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ಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರು    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    2019201920192019----20202020�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    �ಾ�ನ�ಾ�ನ�ಾ�ನ�ಾ�ನ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ    ವರ'ಯ�(ವರ'ಯ�(ವರ'ಯ�(ವರ'ಯ�(    ಕಂಡುಕಂಡುಕಂಡುಕಂಡು    ಬಂದಬಂದಬಂದಬಂದ    ನೂ�ನ,ೆಗಳ�(ನನೂ�ನ,ೆಗಳ�(ನನೂ�ನ,ೆಗಳ�(ನನೂ�ನ,ೆಗಳ�(ನ    ಆ.ೇಪ/ೆಆ.ೇಪ/ೆಆ.ೇಪ/ೆಆ.ೇಪ/ೆ    
ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3    4ತ1ದ4ತ1ದ4ತ1ದ4ತ1ದ    	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5. . . .     

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    
ಕಂ89ೆಸಂಕಂ89ೆಸಂಕಂ89ೆಸಂಕಂ89ೆಸಂ

:ೆ�:ೆ�:ೆ�:ೆ�    
	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    ಆ.ೇಪ/ೆ 4ತ1ಆ.ೇಪ/ೆ 4ತ1ಆ.ೇಪ/ೆ 4ತ1ಆ.ೇಪ/ೆ 4ತ1    ವಸೂ�ಾ3 4ತ1ವಸೂ�ಾ3 4ತ1ವಸೂ�ಾ3 4ತ1ವಸೂ�ಾ3 4ತ1    

1 1 �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯ ;ಡುಗ<ೆ  - - 

2 2 �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯ�( ಉ� (ೇ>?ರುವ �ಯಮಗಳ5 - - 

3 3 �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'Aೆ 9ೈAೊಳCDೇ9ಾದ ಕ7ಮ - - 
4 4 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಅG9ಾ"ಗಳ Hೆಸರು ಮತು1 ಪದ�ಾಮ - - 
5 5 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( ಅಳವ8?9ೊಂ8ರುವ �ೆಕ ಪದJ3 - - 
6 6 Lಾ?ಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳ5 Hಾಗೂ ನಗದು �ೆಕ ಗಳ ಸ�(9ೆ - - 
7 7 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ಗಳ Oೕ�ೆ 9ೈAೊಂದ ಕ7ಮ - - 

8 8 Qಂ'ನ �ಾಲುಗಳ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಕಂ89ೆಗಳ 3ೕರುವR ಬAೆS - - 

9 9 ಆಯವ�ಯಆಯವ�ಯಆಯವ�ಯಆಯವ�ಯ    ಅಂ�ಾಜುಗಳ5ಅಂ�ಾಜುಗಳ5ಅಂ�ಾಜುಗಳ5ಅಂ�ಾಜುಗಳ5    - - 
10. 10. 10. 10. 	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ    ?�ೕಕೃ3ಗಳ5?�ೕಕೃ3ಗಳ5?�ೕಕೃ3ಗಳ5?�ೕಕೃ3ಗಳ5    

10 10.1 
	�ಾ�VWಗRAೆ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ದ�( �ೕ8ರುವ 	�ಾY3 4ತ1ವನುZ 
ಸ9ಾWರ'ಂದ ಮರುಭ"9ೆ Lಾ89ೊಳC'ರುವ\ದು. 

- - 

11 10.2 
ದೂರ ]^ಣ 9ೇಂದ7ದ 	�ಾ�VWಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3 Hಾಗೂ ಪ7Xೇಶ ಶುಲ ದ 
ವಸೂ�ಾ3 	ವರ - - 

12 10.3 
	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ ತನZ  Xಾ�`1Aೊಳಪಡುವ 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ 
ಸಂaೕಜ�ಾ ಶುಲ ವನುZ ಕ8O ವಸೂ� Lಾ8ರುವ\ದು. 

- 24,04,550 

13 10.4 ಸAAiÉÆÃd£Á ±ÀÄ®Ì ವಸೂ�ಸುXಾಗ h.ಎj.k ಸಂಗ7Qಸ'ರುವ\ದು. - 1,15,01,746 
14 10.5 �ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜುಗಳ XಾlWಕ ಶುಲ ವನುZ ಕ8O ವಸೂ�?ರುವ\ದು - 87,750 

15 10.6 
ವಸ3ಗೃಹ/Xಾoಜ� ಕಟqಡ   Dಾ8Aೆ Dೇ89ೆ ವಸೂ� Dಾr ವQಯನುZ 
Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 
 

- - 

16 10.7 
?�ೕಕೃ3ಯ 4ತ1ವನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ೆಕ 9ೆ  ,ಾರ�ೆ �ೇರXಾs Xೆಚu 
Lಾ8ರುವ\ದು. 

- 1,48,100 

11. 11. 11. 11. 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ�G	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ�G	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ�G	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ�G    
17 11.1 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಆVWಕ ವ�ವಹರ/ೆಯ 	ವರ - - 
18 11.2 ವ�ವಹರ/ೆYಲ(ದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳ5 - - 

19 11.3 
ಅವG wೕ"ದ ನಗ�ಾಗದ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZ ನಗದು ಪುಸ1ಕದ�( ?�ೕಕೃ3 
,ೆAೆದು9ೊಂಡು �ೆಕ  ಸಮನ�ಯAೊRಸ'ರುವ\ದು 

- - 

20 11.4 ನಗದು ಪುಸ1ಕ Hಾಗೂ Dಾ�ಂv  ತಃ:ೆ1ಯನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು - - 
21 11.5 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ ಹೂ89ೆಗಳ5 - - 

22 11.6 
ಸ9ಾWರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆಗಳ LಾಗWಸೂyಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ ಪ31ನ ಸಹ9ಾರ ಸಂಘದ�( �]uತ |ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ 
Lಾ8ರುವ\ದು. 

1,11,46,636 - 

23 11.7 
}ಾl~ೕಯ ಉಚ�ತಮ ]^ಣ ಅ��ಾನ aೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾನವನುZ 
,ಾ,ಾ �ಕXಾs �]uತ |ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ Lಾ8ರುವ\ದು.  

- - 

24 11.8 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಅನು�ಾನದ ಹೂ89ೆ ಸಂದಭWದ�( ಸ9ಾWರದ 
LಾಗWಸೂyಗಳನುZ �ಾ�ಸ'ರುವ\ದು. 

- - 
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12. Xೆಚuಗಳ Oೕ�ೆ �ಯಂತ7ಣXೆಚuಗಳ Oೕ�ೆ �ಯಂತ7ಣXೆಚuಗಳ Oೕ�ೆ �ಯಂತ7ಣXೆಚuಗಳ Oೕ�ೆ �ಯಂತ7ಣ 

25 12.1 ಆVWಕ ಅG9ಾರ ಪ7,ಾ�aೕಜ�ೆಯ 	ವರಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8ಸ'ರುವ\ದು - - 

13. ಹಣ ದುರುಪaೕಗದ ಪ7ಕರಣಗಳ5ಹಣ ದುರುಪaೕಗದ ಪ7ಕರಣಗಳ5ಹಣ ದುರುಪaೕಗದ ಪ7ಕರಣಗಳ5ಹಣ ದುರುಪaೕಗದ ಪ7ಕರಣಗಳ5 

26 13.1 ಕ8O ಇರ�ಾಲು Lಾ8ರುವ\ದು - - 

27 13.2 ಹಣ9ಾಸು 	�ಾಗ'ಂದ ವಸೂ�?ದ 4ತ1'ಂದ ಕ8O ಇರ�ಾಲು 
Lಾ8ರುವ\ದು. 

- - 

14141414. ಫಲ�ಾಯಕವಲ(ದಫಲ�ಾಯಕವಲ(ದಫಲ�ಾಯಕವಲ(ದಫಲ�ಾಯಕವಲ(ದ////ಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆ    wೕ"ದwೕ"ದwೕ"ದwೕ"ದ    Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5    

28 14.1 
ಸ9ಾWರವ\ ಒದsಸುವ ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಬಳ?9ೊಳC�ೇ :ಾಸs ಸಂ�ೆ�Yಂದ 
ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಖ"ೕ'?ರುವ\ದು 

- 1,50,68,600 

15.15.15.15.ಅನು�ಾನಗಳLಾಗWಪಲ(ಟಅನು�ಾನಗಳLಾಗWಪಲ(ಟಅನು�ಾನಗಳLಾಗWಪಲ(ಟಅನು�ಾನಗಳLಾಗWಪಲ(ಟ    

29 15.1 
�ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮ9ೆ  ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ �ಾLಾನ� 
�GAೆ ವAಾWವ/ೆ Lಾ8ರುವ\ದು. - - 

30 15.2 
�ಯಂತ7ಣ	ಲ(ದ ಆಂತ"ಕ ವAಾWವ/ೆಗಳನುZ(Uncontrolled Internal 
Fund Transfers)Lಾ8ರುವ\ದು 

- - 

31 15.3 
9ೆನ}ಾ Dಾ�ಂv(�ಾLಾನ�) :ಾ,ೆYಂದ ಎj.;.ಐ ಮಂಗಳಗಂAೋ37 
:ಾ,ೆAೆ ಹಣ ವAಾWವ/ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದು. 

- 1,51,515 

32 15.4 
}ಾl~ೕಯ ಉಚ�ತಮ ]^ಣ ಅ��ಾನ aೕಜ�ೆAೆ ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ 
ಅನು�ಾನವನುZ �ಾLಾನ��GAೆ ವAಾWವ/ೆLಾ8ರುವ\ದು.  

- - 

16161616. . . . Dಾ(vDಾ(vDಾ(vDಾ(v        Aಾ7ಂ��Aಾ7ಂ��Aಾ7ಂ��Aಾ7ಂ��     
 

17. 17. 17. 17. 9ೇಂದ79ೇಂದ79ೇಂದ79ೇಂದ7    ಸ9ಾWರಸ9ಾWರಸ9ಾWರಸ9ಾWರ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ    ಧಧಧಧನನನನ    ಸHಾಯಸHಾಯಸHಾಯಸHಾಯ        ಆaೕಗದಆaೕಗದಆaೕಗದಆaೕಗದ    ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5    

33 17.1 
}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನದ8}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನದ8}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನದ8}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನದ8        ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ 
aೕಜ�ಾ LಾಗWಸೂyಗRAೆ 	ರುದJXಾs �]uತ |ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ 
Lಾ8ರುವ\ದು 

  

34 17.2 
}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನ}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನ}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನ}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನ    aೕಜ�ೆಯ8 �ಾ^  yತ7 
�wW?ರುವ\ದು. 

2,90,200 - 

35 17.3 
ಯು.h.? 12�ೇ aೕಜ�ೆಯ8 ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ 
ಬಳ?9ೊಳC�ೆ ಬ8¡ ಸQತ Qಂ'ರುs?ರುವ\ದು. 

- - 

36 17.4 
	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ aೕಜ�ೆಗಳ ಅನು¢ಾqನದ�( ಕಂಡು 
ಬಂದ ನೂ�ನ,ೆಗಳ5. 

- - 

18. 18. 18. 18. ಇತ}ೆಇತ}ೆಇತ}ೆಇತ}ೆ    �ಾ7G9ಾರಗRಂದ�ಾ7G9ಾರಗRಂದ�ಾ7G9ಾರಗRಂದ�ಾ7G9ಾರಗRಂದ    ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5    

37 18.೧ 
ಅಧ�ಯನ `ೕಠಗಳ�( ಲಭ�	ರುವ ಅನು�ಾನವನುZ �ಗ'ತ 9ಾಯW 
ಚಟುವk9ೆಗRAೆ /ಉಪ�ಾ�ಸಗRAೆ ಬಳ9ೆ Lಾ89ೊಳC'ರುವ\ದು. 

- - 

38 18.2 
ಎಂ.?. #ಾ?¥ ದ31`ೕಠದ ಆVWಕ ವQXಾಟನುZ “Nಾ�1:ಾ,ೆ” (Current 
Account)ಯ�(�ವWಹ/ೆLಾಡು31ರುವ\ದು 

- - 

39 18.3 
Hೈಎಂª 9ಾ�ೊ«ೕಕ¬   ಸೂ^ದಶWಕ ಯಂತ7ದ ಖ"ೕ'ಯ�( ಅಬ9ಾ" 
ಸುಂಕ9ೆ  	�ಾY3 ಪ<ೆಯಲು ಅವ9ಾಶ	ದ®ರೂ ಕೂಡ ದಂಡ ಶುಲ  
�ೊಂ'Aೆ ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ �ಾವ3?ರುವ\ದು. 

- 17,813 

40 18.4 ಏಕ ;ª °ೆಂಡ� ಅನುZ ಅಂsೕಕ"? Xೆಚu ಭ"?ರುವ\ದು. 2,37,20,185 - 
41 18.5 °ೆಂಡ� ಕಡತಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 1,43,488 - 

42 18.6 
�ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ8 ಅನು�ಾನವನುZ ಬಳ9ೆLಾ89ೊಳC'ರು 
ವ\ದು. 

- - 

43 18.7 ಮು9ಾ1ಯAೊಂಡ �ಾ7aೕhತ aೕಜ�ೆಗಳ Dಾr 4ತ1ವನುZ ಅನು�ಾನ - - 
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�ೕ8ರುವ ಸಂ�ೆ�ಗRAೆ Qಂ'ರುs?ರುವ ಬAೆS 	ವರಗಳನುZ �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 

44 18.8 
8.ಎj.k. ಪjW aೕಜ�ೆಯ8 ಪ7aೕAಾಲಯ ಅ�ವೃ'JAಾs 
;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ ಸಮಪWಕXಾs ಬಳಸ'ರುವ\ದು. - - 

19. 19. 19. 19. }ಾಜ�}ಾಜ�}ಾಜ�}ಾಜ�    ಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದ    ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5    
20. 20. 20. 20. ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    DೋಧಕDೋಧಕDೋಧಕDೋಧಕ    ವಗWದವರವಗWದವರವಗWದವರವಗWದವರ    XೇತನXೇತನXೇತನXೇತನ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5    

45 20.1 

ಅ3V ಉಪ�ಾ�ಸಕರನುZ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಳ5Cವ\ದ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ತ±ರ 
ಸw3 	ಷಯXಾರು Dೋಧ�ಾ ಅವGಗಳನುZ �ಗ'ಪ8?ರುವ ಕಡತಗಳನುZ 
Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 

7,72,42,437 - 

46 20.2 
<ಾ. ಐ}ಾ� 4ಹಮ³ :ಾ´, �ಾ7�ಾ�ಪಕರು ಇವ"Aೆ Hೆಚuವ" ತುkq 
ಭತ� �ಾವ3?ರುವ\ದು. 

- - 

47 20.3 
ಆಡR,ಾತµಕ ಹು�ೆ®ಗಳ�( 9ಾಯW �ವWQಸು31ರುವ �ಾ7�ಾ�ಪಕರುಗಳ5 
Dೋಧ�ೆ Lಾ8ರುವ Dೋಧ�ಾ ಅವGಗಳ LಾQ3ಯನುZ Hಾಜರು 
ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 

- - 

48 20.4 
ಯು.h.?. 6�ೇ Xೇತನ ಪ"ಷ ರ/ೆಯ QಂDಾr 4ತ1ವನುZ '�ಾಂಕ : 
01.01.2006ರ ನಂತರ �ೇಮಕXಾದ DೋಧಕರುಗRAೆ �ಾವ3?ರುವ\ದು. - 18,84,477 

49 20.5 
ಕ�ಾWಟಕ �ಾಗ"ಕ �ೇXಾ �ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? ಗR9ೆ ರ·ೆಯನುZ ರ·ೆ 
�ೆಕ 9ೆ  ಜO Lಾ8ರುವ\ದು. 

- - 

50 20.6 
ಕ�ಾWಟಕ �ಾಗ"ಕ �ೇXಾ�ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? ಗR9ೆ ರ·ೆ �ೆಕ 9ೆ  
Hೆಚುuವ" ಗR9ೆ ರ·ೆಯನುZ ಜOLಾ8 �ವೃ31 ನಂತರ ಗR9ೆ ರ·ಾ 
ನಗGೕಕರಣ �ೌಲಭ� �ೕ8ರುವ\ದು. 

- 21,53,895 

21. 21. 21. 21. DೋಧDೋಧDೋಧDೋಧ9ೇತರ9ೇತರ9ೇತರ9ೇತರ    ?ಬ¹ಂ'ಗಳ?ಬ¹ಂ'ಗಳ?ಬ¹ಂ'ಗಳ?ಬ¹ಂ'ಗಳ    XೇತನXೇತನXೇತನXೇತನ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5    

51 21.1 
ಸ9ಾWರದ LಾಗW ಸೂyಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? ,ಾ,ಾ �ಕ Hಾಗೂ ಸಂyತ 
Xೇತನದ8ಯ�( Dೋಧ9ೇತರ �ೌಕರರನುZ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಂಡು Xೇತನ 
�ಾವ3?ರುವ\ದು. 

5,02,53,107 - 

52 21.2 
ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಉಲ(ಂz? �ವೃತ1 �ೌಕರರನುZ �ೇಮಕ 
Lಾ89ೊಂ8ರುವ\ದು. 

- 4,01,548 

53 21.3 
ಸ9ಾWರದ LಾಗW ಸೂyಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? Hೊರಗು31Aೆ ಆ�ಾರದ�( 
Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲ �ೇXೆಯನುZ Lಾ89ೊಂ8ರುವ\ದು. 

1,32,70,103 - 

54 21.4 
ಗ7ಂºಾಲಯ ].ಾVWಗಳನುZ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಂಡು Xೇತನ �ಾವ3?ರು 
ವ\ದು. 

5,59,021 - 

55 21.5 
]7ೕಮ3 `. �ಾಗXೇo Q"ಯ ಸHಾಯಕರು ಇವ"Aೆ ವೃಂದ ಮತು1 
�ೇಮ9ಾ3 �ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? �ೇರXಾs ಸHಾಯಕ ಕುಲಸyವರ 
ಹು�ೆ®Aೆ ಪ�ೋನZ3 �ೕ8ರುವ\ದು. 

- - 

56 21.6 
,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇXೆ ಸ�(ಸು31ದ® Xಾಹನ NಾಲಕರನುZ :ಾಯಂAೊR?ರು 
ವ\ದು. 

12,91,922 - 

57 21.7 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪ"�ಯಮವನುZ ಉಲ(ಂz? ]7ೕಮ3 �ಾಗ�ಲ» 
ರವ"Aೆ ಅGೕ^ಕ}ಾs ಪ�ೋನZ3 �ೕ8ರುವ\ದು. 

- - 

58 21.8 
ಎ´.ಎಂ.ಆ�/ / / / ವvWವvWವvWವvWNಾ¼WNಾ¼WNಾ¼WNಾ¼W    �ೆ�ೆಯ�(�ೆ�ೆಯ�(�ೆ�ೆಯ�(�ೆ�ೆಯ�(    ಕತWವ� �ವWQ?ರುವ 
Dೋಧ9ೇತರ ?ಬ¹ಂ'ಗRAೆ XೇತನವನುZ �ೇXಾ ಸಕ7Lಾ3AೊR?ದ 
'�ಾಂಕ'ಂದ �ಗGಪ8ಸುವ ಕು"ತು. 
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22. 22. 22. 22. ಪ7�ಾಣಪ7�ಾಣಪ7�ಾಣಪ7�ಾಣ    ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5    

23. 23. 23. 23. �ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು    Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5 

59 23.1 
9ೆ.k.`.`. �ಯಮ �ಾ�ಸ�ೆ O|| Dೇj ಕಂಪೂ�ಟ�ರವ"ಂದ ಗಣಕ 
ಯಂತ7ಗಳ XಾlWಕ �ವWಹ/ೆ Lಾ8ರುವ\ದು. 

15,47,317 - 

60 23.2 
ಸರಕು ಮತು1 �ೇXೆ ಒದs?ದ ಸಂ�ೆ�ಗRAೆ �ಾವ3?ದ ;ಲು(ಗRಂದ 
h.ಎj.k k.8.ಎj ಕ°ಾYಸ'ರುವ\ದು. 

- - 

61 23.3 
9ೆ.k.`.`. �ಯಮಗಳನುZ �ಾ�ಸ�ೇ ಪ7#ೆZ ಪ379ೆಗಳನುZ ಮು'7? 
9ೊಂ8ರುವ\ದು. 

90,81,947 - 

62 23.4 
ಎಂ.ಎj.ಐ.ಎ¬ ಸಂ�ೆ�Yಂದ :ಾ� ಅಂಕಪkq & ಪದ	 ಪ7Lಾಣ 
ಪತ7ಗಳನುZ ಮು'7?9ೊಳC�ೇ :ಾಸsಯವ"ಂದ ಮು'7?9ೊಂ8ರುವ\ದು. 28,98,972 - 

63 23.5 
9ೇಂದ7 ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ ಮತು1 9ೇಂದ7 ,ೆ"Aೆ ಇ�ಾ:ೆAೆ �ೇXಾ ,ೆ"AೆಯನುZ 
	ಳಂಬXಾs �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ  ಬ8¡ ಮತು1 ದಂಡವನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದು. 

- 2,12,950 

64 23.6 9ೆ.k.`.` �ಯಮ ಉಲ(ಂz? ಆ}ೋಗ� 9ೇಂದ79ೆ  ಔಷG ಖ"ೕ'?ರುವ\ದು. 9,00,602 - 

65 23.7 
ತ�"ತ ಅಂNೆ ಲ9ೋ°ೆಗಳನುZ ರXಾ�?ದ Dಾಬು1 ;ಲು(ಗಳ 	ಳಂಬ 
�ಾವ3Aಾs ದಂಡ �ಾವ3?ರುವ\ದು. 

- 22,200 

66 23.8 9ೆ.k.`.`. �ಯಮ ಉಲ(ಂz? ಕಸ 	XೇXಾ" Xೆಚu ಭ"?ರುವ\ದು. 5,40,000 - 
67 23.9 �ೈಸ�ಂÀ ಆÁೕಸ�ಗಳ �ೇಮ9ಾ3 ಕಡತವನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. - - 

68 23.10 �ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ8 �ಾವ3ಸ�ಾದ 4ತ19ೆ  ಕಡತಗಳನುZ Hಾಜರು 
ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 

71,49,512 - 

69 23.11 
ಗು31Aೆ�ಾರ"ಂದ ಭದ7,ಾ |ೇವo ಪ<ೆಯ�ೆ ಗು31Aೆ ಕ}ಾರು Lಾ89ೊಂಡು 
XಾlWಕ �ವWಹ/ಾ XೆಚuಗಳನುZ ಭ"?ರುವ\ದು. 

- - 

70 23.12 
9ೆ.k.`.`. �ಯLಾವRಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? ಮ89ೇ" 9ಾ�ೇhAೆ 
�ಾLಾs7ಗಳನುZ ಖ"ೕ'?ರುವ\ದು. 1,41,450 - 

71 23.13 
O|| ಆk7j °ೆ9ಾZಲhೕj Dೆಂಗಳ�ರು ರವ"Aೆ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯW�ವWಹ/ಾ 
ಗು31AೆಯನುZ �ೕ8ರುವ\ದು. 2,21,83,848 - 

72 23.14 
ಪ"ೕ.ಾಂಗ :ಾ,ೆYಂದ Xೆಚu Lಾ8ರುವ 4ತ19ೆ  Âೕಚ�ಗಳನುZ 
Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 13,23,280 - 

73 23.15 

ಸ�ಯಂ ಆVWಕ aೕಜ�ೆಯ8 ಎ�ೆ9ಾ~�v� 	�ಾಗ9ೆ  9ೌ(ª ಆ�ಾ"ತ 
9ೇಂ'7ೕಕೃತ �ೌಲಭ� ವ�ವ�ೆ�Aೆ ಅಗತ� ಯಂ,ಾ7ಂಶ ಮತು1 ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ 
°ೆಂಡ�  ಕ}ೆಯ�ೇ ಖ"ೕ'?ರುವ\ದು. 

30,00,000 - 

74 23.16 
ಎಂ.;.ಎ. 	�ಾಗದ ಗಣಕ ಯಂತ7 ಪ7aೕAಾಲಯದ�( Ã7Xೆj <ಾ°ಾ 
Dೇjನ XಾlWಕ ನ	ೕಕರಣದ Xೆಚu Lಾ8ರುವ\ದು. 2,33,640 - 

75 23.17 

ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ 	ದು�Ä �ಾ�ವರಗಳ 	ದು�Ä 
ಸರಬ}ಾಜು ;ಲು(ಗಳ�( Interest charges for Revenue Over due, 
Interest ಮತು1  Interest on revenue arrears ಎಂದು Hೆಚುuವ" 
�ಾವ3?ರುವ\ದು. 

- 66,377 

76 23.18 

O. 9ೆ�ಾ´ 8°ೆrqÊ ಅಂª �ೆಕು�"k ಸ	Wj �ೆË, �., Dೆಂಗಳ�ರು ರವರ 
;ಲು(ಗಳ�( ಸರಕು ಮತು1 �ೇXಾ ,ೆ"Aೆಯ k8ಎj ನುZ (GST-TDS) 
ಕ°ಾYಸ�ೇ ;ಲು(ಗಳನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದು. 
 

- 7,99,746 
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24. 24. 24. 24. ಪ"ೕ^ಕರಪ"ೕ^ಕರಪ"ೕ^ಕರಪ"ೕ^ಕರ    ಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆ    �ಾವ3ಗಳ5�ಾವ3ಗಳ5�ಾವ3ಗಳ5�ಾವ3ಗಳ5 

77 24.1 
ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯW9ೆ  Hಾಜ}ಾದ ಯು.h.?ವೃಂದದ Dೋಧಕ ವಗWದವ"Aೆ 
Lೌಲ� Lಾಪನ ಸಂ�ಾವ�ೆ �ಾವ3?ರುವ\ದು. 

- ೧೧,೩೪,೧೩೪ 

25252525. . . . 9ಾಮAಾ9ಾಮAಾ9ಾಮAಾ9ಾಮAಾ""""    Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5    

78 25.1 ಅಳ,ೆ ಪ"]ೕಲ�ೆ Lಾಡ�ೇ 9ಾಮAಾ" ;ಲು(ಗಳನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದು. 73,51,846 - 

79 25.2 
2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಅ�ವೃ'J �ೆಕ  ]ೕlW9ೆYಂದ Xೆಚu ಭ"ಸ�ಾದ 
ಸಂಬಂಧ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 81,73,998 - 

80 25.3 
°ೆಂಡ� ಆHಾ��ಸ�ೇ ದರಪkqಕ}ೆಯುವ ಮೂಲಕ 9ಾಮAಾ"ಯನುZ 
�ವWQ?ರುವ\ದು. 

27,54,416 - 

81 25.4 9ಾಮAಾ" ವQಯನುZ �ವWQಸ'ರುವ\ದು. - - 

82 25.5 
9ಾಮAಾ" ;ಲು(ಗಳ�( ಕ8ತ Lಾ8ದ #ಾಸನಬದ® ,ೆ"AೆಗಳನುZ 
ಸಂಬಂG?ದ ಇ�ಾ:ೆಗRAೆ ಜO Lಾ8ದ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು 
ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 

4,19,625 - 

83 25.6 ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ�ೇ ಇರುವ\ದು. 11,68,571 - 

84 25.7 
	¢ೇಶ ಘಟಕ/s"ಜನ ಉಪaೕಜ�ೆಯ8 �ವWQ?ದ 9ಾಮAಾ"ಯ 
Âೕಚ�ಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 

63,35,917 - 

26. �ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು �ೆಕ ಗಳ5�ೆಕ ಗಳ5�ೆಕ ಗಳ5�ೆಕ ಗಳ5 
85 26.1 gÀ²Ã¢ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À zÁ¸ÁÛ£ÀÄ. - - 
86 26.2 XಾlWಕ �ಾ�ಾ1ನು ಪ"]ೕಲ�ಾ ವರ'ಯನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. - - 

87 26.3 
ದೂರ ]^ಣ 	�ಾಗದ ಅಧ�ಯನ �ಾLಾs7ಗಳ (Study Materials) 
�ಾ�ಾ1ನು ವQ ಪ"]ೕಲ�ೆ. 

- - 

88 26.4 ಪ7�ಾ}ಾಂಗದ �ಾ�ಾ1�ನ�( Dಾr ಉR'ರುವ ಪುಸ1ಕಗಳ 	ವರ. - - 

27. 27. 27. 27. 	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ�ಲಯ	�ಾ�ಲಯ	�ಾ�ಲಯ	�ಾ�ಲಯ    ಮುದ7/ಾಲಯಮುದ7/ಾಲಯಮುದ7/ಾಲಯಮುದ7/ಾಲಯ    
28282828. . . . Xಾಹನ ಖ"ೕ'Xಾಹನ ಖ"ೕ'Xಾಹನ ಖ"ೕ'Xಾಹನ ಖ"ೕ'    ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5    
29.29.29.29.ಗೃಹಗೃಹಗೃಹಗೃಹ    �LಾWಣ�LಾWಣ�LಾWಣ�LಾWಣ    ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5    

30. 30. 30. 30. ಇತ}ೆಇತ}ೆಇತ}ೆಇತ}ೆ    ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5    

89 30.1 
ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶವನುZ ಉಲ(ಂz? ಎ.?.;ಲು(ಗಳ ಮೂಲಕ Xೆಚu 
ಭ"?ರುವ\ದು.    

68,97,315 
- 

90 30.2 
ಸಂ»ಪ1 �ಾ'�ಾ�ರು ;ಲು(ಗಳ�( ಖNಾWಗ�ೇ ಉRದ 4ತ1ಗಳ5 
	ಶ�	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಮರು ಜO�ಾದ ಬAೆS 	ವರಗಳನುZ �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 

7,74,720 - 

91 30.3 

ಸಂ»ಪ1 �ಾ'�ಾ�ರು (A.C) ;ಲು(ಗಳ ಮೂಲಕ <ಾ7 Lಾ8ರುವ 4ತ1ಗRAೆ 
ಎ´.8.?. ಸ�(?ರುವ ಬAೆS �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು 
ಪ8ಸ'ರುವ\ದು. 

1,17,84,561 - 

92 30.4 
ಮುಂ·ಾಗ7,ಾ |ೇವo 4ತ1 (caution deposit)ವನುZ Qಂದುರುs?ರುವ 
	ವರ. - - 

93 30.5 Hೊಂ�ಾo9ೆ ;ಲು(ಗಳ�( �ಯಮ ಉಲ(ಂz? Xೆಚu ಭ"?ರುವ\ದು 37,99,844 - 

94 
30.6 ಸಂ»ಪ1 �ಾ'�ಾ�ರು ;ಲು(ಗಳನುZ <ಾ7 LಾಡುXಾಗ �ಯLಾವRಗಳನುZ 

ಉಲ(ಂz?ರುವ\ದು. 
 

- - 
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31. 31. 31. 31. ಸHಾ�ಾನು�ಾನಗಳ5ಸHಾ�ಾನು�ಾನಗಳ5ಸHಾ�ಾನು�ಾನಗಳ5ಸHಾ�ಾನು�ಾನಗಳ5    
32. 32. 32. 32. 	�ಾ�VW	�ಾ�VW	�ಾ�VW	�ಾ�VW    XೇತನXೇತನXೇತನXೇತನ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಬಬಬಬಹುLಾನಗಳಹುLಾನಗಳಹುLಾನಗಳಹುLಾನಗಳ    ದ31ಗಳ5ದ31ಗಳ5ದ31ಗಳ5ದ31ಗಳ5    

95 
 

32.1 
ಪ"]ಷq ·ಾ3 ಮತು1 ಪ"]ಷq ಪಂಗಡದ 	�ಾ�VWಗಳ ವಸ3 �ಲಯದ 
	�ಾ�VWಗRಂದ Oj Dಾಬು1 ಸ9ಾWರ'ಂದ ಮರುಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದು. 

- 74,16,271 

96 
 

32.2 
	�ಾ�VW �ಲಯಗಳ�(ನ ಪ"]ಷq ·ಾ3 ಮತು1 ಪ"]ಷq ಪಂಗಡದ 
	�ಾ�VWಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ  ಸ9ಾWರ'ಂದ ಮರು ಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದು 
Hಾಗೂ 	�ಾ�VWಗRಂದ ಕ8O ಶುಲ  ವಸೂ�?ರುವ\ದು. 

- 5,900 

33. 33. 33. 33. ಭ	ಷ��Gಭ	ಷ��Gಭ	ಷ��Gಭ	ಷ��G    
34. 34. 34. 34. `ಂಚo`ಂಚo`ಂಚo`ಂಚo    �ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ�    aೕಜ�ೆಗಳ5aೕಜ�ೆಗಳ5aೕಜ�ೆಗಳ5aೕಜ�ೆಗಳ5    

97 

34.1 ನೂತನ `ಂಚo aೕಜ�ೆAೆ (NPS) ಒಳಪಡುವ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 
ಅG9ಾ" Hಾಗೂ ?ಬ¹ಂ' ವಗWದವರ 	ವರವನುZ ಎ´.ಎj.8.ಎ¬. 
ಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆ �ೊಂದo Lಾ8ಸ�ೆ �ಾರ3ೕಯ hೕವ 	Lಾ �ಗಮ9ೆ  
(LIC) ವಂ3AೆಯನುZ ಜO Lಾಡು31ರುವ\ದು. 

- - 

98 
34.2 `ಂಚo ಪ7ಕರಣಗಳ�( ಅಂ3ಮ XೇತನವನುZ ದೃØೕಕ"? 9ೊಂಡ 

ತಃ: 1ೆಯನುZ �ವWQಸ�ೇ ಇರುವ\ದು. 
- - 

99 
34.3 ,ಾ,ಾ �ಕ �ೇXಾ ಅವGಯನುZ `ಂಚo �ೌಲಭ�9ಾ s ಅಹW,ಾ �ಾಯಕ 

�ೇXೆÙಂದು ಪ"ಗo?ರುವ\ದು. 
- 4,46,382 

100 
34.4 `ಂಚo �ಾವ3Aೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �ೇXಾ ಪುಸ1ಕವನುZ ಪ"]ೕಲ�ೆAೆ 

Hಾಜರು ಪ8ಸ�ೇ ಇರುವ\ದು. 
29,14,883 - 

35. 35. 35. 35. ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    Lಾ}ಾಟLಾ}ಾಟLಾ}ಾಟLಾ}ಾಟ    

101 
35.1 ಪ7�ಾ}ಾಂಗ 	�ಾಗ'ಂದ �ಾಲ �ೕಡ�ಾದ ಪುಸ1ಗಳ ಪರ Ú 4ತ1ವನುZ 

ವಸೂ� Lಾಡ'ರುವ\ದು.... 
- 1,44,798 

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    27,92,93,36327,92,93,36327,92,93,36327,92,93,363    4,40,68,7524,40,68,7524,40,68,7524,40,68,752    
 

 
ಅಪರ ��ೇWಶಕರು, 

ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆ ಮತು1 �ೆಕ ಪತ7 ಇ�ಾ:ೆ, 
�ಾ7ಂ3ೕಯ ಕÛೇ", Oೖಸೂರು 	�ಾಗ, Oೖಸೂರು.. 
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	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    ಸೂ�ಲಸೂ�ಲಸೂ�ಲಸೂ�ಲ    �ೋಟ�ೋಟ�ೋಟ�ೋಟ    

	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    �ಾ�ಪ�ೆಯ�ಾ�ಪ�ೆಯ�ಾ�ಪ�ೆಯ�ಾ�ಪ�ೆಯ    Q�ೆZ�ೆQ�ೆZ�ೆQ�ೆZ�ೆQ�ೆZ�ೆ    

ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಮಂಗಳ�"�ಂದ 21 r.wೕ. ದೂರದ�(ರುವ 9ೊ/ಾ·ೆ Aಾ7ಮ ಪಂNಾY3 Xಾ�`1ಯ�(ರುವ 
ಮಂಗಳ ಗಂAೋ37 ಆವರಣದ�( 1980�ೇ ಇಸ	ಯ�( �ಾ�ಪ�ೆ Aೊಂ8ರುತ1�ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಆವರಣವ\ ಸುLಾರು 360 
ಎಕ}ೆಯ 	#ಾಲ ಪ7�ೇಶವನುZ Hೊಂ'�ೆ. ಪ7ಸು1ತ ದ»ಣ ಕನZಡ, ಉಡು` Hಾಗೂ 9ೊಡಗು h� (ೆಗಳ 	�ಾ�VWಗRAೆ ಉ´ನತ 
]^ಣ �ೕಡುವ 9ಾಯW Xಾ�`1ಯನುZ Hೊಂ'ರುತ1�ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ಕ�ೆ, 	Üಾನ ಮತು1 ತಂತ7 Üಾನ, Xಾoಜ�, 
�ವWಹ/ಾ #ಾಸ¥, ]^ಣ Hಾಗೂ 9ಾನೂನು ಅಧ�ಯನಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಸುLಾರು ನಲವತ1ಕೂ  Hೆಚುu �ಾZತ9ೋತ1ರ 
ಅಧ�ಯನ 	�ಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ]^ಣ �ೕಡು31�ೆ. ಮಂಗಳ�"ನ ಹಂಪನಕ°ೆqಯ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ 9ಾ�ೇಜು, Áೕ¬¡ LಾಷW¬ 
ಎಂ. 9ಾಯWಪÝ 9ಾ�ೇಜು, ಮ89ೇ" ಇವ\ಗಳ� ಸಹ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ೇರ ಆಡRತ9ೊ ಳಪkqXೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 
9ೊಡsನ ಕು#ಾಲನಗರದ ಬRಯ yಕ ಅಳ5Xಾರದ�( �ಾZತ9ೋತ1ರ ಅಧ�ಯನ 9ೇಂದ7ವನುZ Hೊಂ'�ೆ. ದ»ಣಕನZಡ, ಉಡು` 
Hಾಗೂ 9ೊಡಗು h�ಾ( Xಾ�`1ಯ ಸುLಾರು ಇನೂZರಕೂ  ಅGಕ ಪದ	 9ಾ�ೇಜುಗಳ5 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಸಂaೕಜ�ೆಯನುZ 
Hೊಂ'ರುತ1Xೆ. ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ }ಾl~ೕಯ Lೌ��ೕಕರಣ ಮತು1 Lಾನ�,ಾ ಪ"ಷ31�ಂದ (NAAC) �ಂದ 
‘ಎ’ Aೆ7ೕª  Lಾನ�,ೆಯನುZ Hೊಂ'�ೆ. “ÜಾನXೇ Dೆಳಕು” 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ೆ�ೕಯ Xಾಕ�Xಾs�ೆ. 

ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ ಅG�ಯಮ-20000, ಕ�ಾWಟಕ �ಾಗ"ಕ�ೇXಾ �ಯಮಗಳ5-1958, ಕ�ಾWಟಕ ಆVWಕ 
ಸಂQ,ೆ - 1958, �ಾ'�ಾ�ರು Xೆಚuಗಳ 9ೈ`8 - 1958, ಕ�ಾWಟಕ O8ಕ¬ ಅ°ೆಂಡ´� ರೂ¬� - 1963, ಕ�ಾWಟಕ 
�ೋ9ೋಪaೕs �ೆಕ  ಪತ7 ಸಂQ,ೆ Hಾಗೂ ಕ�ಾWಟಕ �ೋ9ೋಪaೕs ಇ�ಾ:ೆ ಸಂQ,ೆ (P.W.A & D Code), ಕ�ಾWಟಕ 
�ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG �ಯಮ 1999, ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ 
�ಯಮಗಳ5 2000 Hಾಗೂ ಕ�ಾWಟಕ 	31ೕಯ Hೊ/ೆAಾ"9ೆ �ಯಮಗಳ5 2003 Hಾಗೂ ಸ9ಾWರ'ಂದ 9ಾಲ 9ಾಲ9ೆ  
Hೊರ8ಸುವ ಆ�ೇಶಗRAೆ ಬದJXಾs 	ಶ�	�ಾ�ಲಯವ\ ಆಡRತವನುZ �ವWQಸು31�ೆ. 
 
	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    �ಾಂ?�ಕ�ಾಂ?�ಕ�ಾಂ?�ಕ�ಾಂ?�ಕ    ರಚ�ೆರಚ�ೆರಚ�ೆರಚ�ೆ    

	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    ಆಡRತದಆಡRತದಆಡRತದಆಡRತದ    ಪ7ಮುಖಪ7ಮುಖಪ7ಮುಖಪ7ಮುಖ    �ಾಂ?�ಕ�ಾಂ?�ಕ�ಾಂ?�ಕ�ಾಂ?�ಕ    ರಚ�ೆಯುರಚ�ೆಯುರಚ�ೆಯುರಚ�ೆಯು    ಈಈಈಈ    9ೆಳsನಂ3ರುತ1�ೆ9ೆಳsನಂ3ರುತ1�ೆ9ೆಳsನಂ3ರುತ1�ೆ9ೆಳsನಂ3ರುತ1�ೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lಾನ�ಕು�ಾGಪ3Lಾನ�ಕು�ಾGಪ3Lಾನ�ಕು�ಾGಪ3Lಾನ�ಕು�ಾGಪ3
ಗಳ5ಗಳ5ಗಳ5ಗಳ5 

?ಂ89ೇ�?ಂ89ೇ�?ಂ89ೇ�?ಂ89ೇ�    

ಕುಲಪ3ಗಳ5ಕುಲಪ3ಗಳ5ಕುಲಪ3ಗಳ5ಕುಲಪ3ಗಳ5    

Lಾನ�Lಾನ�Lಾನ�Lಾನ� 
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±Àé«±Àé« ±Àé«±Àé« 	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    ಸw3ಗಳ5ಸw3ಗಳ5ಸw3ಗಳ5ಸw3ಗಳ5 

ÀÄÀÄ ÀÄÀÄ    

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....    
ಸಂಸಂಸಂಸಂ    

ಮಂಡRಮಂಡRಮಂಡRಮಂಡR////ಸw3ಯHೆಸರುಸw3ಯHೆಸರುಸw3ಯHೆಸರುಸw3ಯHೆಸರು    ಅG�ಯಮದ�(ನಅವ9ಾಶಅG�ಯಮದ�(ನಅವ9ಾಶಅG�ಯಮದ�(ನಅವ9ಾಶಅG�ಯಮದ�(ನಅವ9ಾಶ    ಸw3ಯಅಧ�^ರುಸw3ಯಅಧ�^ರುಸw3ಯಅಧ�^ರುಸw3ಯಅಧ�^ರು    

1 ?ಂ89ೇ� ಪ7ಕರ  - 28(1) ಕುಲಪ3ಗಳ5 

2 ]^ಣ ಮಂಡR ಪ7ಕರಣ - 30(1) ಕುಲಪ3ಗಳ5 

3 ಹಣ9ಾಸು ಸw3 ಪ7ಕರಣ – 32(1) ಕುಲಪ3ಗಳ5 

4 aೕಜ�ೆ, ಉಸು1Xಾ" ಮತು1 Lೌಲ� 
Lಾಪನ ಮಂಡR 

ಪ7ಕರಣ – 35(1) ಕುಲಪ3ಗಳ5 

5 9ಾ�ೇಜು ಅ�ವೃ'J ಮಂಡR ಕ.}ಾ.	.	 9ಾÙ®-2000 ದ ಅನು�ಾರ Hಾಗೂ ಪ" 
�ಯಮದ ಅನು�ಾರ '. 23-08.2006 "ಂದ 

ಕುಲಪ3ಗಳ5 

	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    ಅG9ಾ"ಗಳಅG9ಾ"ಗಳಅG9ಾ"ಗಳಅG9ಾ"ಗಳ    ಆಂತ"ಕಆಂತ"ಕಆಂತ"ಕಆಂತ"ಕ    Hೊ/ೆAಾ"9ೆಗಳHೊ/ೆAಾ"9ೆಗಳHೊ/ೆAಾ"9ೆಗಳHೊ/ೆAಾ"9ೆಗಳ    ಸೂ�ಲಸೂ�ಲಸೂ�ಲಸೂ�ಲ    ಪ"ಚಯಪ"ಚಯಪ"ಚಯಪ"ಚಯ    

PÀæ.¸ÀA ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ 

1 ಕುಲಪ3ಗಳ5 ಪ7ಕರಣ-15ರ ಅನು�ಾರ ಕುಲಪ3ಗಳ5 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ?ಂ89ೇ�, ]^ಣ ಮಂಡR Hಾಗೂ ಹಣ 
9ಾಸು ಸw3ಯ ಪದ �wತ1 ಅಧ�^}ಾsರು,ಾ1}ೆ. ಈ ಸw3ಗಳ ಸ�ೆಗಳನುZ ,ಾನು ಅಥXಾ ,ಾನು 
ಅG9ಾರ �ೕ8ರುವ ಅG9ಾ"ಗಳ ಮೂಲಕ �>ತXಾs ಸ�ಾಸೂಚ�ೆ Hೊರ8ಸುವ ಮೂಲಕ ಕ}ೆಯುವ 
ಮತು1 ಸw3ಗಳ �ಣWಯಗಳನುZ ·ಾ"AೊRಸುವ ಅG9ಾರವನುZ Hೊಂ'ರು,ಾ1}ೆ. ಕ�ಾWಟಕ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ ಅG�ಯಮ, ಪ"�ಯಮಗಳ5, ಅ�ಾ��ೇಶಗಳ5, 9ಾನೂನು 9ಾÙ®ಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ5 
�ಾಲ�ೆ�ಾsರುವ\ದನುZ �ೋ89ೊಳ5Cವ ಅಗತ� ಅG9ಾರವನುZ Hೊಂ'ರು,ಾ1}ೆ. 

2 ಕುಲಸyವರು 
(ಆಡRತ) 

ಪ7ಕರಣ-17ರ ಅನು�ಾರ ಕುಲ ಸyವರು (ಆಡRತ) ರವರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪೂಣW9ಾ�ಕ 
ಅG9ಾ"�ಾsದು® ?ಂ89ೇ� Hಾಗೂ ]^ಣ ಮಂಡRಗಳ ಪದ �wತ1 9ಾಯWದ]W ಮತು1 ಹಣ9ಾಸು 
ಸw3ಯ ಪದ �wತ1 ಸದಸ�}ಾsರು,ಾ1}ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ಾಖ�ೆಗಳ5, 4ಹರು Hಾಗೂ 
ಕುಲಪ3ಗಳ5 ಮತು1 ?ಂ89ೇ�ಗಳ5 ತಮAೆ ವQ? 9ೊಟq ಇತ}ೆ ಆ?1ಗಳ ಅ�ರ^ಕ}ಾsರು,ಾ1}ೆ ಮತು1 
	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಅGಕೃತ ಪತ7ವ�ವHಾರಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದ �ಾ7G9ಾರಗæೆ�ಡ�ೆ Lಾಡುವ\ದು, 
?ಂ89ೇ� Hಾಗೂ ]^ಣ ಮಂಡRಗಳ, Xಾ�ಸಂಗ #ಾ:ೆಗಳ Hಾಗೂ ಅಧ�ಯನ ಮಂಡRಗಳ ಸ�ಾ 
ಸೂಚ�ಾಪತ7ಗಳನುZ Hೊರ8ಸುವ ಮತು1 �ಣWಯಗಳ ನಡವRಗಳನುZ �ವWQಸುವ 9ಾಯWಗಳನುZ 
Lಾಡು,ಾ1}ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ಾ7G9ಾರಗಳ5 ನ<ೆಸುವ ಸ�ೆಗಳ ಸ�ಾ 9ಾಯWಸೂyಯನುZ Hಾಗೂ 
ಸ�ೆ ನ<ೆದ ಒಂದು 3ಂಗæೆ�ಳAೆ ಸ�ಾ ನಡವRಗಳನುZ Lಾನ� ಕು�ಾGಪ3ಗಳ5 ಮತು1 ಸ9ಾWರ9ೆ  
ಕಳ5Q?9ೊಡುವ ಜXಾDಾ®"ಯನುZ Hೊಂ'ರು,ಾ1}ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪ"�ಯಮಗಳ5, 
ಅ�ಾ��ೇಶಗಳ5 ಮತು1 �ಬಂಧ�ೆಗಳ�( �ಗ'ಪ8?ರುವ Hಾಗೂ 9ಾಲ9ಾಲ9ೆ  ಕುಲಪ3ಗಳ5 
ಪ7,ಾ�aೕhಸುವ ಅG9ಾರಗಳನುZ �ವWQಸು,ಾ1}ೆ. 

3 ಕುಲಸyವರು 
(ಪ"ೕ.ಾಂಗ) 

ಪ7ಕರಣ-18ರ ಅನು�ಾರ ಕುಲಸyವರು (ಪ"ೕ.ಾಂಗ) ರವರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪೂಣW9ಾ�ಕ 
ಅG9ಾ"�ಾsದು® ?ಂ89ೇ� Hಾಗೂ ]^ಣ ಮಂಡR, ಹಣ9ಾಸು ಸw3 Hಾಗೂ ಎ�ಾ( Xಾ�ಸಂಗ 
#ಾ:ೆಗಳ ಪದ �wತ1 ಸದಸ�}ಾsರು,ಾ1}ೆ. ಪ"ೕ.ೆಗಳನುZ ನ<ೆಸುವ ಮತು1 ಅದ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದ ಪೂರಕ 
ಕತWವ�ಗಳನುZ �ವWQಸು,ಾ1}ೆ. 
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4 	,ಾ1G9ಾ" 
(ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ") 

ಪ7ಕರಣ-19ರ ಅನು�ಾರ 	,ಾ1G9ಾ" (ಹಣ9ಾಸುಅG9ಾ") ರವರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪೂಣW9ಾ�ಕ 
ಅG9ಾ"�ಾsದು® ]^ಣ ಮಂಡRಯ ಪದ�wತ1 ಸದಸ� Hಾಗೂ ಹಣ9ಾಸು ಸw3ಯ ಪದ�wತ1 
9ಾಯWದ]W�ಾsರು,ಾ1}ೆ. ಇವರು ಹಣ9ಾಸು ಸw3ಯ �ಯಂತ7ಣದ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 
ಪ"�ಯಮಗಳ5, ಅ�ಾ��ೇಶಗಳ5 ಮತು1 �ಬಂಧ�ೆಗಳ�( �ಗ' ಪ8?ರುವ Hಾಗೂ 9ಾಲ 9ಾಲ9ೆ  
ಕುಲಪ3ಗಳ5 Hಾಗೂ ಕುಲಸyವರು (ಆಡRತ) ರವರು ಪ7,ಾ�aೕhಸುವ ಅG9ಾರಗಳ5 ಮತು1 
ಕತWವ�ಗಳನುZ �ವWQಸು,ಾ1}ೆ. 

