆಾಯವ್ರಲಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಕ
ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತಿ ಭ್ತೆೆ ಗಳು
5. ಎಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಸಬಬ ುಂದ್ಧಗೆ ಮಾಸಕ ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತಿ ಭ್ತೆೆ ಗಳ
6. ಪ್ರ ವಾಸ ಭ್ತೆೆ ಗಳು
7. ಸಾದ್ಧಲಾಾ ರು
8. ಪ್ರೀಠೀಪ್ಕರಣಗಳು, ಸಾಧನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಾಥ ವ್ರಗಳು ಮತ್ತಿ ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳು.
9, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ , ಪುಸಿ ಕಗಳು, ರಿಜಿಸಿ ರುಗಳು ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ಗಳು ಇತಾೆ ದ್ಧ ಖರಿೀದ್ಧ.
10. ಸಂದಾಯವಾಗತ್ಕೆ ಬಡಿಿ .

11

ಸಂಕೋರ್ಯ
ಎ) ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಿ ದರಗಳು
ಬಿ) ದೂರವಾಣೆ ವೆಚಚ ಬಿದು ುಂತೆಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ವ್ೆ ವ್ಸೆಥ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು .
ಸ) ಸದರಿ ವ್ರ್ಾದ ಅುಂತ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವು ಆಗಿುಂದಾಗೆೆ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವ್ರಮಾನದ ಮತ್ಿ
ಅಥವಾ ವ್ರಮಾನದ ಶೇಖಡ ಪ್ರ ಮಾಣಗಳಿಗಿುಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದಷ್ಟಿ ಬಾಕ್ತಗೆ ಅವ್ಕಾಶ ನಿೀಡತ್ಕೆ ದುು .
ಡಿ) (1) ನೇಯ ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ದ್ಧರ್ನುಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆ ಮುಂಚೆ ಮಂಡಲ್ಲಯು
ಅಯವ್ೆ ಯ ಅುಂದಾಜ್ನ್ನು ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸಲು ತ್ಪ್ರಪ ದರೆ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರು ಅಯವ್ೆ ಯ ಅುಂದಾಜ್ನ್ನು
ಸಕಾಾರಕ್ೆ
ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುು
ಮತ್ತಿ
ಸಕಾಾರವು
ಅದನ್ನು
ಮಾಪ್ರಾಟುಗಳೊುಂದ್ಧಗೆ
ಅಥವಾ
ಮಾಪ್ರಾಟುಗಳಿಲಿ ದೆ ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸತ್ಕೆ ದುು , ಸಕಾಾರದ್ಧುಂದ ಹ್ವಗೆ ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ್ವಾದ ಆಯವ್ೆ ಯವ್ನ್ನು
ಸಕಾಾರವು ಪ್ರ ಮಾಣಿಕರಿಸತ್ಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ ಅನಂತ್ರ ಮಂಡಲ್ಲಯು ಯುಕಿ ವಾಗಿ ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸತ್ಕೆ ದುು ,
ಸಕಾಾರದ್ಧುಂದ ಹ್ವಗೆ ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ್ವಾದ ಅಯವ್ೆ ಯವ್ನ್ನು ಸಕಾಾರವು ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸತ್ಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ
ಅನಂತ್ರ ಮಂಡಲ್ಲಯು ಯುಕಿ ವಾಗಿ ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸದೆ ಎುಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದುು .
9) ಲೆಕಕ ಪತಾ ಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಮತ್ತು ವೆಚಚ ಗಳ ನಿಬಯೆಂಧಗಳು :
1) ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕೆ ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಡಲ್ಲ ನಿಧಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತಿ ವೆಚಚ ಗಳ ಲೆಕೆ

ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು

ಸಕಾಾರವು ನಿೀಡುವ್ ಯಾವುದೇ ನಿದೆಾಶನಕೊೆ ಳಪ್ಟುಿ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವ್ರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು ಅಳವ್ಡಿಸದಂಥ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಸಕ ಮತ್ತಿ ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಅುಂಥ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಬಂಧಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಇಡತ್ಕೆ ದುು .

(ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ನಂ. 4)

ತ್ಯಾರಿಸತ್ಕೆ ದುು .
2) ಮಂಡಲ್ಲ ನಿಧಿಯಿುಂದ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೆ ಥಾ ವ್ೆ ಕಿ ವಾಗಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಈ
ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮಸಲಾದಂಥ
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ಭಾಗ- 3 ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಲೆಕಕ - ಸ್ವ ೋಕೃತಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
1. ಭ್ವಿರ್ೆ ನಿಧಿ
2. ಠೇವ್ಣಿಗಳು
3. ಸಾಿ ುಂಪು ಶುಲೆ ಗಳು
4. ವ್ಸೂಲಾದ ತೆರಿಗೆಗಳು
5. ಜಿೀವ್ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ವಿಮಾ ಕಂತ್ತ
6. ಸಂಕ್ತೀಣಾ ಬಾಬುಗಳು
ಒಟುಿ

ಭಾಗ- 3 ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಲೆಕಕ - ವೆಚಚ ಗಳು
1. ಭ್ವಿರ್ೆ ನಿಧಿ
2. ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ
3. ಸಾಾ ಮೆ ಶುಲೆ ಗಳ ಇರಸಾಲು
4. ತೆರಿಗೆ ಇರಸಾಲು
5. ಜಿೀವ್ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ವಿಮಾ ಕಂತ್ತಗಳ ಇರಸಾಲು
6.ಸಂಕ್ತೀಣಾ
ಒಟುಿ

13

9
10
11
12
13

6

14

7

15

ರ್ರಾ

5

ಯೀಜ್ನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ
ಪ್ರರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿರು
ವ್ ಹಂಚಿಕ್ಗಳು

4

ಯೀಜ್ನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರ್ಾದ
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ
ವಾಸಿ ವಿಕ ಪ್ಗರ ಗತಿ

3

ಉಳಿದ್ಧರುವ್
ವಾಸಿ ವಿಕ ಗುರಿ

2

ಮುಂದ್ಧನ ಮಾರ್ಚಾ
31 ರ ವೇಳಗೆ
(ಎುಂದರೆ ವ್ರ್ಾದ
ಅುಂತ್ೆ ದ ವೇಳಗೆ
ಉುಂಟಾಗಬಹುದಾ
ದ ವೆಚಚ
ಸಾಧಿಸಲಾದ
ವಾಸಿ ವಿಕ ಪ್ರ ಗತಿ

1

ವ್ರ್ಾದ
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದ
ವೆಚಚ

ವ್ರ್ಾದ
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನ
ಹಂಚಿಕ್

ಹಿುಂದ್ಧನ ವ್ರ್ಾದ
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದ
ವೆಚಚ

ಪ್ರಿರ್ೆ ೃತ್
ಅುಂದಾಜು
(ಯಾವುದಾದರು
ಇದು ರೆ0
ಹಿುಂದ್ಧನ ವ್ರ್ಾದ
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲಾದ
ಹಂಚಿಕ್

ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ
ದ್ಧರ್ನುಂಕ

ಅುಂದಾಜು ವೆಚಚ

ಯಾವ್ ಸಕಾಾರಿ
ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಹೆಸರು

ಕರ .ಸಂ.

ಪಪತಾ ಸಂಖ್ಯೆ -2

…………………………………………..ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ ವಾಷಿಾಕ ಯೀಜ್ನೆ

ನಿಯಮ 6 (ಜಿ) ನೀಡಿ

8

ಒಟುಿ

16

ಒಟುಿ

14

……………………………………..………………. ವ್ಷಯಕಾಕ ಗಿ ವಾಷಿಯಕ ಯೋಜನೆ
(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ)

ಕರ .
ಸಂ
.

ಕಾಮಗಾ
ರಿ
ಹೆಸರು

ಕಾಮಗಾ
ರಿ ಸಥ ಳ

1
2
3
ಯೀಜ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವ್ರ್ಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾದ ರ್ರಾ
ಮಸಲಾದ ಹಂಚಿ
8

ಯಾವ್ ಸಕಾಾರಿ
ಆದೇಶದ/ಮಂಡಲ್ಲ
ಯ ನಿಣಾಯದ
ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
4

ಪೂಣಾಗೊಳಿಸ
ಲು
ಇಟುಿ ಕೊುಂಡಿರು
ವ್ ದ್ಧರ್ನುಂಕ

ಅುಂದಾ
ಜು ವೆಚಚ

ಕಾಮಗಾರಿ
ಯ
ವಾಸಿ ವಿಕ
ಗುರಿ

5

6

7

ಯೀಜ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ್ ವಾಸಿ ವಿಕ ಪ್ರ ಗತಿ
9

10

ಪಾ ಪತಾ -3
ಅನುಬಂಧ
ಆಯವ್ೆ ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತ್ನ, ಸಬಬ ುಂದ್ಧ ವ್ಗಾದ ವೇತ್ನ, ನಿಗದ್ಧತ್ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭ್ತೆೆ ಗಳು, ತ್ತಟಿಿ ಭ್ತೆೆ ಇತ್ರೆ ಭ್ತೆೆ ಗಳು,
ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ ವೇತ್ನಗಳು, ಆಯವ್ೆ ಯ ವ್ಗಿೀಾಕರಣ (ಲೆಕೆ ರ್ಶೀಷಿಾಕ್)
1992-93 ರ
1996-97 ರ ಬಜೆಟ್
ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರಿ+ಇಳುವ್ರಿಯ
ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರಿ ತೆಗೆದು ಹ್ವಕ್ಕವ್
ಬಜೆಟ್
ವ್ೆ ತಾೆ ಸ
ಅಥವಾ ಪ್ರಿರ್ೆ ೃತ್ಗೊಳಿಸುವ್
ಸಕಾಾರಿ ಆದೇಶಗಳ
ಉದಿ ರಣೆಗೊಳಿಸುವುದರುಂದ್ಧಗೆ
ವ್ೆ ತಾೆ ಸಕಾೆ ಗಿ ವಿವ್ರಣೆ
ಟ್ಟಪಪ ಣಿ : 1 ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ನಮೂನೆಯ ಮೇಲೆ ಒುಂದೇ ಒುಂದು ಮಖೆ ರ್ಶೀಷಿಾಕ್ಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕ್ಕ.
2. ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಸಬಬ ುಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ುಂತೆ ಅುಂದಾಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕ ಅನ್ನಬಂಧವ್ನ್ನು
ಕಳುಹಿಸುವುದು.
3. ಇತ್ರೆ ಭ್ತೆೆ ಗಳು - ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡ ಬಾಡಿಗೆ ಭ್ತೆೆ ಮತ್ತಿ ನಗರ ಪ್ರಿಹ್ವರ ಭ್ತೆೆ ಗಳ
ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ತೀರಿಸತ್ಕೆ ದುು .

ದ್ಧರ್ನುಂಕ:

ಅುಂದಾಜು ಮಾಡುವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ
ಮತ್ತಿ ಪ್ದರ್ನಮ

15

1993-94 ನೇ ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ಸಬಬ ುಂದ್ಧಗಳ (ಖ್ಯಯಂ ಅಥವಾ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ) ನಿಗದ್ಧತ್ ಭ್ತೆೆ ಗಳು
ಇತಾೆ ದ್ಧಗಳ ವೇತ್ನಕಾೆ ಗಿ ಉದೆು ೀರ್ಶಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಾಡುಗಳ ವಿವ್ರಗಳ ಹೇಳಿಕ್ ಆಯವ್ೆ ಯ ವ್ಗಿೀಾಕರಣ.
ಕರ .
ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಪ್ದರ್ನಮ

ಅುಂದಾಜುಗಳ
ಪುಟಕ್ೆ
ಉಲೆಿ ೀಖ

1

2

3

4

ಅುಂಕಣ5 (ಎ) ನಲ್ಲಿ ರುವ್
ದರದಂತೆ ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ
ಏಪ್ರಾಟೂ ಮಾಡಿದ ಮತ್ಿ

6
ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚಚ ಖ್ಯಯಂ
ಮಾಸಕ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭ್ತೆೆ
ಮತ್ತಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ೆ ಭ್ತೆೆ
9

ಕನಿರ್ಠ

ಗರಿರ್ಠ

(ಎ)

(ಬಿ)

ಹುದೆು ಯ ಮಂಜೂರಾದ ವೇತ್ನ
ಮುಂದ್ಧನ ವ್ರ್ಾದ ಏಪ್ರರ ಲ್ 1
ರಂದು ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್ ಸಕಾಾರಿ
ನೌಕರನ ವಾಸಿ ವಿಕ ವೇತ್ನ
5 (ಸ)