    

ಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರು    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ, , , , ಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರು    ಇ�(ನಇ�(ನಇ�(ನಇ�(ನ    2019201920192019----20202020�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    �ಾ�ನ�ಾ�ನ�ಾ�ನ�ಾ�ನ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ    ವರ'ವರ'ವರ'ವರ' 
�ಾLಾ�ಾLಾ�ಾLಾ�ಾLಾನ�ನ�ನ�ನ�    LಾQ3LಾQ3LಾQ3LಾQ3    

1 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಯ Hೆಸರು ಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರು    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ, , , , ಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರು    

2 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಅವG 2019201920192019----20 20 20 20 �ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    �ಾಲು�ಾಲು�ಾಲು�ಾಲು    

3 �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾತಂಡದ	ವರ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾG9ಾ"ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾG9ಾ"ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾG9ಾ"ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾG9ಾ"    
1. �ಾ}ಾಯಣ ?.ಎ¬. 
2. ಮುರುRಧ� ;.ಎ´. 
3. ರ	�ಾj ;.ಆ�. 
�ೆ9ಾ Gೕ^ಕರು�ೆ9ಾ Gೕ^ಕರು�ೆ9ಾ Gೕ^ಕರು�ೆ9ಾ Gೕ^ಕರು    
1. ರOೕಶ 
2. ಚಂದ7ಪ7�ಾ³ 
3. ]ವ�ಂAೇAೌಡ 9ೆ.ಎ´. 
4. ಮಧುಚಂದ7 ಎj.ಎಂ. 
�ೆಕ ಸHಾಯಕರು�ೆಕ ಸHಾಯಕರು�ೆಕ ಸHಾಯಕರು�ೆಕ ಸHಾಯಕರು    
1. ಸವWಮಂಗಳಮµ. ಎ´ 
2. 'ವ� ಎ´. 
3. ,ೇ·ೆ]�� ;.ಎ´. 
 

4 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆ �ಾ7ರಂಭXಾದ '�ಾಂಕ 02.08.2021 

5 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆ ಮು9ಾ1ಯXಾದ '�ಾಂಕ 20.11.2021 
6 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ ಉಪaೕs?ದ Lಾನವ 'ನಗಳ5 751 ಏಕ Lಾನವ 'ನಗಳ5 

7 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯನುZ ಪುನಪW"]ೕ�?ದ 
ಅG9ಾ"ಗಳ Hೆಸರು ಮತು1 ಪದ�ಾಮ 

<ಾ. ?ದ®}ಾಜು 
ಅಪರ ��ೇWಶಕರು 
ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆ ಮತು1 
�ೆಕ  ಪತ7 ಇ�ಾ:ೆ, �ಾ7ಂ3ೕಯ ಕÛೇ", Oೖಸೂರು 
	�ಾಗ, Oೖಸೂರು. 

8 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯನುZ ಪುನಪW"]ೕ�?ದ '�ಾಂಕ 23-12-2021 

    

ಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರು    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    2019201920192019----20202020�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    �ಾ�ನ�ಾ�ನ�ಾ�ನ�ಾ�ನ    XಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ    ವರ'ವರ'ವರ'ವರ'    

1.1.1.1.ಪ7�ಾ1ವ�ೆಪ7�ಾ1ವ�ೆಪ7�ಾ1ವ�ೆಪ7�ಾ1ವ�ೆ 

ಕ�ಾWಟಕ 	ಶ�	�ಾ�ಲಯಗಳ ಅG�ಯಮ 2000ದ�(ನ ಪ7ಕರಣ-47(1)ರ ಅನ�ಯ 	ಶ�	�ಾ�ಲಯವ\ ತನZ XಾlWಕ 
�ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ ?ಂ89ೇ� ನ ��ೇWಶನಗಳನು�ಾರ ತ�ಾ"ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. QೕAೆ ತ�ಾ"?ದ XಾlWಕ �ೆಕ ಗಳನುZ 
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ಅG�ಯಮದ ಪ7ಕರಣ-47(2)ರ ಅನ�ಯ 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ #ೈ^oಕ ಮಂಡRಯು ಪ"]ೕ�? ತನZ �ಣWಯ/]çಾರ?��ೊಡ�ೆ 
?ಂ89ೇ� Aೆ ಕಳ5QಸDೇಕು. ?ಂ89ೇ�  ಸ�ೆಯು #ೈ^oಕ ಮಂಡRಯ ]çಾರಸು�ಗಳನುZ ಪ"ಗo? ಸೂಕ1 ಕ7ಮಗಳನುZ 
,ೆAೆದು9ೊಂಡು, 9ೈAೊಂಡ ಕ7ಮಗಳ ಬAೆS ಅಥXಾ ಕ7ಮ 9ೈAೊಳCದುದ9ೆ  9ಾರಣಗಳ ಬA Sೆ LಾQ3ಯನುZ #ೈ^oಕ ಮಂಡRಯ 
ಅದರ ಮುಂ'ನ ಸ�ೆAೆ ಕಳ5Q? 9ೊಡDೇಕು. ?ಂ89ೇ�  ಅನು4ೕ'?ದ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ 
XಾlWಕ �ೆಕ  ಪತ7ಗಳ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯನುZ ಅG �ಯಮದ ಪ7ಕರಣ-47(3)ರ ಅನು�ಾರ ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆ 
ಮತು1 �ೆಕ ಪತ7 ಇ�ಾ:ೆಯ ಪ7�ಾನ ��ೇWಶಕರು ಪ7,ಾ�aೕh?ರುವ ಅG9ಾರದನ�ಯ Oೖಸೂರು �ಾ7ಂ3ೕಯ ಕÛೇ"Yಂದ 
9ೈAೊಂಡು ವರ'ಯನುZ ;ಡುಗ<ೆLಾಡ�ಾs�ೆ. 

2.2.2.2.    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯ�( ಉ� (ೇ>?ರುವ �ಯಮಗಳ5ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯ�( ಉ� (ೇ>?ರುವ �ಯಮಗಳ5ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯ�( ಉ� (ೇ>?ರುವ �ಯಮಗಳ5ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯ�( ಉ� (ೇ>?ರುವ �ಯಮಗಳ5    

2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ ಕ�ಾWಟಕ 	ಶ�	�ಾ�ಲಯಗಳ ಅG�ಯಮ-
2000, ಪ"�ಯಮಗಳ5, ಅ�ಾ��ೇಶಗಳ5, ಕ�ಾWಟಕ �ಾಗ"ಕ �ೇXಾ �ಯಮಗಳ5, ಕ�ಾWಟಕ ಆVWಕ ಸಂQ,ೆ, ಕ�ಾWಟಕ ಬ·ೆ� 
9ೈ`8 �ಯಮಗಳ5, ಕ�ಾWಟಕ �ೋ9ೋಪaೕs �ೆಕ  ಸಂQ,ೆ ಮತು1 ಇ�ಾ:ಾ ಸಂQ,ೆ, ಕ�ಾWಟಕ �ಾ'�ಾ�ರು 9ೈ`8 
�ಯಮಗಳ5 Hಾಗೂ ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆ ಅG�ಯಮ-1999 ಮತು1 ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ 
ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆ �ಯಮಗಳ5-2000ದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನ�ಯ ತ�ಾಸ/ೆ Lಾ8 ಈ ವರ'ಯನುZ 
?ದJಪ8ಸ�ಾs�ೆ. 

3.3.3.3.    �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'Aೆ 9ೈAೊಳCDೇ9ಾದ ಕ7ಮ�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'Aೆ 9ೈAೊಳCDೇ9ಾದ ಕ7ಮ�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'Aೆ 9ೈAೊಳCDೇ9ಾದ ಕ7ಮ�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'Aೆ 9ೈAೊಳCDೇ9ಾದ ಕ7ಮ    

ಈ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಯ ಕಂ89ೆಗRAೆ ಕ�ಾWಟಕ 	ಶ�	�ಾ�ಲಯಗಳ ಅG�ಯಮ-2000ದ ಪ7ಕರಣ-47(4)ರ 
ಅನು�ಾರ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯವ\ ಅನುಸರ/ಾ ಕ7ಮಗಳನುZ 9ೈAೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ.    

4.4.4.4.	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಅG9ಾ"ಗಳ Hೆಸರು ಮತು1 ಪದ�ಾಮ	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಅG9ಾ"ಗಳ Hೆಸರು ಮತು1 ಪದ�ಾಮ	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಅG9ಾ"ಗಳ Hೆಸರು ಮತು1 ಪದ�ಾಮ	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಅG9ಾ"ಗಳ Hೆಸರು ಮತು1 ಪದ�ಾಮ 

2019-20 �ೇ �ಾ�ನ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಅವGಯ�( ಕತWವ� �ವWQಸು31ದ® 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಅG9ಾ"ಗಳ 
	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3Xೆ. 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    ಪದ�ಾಮಪದ�ಾಮಪದ�ಾಮಪದ�ಾಮ    HೆಸರುHೆಸರುHೆಸರುHೆಸರು    ಅವGಅವGಅವGಅವG    

1 ಕುಲಪ3ಗಳ5 1) Ã7. ಈಶ�ರ `, (ಪ7�ಾರ) 
2) Ã7. `.ಎj. ಯಡಪ8,ಾ1ಯ 

':01.04.2019"ಂದ 03.06.2019 
':03.06.2019"ಂದ31.03.2020 
 

2 
 
ಕುಲಸyವರು 

 
1) Ã7. ಎ.ಎಂ.:ಾ´ 
 

 
': 01.04.2019 "ಂದ 31.03.2020 

3 
ಕುಲಸyವರು(ಪ"ೕ.ಾಂಗ) 1) Ã7.	. ರ	ೕಂ�ಾ7Nಾ" 

2) Ã7.`.ಎ¬.ಧಮW 
': 01.04.2018 "ಂದ 16.03.2020 
':16.03.2020 "ಂದ 31.03.2020 

4 ಹಣ9ಾಸುಅG9ಾ"ಗಳ5 1) <ಾ.ದ�ಾನಂದ �ಾè  
2) Ã7. ]7ೕಪ3 ಕಲೂ(}ಾಯ `. 

':01.04.2019"ಂದ01.07.2019 
':01.07.2019 "ಂದ 31.03.2020 
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5. 5. 5. 5. 	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ�(	�ಾ��ಲಯದ�(	�ಾ��ಲಯದ�(	�ಾ��ಲಯದ�(    ಅಳವ8?9ೊಂ8ರುಅಳವ8?9ೊಂ8ರುಅಳವ8?9ೊಂ8ರುಅಳವ8?9ೊಂ8ರುವವವವ    �ೆಕ ಪದ®3�ೆಕ ಪದ®3�ೆಕ ಪದ®3�ೆಕ ಪದ®3....    
 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7 Hಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, 
XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದ�( 9ೇವಲ ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 �ಾವ3 	ವರಗRರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಈ ಬA Sೆ 	ವರ/ೆ 9ೋ", 
�ೕಡ�ಾದ 	Nಾರ/ೆ ಪತ7 ಸಂ: 38/2021-22/16.08.20219ೆ  '�ಾಂಕ: 01.09.2021ರಂದು 	ಶ�	�ಾ��ಲಯವ\ �ೕ8ರುವ 
ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�( ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� 	ಶ�	�ಾ��ಲಯಗಳ 9ಾÙ®-2000ರ ಪ7ಕರಣ-46 Hಾಗೂ 47ರ ಪ79ಾರ XಾlWಕ 
�ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ ತ�ಾ"ಸ�ಾಗು31�ೆ. ಆ�ಾ ಆVWಕ ವಷWದ�( ?�ೕಕ"ಸ�ಾದ ಎ�ಾ( ?�ೕಕೃ3ಗಳನುZ Hಾಗೂ Xಾಸ1	ಕ 
XೆಚuಗಳನುZ ಆಯವ�ಯದ�( �ಗ' ಪ8?ದ �ೆಕ ]ೕlWಗRAೆ ಅನುಗುಣXಾs ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳ�( �ಾಖ�?, ಅದರ ಆ�ಾರದ�( 
XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ ತ�ಾ"ಸ�ಾಗುತ1�ೆ. ಎ�ಾ( ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳನುZ Lಾ�ಾಂತ�9ೆ  Dಾ�ಂv �ಾj  ಪುಸ1ಕ�ೊಂ'Aೆ �ೆಕ  
ಸಮನ�ಯAೊRಸ�ಾಗುತ1�ೆ.   
            QೕAೆ ತ�ಾ"?ದ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ ಸw3ಗಳ ಮುಂ�ೆ ಮಂ8? ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆದ 
ಬRಕ ಸ9ಾWರ9ೆ  ಸ�(ಸ�ಾಗುವ\ದು ಎಂಬ 	ವರ/ೆಯನುZ �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ. �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�?ದಂ,ೆ, 	ಶ�	�ಾ�ಲಯವ\ 
�ೆಕ  �ವWಹ/ೆಯನುZ ಏಕ-ನಮೂದು �ೆಕ ಪತ7 ಪದJ3ಯ�( �ವWQಸು31ದು®, ಅದನೂZ ಸಹ �ಾವ\�ೇ ಅಂsೕಕೃತ ನಮೂ�ೆಗಳ�( 
�ವWQಸು31ರುವ\'ಲ(. XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗæೆ�ಡ�ೆ ಆ?1 ಮತು1 Hೊ/ೆAಾ"9ೆಯ ತ: 1ೆಯನುZ ಕೂಡ ತ�ಾ"?ರುವ\'ಲ(. 
	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ�( ·ೋ8-ನಮೂದು �ೆಕ ಪತ7 ಪದJ3ಯನುZ ಅಳವ8?9ೊಂ8ಲ('ರುವ\"ಂದ 	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ XಾlWಕ 
�ೆಕ ಪತ7ದ�( ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 �ಾವ3�ೆಕ ಗಳ5, ಆ�ಾಯ ಮತು1 Xೆಚuಗಳ �ೆಕ ಗಳ5 Hಾಗೂ Dಾ��ೆ´� ]ೕ� ಇರುವ\'ಲ(. QೕAಾs 
	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ ಆ?1, Hೊ/ೆAಾ"9ೆಗಳ Xಾಸ1	ಕ ?�3ಗ3ಗಳನುZ 3Rದು9ೊಳCಲು ಆsರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ, ಪ7ಸು1ತ 
ಅನುಸ"ಸು31ರುವ ಏಕ-ನಮೂದು �ೆಕ ಪದJ3Aೆ ಬದ�ಾs ·ೋ8-ನಮೂದು �ೆಕ ಪತ7 ಪದJ3ಯನುZ ಅಳವ8?9ೊಳ5Cವ ಬAೆS 
ಪ"]ೕ�? ಕ7ಮ9ೈAೊಳ5Cವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ. 

6666. . . . Lಾ?ಕLಾ?ಕLಾ?ಕLಾ?ಕ    �ೆಕ ಪತ7ಗಳ5 Hಾಗೂ ನಗದು �ೆಕ ಗಳ ಸ�(9ೆ�ೆಕ ಪತ7ಗಳ5 Hಾಗೂ ನಗದು �ೆಕ ಗಳ ಸ�(9ೆ�ೆಕ ಪತ7ಗಳ5 Hಾಗೂ ನಗದು �ೆಕ ಗಳ ಸ�(9ೆ�ೆಕ ಪತ7ಗಳ5 Hಾಗೂ ನಗದು �ೆಕ ಗಳ ಸ�(9ೆ    

ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ �ಾ7ಂ3ೕಯ ಕÛೇ"Aೆ Lಾ?ಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳ5 Hಾಗೂ ನಗದು �ೆಕ ಗಳನುZ 
�ಯwತXಾs ಸ�(ಸುವ ಕ7ಮವನುZ ಅನುಸ"ಸು31ರುವ\'ಲ(Xಾದ®"ಂದ Hಾಗೂ �ಾವ\�ೇ ಅಂsೕಕೃತ ನಮೂ�ೆಗಳ�( 
�ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ �ವWQಸು31ಲ(Xಾದ®"ಂದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 9ೊ7ೕØೕಕೃತ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳ �ಖರ,ೆಯನುZ 
ಖyತಪ8?9ೊಂಡು ಪ7Lಾoೕಕ"ಸುವ\ದು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. 

 
 ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ ಅG�ಯಮ - 2000ರ ಪ7ಕರಣ -47(1)ರ ಪ79ಾರ ?ಂ89ೇ� ��ೇWಶನದ 
Oೕ}ೆAೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ ?ದJಪ8ಸDೇ9ಾsದು®, ಅದರಂ,ೆ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 
2019-20�ೇ �ಾ�ನ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ ?ದJಪ8ಸ�ಾs�ೆ. ಇದರ�( ಸದ" �ಾ�ನ ?�ೕಕೃ3 Hಾಗೂ �ಾವ3ಗಳನುZ Lಾತ7 
�ಾಖ�ಸ�ಾs�ೆ. ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ವನುZ '�ಾಂಕ: 11.01.2021ರಂದು 
ನ<ೆದ ಹಣ9ಾಸು ಸw3 ಸ�ೆಯ�( (9ಾಯW ಸೂy ಸಂ:ೆ�:ಮ	/ಹ	/ಹಸಸ/2020-21/ಹ10 '�ಾಂಕ:18-01-2021) Hಾಗೂ 
'�ಾಂಕ: 25-02-2021ರಂದು ನ<ೆದ #ೈ^oಕ ಮಂಡR ಸ�ೆಯ�( (9ಾಯW ಸೂy ಸಂ:ೆ�: ಹ	/#ೈ.�ಾ.ಸ.3:4(2020-21) ಮಂ8? 
ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆಯ�ಾs�ೆ. ಸದ" XಾlWಕ �ೆಕ  ಪತ7ವನುZ ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ ಅG�ಯಮ-2000ರ 
ಪ7ಕರಣ-47(2)ರ ಪ79ಾರ '�ಾಂಕ: 25.01.2021ರಂದು ನ<ೆದ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ�( (9ಾಯW ಸೂy ಸಂ:ೆ�: ಹ	/ 
�ಾ.ಸ.1:19(2021) ಮಂ8? ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆಯ�ಾs�ೆ.    

    
7.7.7.7.    	Nಾರ/ಾ	Nಾರ/ಾ	Nಾರ/ಾ	Nಾರ/ಾ    ಪತ7ಗಳಪತ7ಗಳಪತ7ಗಳಪತ7ಗಳ    Oೕ�ೆOೕ�ೆOೕ�ೆOೕ�ೆ    9ೈAೊಂಡ9ೈAೊಂಡ9ೈAೊಂಡ9ೈAೊಂಡ    ಕ7ಮಕ7ಮಕ7ಮಕ7ಮ....    

    
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ ಘಟಕಗಳ/ ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆಯನುZ ಪ7,ೆ�ೕಕXಾs Lಾ8 ಸಂ�ೆ�Xಾರು ವರ' 

;ಡುಗ<ೆ Lಾ8 ಅನುಸರ/ಾ ವರ'ಯನುZ ಪ<ೆಯುವ ಬದ�Aೆ, ಪ7ಸು1ತ 9ೇಂ'7ೕಕೃತXಾs �ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆ Lಾಡುವ ಕ7ಮವನುZ 
ಅನುಸ"ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. QೕAೆ 9ೇಂ'7ೕಕೃತXಾs �ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆ LಾಡುXಾಗ 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ 		ಧ ಘಟಕ/ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�( ಕಂಡು 
ಬಂದ �ಯಮ DಾQರ ವ�ವಹರ/ೆಗಳ ಬAೆS �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ೆಗಳನುZ �ೕ8 ಸಂಬಂG?ದ 	ಷಯಗಳ ಬAೆS 
ಅನುಸರ/ಾ ವರ'ಗಳನುZ ಪ<ೆದು 9ೊಂಡು ವರ'ಯ�( ಅಳವ8ಸ�ಾಗು31�ೆ. 2019-20�ೇ �ಾ�ನ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ 
ಸಂದಭWದ�( ಕಂಡು ಬಂದ ನೂ�ನ,ೆಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಒಟುq 236 �ೆಕ ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ಗಳನುZ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ �ಾ7G9ಾ"ಗRAೆ �ೕಡ�ಾsದು®, 98 	Nಾರ/ಾಪತ7ಗRAೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು ಪ73r7Y?ರು,ಾ1}ೆ. 
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	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ ತನZ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'aಡ�ೆ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ�( ಮಂ8? 
ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆದು9ೊಂಡು ಮು'7ತ ಪ73ಗಳನುZ 	�ಾನಮಂಡಲದ ಮುಂ�ೆ ಮಂ8ಸುವ ಸಲುXಾs ಸ9ಾWರ9ೆ  
ಸ�(ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. 

 
8.  8.  8.  8.  Qಂ'ನQಂ'ನQಂ'ನQಂ'ನ    �ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ    ವರ'ಗಳವರ'ಗಳವರ'ಗಳವರ'ಗಳ    ಕಂ89ೆಗಳಕಂ89ೆಗಳಕಂ89ೆಗಳಕಂ89ೆಗಳ    3ೕರುವR3ೕರುವR3ೕರುವR3ೕರುವR    ಬA SೆಬA SೆಬA SೆಬA Sೆ    

 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 1980-81 "ಂದ 2018-19ರ ವ}ೆsನ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಗಳ�(ನ ಆ.ೇಪ/ಾ ಕಂ89ೆಗಳ 
ಮತು1 ವಸೂ�ಾ3 ಕಂ89ೆಗಳ 4ತ1, 3ೕರುವR�ಾದ 4ತ1 Hಾಗೂ Dಾr ಉR'ರುವ 4ತ1ಗಳ 	ವರಗಳ5 9ೆಳಕಂಡಂ3ರುತ1�ೆ. 

	ವರ    ಆ.ೇಪ/ಾ 
ಕಂ89ೆಗಳ ಸಂ:ೆ�    4ತ1 

(ರೂ. ಗಳ�() 

ವಸೂ�ಾ3
ಕಂ89ೆಗಳ

ಸಂ:ೆ� 

4ತ1 
(ರೂ. ಗಳ�()    

1980-81 "ಂದ 2017-18ರ ವ}ೆAೆ Dಾr 1124 256,13,07,189 1365 16,40,01,629 

2018-19�ೇ �ಾ�ನ�( �ೇಪW<ೆ 60 85,07,44,121 22 4,47,62,271 

ಒಟುq        

3ೕರುವR �ಾsರುವ\ದು - - - - 
2018-19ರ ಅಂತ�9ೆ  Dಾr    1184 341,20,51,310 1387 20,87,63,900 

  
Dಾr ಉR'ರುವ ಕಂ89ೆಗಳನುZ ಸ9ಾಲದ�( 3ೕರುವR Lಾಡ�ೆ ಇರುವ\ದ"ಂದ �ೌಕರರ ವAಾWವ/ೆ, �ವೃ31, 

ಗು31Aೆಗಳ ಮು9ಾ1ಯ ಇ,ಾ�' 9ಾರಣಗRಂದ ವಸೂ�ಸDೇ9ಾದ 4ತ1ಗಳನುZ ವಸೂ�ಸ�ಾಗ�ೇ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ನಷq 
ಉಂ°ಾಗುವ ಸಂಭವ	ರುತ1�ೆ. ಕ�ಾWಟಕ ಬ·ೆ� 9ೈ`8ಯ �ಯಮ - 303ರ ಪ79ಾರ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಗಳ�(ನ 
ಆ.ೇಪ/ೆಗRAೆ ಉತ1"ಸುವ ಮತು1 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಎ31ದ ಇತ}ೆ 	ಷಯಗಳನುZ ಇತ�ಥW AೊRಸುವ Hೊ/ೆAಾ"9ೆಯು 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಕಂ89ೆಗಳ ಸ�ರೂಪ ಮತು1 ಜXಾDಾ®"ಗನುಗುಣXಾs ಬಟXಾ<ೆ ಅG9ಾ"ಗಳ5, �ಯಂತ7ಣ ಅG9ಾ"ಗಳ5 
Hಾಗೂ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಮುಖ�ಸ�ರ�ಾ®sರುತ1�ೆ. �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಆ.ೇಪ/ೆಗಳ ಬAೆS �Aಾ ಇಡಲು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 
ಬ·ೆ� 9ೈ`8ಯ �ಯಮ - 305ರ ಅನು�ಾರ ನಮೂ�ೆ - 21ರ�( �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಆ.ೇಪ/ೆಗಳ ವQಯನುZ �ವWQಸDೇrದು®, 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಸದ" ವQಯನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ವಷW'ಂದ ವಷW9ೆ  �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 
ಕಂ89ೆಗಳ5 ಸಂಚಯXಾಗು,ಾ1 Hೋದ�( ಹæೆಯ ಕಂ89ೆಗಳ 3ೕರುವRAೆ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ ಒದs? 3ೕರುವR Lಾ8ಸುವ\ದು 
ಶ7ಮ�ಾಯಕXಾಗುತ1�ೆ. ಆ.ೇಪ/ೆ ಕಂ89ೆಗRAೆ ಪೂರಕ �ಾಖ�ಾ3ಗæೆ�ಡ�ೆ ಸೂಕ1 ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ' �ೕಡುವ ಮೂಲಕ 
Hಾಗೂ ವಸೂ�ಾ3 4ತ1ವನುZ ಸಂಬಂG?ದವ"ಂದ ವಸೂ�? 9ೈAೊಂಡ ಕ7ಮಗಳ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು 
ಪ8ಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂ89ೆಗಳ 3ೕರುವRAೆ ಕ7ಮವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 1980-81 "ಂದ 2018-19�ೇ �ಾ�ನವ}ೆAೆ Dಾr ಇರುವ 
ಆ.ೇಪ/ೆ ಮತು1 ವಸೂ�ಾ3 ಕಂ89ೆಗಳ 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ––––1 1 1 1 ರ�(ರ�(ರ�(ರ�(, �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

    
9. 9. 9. 9. ಆಯವ�ಯಆಯವ�ಯಆಯವ�ಯಆಯವ�ಯ    ಅಂ�ಾಜುಗಳ5ಅಂ�ಾಜುಗಳ5ಅಂ�ಾಜುಗಳ5ಅಂ�ಾಜುಗಳ5    

2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯ, ಪ"ಷéತ ಆಯವ�ಯ ಮತು1 XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ 9ಾÙ®ಯ 
ಪ7ಕರಣ – 32(3)(ii) ರಂ,ೆ ಈ 9ೆಳಕಂಡ ಸ�ೆಗಳ�( ಮಂ8? ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆಯ�ಾs�ೆ. ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ Dೋಧಕ/ 
Dೋಧ9ೇತರ ?ಬ¹ಂ'ಗಳ Xೇತನ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಮಂಜೂ}ಾದ ಹು�ೆ®ಗಳನುZ ಆಧ"? ಅನುಬಂಧ–; ಯನುZ 
ತ�ಾ"?ರುವ\'ಲ(. 

ಕ7. 
ಸಂ 

	ವರ ಹಣ9ಾಸುಸw3ಸ�ೆಯ
ಒ`ÝAೆ'�ಾಂಕ 

?ಂ89ೇ� 
ಸ�ೆಯಒ`ÝAೆ'
�ಾಂಕ 

4ತ1ರೂ.ಗಳ�( 
?�ೕಕೃ3 
 

Xೆಚuಗಳ5 



 ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ 2019-20 

 

Page 13 of 76 

 

1 ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು 24.01.2019 25.06.2019 350,96,19,145 356,00,57,415 

2 ಪ"ಷéತ ಅಂ�ಾಜು 
ಆಯವ�ಯ 

30.05.2020 14.07.2020 344,00,28,246 390,82,56,923 
 

  

2019-20�ೇ  �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯ ಮತು1 ಪ"ಷéತ ಆಯವ�ಯದ�( �ಗGಪ8?9ೊಂ8ರುವ 4ತ19ೆ  ಅನುಗುಣXಾs 
?�ೕಕೃ3 Hಾಗೂ XೆಚuವನುZ, XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದ�(ನ ಅಂr ಅಂಶಗæೆ�ಡ�ೆ ತುಲ�ೆ  Lಾ8�ಾಗ ಆಯವ�ಯದ�( 
�ಗ'ಪ8?9ೊಂ8ರುವ 4ತ1ವನುZ ಬಳ?9ೊಳC'ರುವ\ದು ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಆಯವ�ಯವನುZ ?ದJ ಪ8ಸುXಾಗ Xಾಸ1	ಕ 
ಅಂಶಗಳನುZ ಪ"ಗoಸ�ೇ 9ೇವಲ ಆVWಕ ಗು"ಗಳನುZ �ಗ'ಪ8?9ೊಂ8ರುವ\ದು ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ.  

 
9ೆಲವ\ �ೆಕ ]ೕlW9ೆಗಳ�( Hೆಚುuವ" Xೆಚu ಭ"?ರುವ\ದು ಮತು1 9ೆಲವ\ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆಗಳ�( Xೆಚu ಭ"ಸ�ೆ 

ಉR,ಾಯXಾsರುವ\ದು ಸಹ �ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆಯ�( ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ.  �ಗ' ಪ8?9ೊಂ8ರುವ\ದr ಂತ Hೆಚುuವ" Xೆಚu 
ಭ"?ರುವ\ದ9ೆ  	ವರ/ೆ �ೕಡುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ�:127/2021-22/25.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾs, 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ: 18-11-2021ರಂದು �ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�(, 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಅ3V 
ಉಪ�ಾ�ಸಕರು �ೆಕ ]ೕlW9ೆಯ8ಯ�( ಅಯವ�ಯದ�( �ಗ'ಪ8?ದ ಅನು�ಾನr ಂತ  Hೆಚುu XೆಚuXಾsದು® ಅ3V 
ಉಪ�ಾ�ಸಕರ �ೇXೆಯನುZ ಸದ" �ಾ�ನ�( ಬಳ? 9ೊಂ8ರುವ\ದ"ಂದ ಸಂ�ಾವ�ೆಯನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ Hಾಗೂ 
Hೆಚುuವ"�ಾsರುವ Xೆಚu9ೆ  ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ�( ಅನು4ದ�ೆಯನುZ ಪ<ೆಯ�ಾs�ೆ ಎಂದು 	ವರ/ೆಯನುZ �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ. 

 
ಆಯವ�ಯದ�( �ಗ' ಪ8?ರುವಷುq ?�ೕಕೃ3 ಆಗ'ರುವ\ದ9ೆ  	ವರ/ೆ �ೕಡಲು 9ೋ" �ೕಡ�ಾದ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 

ಸಂ:ೆ�:134/25.10.20219ೆ  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ೕ8ರುವ '�ಾಂಕ: 20-11-2021ರ ಉತ1ರದ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ 
ಆಯವ�ಯವನುZ ತ�ಾ"ಸುXಾಗ ಸ9ಾWರ ಮತು1 ಇತ}ೆ �ಾ7aೕhತ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ ಅನು�ಾನ ;ಡುಗ<ೆ�ಾಗುವ �"ೕ.ೆಯ�( 
ಅ�ಾಯವನುZ ಅಂ�ಾhಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಆಯವ�ಯದ�( �ೕ"ೕ»?ದಂ,ೆ ಸ9ಾWರ ಮತು1 ಇತ}ೆ 
�ಾ7aೕhತ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ �"ೕ»ತ ಅನು�ಾನ ;ಡುಗ<ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದ"ಂದ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7 Hಾಗೂ ಅಯವ�ಯಗಳ ನಡುXೆ 
ವ�,ಾ�ಸ ಉಂ°ಾsರುತ1�ೆ ಎಂದು ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ. ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾhsಂತ Hೆಚುuವ" 4ತ1 Xೆಚu Lಾ8ರುವ Hಾಗೂ 
ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾhನ�( �ಗ' ಪ8ಸ�ಾದ ಪ79ಾರ ಆ�ಾಯ ?�ೕಕೃ3�ಾಗ'ರುವ 	ವರಗಳನುZ ಕ7ಮXಾs ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ    ––––    2 2 2 2 
Hಾಗೂ ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ    ----    2222((((ಎಎಎಎ))))ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. Oೕ�ನ 	ವರಗಳನುZ ಗಮ�?�ಾಗ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಹಣ9ಾಸು 
ವ�ವಹರ/ೆಯ�( ಬ·ೆ� �ಯಂತ7ಣ 	�ಾನಗಳನುZ ಪ"/ಾಮ9ಾ"�ಾs ಅಳವ8?9ೊಳC'ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. 

 
ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು ಪkq, ಪ"ಷéತ ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು ಪkq Hಾಗೂ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ 

ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾhಗೂ Hಾಗೂ XಾlWಕ �ೆಕ ಗಳ (Xಾಸ1	ಕ) ಆ�ಾಯ ಮತು1 ಖಚುWಗRಗೂ ಒಂದ9ೊ ಂದು 
,ಾæೆ�ಾಗ'ರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾsದು®, 	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3�ೆ. 

 
ಆ�ಾಯದ�(ನ ವ�,ಾ�ಸ(ರೂ. 9ೋkಗಳ�() 

 
ಕ7ಸಂ 

 
�ೆಕ  ]ೕlW9ೆ 	ವರ 

 
ಅಂ�ಾಜು 
ಆಯವ�ಯ 

ಪ"ಷéತ 
ಅಂ�ಾಜು 
ಆಯವ�ಯ 

XಾlWಕ 
�ೆಕ ಪತ7ದಂ,ೆ 

ಆ�ಾಯ 

ವ�,ಾ�ಸ 
#ೇಕ<ಾXಾರು 

1 
aೕಜ�ೇತರ - �ಾLಾನ� 
(�ಾಲ ಮತು1 |ೇವo �ೇ") 228.08 238.11 192.73 (-) 19.05 

2 aೕಜ�ೆ – ಅ�ವೃ'J 77.50 69.20 1.00 (----) 98.55 

3 ಯು.h.? 24.80 22.68 7.99 (----) 64.77 
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4 
ದ31 �G Hಾಗೂ �ಾ7aೕhತ 
9ಾಯWಕ7ಮಗಳ5 10.57 14.01 9.19 (----) 34.40 

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    340.95340.95340.95340.95    344.00344.00344.00344.00    210.91210.91210.91210.91    ((((----) 38.70) 38.70) 38.70) 38.70    
 

Xೆಚuದ�(ನ ವ�,ಾ�ಸ(ರೂ. 9ೋkಗಳ�() 

ಕ7ಸಂ �ೆಕ ]ೕlW9ೆ 	ವರ ಅಂ�ಾಜು 
Xೆಚuಗಳ5 

ಪ"ಷéತ 
ಅಂ�ಾಜು 
Xೆಚuಗಳ5 

XಾlWಕ 
�ೆಕ ಪತ7ದಂ,ೆ 
Xೆಚuಗಳ5 

ವ�,ಾ�ಸ 
#ೇಕ<ಾXಾರು 

1 
aೕಜ�ೇತರ - �ಾLಾನ� 
(�ಾಲ ಮತು1 |ೇವo �ೇ") 204.34 242.76 188.16 (-) 22.49 

2 aೕಜ�ೆ - ಅ�ವೃ'J 121.83 116.09 2.50 (-) 97.84 

3 ಯು.h.? 20.22 18.93 3.21 (-) 83.04 

4 
ದ31 �G Hಾಗೂ �ಾ7aೕhತ 
9ಾಯWಕ7ಮಗಳ5 9.60 13.03 9.90 (-) 24.02 

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    355.99355.99355.99355.99    390.81390.81390.81390.81    203.77203.77203.77203.77    ((((----) 47.85) 47.85) 47.85) 47.85    
    

Oೕ�ನ 9ೋಷqಕದ�( 	ವ"?ರುವಂ,ೆ, ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು ಪ79ಾರ �"ೕ»ತ ?�ೕಕೃ3ಗಳ5 ರೂ.340.959ೋkಗRದು®, 
XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳಂ,ೆ ರೂ. 210.919ೋkಗಳ ?�ೕಕೃ3 ಇರುತ1�ೆ. QೕAಾs ಹಣ9ಾಸು ವಷWದ�( ಆ�ಾಯವ\ ಆಯವ�ಯ 
ಅಂ�ಾhsಂತ #ೇಕ<ಾ 38.14ರಷುq ಕ8O�ಾsರುತ1�ೆ. ಅಲ(�ೆ ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು ಪತ7ಗಳ�( ರೂ.355.99 9ೋkಗಳ 
ಖಚWನುZ ಅಂ�ಾhಸ�ಾsದು®, XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದಂ,ೆ Xಾಸ1	ಕ ಖಚುW ರೂ.203.77 9ೋk ಆsರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. 

XಾlWಕ �ೆಕ ಗಳ�(ನ Xೆಚuವ\ ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾhನ Xೆಚur ಂತ #ೇಕ<ಾ 47.75 ಕ8O�ಾsರುತ1�ೆ. ಪ"ಷéತ 
ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು ಪ79ಾರ �"ೕ»ತ ಆ�ಾಯವ\ ರೂ.344.00 9ೋkಗRದು®, XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದಂ,ೆ ರೂ.210.919ೋk 
ಆ�ಾಯ	ರುವ\ದ"ಂದ XಾlWಕ ಆ�ಾಯವ\ ಪ"ಷéತ ಆಯವ�ಯ ಆ�ಾಯr ಂತ #ೇಕ<ಾ 38.69ರಷುq ಕ8O�ಾsರುತ1�ೆ. 
HಾAೆÙೕ ಪ"ಷéತ ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು ಪ79ಾರ ರೂ. 390.81 9ೋk �"ೕ»ತ ಖಚುW ಇದು®, XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದಂ,ೆ 
Xಾಸ1	ಕ ಖಚುW ರೂ.203.77 9ೋk ಇದು®, �ೈಜ Xೆಚuವ\ ಪ"ಷéತ ಆಯವ�ಯXೆಚur ಂತ #ೇಕ<ಾ 47.85 ರಷುq 
ಕ8O�ಾsರುತ1�ೆ. QೕAೆ ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜುಗಳ5 Hಾಗೂ XಾlWಕ �ೆಕ ಗಳ ಆ�ಾಯ, XೆಚuಗRAೆ Hೊಂ�ಾo9ೆ 
ಇಲ('ರುವ\ದ9ೆ  ಸೂಕ1 	ವರ/ೆ �ೕಡುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ೆ ಪತ7: 143 '�ಾಂಕ:25.10.20219ೆ  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು 
2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಮೂಲ ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜುಗಳ5 ಮತು1 ಪ"ಷéತ ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜುಗಳನುZ ಸ9ಾWರ'ಂದ 
;ಡುಗ<ೆ�ಾಗುವ ಅನು�ಾನದ �"ೕ.ೆಯ�( ತ�ಾ"ಸ�ಾs�ೆ. 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಸ9ಾWರ'ಂದ �"ೕ»ತ ಪ7Lಾಣದ�( 
ಅನು�ಾನ ;ಡುಗ<ೆ �ಾಗ'ರುವ\ದ"ಂದ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದ�( 9ಾo?ದಂ,ೆ Xಾಸ1	ಕ ?�ೕಕೃ3 Hಾಗೂ Xೆಚuಗಳ�( ವ�,ಾ�ಸ 
ಉಂ°ಾsರುತ1�ೆಂದು 	ವರ/ೆಯನುZ �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ. 

 
10. 10. 10. 10. 	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ    ?�ೕಕೃ3ಗಳ5?�ೕಕೃ3ಗಳ5?�ೕಕೃ3ಗಳ5?�ೕಕೃ3ಗಳ5....    

    
	�ಾ�VWಗRಂದ ಸಂಗ7Qಸುವ ಶುಲ , 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Xಾ�`1ಯ�(ನ 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ ಸಂಗ7Qಸುವ Lಾನ�,ಾ 

ಶುಲ , ದಂಡ ಶುಲ ಗಳ5, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಆ?1ಗRಂದ ಬರುವ Dಾ8Aೆ 4ತ1ಗಳ5, ಪ7�ಾ}ಾಂಗದ�( ಪುಸ1ಕ Lಾ}ಾಟ'ಂದ 
ಬರುವ 4ತ1, ,ೋಟAಾ"9ೆ .ೇತ7ಗಳ ಉತÝನZಗಳ Lಾ}ಾಟ'ಂದ ಬರುವ ?�ೕಕೃ3ಗಳ5, }ಾಜ� ಸ9ಾWರ'ಂದ ಬರುವ Dಾ(v 
Aಾ7ಂ�, 9ೇಂದ7 ಸ9ಾWರ, ಯು.h.? ಮತು1 ಅಂತರ}ಾl~ೕಯ ಏ·ೆ��ಗRಂದ ಬರಬಹು�ಾದ ಅನು�ಾನಗಳ5 Hಾಗೂ �ಾವWಜ�ಕ 
ದ31ಗಳ5 ಮತು1 9ೊಡುAೆಗಳ5 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಪ7ಮುಖ ?�ೕಕೃ3ಗæಾsರುತ1Xೆ. 

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( ಅನು4ೕ'ತ ಸಂಚಯನ �ೆಕ ಪದ®3ಯನುZ ಅನುಸ"ಸ'ರುವ\ದ"ಂದ Hಾಗೂ ?�ೕಕೃ3Aೆ 
ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ವQಯನುZ �ವWQಸ'ರುವ\ದ"ಂದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ9ೆ  Qಂ'ನವಷWಗRಂದ ಬರDೇ9ಾದ Dಾr 
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?�ೕಕೃ3ಗಳನುZ ಖyತಪ8?9ೊಳCಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದ ಪ79ಾರ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಜO�ಾದಂತಹ ಪ7ಮುಖ ಆ�ಾಯಗಳ ಅಂr ಅಂಶಗಳನುZ ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ----2(©)2(©)2(©)2(©)    ರ�( 	ವ"ಸ�ಾs�ೆ. ನಗದು 
ಪುಸ1ಕಗಳ5 ಮತು1 Dಾ�ಂv �ಾj]ೕ�ಗಳ ಅನು�ಾರ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ 		ಧ �ೆಕ ]ೕlW9ೆಗಳ8 ಒಟುq 
ಆ�ಾಯ ರೂ. 141,63,32,840/- ಗæಾsದು®, 	ವರಗಳ5 9ೆಳ ಕಂಡಂ3ರುತ1�ೆ. 

 
ಕ7.ಸಂ 	ವರಗಳ5 4ತ1 (ರೂಗಳ�() 
1 ಅನು�ಾನಗಳ5 66,76,64,527 

2 |ೇವo Oೕ�ನ ಬ8¡ 2,26,15,800 
3 ಉR,ಾಯ :ಾ,ೆಗಳ ಬ8¡ 92,70,324 
4 ಶುಲ  ಮತು1 ಇತ}ೆ 71,67,82,189 
 ಒಟುq 141,63,32,840141,63,32,840141,63,32,840141,63,32,840 

	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ ಈ �ಾ�ನ�( 		ಧ �ೆಕ ]ೕlW9ೆಗRಂದ ಒಟುq ರೂ.226,09,79,057/-ಗಳನುZ ಆಂತ"ಕ 
ವAಾWವ/ೆ Lಾ89ೊಂ8ದು® ಈ 4ತ1ವನುZ Hಾಗೂ ಪಕ�Aೊಂಡ �]uತ |ೇವoಗಳ Qಂ�ಾವ3 4ತ1 ರೂ. 67,77,69,848/-
ಗಳನುZ ?�ೕಕೃ3 �ಾಗದ �ೆಕ ದ�( ,ೋ"ಸ�ಾs�ೆ. 

10.110.110.110.1    	�ಾ�VWಗRAೆ	�ಾ�VWಗRAೆ	�ಾ�VWಗRAೆ	�ಾ�VWಗRAೆ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3    ಶುಲ ದಶುಲ ದಶುಲ ದಶುಲ ದ�(�(�(�(    �ೕ8ರುವ�ೕ8ರುವ�ೕ8ರುವ�ೕ8ರುವ    	�ಾY3	�ಾY3	�ಾY3	�ಾY3    4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ    ಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದ    ಮರುಮರುಮರುಮರು    ಭ"9ೆಭ"9ೆಭ"9ೆಭ"9ೆ    Lಾ89ೊಳC'ರುವ\ದುLಾ89ೊಳC'ರುವ\ದುLಾ89ೊಳC'ರುವ\ದುLಾ89ೊಳC'ರುವ\ದು....    
 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ ಅಧ�ಯನ 	�ಾಗಗಳ5, �ಾZತ9ೋತ1ರ 9ೇಂದ7ಗಳ5 ಮತು1 ಅGೕನ 9ಾ�ೇಜುಗRAೆ 2019-

20�ೇ �ಾ�ನ�( ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆ'ರುವ �ಾZತಕ/ �ಾZತ9ೋತ1ರ/ 8Ã(Lಾ 	�ಾ�VWಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3ಶುಲ 9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ 

Hಾಜರುಪ8?ದ �ೆಕ ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ಸದ" �ಾ�ನ�( 	�ಾ�VWಗRಂದ ಸಂಗ7QಸDೇ9ಾsರುವ ಪ7Xೇ#ಾ3 

ಶುಲ ದ Dೇ89ೆ, ಸಂಗ7ಹ/ೆ�ಾsರುವ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ  Hಾಗೂ ಸಂಗ7Qಸ�ೇ Dಾr ಉRದ ಶುಲ ದ 	ವರಗಳ5 9ೆಳಕಂಡಂ3�ೆ. 

 
ëೂೕ¢ಾ�}ೆëೂೕ¢ಾ�}ೆëೂೕ¢ಾ�}ೆëೂೕ¢ಾ�}ೆ    ((((ರೂರೂರೂರೂ....ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�())))    

   

 
	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    Dೇ89ೆDೇ89ೆDೇ89ೆDೇ89ೆ    ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3    DಾrDಾrDಾrDಾr    

   �ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ�    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3    8888,,,,69696969,,,,05,87005,87005,87005,870                 7777,,,,34343434,,,,45,483 45,483 45,483 45,483         1111,,,,34343434,,,,60,387 60,387 60,387 60,387     

 

ಸ�ಯಂಸ�ಯಂಸ�ಯಂಸ�ಯಂ    ಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸು    aೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆ    
ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3 4444,,,,05050505,,,,60,50560,50560,50560,505                 3333,,,,61616161,,,,90,605 90,605 90,605 90,605                     43434343,,,,69,900 69,900 69,900 69,900     

   

 

    
ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    12121212,,,,74747474,,,,66,375 66,375 66,375 66,375         10101010,,,,96969696,,,,36,088 36,088 36,088 36,088         1,78,30,287 1,78,30,287 1,78,30,287 1,78,30,287     

    

Oೕ�ನ 9ೋಷìಕದ�( 	ವ"?ರುವಂ,ೆ ಸಂಗ7Qಸ�ೇ ಉRದ Dಾr ಶುಲ ವ\ ಪ.·ಾ3/ಪ.ವಗW Hಾಗೂ ಇತ}ೆ QಂದುRದ 
ವಗWಗಳ 	�ಾ�VWಗRAೆ �ೕ8ರುವ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ದ 	�ಾY3 4ತ1Xಾsರುತ1�ೆ. ಸದ" 4ತ1ವನುZ ಸ9ಾWರ'ಂದ 
ಮರುಭ"9ೆ Lಾ89ೊಂ8ರುವ ಅಥXಾ 	�ಾ�VWಗRಂದ ವಸೂ�ಾ3 Lಾ8ರುವ\ದ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ 
Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:223/8.11.21ನುZ �ೕಡ�ಾsದ®ರೂ ಸಹ �ಾವ\�ೇ 
�ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಸ9ಾWರ'ಂದ Qಂಭ"9ೆ Lಾ8 9ೊಳCದ 4ತ1 ರೂ. 1,78,30,287/-ಗಳನುZ 
ಸಂಬಂG?ದ ಸ9ಾWರದ ಇ�ಾ:ೆಗRಂದ Qಂಭ"9ೆ Lಾ89ೊಂಡು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ೆಕ ]ೕlW9ೆAೆ ಜO Lಾಡಲು 
ಸೂy?�ೆ.  
               ಮುಂದುವ}ೆದು ಸದ" �ಾ�Aೆ ಒಟುq ರೂ.10,96,36,088/-ಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ  ?�ೕಕ"?ರುವ\ದ9ೆ  ಜLಾ 
ಚಲ´ ಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8?ದು®, ಚಲ´ ಗಳನುZ �ೆಕ  ಸಮನ�ಯ Lಾ8ರುವ 	ವರವನುZ Hಾಜರುಪ8?ರುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ  
ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:223/08.11.2021ನುZ �ೕ8ದ®ರೂ �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. 
QೕAಾs ರೂ. 10,96,36,088/-ಗಳ ಜO 4ತ1ವನುZ ದೃØೕಕ"ಸಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(.  ಈ ಬA Sೆ ಕÛೇ" ಮುಖ�ಸ�ರು ಸೂಕ1 
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ಕ7ಮ 9ೈAೊಂಡು �ೆಕ  ಸಮನ�ಯ 	ವರಗಳನುZ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'aಂ'Aೆ ಸ�(ಸಲು ಸೂy?�ೆ.  2019-20�ೇ #ೈ^oಕ 
�ಾ�ನ�( ಪ7Xೇಶ ಪ<ೆ'ರುವ �ಾZತಕ/�ಾZತ9ೋತ1ರ/8Ã(ೕಮ 	�ಾ�VWಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ದ 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-3ರ�( 
�ೕಡ�ಾs�ೆ. 
10.210.210.210.2    ದೂರ]^ಣದೂರ]^ಣದೂರ]^ಣದೂರ]^ಣ    9ೇಂದ7ದ9ೇಂದ7ದ9ೇಂದ7ದ9ೇಂದ7ದ    	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3    HಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂ    ಪ7Xೇಶಪ7Xೇಶಪ7Xೇಶಪ7Xೇಶ    ಶುಲ ದಶುಲ ದಶುಲ ದಶುಲ ದ    ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3ವಸೂ�ಾ3    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ....    
 
ದೂರ]^ಣ 9ೇಂದ7ದ�( 		ಧ �ಾZತಕ Hಾಗೂ �ಾZತ9ೋತ1ರ 9ೋಸುWಗRAೆ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆ'ರುವ 	�ಾ�VWಗಳ Dೋಧ�ಾ 
ಶುಲ ದ ·ೊ,ೆAೆ ಇ�Zತ}ೆ ಶುಲ ಗಳ 	ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲ´ಗಳ5 ಮತು1 ಪ7Xೇ#ಾ3 ವQaಂ'Aೆ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾsದು®, 		ಧ 
�ಾZತಕ Hಾಗೂ �ಾZತ9ೋತ1ರ 9ೋಸುWಗRAೆ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆ'ರುವ 	�ಾ�VWಗಳ 	ವರ ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3�ೆ. 

2019201920192019----20202020�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    �ಾ�ನ�(�ಾ�ನ�(�ಾ�ನ�(�ಾ�ನ�(    ದೂರ]^ಣದೂರ]^ಣದೂರ]^ಣದೂರ]^ಣ    9ೇಂದ7ದ�(9ೇಂದ7ದ�(9ೇಂದ7ದ�(9ೇಂದ7ದ�(    		ಧ		ಧ		ಧ		ಧ    �ಾZತಕ�ಾZತಕ�ಾZತಕ�ಾZತಕ    HಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂ    �ಾZತ9ೋತ1ರ�ಾZತ9ೋತ1ರ�ಾZತ9ೋತ1ರ�ಾZತ9ೋತ1ರ    9ೋಸುWಗRAೆ9ೋಸುWಗRAೆ9ೋಸುWಗRAೆ9ೋಸುWಗRAೆ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3    ಪ<ೆದಪ<ೆದಪ<ೆದಪ<ೆದ    	�ಾ�VW	�ಾ�VW	�ಾ�VW	�ಾ�VW    
ಗಳಗಳಗಳಗಳ    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ::::----    
ಕ7.
ಸಂ 

9ೋjW    ಸಂ:ಾ�ಬಲ    ಒಟುq    
CDE, MGCDE, MGCDE, MGCDE, MG    UCMUCMUCMUCM    FMKMCFMKMCFMKMCFMKMC    GFGUGFGUGFGUGFGU    

1 I ;ಎ 215 285 77 114 666691919191    
2 II ;ಎ 204 200 80 120 604604604604    
  �ೇರ�ೇರ�ೇರ�ೇರ    ಪೃXೇ#ಾ3ಪೃXೇ#ಾ3ಪೃXೇ#ಾ3ಪೃXೇ#ಾ3    6 0 0 0 6666    
3 III ;ಎ 190 173 94 79 536536536536    
  �ೇರ�ೇರ�ೇರ�ೇರ    ಪ7ಪ7ಪ7ಪ7Xೇ#ಾ3Xೇ#ಾ3Xೇ#ಾ3Xೇ#ಾ3    4 0 0 0 4444    
4 I ;9ಾಂ 64 108 6 28 206206206206    
5 II  ;9ಾಂ 99 83 13 40 235235235235    
  �ೇರ�ೇರ�ೇರ�ೇರ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3    22 0 0 0 22222222    
6 III  ;9ಾಂ 61 55 16 35 167167167167    
  �ೇರ�ೇರ�ೇರ�ೇರ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3 18 0 1 0 19191919    
7 I ;;ಎ 34 30 5 7 76767676    
8 II ;;ಎ 0 2 0 0 2222    
  �ೇ�ೇ�ೇ�ೇರರರರ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3 7 0 0 0 7777    
9 III ;;ಎಂ 12 16 2 3 33333333    
  �ೇರ�ೇರ�ೇರ�ೇರ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3 6 0 0 0 6666    

10 I ಎಂಎ ಅಥW#ಾಸ¥ಅಥW#ಾಸ¥ಅಥW#ಾಸ¥ಅಥW#ಾಸ¥ 30 33 12 12 87878787    
11 II ಎಂಎ ಅಥW#ಾಸ¥ಅಥW#ಾಸ¥ಅಥW#ಾಸ¥ಅಥW#ಾಸ¥ 30 37 12 8 87878787    
12 I ಎಂಎ ಇಂs(ೕï 36 42 4 24 106106106106    
13 II ಎಂಎ ಇಂs(ೕï 51 35 4 19 109109109109    
14 I ಎಂಎ Qಂ' 5 9 0 9 23232323    
15 II ಎಂಎ Qಂ' 14 13 2 2 31313131    
16 I ಎಂಎ ಇ3Hಾಸ 14 10 4 3 31313131    
17 II ಎಂಎ ಇ3Hಾಸ 23 15 5 7 50505050    
18 I  ಎಂಎ  ಕನZಡ 38 35 6 18 97979797    
19 II  ಎಂಎ  ಕನZಡ 42 32 7 15 96969696    
20 I ಎಂಎ }ಾಜ�#ಾಸ¥ 11 6 7 4 28282828    
21 II ಎಂಎ }ಾಜ�#ಾಸ¥  15 7 2 9 33333333    

22 I  ಎಂಎ ಸLಾಜ#ಾಸ¥ 16 12 4 6 38383838    
23 II ಎಂಎ ಸLಾಜ#ಾಸ¥ 18 5 3 1 27272727    
24 I  ಎಂ;ಎ (ಪ7Xಾ�ೊದ�ಮ) 24 33 10 14 81818181    
25 II ಎಂ;ಎ (ಪ7Xಾ�ೊದ�ಮ) 3 2 0 5 10101010    
26 I ಎಂ.9ಾಂ 232 296 67 172 767767767767    
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27 II ಎಂ.9ಾಂ 352 302 65 183 902902902902    

28 I  ;.ಎª. (ಓ.8.ಎ¬.) 500 0 0 0 500500500500    
29 II ;.ಎª. (ಓ.8.ಎ¬.) 429 0 0 0 429429429429    

ಒಟುq    2825282528252825    1818181876767676    508508508508    999937373737    6666146146146146    
    

 Oೕಲ ಂಡಂ,ೆ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆ'ರುವ 	�ಾ�VWಗRಂದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ಗ'ಪ8?ರುವ ಪ7Xೇಶ ಶುಲ  Hಾಗೂ 
ಇ�Zತರ ಶುಲ ಗಳ ರೂಪದ�( ವಸೂಲು Lಾ8ರುವ Hಾಗೂ Dಾr ಉR'ರುವ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ದ 	ವರ (8.?.;) ಈ 
9ೆಳಕಂಡಂ3�ೆ. 

2019-20�ೇ �ಾ�ನ ದೂರ]^ಣ 9ೇಂದ7ದ�( ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ದ (DCB Statement)	ವರ 
ಕ7. 
ಸಂ    

9ೋjW    
	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ    

ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�    

ªÉÆªÉÆ ªÉÆªÉÆ        
4ತ14ತ14ತ14ತ1    ರೂರೂರೂರೂ....ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�(    

À°èÀ°è À°èÀ°è    
Dೇ89ೆDೇ89ೆDೇ89ೆDೇ89ೆ    ಸಂಗ7ಹ/ೆಸಂಗ7ಹ/ೆಸಂಗ7ಹ/ೆಸಂಗ7ಹ/ೆ    DಾrDಾrDಾrDಾr    

1 ;.ಎ 1841 61,27,000 61,27,000 - 

2 ;.9ಾಂ 648 25,27,200 25,27,200 - 

3 ;.;.ಎ 124 6,35,500 6,35,500 - 

4 ಎಂ.ಎ. ಅಥW#ಾಸ¥ 175 13,83,300 13,83,300 - 

5 ಎಂ.ಎ. ಇಂs(ೕï 215 17,03,100 17,03,100 - 

6 ಎಂ.ಎ. ಇ3Hಾಸ 81 6,05,000 6,05,000  

7 ಎಂ.ಎ. ಕನZಡ 193 15,36,400 15,36,400  

8 ಎಂ.ಎ. }ಾಜ�#ಾಸ¥ 61 4,74,700 4,74,700  

9 ಎಂ.ಎ. ಸLಾಜ#ಾಸ¥ 65 5,39,300 5,39,300 - 

10 ಎಂ.9ಾಂ. 1669 1,29,97,700 1,29,97,700 - 

11 ಎಂ;ಎ ಪ7Xಾ�ೊದ�ಮ 
 

91 8,69,000 8,69,000  

12 ಎಂಎ Qಂ' 54 4,12,900 4,12,900 - 

13    ;.ಎª. (ಓ.8.ಎ¬.) 929 2,72,93,000 2,72,93,000     

MlÄÖ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.)     5,71,04,1005,71,04,1005,71,04,1005,71,04,100    5,71,04,1005,71,04,1005,71,04,1005,71,04,100        

ದಂಡ ಶುಲ  4ತ1        2,252,252,252,25,900,900,900,900    2,25,9002,25,9002,25,9002,25,900        

ಒಟುq4ತ1ಒಟುq4ತ1ಒಟುq4ತ1ಒಟುq4ತ1        5,73,30,0005,73,30,0005,73,30,0005,73,30,000    5,73,30,0005,73,30,0005,73,30,0005,73,30,000        

 

ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆದವರು ಚಲ´ ಮೂಲಕ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಸಂಬಂಧಪಟq :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾ8, ಪ7Xೇ#ಾ3 
ವQಯ�( ಚಲ´ ನಂಬ�, ?�ೕಕೃ3 4ತ1ಗಳನುZ �ಾಖ�?, ಜO Lಾ8ರುವ 	ವರಗಳ 4ತ19ೆ  ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗಳ5 
ದೃØೕಕ"ಸDೇrರುತ1�ೆ. QೕAೆ ದೃØೕಕ"?ದ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೕ8ದ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 
79/2021-22/ 29.09.20219ೆ  	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದವರು ಪ73r7ÙಯನುZ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ ಪ7Xೇಶ ಶುಲ , ದಂಡ ಶುಲ ದ 
4ತ1 �ೇ" h.ಆ�.ಎ :ಾ,ೆAೆ ಜO�ಾsರುವ ಬAೆS ಪ"]ೕ�ಸಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. ಇನುZ ಮುಂ�ೆ ಪ7Xೇ#ಾ3 ವQಯ�( 
�ಾಖ�?ದ ನಮೂದುಗಳನುZ ದೃØೕಕ"? �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸಲು ಸೂy?�ೆ. 
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10.310.310.310.3    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ�ಲಯವ\	�ಾ�ಲಯವ\	�ಾ�ಲಯವ\	�ಾ�ಲಯವ\    ತನZತನZತನZತನZ    Xಾ�`1AೊಳಪಡುವXಾ�`1AೊಳಪಡುವXಾ�`1AೊಳಪಡುವXಾ�`1Aೊಳಪಡುವ    9ಾ�ೇಜುಗRಂದ9ಾ�ೇಜುಗRಂದ9ಾ�ೇಜುಗRಂದ9ಾ�ೇಜುಗRಂದ    ಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾ    ಶುಲ ವನುZಶುಲ ವನುZಶುಲ ವನುZಶುಲ ವನುZ    ಕ8Oಕ8Oಕ8Oಕ8O    ವಸೂ�ವಸೂ�ವಸೂ�ವಸೂ�    Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು....    

	ಶ�	�ಾ��ಲಯವ\ ತನZ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ�: ಎಂಯು/ಎ??/ ಎಎøಎø/3/2020-21/ಎ1 '�ಾಂಕ: 23.12.2019ರ�( 
2020-21�ೇ #ೈ^oಕ ವಷW9ೆ  ಸಂaೕಜ�ೆ ಶುಲ ವನುZ ದಂಡರQತXಾs '�ಾಂಕ:26.12.2019ರವ}ೆAೆ, #ೇ.25ರ ದಂಡ 
ಶುಲ �ೊಂ'Aೆ '�ಾಂಕ: 02.01.2020ವ}ೆAೆ Hಾಗೂ #ೇ.50ರ ದಂಡ ಶುಲ �ೊಂ'Aೆ '�ಾಂಕ:13.01.2020 ರವ}ೆAೆ �ಾವ3ಸಲು 
ಅವ9ಾಶ ಕ�Ý?ರುತ1�ೆ. Hಾಜರು ಪ8ಸ�ಾದ LಾQ3ಯಂ,ೆ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ Xಾ�`1Aೆ ಒಟುq 211 
9ಾ�ೇಜುಗಳ5 (	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಘಟಕ 9ಾ�ೇಜುಗಳ5 ಒಳAೊಂಡಂ,ೆ) ಸಂaೕಜ�ೆAೆ ಒಳಪkqದು®, ಸದ" 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ 
ವಸೂ�ಸDೇ9ಾದ ಸಂaೕಜ�ಾ ಶುಲ ಗಳ Dೇ89ೆ, ವಸೂ�, Dಾr 	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳsನಂ3�ೆ. 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....
ಸಂಸಂಸಂಸಂ    

9ಾ�ೇ9ಾ�ೇ9ಾ�ೇ9ಾ�ೇಜುಗಳ5ಜುಗಳ5ಜುಗಳ5ಜುಗಳ5    ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�    Qಂ'ನQಂ'ನQಂ'ನQಂ'ನ
DಾrDಾrDಾrDಾr    

ಪ7ಸಕ1ಪ7ಸಕ1ಪ7ಸಕ1ಪ7ಸಕ1    
�ಾಲನ�ಾಲನ�ಾಲನ�ಾಲನ    
Dೇ89ೆDೇ89ೆDೇ89ೆDೇ89ೆ    

ವಸೂ�ಸವಸೂ�ಸವಸೂ�ಸವಸೂ�ಸ    
Dೇ9ಾದDೇ9ಾದDೇ9ಾದDೇ9ಾದ    ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    
ಸಂaೕ�ಾಸಂaೕ�ಾಸಂaೕ�ಾಸಂaೕ�ಾ    

ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ     

ವಸೂ�?ದವಸೂ�?ದವಸೂ�?ದವಸೂ�?ದ
ಸಂaೕಜಸಂaೕಜಸಂaೕಜಸಂaೕಜ
�ಾ�ಾ�ಾ�ಾ    ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ     

ವಸೂ�ಸಲುವಸೂ�ಸಲುವಸೂ�ಸಲುವಸೂ�ಸಲು
DಾrDಾrDಾrDಾr    ಉRದಉRದಉRದಉRದ    
ಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾ

ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ     
1 ಸ9ಾW"9ಾ�ೇಜು 37 ---  	�ಾY3 	�ಾY3 	�ಾY3 
2 ;.ಎª., 9ಾ�ೇಜು 17 80000 4040000 4120000 3481000 639000 
3 ಘಟಕ 9ಾ�ೇಜು 05 ----  	�ಾY3 	�ಾY3 	�ಾY3 
4 �ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜು 

(XಾlWಕ ಶುಲ ) 
 

05 275650 1080000 1355650 1287400 68250 

5 ಅನು�ಾ�ತ/ 
ಅನು�ಾನ ರQತ 
9ಾ�ೇಜುಗಳ5 

147 120000 6,26,39,600 62759600 6,10,62,300 16,97,300 

ಒಟುq    211211211211    4,75,6504,75,6504,75,6504,75,650    6,77,59,6006,77,59,6006,77,59,6006,77,59,600    6,6,6,6,82,35,25082,35,25082,35,25082,35,250    6,58,30,7006,58,30,7006,58,30,7006,58,30,700    24,04,55024,04,55024,04,55024,04,550    
 

ವಸೂ�Aೆ Dಾr ಉRದ ಸಂaೕಜ�ಾ ಶುಲ  ರೂ.24,04,550/-ಗಳನುZ ದಂಡ�ೊಂ'Aೆ ವಸೂ�? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �GAೆ 
ಜO Lಾ89ೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-3(ಎ)ರ�( 	ವ"ಸ�ಾs�ೆ 
    
10.410.410.410.4    ಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾಸಂaೕಜ�ಾ    ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ     ವಸೂ�ಸುXಾಗವಸೂ�ಸುXಾಗವಸೂ�ಸುXಾಗವಸೂ�ಸುXಾಗ    hhhh....ಎjಎjಎjಎj....kkkk. . . . ಸಂಗ7Qಸ'ರುವ\ದುಸಂಗ7Qಸ'ರುವ\ದುಸಂಗ7Qಸ'ರುವ\ದುಸಂಗ7Qಸ'ರುವ\ದು.    

	ಶ�	�ಾ�ಲಯವ\ ತನZ Xಾ�`1Aೊಳಪಡುವ 18 ;.ಎª., 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ ವಸೂ�ಸುವ ಸಂaೕಜ�ಾ ಶುಲ ದ�( 
ಸರಕು ಮತು1 �ೇXಾ ,ೆ"Aೆ 9ಾY�ೆಯ �ೆ^´-2(105), 2(107) ಮತು1 �ೆ^´-9 (1)ರಂ,ೆ Hಾಗೂ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ�: 
ಎಂಯು/ಎ??/ಎಎøಎø/3/2019-20/ಎ1,'�ಾಂಕ:22.10.2018ರಂ,ೆ 2019-20�ೇ #ೈ^oಕ ವಷWದ�( 	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ 
Xಾ�`1Aೆ ಒಳಪಡುವ ಎ�ಾ( 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ ವಸೂ�?ದ ಸಂaೕಜ�ೆ ಶುಲ �ೊಂ'Aೆ h.ಎj.k. ,ೆ"AೆಯನುZ 	G? 
ವಸೂ�ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ ಸಂaೕಜ�ೆ ಶುಲ ದ ಕಡತಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ಸಂaೕಜ�ೆ ಶುಲ �ೊಂ'Aೆ 
29ಾ�ೇಜುಗRಂದ Lಾತ7 h.ಎj.k. ,ೆ"AೆಯನುZ ವಸೂ�ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಈ ಬAೆS ಸೂಕ1 	ವರ/ೆಯನುZ �ೕಡುವಂ,ೆ 9ೋ" 
�ೕಡ�ಾದ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ೆ ಸಂ:ೆ�:85/04.10.20219ೆ  	ಶ�	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ 
�ೕ8ರುವ\'ಲ(.  QೕAಾs ಸದ" �ಾ�ನ�( ವಸೂ�?ದ ಸಂaೕಜ�ೆ ಶುಲ  ರೂ.6,58,30,700/-9ೆ  #ೇ.18ರಂ,ೆ ವಸೂ�ಸDೇ9ಾದ 
h.ಎj.k.ಯ ಒಟುq 4Äತ ರೂ.1,18,49,526/- ಗæಾಗ�ದು® ಇದರ�( ರೂ.3,47,780/- ಗಳನುZ ವಸೂ�?ದು® Dಾr ಉRದ 
h.ಎj.k. 4ತ1 ರೂ.1,15,01,746/-ಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದ 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ ವಸೂ�? ಸ9ಾWರದ �ೆಕ 9ೆ  ಜO Lಾಡಲು 
ಸೂy?�ೆ.  

ಕ7.ಸಂ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 ಸಂಗ7Qಸ�ಾದ 
ಸಂaೕಜ�ಾ ಶುಲ  

ಅನ�ಯXಾಗುವ 
ಸ &�ೇ.,ೆ 

ಸಂಗ7Q?ದ ಸ 
&�ೇ.,ೆ 

Dಾr ಉRದ 
ಸ &�ೇ.,ೆ 

ಅನು�ಾ�ತ/ ಅನು�ಾನ 
ರQತ 9ಾ�ೇಜುಗಳ5 

137 61062300 10991214 308180 10683034 

;.ಎª., 9ಾ�ೇಜುಗಳ5 17 3481000 626580 39600 586980 
�ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜುಗಳ5 5 1287400 231732 0 231732 
 159 65830700 11849526 347780 11501746 
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	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-4ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

 
10.10.10.10.5555    �ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜುಗಳ ಸಂaೕಜ�ಾ ಶುಲ ವನುZ ಕ8O ವಸೂ�?ರುವ\ದು.    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಕುಲಸyವರು ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ�:ಎಂಯು/ಎ??/ಎøಇಇ/?ಆ�/-1/2019-20/ಎ7,'�ಾಂಕ 
06.05.2019ರ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( �ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜುಗRAೆ XಾlWಕ ನ	ೕಕರಣ ಶುಲ Xಾs ರೂ. 240000-00ಗಳನುZ �ಗG 
ಪ8ಸ�ಾs�ೆ. �ಾ�ಯತ19ಾ�ೇಜುಗRAೆ XಾlWಕ ನ	ೕಕರಣ ಶುಲ  ವಸೂ�ಾ3 	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3�ೆ. 

ರೂ.ಗಳ�( 

ಕ7.ಸಂ 
 

�ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇhನ Hೆಸರು ವಸೂ�ಸ Dೇ9ಾದ XಾlWಕ 
ಶುಲ  

ವಸೂ�?ದ 
XಾlWಕ ಶುಲ  

ವ�,ಾ�ಸ 

1 �ೇಂ� ಅ�ೋlಯj 9ಾ�ೇಜು, 
ಮಂಗಳ�ರು 

240000 220500 19500 

2 ]7ೕ ಧಮWಸ�ಳ ಮಂಜು�ಾºೇಶ�ರ 9ಾ�ೇಜು, 
ಮಂಗಳ�ರು 

240000 220500 19500 

3 �ೇಂ� ಅAೆZೕlಯj 9ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು 240000 220500 19500 

4 ಸೂ ¬ ಆø �ೋlಯ¬ ವv�W, 
}ೋಶ��ಲಯ, ಮಂಗಳ�ರು 

240000 220500 19500 

5 �ೇಂ� ಆ´�  9ಾ�ೇ¼ ಆø ಎಜು9ೇಷ´, 
ಮಂಗಳ�ರು (ಏಕDೋಧಕ, #ೇ.50ರಷುq 
ಶುಲ ) ಮಂಗಳ�ರು 

120000 110250 9750 

 ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    10,80,00010,80,00010,80,00010,80,000    9,92,2509,92,2509,92,2509,92,250    87,75087,75087,75087,750    

Oೕ�ನ 9ೊಷìಕದ�(ನ �ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ ತ�ಾ ರೂ.220500-00 ರಂ,ೆ XಾlWಕ ನ	ೕಕರಣ ಶುಲ Xಾs ಜO 
Lಾ8ರು,ಾ1}ೆ. ಕ8O ಜO Lಾ8ರುವ ಬAೆS 	ವರ/ೆ 9ೋ" �ೕ8ದ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ಸಂ:ೆ�: 178/29.10.20219ೆ  	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು ಉತ1"? �ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜುಗಳ5 XಾlWಕ ಶುಲ ವನುZ ಏ`7¬ 3ಂಗæೆ�ಳAಾsÙೕ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 
�GAೆ �ಾವ3ಸDೇ9ಾsರುವ\ದ"ಂದ Hಾಗೂ ಶುಲ  ತಃ: 1ೆಯು #ೈ^oಕ ವಷW ಆರಂಭದ�( ಅGಸೂyಸಲÝಡುವ\ದ"ಂದ 
Nಾ�1ಯ�(ರುವ (ಕæೆದವಷWದ) ಶುಲ  ತಃ: 1ೆಯ�( ನಮೂ'?ರುವ ಶುಲ ವನುZ �ಾವ3?ರು,ಾ1}ೆ ಎಂದು3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ 
�ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜುಗಳನುZ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ #ೈ^oಕ ವಷW9ೆ  ನ	ೕಕ"?ರುವ\ದ"ಂದ ಏ`7¬ 3ಂಗæೆ�ಳAಾsÙೕ �ಾವ3ಸ 
Dೇ9ಾsದ®ರೂ ಸಹ ವ�,ಾ�ಸದ XಾlWಕ ಶುಲ ವನುZ ಸಂಬಂG?ದ 9ಾ�ೇಜುಗಳ5 �ಾವ3ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. QೕAಾs �ೕ8ರುವ 
ಉತ1ರವ\ ಸಮಂಜಸXಾsಲ(ದ 9ಾರಣ �ಾ�ಯತ1 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ ವಸೂ�ಸDೇ9ಾದ ವ�,ಾ�ಸದ 4ತ1 ರೂ.87750-00 ಗಳನುZ 
ವಸೂ�? 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ �GAೆ ಜO Lಾಡಲು ಸೂy?�ೆ. 

10.10.10.10.6666    ವಸ3ವಸ3ವಸ3ವಸ3    ಗೃಹಗೃಹಗೃಹಗೃಹ////    Xಾoಜ�Xಾoಜ�Xಾoಜ�Xಾoಜ�    ಕಟqಡಕಟqಡಕಟqಡಕಟqಡ    Dಾ8AೆDಾ8AೆDಾ8AೆDಾ8Aೆ    Dೇ89ೆDೇ89ೆDೇ89ೆDೇ89ೆ    ವಸೂ�ವಸೂ�ವಸೂ�ವಸೂ�    DಾrDಾrDಾrDಾr    ವQಯನುZವQಯನುZವQಯನುZವQಯನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ಪ8ಸ'ರುವ\ಪ8ಸ'ರುವ\ಪ8ಸ'ರುವ\ದುದುದುದು.    
	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ Xಾ�`1Aೆ ಒಳಪಡುವ ವಸ3 ಗೃಹಗಳ5, Xಾoಜ� ಮRAೆಗಳ5 ಮತು1 ಕಟqಡಗಳ5 Hಾಗೂ :ಾ� �XೇಶನಗಳನುZ 
Dಾ8AೆAೆ �ೕ8ರುವ �ೆಕ  ಪತ7ಗಳನುZ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಪ"#ೆ$ೕGಸಲು ಪೂರಕ �ೆಕ  ಪತ7ಗæೆ�ಂ'Aೆ Dಾ8Aೆಗಳ Dೇ89ೆ, 
ವಸೂ� ಮತು1 Dಾr 	ವರಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಸಂ:ೆ�: 204/6.11.2021 & 205/ 06.11.2021ರ�( 
9ೋರ�ಾsದ®ರೂ 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(Xಾದ®"ಂದ 
ಅವ\ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವವರ 	ರುದJ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ 
ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ 9ೈ Aೊಳಲು ಸೂy?�ೆ. 
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10.10.10.10.7777    ?�ೕಕೃ?�ೕಕೃ?�ೕಕೃ?�ೕಕೃ3ಯ3ಯ3ಯ3ಯ    4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ     ,ಾರ�ೆ,ಾರ�ೆ,ಾರ�ೆ,ಾರ�ೆ    �ೇರXಾs�ೇರXಾs�ೇರXಾs�ೇರXಾs    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು.... 

ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕ ಸಂ:ೆ�: 25ರ�( ಕ7.ಸಂ. 2401 "ಂದ 2484ರ ವ}ೆsನ ರ]ೕ'ಗಳ�( 
'�ಾಂಕ: 12.03.2020 "ಂದ 13.03.2020ರ ವ}ೆAೆ ನ<ೆದ 02 'ನಗಳ }ಾl~ೕಯ ಸOùಳನ ಸಂದಭWದ�( ಸOùಳನದ 
ಸಂಘಟ�ಾ 9ಾಯWದ]Wಗæಾsದ® ]7ೕಪ3 ಕಲೂ(}ಾಯ �ಾ7�ಾ�ಪಕರು, ಅಥW#ಾಸ¥ 	�ಾಗರವರು '�ಾಂಕ:12.03.2020ರಂದು 
ರೂ.38,800/-ಗಳನುZ ?�ೕಕ"?ರು,ಾ1}ೆ. ಅಲ(�ೆ '�ಾಂಕ:27.12.2019"ಂದ 28.12.2019ರವ}ೆAೆ ನ<ೆದ 02 'ನಗಳ ಮ,ೊ1ಂದು 
}ಾl~ೕಯ ಸOùಳನ ಸಂದಭWದ�( ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕ ಸಂ:ೆ�: 21ರ�( ಕ7.ಸಂ2001 "ಂದ 2099ರ ವ}ೆsನ ರ]ೕ'ಗಳ�( <ಾ.#ೇಖ�
�ಾಯ , ಸಂaೕಜಕರುರವರು ರೂ.1,09,300/-ಗಳನುZ ?�ೕಕ"?ರು,ಾ1}ೆ. ಈ ?�ೕಕೃ3ಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಮೂಲ ಚಲ´  
Hಾಗೂ ?�ೕಕ"?ದ 4ತ1ವನುZ Dಾ�ಂvAೆ ಜO Lಾ8ರುವ 	ವರವನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 34/ 
12.08.2021ರ ಮೂಲಕ 9ೋರ�ಾsದು®, ಇದ9ೆ  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( ಸOùಳನದ�( �ಾಗವQ?ದ 
ವ�r1ಗRಂದ �ೋಂದo ಶುಲ ವನುZ ಪ<ೆದು ಸOùಳನ9ೆ  Xೆಚu ಭ"ಸ�ಾs�ೆ ಎಂದು ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ.  Hಾಗೂ Xೆಚu9ೆ  
ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಕಡತಗಳ5/ÂೕಚರುಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. 

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ?�ೕಕೃತAೊಂಡ �ಾವ\�ೇ 4ತ1ವನುZ ಕ�ಾWಟಕ ಆVWಕ ಸಂQ,ೆಯ ಅನುNೆ�ೕದ-4ರ ಅನು�ಾರ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ �ೆಕ 9ೆ  ಜO LಾಡDೇ9ಾsರುತ1�ೆaೕ 	ನಹ ?�ೕಕೃ3ಯನುZ �ೇರXಾs Xೆಚuಭ"ಸಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(..  
ಆದ}ೆ Oೕ�ೆ 	ವ"?ದಂ,ೆ 02 ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗRಂದ ವಸೂ�?ದ 4ತ1ವನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆAೆ ಜO 
Lಾಡ�ೆ Xೆಚu Lಾ8ರುವ\ದು ಕ�ಾWಟಕ ಆVWಕ ಸಂQ,ೆಯ �ಬಂಧ�ೆಗಳನುZ ಉಲ(ಂಘ�ೆ Lಾ8ದಂ,ಾsರುತ1�ೆ. ಈ "ೕ3 
�ಯಮDಾQರXಾs ಹಣ9ಾಸು ವ�ವಹರ/ೆ Lಾ8ರುವವರ 	ರುದJ ಸೂಕ1 ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ 9ೈAೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ Hಾಗೂ 
ÂೕಚರುಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವವ}ೆAೆ Lಾ8ರುವ Xೆಚuರೂ.1,48,100/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�("?�ೆ. 

11. 11. 11. 11. 	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    �G�G�G�G    

ಕ�ಾWಟಕ 	ಶ� 	�ಾ� �ಲಯಗಳ ಅG �ಯಮ - 2000ದ�(ನ ಪ7ಕರಣ - 46ರ ಅನು�ಾರ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯವ\ ತನZ�ೇ ಆದ �GಯನುZ Hೊಂ'ದು®,  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ?�ೕಕೃತXಾಗುವ 9ೇಂದ7 ಸ9ಾWರದ ಅನು�ಾನ, 
}ಾಜ� ಸ9ಾWರದ ಅನು�ಾನ, 9ೊಡುAೆಗಳ5, ದ31ಗಳ5, 		ಧ "ೕ3ಯ ಶುಲ ಗಳ5, 	�ೇ] ಸ9ಾWರ/ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ ?�ೕಕೃತXಾದ 
ಅನು�ಾನಗಳ5, �ೇoAೆ Hಾಗೂ ಇತ}ೆ ಸಂಪನೂµಲಗಳ 4ಬಲಗುಗಳ5 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �G�ಾsದು®, ಈ �GಯನುZ 
}ಾl~ೕಕೃತ/ ಅನುಸೂyತ Dಾ�ಂrನ�( �ವWQಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. 

 

 

 
 

	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ 	�ಾ��ಲಯದ 	�ಾ��ಲಯದ 	�ಾ��ಲಯದ 
ಆಂತ"ಕ ಮೂಲಗಳ5ಆಂತ"ಕ ಮೂಲಗಳ5ಆಂತ"ಕ ಮೂಲಗಳ5ಆಂತ"ಕ ಮೂಲಗಳ5    

  
 

     

9ೇಂದ7 ಸ9ಾWರ9ೇಂದ7 ಸ9ಾWರ9ೇಂದ7 ಸ9ಾWರ9ೇಂದ7 ಸ9ಾWರ/ / / / 9ೇಂದ7 9ೇಂದ7 9ೇಂದ7 9ೇಂದ7 
////	�ೇ] ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ 	�ೇ] ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ 	�ೇ] ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ 	�ೇ] ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ     

ಬರಬಹು�ಾದ ಅನು�ಾನಬರಬಹು�ಾದ ಅನು�ಾನಬರಬಹು�ಾದ ಅನು�ಾನಬರಬಹು�ಾದ ಅನು�ಾನ    

	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ 	�ಾ��ಲಯದ 	�ಾ��ಲಯದ 	�ಾ��ಲಯದ     
�G�G�G�G    

 

}ಾಜ� ಸ9ಾWರ'ಂದ }ಾಜ� ಸ9ಾWರ'ಂದ }ಾಜ� ಸ9ಾWರ'ಂದ }ಾಜ� ಸ9ಾWರ'ಂದ 
ಬರಬಹು�ಾದ ಬರಬಹು�ಾದ ಬರಬಹು�ಾದ ಬರಬಹು�ಾದ ಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನ    
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�ಾವWಜ�ಕ ದ31ಗಳ5�ಾವWಜ�ಕ ದ31ಗಳ5�ಾವWಜ�ಕ ದ31ಗಳ5�ಾವWಜ�ಕ ದ31ಗಳ5////    
9ೊಡುAೆಗಳ59ೊಡುAೆಗಳ59ೊಡುAೆಗಳ59ೊಡುAೆಗಳ5    

 
 

 
ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ �Gಯ �ವWಹ/ೆಯನುZ }ಾl~ೕಕೃತ/ಅನುಸೂyತ Dಾ�ಂrನ�( ಒಂ�ೇ Dಾ�ಂv 

:ಾ,ೆಯ�( �ವWಹ/ೆ Lಾಡುವ ಬದ�Aೆ ವ�ವಹರ/ೆಗRಗನು�ಾರXಾs 190 Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳನುZ �ವWQಸ�ಾಗು31�ೆ. ಅಲ(�ೆ 
ಒಂ�ೇ ವ�ವಹರ/ೆ ಉ�ೆ®ೕಶದ ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 �ಾವ3ಗRAಾs ಎರಡು ಪ7,ೆ�ೕಕ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳನುZ �ವWQಸು31ರುವ\ದು 
Hಾಗೂ �ಾವ3 :ಾ,ೆಗRAೆ ?�ೕಕೃ3 :ಾ,ೆಗRಂದ ಹಣ ವAಾWY?9ೊಂಡು Xೆಚu Lಾಡು31ರುವ\ದು ಸಹ ಸ"�ಾದ 
ಕ7ಮXಾsರುವ\'ಲ(.  

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ·ೋ8 ನಮೂದು ಸಂಚಯನ �ೆಕ ಪದJ3ಯನುZ (Double Entry Accounting System) 
ಅಳವ8? 9ೊಳC'ರುವ\ದ"ಂದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  Qಂ'ನ ವಷWಗRಂದ ಬರDೇ9ಾದ Dಾr Hಾಗೂ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 
�ಾವ3ಸDೇ9ಾದ Qಂ'ನ ವಷWಗಳ Dಾr ಅಂದ}ೆ Hೊ/ೆAಾ"9ೆಯನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಖyತ ಪ8ಸಲು 
�ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(.  QೕAಾs ಪ.·ಾ3/ ವಗWಗಳ Hಾಗೂ QಂದುRದವಗWಗಳ 	�ಾ�VWಗRAೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 
ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇ#ಾನು�ಾರ �ೕ8ರುವ ಪ7Xೇಶ ಶುಲ  "�ಾY3 4ತ1  ಸ9ಾWರ'ಂದ Qಂಭ3W�ಾಗ�ೇ ಹಲವ\ 
ವಷWಗRಂದ Dಾr ಇದು®, ಇದು XಾlWಕ �ೆಕ ಗಳ�( ;ಂ;ತXಾsರುವ\'ಲ(. ಇದಲ(�ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ ಆ?1ಗRಂದ 
ಬರDೇ9ಾದ }ಾಜಸ�ದ Dೇ89ೆ, ಸಂಗ7ಹ/ೆ ಮತು1 Dಾr ತಃ: 1ೆಯನುZ ಕೂಡ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯವ\ ತ�ಾ"?ರುವ\'ಲ(. 9ಾಲ 
ಕæೆದಂ,ೆ ಈ Dಾr 4ತ1ಗಳ5 ವಸೂ�ಾ3�ಾಗ�ೇ ;ಟುq Hೋs 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ನಷqXಾಗುವ ಸಂಭವ	ರುತ1�ೆ. 	ಶ� 
	�ಾ��ಯವ\ �ವWQಸು31ರುವ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳನುZ �GXಾರು �ವWQ?, �ೆಕ ಪತ7ಗಳ �XಾWಹ/ೆ LಾಡುXಾಗ ವsೕWಕರಣ 
Lಾ8 �ಾಖ�ಕರಣ Lಾಡ ಬಹು�ಾsರುತ1�ೆ, �GXಾರು Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯನುZ �ವWQಸುವ\ದ"ಂದ Hಾ� �ವWಹ/ೆ 
Lಾಡು31ರುವ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳ ಸಂ:ೆ�ಗಳನುZ ಕ8O Lಾ89ೊಳCಬಹು�ಾs�ೆ ಮತು1 ಇದ"ಂದ ಆVWಕ ವ�ವHಾರಗಳ 
�ಖರ,ೆಯನುZ 3Rಯಲು ಸಹ9ಾ"�ಾಗುತ1�ೆ. ಈ ಬAೆS 	ಶ� 	�ಾ��ಯಲವ\ ಪ"]ೕ�? ಕ7ಮ ವQಸ ಬಹು�ಾsರುತ1�ೆ.    

11.1 11.1 11.1 11.1 	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    ಆVWಕಆVWಕಆVWಕಆVWಕ    ವ�ವಹರ/ೆಯವ�ವಹರ/ೆಯವ�ವಹರ/ೆಯವ�ವಹರ/ೆಯ    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    

    

�ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆ�ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆ�ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆ�ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆ    ಪ79ಾರಪ79ಾರಪ79ಾರಪ79ಾರ    ((((ನಗದುನಗದುನಗದುನಗದು    ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    9ೊ7ೕØೕಕೃತ9ೊ7ೕØೕಕೃತ9ೊ7ೕØೕಕೃತ9ೊ7ೕØೕಕೃತ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ ))))    

	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    Dಾ�ಂDಾ�ಂDಾ�ಂDಾ�ಂvvvv    ಪುಪುಪುಪುಸ1ಕಗಳ5ಸ1ಕಗಳ5ಸ1ಕಗಳ5ಸ1ಕಗಳ5    HಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂ    ನಗದುನಗದುನಗದುನಗದು    ಪುಸ1ಕಗಳನ�ಯಪುಸ1ಕಗಳನ�ಯಪುಸ1ಕಗಳನ�ಯಪುಸ1ಕಗಳನ�ಯ    2019201920192019----20202020�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    �ಾ�ಾ�ಾ�ಾ�ನ�ನ�ನ�ನ    ವ�ವಹರ/ೆಯವ�ವಹರ/ೆಯವ�ವಹರ/ೆಯವ�ವಹರ/ೆಯ    

	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5    ಈಈಈಈ    9ೆಳಕಂಡಂ3ರುತ1Xೆ9ೆಳಕಂಡಂ3ರುತ1Xೆ9ೆಳಕಂಡಂ3ರುತ1Xೆ9ೆಳಕಂಡಂ3ರುತ1Xೆ.... 

	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ 2019201920192019----20202020�ೇ �ಾ�ನ�ೇ �ಾ�ನ�ೇ �ಾ�ನ�ೇ �ಾ�ನ    ಆVWಕಆVWಕಆVWಕಆVWಕ    ?�3ಗ3ಯ?�3ಗ3ಯ?�3ಗ3ಯ?�3ಗ3ಯ    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5    4ತ14ತ14ತ14ತ1    ((((ರೂರೂರೂರೂ....ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�())))    4ತ14ತ14ತ14ತ1    ((((ರೂರೂರೂರೂ....ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�())))    

1 �ಾ7ರಂ�ಕ�ಾ7ರಂ�ಕ�ಾ7ರಂ�ಕ�ಾ7ರಂ�ಕ    ]ಲು ]ಲು ]ಲು ]ಲು     30,97,84,980 

 ¨¨ ¨¨�ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ�ಾಗÀÀ ÀÀ----1 1 1 1 ಆ�ಾಯ ಅನು�ಾನಗಳ5 66,76,64,527  
 
 
 
 
 
 

435,50,81745 

  |ೇವo Oೕ�ನ ಬ8¡ 2,26,15,800 

  Dಾ�ಂv ಬ8¡ 92,70,324 

  ಶುಲ ಗಳ5 ಮತು1 ಇತ}ೆ 71,67,82189 

2 ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    1,41,63,32,841,41,63,32,841,41,63,32,841,41,63,32,840000    

 �ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ----2 2 2 2 ಇತ}ೇಇತ}ೇಇತ}ೇಇತ}ೇ    ?�ೕಕೃ3 ?�ೕಕೃ3 ?�ೕಕೃ3 ?�ೕಕೃ3 ((((Hೊಂ�ಾo9ೆHೊಂ�ಾo9ೆHೊಂ�ಾo9ೆHೊಂ�ಾo9ೆ)))) 
 

�]uತ |ೇವo Qಂಪ<ೆ'ರುವ\ದು 67,77,69,848 

 ಆಂತ"ಕ �G ?�ೕಕೃ3 226,09,79,057 

3 ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುqÄÖÄÖ ÄÖÄÖ    293,87,48,905 
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 ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    466,48,66,725466,48,66,725466,48,66,725466,48,66,725    

4 �ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ----1111    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu Dಾ�ಂಕುýಲ  3,75,027 428,03,61,600428,03,61,600428,03,61,600428,03,61,600    

Xೆಚuಗಳ5 138,28,48,816 

ಒಟುq 138,32,23,843138,32,23,843138,32,23,843138,32,23,843    

�ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ----2 2 2 2 ಇತ}ೆ �ಾವ3ಇತ}ೆ �ಾವ3ಇತ}ೆ �ಾವ3ಇತ}ೆ �ಾವ3    ((((Hೊಂ�ಾo9ೆHೊಂ�ಾo9ೆHೊಂ�ಾo9ೆHೊಂ�ಾo9ೆ)))) �]uತ|ೇವoಗಳ�(ಹೂ89ೆ 64,83,60,000 

ಆಂತ"ಕವAಾWವ/ೆಗಳ5 224,87,77,757 

5 ಅಂ3ಮ ]ಲು  (�ೆಕ  ತ�ಾಸ/ೆಯನ�ಯ) 38,45,05,125 

6 ಅಂ3ಮ ]ಲು  (Dಾ�ಂv �ಾj ಪುಸ1ಕದನ�ಯ) 39,57,02,345 

7 ವ�,ಾ�ಸ 1,11,97,220 

 

Dಾ�ಂv:ಾ,ೆXಾರು ಆVWಕ 	ವರಗಳನುZ Hಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ1ಕ ಮತು1 Dಾ�ಂv ಪುಸ1ಕಗಳ ನಡು	ನ ವ�,ಾ�ಸ9ೆ  
9ಾರಣಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-5ರ�( 	ವ"ಸ�ಾs�ೆ. 

	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7 ಪ79ಾರ ಅಂ3ಮ]ಲು  ರೂ.38,09,97,055/- ಗRದು®, �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ ಸಮಯದ�( ತ�ಾ"?ದ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳ 9ೊ7ೕØೕಕೃತ �ೆಕ ಗಳನ�ಯ ಅಂ3ಮ ]ಲು ರೂ.38,45,05,125/- 
ಇದು®, XಾlWಕ �ೆಕ ಗಳ�( ,ೋ"?ರುವ ಅಂ3ಮ ]� ಗೂ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳ 9ೊ7ೕØೕಕೃತ �ೆvಕಗಳ ಅಂ3ಮ ]� ಗೂ 
ರೂ.35,08,070/-ಗಳ ವ�,ಾ�ಸ	ರುತ1�ೆ. ವ�,ಾ�ಸ9ೆ  9ಾರಣಗಳನುZ ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ,ೆ ಪkqLಾಡ�ಾs�ೆ. 

«ªÀ«ªÀ «ªÀ«ªÀ	ವರ	ವರ	ವರ	ವರÀÀ ÀÀ    4ತ14ತ14ತ14ತ1    
((((ರೂರೂರೂರೂ....ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�())))    

    

4ತ14ತ14ತ14ತ1    
((((ರೂರೂರೂರೂ....ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�(ಗಳ�())))    

�ಾLಾನ� �G :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�: 10094965034 ರ�( ರೂ.35,00,000/-ಗಳನುZ ನಗದು ಪುಸ1ಕದ�( 
èಇತ}ೆ �ಾLಾನ� :ಾ,ೆAೆ ವAಾWY?�ೆ XೆಚuXೆಂದು ,ೋ"ಸ�ಾs�ೆ. ಆದ}ೆ ಸದ" 4ತ1ವ\ 
�ಾವ\�ೇ :ಾ,ೆAೆ ವAಾWವ/ೆ�ಾಗ�ೆ ಸದ" :ಾ,ೆಯ�( ಇರುವ\ದ"ಂದ �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಈ :ಾ,ೆಯ�(Ùೕ ಅಂ3ಮ ]ಲ ನ�( ,ೋ"?�ೆ.    

3500000350000035000003500000        

1. ಯು.h.? XII  aೕಜ�ೆ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�: 32606105169ರ�( ರೂ.300/-ಗಳ 
?�ೕಕೃ3ಯನುZ ಕ8O ,ೆAೆದು 9ೊಂ8ರುವ\ದು 

300300300300        

 ಇ�ೆ��ೖ� ]ಷ�Xೇತನ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�: 32203076879ರ�( ರೂ. 18532/-ಗಳ 
?�ೕಕೃ3ಯನುZ ಕ8O ,ೆAೆದು 9ೊಂ8ರುವ\ದು 

18532185321853218532        

     3518832351883235188323518832    

ಕæೆಕæೆಕæೆಕæೆಯಯಯಯDೇ9ಾsರುವDೇ9ಾsರುವDೇ9ಾsರುವDೇ9ಾsರುವ    4ತ14ತ14ತ14ತ1            

1. Dಾ�" ಅಧ�ಯನ `ೕಠ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�:112401011003766ರ�( ರೂ.1000/-ಗಳ 
?�ೕಕೃ3ಯನುZ Hೆಚುuವ"�ಾs ,ೆAೆದು 9ೊಂ8ರುವ\ದು. 

----    1000100010001000    

¸ÁªÀ 2.   �ಾLಾನ� �G :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ� å: 1122200050706gÀ°è ರೂ 2187.00ಗಳ ?�ೕಕೃ3ಯನುZ     
      Hೆಚುuವ"�ಾs ,ೆAೆದು 9ೊಂ8ರುವ\ದು 

----    2187218721872187    

3. �ಾLಾನ� �G :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�å: 1862200040005ರÀ°è ರೂ 7370.00ಗಳ ?�ೕಕೃ3ಯನುZ 
Hೆಚುuವ"�ಾs ,ೆAೆದು9ೊಂ8ರುವ\ದು 

----    7370737073707370    

4. ಎಂ. ಗ/ೇಶ �ೈ �ಾµರಕ `ೕಠ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�Éå: 109801010009015ರÀ°è ರೂ130/-ಗಳ ----    130130130130    
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?�ೕಕೃ3ಯನುZ Hೆಚುuವ"�ಾs ,ೆAೆದು9ೊಂ8ರುವ\ದು 

5. 9ೆ.ಎj. ಉLಾಪ3ಯವರ 	�ಾ�VW Xೇತನ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�ÉÉå: 112401010006782 ರÀ°è ರೂ 
71/-ಗಳ ?�ೕಕೃ3ಯನುZ Hೆಚುuವ"�ಾs ,ೆAೆದು9ೊಂ8ರುವ\ದು.Ä. 

    

----    

    

75757575    

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುqÄÖÄÖ ÄÖÄÖ 10762.0010762.0010762.0010762.00    

ಒಟುq4ಒಟುq4ಒಟುq4ಒಟುq4ತ1ತ1ತ1ತ1 ÛÛ ÛÛ    3508070350807035080703508070    

 

Oೕಲ ಂಡ 9ೋಷìಕದ�( 	ವ"?ರುವಂ,ೆ, ನಗದು ಪುಸ1ಕದ�( ಬ8¡ ?�ೕಕೃ3 ,ೆAೆದು 9ೊಳC'ರುವ\ದು, 9ೆಲವ\ :ಾ,ೆಯ�( Qಂ'ನ 
�ಾ�ನ ಆರಂ�ಕ ]� ನ�(ನ ವ�,ಾ�ಸ Hಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ1ಕr ಂತ XಾlWಕ �ೆಕ  ಪತ7ದ�( Hೆಚುuವ" XೆಚuವನುZ ,ೆAೆದು 
9ೊಂ8ರುವ\ದ"ಂದ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7 Hಾಗೂ 9ೊ7ೕØೕಕೃತ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳ �ೆಕ ದ ಅಂ3ಮ ]ಲ ಗೂ ವ�,ಾ�ಸ ಕಂಡು 
ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ವ�,ಾ�ಸವನುZ ಸಂಬಂGತ ನಗದು ಪುಸ1ಕ/ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳ�( ಪ"ಗo? �ೆಕ  ಸಮನ�ಯAೊR? ಸ"ಪ8? 
9ೊಳ5Cವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ.  
              	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ವWQಸು31ರುವ ಒಟುq ನೂರ,ೊಂಬತು1 (190) :ಾ,ೆಗಳ�( ಇರುವ ನಗ�ಾಗದ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳ 
4ತ1 ರೂ. 1,11,97,220/- ಗæಾsದು®, 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-5(ಎ)ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. ನಗದು ಪುಸ1ಕದ ಅಂ3ಮ ]ಲ ನುZ 
Dಾ�ಂv �ಾj ಪುಸ1ಕದ ಅಂ3ಮ ]� �ೊಡ�ೆ ಪ73LಾHೆ �ೆಕ  ಸಮನ�ಯ Lಾಡ'ರುವ\ದು ಈ "ೕ3 ನಗ�ಾಗದ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳ 
]ಲು  Dಾr ಉRಯಲು 9ಾರಣXಾsರುತ1�ೆ. ನಗ�ಾಗ'ರುವ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳ ?ಂಧುತ�ದ ಅವG wೕ"ರುವ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZ 
ರದು®ಪ8? ನಗದು ಪುಸ1ಕದ�( ?�ೕಕೃ3 ಪ<ೆದು �ೆಕ ಸಮನ�ಯAೊRಸಲು ಮತು1 ಪ73 LಾHೆ �ೆಕ ಸಮನ�ಯ 9ಾಯW�ವWQಸಲು 
3R?�ೆ. ಈ ಕು"ತು 9ೈAೊಂಡ ಕ7ಮದ 	ವರಗಳನುZ ಮುಂ'ನ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'aಂ'Aೆ ಸ�(ಸಲು 
ಸೂy?�ೆ. 
 