ವ್ರ್ಾದಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ /
ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ್ ವೇತ್ನ ಬಡಿಿ
ವೇತ್ನ
ವೇತ್ನ
ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಒಟುಿ
ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ
ಮತ್ಿ ಅುಂದರೆ 6,7 (ಸ) ಗಳು
ಬಡಿಿ ಯ
ಬಡಿಿ ಯ
ಒಟುಿ ಸೇರಿ
ವೇತ್ನ ಬಡಿಿ ಯ
ದ್ಧರ್ನುಂಕ
ದ್ಧರ್ನುಂಕ
ಮತ್ಿ
(ಎ)
(ಬಿ)
(ಸ)
7
8
ನಗರ ಪ್ರಿಹ್ವರ ಭ್ತೆೆ , ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭ್ತೆೆ
ಎನ್.ಆರ್.ಆರ್. ಮತ್ತಿ ಯುವಿ ನಿೀರಿನ
ತ್ತಟಿಿ ಭ್ತೆೆ
ಭ್ತೆೆ , ಯೀಜ್ರ್ನ ಭ್ತೆೆ ವೈದೆ ಕ್ತೀಯ ಭ್ತೆೆ
ಇತಾೆ ದ್ಧಗಳಂತೆ ಇತ್ರೆ ನಿಗಧಿತ್ ಭ್ತೆೆ ಗಳು
10
11

ಟಿಪ್ಪ ಣಿ: 1. ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಸಬಬ ುಂದ್ಧಗಳ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅವ್ರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು

ಯಾವ್ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಮತ್ತಿ

ಯಾವ್ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಹ್ವಕಲಾಯಿತೀ ಅದನ್ನು ತ್ಪ್ಪ ದೆ ನಮೂದ್ಧಸತ್ಕೆ ದುು .
2. ವ್ೆ ವ್ಸೆಥ ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು ಅನ್ನಬಂಧ -5 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ಧಸುವುದರುಂದ್ಧಗೆ ಒಪ್ರಪ ಕೊಳು ತ್ಕೆ ದುು .
3. ವೇತ್ನ ಬಿಲುಿ ಗಳಿುಂದಬಿಟುಿ ಬಿಡಲಾದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು
ನಿೀಡುವ್ ಅವ್ಶೆ ಕತೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ ಆದರೆ ಅವ್ರುಗಳ ಹುದೆು ಗಳ ಪ್ದರ್ನಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
4. ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಸಬಬ ುಂದ್ಧಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕ ಅನ್ನಬಂಧಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸತ್ಕೆ ದುು .
ದಿರ್ನೆಂಕ :
ಅೆಂದಾಜು ಮಾಡುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
ಮತ್ತು ಪದರ್ನಮ
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ಅನುಬಂಧ
ಇಲಾಖ್ಯ, ಕಛೇರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟುಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಲವ್ನ್ನು
ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳಿದು ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ್ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿಿ ,

ಮತ್ತಿ

ಯಾವುದಾದರೂ ತ್ರುವಾಯದ

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಹೆಸರು : ........................
ಅಯವ್ೆ ಯ ವ್ಗಿಾಕರಣ................................. (ಲೆಕೆ ರ್ಶೀಷಿಾಕ್) ಯೀಜ್ನೆ /ಯೀಜ್ನೇತ್ರ
1996-97ರ ಅುಂದಾಜುಗಳ
ಅನ್ನಬಂಧ-ಬಿ ನಲ್ಲಿ
ವೇತ್ನ
ಸೇರಿಸದಂತೆ
ಶ್ನರ ೀಣಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ
ಹುದೆು ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1
2
ಖ್ಯಯಂ ಹುದೆು ಗಳು ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಹುದೆು

ಹುದೆು ಗಳ ತ್ರುವಾಯದ
ವ್ೆ ತಾೆ ಸ
ಅುಂದರೆ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ರದುು ಗೊಳಿಸುವುದು,
ಸೃಷಿಿ ಸುವುದು
3

ಹುದೆು ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾಾರಿ
ಆದೇಶಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ ಉಲೆಿ ೀಖ
4

ಸಹಿ ಹೆಸರು
ಇಲಾಖ್ಯಯೆಂದ ಸ್ವ ೋಕರಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು ಕಾ ಮವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನುು ಸಕಾಯರಿ
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ.ರೋ.: 191 : ಕೃಯೋಕಾ : 95 ದಿ. 17ನೇ ಅಕ್ು ೋಬರ್ 95ರಲಿಿ ನಿಯಮಿತ ಪಾ ಮಾರ್
(ಮಾನ್ದಂಡ) ದಂತ್ಯ ಅವುಗಳನುು ಸರಿ ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ. ಎೆಂದು ದೃಡಿೋಕರಿಲಾಗಿದ್ದ. ಟ್ಟಪಪ ಣೆ : ಸಕಾಯರಿ
ಆದೇಶಗಳ ಪಾ ತಿಗಳನುು ವಿವ್ರಣೆ ಪತಾ ಕೆಕ ಲಗತಿು ಸತಕಕ ದುೆ .

ಸಕಾಯರದ ಅಪರ ಕಾಯಯದರ್ಶಯಗಳು
…………………………...ದ ಇಲಾಖ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು
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ಪಾ ಪತಾ ಸಂಖ್ಯೆ - 4
ನಿಯಮ 9 (1) ನೋಡಿ
……………………………ತಿೆಂಗಳಿಗಾಗಿ ಬಯಲು ಸ್ೋಮೆ ಪಾ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಲಿಯ ಲೆಕಕ ಗಳಸಾರಾೆಂಶ
ಲೆಕೆ ರ್ಶೀಷಿಾಕ್ ಚಾಲ್ಲಿ ತಿುಂಗಳು ಅನ್ನಕರ ಮಕ ಒಟುಿ
ಭಾಗ -1 ರಾಜಸವ ಲೆಕಕ ಗಳು
1. ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ರ್ಶಲುೆ
2. ಒಟುಿ ರಾಜ್ಸಾ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
3. ಒಟುಿ ರಾಜ್ಸಾ ವೆಚಚ
4, ಮಕಾಿ ಯ ರ್ಶಲುೆ
ಭಾಗ - 2 ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕಕ
1. ಒಟುಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
2. ಒಟುಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ
3. ಮಕಾಿ ಯ ರ್ಶಲುೆ
ಭಾಗ -3 ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಲೆಕಕ ಗಳು
(ಠೇವ್ಣಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಮಾನತ್ತಿ ಲೆಕೆ ಗಳು)
1. ಒಟುಿ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
2. ಒಟುಿ ಸಂದಾಯಗಳು 3. ಬಾಕ್ತ
ಭಾಗ -1, 2 ಮತ್ತು 3ರ ಒಟ್ಟು
1. ಪ್ರರ ರಂಭ್ ರ್ಶಲುೆ
2. ಒಟುಿ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು
3, ಒಟುಿ ವೆಚಚ
4. ಮಕಾಿ ಯ ರ್ಶಲುೆ
ವಿವಿಧ ಲೆಕೆ ರ್ಶೀಷಿಾಕ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಹಿಸದ ವೆಚಚ ದ ವಿವ್ರಗಳು
(ಮಾಸಕ ಸಾರಾುಂಶ)
ರಾಜ್ಸಾ ಲೆಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕೆ ಮತ್ತಿ
ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಲೆಕೆ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕವಾಗಿ
ಲೆಕೆ ರ್ಶೀಷಿಾಕ್ ವ್ಲಯ
ಒಟುಿ

ಹಿುಂದ್ಧನ ತಿುಂಗಳುವ್ರೆಗಿನ ವೆಚಚ

ಚಾಲ್ಲಿ ತಿುಂಗಳಿನ

ಅನ್ನಕರ ಮಕ
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ಒಟುಿ ಜುಮಾಿ
ನಿಯಮ 9 (1) ನೋಡಿ
ಪಾ ಮಾರ್ ಪತಾ
ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ..........................ತಿುಂಗಳಿನ ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಘಟಕ
ಕಛೇರಿಗಳ ಖಜಾನೆ : ಬಾೆ ುಂಕ್ತನಿುಂದ ಸಂಕಲ್ಲಸ ಅವುಗಳ ರ್ಶಲ್ಲೆ ನಡನೆ ಹೊುಂದಾಣಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತಿ ..............................ತಿುಂಗಳ ಈ ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು ಕ್ಳಗೆ ಕೊಟಿಿ ರುವ್ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ……………….
ಈ ದ್ಧರ್ನುಂಕದಂದು ರ್ನನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತೆಿ ೀನೆುಂದು ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಪ್ರರ ರಂಭ್ ರ್ಶಲುೆ

ರೂ.

2. ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ನಗದು

ರೂ.

3. ಖಜಾನೆ ರ್ಶಲುೆ (ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಠೇವ್ಣಿ ಖ್ಯತೆ)

ರೂ.

4. ಬಾೆ ುಂಕ್ ಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನ ರ್ಶಲುೆ

ರೂ.

5. ತಿುಂಗಳಿನ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು

ರೂ.

ಒಟುಿ
6. ತಿುಂಗಳಿಗೆ ಬಟವಾಡೆ

ರೂ.

7. ಮಕಾಿ ಯ ರ್ಶಲುೆ

ರೂ.

ಎ) ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ನಗದು

ರೂ.

ಬಿ) ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ರನ ರ್ಶಲುೆ

ರೂ.

(ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಠೇವ್ಣಿ ಖ್ಯತೆ)
ಸ) ಬಾೆ ುಂಕ್ ಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನ ರ್ಶಲುೆ

ರೂ.

ಒಟುಿ

…………...........ತಿುಂಗಳಿಗಾಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ವ್ರದ್ಧ
ಕರ .
ಸಂ.

ವ್ಲಯದ
ಹೆಸರು
ಯೀಜ್ನೆ
ಯ ಹೆಸರು

ಯೀಜ್ನೆಯ
ಸಥ ಳ
ನಿವೇಶನ
ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ಕ

ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹ
ಣಾ
ಏಜೆನಿಿ

ಮಂಡಲ್ಲಯ ಯೀಜ್ನೆಯ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರ ಗತಿ
ಸ.ಅ.
ಸಂಖ್ಯೆ
ದ್ಧರ್ನುಂ
ಕ

ಬಾಬುಿ

ಅುಂದಾ
ಜು
ಮೂಲ

ವೆಚಚ
ಪ್ರಿರ್ೆ ೃ
ತ್
19

3(ಎ)

7
8
ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ
ದ್ಧರ್ನುಂಕದ್ಧುಂದ
ವೆಚಚ
13

3(ಬಿ)

9

ಪ್ರ ಸಕಿ
ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ
ಹಂಚಿಕ್

ಹಿುಂದ್ಧನ
ವ್ರ್ಾದ ವೆಚಚ

2

ಕಾಯಾಗತ್
ಗೊಳಿಸುವಿಕ್
ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ
ದ್ಧರ್ನುಂಕ
ಹಿುಂದ್ಧನ
ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ
ಹಂಚಿಕ್

1

ಇದರ
ಲ್ಲಿ
ಸಂಖ್ಯೆ

10
ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೇಕ್ುಂದು ಗುರಿ
ಇಟುಿ ಕೊುಂಡಿರುವ್ ದ್ಧರ್ನುಂಕ
ಮೂಲ
ಪ್ರಿರ್ೆ ೃತ್
13(ಎ)
13(ಬಿ)

5
6(ಎ)
4
ಪ್ರ ಸಕಿ ವ್ರ್ಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ವೆಚಚ
ಹಿುಂದ್ಧ
ಪ್ರ ಸಕಿ
ನ
ತಿುಂಗಳ
ತಿುಂಗಳ
ಒಟುಿ
ಲ್ಲಿ
ವ್ರೆಗೆ
ವೆಚಚ
ವೆಚಚ
11(ಎ)
11(ಬಿ)
11(ಸ)

6(ಬಿ)

ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ದ್ಧರ್ನುಂಕ
ದ್ಧುಂದ ಹಂಚಿಕ್

ಗಾರ ಮ/ನಗರ/ಪ್
ಟಿ ಣ

12

ರ್ರಾ
14

ಪಾ ಪತಾ ಸಂಖ್ಯೆ - 5
(ನಿಯಮ 13 ನೋಡಿ)
…………………….. ವ್ರ್ಾಕಾೆ ಗಿ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ವಾಷಿಾಕ ಆಡಳಿತ್ ವ್ರದ್ಧ
ಆಡಳಿತ್
1. ಮಂಡಲ್ಲಯ ರಚನೆ, ಅನಹಾಗೊಳಿಸುವಿಕ್, ತೆಗೆದು ಹ್ವಕ್ಕವಿಕ್, ಇತಾೆ ದ್ಧ
2. ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸದಸೆ ರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ದನಿಮತ್ಿ ಅಥವಾ ರ್ನಮನಿದೇಾರ್ಶತ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕ ಗೊುಂಡಂತೆ
ಅವ್ರ ಸಾಮಥೆ ಾ.
3. ವ್ರದ್ಧಯ ವ್ರ್ಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಗತ್ೆ ವಿರುವ್ಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸದ್ಧರುವುದಕ್ೆ ಕಾರಣಗಳು
4. ಎ) ವ್ರದ್ಧಯ ವ್ರ್ಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವ್ ಸಮತಿಯ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಗತ್ೆ ವಿರುವ್ಷ್ಟಿ
ಸಂಸೆಥ ಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆದ್ಧರುವುದಕ್ೆ ಕಾರಣಗಳು ಬಿ) ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ 3 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು
ಹ್ವಜ್ರಾದ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಮತ್ತಿ ಕಾಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವ್ ಸಮತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಪ್ಟಿಿ .
5. ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಮತಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಉಪ್ ಸಮತಿಗಳ ರಚನೆ.
6. ಪ್ರ ತಿಯುಂದು ಸಮತಿಗೆ : ಉಪ್ ಸಮತಿಗೆ ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
7. ವ್ೆ ವ್ಸಾಥ ಪ್ಕ ಸಬಬ ುಂದ್ಧ (ಸಬಬ ುಂದ್ಧಯ ಪ್ಟಿಿ ಯನ್ನು ಲಗತಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ)
8. ಮಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತಿ ಸಬಬ ುಂದ್ಧಗೆ ಸಥ ಳಾವ್ಕಾಶ
9. ಪ್ರೀಠೀಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು
10. ಮೇಲೆ ಡೆ ಬಾಬುಿ 7 ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಸರುವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಥ ರಾಸಿ
11. ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳು, ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಾಥ ವ್ರಗಳು
20

12. ಪುಸಿ ಕಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಸೌಲಭ್ೆ
13. ಹಣ ಮತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ್ ದಸಾಿ ವೇಜು ಮತ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳು ಭ್ದರ ತೆ ಮತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷ ಮತ್ - ಅಭಿರಕ್ಷ ಬಿ)
ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತಿ ಯೀಜ್ನೆಗಳು
14. ವ್ರ್ಾದ ವಾಸಿ ವಿಕ ಸಾ ೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ವೆಚಚ ಗಳು
15. ವ್ಲಯವಾರು ಯೀಜ್ನೆಗಳು.

ವ್ಲಯದ ಹೆಸರು
ವೆಚಚ ವಾಸು ವಿಕ ಪಾ ಗತಿ
ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಹೆಸರು
ಎೆಂದರೆ
ಕಟು ಡಗಳು
ಯೋಜನೆಗಳು
ಸೇವೆಗಳು

1.
2.
3.
4.

ವ್ಲಯದ
ಕಾಯಯ
ಚರಣೆಯಲಿಿ ರುವ್
ಪಾ ತ್ಯೆ ೋಕ
ಯೋಜನೆಗಳು
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಹಿೆಂದಿನ್
ವ್ಷಯದ
ವ್ರೆಗೆ