ಆಆಆಆ). ). ). ). XಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪತ7ದಪತ7ದಪತ7ದಪತ7ದ    ಪ79ಾರಪ79ಾರಪ79ಾರಪ79ಾರ::::    

               	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದ�( 	ವ"?ರುವಂ,ೆ ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 �ಾವ3ಯನುZ 
aೕಜ�ೇತರ (�ಾLಾನ�), aೕಜ�ೆ(ಅ�ವೃ'J), ಯು.h.? ಅನು�ಾನ, ದ31�G Hಾಗೂ �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗæೆಂದು 
ಪ7,ೆ�ೕಕ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳನುZ �ವWQ?, ಅದರನು�ಾರ �ೆಕ ಗಳನುZ �ೆಕ ]ೕlW9ೆXಾರು ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 �ಾವ3 ನಮೂ�ೆಗಳ�( 
�ವWQಸ�ಾs�ೆ. ಈ ನಮೂ�ೆಗಳ�(ನ ನಮೂದುಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ, ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 �ಾವ3ಗಳನುZ �ಾಲು  �ಾಗಗæಾs 
	ಂಗಡ/ೆ Lಾ8 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಬಂದ ಅನು�ಾನ, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ }ಾಜಸ�, ಪ"ೕ.ಾ ಚಟುವk9ೆಗಳ5, ದೂರ]^ಣ 
	�ಾಗ, �ಾಲ ಮತು1 |ೇವo Hಾಗೂ ಇತ}ೇ ?�ೕಕೃ3ಗಳನುZ �ಾಗ-1ರ�(, ಅ�ವೃ'J aೕಜ�ೆಗಳ5, ಎjಇ`/kಎj`, 
ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ ಸಂಬಂG?ದ ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 �ಾವ3ಗಳನುZ �ಾಗ-2ರ�(, ಯು.h.?. 9ಾಯWಕ7ಮಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದ ?�ೕಕೃ3 
ಮತು1 �ಾವ3ಗಳನುZ �ಾಗ-3ರ�( Hಾಗೂ ದ31�G ಮತು1 �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದ ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 
�ಾವ3ಗಳನುZ �ಾಗ-4ರ�( ,ೆAೆದು9ೊಳC�ಾs�ೆ. XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದ�( ಒಟುq ಆ�ಾಯದ ?�ೕಕೃ3ಯನುZ ರೂ.  210,90,98,315/-
ಗæೆಂದು Hಾಗೂ ಒಟುq XೆಚuವನುZ ರೂ.203,78,96,106/-ಗæೆಂದು ,ೋ"ಸ�ಾs�ೆ. ಆದ}ೆ, �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�?ದಂ,ೆ 
�ಾಲ ಮತು1 |ೇವo (Debt & Deposits) 4ತ1 ರೂ.58,11,40,547/- Hಾಗೂ `ಂಚo :ಾ,ೆಯ�( |ೇವo Qಂಪ<ೆದ 4Äತ 

ರೂ.7,99,99,999/- Hಾಗೂ ಯು.h.? ಮತು1 	#ೇಷ �Gಯ�( (UGC & Special Funds) |ೇವo Qಂಪ<ೆದ 4ತ1 

ರೂ. 99,00,000/- Hಾಗೂ ಆಂತ"ಕ �G ?�ೕಕೃ3 4ತ1 ರೂ. 9,87,916/- ಮತು1 �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ5 ಮತು1 

aೕಜ�ೆಗಳ�( (Sponsored Schemes & Projects) |ೇವo Qಂಪ<ೆದ 4Äತ ರೂ.1,97,12,013/-  ಮತು1 ದ31 ಮತು1 

�ೇoAೆ �Gಯ�( (Endowment & Donations) |ೇವo Qಂಪ<ೆದ 4ತ1 ರೂ.10,25,000/- ಗಳ5 �ೇ" ಒಟುq ರೂ. 

69,27,65,475/-ಗಳನುZ ಆ�ಾಯ ಎಂದು ,ೋ"ಸ�ಾs�ೆ. ಆದ}ೆ, ಇವ\ಗಳ5 Xಾಸ1	ಕ ಆ�ಾಯXಾsರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ 2019-
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20�ೇ �ಾ�ನ Xಾಸ1	ಕ ಆ�ಾಯದ ?�ೕಕೃ3ಯು ಒಟುq ರೂರೂರೂರೂ....141,63,32,840141,63,32,840141,63,32,840141,63,32,840////----ಗæಾsರುತ1�ೆ. ಅ�ೇ "ೕ3 �ಾಲ ಮತು1 |ೇವo 
�ಾವ3 (Debt & Deposits) 4ತ1 ರೂ.57,04,61,177/-, ದ31 ಮತು1 �ೇoAೆ �GYಂದ (Endowment & Donations) 

|ೇವo ಹೂ89ೆ 4ತ1 ರೂ.4,52,25,000/- Hಾಗೂ ಯು.h.?. ಮತು1 	#ೇಷ �GYಂದ (UGC & Special Funds) |ೇವo 

ಹೂ89ೆ 4ತ1 ರೂ.1,10,00,000/- Hಾಗೂ `ಂಚo :ಾ,ೆYಂದ (Pension) |ೇವo ಹೂ89ೆ 4ತ1 ರೂ.2,10,00,000/-  

Hಾಗೂ ಅಂತ"ಕ ವAಾWವ/ೆ �ಾವ3 4ತ1 ರೂ 69,86,086/- ಗಳ5 �ೇ" ಒಟುq ರೂ. 65,46,72,263/-ಗಳನುZ XೆಚuXೆಂದು 

,ೋ"ಸ�ಾs�ೆ. ಆದ}ೆ, ಇವ\ಗಳ5 Xಾಸ1	ಕ XೆಚuXಾsರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಒಟುq Xಾಸ1	ಕ Xೆಚuವ\ 

Dಾ�ಂv ಶುಲ ವ� �ೇ"ದಂ,ೆ ರೂರೂರೂರೂ....138,32,23,843/138,32,23,843/138,32,23,843/138,32,23,843/----ಗæಾsರುತ1�ೆ.ಈ ಅಂr ಅಂಶಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು ಪ"]ೕ�? 

XಾlWಕ �ೆಕ ಗಳ�( 3ದು®ಪ8ಗಳನುZ ಅಳವ8?9ೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

ªª ªª Á¶ðÁ¶ð Á¶ðÁ¶ð¯ÉPÀÌUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ DyðPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ «ªÀgÀ PÉ¼ÀV£ÀAwªÉ. 

(gÀÆ. UÀ¼À°è) 

PÀæ.¸ÀA «ªÀgÀ ªÉÆvÀÛ ªÉÆvÀÛ 

1 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ¥ÁægÀA©üPÀ ²®ÄÌ 

 

30,97,94,846 

2 ¹éÃPÀÈw ¨sÁUÀ-1 (AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ ¹éÃPÀÈw) 192,73,28,843 

    ¨sÁUÀ-2 (AiÉÆÃd£Á ¹éÃPÀÈw) 1,00,00,000 

    ¨sÁUÀ-3 (AiÀÄÄ.f.¹. ¹éÃPÀÈw) 7,98,85,135 

 

    

¨sÁUÀ-4 (zÀwÛ ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ 

        PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¹éÃPÀÈw) 9,18,84,337 210,90,98,315 

3 MlÄÖ ªÉÆvÀÛ(1+2) 

 

241,88,93,161 

4 ¥ÁªÀw ¨sÁUÀ-1 (AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ ªÉZÀÑ) 188,16,28,208 

     ¨sÁUÀ-2 (AiÉÆÃd£Á ªÉZÀÑ) 2,50,55,498 

    ¨sÁUÀ-3 (AiÀÄÄ.f.¹ ªÉZÀÑ) 3,21,63,973 

 

    

¨sÁUÀ-4 (zÀwÛ ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ 

       PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÉZÀÑ) 9,90,48,427 203,78,96,106 

5 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À CAwªÀÄ ²®ÄÌ (3-4) 38,09,97,055 

 

         «±Àé «zÁå¤®AiÀÄzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À ¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß »A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑUÀ¼À 

CAQ CA±ÀUÀ¼ÉÆqÀ£É vÀÄ®£É ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ, AiÉÆÃd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¹éÃPÀÈwUÉ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ, 2017-18£ÉÃ 

¸Á°£À°è ¹éÃPÀÈwAiÀiÁzÀ ªÉÆvÀÛQÌAvÀ 2018-19 Hಾಗೂ 2019-20£ÉÃ �ಾಲುಗಳ�(«±Àé« 	ಶ� 	zÁå¤®AiÀÄz Àಆ�ಾಯದ 4ತ1ದ�( 

E½ªÀÄÄRªÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß Hಾಗೂ ಆ�ಾಯr ಂತ Xೆಚuದ�( ಏ"9ೆ�ಾsರುವ\ದನುZ UÀªÀÄ¤ À̧§ºÀÄzÁVz É. aೕಜ�ೇತರ ಅ8 

ಆ�ಾಯವ\ 2017-18r ಂತ 2018-19 Hಾಗೂ 2019-20�ೇ �ಾಲುಗಳ�( ಇRಮುಖXಾsರುವ\ದನುZ Hಾಗೂ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ 

Xೆಚuವ\ ಆ�ಾಯr ಂತ ಅಲÝ ಪ7Lಾಣದ�( HೆಚuಳXಾsರುವ\ದನುZ 9ಾಣಬಹು�ಾs�ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಸು?�ರ 

DೆಳವoAೆಯ ದೃlìYಂದ �ವWಹ/ಾ Xೆಚuದ�( wತವ�ಯ �ಾGಸುವ Hಾಗೂ aೕಜ�ಾ ಅನು�ಾನಗಳನುZ Hೆಚuಳ 

Lಾ89ೊಳ5Cವ ಕ7ಮಗಳ ಬA Sೆ ಗಮನ ಹ"ಸುವ ಬAೆS ಪ"]ೕ�ಸDೇ9ಾs�ೆ. 

        AiÀÄÄ.f.¹ É̄PÀÌUÀ¼À Cr ಆ�ಾಯವ\ 2017-18£ÉÃ ¸Á°£À°è ¹éÃPÀÈwAiÀiÁzÀÄzÀQÌAvÀ 2018-19£ÉÃ ¸Á°£À°è'Øೕ� ಕು?ತ ಕಂಡು, ಇದುÀÄ 2019-
20£ÉÃ ¸Á°£À°èಅಲÝಪ7Lಾಣದ�( KjPÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ದ31`ೕಠಗಳ5 Hಾಗೂ �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ ?�ೕಕೃ3Aೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ, 
?�ೕಕೃ3ಯು ವಷW'ಂದ ವಷW9ೆ  ಏ"9ೆ�ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ Xೆಚuವ\ 2016-17�ೇ �ಾ�sಂತ 2017-18�ೇ �ಾ�ನ�( ಏ"9ೆ 



 É̄PÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ 

 

ಕಂ8ದು®, 2018-19�ೇ �ಾ�ನ�( ಇR9ೆ�ಾsರುತ1�ೆ
ಉ�ೆ®ೕಶಗಳ5 ಈ<ೇ"ದಂ,ಾsರುವ\'ಲ(. 	ಶ�
 
               ಯು.h.?., �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮ
ಸಂಬಂG?�ಾ®sದು®, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಅನು�ಾನವನುZ
�ಗ'ತ 9ಾ�ಾವGaಳAೆ aೕಜ�ೆಗಳನುZ
ಸಂ�ೆ� ಗRAೆ ಸ�(ಸುವ\ದ"ಂದ Hೆyuನ ಅನು�ಾನ
aೕಜ�ೆಗಳನುZ ತ�ಾ"? ಸಂಬಂGತ 
ಅನುಕೂಲXಾಗುತ1�ೆ. ಈ ಬAೆS 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ
ಪ7ಗ3 ಪ"]ೕಲ�ೆ Lಾ8? 9ಾಯW^ಮ,ೆ Hೆ
XೆಚuವನುZ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ Xಾಸ1	ಕ ?�ೕಕೃ3
�ೕಡ�ಾs�ೆ.    
	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    9ೆಲವ\9ೆಲವ\9ೆಲವ\9ೆಲವ\    ವQXಾಟುವQXಾಟುವQXಾಟುವQXಾಟು    ]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8
(ರೂ. 9ೋkಗಳ�() 

    

 

PÀæ. ¸ÀA. ªÉZÀÑUÀ¼À «ªÀgÀ

1 �ಾಗ-1 aೕಜ�ೇತರ Xೆಚu
2 �ಾಗ-2 aೕಜ�ಾ Xೆಚu 
3 �ಾಗ-3 ಯು.h.?. Xೆಚu 

4 
�ಾಗ-4 ದ31 `ೕಠಗಳ5 Hಾಗೂ
9ಾಯWಕ7ಮಗಳ Xೆಚu 

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುqÄÄ ÄÄ ÖÖ ÖÖ    
    

	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    9ೆಲವ\9ೆಲವ\9ೆಲವ\9ೆಲವ\    ವQXಾಟುವQXಾಟುವQXಾಟುವQXಾಟು

  ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7. . . . 
ಸಂಸಂಸಂಸಂ....    

?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3

1 �ಾಗ-1 aೕಜ�ೇತರ
2 �ಾಗ-2 aೕಜ�ಾ ?�ೕಕೃ3
3 �ಾಗ-3 ಯು.h.?.  ?�ೕಕೃ3

4 
�ಾಗ-4 ದ31 `ೕಠಗಳ5
9ಾಯWಕ7ಮಗಳ ?�ೕಕೃ3

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq

2019-20 
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ಇR9ೆ�ಾsರುತ1�ೆ. QೕAಾs ದ31 �ೕ8ದುದರ Hಾಗೂ �ಾ7aೕಜಕರ
	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ ಈ ಬAೆS ಗಮನಹ"ಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

9ಾಯWಕ7ಮ Hಾಗೂ aೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾನವ\ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ
ಅನು�ಾನವನುZ ಪ73 �ಾ�ನ�( ಪೂಣW ಪ7Lಾಣದ�( ಬಳ?9ೊಳ5Cವ\ದ"ಂದ

aೕಜ�ೆಗಳನುZ ಪೂಣWAೊR? �ೆಕ ಪತ7ಗಳ5 Hಾಗೂ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಗಳನುZ
ಅನು�ಾನ ಪ<ೆಯಲು ಅನುಕೂಲXಾಗುವ\ದರ ·ೊ,ೆAೆ ಮತ1ಷುq

 �ಾ7aೕಜಕ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ ಇನೂZ Hೆyuನ ಅನು�ಾನ ಪ<ೆದು
	�ಾ��ಲಯದ aೕಜ�ೆಗಳ �ವWಹ/ೆ ಮತು1 Lೌಲ�Lಾಪನ ಮಂಡRYಂದ

Hೆyuಸುವ ಬA Sೆ ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. Qಂ'ನ ಎರಡು ವಷWಗಳ
?�ೕಕೃ3 ಮತು1 Xೆಚu�ೊಂ'Aೆ Hೋ�9ೆ Lಾ8ರುವ }ೇ:ಾ ನ.ೆಯನುZ

]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8    ಕæೆದಕæೆದಕæೆದಕæೆದ    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    �ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ    Xಾಸ1	ಕXಾಸ1	ಕXಾಸ1	ಕXಾಸ1	ಕ    ?�ೕಕೃ3ಗಳ�(ನ?�ೕಕೃ3ಗಳ�(ನ?�ೕಕೃ3ಗಳ�(ನ?�ೕಕೃ3ಗಳ�(ನ    Hೋ�9ೆHೋ�9ೆHೋ�9ೆHೋ�9ೆ

ªÉZÀÑUÀ¼À «ªÀgÀ 2017201720172017----18181818    2018201820182018----19191919    2019201920192019
Xೆಚu 131.19 135.16 

27.25 22.84 
6.49 7.41 

Hಾಗೂ �ಾ7aೕhತ 13.40 6.51 

178.33178.33178.33178.33    171.92171.92171.92171.92    

ವQXಾಟುವQXಾಟುವQXಾಟುವQXಾಟು    ]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8]ೕlW9ೆಗಳ8    ಕæೆದಕæೆದಕæೆದಕæೆದ    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    �ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ�ಾಲುಗಳ    Xಾಸ1	Xಾಸ1	Xಾಸ1	Xಾಸ1	ಕಕಕಕ    Xೆಚuಗಳ�(ನXೆಚuಗಳ�(ನXೆಚuಗಳ�(ನXೆಚuಗಳ�(ನ

  ?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    
2017201720172017----18181818    2018201820182018----19191919    2019201920192019----20202020

aೕಜ�ೇತರ ?�ೕಕೃ3 142.31 134.71 127.52
?�ೕಕೃ3 22.08 18.72 1.00
?�ೕಕೃ3 17.26 5.17 7.08

`ೕಠಗಳ5 Hಾಗೂ �ಾ7aೕhತ 
?�ೕಕೃ3 6.80 7.46 6.03

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುqÄÖÄÖ ÄÖÄÖ    188.45188.45188.45188.45    166.06166.06166.06166.06    141.63141.63141.63141.63

�ಾ7aೕಜಕರ ಆಶಯ ಮತು1 

ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ ಚಟುವk9ೆಗRAೆ 
ಬಳ?9ೊಳ5Cವ\ದ"ಂದ Hಾಗೂ 

ವರ'ಗಳನುZ �ಾ7aೕಜಕ 
ಮತ1ಷುq ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ 

ಪ<ೆದು 9ೊಳCಲು 
ಮಂಡRYಂದ 9ಾ�ಕXಾs 
ವಷWಗಳ ?�ೕಕೃ3 Hಾಗೂ 

ನ.ೆಯನುZ ಈ 9ೆಳAೆ 

Hೋ�9ೆHೋ�9ೆHೋ�9ೆHೋ�9ೆ    

 

2019201920192019----20202020    
128.39 

2.51 
2.12 
5.30 

138.32138.32138.32138.32    

Xೆಚuಗಳ�(ನXೆಚuಗಳ�(ನXೆಚuಗಳ�(ನXೆಚuಗಳ�(ನ    Hೋ�9ೆHೋ�9ೆHೋ�9ೆHೋ�9ೆ    

20202020    

127.52 
1.00 
7.08 

6.03 
141.63141.63141.63141.63    



 É̄PÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ 

 

    
    
11.211.211.211.2    ವ�ವಹರ/ೆYಲ(ದವ�ವಹರ/ೆYಲ(ದವ�ವಹರ/ೆYಲ(ದವ�ವಹರ/ೆYಲ(ದ    Dಾ�ಂDಾ�ಂDಾ�ಂDಾ�ಂvvvv    :ಾ:ಾ:ಾ:ಾ,ೆಗಳ5,ೆಗಳ5,ೆಗಳ5,ೆಗಳ5....    
              	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ನಗದು ಪುಸ1ಕ
(೧೯೦) Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳನುZ ಹಣ9ಾಸು 	�ಾಗದ�(
ಯು.h.?. :ಾ,ೆಯ ಹ�ೊZಂದು (11), ದ31 
Hಾಗೂ �ಾ7·ೆvq :ಾ,ೆಯ ಹ'�ೇಳ5 (17), ಒಟುq
ಆVWಕ ವQXಾಟು ಇಲ(�ೇ 9ೇವಲ Dಾ�ಂ
ಅನುಬಂಧ-6ರ�( ಲಗ31?�ೆ. QೕAೆ ಆVWಕ ವQXಾಟು
�ೕಡಲು 9ೋ" �ೕಡ�ಾದ 	Nಾರ/ೆ ಪತ7
ವರ'ಯ�(, ಹಲವ\ aೕಜ�ೆ (�ಾ7·ೆvq)
ವQXಾಟು ನ<ೆ?ರುವ\'ಲ(Xೆಂದೂ Hಾಗೂ ದ31
Lಾ8ರುವ\ದ"ಂದ, |ೇವoYಂದ ಬರುವ 
ಅವ9ಾಶ ಕ�Ý?ರುವ\ದ"ಂದ ಆVWಕ ವQXಾಟು
ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �ಾವ\�ೇ 	ವರ/ೆಯನುZ
ಅವಶ�ಕ,ೆYಲ('ರುವ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳನುZ
ಸೂy?�ೆ.  

11.3 11.3 11.3 11.3 ಅವGಅವGಅವGಅವG    wೕ"ದwೕ"ದwೕ"ದwೕ"ದ    ನಗ�ಾಗದನಗ�ಾಗದನಗ�ಾಗದನಗ�ಾಗದ    ಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZ
    
            �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ�ಾದ
ತ:ೆ1ಗæೆ�ಂ'Aೆ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, 	�ಾಗದ 
wೕ"ದ ನಗ�ಾಗದ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZ �ೆಕ  
�ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ.  
ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�(, ಅವG wೕ"ದ
�ಾ�ನ�( ?�ೕಕೃ3 ,ೆAೆದು 9ೊಂಡು ಮುಂ'ನ
3Rಸ�ಾsತು1. ಆದ}ೆ ಪ7ಸಕ1 �ಾ�ನ�(ಯೂ 

0
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((((ರೂರೂರೂರೂ. . . . 9ೋkಗಳ�(9ೋkಗಳ�(9ೋkಗಳ�(9ೋkಗಳ�())))

ಪುಸ1ಕ, Dಾ�ಂv ತಃ: 1ೆ (Bank Statement)ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs

	�ಾಗದ�( �ವWQಸ�ಾಗು31ದು®, ಅವ\ಗಳ�( �ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ

 ಮತು1 �ೇoAೆ :ಾ,ೆಯ ಹ'�ೆಂಟು (18) Hಾಗೂ �ಾ7aೕhತ

ಒಟುq ನಲವ,ೊಂಬತು1 (49) Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�(

Dಾ�ಂv ಬ8¡ Lಾತ7 :ಾ,ೆAೆ ಜO�ಾsರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ

ವQXಾಟು ನ<ೆಸ'ರುವ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳನುZ �ವWQಸು31ರುವ\ದ9ೆ 

ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: ಸಂ. 90/11.10.20219ೆ  	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ �ೕ8ರುವ

)ಗRAೆ 9ೇಂದ7 ಸ9ಾWರ'ಂದ ಅನು�ಾನ ;ಡುಗ<ೆ�ಾಗದ Q�ೆZ�ೆಯ�(

ದ31 ಉಪ�ಾ�ಸ �GAೆ �ಾ�ಗಳ5 �ೕ8ರುವ 4ತ1ವನುZ �]uತ |ೇವoಯ�(

 ಬ8¡ 4ತ1'ಂದ 	�ಾ�VWXೇತನ Hಾಗೂ 	#ೇಷ ಉಪ�ಾ�ಸ

ವQXಾಟು ನ<ೆ'ರುವ\'ಲ( ಎಂಬು�ಾs 	ವರ/ೆಯನುZ �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ. 

	ವರ/ೆಯನುZ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ, ಆVWಕ ವQXಾಟು ನ<ೆಸ'ರುವ

,ೆಗಳನುZ ಮು9ಾ1ಯAೊRಸುವ ಬA Sೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಪ"]ೕ�? ಕ7ಮ

ಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZ    ನಗದುನಗದುನಗದುನಗದು    ಪುಪುಪುಪುಸ1ಕದ�(ಸ1ಕದ�(ಸ1ಕದ�(ಸ1ಕದ�(    ?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3?�ೕಕೃ3    ,ೆAೆದು9ೊಂಡು,ೆAೆದು9ೊಂಡು,ೆAೆದು9ೊಂಡು,ೆAೆದು9ೊಂಡು    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಸಮನ�ಯಸಮನ�ಯಸಮನ�ಯಸಮನ�ಯ    

8ಸ�ಾದ 		ಧ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಸಂಬಂಧಪಟq

 9ೆಲವ\ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳ�( ಒಟುq ರೂ. 97,84,754/- ಗಳಷುq

 ಸಮನ�ಯAೊRಸ�ೇ (Reconciliation) ಮುಂದುವ"?9ೊಂಡು

.  ಈ ಬAೆS Qಂ'ನ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಗಳ�(ನ ಆ.ೇಪ/ೆಗRAೆ

wೕ"ದ ನಗ�ಾಗದ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZ ಸಂಬಂಧಪಟq ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳ�(

ಮುಂ'ನ �ಾ�ನ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 	ವರಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸ�ಾಗುವ\�ೆಂದು

 ಸHಾ ಅವG wೕ"ದ ನಗ�ಾಗದ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZ �ೆಕ  ಸಮನ�ಯ

�ೕಜ� �ಚ
 �..� �ಚ
ದ��  �ೕಠಗ� �� �� �ೕತ �ಯ�ಕ� ಮಗಳ

�ಂದ 2019-20ರವ�ನ�ಗ��
�ಚ� ಗಳ�ಲ�ತ� ಕ ನ�� (�ೕ�

�.ಗಳ� )

2017-18 2018-19 2019-20

 

ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, ನೂರ ,ೊಂಬತು1 
:ಾ,ೆಯ ಮೂರು (೩), 

�ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ5 
�ಾ�ನ�( �ಾವ\�ೇ 

ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 	ವರವನುZ 
�ವWQಸು31ರುವ\ದ9ೆ  ಸೂಕ1 	ವರ/ೆ 

�ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ 
Q�ೆZ�ೆಯ�( ಆVWಕ 
|ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ 

ಉಪ�ಾ�ಸ Lಾತ7 ನ<ೆಸಲು 
. �ಾLಾನ� :ಾ,ೆAೆ 

ನ<ೆಸ'ರುವ Hಾಗೂ 
ಕ7ಮ 9ೈAೊಳ5Cವಂ,ೆ 

    AೊRಸ'ರುವ\ದುAೊRಸ'ರುವ\ದುAೊRಸ'ರುವ\ದುAೊRಸ'ರುವ\ದು....    

ಸಂಬಂಧಪಟq Dಾ�ಂv 
ಗಳಷುq 4ತ1ದ ಅವG 

ಮುಂದುವ"?9ೊಂಡು ಬಂ'ರುವ\ದನುZ 
/ೆಗRAೆ �ೕ8ರುವ 

ಪುಸ1ಕಗಳ�( 2019-20�ೇ 
ಪ8ಸ�ಾಗುವ\�ೆಂದು 
ಸಮನ�ಯ AೊRಸ�ೇ 

�ಯ�ಕ� ಮಗಳ 
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(Reconciliation) HಾAೆÙೕ ಮುಂದುವ"?9ೊಂಡು ಬಂ'ರುವ\ದನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಅವG wೕ"ದ 

ನಗ�ಾಗದ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳನುZ ನಗದು ಪುಸ1ಕದ�( ?�ೕಕೃ3 ,ೆAೆದು9ೊಂಡು �ೆಕ  ಸಮನ�ಯAೊRಸ'ರುವ\ದ"ಂದ ಸಂಬಂG?ದ 

Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳ�( ಋಣ ]ಲು  ಬರುವ �ಾಧ�,ೆYರುವ\ದ"ಂದ 	,ಾ1G9ಾ"ಗಳ5 ಈ ಬAೆS Xೈಯr1ಕ ಗಮನ ಹ"? 

ಸ"ಪ8ಸಲು 3R?�ೆ. 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-7ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

11.11.11.11.4444    ನಗದುನಗದುನಗದುನಗದು    ಪುಸ1ಕಪುಸ1ಕಪುಸ1ಕಪುಸ1ಕ    HಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂ    Dಾ�ಂvDಾ�ಂvDಾ�ಂvDಾ�ಂv    ತ: 1ೆತ: 1ೆತ: 1ೆತ: 1ೆಯಯಯಯನುZನುZನುZನುZ    HಾಜHಾಜHಾಜHಾಜರುರುರುರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    
    
             	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಹಣ9ಾಸು 	�ಾಗ'ಂದ �ವWQಸಲÝkqರುವ / ಆVWಕ ವQXಾಟು ನ<ೆ?ರುವ ಎ�ಾ( Dಾ�ಂv 

:ಾ,ೆಗಳ Dಾ�ಂv ತ:ೆ1ಗಳ5 Hಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ೆ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 01/02-08-2021 ಮತು1 

	Nಾರ/ೆ ಪತ7ಸಂ:ೆ�:20/06-08-2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. ಆದ}ೆ �ೆqೕ� Dಾ�ಂv ಆø Oೖಸೂರು, ಉಡು` #ಾ:ೆ ಇ�( 

�ವWQಸ�ಾಗು31ರುವ ಪ"ೕ.ಾ 	�ಾಗ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯ ನಗದು ಪುಸ1ಕ Hಾಗೂ Dಾ�ಂv ತ:ೆ1ಗಳನುZ Hಾಜರು 

ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಈ ಸಂಬಂಧ Qಂ'ನ �ಾ�ನ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದನು�ಾರ �ೆqೕ� Dಾ�ಂv ಆø ಇಂ8�ಾ, 

ಉಡು` #ಾ:ೆಯ�( �ವWQಸು31ದ® ಪ"ೕ.ಾಂಗ 	�ಾಗದ ನಗದು ಪುಸ1ಕ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�: 10443992122ನುZ ಮು9ಾ1ಯ AೊR? 

:ಾ,ೆಯ�(ರುವ 4ತ1ವನುZ �ೆqೕ� Dಾ�ಂv ಆø ಇಂ8�ಾ, ಮಂಗಳಗಂAೋ37 :ಾ,ೆAೆ ವAಾWವ/ೆ Lಾಡುವಂ,ೆ 9ೋ" 

'�ಾಂಕ: 28-02-2017 ರಂದು 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯ'ಂದ Dಾ�ಂrAೆ ಪತ7 ಬ}ೆಯ�ಾsರುತ1�ೆ. Lಾ�W-2017ರ ನಂತರ ಸದ" 

:ಾ,ೆಯ�( �ಾವ\�ೇ ಆVWಕ ವQXಾಟನುZ ನ<ೆ?ರುವ\'ಲ(Xೆಂದು 	ವರ/ೆ �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ.  

Sl Sl Sl Sl 
NoNoNoNo    

Name of the BanName of the BanName of the BanName of the Bankkkk    Account No.Account No.Account No.Account No.    
Opening Balance Opening Balance Opening Balance Opening Balance 
as on 01.04.2018as on 01.04.2018as on 01.04.2018as on 01.04.2018    

Dept / Account TypeDept / Account TypeDept / Account TypeDept / Account Type    

1 State Bank of India, Udupi 10443992122 4,31,770 Examination Section 

 ಆದ}ೆ ಇದುವ}ೆ	ಗೂ ಸದ" Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯನುZ ಮು9ಾ1ಯAೊR?ದ ಬAೆS �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು 
ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ ಈ ಸಂಬಂಧದ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'aಡ�ೆ ಸ�(ಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

11111111....5555    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ	�ಾ�ಲಯದ    ಹೂ89ೆಗಳ5ಹೂ89ೆಗಳ5ಹೂ89ೆಗಳ5ಹೂ89ೆಗಳ5    

   �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ದ |ೇವo ವQಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾsದು®, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �Gಯ�( 
ಲಭ�	ದ® Hೆಚುuವ" 4ತ1ವನುZ 		ಧ Dಾ�ಂಕುಗಳ�( �]uತ |ೇವoಗಳ�( ಹೂ89ೆ Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ. ಆ8� ವಷWದ�( 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ'ಂದ Hಾಗೂ ವಸ3 �ಲಯಗRಂದ ಹೂ89ೆ/ಮರುಹೂ89ೆ Lಾ8ರುವ 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-8 ಮತು1 
ಅನುಬಂಧ-8(ಅ)ನ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. ಇXೆರಡರ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.99,72,51,673/-ಗæಾsರುತ1�ೆ. 

 
11111111....6666    ಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದ    ಸು,ೊ1ೕ�ೆಗಳಸು,ೊ1ೕ�ೆಗಳಸು,ೊ1ೕ�ೆಗಳಸು,ೊ1ೕ�ೆಗಳ    LಾಗWLಾಗWLಾಗWLಾಗW    ಸೂyಗಳನುZಸೂyಗಳನುZಸೂyಗಳನುZಸೂyಗಳನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    ಪ31ನಪ31ನಪ31ನಪ31ನ    ಸಹ9ಾರಸಹ9ಾರಸಹ9ಾರಸಹ9ಾರ    ಸಂಘದ�(ಸಂಘದ�(ಸಂಘದ�(ಸಂಘದ�(    �]uತ�]uತ�]uತ�]uತ    

|ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(    ಹೂ89ೆಹೂ89ೆಹೂ89ೆಹೂ89ೆ    Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು....    
    
 	�ವ 	�ಾ��ಲಯದ ಪುರುಷರ, ಮQæಾ, ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮQæೆಯರ ವಸ3 �ಲಯಗಳ :ಾ,ೆಗಳ�(ನ Hೆಚುuವ" 
ಹಣವನುZ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ ಪ31ನ ಸಹ9ಾರ ಸಂಘದ�( ಹೂ89ೆ Lಾ8ದು®, ಆ8� ವಷWದ�( ರೂ.1,11,46,636/-
ಗಳ 4ತ1ದ �]uತ |ೇವoಯನುZ ನ	ೕಕರಣ Lಾ8ದು®, ರೂ.10,03,201/-ಗಳ ಬ8¡ ಜO ಆsರುತ1�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-
9 ರ�( �ೕ8�ೆ. ಸ9ಾWರದ ಹಣ9ಾಸು ಇ�ಾ:ೆ Hಾಗೂ �ಾವWಜ�ಕ ಉ'®Oಗಳ ಇ�ಾ:ೆಗಳ5 ಹಣ ಹೂ89ೆAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ 
Hೊರ8?ರುವ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ ಸಂ:ೆ�:ಎø8 38 kಎಆ� 2018, '�ಾಂಕ: 27-08-2018, 3ದು®ಪ8 ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಎø8 01 
kಎಆ� 2019, '�ಾಂಕ: 23-08-2019, ಸು,ೊ1ೕ�ೆ ಸಂ:ೆ�: 8`ಇ 12 ಎಂಎjಐ 2018 '�ಾಂಕ:19-01-2018 Hಾಗೂ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ 
ಸಂ:ೆ�: ಎø8 8 kಎಆ� 2020ರ ಅನ�ಯ |ೇವoಗಳನುZ }ಾl~ೕಕೃತ, ಅನುಸೂyತ Xಾoಜ� Dಾ�ಂಕುಗಳ5 Hಾಗೂ Aಾ7wೕಣ 
Dಾ�ಂಕುಗಳ�( Lಾತ7 ಹೂ89ೆ LಾಡDೇrರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ ಈ �ಯಮಗಳನುZ �ಾ�ಸ�ೆ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 
ಉ�ೊ�ೕsಗಳ ಪ31ನ ಸಹ9ಾರ ಸಂಘದ�( ಹೂ89ೆ Lಾ8ರುವ\ದರ ಬAೆS 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 	ವರ/ೆ 9ೋರ�ಾsತು1. ಸದ" 
ಸಹ9ಾರ ಸಂಘದ ಬ8¡ ದರವ\ }ಾl~ೕಕೃತ Dಾ�ಂಕುಗಳ ದರಗRsಂತ ಅGಕ	ದು®ದ"ಂದ ಹೂ89ೆ Lಾ8ರುವ\�ಾs 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ, ಸದ" ಸಹ9ಾರ ಸಂಘವ\ �ೕಡು31ರುವ ಬ8¡ಯು ಸರಳ ಬ8¡�ಾsದು®, }ಾl~ೕಕೃತ 
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Dಾ�ಂಕುಗಳ5 �ೕಡುವ QCI (Quarterly Compounding Interest) ದರಗæೆ�ಂ'Aೆ ತುಲ�ೆ Lಾ8�ಾಗ ಕ8O ಬ8¡ 
ಜO�ಾಗು31ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಅಲ(�ೆ }ಾl~ೕಕೃತ Dಾ�ಂಕುಗಳ�( |ೇವo ಹೂ8ದ®}ೆ ಅGಕ ಬ8¡ಯ ·ೊ,ೆAೆ 
ಹೂ8ದ 4ತ19ೆ  ಭದ7,ೆ ಕೂಡ ?ಗು31ತು1. ಈ ಬAೆS ಈ Qಂ'ನ �ಾಲುಗಳ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಆ.ೇ`ಸ�ಾs�ೆ�ಾದರೂ 
ಕೂಡ ಅ�ೇ ಹæೆಯ ಕ7ಮವನುZ ಮುಂದುವ}ೆಸ�ಾs�ೆ. ಆದ®"ಂದ Nಾ�1 ದರದ�( ನ	ೕಕ"? ಹೂ89ೆ Lಾ8ರುವ ಒಟುq 4ತ1 
ರೂ.1,11,46,636/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-9 ರ�( 	ವ"ಸ�ಾs�ೆ. 
 
11.11.11.11.7777    }ಾl~ೕಯ}ಾl~ೕಯ}ಾl~ೕಯ}ಾl~ೕಯ    ಉಚ�ತಮಉಚ�ತಮಉಚ�ತಮಉಚ�ತಮ    ]^ಣ]^ಣ]^ಣ]^ಣ    ಅ��ಾನಅ��ಾನಅ��ಾನಅ��ಾನ    aೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯ    ಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZ    ,ಾ,ಾ �ಕXಾs,ಾ,ಾ �ಕXಾs,ಾ,ಾ �ಕXಾs,ಾ,ಾ �ಕXಾs    �]uತ�]uತ�]uತ�]uತ    |ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(    ಹೂ89ೆಹೂ89ೆಹೂ89ೆಹೂ89ೆ    

Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು. . . .     
    
             }ಾl~ೕಯ ಉಚ�ತಮ ]^ಣ ಅ��ಾನ aೕಜ�ೆAೆ ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ aೕಜ�ೆಯ LಾಗWಸೂy 
ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ� 16(1)ರ ಅನು�ಾರ �]uತ |ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ Lಾಡಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(. ಆದ}ೆ ನಗದು ಪುಸ1ಕವನುZ 
ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, ಈ 9ೆಳAೆ 	ವ"?ದ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳ ಮೂಲಕ <ಾ7Lಾ8 �]uತ |ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ.  
 
 

 
ಕ7.ಸಂ.01 "ಂದ 03ರ ವ}ೆsನ 4ತ1ಗಳನುZ h.ಆ�.ಎ. :ಾ,ೆAೆ ವAಾWವ/ೆ Lಾ89ೊಂಡು ಹೂ89ೆ Lಾಡ�ಾsದು®, ಕ7.ಸಂ. 04 
"ಂದ 11ರ ವ}ೆsನ 4ತ1ಗಳನುZ ರೂ�ಾ aೕಜ�ೆYಂದ �ೇರXಾs ಹೂ89ೆ Lಾ8ರು,ಾ1}ೆ. QೕAೆ �]uತ |ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ 
Lಾ8ರುವ 4ತ1ವನುZ ನXೆಂಬ�-2019ರ�( ರೂ. 5.00 9ೋk ಮತು1 Hಾಗೂ 8�ೆಂಬ�-2019 ರ�( ರೂ.10.00 9ೋk ಮತು1 
ಬ8¡ 4ತ1 ರೂ,1,78,355/-ಗಳನುZ Qಂಪ<ೆಯ�ಾs�ೆ. ಒಟುq ರೂ.15.00 9ೋk 4ತ1ವನುZ �ಗGತ aೕಜ�ೆAೆ ಬಳಸ�ೇ 
LಾಗWಸೂyಯನುZ ಉಲ(ಂz? �]uತ |ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ Lಾ8ರುವ ಬAೆS 	Nಾರ/ಾ ಸಂ:ೆ� 199/2021-22/02.11.2021ರ 
ಮೂಲಕ ಸ�lìೕಕರಣವನುZ �ೕಡಲು 9ೋರ�ಾsತು1. ಇದ9ೆ  ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗಳ5 ಉತ1"?, ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನದ 
4ತ1ವನುZ �]uತ |ೇವoಯ�( ಹೂ89ೆ Lಾಡ�ಾsದು®, ನಂತರ ಸದ" 4ತ1ವನುZ ನಗGೕಕ"? }ಾl~ೕಯ ಉಚ�ತಮ ]^ಣ 
ಅ��ಾನ    :ಾ,ೆAೆ ಮರು ಜO Lಾಡ�ಾs�ೆ Hಾಗೂ }ಾl~ೕಯ ಉಚ�ತಮ ]^ಣ ಅ��ಾನ :ಾ,ೆಯ�( ಸಂಗ7ಹXಾದ ಬ8¡ 
4ತ1ವನುZ 9ೆ.ಎj.Hೆ�.ಇ.?. Aೆ 88 ಮೂಲಕ ಕಳ5Q? 9ೊಡ�ಾs�ೆ ಎಂದು ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ ಬ8¡ 4ತ1ವನುZ 
9ೆ.ಎj.Hೆ�.ಇ.?.Aೆ 8.8. ಮೂಲಕ ಜO Lಾ8ದ ಬAೆS �ಾವ\�ೇ LಾQ3ಯನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. 
ಸ9ಾWರದ LಾಗWಸೂyಯನುZ ಉಲ(ಂz? ಅನು�ಾನವನುZ �]uತ |ೇವ/ೆಯ�( ಹೂ89ೆ Lಾ8ರುವ ಅG9ಾ"ಗಳ 	ರುದ® 
ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ ಜರುsಸಲು ಸೂy?�ೆ. 
 
11111111....8888    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯವ\	�ಾ��ಲಯವ\	�ಾ��ಲಯವ\	�ಾ��ಲಯವ\    ಅನು�ಾನದಅನು�ಾನದಅನು�ಾನದಅನು�ಾನದ    ಹೂ89ೆಹೂ89ೆಹೂ89ೆಹೂ89ೆ    ಸಂದಭWದ�(ಸಂದಭWದ�(ಸಂದಭWದ�(ಸಂದಭWದ�(    ಸ9ಾWಸ9ಾWಸ9ಾWಸ9ಾWರದರದರದರದ    LಾಗWLಾಗWLಾಗWLಾಗWಸೂyಗಳನುZಸೂyಗಳನುZಸೂyಗಳನುZಸೂyಗಳನುZ    

�ಾ�ಸ'ರುವ\ದು�ಾ�ಸ'ರುವ\ದು�ಾ�ಸ'ರುವ\ದು�ಾ�ಸ'ರುವ\ದು....    
    

ಕ7ಮಕ7ಮಕ7ಮಕ7ಮ    
ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�    

ಧ�ಾ�ೇಶಧ�ಾ�ೇಶಧ�ಾ�ೇಶಧ�ಾ�ೇಶ    
ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�    

'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ    4ತ14ತ14ತ14ತ1    

01 251488 24.10.2019 2,00,00,000-00 
02 251489 24.10.2019 2,00,00,000-00 
03 251490 24.10.2019 1,00,00,000-00 
04 251493 20.11.2019 2,00,00,000-00 
05 251495 20.11.2019 1,00,00,000-00 
06 251496 20.11.2019 2,00,00,000-00 
07 251499 05.12.2019 1,00,00,000-00 
08 251500 05.12.2019 1,00,00,000-00 
09 251501 05.12.2019 1,00,00,000-00 
10 251502 05.12.2019 1,00,00,000-00 
11 251503 05.12.2019 1,00,00,000-00 

  ಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂ....    15,00,00,00015,00,00,00015,00,00,00015,00,00,000----00000000    
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            	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 		ಧ aೕಜ�ೆಗಳ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳ�( ಲಭ�	ದ® Hೆಚುuವ" ಹಣವನುZ �]uತ |ೇವoಗಳ�( 
ಹೂ89ೆLಾ8ದು®, ಹೂ89ೆ ಸಂಬಂಧ Hಾಜರು ಪ8?ದ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 9ೆಳಕಂಡ ನೂ�ನ,ೆಗಳನುZ 
ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ; 

1. }ಾl~ೕಕೃತ ಮತು1 ಅನುಸೂyತ Dಾ�ಂಕುಗRಂದ ಸ9ಾWರದ ಇ-ಸಂಗ7ಹ/ೆ ÃೕಟW¬ನ�( ಬ8¡ಯ ದರಪkq 
ಆHಾ��ಸ�ೆÙೕ Qಂ'ನ �ಾಲುಗಳ�( |ೇವo ಇkqದ® Dಾ�ಂಕುಗಳ�(Ùೕ ಹೂ89ೆ/ಮರುಹೂ89ೆ Lಾಡ�ಾs�ೆ. 
ಸ9ಾWರದ �ಾ�Y ಆ�ೇಶಗಳ LಾಗWಸೂyಗಳನ�ಯ ಒಂದು ವಷWದ ಅವGAೆ Lಾತ7Xೇ �]uತ |ೇವoಯ�(ಡDೇಕು 
Hಾಗೂ ಅವG ಮುsದ ನಂತರ ಅದನುZ ಬ8¡ aಡ�ೆ 	�ವ 	�ಾ�ಲಯದ :ಾ,ೆAೆ Qಂಪ<ೆಯDೇಕು. �]uತ 
|ೇವoಯನುZ ನ	ೕಕ"ಸಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(. 

2. ಮೂಲ �]uತ |ೇವo ರ]ೕ'ಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. 
3. �]uತ |ೇವo ನ	ೕಕರಣದ ಸಂದಭW ಮೂಲ ಎø.8.ಆ�ಗಳ ನಕಲು ಪ73ಗಳ �ವWಹ/ೆ Lಾ8ರುವ\'ಲ(. 
4. �]uತ |ೇವo ವQಗಳನುZ 		ಧ 	ಷಯ �XಾWಹಕರು �ವWQಸು31ದು®, 2019-20 �ೇ �ಾ�ನ�( Xಾಸ1ವXಾs 

?�ೕಕೃತXಾದ/ ಜO�ಾದ ಬ8¡ 4ತ1ವನುZ ವQಯ�( �ಾಖ�ಸದ 9ಾರಣ 4ತ1ಗಳ �ೈಜ,ೆಯನುZ ಪ"]ೕ�ಸಲು 
�ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. 

5. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಒ°ಾq}ೆ �]uತ |ೇವoಗಳ ಸಂಬಂಧ �Aಾ ವQ (Watch Register) �ವWQ?ರುವ\'ಲ( 
6. �]uತ |ೇವoಗಳ ಪಕ�,ೆಯ '�ಾಂಕಗಳನು�ಾರ ಪಕ�,ೆಯ 4ತ1ವನುZ Qಂಪ<ೆಯಲು Dಾ�ಂಕುಗæೆ�ಡ�ೆ 9ಾ�ಕXಾs 

ಪತ7 ವ�ವHಾರ ನ<ೆ?ರುವ\'ಲ(. Hಾಗೂ ಹೂ89ೆ Lಾ8ರುವ Dಾ�ಂಕುಗRಂದ ,ೆËLಾ?ಕ/ ಅಧWXಾlWಕ/ 
XಾlWಕXಾs ]ಲು  ದೃØೕಕರಣಪತ7ಗಳನುZ(Confirmation of Balance) ಪ<ೆ'ರುವ\'ಲ( 

11112222. . . . XೆಚuಗಳXೆಚuಗಳXೆಚuಗಳXೆಚuಗಳ    Oೕ�ೆOೕ�ೆOೕ�ೆOೕ�ೆ    �ಯಂತ7ಣ�ಯಂತ7ಣ�ಯಂತ7ಣ�ಯಂತ7ಣ    

ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳ5 ಮತು1 Dಾ�ಂv �ಾj ]ೕ�ಗಳ ಅನು�ಾರ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ 		ಧ 
�ೆಕ ]ೕlW9ೆಗಳ8 ಒಟುq Xೆಚu ರೂ.138,32,23,843/-ಗæಾsರುತ1�ೆ. 

	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ ಈ �ಾ�ನ�( 		ಧ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆಗRಂದ ಒಟುq ರೂ. 224,87,77,757/- ಗಳನುZ ಆಂತ"ಕ 
ವAಾWವ/ೆ Lಾ89ೊಂ8ದು® Hಾಗೂ �]uತ |ೇವoಗಳ�( ಹೂ89ೆ Lಾ8ದ 4ತ1 ರೂ. 64,83,60,000/-ಗಳನುZ �ಾವ3 �ಾಗದ 
�ೆಕ ದ�( ,ೋ"ಸ�ಾs�ೆ. ಈ �ಾ�ನ ಒಟುq XೆಚuXೇ ರೂ. 138,32,23,843/- ಗæಾsರುXಾಗ ರೂ. 224,87,77,757/-ಗಳಷುq 
4ತ1ವನುZ ಆಂತ"ಕ ವAಾWವ/ೆ Lಾ8 9ೊಂ8ರುವ\ದು 	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ�( Xೆಚuಗಳ Oೕ�ೆ �ಾವ\�ೇ �ಯಂತ7ಣ 
	ಲ('ರುವ\ದನುZ ,ೋ"ಸುತ1�ೆ.  

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 XೆಚuಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �Aಾ ವQಯನುZ �ವWಹ/ೆ Lಾಡುವ\ದ"ಂದ 
Xೆಚuಗಳ �ಯಂತ7ಣ Lಾಡಲು �ಾಧ�Xಾಗುತ1�ೆ. (�ಗ'ತ ಅನು�ಾನr ಂತ Hೆಚುuವ" XೆಚuXಾಗದಂ,ೆ ತ<ೆಯಬಹು�ಾsರುತ1�ೆ.) 
�Aಾ ವQಯನುZ �ವWಹ/ೆ Lಾಡುವ\ದ"ಂದ 9ೆಲವ\ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆಗಳ�( �ಗ'ತ ಅನು�ಾನr ಂತ Hೆಚುuವ" XೆಚuXಾಗುವ\ದು 
ಮತು1 9ೆಲವ\ �ೆಕ ]ೕlW9ೆಗಳ�( �ಗ'ತ ಅನು�ಾನr ಂತ ಕ8O XೆಚuXಾಗುವ\ದನುZ ಗಮ�? �ಗ'ತ ಅವGಯ�( Xೆಚu 
Lಾಡ�ೇ ಇರುವ ಬA Sೆ ಮತು1 ಆಯವ�ಯದ�( ಅಂ�ಾh?ರುವಂ,ೆ ?�ೕಕೃ3ಯನುZ Lಾಡ'ರುವ ಬAೆS 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 
ಪ"Hಾ}ಾತµಕ ಕ7ಮಗಳನುZ 9ೈAೊಳCಲು ಸಹ9ಾ"�ಾಗುತ1�ೆ.    