ಪಾ ಸಕು
ವ್ಷಯದಲಿಿ

ಹಿೆಂದಿನ್
ವ್ಷಯದ
ವ್ರೆಗೆ

ಪಾ ಸಕು
ವ್ಷಯದಲಿಿ

ವ್ಲಯದ ಹೆಸರು :
1.ರಸೆಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸೇತ್ತವೆಗಳು
2.ಭಾರಿ ಮತ್ತಿ ಮಧೆ ಮ ನಿೀರಾವ್ರಿ
3.ಸಣಣ ನಿೀರಾವ್ರಿ
4.ರ್ಶಕ್ಷಣ
ಎ) ಉನು ತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ
ಬಿ) ಉನು ತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತ್ರೆ ರ್ಶಕ್ಷಣ
5. ಗಾರ ಮೀಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಎ) ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ
ಬಿ) ಗಾರ ಮೀಣಾ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೀಜ್ನೆಗಳು
6. ನಗರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
7. ಆರೀಗೆ ಮತ್ತಿ ಕ್ಕಟುುಂಬ ಕಲಾೆ ಣ
8. ಸಹಕಾರ
9. ಇುಂಧನ ಮತ್ಿ ವಿದುೆ ದ್ಧೀಕರಣ
10. ಯುವ್ಜ್ನ ಸೇವೆಗಳು
11. ಸಮಾಜ್ ಕಲಾೆ ಣ
12. ಇತ್ರೆ ವ್ಲಯಗಳು

16) ಮೇಲ್ಲನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಳಪ್ಡುವ್ ಗಾರ ಮಗಳ ಮತ್ತಿ ಪ್ಟಿ ಣಗಳ ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಜಿಲಾಿ ವಾರು ವ್ರದ್ಧಯ
ವ್ರ್ಾದವ್ರೆಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಹಿಸದ ವೆಚಚ , ಜಿಲಾಿ ವಾರು.
17) ಮೇಲ್ಲನ ಬಾಬುಿ 14ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪ್ರ ಗತಿಯ ಕ್ಕುಂಟಿತ್ವಾದುದಕ್ೆ ಕಾರಣಗಳು.
18) ಯೀಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಸೆ ೀುಂಗಳ ಪ್ರಿರ್ೆ ರಣೆ ಮತ್ತಿ ಅವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರಣ ಸಹಿತ್
ಕಳುಹಿಸಕೊಡುವುದು.
19) ತ್ಪ್ರಪ ತ್ಸಥ ಏಜೆನಿಿ ಗಳು, ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ಇತಾೆ ದ್ಧ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊುಂಡಿರುವ್ ಕರ ಮ.
20) ಮಂಡಲ್ಲ ನಿಧಿಯ ಪ್ರ ಸಕಿ ಸಥ ತಿ.
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1) ಎ) ಖಜಾನೆಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿರುವ್ ಬಾೆ ುಂಕ್ತನ ಹೆಸರುಗಳು
ಬಿ) ಖ್ಯತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಸಾ ರೂಪ್
ಸ) ರ್ಶಲುೆ
2) ಮಾಡಲಾಗಿರುವ್ ಹೂಡಿಕ್ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು
3) ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿರುವ್ ಸಾಲಗಳ ಮತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ್ ವೆಚಚ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು
4) ಸಾ ೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ್ ಮತ್ತಿ ಕೊಟಿಿ ರುವ್ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮತ್ತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳು
21) ನಿವ್ಾಹಿಸಲಾಗಿರುವ್ ಲೆಕೆ ಗಳ ಮತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ್ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೀದನೆಗಳ ಸಥ ತಿಗಳು
22) ಎ) ವ್ರ್ಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ದುರುಪ್ಯೀಗ, ಮೀಸಗಳು, ನರ್ಿ ಆಸಿ ಯ ಹ್ವನಿ ಅತಿಕರ ಮಣ :
ಕಸದುಕೊಳುು ವಿಕ್ : ಕಳು ತ್ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿದು ರೆ,
ಬಿ) ಅದಕಾೆ ಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲಾದ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಹ್ವರ ಕರ ಮಗಳು
23) ಕಾಯಾದರ್ಶಾ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಪ್ರರ ಧಿಕೃತ್ ಏಜೆನಿಿ ಗಳು / ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸದ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ತ್ಪ್ರಸಣೆಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿದ ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಏಜೆನಿಿ ಯ
ತೆಗೆದುಕೊುಂಡ ಕರ ಮಗಳು.
24) ಮಹತ್ಾ ದ ರ್ರಾಗಳಿರುವ್ ಇತ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿರ್ಯಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ತ್ತಳಸ್ ರಾಮಯೆ )
ಸಕಾಾರದ ಅಪ್ರ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ,
ಕೃಷಿ ಮತ್ತಿ ತೀಟಗಾರಿಕ್ ಇಲಾಖ್ಯ.
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