 
12.112.112.112.1    ಆVWಕಆVWಕಆVWಕಆVWಕ    ಅG9ಾರಅG9ಾರಅG9ಾರಅG9ಾರ    ಪ7,ಾ�ಪ7,ಾ�ಪ7,ಾ�ಪ7,ಾ�    aೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯ    ((((Delegation of Financial Powers)	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Xೇತನ;ಲು(, �ಾ'�ಾ�ರು ;ಲು(, 	ದು�Ä 9ಾಮAಾ" ;ಲು(, ?	¬ 9ಾಮAಾ" ;ಲು(ಗಳ5, 
ಎ.?/ಎ´.8.?. ;ಲು(ಗಳ5 Hಾಗೂ ಇತ}ೇ �ಾವ3 ;ಲು(ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, ಸದ" ;ಲು(ಗಳ Oೕಲು ಸQAಾs 	ಶ� 
	�ಾ�ಲಯದ #ಾಸನಬದJ ಅG9ಾ"ಗæಾದ ಕುಲಸyವರು, ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗಳ5, 9ಾಯW�ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು Hೊಂ'ರುವ 
ಆVWಕ/ ,ಾಂ37ಕ ಆಡR,ಾತµಕ ಅG9ಾರಗಳ ಪ7,ಾ�aೕಜ�ೆಯ ((((Delegation of Financial Powers))))    ಆ�ೇಶದ ಪ73ಯನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ Qಂ'ನ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಗಳ�( ಉ� (ೇ>?ದ®ರು Hಾಗೂ Nಾ�1 ವಷWದ�( 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 01/02-08-2021ರ ಮೂಲಕ 9ೋರ�ಾsದ®ರೂ ಸಹ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ «±Àé« 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು À �ಾವ\ ÁªÀÅ�ೇ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜುರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ, ಈ ಬAೆS ಕುಲಸyವರು (ಆಡRತ) Hಾಗೂ 
	,ಾ1G9ಾ"ಗಳ5 ಅಗತ� ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 
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13.13.13.13.    ಹಣಹಣಹಣಹಣ    ದುರುಪaೕಗದದುರುಪaೕಗದದುರುಪaೕಗದದುರುಪaೕಗದ    ಪ7ಕರಣಗಳ5ಪ7ಕರಣಗಳ5ಪ7ಕರಣಗಳ5ಪ7ಕರಣಗಳ5    

13.113.113.113.1    ಕ8Oಕ8Oಕ8Oಕ8O    ಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲು    Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು::::    
                                        	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಅ3V ಗೃಹಗಳ�( ರ]ೕ'ಗಳ ಮೂಲಕ ?�ೕಕೃತXಾsರುವ Hಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟq 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾ8ರುವ 4ತ1ಗಳ 	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3Xೆ. 
 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    ಅ3Vಅ3Vಅ3Vಅ3V    ಗೃಹಗೃಹಗೃಹಗೃಹ    ?�ೕಕ"?ರುವ?�ೕಕ"?ರುವ?�ೕಕ"?ರುವ?�ೕಕ"?ರುವ    4ತ14ತ14ತ14ತ1    ಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲು    Lಾ8ದLಾ8ದLಾ8ದLಾ8ದ    4ತ14ತ14ತ14ತ1    ವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸ    

1111    9ಾXೇ" 1,98,100 1,84,800 13,300 
ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    1,98,1001,98,1001,98,1001,98,100    1,84,8001,84,8001,84,8001,84,800    13,30013,30013,30013,300    

    

Oೕ�ನ 9ೋಷqಕದ�( 	ವ"?ರುವಂ,ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 9ಾXೇ" ಅ3V ಗೃಹದ�( ರ]ೕ'ಗಳ ಮೂಲಕ 
?�ೕಕ"ಸ�ಾದ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ. 1,98,100/-ಗಳ�( Dಾ�ಂv :ಾ,ೆAೆ ಒಟುq ರೂ. 1,84,800/-ಗಳ5 Lಾತ7 ಜO�ಾsರುತ1�ೆ. 
ಉRದ 4ತ1 ರೂ.13,300/-ಗಳ5 ಜO�ಾsರುವ ಬAೆS �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 
ಸಂ:ೆ�:84/01-10-2021ರ ಮೂಲಕ 9ೋರ�ಾsತು1. '�ಾಂಕ: 23-12-2021 ರಂದು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ 
ವರ'ಯ�( '�ಾಂಕ: 2-5-2020ರ�( ರೂ.5,500 Hಾಗೂ '�ಾಂಕ:23-12-2021ರ�( ರೂ.7,800ಗಳನುZ�ೆqೕ� Dಾ�ಂv ಆø 
ಇಂ8�ಾ, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ #ಾ:ೆಯ :ಾ,ೆ ಸಂ-37707232335Aೆ ಜO Lಾ8ರುವ ಬAೆS �ಾಖ�ೆಗಳನುZ 
Hಾಜರುಪ8?ರು,ಾ1}ೆ. ಇನುZ ಮುಂ�ೆ ?�ೕಕೃ3ಗಳನುZ 	ಳಂಬ Lಾಡ�ೆ �ಗ'ತ ಅವGaಳAೆ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ �GAೆ ಜO 
Lಾಡಲು ಸೂy?�ೆ. 

13.213.213.213.2    ಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸು    				�ಾ�ಾ�ಾ�ಾಗ'ಂದಗ'ಂದಗ'ಂದಗ'ಂದ    ವಸೂ�?ದವಸೂ�?ದವಸೂ�?ದವಸೂ�?ದ    4ತ1'ಂದ4ತ1'ಂದ4ತ1'ಂದ4ತ1'ಂದ    ಕ8Oಕ8Oಕ8Oಕ8O    ಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲು    Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು....    

            	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಹಣ9ಾಸು 	�ಾಗ'ಂದ ರ]ೕ'ಗಳ ಮೂಲಕ ?�ೕಕೃತXಾsರುವ Hಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟq 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾ8ರುವ 	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3Xೆ. 

    

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    

    
	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ    

?�ೕಕ"?ರುವ?�ೕಕ"?ರುವ?�ೕಕ"?ರುವ?�ೕಕ"?ರುವ    
4ತ14ತ14ತ14ತ1    

ಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲುಇರ�ಾಲು    
Lಾ8ದLಾ8ದLಾ8ದLಾ8ದ    4ತ14ತ14ತ14ತ1    

ವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸ    

1111    ಹಣ9ಾಸು 1,43,87,494 1,27,34,688 16,52,806 
ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    1,43,87,4941,43,87,4941,43,87,4941,43,87,494    1,27,34,6881,27,34,6881,27,34,6881,27,34,688    16,52,80616,52,80616,52,80616,52,806    

 

Oೕ�ನ 9ೋಷqಕದ�( 	ವ"?ರುವಂ,ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಹಣ9ಾಸು 	�ಾದ'ಂದ ರ]ೕ'ಗಳ ಮೂಲಕ 
?�ೕಕ"ಸ�ಾದ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ. 1,43,87,494/-ಗಳ�( (ಕಂ89ೆ ಸಂ:ೆ� 26.1ರ�( 	ವ"?ರುವಂ,ೆ)  Dಾ�ಂv :ಾ,ೆAೆ ಒಟುq 
ರೂ.1,27,34,688/-ಗಳ5 Lಾತ7 ಜO�ಾsರುತ1�ೆ. ಉRದ 4ತ1 ರೂ.16,52,806/-ಗಳ5 ಜO�ಾsರುವ ಬAೆS �ಾಖ�ೆಗಳನುZ 
Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 37 '�ಾಂಕ:16-08-2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. 	ಶ� 
	�ಾ��ಯದ 	,ಾ1G9ಾ"ಗಳ5 2014-15, 2016-17 ಮತು1 2018-19ರ�( Dಾ�ಂrAೆ ಜO Aೊಂ8ದ® 4ತ19ೆ  2019-20�ೇ 
�ಾ�ನ�( ರ]ೕ' �ೕಡ�ಾs�ೆ ಎಂದು ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ.  ಕ�ಾWಟಕ ಆVWಕ ಸಂQ,ೆ ಅನುNೆuೕಧ - 06 ನಮೂ�ೆ-1 ರ�( ಹಣ/ 
ಧ�ಾ�ೇಶ/ 88?�ೕಕ"ಸದ ನಂತರ ಅ�ೇ 'ನ ಸಂಬಂG?ದವ"Aೆ ರ]ೕ' �ೕಡDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ 2014-15, 2016-17 ಮತು1 
2017-18�ೇ �ಾ�ನ�( ?�ೕಕ"?ದ 4ತ1Xೆಂದು 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ರ]ೕ' �ೕ8ರುವ\ದು ಸಮಂಜಸXಾsರುವ\'ಲ(. 
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14141414. ಫಲ�ಾಯಕವಲ(ದಫಲ�ಾಯಕವಲ(ದಫಲ�ಾಯಕವಲ(ದಫಲ�ಾಯಕವಲ(ದ/ ಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆ wೕ"ದwೕ"ದwೕ"ದwೕ"ದ Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5....    

14.114.114.114.1    ಸ9ಾWರವ\ಸ9ಾWರವ\ಸ9ಾWರವ\ಸ9ಾWರವ\    ಒದsಸುವಒದsಸುವಒದsಸುವಒದsಸುವ    ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ    ಬಳಬಳಬಳಬಳ????    9ೊಳC�ೇ9ೊಳC�ೇ9ೊಳC�ೇ9ೊಳC�ೇ    :ಾಸs:ಾಸs:ಾಸs:ಾಸs    ಸಂ�ೆ�ಸಂ�ೆ�ಸಂ�ೆ�ಸಂ�ೆ�YಂದYಂದYಂದYಂದ    ತಂ,ಾ7ಂಶತಂ,ಾ7ಂಶತಂ,ಾ7ಂಶತಂ,ಾ7ಂಶವನುZವನುZವನುZವನುZ    ಖ"ೕ'?ಖ"ೕ'?ಖ"ೕ'?ಖ"ೕ'?ರುವ\ರುವ\ರುವ\ರುವ\ದುದುದುದು.... 
 
          ಸ�ಯಂ-ಆVWಕ aೕಜ�ೆ :ಾ,ೆಯ ÂೕಚjWಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 9ಾ�ಂಪj �ವWಹ/ಾ 
ವ�ವ�ೆ�Aಾs ತಂ,ಾ7ಂಶÂಂದನುZ ಪ<ೆಯಲು O.raೕ�v� ಸಂ�ೆ�ಯ ·ೊ,ೆ ರೂರೂರೂರೂ....    3,50,06,400-00 ಗRAೆ ಒಡಂಬ89ೆಯನುZ 
Lಾ89ೊಂಡು, ಮುಂಗಡXಾs ರೂ. 1,50,68,600-00ಗಳನುZ ಕುಲಸyವರ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� ಮಂ	/8ಇ	/08/2019-20/84, 
'�ಾಂಕ:24.12.2019ರ ಅನು�ಾರ Âೕಚ� ನಂ.13, '�ಾಂಕ 30.12.2019 ರ Oೕ�ೆ ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: 249819/ '�ಾಂಕ 
30.12.2019 ರ ಮೂಲಕ �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ. ಇದು ಪ"ೕ.ಾಂಗ 	�ಾಗದ�( ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶದ ಅಳವ89ೆ 
(AUTOMATION OF EXAMINATATION DEPARTMENT SOFTWARȨ̧)̧ ಪ7Xೇ#ಾ3 	�ಾಗದ�( �ಾಖ�9ೆಯ 
ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶದ ಅಳವ89ೆ (AUTOMATION OF ADMISSION & ENROLLMENT DEPARTMENT 
SOFTWARE)ಮತು1 Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲ ಅ�ವೃ'J aೕಜ�ೆಯ ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶದ ಅಳವ89ೆ(AUTOMATION 
OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SOFTWARE))))ನುZ ಒಳAೊಂ8ರುತ1�ೆ. 
 
            ಸ9ಾWರದ ಆGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ� ಅಇ/945/Xೆಚu-12/18 '�ಾಂಕ 11.10.2018 ಮತು1 ಅಇ/1033/Xೆಚu/12/19, '�ಾಂಕ 
06.12.2019ರ ಅನು�ಾರ raೕ�v� ಸಂ�ೆ�Yಂದ ರೂ�ಾY ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    9ೋkಯ9ೋkಯ9ೋkಯ9ೋkಯವ}ೆAೆ Lಾತ7 �ೇXೆ ಪ<ೆಯಲು ಕ�ಾWಟಕ 
�ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG�ಯಮ-1999ರ ಕಲಂ-4(h)ರ8 	�ಾY3 �ೕಡ�ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ 
9ಾ�ಂಪj �ವWಹ/ಾ ವ�ವ�ೆ�Aಾs ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಪ<ೆಯಲು ಒಟುq ರೂ.3,50,06,400-00ಗRAೆ raೕ�v�ಸಂ�ೆ�aಡ�ೆ 
ಒಪÝಂದ Lಾ89ೊಂ8ರುವ\ದು ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG�ಯಮ, 1999 Hಾಗೂ 
9ೆ.k.`.`(3ದು®ಪ8) �ಯಮಗಳ5-2001ರ ಉಪ�ಯಮ-4(ಇ) Hಾಗೂ ಮತು1 ಸ9ಾWರದ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ�: ?ಅಸು/ ಇಇ/ 
ಇಸಂಗ7/2009/'�ಾಂಕ: 09.10.2012ರ ಪ79ಾರ 	ದು��ಾµನ ಸಂಗ7ಹ/ಾ Xೇ'9ೆ ಮು:ಾಂತರ °ೆಂಡ� ಕ}ೆದು ಕ7ಮ ವQಸ 
Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ °ೆಂಡ� ಕ}ೆಯ�ೇ Oೕ�ನ �ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? Xೆ�ಚ ಭ"ಸ�ಾs�ೆ. 
 
              9ಾ�ಂಪj �ವWಹ/ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯ8 ಪ"ೕ.ಾಂಗ 	�ಾಗದ�( ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶದ 
ಅಳವ89ೆ(AUTOMATION OF EXAMINATATION DEPARTMENT SOFTWARE ̧̧)̧ ಪ7Xೇ#ಾ3 	�ಾಗದ�( 
�ಾಖ�9ೆಯ ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶದ ಅಳವ89ೆ(AUTOMATION OF ADMISSION & ENROLLMENT 
DEPARTMENT SOFTWARE) ಮತು1 Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲ ಅ�ವೃ'J aೕಜ�ೆಯ ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶದ 
ಅಳವ89ೆ(AUTOMATION OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SOFTWARE))))    ತಂ,ಾ7ಂಶಗಳನುZ 
ಸ9ಾWರವ\ ಉyತXಾs  ಈ 9ೆಳಕಂಡ ಆ�ೇಶಗಳ�( ಅನು¢ಾqನ AೊRಸಲು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. 
 

1. LಾನವLಾನವLಾನವLಾನವ    ಸಂಪನೂµಲಸಂಪನೂµಲಸಂಪನೂµಲಸಂಪನೂµಲ    �ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ    ವ�ವ�ೆ�ವ�ವ�ೆ�ವ�ವ�ೆ�ವ�ವ�ೆ�    ((((HHHHRMS)RMS)RMS)RMS).... 
ಸ9ಾWರದ ವ3Yಂದ ಎ�ಾ( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ �ೌಕರರ Xೇತನ ಮತು1 ಭ,ೆ�ಗಳನುZ, �ೇXಾ 	ವರಗಳನುZ Hೆ�
.ಆ�.ಎಂ.ಎjನ�( ಅಳವ8ಸಲು ಸಮನ�ಯ ಅG9ಾ", ಇ-ಆಡRತ 	�ಾಗ, ಉನZತ]^ಣ ಇ�ಾ:ೆ, ಕ�ಾWಟಕ ಸ9ಾWರ 
ಇವರ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಇ830 LಾQ3 2015, '�ಾಂಕ: 19.10.2015 & 05.02.2016ರ�( ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ ಅG9ಾ" ಮತು1 �ೌಕರರುಗRAೆ ತರ�ೇ3ಗಳನುZ �ೕಡ�ಾsರುತ1�ೆ Hಾಗೂ Hೆ�.ಆ�.ಎಂ.ಎjನ�( 
�ೇXಾ 	ವರಗಳನುZ ಅಳವ8ಸುವ ಬAೆsನ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಮಟqದ ಪೂವW�ಾ	 ಸ�ೆಗೂ ಸಹ '�ಾಂಕ: 
18.05.2019ರಂದು ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗಳ5 Hಾಜ}ಾsರು,ಾ1}ೆ. ಸ9ಾWರದ ಅ�ೇಶ 
ಸಂ:ೆ� ED 7 UKV 2017 Dೆಂಗಳ�ರು, '�ಾಂಕ: 30.12.2019   ಮತು1 ]ಇ 8 Hೆ�.`.?. 2019 Dೆಂಗಳ�ರು, 
'�ಾಂಕ: 13.01.2020 ರ�( Hಾಗೂ ಇನೂZ 9ೆಲವ\ ಆ�ೇಶಗಳ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ Xಾ�`1ಯ Dೋಧಕ & 
Dೋಧ9ೇತರರ ?ಬ¹ಂ'ಗಳ LಾQ3ಯನುZ Hೆ�.ಆ�.ಎಂ.ಎjನ�( ಅಳವ8? Xೇತ�ಾನು�ಾನವನುZ K2-ಮೂಲಕ 
;ಡುಗ<ೆAೊRಸುವ\�ಾs �ಣWY? ಆ�ೇ]ಸ�ಾsದ®ರೂ ಸಹ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ವ3Yಂದ ಸ�ಯಂNಾ�ತ 
Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲ ಅ�ವೃ'® ತಂ,ಾ7ಂಶ ಅಳವ8?9ೊಳCಲು raೕ�v� ಸಂ�ೆ�Aೆ ಪರವ�ಾs ಶುಲ Xಾs ರೂ. 
57,23,000-00 ಗಳನುZ �ಾವ3ಸುವ ಮೂಲಕ ಸ9ಾWರವ\ ಆ�ವೃ'® ಪ8?ರುವ ಮತು1 ಉyತXಾs ಲಭ�	ರುವ Hೆ�. 
ಆ�.ಎಂ.ಎj. ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಉಪaೕs?9ೊಂಡು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ೌಕರರ �ೇXಾ 	ವರಗಳನುZ 
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�ಾಖ�ಸುವಂ,ೆ �ೕ8ರುವ ��ೇWಶನಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಆVWಕ ನಷì ಉಂಟು Lಾಡ 
�ಾsರುತ1�ೆ. 
 
 

2.2.2.2. ಪ".ಾಂಗಪ".ಾಂಗಪ".ಾಂಗಪ".ಾಂಗ    	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ    ಸ�ಯಂಸ�ಯಂಸ�ಯಂಸ�ಯಂ    Nಾ�ತNಾ�ತNಾ�ತNಾ�ತ    ತಂ,ಾ7ಂಶತಂ,ಾ7ಂಶತಂ,ಾ7ಂಶತಂ,ಾ7ಂಶ    ಅಳವ89ೆಅಳವ89ೆಅಳವ89ೆಅಳವ89ೆ. . . .     

9ಾ�ಂಪj Lಾ��ೇ¼ Oಂ� ವ�ವ�ೆ�ಯ8 ಪ".ಾಂಗ 	�ಾಗದ ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶ ಅಳವ8?9ೊಳ5Cವ ಪರವ�ಾs 
ಶುಲ Xಾs ರೂರೂರೂರೂ....58,41,000-00ಗಳನುZ raೕ�v� ಸಂ�ೆ�Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ ಆk7ೕj 
°ೆ9ಾZಲhೕj Dೆಂಗಳ�ರು ಇವ"Aೆ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯW �ವWಹ/ೆ Lಾಡಲು(ಎಂª ಟು ಎಂª ಎAಾ�w�ೇಷ´ Ã7ೕಸj) 
�ೇXೆಯನುZ ಪ<ೆಯ�ಾsದು® ಈAಾಗ�ೇ ರೂರೂರೂರೂ....2,21,83,848-00ಗಳನುZ �ಾವ3ಸುವ (�ಾLಾನ� �GYಂದ) ಮೂಲಕ ಪ"ೕ.ಾ 
9ಾಯWಗಳ ಸಂಪೂಣW 9ೆಲಸಗಳನುZ ( ಎಂª ಟು ಎಂª) �ವWQಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಆದರೂ ಸಹ raೕ�v� ಸಂ�ೆ�ಯ ವ3Yಂದ 
ಪ".ಾಂಗ 	�ಾಗದ ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶ ಅಳವ8?9ೊಂಡು ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯWಗಳನುZ ನ<ೆಸಲು ಒಡಂಬ89ೆ Lಾ89ೊಂಡು 
ತಂ,ಾ7ಂಶ ಪರವ�ಾs ಶುಲ Xಾs ರೂರೂರೂರೂ.58,41,000-00ಗಳನುZ �ಾವ3ಸುವ ಮೂಲಕ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಅನಗತ� ಆVWಕ ನಷì 
ಉಂಟು Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ. 

3. 	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3    	ವರಗಳ	ವರಗಳ	ವರಗಳ	ವರಗಳನುZನುZನುZನುZ    �ಾಖ�ಸು	9ೆಯ�ಾಖ�ಸು	9ೆಯ�ಾಖ�ಸು	9ೆಯ�ಾಖ�ಸು	9ೆಯ    ಸ�ಯಂNಾ�ತಸ�ಯಂNಾ�ತಸ�ಯಂNಾ�ತಸ�ಯಂNಾ�ತ    ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ    Hೊಂದುವ\ದುHೊಂದುವ\ದುHೊಂದುವ\ದುHೊಂದುವ\ದು. . . . 
((((AUTOMATION OF ADMISSION & ENROLLMENT DEPARTMENT SOFTWARE AUTOMATION OF ADMISSION & ENROLLMENT DEPARTMENT SOFTWARE AUTOMATION OF ADMISSION & ENROLLMENT DEPARTMENT SOFTWARE AUTOMATION OF ADMISSION & ENROLLMENT DEPARTMENT SOFTWARE )))) 
9ಾ�ಂಪj Lಾ��ೇ¼ Oಂ� ವ�ವ�ೆ�ಯ8 	�ಾ�VWಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3 & �ಾಖ�ಾ3ಗಳ 	�ಾಗದ�( �ಾಖ�ಸು	9ೆಯ 
ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಅಳವ8?9ೊಳ5Cವ ಪರವ�ಾs ಶುಲ Xಾs ರೂ.35,04,600.00ಗಳನುZ raೕ�v� 
ಸಂ�ೆ�Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ #ೈ^oಕ 	�ಾಗದ ವ3Yಂದ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ7r7ÙಯನುZ 
9ೈAೊಳ5C31ದು® ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ7r7ÙAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ 	�ಾ�VWಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3 & �ಾಖ�ಾ3ಗಳ 	�ಾಗದ�( 
�ಾಖ�ಸು	9ೆಯ ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಅಳವ8?9ೊಳCಲು ಸ9ಾWರದ ವ3Yಂದ ಸಮಗ7 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ 
ಮತು1 9ಾ�ೇಜು �XಾWಹ/ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯನುZ ·ಾ"Aೆ ತರಲು ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� ಇಆ 35 ಇhಒ	2020 
Dೆಂಗಳ�ರು, '�ಾಂಕ 04-08-2020 ಮತು1 23-11-2020ರ�( ಆ�ೇಶ Hೊರ8? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ�( ಇ-ಆಡRತ 
ಘಟಕಗಳನುZ �ಾ�`? ಪ7Xೇ#ಾ3 & �ಾಖ�ಾ3 ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಅಳವ8? 9ೊಳ5Cವ ಪ7r7Ùಯು ·ಾ"ಯ�(ದ®ರೂ 
raೕ�v� ಸಂ�ೆ�ಯ ವ3Yಂದ Hೊಸ�ಾs ಪ7Xೇ#ಾ3 & �ಾಖ�ಾ3ಗಳ 	�ಾಗದ�( �ಾಖ�ಸು	9ೆಯ 
ಸ�ಯಂNಾ�ತ ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಅಳವ8?9ೊಳ5Cವ ಮೂಲಕ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಅನಗತ� ಆVWಕ ನಷq ಉಂಟು 
Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ. 
Oೕ�ೆ 	ವ"?ದ ಮೂರು Dಾಬು1ಗಳ ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    �ಾವ3�ಾವ3�ಾವ3�ಾವ3    ರೂರೂರೂರೂ....1,50,68,600-00 (ರೂ.5723000+ರೂ.5841000+ 
ರೂ.3504600)ಗಳಗಳಗಳಗಳ    ಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕ    	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಆVWಕ ನಷq ಆsರುವ ಬAೆS ಸೂಕ1 	ವರ/ೆಯನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 
�ೕಡುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 175/29.10.2021 ಮತು1 189/ 02.11.2021 ಗಳ�( 9ೋರ�ಾsತು1, 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ: 23-12-2021ರಂದು �ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�(; 

1. Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲ ಮತು1 Xೇತನ ಪkq 	�ಾಗ9ೆ  Lಾದ" ತಂ,ಾ7ಂಶ ಅಳವ89ೆAೆ �ೈಸ´� ಪ<ೆಯುವ ಪ7r7ÙAಾs 
Lಾತ7 ರೂ. 57.23 ಲ^ಗಳನುZ �ಾವ3?ದು®, Hೆ�.ಆ�.ಎಂ.ಎj 9ಾಯWಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಈ ವ}ೆ	Aೆ 
�ಾವ\�ೇ �ೇXೆಯನುZ ಪ<ೆ'ರುವ\'ಲ(. 

2. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯWಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ O.ಆk7W� °ೆ9ಾZಲhೕj ರವರ �ೇXೆಯನುZ 2015 
"ಂದ 2020ರ ವ}ೆAೆ ಪ<ೆಯ�ಾsರುತ1�ೆ. ಸದ" ಸಂ�ೆ�aಡsನ ಕ}ಾರು ಮು9ಾ1ಯXಾಗುವ ಪೂವWದ�( ಪ"ೕ.ಾ 
9ಾಯWಗಳನುZ ಮುಂದುವ}ೆಸುವ ಉ�ೆ®ೕಶ'ಂದ O. raೕ�v� ಸಂ�ೆ�Aೆ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯWಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದ Lಾದ" 
ತಂ,ಾ7ಂಶ ಅಳವ89ೆAೆ �ೈಸ´� ಪ<ೆಯುವ ಪ7r7ÙAಾs Lಾತ7 ರೂ. 58.41 ಲ^ಗಳನುZ �ಾವ3?ದು®, ಈ 9ಾಯWಗRAೆ 
ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಈ ವ}ೆ	Aೆ �ಾವ\�ೇ �ೇXೆಯನುZ ಪ<ೆ'ರುವ\'ಲ(. 



 ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ 2019-20 

 

Page 33 of 76 

 

3. '�ಾಂಕ: 17-12-2020ರಂದು ನ<ೆದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ�( 9ಾ�ಂಪj �ವWಹ/ಾ ವ�ವ�ೆ�Yಂದ 
Hೆ�.ಆ�.ಎಂ.ಎj. ಮತು1 ಪ"ೕ.ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ ಆ°ೊOೕಷ´ �ಣWಯಗಳನುZ 9ೈ;ಡಲು Hಾಗೂ ಪ7Xೇ#ಾ3 
ಪ7r7ÙಯನುZ Lಾತ7 ಈ aೕಜ�ೆಯ8 9ೈ AೊಳCಲು 3ೕLಾWನXಾsರುವ\�ಾs ಮತು1 '�ಾಂಕ:12-01-2021ರಂದು 
ನ<ೆದ ಇ-ಆಡRತ ಸw3 ಸ�ೆಯ�( ಇದ�ೆZೕ ]çಾರಸು� Lಾ8ರುವ\�ಾs 3R?ರು,ಾ1}ೆ. 

            ಮುಂದುವ}ೆದು 2020-21�ೇ �ಾ�ನ �ಾZತಕ ಮತು1 �ಾZತ9ೋತ1ರ ಪದ	 ಪ7Xೇ#ಾ3 LಾQ3ಯನುZ 9ಾ�ೇಜು/ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ 	�ಾಗಗRಂದ ಪ<ೆದು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಲಭ� ಸವW�ನುZ ಬಳ?9ೊಂಡು ಅ��ೋª Lಾ8 ವರ' 
�ೕಡಲು O.9ಾ�ಂಪj Lಾ��ೇ¼Oಂ� ಸಂ�ೆ�Aೆ '�ಾಂಕ: 06-02-2021ರ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪತ7ದ�( 3Rಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 
ಪ7Xೇ#ಾ3 Hಾಗೂ �ಾಖ�ಾ3 	�ಾಗದ ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಅಳವ8?9ೊಳCಲು ಸ9ಾWರ'ಂದ '�ಾಂಕ: 04-08-2020 ಮತು1 
'�ಾಂಕ: 23-11-2020ರಂದು ಆ�ೇಶ ಬಂ'ರುವ\�ಾsಯೂ, ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( Oೕ�ನ ಮೂರು aೕಜ�ೆಗಳ 
ಅನು¢ಾqನ9ಾ s ಸದ" '�ಾಂಕಗRsಂತ ಮುಂyತXಾsÙೕ O. raೕ�v� ಸಂ�ೆ�Aೆ ಆ�ೇಶ �ೕಡ�ಾsರುತ1�ೆ ಎಂದು 
3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವ}ೇ �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ´ವಯ 2020-21�ೇ �ಾ�ನ �ಾZತಕ ಮತು1 �ಾZತ9ೋತ1ರ 
ಪದ	 ಪ7Xೇ#ಾ3 LಾQ3ಯನುZ 9ಾ�ೇಜು/ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 	�ಾಗಗRಂದ ಪ<ೆದು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಲಭ� ಸವW�ನುZ 
ಬಳ?9ೊಂಡು ಅ��ೋª Lಾ8 ವರ' �ೕಡಲು O.9ಾ�ಂಪj Lಾ��ೇ¼Oಂ� ಸಂ�ೆ�Aೆ '�ಾಂಕ:06-02-2021ರಂದು 
3R?ದು®, ಸ9ಾWರದ ��ೇWಶನ ?�ೕಕ"?ದ ನಂತರ ಕ7ಮ ವQ?ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಅಲ(�ೆ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯWಗRAೆ 
ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ O.ಆk7W� °ೆ9ಾZಲhೕjರವರ �ೇXೆಯನುZ 2015 "ಂದ 2020ರವ}ೆAೆ ಪ<ೆಯ�ಾsದು®, ಸದ" 
ಸಂ�ೆ�ಯವ}ೊಡ�ೆಯ ಕ}ಾರು ಅವG ಮುsಯುವ 4ದ�ೇ O.raೕhv� ಸಂ�ೆ�aಡ�ೆ Hೊಸ ಕ}ಾರು Lಾ89ೊಂಡು 

ಮುಂಗಡ �ಾವ3?ರುವ ಔyತ�,ೆ ಸÝಷqXಾಗುವ\'ಲ(. Hೆ�. ಆ�. ಎಂ. ಎj Hಾಗೂ ಪ"ೕ.ಾ ಪ7r7ÙಗRAಾs Hೊಸ ತಂ,ಾ7ಂಶ 

ಒದsಸುವ ಬAೆS ಸ9ಾWರ'ಂದ Qಂ�ೆÙೕ 3R? ತರDೇ3 �ೕ8�ಾ®ಗೂ� ಈ 	ಷಯಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದ ತಂ,ಾ7ಂಶಗಳ �ೈ�ೆ´� 
ಶುಲ 9ಾ s O.raೕ�v� ಸಂ�ೆ�Aೆ ಮುಂಗಡ �ಾವ3?ರುವ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ನ<ೆಯು ಸಂಶ�ಾಸÝಧ XಾದXಾsರುತ1�ೆ. 

      QೕAೆ ಸ9ಾWರ'ಂದ �ೕಡುವ ಉyತ ತಂ,ಾ7ಂಶಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ�( ಅಳವ8?9ೊಳ5Cವಂ,ೆ ಸೂy?ದ®ರೂ 
ಸಹ �ಾರದಶWಕ,ೆಯ �ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ O.raೕ�v� ಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆ ಒಡಂಬ89ೆ 
Lಾ89ೊಂಡು �ಾವ3ಸ�ಾsರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.1,50,68,600-00 ಗಳನುZ ಈ ನಷì9ೆ  9ಾರಣ}ಾದ ಅG9ಾ"ಗRಂದ ವಸೂ�? 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �GAೆ ಜO Lಾಡಲು Hಾಗೂ ಸಂಬಂG?ದ ಅG9ಾ" ಮತು1 �ೌಕರರ 	ರುದJ ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ 
ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ.    

15. 15. 15. 15. ಅನು�ಾನಗಳಅನು�ಾನಗಳಅನು�ಾನಗಳಅನು�ಾನಗಳ    LಾಗWLಾಗWLಾಗWLಾಗW    ಪಲ(ಟಪಲ(ಟಪಲ(ಟಪಲ(ಟ    

15151515.1.1.1.1    �ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ    9ಾಯWಕ7ಮ9ೆ 9ಾಯWಕ7ಮ9ೆ 9ಾಯWಕ7ಮ9ೆ 9ಾಯWಕ7ಮ9ೆ     ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ    ಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZ    �ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ�    �GAೆ�GAೆ�GAೆ�GAೆ    ವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆ    Lಾ8ರುವLಾ8ರುವLಾ8ರುವLಾ8ರುವ    ಕು"ತುಕು"ತುಕು"ತುಕು"ತು::::    

 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮದ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಮತು1 Dಾ�ಂv �ಾj ಪುಸ1ಕ (:ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�: 
10094966504)ವನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಸದ" Dಾ�ಂv :ಾ,ೆYಂದ 		ಧ '�ಾಂಕಗಳಂದು ಈ 9ೆಳsನ 	ವರಗಳಂ,ೆ ಒಟುq 
ರೂ.57,00,000/-ಗಳ ಅನು�ಾನವನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ಾLಾನ� :ಾ,ೆAೆ ವAಾWವ/ೆ Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ.  

ಕ7.ಸಂ ವAಾWವ/ೆ�ಾsರುವ :ಾ,ೆ 	ವರ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ� '�ಾಂಕ 4ತ1 
1 General Cash Book(Vijaya Bank) 112401010000284 29.08.2019 50,00,000 
2 General Cash Book(SBI Bank) 10094965034 30.04.2019 7,00,000 

ಒಟುq 57,00,000 
 aೕಜ�ೆಯ LಾಗW ಸೂyಯಂ,ೆ ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ �ಾವ 9ಾಯWಕ7ಮ9ೆ  ;ಡುಗ<ೆ�ಾs,ೊ1ೕ ಆ�ೇ 
9ಾಯWಕ7ಮ9ೆ  Xೆಚu LಾಡDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಇತ}ೆ aೕಜ�ೆಗಳ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆಗRAೆ ಅಥXಾ Dಾ�ಂv  :ಾ,ೆಗRAೆ ಅನು�ಾನವನುZ 
LಾಗW ಪಲ(ಟ Lಾ89ೊಂಡು ಬಳಸಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(. ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ 9ಾÙ®-2000ರ ಪ7ಕರಣ-
48(4)ರ ಪ79ಾರ, 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ ಸ9ಾWರದ ಪೂXಾWನುಮ3 ಇಲ(�ೆ ಹಣವನುZ ಇತರ ಉ�ೆ®ೕಶಗRAಾs LಾಗW ಪಲ(ಟ 
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Lಾಡತಕ ದಲ( ಎಂದು 3R?ದ®ರೂ ಅನು�ಾನವನುZ ವAಾWವ/ೆ Lಾ89ೊಂ8ರುವ\ದ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಸೂಕ1 	ವರ/ೆ 
�ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ  ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 208/2021-22 ': 06.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs ರೂ.50.00ಲ^ಗಳ5 
ಕಣ1`Ý�ಂದ 	ಜಯDಾ�ಂv �ಾLಾನ��G :ಾ,ೆAೆ ವAಾWವ/ೆ�ಾsರುವ\�ಾs Hಾಗೂ ರೂ.7.00 ಲ^ಗಳನುZ <ಾ. ಪ79ಾ�
ಕಂಪೂ�ಟ� �ೈ´� �ಾಗ, ಇವ"Aೆ 8.	.ಎj 9ಾ�ಾWAಾರ ಆaೕhಸಲು ಮಂಜೂರು Lಾ8 ವAಾWY?ರುವ\�ಾs 
3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಈ 4ತ1ವ\ ಸಂಬಂGತ :ಾ,ೆಗRAೆ Qಂಭ"9ೆ�ಾsರುತ1�ೆ. 9ೇಂದ7/ }ಾಜ�/ ಇತ}ೆ ಅಂಗ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ 
ಮಂಜೂ}ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ aೕಜ�ೆಗಳ LಾಗWಸೂyಯನುZ ಉಲ(ಂzಸ�ೇ ಉ�ೆ®ೕ]ತ 9ಾಯWಗRAೆ Lಾತ7Xೇ 
ಉಪaೕsಸಲು ಸೂy?�ೆ.  

15.215.215.215.2    �ಯಂತ7ಣ	ಲ(ದ�ಯಂತ7ಣ	ಲ(ದ�ಯಂತ7ಣ	ಲ(ದ�ಯಂತ7ಣ	ಲ(ದ    ಆಂತ"ಕಆಂತ"ಕಆಂತ"ಕಆಂತ"ಕ    ವAಾWವ/ೆಗಳ5ವAಾWವ/ೆಗಳ5ವAಾWವ/ೆಗಳ5ವAಾWವ/ೆಗಳ5(Uncontrolled Internal Fund Transfers) 

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 190 Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳನುZ 9ಾಯWಕ7ಮಗRಗನುಗುಣXಾs 

�ವWQಸ�ಾಗು31�ೆ. ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಒಂದು :ಾ,ೆYಂದ ಮ,ೊ1ಂದು :ಾ,ೆAೆ �GಯನುZ ಆAಾA Sೆ ಹಣವನುZ ಈ :ಾ,ೆಗಳ ನಡುXೆ 

ವAಾWY?ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. QೕAೆ ವAಾWವ/ೆ Lಾ8ರುವ 4ತ1 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ರೂ.224,87,77,757/-

ಗæಾsರುತ1�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-10ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. ಆದ}ೆ ಈ ಬAೆಯ ವAಾWವ/ೆಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �ಾವ\�ೇ 

ಅGಕೃತ ವQ /�ಾಖ�ೆಯನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( �ವWQ?ರುವ\'ಲ(. QೕAೆ 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ 		ಧ �Gಗಳ ಆಂತ"ಕ 

ವAಾWವ/ೆಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �ಾವ\�ೇ ವQಯನುZ �ವWQಸ'ರುವ\ದ"ಂದ, ಈ �ಾ�ನ�( ಆಂತ"ಕXಾs 

ವAಾWವ/ೆAೊಂಡ 4ತ1ಗಳ �ಖರ 	ವರಗಳನುZ 3Rಯಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. QೕAಾs �ೆಕ  ಪತ7 �ವWಹ/ೆಯ�( ಕೂಡ 

�ೋಪ ಉಂ°ಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಆVWಕ ನಷq ಉಂ°ಾಗುವ �ಾಧ�,ೆಗಳನುZ ಅಲ(ಗæೆಯುವಂ3ಲ(. ಅ�XಾಯWXಾs 

ಆಂತ"ಕ �G ವAಾWವ/ೆ LಾಡDೇ9ಾದ ಸಂದಭWದ�( ಸ^ಮ �ಾ7G9ಾರ Hಾಗೂ ಅನು�ಾನ �ೕ8ದ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ 

ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆದು 9ೊಂಡು ವQಯ�( �ಾಖ�?, ನಂತರ ಆ ಬAೆS ಕ7ಮ ವQಸುವ\ದು ಸೂಕ1Xಾsರುತ1�ೆ. �'Wಷì 

9ಾಯWಕ7ಮ/ ಉ�ೆ®ೕಶ9ಾ s ,ೆ}ೆದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯ�(ನ ಹಣವನುZ ಸದ" 9ಾಯWಕ7ಮದ ಉ�ೆ®ೕಶ9ೆ  Lಾತ7Xೇ ಬಳಸ 

Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ಾವ\�ಾದರೂ 9ಾಯWಕ7ಮದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯ�( ಅನು�ಾನ ಲಭ�	ಲ('�ಾ®ಗ 

ಮ,ೊ1ಂದು 9ಾಯWಕ7ಮದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆYಂದ ಅನು�ಾನವನುZ �ಾವ\�ೇ �ಯಂತ7ಣ	ಲ(�ೆ ವAಾWYಸು31ರುವ\ದು 

ಸಮಥW�ೕಯXಾದ ಕ7ಮXಾsರುವ\'ಲ(. 

15.3 9ೆನ}ಾ Dಾ�ಂv9ೆನ}ಾ Dಾ�ಂv9ೆನ}ಾ Dಾ�ಂv9ೆನ}ಾ Dಾ�ಂv    ((((�ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ�))))    :ಾ,ೆYಂದ ಎj:ಾ,ೆYಂದ ಎj:ಾ,ೆYಂದ ಎj:ಾ,ೆYಂದ ಎj....;;;;....ಐ ಮಂಗಳಗಂAೋ37 :ಾ,ೆAೆಐ ಮಂಗಳಗಂAೋ37 :ಾ,ೆAೆಐ ಮಂಗಳಗಂAೋ37 :ಾ,ೆAೆಐ ಮಂಗಳಗಂAೋ37 :ಾ,ೆAೆ    ಹಣಹಣಹಣಹಣ    ವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆ    �ಾಗ'ರುವ\ದು�ಾಗ'ರುವ\ದು�ಾಗ'ರುವ\ದು�ಾಗ'ರುವ\ದು....    
2019-20�ೇ �ಾ�ನ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( Aೋo9ೊಪÝದ�(ರುವ 9ೆನ}ಾ Dಾ�ಂvನನನನ�( �XಾWQಸ�ಾsರುವ 

h.ಆ�.ಐ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�: 0686101018001ರ ನಗದು ಪುಸ1ಕವನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ರೂ.12,98,700/-ಗಳನುZ ಎj.;.ಐ 

ಮಂಗಳಗಂAೋ37ಯ�(ರುವ 	ಶ�	�ಾ��ಯಲಯದ h.ಆ� .ಐ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�:100949664809ೆ  ವAಾWವ/ೆ Lಾ8ರುವ\�ಾs 

Xೆಚu ,ೋ"ಸ�ಾs�ೆ. 

ಮಂಗಳಗಂAೋ37ಯ�(ರುವ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ Xೆಚuದ :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�:10094966480ರ ನಗದು ಪುಸ1ಕ ಮತು1 Dಾ�ಂv  

�ಾj  ಪುಸ1ಕವನುZ ಪ"#ೆ$ೕGಸ�ಾs ಸದ" 4ತ1ವ\ ಈ Dಾ�ಂv  :ಾ,ೆAೆ ಜO�ಾಗ'ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. QೕAೆ 

ವAಾWವ/ೆAೊಂಡ ಹಣ ಜO�ಾಗ'ರುವ\ದ9ೆ  ಸÝlqೕಕರಣ �ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ಸಂ:ೆ�: 149/2021-

22 '�ಾಂಕ:26-10-2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1.  

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 	,ಾ1G9ಾ"ಗಳ5 ತಮµ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: ಮಂ	.ಹ	.2021-22,':20-11-2021ರ�( 

Aೋo9ೊಪÝದ�(ರುವ 9ೆನ}ಾ Dಾ�ಂvನನನನವರು �ೕ8ರುವ 8.8 ಕæೆದು Hೋsರುವ\ದ"ಂದ ಸದ" Dಾ�ಂv ನವ}ೊಂ'Aೆ ಪತ7 

ವ�ವHಾರ Lಾ8 '�ಾಂಕ: 16.11.2021ರಂದು ರೂ.12,98,700ಗRAೆ 88ಯನುZ ಪ<ೆದು 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ Dಾ�ಂv  :ಾ,ೆ 

ಸಂ:ೆ�:100949664809ೆ  ಜO Lಾಡ�ಾs�ೆ ಎಂದು ಉತ1"? ಜO Lಾ8ರುವ\ದ9ೆ  ಚಲ´ ನ ಪ73 Hಾಗೂ ಹಣ 

ಜO�ಾsರುವ\ದ9ೆ  Dಾ�ಂv  �ಾj  ]ೕ� ನ ಪ73ಯನುZ Hಾಜರು ಪ8?ರು,ಾ1}ೆ. �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�? 	Nಾರ/ಾ 

ಪತ7 �ೕ8ದ ನಂತರ ಈ ಬAೆS ಕ7ಮ9ೈAೊಂಡು ಒಂದು ವಷW, ಐದು 3ಂಗಳ5, 15 'ನ 	ಳಂಬXಾs ಜO Lಾಡುವ\ದರ ಮೂಲಕ 
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	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಆVWಕ ನಷq ಉಂಟು Lಾ8ರುವ\ದ"ಂದ ಈ 4ತ1 ರೂ.12,98,700ಗRAೆ ಆ ಸಮಯದ�( ಎj .;.ಐನ�( 
�]uತ |ೇವoಗRAೆ �ೕಡು31ದ® ಬ8¡ಯ ದರ XಾlWಕ #ೇ. 7ರಂ,ೆ ಬ8¡ಯ 4ತ1 ರೂ. 1,51,515/-ಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 
	,ಾ1G9ಾ" Hಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟq ಅG9ಾ"ಗRಂದ ವಸೂ�? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Dಾ�ಂv  :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾಡಲು ಸೂy?�ೆ. 

15.415.415.415.4    }ಾl~ೕಯ}ಾl~ೕಯ}ಾl~ೕಯ}ಾl~ೕಯ    ಉಚ�ತಮಉಚ�ತಮಉಚ�ತಮಉಚ�ತಮ    ]^ಣ]^ಣ]^ಣ]^ಣ    ಅ��ಾನಅ��ಾನಅ��ಾನಅ��ಾನ    aೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆAೆAೆAೆAೆ    ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ    ಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZ    �ಾLಾನ��GAೆ�ಾLಾನ��GAೆ�ಾLಾನ��GAೆ�ಾLಾನ��GAೆ    ವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆವAಾWವ/ೆ    
Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು. . . .     

 
2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( }ಾl~ೕಯ ಉಚ�ತಮ ]^ಣ ಅ��ಾನ aೕಜ�ೆAೆ ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನದ 4ತ1ದ�( 

ರೂ. 5.00 9ೋkಗಳನುZ '�ಾಂಕ:30.12.2019ರ�( �ಾLಾನ� �G :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ� 100949650349ೆ  ವAಾWYಸ�ಾs�ೆ.  
aೕಜ�ೆಯ LಾಗWಸೂy ಸಂ: 16.1(4) ರಂ,ೆ aೕಜ�ೆAೆ ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ Dೇ}ೆ ಉ�ೆ®ೕಶ9ೆ  ವAಾWವ/ೆ 
Lಾಡಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ( Hಾಗೂ ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� 	ಶ�	�ಾ��ಲಯಗಳ 9ಾÙ®----2222000ರರರರ    ಪ7ಕರಣ----48(4))))ರ ಪ79ಾರ, 	ಶ� 
	�ಾ�ಲಯವ\ ಸ9ಾWರದ ಪೂXಾWನುಮ3 ಇಲ(�ೆ ಹಣವನುZ ಇತರ ಉ�ೆ®ೕಶಗRAಾs LಾಗWLಾಗWLಾಗWLಾಗW ಪಲ(ಟಪಲ(ಟಪಲ(ಟಪಲ(ಟ Lಾಡುವಂ3ಲ(Lಾಡುವಂ3ಲ(Lಾಡುವಂ3ಲ(Lಾಡುವಂ3ಲ(. . . . 
QೕsQೕsQೕsQೕsದ®ರೂದ®ರೂದ®ರೂದ®ರೂ LಾಗWಸೂyಗಳ5 Hಾಗೂ 9ಾÙ® ಉಲ(ಂz? ಅನು�ಾನವನುZ ವAಾWವ/ೆ Lಾ8ರುವ\ದ9ೆ  ಸÝlqೕಕರಣ �ೕಡುವಂ,ೆ 
9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಸಂ:ೆ�: 200/2021-22/02.11.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಇದ9ೆ  ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗಳ5 '�ಾಂಕ 16.11.2021ರ 
ಪತ7 ಸಂ:ೆ� ಮಂ	/ಹ	/2021-22/ಹ21ರ�( �ಾLಾನ��GAೆ ವAಾWವ/ೆ Lಾಡ�ಾದ ರೂ.5.009ೋk 4ತ1ವನುZ }ಾl~ೕಯ 
ಉಚ�ತಮ ]^ಣ ಅ��ಾನ aೕಜ�ೆಯ :ಾ,ೆAೆ ಮರುವAಾWYಸಲುಕ7ಮ9ೈAೊಳC�ಾs�ೆ HೇRರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ '�ಾಂಕ 
10.01.2020ರ�( ರೂ.3.00 9ೋkಗಳ5 Lಾತ7 ರೂ�ಾ :ಾ,ೆಸಂ:ೆ� 30013822333Aೆ ಜO ಆsರುತ1�ೆ. Dಾr ಉRದ 
ರೂ.2.009ೋkಗಳ5 }ಾl~ೕಯ ಉಚ�ತಮ ]^ಣ ಅ��ಾನ aೕಜ�ೆಯ :ಾ,ೆAೆ ಜOಆsರುವ 	ವರಗಳನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧನAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ ಇನುZ ಮುಂ�ೆ aೕಜ�ೆ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ LಾಗWಸೂyಯನುZ 
ಉಲ(ಂz? �ಾವ\�ೇ ಅನು�ಾನ ವAಾWವ/ೆLಾಡ�ೇ ಇರಲು Hಾಗೂ Dಾr ಉR'ರುವ ರೂ 2.009ೋk ಅನು�ಾನವನುZ 
ರೂ�ಾ :ಾ,ೆAೆ ವAಾWವ/ೆ Lಾ8ದ LಾQ3ಯನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ ಒದsಸುವ\ದು. QೕAಾs LಾಗWಸೂyಯನುZ 
ಉಲ(ಂz? ಹಣ ವAಾWವ/ೆ Lಾ8ರುವ ಅG9ಾ"ಗಳ5 ಮತು1 ?ಬ¹ಂGಗಳ 	ರುದ® ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

16161616. Dಾ(vDಾ(vDಾ(vDಾ(v Aಾ7ಂ�Aಾ7ಂ�Aಾ7ಂ�Aಾ7ಂ� 
XಾlWಕ �ೆಕ  ಪತ7ದ ಪ79ಾರ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ Dೋಧಕ ಮತು1 Dೋಧ9ೇತರ ?ಬ¹ಂ'ಗಳ 

Xೇತನ ಭ,ೆ�ಗಳನುZ �ಾವ3ಸಲು }ಾಜ� ಸ9ಾWರ'ಂದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಮಂಜೂ}ಾs ;ಡುಗ<ೆ�ಾsರುವ Dಾ(v Aಾ7ಂ�
ಅನು�ಾನ Hಾಗೂ ಅದರ Xೆಚuಗಳ ಅಂr ಅಂಶಗಳ5 ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3Xೆ. 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    ಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನ    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    
	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5    4ತ14ತ14ತ14ತ1    	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5    4ತ14ತ14ತ14ತ1    

01 Dಾ(v Aಾ7ಂ� 52,25,00,000 Xೇತನ & ಭ,ೆ�ಗಳ �ಾವ3 58,34,72,572 

    
Oೕ�ನ 9ೋಷìಕದ ಅನು�ಾರ ಸ9ಾWರ'ಂದ ?�ೕಕೃತXಾದ ಅನು�ಾನ ರೂ.52,25,00,000ಗಳ�( 

ರೂ.58,34,72,572Xೆಚuಗæಾsದು®, ರೂ.6,09,72,572ಗಳ5 Hೆಚುuವ" XೆಚuXಾsರುತ1�ೆ. ಈ Hೆಚುuವ" XೆಚuವನುZ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ ಆಂತ"ಕ ಸಂಪನೂµಲ'ಂದ ಭ"?ರು,ಾ1}ೆ. 

 
17.17.17.17.    9ೇಂದ79ೇಂದ79ೇಂದ79ೇಂದ7    ಸ9ಾWರಸ9ಾWರಸ9ಾWರಸ9ಾWರ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ ಧನಧನಧನಧನ ಸHಾಯಸHಾಯಸHಾಯಸHಾಯ ಆaೕಗದ ಅನು�ಾನಗಳ5ಆaೕಗದ ಅನು�ಾನಗಳ5ಆaೕಗದ ಅನು�ಾನಗಳ5ಆaೕಗದ ಅನು�ಾನಗಳ5....  

 
 17.1 }ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನದ8  ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ aೕಜ�ಾaೕಜ�ಾaೕಜ�ಾaೕಜ�ಾ    LಾಗWಸೂyಗRAೆLಾಗWಸೂyಗRAೆLಾಗWಸೂyಗRAೆLಾಗWಸೂyಗRAೆ    	ರುದJXಾs	ರುದJXಾs	ರುದJXಾs	ರುದJXಾs    

�]uತ�]uತ�]uತ�]uತ    |ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(|ೇವoಯ�(    ಹೂ89ೆಹೂ89ೆಹೂ89ೆಹೂ89ೆ    Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು.... 

 XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ದ ಪ79ಾರ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಆರಂಭದ�( �ಾರತ ಸ9ಾWರದ Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲ ಅ�ವೃ'J 
ಮಂ,ಾ7ಲಯದ ಉನZತ ]^ಣ ಇ�ಾ:ೆಯು }ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನದ8 ರೂ.17,22,292ಗಳ ಆರಂ�ಕ ]ಲು  ರೂ. 
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5,00,00,000ಗಳ ಅನು�ಾನ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ�	�ಾ�ಲಯ9ೆ  ;ಡುಗ<ೆ�ಾsರುತ1�ೆ. ಇದಲ(�ೆ |ೇವoಗಳ Oೕ�ನ ಬ8¡ ರೂ. 
2,10,779ಗಳ5 Hಾಗೂ ಉR,ಾಯ :ಾ,ೆಯ�( �ಾ7ಪ1Xಾದ ಬ8¡ ರೂ.3,55,429ಗಳ5, ಇತ}ೆ 4ತ1 ರೂ.21,523ಗಳ5 
?�ೕಕೃ3�ಾsರುತ1�ೆ. ಈ ಅವGಯ�( |ೇವoಗಳನುZ Qಂಪ<ೆದ 4ತ1 ರೂ.15,09,60,000ಗRದು®, ಒಟುq ಲಭ�,ೆ ರೂ. 
20,32,70,020ಗæಾsರುತ1�ೆ. 

ಈ 4ತ1'ಂದ ರೂ.500.00ಲ^ಗಳನುZ h.ಆ�.ಎ :ಾ,ೆAೆ ,ಾ,ಾ �ಕXಾs ವAಾWವ/ೆ Lಾ89ೊಂಡು ರೂ. 
300.00ಲ^ಗಳನುZ Lಾತ7 Qಂಭ"9ೆ Lಾ8ದು®, ಆ8�  ಸಂಧಭWದ�( Dಾr 4ತ1 ರೂ.200.00ಲ^ಗಳ5 ಇನೂZ 
Qಂಭ"9ೆ�ಾsರುವ\'ಲ(. QೕAಾs Qಂಭ"9ೆ�ಾಗದ 4ತ1 ರೂ.200.00ಲ^ಗಳನುZ Hೊರತುಪ8? aೕಜ�ೆಯ :ಾ,ೆಯ�( 
ರೂ.18,32,70,020ಗಳ5 Lಾತ7 ಲಭ�	ದು®, ಸದ" �ಾ�ನ�( ರೂ.20,15,353ಗಳನುZ Lಾತ7 Xೆಚu Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ. QೕAೆ 9ೇಂದ7 
ಸ9ಾWರದ ಮಹತ�ದ aೕಜ�ೆ ರೂ�ಾದ ಅ8 ;ಡುಗ<ೆ Lಾ8ರುವ ಅನು�ಾನವನುZ �ಗ'ತ ಅವGaಳAೆ aೕಜ�ೆ 
ಉ�ೆ®ೕಶಗRAೆ ಬಳ9ೆ Lಾ8 9ೊಳC�ೇ ಇರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾsದು®, ಲಭ� ಅನು�ಾನವನುZ ಉ�ೆ®ೕ]ತ 9ಾಯWಕ7ಮಗRAೆ ಬಳ? 
9ೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

17.217.217.217.2    }ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನ}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನ}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನ}ಾl~ೕಯ ಉಚuತ� ]^ಣ ಅ��ಾನ    aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8    �ಾ^ �ಾ^ �ಾ^ �ಾ^     yತ7�wW?ರುyತ7�wW?ರುyತ7�wW?ರುyತ7�wW?ರುವ\ದುವ\ದುವ\ದುವ\ದು....    
    
        2019-20 �ೇ �ಾ�ನ�( ರೂ�ಾರೂ�ಾರೂ�ಾರೂ�ಾ    ಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನ    ಬಳ?9ೊಂಡುಬಳ?9ೊಂಡುಬಳ?9ೊಂಡುಬಳ?9ೊಂಡು    ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ�	�ಾ�ಲಯದಬAೆS �ಾ^  yತ7 ತ�ಾ"ಸಲು 
ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq        ರೂರೂರೂರೂ....2,90,200-00ಗಳನುZ 		ಧ ಏ·ೆ��ಗRAೆ �ಾವ3 Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ. 

1. �ಾ^yತ7ದ 	8aೕ ಶ$kಂÀ Lಾ8ರುವ Xೆಚu - ರೂ.97000-00, ಧ�ಾ�ೇಶ  ಸಂ:ೆ� 251483 '�ಾಂಕ 
03.10.2019 ,ಕೃಷÚಪ7�ಾ³ ;,Áಲಂ Oೕಕ�, Dೆಂಗಳ�ರು 

2. �ಾ^ yತ7ದ ? ��q ಮತು1 Xಾè� ಓವ� Lಾ8ರುವXೆಚu- ರೂ .96000-00, ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� 251484 '�ಾಂಕ 
03.10.2019, }ೋQÄ ;.ಆ�. Áಲಂ Oೕಕ� Dೆಂಗಳ�ರು 

3. �ಾ^  yತ7ದ 	8aೕ ಶ$kಂÀ, Aಾ7Áv� ·ೊ,ೆAೆ ಎ8kಂÀ Lಾ8ದ Xೆಚu- ರೂ.97200-00, ಧ�ಾ �ೇಶ ಸಂ:ೆ�        
      251486 '�ಾಂಕ 03.10.2019, ]7ೕ ಮಧು}ಾ Hೆಗ<ೆ, ಅ�ಾವರಣ, ಪುತೂ1ರು ,ಾಲೂ(ಕು,  
 

          ಸದ" �ಾ^ yತ7 �wWಸುವ\ದ9ಾ s   °ೆಂಡ� ಕ}ೆ'ರುವ ಬAೆS �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ ಒದsಸಲು 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 
ಸಂ:ೆ� 73/2021-22/27.09.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1.ಇದ9ೆ  ರೂ�ಾ ಸಂaೕಜಕರು, ಮಂ.	.	. ಇವರು '�ಾಂಕ 16.11.2021ರ 
ತಮµ ಪತ7 ಸಂ:ೆ� MU/PMEB/RUSA/2020-21/151ರ�( �ಾ^ yÄರ �wWಸುವ ಸಂದಭWದ�( y37ೕಕರಣ, ? �øq ಮತು1 
Xಾè� ಓವ� ಮತು1 Aಾ7Áv�Aೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಸಮಯ ಕ8O ಇದು®ದ®"ಂದ �ಾ^ yತ7ದ�( ಪ"o3 Hೊಂ'ದ® Dೇ}ೆDೇ}ೆ 
ಸಂ�ೆ�ಯವ"ಂದ ದರ ಪkq ಗಳನುZ ಪ<ೆದು 9ೊಂಡು, ಕ8O ದರ ನಮೂ'?ದವ"Aೆ 9ಾ�ಾW�ೇಶ �ೕಡ�ಾs�ೆ ಎಂದು 
ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ.ಆದ}ೆ ರೂಸ aೕಜ�ೆಯ8 ಈ "ೕ3 �ಾ^  yತ7 �wWಸಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ ಬA Sೆ �ಾವ\�ೇ 
�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(Xಾದ®"ಂದ ಈ Dಾಬು1 Xೆಚu Lಾ8ರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.2,90,200ಗಳನುZ 
ಆ.ೇಪ/ೆಯ�("?�ೆ. 

17.17.17.17.3333    ಯುಯುಯುಯು....hhhh....????    12121212�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    aೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆಯ8ಯ8ಯ8ಯ8    ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ    ಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZ    ಬಳ?ಬಳ?ಬಳ?ಬಳ?    9ೊಳC�ೆ9ೊಳC�ೆ9ೊಳC�ೆ9ೊಳC�ೆ    ಬ8¡ಬ8¡ಬ8¡ಬ8¡    ಸQತಸQತಸQತಸQತ    Qಂ'ರುs?ರುQಂ'ರುs?ರುQಂ'ರುs?ರುQಂ'ರುs?ರುವ\ದುವ\ದುವ\ದುವ\ದು....    
    
 ಯು.h.? 12121212�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    aೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆ    :ಾ,ೆ (:ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�: 32606105169)ಯ ನಗದು ಪುಸ1ಕ, Dಾ�ಂv �ಾj ಪುಸ1ಕ ಮತು1 
ಓಚ�ಗಳ ಪ"]ೕಲ�ೆಯ�( ಯು.h.?. 12�ೇ 	#ೇಷ aೕಜ�ೆಯ8ಯ�( 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ 9ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು ಇ�( 
ಮQæಾ ವಸ3 ಗೃಹ �LಾWಣ9ೆ  ಒಟುq ರೂ.40,00,000/-ಗಳ5 ಮಂಜೂ}ಾsದು®, ಈ Dಾಬು1 4ದಲ ಕಂ3ನ 4ತ1 
ರೂ.20,00,000/-ಗಳ5 ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: 018030 ':19.05.2015ರ�( ;ಡುಗ<ೆ�ಾsರುತ1�ೆ.  

 ಯು.h.?. ಪತ7ಸಂ:ೆ�: ಡಬೂ( Hೆ� 438/2014-15 9ೆಎಎಂಎ 004/ಯುh?-ಎjಡಬೂ( ಆ�ಓ '�ಾಂಕ:09.03.2015ರ 
ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�: 10ರ�(ನ ಷರ31ನಂ,ೆ ಅನು�ಾನವನುZ ಬಳ9ೆ Lಾ8 9ೊಳC'ದ®}ೆ #ೇ.10ರ (XಾlWಕ) ಬ8¡aಡ�ೆ ಅನು�ಾನವನುZ 
Qಂ'ರುsಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. 
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 ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 2015 "ಂದ 2019 ರ ವ}ೆAೆ ಉ�ೆ®ೕ]ತ 9ಾಯW9ೆ  ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ 
ಬಳ9ೆ Lಾ89ೊಳCಲು 	ಫಲXಾದದ®"ಂದ, 	.	ಯ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: ಮ	/ಹ�/ ಯು.h.?. 12�ೇ aೕಜ�ೆ/2019-20/ಹ2/396 
'�ಾಂಕ:29.05.2019 ಮತು1 ಮ	/8ಇ	/34/2014-15/81 ':23.03.2019ರನ�ಯ ಬ8¡ ಸQತ ರೂ.23,21,664/- ಗಳನುZ (ಅಸಲು 
20,00,000+ಬ8¡3,21,664)) 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ ಧನ ಸHಾಯ ಆaೕಗ9ೆ  Qಂ'ರುsಸ�ಾsರುತ1�ೆ. . . . ಈ ಕು"ತು    ಸೂಕ1 
	ವರ/ೆಯನುZ �ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ  ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:130/2021-22 ': 25.10.2021 ರ�( 9ೋರ�ಾs �ಾವ\�ೇ 
ಉತ1ರವನುZ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. 

ಮೂಲ ಭೂತ �ೌಕಯWದ ಅ�ವೃ'JAಾs ಮಂಜೂ}ಾದ ಅನು�ಾನವನುZ ಸದ¹ಳ9ೆ Lಾ89ೊಳC�ೇ 
Qಂ3ರುs?ರುವ\ದ"ಂದ ಮQæಾ 	�ಾ�VWಗRAೆ ವಸ3 �ೌಲಭ� ಒದsಸುವ ಸ9ಾWರದ ಆಶಯಗಳ5 ಈ<ೇ"ದಂ,ಾsರುವ\'ಲ(. 
	ಶ�	�ಾ��ಲಯದಆಡRತವಗWವ\ವಸ3ಗೃಹ�LಾWಣ9ಾಯWವನುZaೕhತXಾs9ೈAೊಳC�ೆ,ಹಣವನುZ 2015 "ಂದ 2019 ರ 
ವ}ೆಗೂ Dಾ�ಂvನ ಉR,ಾಯ :ಾ,ೆಯ�( ಉR? 9ೊಂ8ದು®, ಅನವಶ�ಕXಾs Dಾ�ಂrನ�( ಈ ಅನು�ಾನದ Oೕ�ೆ Dಾ�ಂrನ�( 
�ಾ7ಪ1Xಾದ ಬ8¡sಂತ Hೆಚುu ಬ8¡ಯನುZ ಯು.h.?Aೆ �ಾವ3?ದಂ,ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ®"ಂದ ಈ �ೋಪ9ೆ  9ಾರಣ}ಾದವ"ಂದ 
ಬ8¡ಯ 4ತ1ವನುZ ವಸೂ�ಸಲು ಪ"]ೕ�ಸಬಹು�ಾs�ೆ. 

17.17.17.17.4444    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯ	�ಾ��ಲಯದದದದ    ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ aೕಜ�ೆಗಳಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ aೕಜ�ೆಗಳಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ aೕಜ�ೆಗಳಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ aೕಜ�ೆಗಳ    ಅನು¢ಾqನದಅನು¢ಾqನದಅನು¢ಾqನದಅನು¢ಾqನದ�( ಕಂಡುಬಂದ ನೂ�ನ,ೆಗ�( ಕಂಡುಬಂದ ನೂ�ನ,ೆಗ�( ಕಂಡುಬಂದ ನೂ�ನ,ೆಗ�( ಕಂಡುಬಂದ ನೂ�ನ,ೆಗಳ5ಳ5ಳ5ಳ5. . . .     
9ೇ◌◌◌◌ಂಂಂಂದ7ದ7ದ7ದ7 ಸ9ಾWರದ 		ಧ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಹಲವ\ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ aೕಜ�ೆಗRAೆ ಅನು�ಾನ 

;ಡುಗ<ೆ�ಾsದು®, , , , ಈ aೕಜ�ೆಗRAೆ ಸಂಬಂGಬಂGಬಂGಬಂG?ದಂ,ೆ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, ಕಂಡುಬಂದ ನೂ�ನ,ೆಗಳನುZ 9ೆಳಕಂಡ 
9ೋಷìಕದ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 		ಧ aೕಜ�ೆಗಳ�( ಅನು�ಾನವನುZ ಬಳ?9ೊಳC'ರುವ\ದು, aೕಜ�ೆ ಮು9ಾ1ಯAೊಂ8ದ®ರೂ 
ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ ಪ7Lಾಣ ಪತ7ವನುZ �ಾ7aೕhತ ಸಂ�ೆ�ಗRAೆ ಸ�(ಸ'ರುವ\ದು, aೕಜ�ೆ ಅವG ಮು9ಾ1ಯAೊಂ8ದ®ರೂ 
ಮು9ಾ1ಯ ವರ' �ೕ8 Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯನುZ ಮು9ಾ1ಯAೊR?ರುವ\'ಲ(. QೕAೆ ಮಂಜೂರು Lಾ8?9ೊಂಡ aೕಜ�ೆಗಳ 
ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ ಚಟುವk9ೆಗಳನುZ ಮುಂದುವ}ೆಸ�ೆ ಮಧ�ದ�( ��(?ರುವ\ದು Hಾಗೂ �ಗGತ 9ಾ�ಾವGaಳAೆ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ 
ಅನು�ಾನ ;ಡುಗ<ೆ Lಾ8ದ �ಾ7G9ಾರಗRAೆ ಸ�(ಸ�ೇ ಇರುವ\ದ"ಂದ ಈ aೕಜ�ೆಗಳ�( ,ೊಡs?ದ 4ತ1ಗಳ5 ಅನು,ಾÝದಕ 
XೆಚuXಾಗುವ\ದರ ·ೊ,ೆAೆ 	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ #ೈ^oಕ Hಾಗೂ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ ಚಟುವk9ೆಗಳ5 ಕುಂ�ತ Aೊಂಡಂ,ಾಗುತ1�ೆ. 
ಇದ"ಂ�ಾs ಎ´.ಐ.ಆ� .ಎø  ಮತು1 �ಾ�v  ನಂತಹ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಗುಣಮಟq Lೌಲ�Lಾಪನ Lಾಡುವ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 
Lಾಪನ Lಾಡುವ ಸಂದಭWಗಳ�( 	ಶ�	�ಾ�ಲಯ9ೆ  QನZ<ೆ�ಾs, #ೈ^oಕ ಮತು1 ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ೆಗRAೆ �ೊ}ೆಯಬಹು�ಾದ 
ಆVWಕ �ೆರವ\ 9ೈ ತ`ÝHೋಗುವ ಸಂಭವ	ರುತ1�ೆ. ಸದ" ನೂ�ನ,ೆಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ 
ಮುಖ�ಸ�ರು/ಸಂaೕಜಕರು ಸೂಕ1 ಕ7ಮ9ೈAೊಳCಲು Hಾಗೂ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಸಂಬಂGತ ಸw3Yಂದ �ಯwತXಾs 
9ಾಯWಕ7ಮಗಳ Lೌಲ�Lಾಪನ Lಾಡಲು ಸೂy?�ೆ. 

 

....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    
�ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ

ಸಂ�ೆ�ಸಂ�ೆ�ಸಂ�ೆ�ಸಂ�ೆ�    
aೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯaೕಜ�ೆಯ    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    

ಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನ    
	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ    

ಮಂಮಂಮಂಮಂ. . . . 
ವಷWವಷWವಷWವಷW    

aೕaೕaೕaೕ. . . . 
ಅವGಅವGಅವGಅವG    

ಮಂಮಂಮಂಮಂ. . . . aೕaೕaೕaೕ    
4ತ14ತ14ತ14ತ1    

�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�(�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�(�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�(�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�(    ಕಂಡುಕಂಡುಕಂಡುಕಂಡು    
ಬಂದಬಂದಬಂದಬಂದ    ನೂ�ನ,ೆಗಳ5ನೂ�ನ,ೆಗಳ5ನೂ�ನ,ೆಗಳ5ನೂ�ನ,ೆಗಳ5    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    

1 
SERB, New 
Delhi 

“Water Quality Status 
of Lookapavani 
Microw watershed 
Mandya District, 
Karnataka, India” 

Dr. Yamuna 
S M, Dept. 
Of Marine 
Geology 

2013 3years 15,13,000/- 

'�ಾಂಕ: 10.12.2013 ರಂದು 
aೕಜ�ೆಯ 4ದಲ ಕಂ3ನ 
ಅನು�ಾನ ;ಡುಗ<ೆ�ಾsದ®ರೂ 
ಇದುವ}ೆ	ಗೂ aೕಜ�ೆಯನುZ 
�ಾ7ರಂ�?ರುವ\'ಲ( Hಾಗೂ 
ಅನು�ಾನವನುZ ಬಳ9ೆ Lಾ8ರು 
ವ\'ಲ(. 
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2 
DST-SERB, 
New Delhi 

“On the Distance 
parameter of a graph 
and its application” 

Dr.Kishori P 
Narayankar, 
Dept. Of 
Mathematics 

2013 3years 11,82,000/- 

2016ರ�( aೕಜ�ೆ ಮು9ಾ1ಯ 
Aೊಂ8ದ®ರೂ, :ಾ,ೆ ಯನುZ 
ಮು9ಾ1ಯAೊR?ರುವ\'ಲ(. ಈ 
ಬAೆS ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

3 
BRNS, 
Mumbai 

“Isolation and 
Characterization of 
novel radio 
protective flavonoids 
from 
tragiaInvolucrata” 

Dr.Chandra
shekar G 
Joshi, Dept. 
Of 
Biochemistr
y, 
ChikkaAluv
ara 

2013 3years 20,31,078/- 

2016ರ�( aೕಜ�ೆ ಮು9ಾ1ಯ 
Aೊಂ8ದ®ರೂ, :ಾ,ೆಯನುZ 
ಮು9ಾ1ಯ AೊR?ರುವ\'ಲ(. ಈ 
ಬAೆS ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

4 
BRNS, 
Mumbai 

“The effect of electron 
beam irradiation on 
Expression of ER 
stress genes and its 
modulatory role in 
oligodendrocytes and 
axon-glial cells 
interactions: Possible 
implications for 
demyelinating  
disorders” 

Dr. 
Mohammed 
Shafiul 
Mustak B, 
Dept. Of 
Applied 
Zoology 

2013 3 years 17,54,000/- 

2017ರ�( aೕಜ�ೆ ಮು9ಾ1ಯ 
Aೊಂ8ದ®ರೂ, :ಾ,ೆಯನುZ 
ಮು9ಾ1ಯAೊR?ರುವ\'ಲ(. ಈ 
ಬAೆS ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

5 
ICSSR-New 
Delhi 

“Agribusiness and 
Women: A Stride en 
Route for Rural 
Amplification – A 
Study of Selected 
Districts in the State 
of Karnataka” 

Dr.PreethiD
souzaDept 
of 
Commerce 

2018 3 years 8,00,000/- 

Grant in Aid bill Lಾತ7 

ಸ�(?ರು,ಾ1}ೆ. �ಾ7·ೆvq 

ಮುs'ದು® ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ 

ಪ7Lಾಣ ಪತ7 ಸ�(?ರುವ\'ಲ(.  

aೕಜ�ೆಯ ಸಂaೕಜಕರು 

ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ ಪ7Lಾಣಪತ7 

ಸ�(ಸಲು ಕ7ಮ9ೈ AೊಳCಲು 

ಸೂy?�ೆ. 

6 
SERB-New 
Delhi 

“Antinutrients free 
Tamarindus indica 
seeds based 
composite food 
formulation” 

Dr. B S 
Gunashree, 
PGC-
ChikkaAluv
ara- 
Microbiolog
y 

2019 3 years 43,23,409/- 

'. 23.08.2019ರಂದು ಅನು�ಾನ 
?�ೕಕೃ3?ದ®ರೂ   ಸಹ �ಾವ\�ೇ 
9ಾಯW ಚಟುವk9ೆಗಳನುZ 
ಆರಂ�?ರುವ\'ಲ(. ಈ ಬAೆS ಕ7ಮ 
ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

7 
ICSSR-New 
Delhi 

“A Study to Assess 
the Socio-Cultural 
and Political 
Dimensions and the 
Underlying 

Dr.Yashasw
ini B, Dept 
of Social 
Work 

2016 3years 10,00,000/- 

2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಅಂತ�9ೆ  
ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ ಪ7Lಾಣ ಪತ7 
ಸ�(?ರುವ\'ಲ(.  aೕಜ�ೆಯ 
ಸಂaೕಜಕರು ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ 
ಪ7Lಾಣಪತ7 ಸ�(ಸಲು ಕ7ಮ 9ೈ 
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Vulnerability, 
Discrimination and 
Social Exclusion of 
Transgender in 
Karnataka” 

AೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

8 
ICSSR-New 
Delhi 

“Women Workers 
and Wage Disparity 
in Urban Informal 
Sector: A Case Study 
of Construction 
Industry in  
Karnataka” 

Dr. V 
Ramakrishn
appa, 
CSEIP 

2017 3years 2,00,000/- 

2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಅಂತ�9ೆ  
ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ ಪ7Lಾಣ ಪತ7 
ಸ�(?ರುವ\'ಲ(.  aೕಜ�ೆಯ 
ಸಂaೕಜಕರು ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ 
ಪ7Lಾಣಪತ7 ಸ�(ಸಲು ಕ7ಮ 
9ೈAೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

9 
BRNS –
DAE 

“Synthesis and 
development of novel 
polymer with 
enhanced opto-
electronic property 
by gamma irradiation 
of meso-ionic 
compounds” 

Prof. 
Balakrishna
Kalluraya, 
Dept of 
chemistry 

2016 3years 31,35,400/- 

2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಅಂತ�9ೆ  
ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ ಪ7Lಾಣ ಪತ7 
ಸ�(?ರುವ\'ಲ(.  aೕಜ�ೆಯ 
ಸಂaೕಜಕರು ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ 
ಪ7Lಾಣ ಪತ7 ಸ�(ಸಲು ಕ7ಮ 9ೈ 
AೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

10 BRNS -DAE 

“Electron Beam 
irradiated polymeric 
materials for optp-
electronics devices 
Applications” 

Dr.Devendr
appa H, 
Dept of 
Physics 

2014 3years 12,47,000/- 

aೕಜ�ೆಯುಮು9ಾ1ಯAೊಂ8�ೆ. 
ಕಂ`(ೕಷ´ "ÃೕಟW 
ಬಂ'ರುವ\'ಲ(. HಾAಾs 
"ÃೕಟW ಪ<ೆದು :ಾ,ೆ 
ಮು9ಾ1ಯAೊRಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

11 
SERB-New 
Delhi 

“Evaluation of 
Antioxidant 
Properties of 
Medicinal Plants 
Against Phytophthora 
Blight Disease of 
Papaya 
(Caricapapaya  L.) 
From Western Ghats 
of Karnataka” 

Dr. Chandra 
M, Dept of 
Bioscience 

2016 4 years 29,13,240/- 

2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಅಂತ�9ೆ  
ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ ಪ7Lಾಣ ಪತ7 
ಸ�(?ರುವ\'ಲ(.  aೕಜ�ೆಯ 
ಸಂaೕಜಕರು ಅಂ3ಮ ಬಳ9ೆ 
ಪ7Lಾಣ ಪತ7 ಸ�(ಸಲು ಕ7ಮ 9ೈ 
AೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

    
18.18.18.18.    ಇತ}ೆಇತ}ೆಇತ}ೆಇತ}ೆ    �ಾ7G9ಾರಗRಂದ�ಾ7G9ಾರಗRಂದ�ಾ7G9ಾರಗRಂದ�ಾ7G9ಾರಗRಂದ    ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5    

18.118.118.118.1    ಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನ    `ೕಠಗಳ�(`ೕಠಗಳ�(`ೕಠಗಳ�(`ೕಠಗಳ�(    ಲಭ�	ರುವಲಭ�	ರುವಲಭ�	ರುವಲಭ�	ರುವ    ಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZ    �ಗ'ತ�ಗ'ತ�ಗ'ತ�ಗ'ತ    9ಾಯWಚಟುವk9ೆಗRAೆ9ಾಯWಚಟುವk9ೆಗRAೆ9ಾಯWಚಟುವk9ೆಗRAೆ9ಾಯWಚಟುವk9ೆಗRAೆ////    ಉಪ�ಾ�ಸಗRAೆಉಪ�ಾ�ಸಗRAೆಉಪ�ಾ�ಸಗRAೆಉಪ�ಾ�ಸಗRAೆ    ಬಳ9ೆಬಳ9ೆಬಳ9ೆಬಳ9ೆ    
Lಾ89ೊಳC'ರುLಾ89ೊಳC'ರುLಾ89ೊಳC'ರುLಾ89ೊಳC'ರುವ\ದುವ\ದುವ\ದುವ\ದು....    
    
           ದ31 �G :ಾ,ೆಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ�ಾದ ನಗದು ಪುಸ1ಕ, Dಾ�ಂv �ಾj ಪುಸ1ಕಗಳ5, LಾಗW 

ಸೂyಗಳ5 ಮತು1 ಇತ}ೆ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 		ಧ ಅಧ�ಯನ `ೕಠಗಳ�( ಲಭ�	ರುವ ಅನು�ಾನವನುZ �ಗ'ತ 

9ಾಯWಚಟುವk9ೆಗRAೆ ಬಳ?9ೊಳC'ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ದ31 �G `ೕಠಗಳ �ಾ�ಪ�ೆಯ Xೇæೆ ರೂ`?ರುವ LಾಗW 
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ಸೂyಯ�( ಪ73 ವಷW ಆ�ಾ 	�ಾಗ/ 	ಷಯ9ೆ  ಸಂಬಂಧಪಟq ಉಪ�ಾ�ಸವನುZ ಏಪW8ಸDೇಕು ಎಂಬ ಷರತು1ಗRದ®ರೂ, 
ಹಲವ\ `ೕಠಗಳ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( �ಾವ\�ೇ ಉಪ�ಾ�ಸವನುZ ಏಪW8ಸ'ರುವ\ದು ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಈ Dಾಬು1 
		ಧ `ೕಠಗಳ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳ�( ಲಭ�	ರುವ ಒಟುq4ತ1 ರೂ.38,83,311ಗRದು®, ಲಭ� ಅನು�ಾನವನುZ ಪೂಣW 
ಪ7Lಾಣದ�( `ೕಠಗಳ 9ಾಯWಚಟುವk9ೆಗRAೆ ಬಳ?9ೊಂ8ರುವ\'ಲ(. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-11 ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. QೕAೆ 
ಲಭ�	ರುವ ಅನು�ಾನವನುZ ಬಳ?9ೊಳC�ೆ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯ�( ಉR?9ೊಂ8ರುವ\ದ"ಂದ ಅಧ�ಯನ `ೕಠಗಳ ಉ�ೆ®ೕಶಗಳ5/ 
ಆಶಯಗಳ5 ಈ<ೇ"ದಂ,ಾsರುವ\'ಲ(. ಈ ಬAೆS ಸೂಕ1	ವರ/ೆ �ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 169/2021-
22 ':29.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs ದ31�Gಗಳ�( ಸಂಗ7ಹXಾಗುವ ಬ8¡ 4ತ1ವ� ಕ8OYದು®, ಮುಂ'ನ 'ನಗಳ�( �ಗ'ತ 
9ಾಯW ಚಟುವk9ೆಗಳನುZ ನ<ೆಸಲು ಕ7ಮ 9ೈ Aೊಳ5Cವ\�ಾs 3R?ರು,ಾ1}ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಆಡRತ ವಗWದವರು 
LಾಗWಸೂyಯನ�ಯ �ಗ'ತ ಉ�ೆ®ೕ]ತ 9ಾಯWಚಟುವk9ೆಗಳನುZ ನ<ೆಸಲು ಅಗತ� ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ 9ೈAೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

18.218.218.218.2    ಎಂಎಂಎಂಎಂ....????....#ಾ?¥#ಾ?¥#ಾ?¥#ಾ?¥    ದ31ದ31ದ31ದ31    `ೕಠದ`ೕಠದ`ೕಠದ`ೕಠದ    ಆVWಕಆVWಕಆVWಕಆVWಕ    ವQXಾಟನುZವQXಾಟನುZವQXಾಟನುZವQXಾಟನುZ    ““““Nಾ�1Nಾ�1Nಾ�1Nಾ�1    :ಾ,ೆ:ಾ,ೆ:ಾ,ೆ:ಾ,ೆ”(Current Account)”(Current Account)”(Current Account)”(Current Account)ಯ�(ಯ�(ಯ�(ಯ�(    �ವWಹ/ೆ�ವWಹ/ೆ�ವWಹ/ೆ�ವWಹ/ೆ    Lಾಡು31ರುವ\ದುLಾಡು31ರುವ\ದುLಾಡು31ರುವ\ದುLಾಡು31ರುವ\ದು....    
 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ ದ31`ೕಠಗಳ5/ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ 9ೇಂದ7ಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ�ಾದ �ೆಕ ಪತ7 

�ಾಖ�ೆಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಎಂ.?.#ಾ?¥ ದ31 `ೕಠದ ಆVWಕ ವQXಾಟನುZ Nಾ�1 :ಾ,ೆ ಸಂ:ೆ�-510101000455392 

(Current Account)ರ�( �ವWQಸ�ಾಗು31�ೆ. Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯನುZ ,ೆ}ೆಯುXಾಗ ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� FDSTAR 2017 

ರ Part-A guidelines, I-Opening of new Bank Accountನ ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�: 05ರಂ,ೆ ಕ7ಮ ವQಸ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. 

Nಾ�1:ಾ,ೆಯನುZ Xಾoಜ� ವ�ವHಾರ �ವWಹ/ೆಯ ಉ�ೆ®ೕಶ9ೆ  ,ೆ}ೆಯ�ಾಗುತ1�ೆ Hಾಗೂ Nಾ�1 :ಾ,ೆಯ�(ರುವ ಹಣ9ೆ Dಾ�ಂv 

�ಾವ\�ೇ "ೕ3ಯ ಬ8¡ಯನುZ�ೕಡುವ\'ಲ(. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ/ ]^ಣ ಸಂ�ೆ�ಗRAೆ Xಾoಜ� ವ�ವHಾರ ಅಥXಾ 

�ಾ�ೋ�ೆ®ೕಶ	ಲ('ರುವ\ದ"ಂದ,  ಇ�(ನ 9ಾಯW ಚಟುವk9ೆಗಳ ಆVWಕ ವQXಾಟನುZ ಉR,ಾಯ :ಾ,ೆಯ�( 

�ವWQಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ ಸದ" `ೕಠ9ೆ  Nಾ�1:ಾ,ೆ ,ೆ}ೆದು ಆVWಕ ವQXಾಟು �ವWQಸು31ರುವ\ದ"ಂದ 

:ಾ,ೆಯ�(ರುವ 4ತ19ೆ  ಬರDೇ9ಾದ ಬ8¡ ನಷqXಾsರುವ\ದರ ಕು"ತು ಸÝlqೕಕರಣ �ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 

ಸಂ:ೆ�: 72/2021-22 ':22.09.2021ರ ಮೂಲಕ 9ೋರ�ಾs “	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 	,ಾ1G9ಾ"ಗಳ5 ಈ ಬAೆS Dಾ�ಂvನ 

ವ�ವ�ಾ�ಪಕ"Aೆ ಪತ7 ಬ}ೆದು Nಾ�1 :ಾ,ೆಯನುZ ಉR,ಾಯ :ಾ,ೆ�ಾs ಪ"ವ3Wಸಲು ಕ7ಮ 9ೈAೊಳC�ಾಗುವ\ದು” ಎಂದು 

ಉತ1ರ �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ. Nಾ�1:ಾ,ೆಯನುZ ಉR,ಾಯ:ಾ,ೆAೆ ಪ"ವ3Wಸುವ 9ಾಯWವನುZ ಜರೂ}ಾs 9ೈAೊಂಡು ಅಗತ� 

�ಾಖ�ೆಗæೆ�ಂ'Aೆ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯನುZ ಸ�(ಸಲು ಸೂy?�ೆ.  

18.18.18.18.3333    HೈHೈHೈHೈ    ಎಂªಎಂªಎಂªಎಂª    9ಾ�ೊ«ೕಕ¬9ಾ�ೊ«ೕಕ¬9ಾ�ೊ«ೕಕ¬9ಾ�ೊ«ೕಕ¬    ಸೂ^ದಶWಕಸೂ^ದಶWಕಸೂ^ದಶWಕಸೂ^ದಶWಕ    ಯಂತ7ದಯಂತ7ದಯಂತ7ದಯಂತ7ದ    ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'ಯ�(ಯ�(ಯ�(ಯ�(    ಅಬ9ಾ"ಅಬ9ಾ"ಅಬ9ಾ"ಅಬ9ಾ"    ಸುಂಕ9ೆ ಸುಂಕ9ೆ ಸುಂಕ9ೆ ಸುಂಕ9ೆ     	�ಾY3	�ಾY3	�ಾY3	�ಾY3    ಪ<ೆಯಲುಪ<ೆಯಲುಪ<ೆಯಲುಪ<ೆಯಲು    ಅವ9ಾಶ	ದ®ರೂಅವ9ಾಶ	ದ®ರೂಅವ9ಾಶ	ದ®ರೂಅವ9ಾಶ	ದ®ರೂ    
ಕೂಡಕೂಡಕೂಡಕೂಡ    ದಂಡದಂಡದಂಡದಂಡ    ಶುಲ �ೊಂ'Aೆಶುಲ �ೊಂ'Aೆಶುಲ �ೊಂ'Aೆಶುಲ �ೊಂ'Aೆ    ಅಬ9ಾ"ಸುಂಕಅಬ9ಾ"ಸುಂಕಅಬ9ಾ"ಸುಂಕಅಬ9ಾ"ಸುಂಕ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು.... 

,, 

Hೈ ಎಂª 9ಾ�ೊ«ೕಕ¬ ಸೂ^ ದಶWಕವನುZ 	�ೇಶ'ಂದ ಆಮದು Lಾ89ೊಂ8ರುವ ಸಂಬಂಧ ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ 

ಮತು1 ಒ`ÝAೆ ಶುಲ  Dಾಬು1 ರೂ.11,62,000/-ಗಳನುZ (ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�:650700, ':19.09.2019) O. ?�ಾJಥW �ಾh?qv� �ೆË 

�., Dೆಂಗಳ�ರುರವ"Aೆ �ಾವ3?ರುವ\ದು ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ.  ಆದ}ೆ ಸ9ಾWರದ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:51/96, ಕಸq$�, 

'�ಾಂಕ:23.07.1995 ಮತು1 10/9 9ೇಂದ7 ಅಬ9ಾ", '�ಾಂಕ: 01.03.1997 ರನ�ಯ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ�( ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ೆ 

ನ<ೆಸುವ ಉ�ೆ®ೕಶ9ಾ s ಪ"ಕರಗಳನುZ ಆಮದು Lಾ8 9ೊಳ5Cವಂತಹ ಸಂದಭWಗಳ�( ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ'ಂದ 	�ಾY3 ಇರುತ1�ೆ. 

ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಸದ" ಅGಸೂಚ�ೆಯನ�ಯ ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ'ಂದ 	�ಾY3ಯನುZ ಪ<ೆದು 9ೊಂ8ರುವ\'ಲ(. 

ಸದ" ;¬ನ�( ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ ಬ8¡ ಮತು1 ಅಬ9ಾ" ದಂಡ ಶುಲ Xೆಂದು ಒಟುq ರೂ.17,813/-ಗಳನುZ 

(ರೂ.2813+ರೂ.15000) �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಈ ಕು"ತು 	ವರ/ೆ �ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:95, 

'�ಾಂಕ: 21.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ9ೆ  	�ಾY3 ಪ<ೆ'ರುವ\�ಾs Hಾಗೂ ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ ಬ8¡ ಮತು1 

ಅಬ9ಾ" ದಂಡ ಶುಲ 9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಖ"ೕ'?ದ ಉಪಕರಣವ\ Dೆಂಗಳ�ರು ಅಂತರ}ಾl~ೕಯ 	Lಾನ ��ಾ®ಣ9ೆ  

ತಲು`ದ Oೕ�ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲ9ೆ  LಾQ3 �ೕಡ�ಾಗುತ1�ೆ. ತದ ನಂತರ 9ಾಗದ ಪತ7ಗಳ 	�ಮಯ Hಾಗೂ 	ಶ� 
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	�ಾ��ಲಯ'ಂದ ಉಪಕರಣದ ;ಡುಗ<ೆAೆ ಅನುಮ3 Hಾಗೂ ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ ;ಡುಗ<ೆAೆ ಅಗತ�	ರುವ 4ತ1ದ ಅನು�ಾನ 
ಪ<ೆದು 9ೊಳCಲು 9ಾ�ಾವ9ಾಶ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. QೕAಾs ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ ಬ8¡ ಮತು1 ಅಬ9ಾ" ದಂಡ ಶುಲ  Dಾಬು1 ಒಟುq 
ರೂ.17,813/- ಗಳನುZ (ರೂ.2813+ರೂ.15000) �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ ಎಂದು ಉತ1ರ �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ, ಆದ}ೆ Oೕ�ನ ಸ9ಾWರದ 
ಆGಸೂಚ�ೆಯನ�ಯ ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ ಮತು1 ಅನುಮ3 ಶುಲ ಗಳ�( 	�ಾY3 ಪ<ೆಯುವ�(ನ Xೈಪಲ�,ೆ Yಂ�ಾs 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ9ೆ ರೂ.17,813/-ಗಳ ಆVWಕ ನಷq ಉಂ°ಾsದು®, ಸದ" 4ತ1ವನುZ ಇದ9ೆ  9ಾರಣ}ಾದವ"ಂದ ವಸೂ�ಸಲು 
Hಾಗೂ ಸದ" ಅG9ಾ"/�ೌಕರರ Oೕ�ೆ ಆಡR,ಾ,ಾµಕ ಕ7ಮ 9ೈAೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ.    

18.18.18.18.4444    ಏಕಏಕಏಕಏಕ    ;;;;ªªªª    °ೆಂಡ�°ೆಂಡ�°ೆಂಡ�°ೆಂಡ�    ಅಅಅಅನುZನುZನುZನುZ    ಅಂsೕಕ"?ಅಂsೕಕ"?ಅಂsೕಕ"?ಅಂsೕಕ"?    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    ಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದು....    

           ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ8 		ಧ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ 
9ಾಯWಗRAೆ ಅಗತ�	ರುವ ಉಪಕರಣಗಳನುZ ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ,ೆ ಖ"ೕ'ಸ�ಾs�ೆ.   

PÀæ.. 
¸ÀA 

	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ ಸರಬ}ಾಜು�ಾರರಸರಬ}ಾಜು�ಾರರಸರಬ}ಾಜು�ಾರರಸರಬ}ಾಜು�ಾರರ 

	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ 

RjÃ¢¸À¯ÁzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À 
«ªÀgÀ 

ಧ�ಾ�ೇಶ 
ಸಂ:ೆ�/'�ಾಂಕ 

4ತ1 

01 8.ಎj.k-Á�ಾq 
9ಾಯWಕ7ಮ, 
ಬaೕ�ೈನ�j 
	�ಾಗ 

O. r7ಸq¬
ಬaೕಎr�� Oಂ��
, Dೆಂಗಳ�ರು-03 

% (ೕ" wೕಟ� 379191/ 

26.08.2019 

16,80,000/- 

02 O.hೕ´ಪ¬�
�ೈಂkÁv, 
Dೆಂಗಳ�ರು-24 

}ೋಟ" ಎವÃ}ೇಟ� 
	Ä Xಾ�ಕೂ�$ ಪಂ� 
ಅಂª yಲ(� 

379189/ 

06.05.2019 

6,60,000/- 

03  

 

ಎj.ಎ.`-
ಅನ�Yಕ�ಾ7o#ಾಸ¥ 

O.r7ಸq¬ 
ಬaೕಎr�� Oಂ��
, Dೆಂಗಳ�ರು-03 

"ಯ¬ °ೈ$ `?ಆ� 578744/20-9-2019 14,30,000/- 

04 ಒ�ಂಪj ಟ7aಕಲ� 
DೆË� 9ಾಂ°ಾ7vq 
ಇನ�°ೆWª ಸೂ^ದಶWಕ 
ಯಂತ7 

578746/21-9-2019 3,80,100/- 

05 Á7ೕಜ� ಮತು1 
�ೆಂk7&�¼ 
(ಉಪ�ಾಧನಗಳ·ೊ,ೆAೆ) 

578747/21-9-2019 10,75,000/- 

06 ಆ°ೊwv ಆDಾ�ಫ'W´ 
�ೆÝ9ೊ~ೕwೕಟ� 

ಆ´�ೈ´ �ಾವ3 

ಯು.k.ಆ�.ಸಂ- 
00401000000016/ 
'.20-05-2019 
 

 

13,47,672/- 

7 8.ಎj.kಪjW O.9ಾ¬W·ೆYj 
Oೖ9ೊ7ೕ�, ·ೆO´, 
ಜಮW� 

Hೈಎಂª �ೆÝಕ~¬ 9ಾ´
%ೕಕ¬ ಸೂ^ದಶWಕ 
Lಾದ" 

ಆ´�ೈ´ �ಾವ3 
ಯು.k.ಆ�.ಸಂ- 
0097695011114/ 
'.01-10-2019 
 

1,71,47,413/- 

          ಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂ....    2,37,20,185/2,37,20,185/2,37,20,185/2,37,20,185/----    
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ಸ9ಾWರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ ಸಂ:ಆಇ/1066/Xೆಚu-12/2016,':20.03.2017ರ LಾಗWಸೂyಯ ಕ7.ಸಂ-(iiರ�( 3R?ರುವಂ,ೆ, 
ಆರಂ�ಕ ಹಂತದ�( ಹಲವ\ ;ªಗಳ5 ?�ೕಕೃತAೊಂಡು, ಅದರ�( ಒಬ¹ ;ª�ಾರರು Lಾತ7 ,ಾಂ37ಕ ;ªAೆ ಅಹW,ೆ ಪ<ೆದ}ೆ, 
ಅದನುZ ಒಬ¹}ೇ ;ª�ಾರದರು ಎಂದು ಪ"ಗo? °ೆಂಡ�ನುZ 3ರಸ "? ಮರು °ೆಂಡ� ಕ}ೆಯDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಏಕ ;ª
�ಾರ"Aೆ °ೆಂಡ� ನುZ ಅಂ3ಮAೊR? ಸರಬ}ಾಜು ಆ�ೇಶ �ೕಡುವಂ3ಲ(. ಈ "ೕ3 ಏಕ ;ª    °ೆಂಡ�    ಬಂ�ಾಗ 	�ವ 
	�ಾ��ಲಯವ\ ಸÝ�ಾWತµಕ ದರದ�( ಸಂಗ7ಹ/ೆ ಪ<ೆಯುವ ದೃlìYಂದ ಮರು °ೆಂಡ�    ಕ}ೆಯಬಹು�ಾsತು1....    Oೕ�ನ ಸ9ಾW" 
ಆ�ೇಶದನ�ಯ ಕ7ಮ 9ೈAೊಂಡ ಬAೆS �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಗೂ ಯಶ?� °ೆಂಡ��ಾರ}ೊಂ'Aೆ Lಾ8 9ೊಂ8ರುವ ಕ}ಾರು 
ಒಪÝಂದದ ಪ73 Hಾಗೂ ಭದ7,ಾ |ೇವoಯ 	ವರಗಳ5/ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪತ7 	Nಾರ/ೆ 
ಸಂ:125/2021-22,'�ಾಂಕ:25-10-2021, 137/2021-22, '�ಾಂಕ:25.10.2021, 139/2021-22, '�ಾಂಕ:25.10.2021ಗಳ�( 
9ೋರ�ಾsತು1.  

ಇದ9ೆ  	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದವರು '�ಾಂಕ:07-01-2022ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( Hೈ ಎಂª �ೆÝಕ~¬ 9ಾ´%ೕಕ¬ 
ಸೂ^ದಶWಕ ಯಂತ7ವನುZ ಖ"ೕ'ಸುವ\ದ9ೆ  °ೆಂಡ� ಕ}ೆಯ�ಾsದು®, ಆರಂ�ಕ ಹಂತದ�( ಇಬ¹ರು °ೆಂಡ��ಾರರು ;ªಗಳನುZ 
Hಾr�ಾ®ಗೂ� ,ಾಂ37ಕ ;ªನ�( ಒಬ¹ರು ಅನಹW}ಾದ ಪ7ಯುಕ1, ಹಣ9ಾಸು ;ªನ�( ಒಬ¹ರು °ೆಂಡ��ಾರರು Lಾತ7 
ಉR'ರು,ಾ1}ೆ. ಸದ" ;ª�ಾರರು ನಮೂ'?ದ® ದರವ\ Lಾರುಕ°ೆq ದರr ಂತ ಕ8O ಇದು®ದ"ಂದ Hಾಗೂ ಉಪಕರಣದ 
ತುತುW ಅವಶ�ಕ,ೆಯ 9ಾರಣ'ಂದ ಖ"ೕ'ಯನುZ Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ ಎಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ ಖ"ೕ'?ದ ಉಪಕರಣ9ೆ  
ಏಕ;ª °ೆಂಡ��ಾರರು ನಮೂ'?ದ ದರವ\ Lಾರುಕ°ೆq ದರr ಂತ ಕ8OYದು®ದ9ೆ  Hಾಗೂ ಉಪಕರಣದ ತು3Wನ 
ಸಮಥW�ೆAೆ ಸಂಬಂG?ದ �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಅಲ(�ೆ Oೕ�ನ 
9ೋಷìಕದ ಇತ}ೆ ಆರು ಉಪಕರಣಗಳ ಖ"ೕ'Aೆ ಸಂಬಂG?ದ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ಗRAೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ಾವ\�ೇ 
ಉತ1ರವನುZ ಸ�(?ರುವ\'ಲ(. QೕAಾs Oೕ�ನ 9ೋಷìಕದ 	ವರಗಳಂ,ೆ �ಾವ3?ರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.2,37,20,185/-ಗಳನುZ 
ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 

18.18.18.18.5555    °ೆಂಡ�°ೆಂಡ�°ೆಂಡ�°ೆಂಡ�    ಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುಪ8ಸ'ರುಪ8ಸ'ರುಪ8ಸ'ರುವ\ದುವ\ದುವ\ದುವ\ದು....    

2019-20�ೇ �ಾ�ನ �ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆಯ�( ಬaೕ�ೈ´� 	�ಾಗದ8 ಎjk-Ájq 9ಾಯWಕ7ಮದ Dಾ�ಂ9ಾ(,ೆ 
ಸಂ:ೆ�:10094967610ರ �ಾವ3 ಓಚ�ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: 379190 ':16.05.2019ರ ಮೂಲಕ 
ರೂ.1,43,488/-ಗಳನುZ O. �ೇHಾ �ೈ�q`v� ಇಂಟ�ಾ�Wಷನ¬, Dೆಂಗಳ�ರುರವ"Aೆ 8hಟ¬ ಆ°ೋ9 (ೇÊ ಸರಬ}ಾಜು 
Lಾ8ದ ಸಂಬಂಧ �ಾವ3ಸ�ಾsದು®, ಈ �ಾವ3Aೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ 
ಅG�ಯಮ, 1999 Hಾಗೂ ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ (3ದು®ಪ8) �ಯಮಗಳ5-2001 ರ 
ಉಪ�ಯಮ 4(ಇ) ಮತು1 ಸ9ಾWರದ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ�: ?ಅಸು/ಇಇ/ಇಸಂಗ7/2009/'�ಾಂಕ 09.10.2012ರ ಪ79ಾರ 
	ದು��ಾµನ ಸಂಗ7ಹ/ಾ Xೇ'9ೆ ಮು:ಾಂತರ °ೆಂಡ� ಕ}ೆದು ಕ7ಮ ವQ?ರುವ ಬAೆS ಕಡತಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು 
ಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ  ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:140/2021-22 ':25.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs, �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ 
Hಾಗೂ �ಾಖ�ೆ/ಕಡತಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ °ೆಂಡ� ಕಡತಗಳನುZ Hಾಜರು 
ಪ8ಸ'ರುವ\ದ"ಂದ ರೂ.1,43,488/-ಗಳನುZಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 

18.18.18.18.6666    �ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ�ಾ7aೕhತ    9ಾಯWಕ7ಮಗಳ9ಾಯWಕ7ಮಗಳ9ಾಯWಕ7ಮಗಳ9ಾಯWಕ7ಮಗಳ8888    ಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZ    ಬಬಬಬಳ9ೆಳ9ೆಳ9ೆಳ9ೆ    Lಾ89ೊಳC'ರುLಾ89ೊಳC'ರುLಾ89ೊಳC'ರುLಾ89ೊಳC'ರುವ\ದುವ\ದುವ\ದುವ\ದು....    

 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 35 		ಧ �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ5 Nಾ�1ಯ�(ದು®, 	ವರಗಳನುZ 
ಅನುಬಂಧ-12ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. ಈ �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ Hಾಜರುಪ8ಸ�ಾದ �ೆಕ ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳ 
ಪ"]ೕಲ�ೆಯ�( ಈ 9ೆಳಕಂಡ ನೂ�ನ,ೆಗಳನುZ ಗಮ�?ಸ�ಾs�ೆ. 

            ಅ) ಅನುಬಂಧದ�(ನ �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ ಪkqಯ�(ನ ಕ7.ಸಂ.01"ಂದ 09 ರವ}ೆsನ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ8  
2017-18�ೇ �ಾ��ಂದ 2019-20�ೇ �ಾ�ನವ}ೆAೆ, ಅಂದ}ೆ ಕæೆದ 03 ವಷWಗಳ ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 XೆಚuವನುZ 	# (ೇಷ/ೆ Lಾ8�ಾಗ 
ಲಭ�	ರುವ ಅನು�ಾನವನುZ ಕ(ಪ19ಾಲದ�( ಸಮಪWಕXಾs ಬಳ?9ೊಂ8ಲ('ರುವ\ದು ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ.. 
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             ಆ) ಕ7ಮಸಂ:ೆ�:10 "ಂದ 20ರವ}ೆAೆ 	ವ"?ರುವ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( �ಾವ\�ೇ 
ಅನು�ಾನವನುZ ಬಳ?9ೊಂ8ರುವ\'ಲ(. 

              ಇ) ಕ7.ಸಂ.21 "ಂದ 35 ರವ}ೆAೆ 	ವ"?ರುವ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( #ೇ. 50r ಂತಲೂ ಕ8O 
ಹಣ ಬಳ9ೆ�ಾsದು®, ಇದ"ಂದ ಮುಂ�ೆ ಬರಬಹು�ಾದ ಅನು�ಾನದ�( ಕ8ತXಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ 
9ಾಯWಗRAೆ QನZ<ೆ ಉಂ°ಾಗುವ ಸಂಭವ	ರುತ1�ೆ. 

 

ಈ ಬAೆS ಸೂಕ1 	ವರ/ೆ �ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ ತ�ಾಸ/ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 193/2021-22 ':02.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ ಪೂರಕ �ೆಕ ಪತ7 �ೊಂ'Aೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. Oೕ�ೆ 3R?ರುವಂ,ೆ 
�ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ8 ಲಭ�	ರುವ ಅನು�ಾನಗಳನುZ ಉ�ೆ®ೕ]ತ/ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ ಚಟುವk9ೆಗRAೆ ಬಳ?9ೊಳC�ೇ 
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BRNS R/P - "Stan - Dr.B.Narayana DBT (MI) - "Antion…Song bird
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Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಯ�( ಉR?9ೊಂ8ರುವ\ದ"ಂದ ಈ aೕಜ�ೆಗಳ8 ಈAಾಗ�ೇ ಖಚುW Lಾ8ರುವ 4ತ1ಗಳ5 ಅನು,ಾÝದಕ 
XೆಚuXಾಗುವ\ದರ ·ೊ,ೆAೆ 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ #ೈ^oಕ Hಾಗೂ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ ಚಟುವk9ೆಗಳ5 ಕುಂ�ತ Aೊಂಡಂ,ಾಡಂ,ಾಡಂ,ಾಡಂ,ಾಗುತ1�ೆ. 
ಇದ"ಂ"ಂ"ಂ"ಂದದದದ    ಎ´ ಐ ಆ�  ಎø  ಮತು1 �ಾ�v  ನಂತಹ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಗುಣಮಟq Lೌಲ�Lಾಪನ Lಾಡುವ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 
Lಾಪನ Lಾಡುವ ಸಂದಭWಗಳ�( 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯ9ೆ  QನZ<ೆ�ಾs, #ೈ^oಕ ಮತು1 ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ ಚಟುವk9ೆಗRAೆ 
ಬರಬಹು�ಾದ ಆVWಕ �ೆರವ\ 9ೈ ತ`ÝHೋಗುವ ಸಂಭವ	ರುತ1�ೆ.    

18.18.18.18.7777        ಮು9ಾ1ಯಮು9ಾ1ಯಮು9ಾ1ಯಮು9ಾ1ಯ    AೊಂಡAೊಂಡAೊಂಡAೊಂಡ    �ಾ7�ಾ7�ಾ7�ಾ7aೕhತaೕhತaೕhತaೕhತ    aೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆaೕಜ�ೆಗಳಗಳಗಳಗಳ    DಾrDಾrDಾrDಾr    4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ    ಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನ    �ೕ8ರುವ�ೕ8ರುವ�ೕ8ರುವ�ೕ8ರುವ    ಸಂ�ೆ�ಗRAೆಸಂ�ೆ�ಗRAೆಸಂ�ೆ�ಗRAೆಸಂ�ೆ�ಗRAೆ    Qಂ'ರುs?ರುವQಂ'ರುs?ರುವQಂ'ರುs?ರುವQಂ'ರುs?ರುವ    ಬAೆSಬAೆSಬAೆSಬAೆS    
	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ    �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕದ�ೆAೆ�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕದ�ೆAೆ�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕದ�ೆAೆ�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕದ�ೆAೆ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    

    
 �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ�ಾದ �ಾ7�ಾ7�ಾ7�ಾ7aೕhತaೕhತaೕhತaೕhತ    aೕಜ�ೆಗಳaೕಜ�ೆಗಳaೕಜ�ೆಗಳaೕಜ�ೆಗಳ    ನಗದು ಪುಸ1ಕ, Dಾ�ಂv ಪುಸ1ಕ Hಾಗೂ ಪೂರಕ 
�ೆಕ ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳನುZ ಪ"#ೆ$ೕGಸ�ಾs 2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಅಂತ�9ೆ  ಅನುಬಂಧ-13ರ�( 	ವ"?ರುವ :ಾ,ೆಗಳ5 
ಮು9ಾ1ಯAೊಂ8ದು®, ಸದ" :ಾ,ೆಗಳ�(ನ Dಾr 4ತ1 ರೂ. 4,70,410ಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ �G:ಾ,ೆ/ 
ಇತ}ೆ :ಾ,ೆಗRAೆ ವAಾWYಸ�ಾs�ೆ. ಆದ}ೆ, ಸದ" 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ LಾಗW ಸೂyಯನ�ಯ ಮು9ಾ1ಯ Aೊಂಡ 
9ಾಯWಕ7ಮಗಳ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆಗಳ�(ನ Dಾr 4ತ1ವನುZ ಅನು�ಾನ �ೕ8ರುವ ಸಂಬಂಧಪಟq ಸಂ�ೆ�ಗRAೆ Qಂ'ರುsಸ 
Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಈ ಬAೆS ಸಂಬಂG?ದ �ೆಕ ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ  ತ�:ಾ 
	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೈ 221/2021/8/11/2021ರ�( 9ೋರ�ಾs, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ �ೆಕ ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳನುZ 
Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಈ ಬAೆS ಕ7ಮವQ? ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸಲು ಸೂy?�ೆ.  

18.18.18.18.8888    8ಎ8ಎ8ಎ8ಎjjjjkkkk    ಪjWಪjWಪjWಪjW    aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8    ಪ7aೕAಾಲಯಪ7aೕAಾಲಯಪ7aೕAಾಲಯಪ7aೕAಾಲಯ    ಅ�ವೃ'JAಾsಅ�ವೃ'JAಾsಅ�ವೃ'JAಾsಅ�ವೃ'JAಾs    ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ    ಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZಅನು�ಾನವನುZ    ಸಮಪWಕXಾsಸಮಪWಕXಾsಸಮಪWಕXಾsಸಮಪWಕXಾs    
ಉಪaೕsಸ'ರುವ\ದುಉಪaೕsಸ'ರುವ\ದುಉಪaೕsಸ'ರುವ\ದುಉಪaೕsಸ'ರುವ\ದು.... 

8.ಎj.kಪjW ಪ7aೕAಾಲಯ ಅ�ವೃ'JAಾs �ಾರತ ಸ9ಾWರದ 	Üಾನ ಮತು1 ತಂತ7Üಾನ ಇ�ಾ:ೆYಂದ 
ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  '�ಾಂಕ:22-08-2017ರ�( ರೂ.760.00 ಲ^ಗಳ aೕಜ�ೆ ಮಂಜೂ}ಾsದು®, 4ದಲ ಕಂ3ನ 
ಅನು�ಾನ ರೂ. 284.48ಲ^ಗಳ5 '�ಾಂಕ:22-09-2017ರ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ :ಾ,ೆAೆ ಜO ಆsರುತ1�ೆ. ಈ �ಾ7·ೆvqನ ಅವG 
ಮೂರು ವಷWಗæಾsದು®, ಆಗjq 20209ೆ  ಮು9ಾ1ಯ AೊಳC Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಈ aೕಜ�ೆಯ8 2017-18�ೇ �ಾ�ನ�( ರೂ. 
5,36,488, 2018-19�ೇ �ಾ�ನ�( ರೂ.43,74,265 Hಾಗೂ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ರೂ.1,98,97,197ಗಳ5, ಒಟುq ರೂ. 
2,48,07,950ಗಳ5 XೆಚuXಾsರುತ1�ೆ. ಜೂ´ 2020ರ LಾHೆಯ�( ಈ :ಾ,ೆಯ�( �ಾ7ಪ1Xಾದ ಬ8¡ 4ತ1ವ� �ೇ" ಒಟುq ರೂ. 
63,50,170 ಗಳ 4ತ1 ಲಭ�	ದು®, 2020-21�ೇ �ಾ�ನ�( 8.ಎj.k. ಪjW aೕಜ�ೆಯ Dಾr ಹಣದ :ಾ,ೆAೆ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ �ಾLಾನ� :ಾ,ೆYಂದ ರೂ.15.00 ಲ^ಗಳನುZ ವAಾWY?9ೊಂಡು, ರೂ.64,09,811ಗRAೆ ಉಪಕರಣವನುZ 
ಖ"ೕ'ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. Lಾ�W 2021ರ ಅಂತ�9ೆ  ಬ8¡ �ೇ" ಈ :ಾ,ೆಯ�( ರೂ.14,81,007ಗಳ5 Dಾr ಇರುತ1�ೆ. ಈ 
ಉಪಕರಣ9ೆ  9ೊರ,ೆYದ® ಅನು�ಾನ ರೂ.54,000ಗಳ5 Lಾತ7Xಾsದು®, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ರೂ.15.00 ಲ^ಗಳನುZ ಈ :ಾ,ೆAೆ 
ವAಾWY? 9ೊಂ8ರುವ  ಔyತ�,ೆ ಸÝಷqXಾಗು31ಲ(. 

�ಾರತ ಸ9ಾWರದ 	Üಾನ ಮತು1 ತಂತ7Üಾನ ಇ�ಾ:ೆYಂದ ಈ aೕಜ�ೆಯ8 Dಾr 4ತ1 ರೂ. 475.52 ಲ^ಗಳ 
ಅನು�ಾನ ಈ XೇæೆAಾಗ�ೇ ;ಡುಗ<ೆ�ಾs XೆಚuXಾಗDೇrತು1. ಆದ}ೆ 2017-18, 2018-19, 2019-20 Hಾಗೂ 2020-21�ೇ 
�ಾ�ನ ಹಣ ಬಳ9ೆ ಪತ7ಗಳ5 ಮತು1 Xೆಚu ತಃ: 1ೆಗಳನುZ 	Üಾನ ಮತು1 ತಂತ7Üಾನ ಇ�ಾ:ೆAೆ ಸ�(ಸ�ೇ ಇರುವ\ದ"ಂದ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ನಂತರದ ಕಂತುಗಳ ಅನು�ಾನ ;ಡಗ<ೆ�ಾsರುವ\'ಲ(. QೕAಾs 8.ಎj.k. ಪjW aೕಜ�ೆಯ ಮೂಲ 
ಉ�ೆ®ೕಶಗಳ5 ಪೂಣWXಾs ಈ<ೇ"ದಂ,ಾsರುವ\'ಲ(. ಅಲ(�ೆ �ಾ7aೕhತ 9ಾಯWಕ7ಮಗಳ ಅನು�ಾನದ Oೕ�ೆ Dಾ�ಂrನ�( 
�ಾ7ಪ1Xಾದ ಬ8¡ಯನುZ ಅನು�ಾನ �ೕಡುವ ಸಂ�ೆ�Aೆ Qಂ'ರುಗಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಈ Dಾಬು1 ರೂ. 19,58,516ಗಳನುZ 
Qಂ'ರುsಸುವಂ,ೆ 	Üಾನ ಮತು1 ತಂತ7Üಾನ ಇ�ಾ:ೆ 9ೋ"ರುವ\ದು �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆ ಸಂದಭWದ�( ಕಡತಗಳ 
ಪ"]ೕಲ�ೆYಂದ ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. 8.ಎj.k.Yಂದ ನಂತರದ ಅನು�ಾನವನುZ ತ"?9ೊಳCಲು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 
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ಗಂ�ೕರXಾದ ಕ7ಮ ವQಸ'ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಆದ®"ಂದ ಈ �ೋಪ9ೆ  9ಾರಣ}ಾದ ಪ7�ಾನ ಸಂ#ೆ$ೕಧಕರು Hಾಗೂ 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಇತ}ೆ ಅG9ಾ", ?ಬ¹ಂ'ಯವರOೕ�ೆ ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

19. 19. 19. 19. }ಾಜ�}ಾಜ�}ಾಜ�}ಾಜ�    ಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದ    ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5ಅನು�ಾನಗಳ5    
XಾlWಕ �ೆಕ  ಪತ7ದ ಪ79ಾರ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( }ಾಜ� ಸ9ಾWರ'ಂದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ / 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 

aೕಜ�ೆಗRAೆ ;ಡುಗ<ೆ�ಾsರುವ ಅನು�ಾನ Hಾಗೂ ಭ"?ರುವ Xೆಚuದ 	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3Xೆ. 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    ಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನಅನು�ಾನ    XೆXೆXೆXೆಚuಚuಚuಚu    
	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5    4ತ14ತ14ತ14ತ1    	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5    4ತ14ತ14ತ14ತ1    

1111    aೕಜ�ಾ ಅನು�ಾನ 94,00,000 aೕಜ�ಾನು�ಾನ  

2222    
ಉನZತ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ 9ೇಂದ7ದ �ಾ�ಪ�ೆ-
Dೆಳಪು 

- 
ಎj .?.`/k.ಎj.`. 
	#ೇ¢ಾನು�ಾನ 

96,44,111 

3333    ಎj .?.`/k.ಎj.`..	#ೇ¢ಾನು�ಾನ 6,00,000 
yಕ ಳ5Xಾರ �ಾZತ9ೋತ1ರ 9ೇಂದ7 
9ಾ�ಂಪj  ಅ�ವೃ'J 

10,35,858 

4444    
yಕ ಳ5Xಾರ �ಾZತ9ೋತ1ರ 9ೇಂದ7 9ಾ�ಂಪj  
ಅ�ವೃ'J 

_ ಅಂತ}ಾl¥ೕಯ 9ೇಂದ7ದ �LಾWಣ - 

5555    ಅಂತ}ಾl¥ೕಯ 9ೇಂದ7ದ �LಾWಣ _ 
	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಆವರಣದ�( 
ರ� 1ೆ ಅ�ವೃ'® 

   31,82,974 

6666    ಒ.;.?. ಘಟಕ ಅನು�ಾನ 
 

ಮ8ೕ9ೆ" ಎø ಎಂ 9ೆ ಎಂ ? 
9ಾ�ೇhನ ಮೂಲಭೂತ ಅ�ವೃ'® 

19,82,452 

7777    
ಮQæಾ 	�ಾ�VW �ಲಯ �LಾWಣ 
(	#ೇಷ aೕಜ�ೆ) 

_ 
		 9ಾ�ೇ¼  ಮಂಗಳ�"ನ 
ಮ��ೇ¼  Oಂ�   Dಾ(v ನ 	ಸ1ರ/ೆ 

59,09,860 

8888    
·ೈ	ಕ 	Üಾನ 	�ಾಗದ�( �ೊqೕ�  ರೂಂ 
�LಾWಣ 

_ 
ಮಂಗಳ�ರು 9ಾ�ೇ¼  ಕಟqಡದ 
ತರಗ3 9ೊಠ8 �LಾWಣ 

11,11,363 

9999    ಇಂkAೆ7ೕ°ೆª  �ಾ 9ೋjW ಕಟqಡ _ 
9ಾ�W  aೕಜ�ೆಯ8 �ಾ7oಗಳ 
ಮ�ೆ �LಾWಣ 

5,77,022 

10101010    ಪ7�ಾ}ಾಂಗ _ 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಆವರಣದ�( 
Xಾಹನ ��ಾ®ಣ �LಾWಣ  
 

3,69,941 

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    1,00,00,0001,00,00,0001,00,00,0001,00,00,000    ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    2,38,13,5812,38,13,5812,38,13,5812,38,13,581    

 

aೕಜ�ೆXಾರು ಅನು�ಾನ ?�ೕಕೃ3�ಾsರುವ\ದ9ೆ  ಎದು}ಾs XೆಚuಗಳನುZ ವsೕWಕ"?ರುವ\'ಲ(Xಾದ®"ಂದ 
ಅನು�ಾನ9ೆ  ಎದು}ಾs ಭ"?ರುವ Xೆಚuಗಳ �ಖರ,ೆಯನುZ 3Rಯಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ XಾlWಕ �ೆಕ ಗಳ�( 
ಅನು�ಾನXಾರು/aೕಜ�ೆXಾರು/9ಾಯWಕ7ಮXಾರು ?�ೕಕೃ3 Hಾಗೂ XೆಚuಗಳನುZ ಸಮಪWಕXಾsವsೕWಕ"ಸಲುಸೂy?�ೆ. 
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20. 20. 20. 20. ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    DೋಧಕDೋಧಕDೋಧಕDೋಧಕ    ವಗWದವರವಗWದವರವಗWದವರವಗWದವರ    XೇತನXೇತನXೇತನXೇತನ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಭ,ೆ�ಭ,ೆ�ಭ,ೆ�ಭ,ೆ�ಗಳ5ಗಳ5ಗಳ5ಗಳ5    

20.120.120.120.1    ಅ3Vಅ3Vಅ3Vಅ3V    ಉಪ�ಾ�ಸಕರನುZಉಪ�ಾ�ಸಕರನುZಉಪ�ಾ�ಸಕರನುZಉಪ�ಾ�ಸಕರನುZ    �ೇಮಕ�ೇಮಕ�ೇಮಕ�ೇಮಕ    Lಾ89ೊಳ5Cವ\ದ9ೆ Lಾ89ೊಳ5Cವ\ದ9ೆ Lಾ89ೊಳ5Cವ\ದ9ೆ Lಾ89ೊಳ5Cವ\ದ9ೆ     ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆಸಂಬಂG?ದಂ,ೆಸಂಬಂG?ದಂ,ೆಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ    ತ±ರತ±ರತ±ರತ±ರ    ಸw3ಸw3ಸw3ಸw3    	ಷಯXಾರು	ಷಯXಾರು	ಷಯXಾರು	ಷಯXಾರು    Dೋಧ�ಾDೋಧ�ಾDೋಧ�ಾDೋಧ�ಾ    
ಅವGಗಳನುZಅವGಗಳನುZಅವGಗಳನುZಅವGಗಳನುZ    �ಗ'ಪ8?ರುವ�ಗ'ಪ8?ರುವ�ಗ'ಪ8?ರುವ�ಗ'ಪ8?ರುವ    ಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುಪ8ಸ'ರುಪ8ಸ'ರುಪ8ಸ'ರುವ\ದುವ\ದುವ\ದುವ\ದು....    

  

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ಾZತ9ೋತ1ರ 	�ಾಗಗಳ5, 9ಾ�ೇಜುಗಳ5, �ಾZತ9ೋತ1ರ 9ೇಂದ7ಗಳ5 Hಾಗೂ ಅಂಗ ಸಂ�ೆ�ಗRAೆ 
ಅ3V ಉಪ�ಾ�ಸಕರುಗಳನುZ Qಂ'ನ �ಾ��ಂದ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಂಡು 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಮುಂದುವ}ೆ?9ೊಂಡು 
ಸಂ�ಾವ�ೆಯನುZ �ಾವ3 Lಾ8ರುವ\ದನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಅ3V ಉಪ�ಾ�ಸಕರುಗಳನುZ �ೇಮಕ 
Lಾ89ೊಳ5CXಾಗ 	ಷಯXಾರು/ತರಗ3Xಾರು/ �ೆwಸq� Xಾರು ಪಠ� ಕ7ಮದನ�ಯ ಪಠ�ಕ7ಮ ರಚ�ಾ ತ±ರ ಸw3 �ಗ' 
ಪ8?ರುವ Dೋಧ�ಾ ಅವGAೆ ಅನುಗುಣXಾs :ಾಯಂ Dೋಧಕ ವಗW'ಂದ ಲಭ�	ರುವ Dೋಧ�ಾ ಅವGಯನುZ 
Hೊರತುಪ8?, 9ೊರ,ೆ ಇರುವ Dೋಧ�ಾ ಅವGAೆ ಎದು}ಾs ಅ3V ಉಪ�ಾ�ಸಕರುಗಳನುZ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಳCಲು ಕ�ಾWಟಕ 
}ಾಜ� 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯಗಳ ಅG�ಯಮ 2000ದ�(ನ ಪ7ಕರಣ-55 ರನ�ಯ �ೇಮ9ಾ3 ಪ7r7Ù 9ೈAೊಂ8ರುವ ಕಡತಗಳನುZ 
Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:01/2021-22/':02.08-2021 Hಾಗೂ 209/2021-22 
'�ಾಂಕ:06-11-2021ರ�( 9ೋರ�ಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವ�ಾZಗ�ೕ ಅಥXಾ �ಾಖ�ೆಗಳ�ಾZಗ�ೕ Hಾಜರು 
ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ದ�( 9ೋ"ರುವ ಕಡತಗಳನುZ �ೆಕ ತ�ಾಸ/ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವವ}ೆAೆ 
ಅ3Vಉಪ�ಾ�ಸಕರುಗRAೆ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( �ಾವ3ಸ�ಾsರುವ ಸಂ�ಾವ�ೆ 4ಬಲಗು ರೂ. 7,72,42,437/-
ಗಳನುZಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. ಅ3V ಉಪ�ಾ�ಸಕ"Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾದ 4ಬಲsನ 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-14 ರ�( 
�ೕಡ�ಾs�ೆ. 

20.220.220.220.2    <ಾ<ಾ<ಾ<ಾ. . . . ಐ}ಾ�ಐ}ಾ�ಐ}ಾ�ಐ}ಾ�    4ಹ4ಹ4ಹ4ಹಮ³ಮ³ಮ³ಮ³    :ಾ´:ಾ´:ಾ´:ಾ´, , , , �ಾ7�ಾ�ಪಕರು�ಾ7�ಾ�ಪಕರು�ಾ7�ಾ�ಪಕರು�ಾ7�ಾ�ಪಕರು    ಇಇಇಇವ"Aೆವ"Aೆವ"Aೆವ"Aೆ    Hೆಚuವ"Hೆಚuವ"Hೆಚuವ"Hೆಚuವ"    ತುkqಭತುkqಭತುkqಭತುkqಭ,ೆ�,ೆ�,ೆ�,ೆ�    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು....<ಾ. ಐ}ಾ� 4ಹಮ³ 
:ಾ´, �ಾ7�ಾ�ಪಕರು ರವ"Aೆ �ಾವ3?ರುವ Xೇತನ ಭತ�ಯ 	ವರಗಳನುZ ಪ"#ೆ$ೕGಸ�ಾs ನXೆಂಬ�-2019ರ LಾHೆYಂದ 
çೆಬ7ವ"-2020 ರ LಾHೆ ಯವ}ೆAೆ ರೂ. 1440.00ಗಳ ತುkqಭ,ೆ�ಯನುZ Hೆಚುuವ"�ಾs �ಾವ3?ರುವ ಬAೆS ಸೂಕ1 	ವರ/ೆ 
�ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ಸಂ:ೆ�: 222/2021-22 '�ಾಂಕ: 08-11-2021ರ�( 9ೋರ�ಾs, ತುkqಭ,ೆ� ಯನುZ 
Hೆಚುuವ"�ಾs �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ  �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. Hೆಚuವ"�ಾs 
�ಾವ3?ರುವ ತುkqಭ,ೆ�ಯ 	ವರ ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3�ೆ. 

ಕ7. 
ಸಂ 

ಅG9ಾ"ಯ 
Hೆಸರು 

 
LಾHೆ 

ಮೂಲ 
Xೇತನ 

�ಾವ3ಸ 
Dೇ9ಾsರುವ
ತುkqಭ,ೆ� 
(#ೇ17%) 

�ಾವ3?ರು
ವ ತುkq 

ಭ,ೆ� 

Hೆಚುuವ"�ಾs
�ಾವ3?ರು'ನ

ಭ,ೆ� 

Âೕಚ� ಸಂ:ೆ� 
ಮತು1 '�ಾಂಕ 

1  
 
<ಾ.ಐ}ಾ�
4ಹಮ³ 
:ಾ´ 

 
ನXೆಂಬ�- 
2019 

162300 27591 27951 360.00  
4094/ 
29-11-19 

2  
8�ೆಂಬ�-
2019 

162300 27591 27951                      
360.00  

 
4740/ 
30-12-19 

3  
ಜನವ"-2020 

162300 27591 27951                      
360.00  

 
5369/ 
30-01-20 

4  
çೆಬ7ವ"-
2020 

162300 27591 27951                      
360.00  

 
6020/ 
27-02-20 
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 HೆಚುuHೆಚುuHೆಚುuHೆಚುuವ"�ಾsವ"�ಾsವ"�ಾsವ"�ಾs    �ಾವ3?ರುವ�ಾವ3?ರುವ�ಾವ3?ರುವ�ಾವ3?ರುವ    ತುkqಭ,ೆ�ಯತುkqಭ,ೆ�ಯತುkqಭ,ೆ�ಯತುkqಭ,ೆ�ಯ    4ತ14ತ14ತ14ತ1 1440.001440.001440.001440.00     
 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ '�ಾಂಕ: 9-12-2021ರಂದು �ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�( ಪ7�ಾ1	ತ 4ತ1ವನುZ ಸದ"ಯವರ 

ನXೆಂಬ� 2021ರ LಾHೆಯ Xೇತನ'ಂದ ಈ Hೆಚುuವ"�ಾs �ಾವ3�ಾsದ® 4ತ1ವನುZ ಕ°ಾY?ರುವ\ದ9ೆ  Xೇತನ ಪತ7ದ 
ಪ73ಯನುZ ದೃØೕಕ"? �ೕ8ರುತ1�ೆ. 
 

20.320.320.320.3 ಆಡR,ಾತµಕಆಡR,ಾತµಕಆಡR,ಾತµಕಆಡR,ಾತµಕ    ಹು�ೆ®ಗಳ�(ಹು�ೆ®ಗಳ�(ಹು�ೆ®ಗಳ�(ಹು�ೆ®ಗಳ�(    9ಾಯW�ವWQಸು31ರುವ9ಾಯW�ವWQಸು31ರುವ9ಾಯW�ವWQಸು31ರುವ9ಾಯW�ವWQಸು31ರುವ    �ಾ7�ಾ�ಪಕರುಗಳ5�ಾ7�ಾ�ಪಕರುಗಳ5�ಾ7�ಾ�ಪಕರುಗಳ5�ಾ7�ಾ�ಪಕರುಗಳ5    Dೋಧ�ೆLಾ8ರುವDೋಧ�ೆLಾ8ರುವDೋಧ�ೆLಾ8ರುವDೋಧ�ೆLಾ8ರುವ    Dೋಧ�ಾDೋಧ�ಾDೋಧ�ಾDೋಧ�ಾ    ಅವGಗಳಅವGಗಳಅವGಗಳಅವGಗಳ    
LಾQ3ಯನುZLಾQ3ಯನುZLಾQ3ಯನುZLಾQ3ಯನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    

 

              ಸ9ಾW" ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�:ಇ8/333/ಯು.ಎ´.ಇ/2016/Dೆಂಗಳ�ರು/ '�ಾಂಕ:18.01.2017ರ�( }ಾಜ�ದ ಎ�ಾ( 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ ಕುಲಪ3ಗಳ5 ಒಂದು 3ಂಗಳ�( ಕ�ಷì 8 ಗಂ°ೆಗಳ 9ಾ�ಾವGಯನುZ Hಾಗೂ ಕುಲಸyವರು (ಆಡRತ 
& Lೌಲ�Lಾಪನ)ಗಳ5 ಒಂದು 3ಂಗಳ�( ಕ�ಷì 16 ಗಂ°ೆಗಳ 9ಾ�ಾವGಯನುZ Dೊಧ�ೆAಾs wೕಸ�"ಸಲು 
ಆ�ೇ]?ರುವ\ದ"ಂದ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಕುಲಪ3ಗಳ5 & ಕುಲಸyವರು (ಆಡRತ & 
ಪ"ೕ.ಾಂಗ)ಗಳ5Dೋಧ�ೆ Lಾ8ರುವ 	ವರಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಸಂ:ೆ�:142, 
'�ಾಂಕ: 25.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ: 07-01-2022ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( 
	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗಳನುZ Hೊರತುಪ8? ಕುಲಪ3ಗæಾಗ�ೕ ಆಥXಾ ಕುಲಸyವ}ಾಗ�ೕ 
ತರಗ3ಗಳನುZ ,ೆAೆದು  9ೊಂ8ರುವ\'ಲ(Xೆಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಇದು Oೕಲ ಂಡ ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶದ ��ೇWಶನಗಳ 
ಉಲ(ಂಘ�ೆ�ಾsದು®, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಈ ಬAೆS ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

20.420.420.420.4     ಯುಯುಯುಯು....hhhh....????. 6. 6. 6. 6�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    XೇತನXೇತನXೇತನXೇತನ    ಪ"ಷ ರ/ೆಯಪ"ಷ ರ/ೆಯಪ"ಷ ರ/ೆಯಪ"ಷ ರ/ೆಯ    QಂDಾrQಂDಾrQಂDಾrQಂDಾr    4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ4ತ1ವನುZ    '�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ:01.01.2006:01.01.2006:01.01.2006:01.01.2006ರರರರ    ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    �ೇಮಕXಾದ�ೇಮಕXಾದ�ೇಮಕXಾದ�ೇಮಕXಾದ    
DೋಧಕDೋಧಕDೋಧಕDೋಧಕರುಗRAೆರುಗRAೆರುಗRAೆರುಗRAೆ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು....    

         2019-20�ೇ �ಾ�ನ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( Dೋಧಕರುಗಳ �ೇXಾವQಗಳನುZ ಪ"#ೆ$ೕGಸ�ಾs ಯು.h.?. 6�ೇ 
Xೇತನ ಪ"ಷ ರ/ೆಯ QಂDಾr 4ತ1 ರೂ.18,84,477/-ಗಳನುZ '�ಾಂಕ:01.01.2006ರ ನಂತರ �ೇಮಕXಾದ DೋಧಕರುಗRAೆ 
�ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-15ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�:ಇ.8.37/ಯು.ಎ´
.ಇ/2009/':24.12.2009, ಇ.8.480/ಯು.ಎ´.ಇ/2014/':07.06.2016, ಇ.8.499/ಯು.ಎ´.ಇ/2017/':21.03.2019, ಇ.8.483/ 
ಯು.ಎ´.ಇ/2017/':11.08.2020ಗಳ�( '�ಾಂಕ: 01.01.2006ರ ನಂತರ Hೊಸ�ಾs �ೇಮಕXಾದ DೋಧಕರುಗRAೆ 
'�ಾಂಕ:01.01.2006 "ಂದ 24.12.2009ರ ರವ}ೆAೆ Xೇತನ ಪ"ಷ ರ/ೆಯ QಂDಾr 4ತ1ವನುZ �ಾವ3ಸಲು 
ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(. QೕAಾs ಸ9ಾWರದ �ಾ�Y ಆ�ೇಶಗRAೆ 	ರುದJXಾs �ಾವ3?ರುವ Xೇತನ QಂDಾr 4ತ1 
ರೂ.18,84,477/-ಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದ DೋಧಕರುಗRಂದ ವಸೂ�?ರುವ 	ವರಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 
	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 235/'�ಾಂಕ: 08.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs, �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ �ೕ8ರುವ\'ಲ(.  ಆದುದ"ಂದ 
ಸದ" 4ತ1 ರೂ.18,84,477/-ಗಳನುZ	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಕುಲಸyವರು Hಾಗೂ ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗRಂದ ವಸೂ�? 
ಸ9ಾWರದ �ೆಕ ]ೕlW9ೆAೆ ಜOLಾಡುವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ.  

20.520.520.520.5 ಕ�ಾWಟಕಕ�ಾWಟಕಕ�ಾWಟಕಕ�ಾWಟಕ    �ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ�ಾಗ"ಕ"ಕ"ಕ"ಕ    �ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ    �ಯಮಗಳನುZ�ಯಮಗಳನುZ�ಯಮಗಳನುZ�ಯಮಗಳನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    ಗR9ೆಗR9ೆಗR9ೆಗR9ೆ    ರ·ೆಯನುZರ·ೆಯನುZರ·ೆಯನುZರ·ೆಯನುZ    ರ·ೆರ·ೆರ·ೆರ·ೆ    �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ     ಜOಜOಜOಜO    Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು....    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Dೋಧಕರುಗಳ �ೇXಾ ವQಗಳನುZ ಪ"#ೆ$ೕGಸ�ಾs DೋಧಕರುಗಳನುZ 		ಧ ಆಡR,ಾತµಕ 
ಹು�ೆ®ಗæಾದ �ಾ7ಂಶು�ಾಲರು, 	�ಾಗದ ಮುಖ�ಸ�ರು, 9ೋjWಗಳ ಸಂaೕಜಕರು, 	#ೇಷ ಅG9ಾ"ಗæಾs �ೇಮಕ Lಾ8 
ವ�ಷ9ೆ  40'ನಗಳ ಗR9ೆ ರ·ೆಯನುZಅವರ ರ·ೆ�ೆಕ 9ೆ  ಜOLಾಡ�ಾsರುವ\ದನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 

 ಆಡR,ಾತµಕ ಹು�ೆ®ಗಳ�( ಕತWವ� �ವWQಸು31ರುವ Dೋಧಕರುಗಳ5 ;ಡುವ\ ರQತ ಸ9ಾW" 
�ೌಕರ}ಾsರುವ\ದ"ಂದ ಕ�ಾWಟಕ �ಾಗ"ೕಕ �ೇXಾ�ಯಮಗಳ �ಯಮ-112ರಂ,ೆ ವಷW9ೆ  30'ನಗಳ ಗR9ೆ ರ·ೆಯನುZ Hಾಗೂ 
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�ಯಮ-114ರಂ,ೆ ವಷW9ೆ  20 ಅಧWXೇತನ ರ·ೆಯನುZ ಅವರ ರ·ಾ�ೆಕ 9ೆ  ಜO LಾಡDೇ9ಾsರುತ1�ೆ.  ಆದ}ೆ 
DೋಧಕರುಗಳನುZ ;ಡುವ\ ರQತ ಹು�ೆ®ಗRAೆ �ೇಮಕ Lಾ8 9ೆ.?.ಎj. �ಯಮ,112 ಮತು1 114 ರಂ,ೆ ಗR9ೆ ರ·ೆ ಮತು1 
ಅಧWXೇತನ ರ·ೆಗಳನುZ ಜO Lಾಡ�ೇ 9ೆ.?.ಎj.�ಯಮ -113ರಂ,ೆ ಪ73ವಷW9ೆ  40 ಗR9ೆ ರ·ೆಯನುZ �ೕ8ರುವ\ದ9ೆ  ಸೂಕ1 
�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ ಒದsಸುವಂ,ೆ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 168/29.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ ವ3Yಂದ �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ/ LಾQ3ಯನುZ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. 9ೆ.?.ಎj. �ಯಮ ಉಲ(ಂz? 
ಎ�ಾ(DೋಧಕರುಗRAೆ ರ·ೆ�ೆಕ 9ೆ  Hೆಚುuವ" ಗR9ೆ ರ·ೆಯನುZ ಜOLಾ8ರುವ\ದನುZ Qಂಪ<ೆದು 9ೆ.?.ಎj.�ಯಮ-112 & 
114ರಂ,ೆ ರ·ೆಯ �ೆಕ ವನುZ ಪ"ಷ "ಸುವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ. 

20.620.620.620.6    ಕ�ಾWಟಕಕ�ಾWಟಕಕ�ಾWಟಕಕ�ಾWಟಕ    �ಾಗ"ಕ�ಾಗ"ಕ�ಾಗ"ಕ�ಾಗ"ಕ    �ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    ಗR9ೆಗR9ೆಗR9ೆಗR9ೆ    ರರರರ·ೆ·ೆ·ೆ·ೆ    �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ �ೆಕ 9ೆ     Hೆಚುuವ"Hೆಚುuವ"Hೆಚುuವ"Hೆಚುuವ"    ಗR9ೆಗR9ೆಗR9ೆಗR9ೆ    ರ·ೆಯನುZರ·ೆಯನುZರ·ೆಯನುZರ·ೆಯನುZ    ಜOಜOಜOಜO    Lಾ8Lಾ8Lಾ8Lಾ8    �ವೃ31�ವೃ31�ವೃ31�ವೃ31    
ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    ಗR9ೆಗR9ೆಗR9ೆಗR9ೆ    ರ·ಾರ·ಾರ·ಾರ·ಾ    ನಗGೕಕರಣನಗGೕಕರಣನಗGೕಕರಣನಗGೕಕರಣ    �ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ�    �ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು....    

            �ವೃತ Dೋಧಕ ವೃಂದದ �ೇXಾ ವQಗಳನುZ Hಾಗೂ �ವೃತ1 `ಂಚo �ೌಲಭ�ಗಳ �ಾವ3 ಕಡತಗಳನುZ 
ಪ"#ೆ$ೕGಸ�ಾs Dೋಧಕ ವೃಂದದವ"Aೆ XಾlWಕ 40 ಗR9ೆ ರ·ೆಗಳನುZ ರ·ಾ�ೆಕ 9ೆ  ಜO Lಾ8ರುವ\ದನುZ �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕದ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. Dೋಧಕರುಗಳ5 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಆಡR,ಾತµಕ ಹು�ೆ®ಗಳ5, 		ಧ ಅಧ�ಯನ 
	�ಾಗಗಳ ಅಧ�^ರುಗಳ5, 9ೋjW ಸಂaೕಜಕರುಗæಾs 9ಾಯW�ವWQಸು31ರುವ Dೋಧಕರುಗಳ5 ;ಡುವ\ ರQತ ಸ9ಾW" 
�ೌಕರ}ಾsರುವ\ದ"ಂದ 9ೆ.?.ಎj. �ಯಮ-112 ರಂ,ೆ ವಷW9ೆ  30 'ನಗಳ ಗR9ೆರ·ೆಯನುZ Hಾಗೂ �ಯಮ-114 ರಂ,ೆ 20 
'ನಗಳ ಅಧW Xೇತನ ರ·ೆಯನುZ ಅವರುಗಳ ರ·ಾ �ೆಕ 9ೆ  ಜO LಾಡDೇrರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ �ವೃತ1 DೋಧಕರುಗRAೆ �ವೃ31 
ನಂತರದ ಗR9ೆ ರ·ೆ ನಗ'ೕಕರಣ �ೌಲಭ� �ೕಡುXಾಗ 9ೆ,?.ಎj. �ಯಮ ಉಲ(ಂz? XಾlWಕ 40 'ನಗಳ ಗR9ೆ ರ·ೆಯನುZ 
ಅವರುಗಳ ರ·ಾ�ೆಕ 9ೆ  ಜLಾ Lಾ8ರುವ\ದನುZ Hಾಗೂ ನಗGೕಕರಣ9ೆ  ಪ"ಗo?ರುವ ಬAೆS 	ವರ/ೆಯನುZ �ೕಡಲು 	Nಾರ/ಾ 
ಪತ7 ಸಂ:ೆ� 215/2021-22/06.11.2021ರ�( 9ೋ"ದು® 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ Hಾಗೂ ಪೂರಕ �ೆಕ  
ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. ಸದ" �ೋಧಕರು 		ಧ 	�ಾಗಗRAೆ ಅಧ�^}ಾs 9ಾಯW 
�ವWQ?ದ®�( ;ಡುವ\ ಇಲ(ದ ಇ�ಾ:ೆ �ೌಕರರಂ,ೆ ಪ"ಗoತXಾಗುವ\ದ"ಂದ 9ೆ.?.ಎj. �ಯಮ-112ರಂ,ೆ XಾlWಕ 30 
'ನಗಳ ಗR9ೆ ರ·ೆ Hಾಗೂ �ಯಮ-114ರಂ,ೆ 20 'ನಗಳ ಅಧWXೇತನ ರ·ೆಯನುZ ಜO Lಾಡುವ ಬದಲು 9ೆ.?.ಎj.�ಯಮ-
113 ರಂ,ೆ ;ಡುವ\ ರQತ ಹು�ೆ®ಗಳ�( ಕತWವ� �ವWQಸು31ರುವ DೋಧಕರುಗRAೆ  40 'ನಗಳ ಗR9ೆ ರ·ೆಯನುZ ರ·ಾ �ೆಕ 9ೆ  
ಜO Lಾಡು31ರುವ\ದ"ಂದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಆVWಕ ನಷq ಉಂ°ಾsರುತ1�ೆ. QೕAೆ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ನಷqXಾsರುವ 
4ತ1 ರೂ.21,53,895-00ಗæಾsದು®, 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-16ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. ಆದ®"ಂದ QೕAೆ Hೆಚುuವ"�ಾs 
�ಾವ3?ರುವ 4ತ1ವನುZ ಈ �ೋಪ9ೆ  9ಾರಣ}ಾದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಕುಲಸyವರು Hಾಗೂ ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗRಂದ 
ವಸೂ�? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �GAೆ ಜO Lಾಡಲು ಸೂy?�ೆ. 

21. 21. 21. 21. Dೋಧ9ೇತರDೋಧ9ೇತರDೋಧ9ೇತರDೋಧ9ೇತರ    ?ಬ¹ಂ'ಗಳ?ಬ¹ಂ'ಗಳ?ಬ¹ಂ'ಗಳ?ಬ¹ಂ'ಗಳ    XೇತನXೇತನXೇತನXೇತನ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5ಭ,ೆ�ಗಳ5    

21.21.21.21.1111    ಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದ    LಾಗWಸೂyಗಳನುZLಾಗWಸೂyಗಳನುZLಾಗWಸೂyಗಳನುZLಾಗWಸೂyಗಳನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    ,ಾ,ಾ �ಕ,ಾ,ಾ �ಕ,ಾ,ಾ �ಕ,ಾ,ಾ �ಕ    HಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂ    ಸಂyತಸಂyತಸಂyತಸಂyತ    XೇತನದXೇತನದXೇತನದXೇತನದ8ಯ�(8ಯ�(8ಯ�(8ಯ�(    Dೋಧ9ೇತರDೋಧ9ೇತರDೋಧ9ೇತರDೋಧ9ೇತರ    �ೌಕರರನುZ�ೌಕರರನುZ�ೌಕರರನುZ�ೌಕರರನುZ    
�ೇಮಕLಾ89ೊಂಡು�ೇಮಕLಾ89ೊಂಡು�ೇಮಕLಾ89ೊಂಡು�ೇಮಕLಾ89ೊಂಡು    XೇXೇXೇXೇತನತನತನತನ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು::::---- 

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( ,ಾ,ಾ �ಕ Hಾಗೂ ಸಂyತ Xೇತನ ಆ�ಾರದ�( �ೌಕರರನುZ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಂಡು 2019-20�ೇ 
�ಾ�ನ�( ರೂ.5,02,53,107/-ಗಳಷುq4ತ1ದ XೇತನವನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ.  	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-17ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

 ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಎ�ಾ( ಅಂಗ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5, ಅಧ�ಯನ 9ೇಂದ7ಗRAೆ ಸ9ಾWರ'ಂದ ಮಂಜೂ}ಾsರುವ 
		ಧ Xೇತನ #ೆ7ೕoಯ ಹು�ೆ®ಗಳ5, ಮಂಜೂ}ಾsರುವ ಹು�ೆ®ಗRAೆ ಎದು}ಾs 9ೆಲಸ �ವWQಸು31ರುವ :ಾಯಂ �ೌಕರರ 
	ವರಗಳ5, :ಾ� ಇರುವ ಹು�ೆ®ಗಳ5 Hಾಗೂ :ಾ� ಇರುವ ಹು�ೆ®ಗRAೆ ಎದು}ಾs ಸ9ಾWರದ LಾಗW ಸೂyಗಳನ�ಯ Lಾನವ 
ಸಂಪನೂµಲ �ೇXೆಯನುZ ಪ<ೆಯು31ರುವ ಬAೆS ಕಡತಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 
ಸಂ:ೆ�:01/'�ಾಂಕ:02.08.2021, ಸಂ:ೆ�:108/'�ಾಂಕ:25.10.2021, ಸಂ:ೆ�:132/'�ಾಂಕ:25.10.2021ಗಳ�( 9ೊರ�ಾsದ®ರೂ, 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ LಾQ3ಗಳ�ಾZಗ�ೕ ಅಥXಾ ಕಡತಗಳ�ಾZಗ�ೕ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. 

 ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಆಇ3/kಎø?/2018/'�ಾಂಕ:14.05.2018ರ ಪ79ಾರ :ಾ� ಇರುವ ಹು�ೆ®ಗRAೆ 
�ಯLಾನು�ಾರ Hೊರ ಗು31Aೆ ಆ�ಾರದ Oೕ�ೆ Lಾತ7 �ೇw?9ೊಳCಲು ಅವ9ಾಶ	ದು®, ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಆಇ3/6/ 
kಎø?/ 2018/'�ಾಂಕ:29.12.2018 Hಾಗೂ ಆಇ6/kಎø?/2018/':22.03.2019ರ ಆ�ೇಶಗಳನ�ಯ ಆVWಕ ಇ�ಾ:ೆಯ 
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ಅನುಮ3 ಪ<ೆಯ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ.  Hಾಗೂ ಸದ" ಆ�ೇಶವ\ �ಗಮ ಮಂಡR �ಾ7G9ಾರ Hಾಗೂ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ5 Hಾಗೂ 
ಇ�Zತ}ೆ ಅನು�ಾ�ತ ಸಂ�ೆ�ಗRಗೂ ಸಹ ಅನ�ಯXಾಗುತ1�ೆ.  ಈ ಕ7ಮ ಅನುಸ"ಸ�ೆÙೕ ,ಾ,ಾ �ಕ/ ಸಂyತ Xೇತನ ಆ�ಾರದ 
Oೕ�ೆ �ೇರXಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ೇಮಕ Lಾ8 9ೊಂಡು �ಾವ3?ರುವ Xೇತನದ 4ತ1 ರೂ.5,02,53,107/-ಗಳನುZ 
ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  

21.21.21.21.2222    ಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದ    ಆ�ೇಶಆ�ೇಶಆ�ೇಶಆ�ೇಶ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    �ವೃತ1�ವೃತ1�ವೃತ1�ವೃತ1    �ೌಕರರನುZ�ೌಕರರನುZ�ೌಕರರನುZ�ೌಕರರನುZ    �ೇಮಕ�ೇಮಕ�ೇಮಕ�ೇಮಕ    Lಾ8Lಾ8Lಾ8Lಾ89ೊಂ89ೊಂ89ೊಂ89ೊಂ8ರುವ\ದುರುವ\ದುರುವ\ದುರುವ\ದು....    

�ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ Âೕಚ�ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ವೃತ1 �ೌಕರರನುZ 
ಪುನ� �ೇಮಕ Lಾ89ೊಂಡು ಈ 9ೆಳ ಕಂಡಂ,ೆ Xೇತನ �ಾವ3?ರುವ\ದನುZಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    HೆಸರುHೆಸರುHೆಸರುHೆಸರು    ಹು�ೆ®ಹು�ೆ®ಹು�ೆ®ಹು�ೆ®    Xೇತನ�ಾವ3Xೇತನ�ಾವ3Xೇತನ�ಾವ3Xೇತನ�ಾವ3    
1 ]7ೕ �ಾಂಡುರಂಗ ಪ7ಭು ಸHಾಯಕ ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ" 2,20,000-00 
2 ]7ೕ ರLಾನಂದ.9ೆ �ವೃತ1 ಪ7.ದ.ಸ 1,81,548-00 

  ಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂ....    4,01,5484,01,5484,01,5484,01,548----00000000    
 
    ಸ9ಾWರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ ಸಂ:ೆ�: ?.ಆ.ಸು.ಇ/ 588/�ೇ.�ೆ.�/2015/'�ಾಂಕ:29.02.2016ರ ಆ�ೇಶದಂ,ೆ �ವೃತ1 Hೊಂ'ರುವ 

�ೌಕರರ ಪುನ� �ೇಮಕ Lಾಡಲು ಮತು1 ಸ9ಾW" �ೌಕರ"Aೆ �ವೃ31 ನಂತರ �ೇXಾವGಯನುZ 	ಸ1"ಸುವ ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(.  
ಸ9ಾWರದ ಉಪ9ಾಯWದ]W ಉನZತ ]^ಣ ಇ�ಾ:ೆ (	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ5) Dೆಂಗಳ�ರುರವರ ಕÛೇ" 
ಪತ7ಸಂ:ೆ�:ಇ.8.461/ಯು.ಎ´.ಎ/2015/':29.05.2017 ಮತು1 ಅ�ೇ ಸಮ ಸಂ:ೆ�ಯ '�ಾಂಕ; 13.06.2019ರ ಪತ7ಗಳ ಅನು�ಾರ 
	ಶ�	�ಾ��ಲಯಗಳ �ವೃತ1 �ೌಕರರನುZ ,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇಮಕ Lಾ89ೊಳCಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(. 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ: 07-01-2022ರಂದು �ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�( ಸದ"ಯವರ �ೇXೆ ಪ<ೆಯುವ\ದನುZ 
ಈಗ ��(ಸ�ಾs�ೆ ಎಂದು ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ ಇದ9ೆ  ಸಮಥW�ೆ�ಾs �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 
Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ವೃತ1 �ೌಕರರನುZ ,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇಮಕ Lಾ89ೊಂಡು Xೇತನ 
�ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ  9ಾರಣ}ಾದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಸಂಬಂಧಪಟq ಅG9ಾ"ಗRಂದ ರೂ.4,01,548/-ಗಳನುZ ವಸೂ�? 
	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ �ಾLಾನ� :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾಡುವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ.. 

21.321.321.321.3        ಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದ    LಾಗWಸೂyಗಳನುZLಾಗWಸೂyಗಳನುZLಾಗWಸೂyಗಳನುZLಾಗWಸೂyಗಳನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    Hೊರಗು31AೆHೊರಗು31AೆHೊರಗು31AೆHೊರಗು31Aೆ    ಆ�ಾರದ�(ಆ�ಾರದ�(ಆ�ಾರದ�(ಆ�ಾರದ�(    LಾನವLಾನವLಾನವLಾನವ    ಸಂಪನೂµಲಸಂಪನೂµಲಸಂಪನೂµಲಸಂಪನೂµಲ    �ೇXೆಯನುZ�ೇXೆಯನುZ�ೇXೆಯನುZ�ೇXೆಯನುZ    Lಾ8Lಾ8Lಾ8Lಾ8    
9ೊಂ8ರುವ\ದು9ೊಂ8ರುವ\ದು9ೊಂ8ರುವ\ದು9ೊಂ8ರುವ\ದು....    

�ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ ÂೕಚರುಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs Hೊರಗು31Aೆ ಆ�ಾರದ�( O|| 9ೆ�ಾ´ 8°ೆrqÊ & �ೆಕೂ�"k 
ಸ	Wಸj ರವ"ಂದ Hೊರ ಗು31Aೆ ಆ�ಾರದ Oೕ�ೆ Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲ �ೇXೆಯನುZ ಪ<ೆದು 9ೊಂಡು Hೊರಗು31Aೆ 
ಸಂ�ೆ�ಯವ"Aೆ ರೂ.1,32,70,103/-ಗಳ ;ಲ(ನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-18ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಆಇ6/kಎø?/2018, '�ಾಂಕ:29.12.2018ರ ಆ�ೇಶದ�( Hೊರಗು31Aೆ Oೕ�ೆ Lಾನವ 
ಸಂಪನೂµಲವನುZ ,ೆAೆದು9ೊಳCಲು ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಮಂಜೂ}ಾsರುವ ಹು�ೆ®ಗRAೆ ಎದು}ಾs :ಾ� 
ಹು�ೆ®ಗRAೆ Hೊರ ಗು31Aೆ Oೕ}ೆ �ೇw?9ೊಳCಲು ಆVWಕ ಇ�ಾ:ೆYಂದ ಕ<ಾ¡ಯXಾs ಅನುಮ3 ಪ<ೆದು �ಾರದಶWಕ 
�ಯಮಗಳನುZ �ಾ�? 	ದು��ಾµನ ಸಂಗ7ಹ/ಾ Xೇ'9ೆ ಮೂಲಕ Hೊರಗು31Aೆ Oೕ�ೆ Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲವನುZ �ೇಮಕ 
Lಾ89ೊಂ8ರುವ ಕಡತಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 
ಸಂ:ೆ�:01/'�ಾಂಕ:02.08.2021, 190/02.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ ಕಡತಗಳನುZ/ 
ಉತ1ರವನುZ �ೕಡ'ರುವ\ದ"ಂದ Hೊರಗು31Aೆ Oೕ�ೆ Lಾನವ ಸಂಪನೂµಲ �ೇXೆಯನುZ O|| 9ೆ�ಾ´ 8°ೆrqÊ & �ೆಕೂ�"k 
ಸ	ೕWಸj �ೆË. �w°ೆª ರವ"ಂದ ಪ<ೆದು �ಾವ3?ರುವ ;�(ನ 4ತ1 ರೂ.1,32,70,103/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 
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21.421.421.421.4    ಗ7ಂಗ7ಂಗ7ಂಗ7ಂºಾಲಯºಾಲಯºಾಲಯºಾಲಯ    ].ಾVWಗಳನುZ].ಾVWಗಳನುZ].ಾVWಗಳನುZ].ಾVWಗಳನುZ    �ೇಮಕ�ೇಮಕ�ೇಮಕ�ೇಮಕ    Lಾ89ೊಂಡುLಾ89ೊಂಡುLಾ89ೊಂಡುLಾ89ೊಂಡು    XೇತನXೇತನXೇತನXೇತನ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು::::----    

�ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ ÂೕಚjWಗಳನುZ ಪ"#ೆ$ೕGಸ�ಾs ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ ಗ7ಂºಾಲಯ9ೆ  2019-20�ೇ 
�ಾ�ನ�( ಗ7ಂºಾಲಯ ].ಾVWಗಳನುZ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಂಡು ರೂ5,59,021/ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-
19ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

ಗ7ಂºಾಲಯ ].ಾVWಗಳನುZ ,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇಮಕ Lಾ89ೊಳCಲು ವೃಂದ ಮತು1 �ೇಮ9ಾ3 �ಯಮಗಳ5 ಅಥXಾ 
ಪ"�ಯಮಗಳ�( ಸ9ಾWರ'ಂದ ಮಂಜೂ}ಾsರುವ ಹು�ೆ®ಗಳ 	ವರಗಳ5, ಮಂಜೂ}ಾsರುವ ಗ7ಂºಾಲಯ ].ಾVWಗಳ  
ಹು�ೆ®ಗRAೆ ಪ"�ಯಮಗಳನ�ಯ ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಆಇ6/kಎø?/2018/ ':22.03.2019ರನ�ಯ :ಾ� ಇರುವ 
ಹು�ೆ®ಗRAೆ ,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇಮಕ Lಾ89ೊಳCಲು ಆVWಕ ಇ�ಾ:ೆಯ ಅನುಮ3 ಪ<ೆಯ Dೇ9ಾsರುವ\ದ"ಂದ ಆVWಕ 
ಇ�ಾ:ೆYಂದ ಅನುಮ3 ಪ<ೆದು �ಯLಾನು�ಾರ ,ಾ,ಾ �ಕXಾs ಗ7ಂºಾಲಯ ].ಾVWಗಳನುZ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಂ8ರುವ 
ಕಡತಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:117/'�ಾಂಕ:25.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾs 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( 	�ಾ�VWಗಳ Hೆಚuಳ Hಾಗೂ �ೌಕರರ �ವೃ31Yಂದ ,ೆರXಾದ ಹು�ೆ®ಗRAೆ 
ಆಡR,ಾತµಕ QತದೃlqYಂದ ಗ7ಂºಾಲಯ ].ಾVWಗಳನುZ Lಾ?ಕ ಸಂ�ಾವ�ೆ ಆ�ಾರದ�( �ೇಮ9ಾ3 Lಾ89ೊಳC�ಾsತು1. 
ಆದ}ೆ ಈಗ ಅವರುಗಳ �ೇXೆಯನುZ ಬಳ?9ೊಳ5C31ಲ( ಎಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ ಇದ9ೆ  ಸಮಥW�ೆ�ಾs �ಾವ\�ೇ 
�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ}ೆ ಸ9ಾWರ'ಂದ ಪೂXಾWನುಮ 3ಪ<ೆಯ�ೆ �ೇಮ9ಾ3 Lಾ89ೊಂ8ರುವ 
ಗ7ಂºಾಲಯ ].ಾVWಗRAೆ �ಾವ3?ರುವ Xೇತನದ ಒಟುq 4ತ1ರೂ. 5,59,021/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.. 

21.21.21.21.5555    ]7ೕಮ3]7ೕಮ3]7ೕಮ3]7ೕಮ3    `̀̀̀. . . . �ಾಗXೇ�ಾಗXೇ�ಾಗXೇ�ಾಗXೇoooo    Q"ಯQ"ಯQ"ಯQ"ಯ    ಸHಾಯಕರುಸHಾಯಕರುಸHಾಯಕರುಸHಾಯಕರು    ಇವ"Aೆಇವ"Aೆಇವ"Aೆಇವ"Aೆ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    �ೇಮ9ಾ3�ೇಮ9ಾ3�ೇಮ9ಾ3�ೇಮ9ಾ3    �ಯಮಗಳನುZ�ಯಮಗಳನುZ�ಯಮಗಳನುZ�ಯಮಗಳನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    �ೇರXಾs�ೇರXಾs�ೇರXಾs�ೇರXಾs    
ಸHಾಯಕಸHಾಯಕಸHಾಯಕಸHಾಯಕ    ಕುಲಸyವರಕುಲಸyವರಕುಲಸyವರಕುಲಸyವರ    ಹು�ೆ®Aೆಹು�ೆ®Aೆಹು�ೆ®Aೆಹು�ೆ®Aೆ    ಪಪಪಪ�ೋನZ3�ೋನZ3�ೋನZ3�ೋನZ3    �ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು....    

    
]7ೕಮ3 `. �ಾಗXೇo Q"ಯ ಸHಾಯಕರು ಇವರ �ೇXಾವQಯನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಕುಲಸyವರ 
ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಮ		/18/Vol-III/?ಬ¹ಂ'(2)/1997-98 '�ಾಂಕ : 02.12.2013 ರನ�ಯ ಇವರು Q"ಯ ಸHಾಯಕ}ಾs 
ಪ�ೋನZ3 Hೊಂ' '�ಾಂಕ:02.12.2013ರ ಪೂXಾWಹZ ಕತWವ�9ೆ  ವರ' Lಾ89ೊಂಡು '�ಾಂಕ:30.092019ರ ವ}ೆAೆ Q"ಯ 
ಸHಾಯಕ ಹು�ೆ®ಯ�( ಕತWವ� �ವWQ?ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಆದರ ಕುಲಸyವರ ಆ�ೇಶ 
ಸಂ:ೆ�:ಮ	/12/?ಬ¹ಂ'(2)/2019-20 '�ಾಂಕ:23.03.2020ರ�( ಇವ"Aೆ ಅGೕ^ಕರ ಹು�ೆ®Aೆ ಬ81 �ೕಡ�ೆ �ೇರXಾs ಸHಾಯಕ 
ಕುಲಸyವರ ಹು�ೆ®Aೆ ಪ�ೋನZ3ಯನುZ '�ಾಂಕ: 01.10.2019"ಂದ ಪೂXಾWನ�ಯXಾಗುವಂ,ೆ ಪ�ೋನZ3ಯನುZ �ೕ8 ಆVWಕ 
�ೌಲಭ�ವನುZ '�ಾಂಕ: 01.01.2020 "ಂದ ಅನ�ಯXಾಗುವಂ,ೆ �ೕ8 ಆ�ೇ]ಸ�ಾsರುತ1�ೆ.  
 

ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯಗಳ ಅG �ಯಮ-2000 ದ ಪ7ಕರಣ 41(7)ರ�( ಪ7ದತ1Xಾದ ಅG9ಾರದ8ಯ�( 
Lಾನ� ಕು�ಾGಪ3ಗಳ5 '�ಾಂಕ 24.05.1996ರ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ವೃಂದ ಮತು1 �ೇಮ9ಾ3 �ಯಮಗಳನುZ 
ಅನು4ೕ'?ದು®, ಸ9ಾWರದ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ�:ಎಂಯು/ಇಎjk(2)?ಆ�6/91-92 ,'�ಾಂಕ:20.06.1996 ರ�( 
ಅGಸೂyಸ�ಾsರುವ ವೃಂದ ಮತು1 �ೇಮ9ಾ3 �ಯಮಗಳ�( ಅGೕ^ಕರ ಹು�ೆ®ಯ�( ಉತ1ಮ 9ಾಯW �ವWಹ/ೆaಂ'Aೆ 05 
ವಷWಗಳ �ೇXೆಯನುZ ಪೂಣWAೊR?ದ ಅಭ�VWಗಳ5 Lಾತ7Xೇ ಸHಾಯಕ ಕುಲಸyವರ ಹು�ೆ®ಯ ಪ�ೋನZ3Aೆ 
ಅಹW}ಾಗು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ Q"ಯ ಸHಾಯಕರ ಹು�ೆ®Yಂದ ಸHಾಯಕ ಕುಲಸyವರ ಹು�ೆ®Aೆ �ೇರXಾs ಪ�ೋನZ3 �ೕಡಲು 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ವೃಂದ ಮತು1 �ೇಮ9ಾ3 �ಯಮಗಳ�( ಅವ9ಾಶ	ಲ('ದ®ರೂ ಪ�ೋನZ3 �ೕ8ರುವ\ದ9ೆ  	ವರ/ೆಯನುZ 
�ೕಡುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:184/29.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಈ ಸಂಬಂಧ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ: 07-01-2022 ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( ]7ೕಮ3 �ಾಗXೇoಯವ"sಂತ ಮುಂNೆ ಪ�ೋನZ3 
�ೕಡ�ಾsದ® ]7ೕ �ಾ�w�ಾಥ´ ಮತು1 ]7ೕಮ3 ಲ�,ಾ ಇವರುಗಳ �ೈr ]7ೕ�ಾ�w�ಾಥ´ರವ"Aೆ Q"ಯ ಸHಾಯಕ ಹು�ೆ®Aೆ 
ಬ81 �ೕಡುXಾಗ ಸುಳ5C ·ಾ3 ಪ7Lಾಣಪತ7 ಸ�(9ೆ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಮುಂಬ81ಯನುZ ತ<ೆQ8'ರುವ\�ಾs Hಾಗೂ ಪ7ಸು1ತ ಈ 
ಪ7ಕರಣ �ಾ��ಾಲಯದ�( 	Nಾರ/ೆAೆ Dಾr ಇರುವ\�ಾs 3R?, ]7ೕಮ3 ಲ�,ಾರವರ ನಂತರ ತಮAೆ ಬ81 �ೕಡDೇ9ೆನುZವ 
]7ೕಮ3 �ಾಗXೇoಯವರ ದೂರು ಅhWಯನುZ ಪ"ಗo? ಬ81 �ೕ8ರುವ\�ಾs ಮತು1 ;.9ೆ. ಪ	Äರ ಪ7ಕರಣದ�( Lಾನ� 
ಸÂೕWಚ� �ಾ��ಾಲಯವ\ �ೕ8ರುವ 3ೕ`Wನನ�ಯ ಈ ಕ7ಮ ವQ?ರುವ\�ಾs ಅಸಮಪWಕXಾದ 	ವರ/ೆ �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ. 
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	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ವೃಂದ ಮತು1 �ೇಮ9ಾ3 �ಯಮಗಳನ�ಯ Q"ಯ ಸHಾಯಕರ ಹು�ೆ®Yಂದ ಅGೕ^ಕರ ಹು�ೆ®Aೆ 
ಬ81 �ೕಡ�ೆÙೕ �ೇರXಾs ಸHಾಯಕ ಕುಲಸyವರ ಹು�ೆ®Aೆ ಬ81 �ೕಡಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(Xಾದ 9ಾರಣ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ 	ವರ/ೆಯನುZ ಒಪÝಲು �ಾಧ�	ಲ(. QೕAಾs �ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? ]7ೕಮ3 `.�ಾಗXೇoರವ"Aೆ 
ಪ�ೋನZ3 �ೕ8ರುವ\ದನುZ Qಂಪ<ೆದು Qಂ'ನ ಹು�ೆ®Aೆ �aೕhಸುವ\ದ}ೊಂ'Aೆ, ಸHಾಯಕ ಕುಲಸyವರ ಹು�ೆ®ಯ�( 
Hೆಚುuವ"�ಾs �ೕ8ರುವ Xೇತನಭ,ೆ�ಗಳನುZ ಇದ9ೆ  9ಾರಣ}ಾsರುವ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಕುಲಸyವರು Hಾಗೂ 
ಸಂಬಂಧಪಟq ಅG9ಾ"ಗRಂದ ವಸೂ�? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �GAೆ ಜO Lಾಡಲು ಸೂy?�ೆ. 

 
21212121....6666    ,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇXೆ ಸ�(ಸು31ದ® Xಾಹನ NಾಲಕರನುZ :ಾಯಂAೊR?ರುವ\ದು,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇXೆ ಸ�(ಸು31ದ® Xಾಹನ NಾಲಕರನುZ :ಾಯಂAೊR?ರುವ\ದು,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇXೆ ಸ�(ಸು31ದ® Xಾಹನ NಾಲಕರನುZ :ಾಯಂAೊR?ರುವ\ದು,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇXೆ ಸ�(ಸು31ದ® Xಾಹನ NಾಲಕರನುZ :ಾಯಂAೊR?ರುವ\ದು. . . .     
 
             	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪ"�ಯಮ ಸಂ: ಎಂಯು/12/ಇಎj k(2)/204/04-05,'�ಾಂಕ:11-03-2011ರ ವೃಂದ ಮತು1 

�ೇಮ9ಾ3 �ಯಮಗಳ ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�- 64ರ�( ಮಂಗಳ�ರು 		ಯ Xಾಹನ Nಾಲಕರ ಹು�ೆ®Aೆ ಕ�ಷì ಅಹW,ೆಗಳ5; vii�ೇ 

ತರಗ3ಯ�( ,ೇಗW<ೆ, Lಾನ�,ೆಯುಳC �ಾ"ೕ Xಾಹನಗಳ Nಾಲ�ಾ ಪರXಾನs, ಕ�ಷì ಎರಡು ವಷWಗಳ Nಾಲ�ಾ ಅನುಭವ, 

Lಾನ�,ೆ ಪ<ೆದ ಸಂ�ೆ�Yಂದ ಪ7ಥಮ yr,ಾ� ತರDೇ3 ಪ7Lಾಣ ಪತ7ವನುZ ಪ<ೆದು 9ೊಂ8ರDೇಕು. Xಾಹನ Nಾಲಕರ 

ಹು�ೆ®ಗRAೆ #ೇ. 50ರಷುq �ೇರ �ೇಮ9ಾ3 Hಾಗೂ #ೇ 50 ರಷqನುZ 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ�( ಕ�ಷì 5 ವಷWಗಳ �ರಂತರ �ೇXೆ 

ಸ�(?ರುವ ಗೂ7�-8 ವೃಂದ'ಂದ ಬ81 ಮೂಲಕ �ೇಮ9ಾ3 Lಾಡ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಅಹW}ಾದ ಅಭ�VWಗಳ5 ವೃಂದ 

ಬದ�ಾವ/ೆAೆ ಇy�ಸ'ದ®�(, ಅಂತಹ ಸಂದಭWಗಳ�( ಆ ಹು�ೆ®ಗಳನುZ ಸಹ �ೇರ �ೇಮ9ಾ3 ಮೂಲಕ ಭ3W LಾಡDೇ9ಾಗುತ1�ೆ. 

ಆದ}ೆ 2019-19�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಅGಕೃತ Üಾಪ�ಾ ಸಂ:ೆ�: ಮ	/23/ಇ.ಎj.k.2/ 2017-18 '�ಾಂಕ 

04.06.2018ರ ಮೂಲಕ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( ,ಾ,ಾ �ಕ ವ�ವ�ೆ�ಯ8 9ಾಯW �ವWQಸು31ದ® ]7ೕ ಅ	�ಾ� ಕುLಾ�, ]7ೕ. 

ಪ7	ೕ+ ಕುLಾkW, ]7ೕ �ೊ9ೇ� Hಾಗೂ ]7ೕ. Nೇತ´ ಕುLಾ� ಇವರುಗಳನುZ :ಾಯಂ AೊRಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಈ ಬAೆS 

ಕಡತವನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ಈ 9ೆಳಕಂಡ ಆಂಶಗಳನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 

             	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ�( 9ಾಯW �ವWQಸು31ರುವ :ಾಯಂಗೂ7� 8 ವೃಂದದ ?ಬ¹ಂ'ಯವರು Xಾಹನ Nಾಲಕರ 
ಹು�ೆ®Aೆ �ಗGತ 	�ಾ�ಹW,ೆ ಮತು1 Nಾಲ�ಾ ಪರXಾನsಯನುZ Hೊಂ'ದು® ವೃಂದ ಬದ�ಾವ/ೆ Lಾ89ೊಳ5Cವ ಬA Sೆ ಅವ"ಂದ 
ಸಮµ3 ಪತ7 ಪ<ೆದ ನಂತರ �ಯLಾನು�ಾರ Xಾಹನ Nಾಲಕರ ಹು�ೆ®Aೆ ಮುಂಬ81 �ೕಡಬಹು�ಾsದು®, ಈ ಬAೆS ಕ7ಮ 
ವQ?ರುವ\ದ9ೆ  �ಾಖ�ೆಗಳ5 ಕಡತದ�( ಲಭ�	ರುವ\'ಲ(. 

             ,ಾ,ಾ �ಕ ವ�ವ�ೆ�ಯ8 ೧೬ Xಾಹನ Nಾಲಕರು 9ಾಯW �ವWQಸು31ದು®, ಅವರುಗಳ�( Oೕ�ನ 04 ?ಬ¹ಂ'ಗಳನುZ 
:ಾಯಂ ಹು�ೆ®Aೆ ಭ3W AೊRಸಲು }ೋಸq�  ಪದJ3ಯನುZ ಅನುಸ"?ರುವ ಬAೆS Hಾಗೂ ಇವರುಗಳನುZ ಆÙ Lಾ8ದ 
Lಾನದಂಡದ ಬAೆS �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. 

1. ಸ9ಾWರದ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�ಇ8/97/ಯು8	/2017, '�ಾಂಕ: 30.05.2018 ರ�( ವaೕ�ವೃ31Yಂದ ,ೆರXಾದ ಮೂರು 
Xಾಹನ Nಾಲಕ ಹು�ೆ®ಗಳನುZ ಮಂಜೂ}ಾದ ಹು�ೆ®ಗRAೆದು}ಾs Hೊರಗು31Aೆ ಆ�ಾರದ Oೕ�ೆ ಭ3WLಾ89ೊಳCಲು 
�ಯLಾನು�ಾರ ಅಗತ� ಕ7ಮ 9ೈAೊಳCDೇ9ೆಂದು ��ೇW]ಸ�ಾs�ೆ. ಆದ}ೆ '�ಾಂಕ 04.06.2018ರಂದು ನ<ೆದ 
ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ�( Oೕ�ನ ಸ9ಾWರದ ��ೇWಶನವನುZ ಉಲ(ಂz? �ಾಲು  
Xಾಹನ NಾಲಕರನುZ ಸ9ಾWರದ ಅನು4ೕದ�ೆ �"ೕ»? :ಾಯಂ AೊRಸಲು 3ೕLಾWನ 9ೈ AೊಳC�ಾsರುತ1�ೆ.    
Oೕ�ೆ ಪ7�ಾ1`?ರುವ ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�-(1) "ಂದ (3) ರ 	ಷಯಗಳ ಕಡತಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕದ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 230 '�ಾಂಕ: 08-11-2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ '�ಾಂಕ 
07-01-2022ರ�( �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( #ಾಸನಬದ® ಅG9ಾ"ಗRAೆ :ಾಯಂ Xಾಹನ NಾಲಕರನುZ ಒದsಸುವ\ದು 
Aೌಪ�,ೆಯ ದೃlqYಂದ ಅವಶ�ಕXಾsರುವ\ದ"ಂದ :ಾ� ಇರುವ Xಾಹನ Nಾಲಕರ ಹು�ೆ®ಗRAೆ ಸ9ಾWರದ 
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ಅನು4ೕದ�ೆಯನುZ �"ೕ»? �ೇಮಕ Lಾ89ೊಳC�ಾs�ೆ ಎಂದು ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ  .ಆದ}ೆ ಈ �ೇಮ9ಾ3Aೆ ಸ9ಾWರದ 
ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆದ ಬA Sೆ �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. QೕAಾs 
ಸ9ಾWರ'ಂದ ಅನು4ೕದ�ೆಯನುZ ಪ<ೆಯ�ೆ ,ಾ,ಾ �ಕ Xಾಹನ NಾಲಕರನುZ :ಾಯಂ Lಾ89ೊಂಡು �ಾವ3?ರುವ 
ಒಟುq Xೇತನ ರೂ. 12,91,922-00 ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-20 ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 
 

21.721.721.721.7    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    ಪ"�ಯಮವನುZಪ"�ಯಮವನುZಪ"�ಯಮವನುZಪ"�ಯಮವನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    ]7ೕಮ3]7ೕಮ3]7ೕಮ3]7ೕಮ3    �ಾಗ�ಲ»�ಾಗ�ಲ»�ಾಗ�ಲ»�ಾಗ�ಲ»ರವ"Aೆರವ"Aೆರವ"Aೆರವ"Aೆ    ಅGೕ^ಕ}ಾsಅGೕ^ಕ}ಾsಅGೕ^ಕ}ಾsಅGೕ^ಕ}ಾs    ಪ�ೋನZ3ಪ�ೋನZ3ಪ�ೋನZ3ಪ�ೋನZ3    �ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು....    
    

]7ೕಮ3 �ಾಗ�ಲ», ಅGೕ^ಕರು ಇವರ �ೇXಾ ವQಯನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಇವ"Aೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಕುಲಸyವರ 
ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಮ	/28/?ಬ¹ಂ'/(2)/2017-18, '�ಾಂಕ: 07-04-2018ರ�( Q"ಯ ಸHಾಯಕ}ಾs ಮುಂಬ81 �ೕಡ�ಾs�ೆ. 
ನಂತರ ಕುಲಸyವರ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಮ	/?ಬ¹ಂ'/ಪXೇ�/?.ಆ� 100/2019-20/ಇ8,'�ಾಂಕ;18-05-2020ರ�( '�ಾಂಕ: 07-
04-2018"ಂದ ಪೂXಾWನ�ಯXಾಗುವಂ,ೆ ಇವ"Aೆ ಅGೕ^ಕರ ಹು�ೆ®Aೆ ಮುಂಬ81 �ೕಡ�ಾs�ೆ. ಸ9ಾWರದ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ�: 
ಇ8/28/ಯು8ಎj 87, '�ಾಂಕ: 18-09-1987 ರ�( ಅನು4ೕದ�ೆ�ಾsರುವ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪ"�ಯಮದನ�ಯ Q"ಯ 
ಸHಾಯಕರ ಹು�ೆ®ಯ�( 2 ವಷWಗಳ �ೇXೆಯನುZ ಪೂಣWAೊR?ದ ನಂತರವ¢ೆqೕ ಅGೕ^ಕರ ಹು�ೆ®Aೆ ಮುಂಬ81 �ೕಡ 
Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ Q"ಯ ಸHಾಯಕರ ಹು�ೆ®Aೆ ಮುಂಬ81ಯನುZ �ೕ8ದ '�ಾಂಕ'ಂದ�ೇ ಅGೕ^ಕರ ಹು�ೆ®Aೆ ಮುಂಬ81 
�ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಪ"�ಯಮದ ಉಲ(ಂಘ�ೆ Lಾಡ�ಾs�ೆ. QೕAೆ ಪ"�ಯಮದ �ಬಂಧ�ೆಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? ಮುಂಬ81 
�ೕ8ರುವ\ದ9ೆ  ಸೂಕ1 	ವರ/ೆ �ೕಡಲು 9ೋ" �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:232/ '�ಾಂಕ: 08-11-2021ನುZ 
�ೕಡ�ಾsತು1. ಇದ9ೆ  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( ಪ	ತ7 ಪ7ಕರಣ'ಂದ ಮುಂಬ81 ಪ7r7Ù 9ೈAೊಳCಲು 
�ಾದ�Xಾಗ�ೇ ಇರುವ\ದ"ಂದ �ೕಡ�ಾs�ೆ ಎಂದು3R?ದು®, ಇದು ಸಮಪWಕ ಉತ1ರXಾsರುವ\'ಲ(. QೕAೆ ಪ"�ಯಮವನುZ 
ಉಲ(ಂz? Q"ಯ ಸHಾಯಕರ ಹು�ೆ®Yಂದ ಅGೕ^ಕರ ಹು�ೆ®Aೆ ಮುಂಬ81 �ೕ8ರುವ\ದನುZ Qಂಪ<ೆಯಲು Hಾಗೂ 
ಸದ"ಯವ"Aೆ ಮುಂಬ81Yಂದ �ೕ8ರುವ Hೆಚುuವ" ಆVWಕ �ೌಲಭ�ವನುZ ಮುಂಬ81 Qಂಪ<ೆದ '�ಾಂಕದವ}ೆAೆ �ೆಕ Nಾರ 
Lಾ8, ಅದನುZ ಈ �ೋಪ9ೆ  9ಾರಣ}ಾದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಕುಲಸyವರು ಮತು1 ಸಂಬಂG?ದ ಅG9ಾ"ಗRಂದ ವಸೂ�? 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಸಂಬಂಧಪಟq :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾಡುವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ. 
    
21.821.821.821.8    ಎ´ಎಂಎ´ಎಂಎ´ಎಂಎ´ಎಂ....ಆ�ಆ�ಆ�ಆ�/ / / / ವvWವvWವvWವvW    Nಾ¼WNಾ¼WNಾ¼WNಾ¼W    �ೆ�ೆ�ೆ�ೆ�ೆಯ�(�ೆಯ�(�ೆಯ�(�ೆಯ�(    ಕತWವ�ಕತWವ�ಕತWವ�ಕತWವ�    �ವWQ?ರುವ�ವWQ?ರುವ�ವWQ?ರುವ�ವWQ?ರುವ    Dೋಧ9ೇDೋಧ9ೇDೋಧ9ೇDೋಧ9ೇತರತರತರತರ    ?ಬ¹ಂ'ಗRAೆ?ಬ¹ಂ'ಗRAೆ?ಬ¹ಂ'ಗRAೆ?ಬ¹ಂ'ಗRAೆ    XೇತನವನುZXೇತನವನುZXೇತನವನುZXೇತನವನುZ    �ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ    

ಸಕ7Lಾ3ಸಕ7Lಾ3ಸಕ7Lಾ3ಸಕ7Lಾ3    AೊR?ದAೊR?ದAೊR?ದAೊR?ದ    '�ಾಂಕ'ಂದ'�ಾಂಕ'ಂದ'�ಾಂಕ'ಂದ'�ಾಂಕ'ಂದ    �ಗGಪ8ಸುವ�ಗGಪ8ಸುವ�ಗGಪ8ಸುವ�ಗGಪ8ಸುವ    ಕು"ತುಕು"ತುಕು"ತುಕು"ತು....    
    

2019-20�ೇ �ಾ�ನ  �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ]7ೕ�ೇಜು Aೌಡ, Xಾ�ಮ´ ಇವರ �ೇXಾ ವQಯನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 
ಸದ"ಯವರು '�ಾಂಕ: 01-03-1984ರಂದು ಎ´.ಎಂ.ಆ�ನ�( �ೇಮ9ಾ3 Hೊಂ' 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ. ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಮ		/ 
37/?ಬ¹ಂ'(2)/2009-10,'�ಾಂಕ:15-05-2019ರ�( '�ಾಂಕ 13-11-1992"ಂದ ಪೂXಾWನ�ಯXಾಗುವಂ,ೆ Xೇತನ #ೆ7ೕo 
ರೂ.390-1040ರ�( :ಾಯಂ AೊRಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 'ನಗೂ� �ೌಕರರ :ಾಯLಾ3Aೆ ಸಂಬಂG?ದ ಕಡತವನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 
ಸದ" �ೌಕರರೂ �ೇ"ದಂ,ೆ ಇತ}ೆ 19 �ೌಕರರು ತಮAೆ :ಾಯಂ ಪೂವW �ೇXಾವGಯನುZ ಪ"ಗo? XೇತನವನುZ 
�ಗGಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" ಉಚu �ಾ��ಾಲಯದ�( "� ನಂ. 7267/2000 (ಎj-`ಆ�ಓ) ರ�( ಮನ	 ಸ�(?ರು,ಾ1}ೆ. ಘನ 
�ಾ��ಾಲಯವ\ '�ಾಂಕ: 11-7-2005ರ ಆ�ೇಶದ�( ಸದ" �ೌಕರರುಗRAೆ :ಾಯಂ ಪೂವW �ೇXಾವGಯನುZ ರ·ೆ, `ಂಚo 
�ೌಲಭ�ಗಳ5 Hಾಗೂ 9ಾಲಬದ® Xೇತನ ಮುಂಬ81Aೆ ಪ"ಗoಸಲು ��ೇWಶನ �ೕ8ರುತ1�ೆ. 
 ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: 8`ಎಆ� 2 ಎj.ಎ¬.?. 90 '�ಾಂಕ: 6-8-1999ರ ಕಂ89ೆ-10(ಎ) ರ�( �ೇXಾ ಸಕ7Lಾ3 
Hೊಂ'ದ 'ನಗೂ� �ೌಕರ"Aೆ 9ಾ�ಕ Xೇತನ #ೆ7ೕoಯ�( ಕ�ಷì ಹಂತ9ೆ  ಮೂಲ Xೇತನ �ಗGಪ8ಸಲು 3Rಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 
ಆದ®"ಂದ Lಾನ� �ಾ��ಾಲಯದ ಆ�ೇಶದ ಬAೆS ಸ9ಾWರ�ೊಡ�ೆ ವ�ವಹ"?, ಸ9ಾWರದ ��ೇWಶನ ಪ<ೆದು 9ೊಂಡು, ಅದರಂ,ೆ 
ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

22. 22. 22. 22. ಪ7�ಾಣಭ,ೆ�ಗಳ5ಪ7�ಾಣಭ,ೆ�ಗಳ5ಪ7�ಾಣಭ,ೆ�ಗಳ5ಪ7�ಾಣಭ,ೆ�ಗಳ5    

     2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಪ7�ಾಣ ಭ,ೆ� ನೂ�ನ,ೆAೆ ಸಂಬಂG?ದ ಕಂ89ೆಗಳ5 ಇರುವ\'ಲ(. 
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23. 23. 23. 23. �ಾ'�ಾ�ರುXೆಚuಗಳ5�ಾ'�ಾ�ರುXೆಚuಗಳ5�ಾ'�ಾ�ರುXೆಚuಗಳ5�ಾ'�ಾ�ರುXೆಚuಗಳ5    

23.23.23.23.1111    9ೆ9ೆ9ೆ9ೆ....kkkk....`̀̀̀....`̀̀̀. . . . �ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ    �ಾ�ಸ�ಾ�ಸ�ಾ�ಸ�ಾ�ಸ�ೆ�ೆ�ೆ�ೆ    OOOO|| || || || DೇjDೇjDೇjDೇj    ಕಂಪೂ�ಟ�ಕಂಪೂ�ಟ�ಕಂಪೂ�ಟ�ಕಂಪೂ�ಟ�    ರವ"ಂದರವ"ಂದರವ"ಂದರವ"ಂದ    ಗಣಕಗಣಕಗಣಕಗಣಕ    ಯಂತ7ಗಳಯಂತ7ಗಳಯಂತ7ಗಳಯಂತ7ಗಳ    XಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕ    �ವWಹ/ೆ�ವWಹ/ೆ�ವWಹ/ೆ�ವWಹ/ೆ    Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು....    
2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಗಣಕ ಯಂತ7ಗಳ XಾlWಕ �ವWಹ/ೆಯನುZ O|| Dೇj ಕಂಪೂ�ಟjW

ರವ"ಂದ Lಾ8? 9ೊಂಡು ರೂ.15,47,317/-ಗಳ ;ಲ(ನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದು �ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ Âೕಚರುಗಳ ಪ"]ೕಲ�ೆYಂದ 
ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-22ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

 ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆ ಅG�ಯಮ, 1999 Hಾಗೂ 9ೆ.k.`.`. (3ದು®ಪ8) 
�ಯಮಗಳ5 - 2001ರ ಉಪ�ಯಮ-4(ಇ) ಮತು1 ಸ9ಾWರದ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ�: ?.ಆ.ಸು.ಇ.ಇ/ ಇ.ಸಂ.ಗ7/2009 '�ಾಂಕ: 
09.10.2012, ಆ.ಇ. 876 (`-2) Xೆಚu-12/2015/, '�ಾಂಕ: 05.02.2018ರ ಅನು�ಾರ ರೂ.1.00 ಲ^ wೕ"ದ Lೌಲ�ವನುZ 
Hೊಂ'ರುವ ಪ73aಂದು ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ ಸಂಬಂಧದ�( ಎ�ಾ( ಸಂಗ7ಹ/ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 	ದು��ಾµನ ಸಂಗ7ಹ/ಾ Xೇ'9ೆಯ 
ಮೂಲಕXೇ °ೆಂಡ�ನುZ ಆHಾ��? ಪ<ೆಯ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ °ೆಂಡ� ಪ7r7Ù 9ೈAೊಂಡ ಸಂಪೂಣW ಮೂಲ 
ಕಡತವನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸಲು 9ೋ" 	Nಾರ/ೆ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:01/02.08.2021 ಮತು1 187/29.10.2021ನುZ 
�ೕಡ�ಾsತು1. ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವ�ಾZಗ�ೕ ಅಥXಾ �ಾಖ�ೆಗಳ�ಾZಗ�ೕ Hಾಜರು 
ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆ �ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? O|| Dೇj 
ಕಂಪೂ�ಟjW ಮಂಗಳ�ರು ರವ"ಂದ ಗಣಕ ಯಂತ7ಗಳ XಾlWಕ �ವWಹ/ೆಯನುZ Lಾ8?ರುವ\ದ9ೆ  ಭ"?ರುವ Xೆಚu 
ರೂ.15,47,317/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 
. 

23.223.223.223.2 ಸರಕುಸರಕುಸರಕುಸರಕು    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    �ೇXೆ�ೇXೆ�ೇXೆ�ೇXೆ    ಒದs?ದಒದs?ದಒದs?ದಒದs?ದ    ಸಂ�ೆ�ಗRAೆಸಂ�ೆ�ಗRAೆಸಂ�ೆ�ಗRAೆಸಂ�ೆ�ಗRAೆ    �ಾವ3?ದ�ಾವ3?ದ�ಾವ3?ದ�ಾವ3?ದ    ;ಲು(ಗRಂದ;ಲು(ಗRಂದ;ಲು(ಗRಂದ;ಲು(ಗRಂದ    hhhh....ಎjಎjಎjಎj....kkkkkkkk....8888....ಎಎಎಎjjjj    ಕಕಕಕ°ಾYಸ'ರುವ\ದು°ಾYಸ'ರುವ\ದು°ಾYಸ'ರುವ\ದು°ಾYಸ'ರುವ\ದು....    
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆಗಳ8 Xೆಚu ಭ"ಸ�ಾsರುವ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಅನುಬಂಧ -

23ರ�( 	ವ"?ರುವ ;ಲು(ಗಳ�( h.ಎj.k–k.8.ಎj ಕ°ಾYಸ�ೇ ;ಲು( �ಾವ3?ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. 

9ೇಂದ7 ಸರಕು ಮತು1 �ೇXಾ ,ೆ"Aೆ 9ಾÙ® - 2017ರ �ಯಮ - 51ರಂ,ೆ ': 01.10.2018 "ಂದ ಸರಕು ಮತು1 �ೇXೆಗಳ 
ಪೂ}ೈ9ೆAೆ ಸಂಬಂG?ದ ;ಲು(ಗಳ �ಾವ3ಗಳ ಒಟುq 4ತ1 XಾlWಕ ರೂ.2.50 ಲ^ಗRsಂತ Hೆyuದ®�( #ೇ.2ರ ದರದ�( 
[}ಾ.h.ಎj.k, #ೇ.1ರಷುq + 9ೇಂ.h.ಎj.k #ೇ.1ರಷುq] h.ಎj.k – k.8.ಎj ರೂ 4,39,281ಗಳನುZ ಕ°ಾವ/ೆ Lಾಡ 
Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ.  

ಈ Q�ೆZ�ೆಯ�( ಅನುಬಂಧ - 23ರ�( 	ವ"?ರುವ ;ಲು(ಗಳ�( h.ಎj.k – k.8.ಎj ಕ°ಾY?ರುವ ಬAೆS �ಾಖ�ೆಗಳನುZ 
Hಾಜರು ಪ8?ವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 31/11.08.2021, 129/25.10.201, 147/25.10.2021 
ಮತು1 172/29.10.2021, 181/29.10.2021ಗಳನುZ �ೕಡ�ಾsತು1.  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ: 07-01-2022ರಂದು 
�ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( h.ಎj.k ಕ°ಾYಸ'ರುವ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮುಂ'ನ ;ಲು(ಗಳ�( h.ಎj.k ಕ°ಾYಸ�ಾಗುವ\ದು ಎಂದು 
ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ, ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ೕ8ರುವ ಈ ಉತ1ರ ಸಮಂಜಸXಾದುದಲ(Xಾದ®"ಂದ h.ಎj.k. k.8.ಎj
4ತ1ವನುZ ಸಂಬಂG?ದವ"ಂದ ವಸೂ�? ಸ9ಾWರದ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆAೆ ಜLಾ Lಾ8ರುವ ಬAೆS �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ.  

23.323.323.323.3 9ೆ9ೆ9ೆ9ೆ....kkkk....`̀̀̀....`̀̀̀. . . . �ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZ    �ಾ�ಸ�ೇ�ಾ�ಸ�ೇ�ಾ�ಸ�ೇ�ಾ�ಸ�ೇ    ಪ7#ೆZಪ7#ೆZಪ7#ೆZಪ7#ೆZ    ಪ379ೆಗಳನುZಪ379ೆಗಳನುZಪ379ೆಗಳನುZಪ379ೆಗಳನುZ    ಮು'7?ಮು'7?ಮು'7?ಮು'7?    9ೊಂ9ೊಂ9ೊಂ9ೊಂ8ರುವ\ದು8ರುವ\ದು8ರುವ\ದು8ರುವ\ದು....    

�ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ Âೕಚ�ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs Oೕ|| OHಾ7 ಕಂಪೂ�ಟ� ?ಸqಂ �w°ೆªDೆಂಗಳ�ರುರವ"ಂದ ಪ7#ೆZ 
ಪ379ೆಗಳನುZ ಮು'7? ಸರಬ}ಾಜು Lಾ8?9ೊಂಡ ;�(ನ Dಾಬು1 ರೂ. 90,81,947/- ಗಳನುZ ಸದ" ಸಂ�ೆ�Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ.  
	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-24 ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. ಪ7#ೆZ ಪ379ೆಗಳ ಮುದ7ಣ9ೆ  ಸಂಬಂ'?ದಂ,ೆ ಈ 9ೆಳಕಂಡ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 
Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7-131/ ,'�ಾಂಕ:25.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. 
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1) ಪ7#ೆZ ಪ379ೆ ಮು'7ಸಲು °ೆಂಡ� ಆHಾ��?ದ ಅಥXಾ 9ೆ.k.`.` ಅG�ಯಮ,1999ರ ಪ7ಕರಣ-4(h)ಅ8 ಈ 
ಪ7r7ÙAೆ 9ೆ.k.`.`Yಂದ 	�ಾY3 ಪ<ೆ'ರುವ ಆVWಕಇ�ಾ:ೆಯ ಅGಸೂಚ�ೆಯ ಪ73. 

2) 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಎ�ಾ( 9ೋjWಗಳ 	�ಾ�VWಗRAೆ ಅವಶ�ಕ,ೆYರುವ ಪ7#ೆZ ಪ379ೆಗಳ 	ವರಗಳ5, ಪ7#ೆZ ಪ379ೆ 
ಮು'7ಸಲು Lಾ89ೊಂ8ರುವ ಒಡಂಬ89ೆಗಳ5. 

3) ಪ7#ೆZ ಪ379ೆ ಮು'7ಸಲು �ೕ8ರುವ ಸರಬ}ಾಜು ಆ�ೇಶಗಳ5. 
4) ಪ7#ೆZ ಪ379ೆಗಳ �ಾ�ಾ1ನು & 	ತರ/ಾ 	ವರಗಳ5. 
5) 9ಾ�ೇಜುಗRಂದ ಉಪaೕsಸದ ಪ7#ೆZ ಪ379ೆಗಳನುZ Qಂಪ<ೆ'ರುವ 	ವರಗಳ5. 

           Oೕ�ನ 	ಷಯಗಳ ಕಡತಗಳ5/ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋರ�ಾsದ®ರೂ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 
�ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ �ೕಡ'ರುವ\'ಲ(. 

QೕAೆ ಮು'7?9ೊಂಡ ಪ7#ೆZಪ379ೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ7,ೆ�ೕಕ �ಾ�ಾ1ನು ವQಯನುZ �ವWQ? ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 	ತರ/ೆಯನುZ 
ಸದ" ವQಯ�( ನಮೂ'ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ Hಾಗೂ 	�ಾ�VWಗRAೆ �ೕಡುವವ}ೆsನ ಪ73ೕ ಹಂತಗಳ�( ಉಪ�ಾ�ಾ1ನು 
ವQಗಳನುZ �ವWQಸ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಮು'7ಸ�ಾದ ಪ7#ೆZಪ379ೆ, ಉತ1ರ ಪ379ೆ, ಓ.ಎಂ. ಆ�, ]ೕ�ಗಳ �ಾ�ಾ1ನು, ಉಪ 
�ಾ�ಾ1ನು Hಾಗೂ 	ತರ/ೆ ಮತು1 Dಾr ಉR'ರುವ 	ವರಗಳನುZ �ೕಡ�ಾದ ನಮೂ�ೆಯ�( �ವWQ?ರುವ ವQಗಳ ಸQತ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ� 06, '�ಾಂಕ: 04.08.2021, ಸಂ:ೆ�-61, '�ಾಂಕ: 13-09-2021, 
ಸಂ:ೆ�-62, '�ಾಂಕ: 13-09-2021, ಸಂ:ೆ�-63, '�ಾಂಕ:13-09-2021, ಸಂ:ೆ�-64,'�ಾಂಕ: 13-09-2021 Hಾಗೂ 	Nಾರ/ಾ 
ಪತ7 ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�-194, '�ಾಂಕ 02.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsದ®ರೂ ಸಹ �ಾವ\�ೇ 	ವರಗಳ�ಾZಗ�ೕ ಅಥXಾ ವQಗಳ�ಾZಗ�ೕ �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಪ7#ೆZ ಪ379ೆಗಳ5, ಉತ1ರ ಪ379ೆಗಳ5, ಓ.ಎಂ.ಆ� ]ೕ�ಗಳ ಆರಂ�ಕ ]ಲು , ?�ೕಕೃ3, 
	ತರ/ೆ ಮತು1 Dಾrಗಳ 	ವರಗಳನುZ ದೃ8ೕಕ"?9ೊಳCಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. 

Oೕ�ನ 9ಾರಣಗRಂದ ಈ Dಾಬು1 �ಾವ3?ರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ. 90,81,947/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  

23.423.423.423.4 ಎಂಎಂಎಂಎಂ....ಎjಎjಎjಎj....ಐಐಐಐ....ಎ¬ಎ¬ಎ¬ಎ¬    ಸಂ�ೆ�Yಂದಸಂ�ೆ�Yಂದಸಂ�ೆ�Yಂದಸಂ�ೆ�Yಂದ    :ಾ�:ಾ�:ಾ�:ಾ�    ಅಂಕಪkqಅಂಕಪkqಅಂಕಪkqಅಂಕಪkq    &&&&    ಪದ	ಪದ	ಪದ	ಪದ	    ಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳನುZಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳನುZಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳನುZಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳನುZ    ಮು'7?9ೊಳC�ೇಮು'7?9ೊಳC�ೇಮು'7?9ೊಳC�ೇಮು'7?9ೊಳC�ೇ    :ಾಸsಯವ"ಂದ:ಾಸsಯವ"ಂದ:ಾಸsಯವ"ಂದ:ಾಸsಯವ"ಂದ    
ಮು'7?9ೊಂ8ರುವ\ದುಮು'7?9ೊಂ8ರುವ\ದುಮು'7?9ೊಂ8ರುವ\ದುಮು'7?9ೊಂ8ರುವ\ದು....    
    
     �ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ ÂೕಚರರುಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಅವಶ�ಕ	ರುವ 

ಅಂಕಪkqಗಳ5, ಪದ	 ಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳನುZ O|| OHಾ7 ಕಂಪೂ�ಟ� ?ಸqಂ �w°ೆª Hಾಗೂ ಇತ}ೇ :ಾಸs ಸಂ�ೆ�ಯವ"ಂದ 
ಮು'7?9ೊಂಡು ಈ Dಾಬು1 ಒಟುq ;�(ನ 4ತ1 ರೂ.28,98,972/- ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ. ಸ9ಾWರದ ಅಪರ ಮುಖ� 
9ಾಯWದ]W, ]^ಣ ಇ�ಾ:ೆ (ಉನZತ ]^ಣ), Dೆಂಗಳ�ರುರವರ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: ಇ8386/ ಯು.ಎ´.ಇ/ 2016/ ': 29.09.2016 
ರ�( }ಾಜ�ದ ಎ�ಾ( 	ಶ�	�ಾ��ಲಯಗಳ�( ಅಂಕಪkqಗಳ5 Hಾಗೂ ಪದ	 ಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳನುZ O.ಎಂ.ಎj.ಐ.ಎ¬ ರವ"ಂದ 
ಮು'7? 9ೊಳ5Cವಂ,ೆ 3R?ದ®ರೂ, ಸದ" ಆ�ೇಶವನುZ ಉಲ(ಂz? O|| OHಾ7 ಕಂಪೂ�ಟjW ?ಸqಂ �w°ೆª ಮತು1 ಇತ}ೆ 
:ಾಸs ಸಂ�ೆ�ಯವ"ಂದ ಮು'7? 9ೊಂ8ರುವ\ದ9ೆ  ಸೂಕ1 	ವರ/ೆ �ೕಡುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪÄರ 
ಸಂ:ೆ�: 103/':21.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ:07-01-2022 ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( 
2019�ೇ �ಾ�ನ �ಾ7ರಂಭದ�( �ಾZತಕ/ �ಾZತ9ೋತ1ರ ತರಗ3ಯ 	�ಾ�VWಗRAೆ ಹæೆಯ �ಾ�ಾ1�ನ�( ಉRದು9ೊಂ8ದ® ಅಂಕ 
ಪkqಗಳ ಸLಾನ Xೈ]ಷì ಗಳ ಅಂಕ ಪkqಗಳನುZ 	ತ"ಸಲು ಅನುಕೂಲXಾಗುವಂ,ೆ ದರಪkqಗಳನುZ ಕ}ೆದು ಕ�ಷì ದರ 
ನಮೂ'?ದ O|| OHಾ7 ಕಂಪೂ�ಟjW ?ಸqಂ �w°ೆª, Dೆಂಗಳ�ರುರವ"ಂದ ಮು'7? 9ೊಳC�ಾs�ೆ. ಇನುZ ಮುಂ�ೆ O. 
ಎಂ.ಎj.ಐ.ಎ¬ ರವ"ಂದ ಮು'7? 9ೊಳC�ಾಗುವ\�ೆಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಉಲ(ಂz? ಎಂ.ಎj.ಐ.ಎ¬ 
ರವ"ಂದ ಅಂಕಪkq & ಪದ	 ಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳನುZ ಮು'7?9ೊಳC�ೆ, 9ೆ.k.`.`. �ಯLಾವRಗಳನ�ಯ °ೆಂಡ� ನುZ ಕೂಡ 
ಕ}ೆಯ�ೆÙೕ ದರಪkq ಕ}ೆದು :ಾಸsಯವ"ಂದ ಮು'7?9ೊಂ8ರುವ\ದ"ಂದ ಅಂಕಪkqಗಳ Aೌಪ�,ೆ 9ಾಯು®9ೊಳ5Cವ\ದು 
ಕಷqಕರXಾಗುತ1�ೆ ಮತು1 ಅವ\ಗಳ ದುಬWಳ9ೆ�ಾಗುವ ಸಂಭವ	ರುತ1�ೆ.  
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 QೕAೆ ಮು'7? 9ೊಂಡ ಅಂಕಪkqಗಳ5 ಮತು1 ಪದ	 ಪ7Lಾಣ ಪತ7ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ7,ೆ�ೕಕ �ಾ�ಾ1ನು ವQಯನುZ 
�ವWQ? ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 	ತರ/ೆಯನುZ ಸದ" ವQಯ�( ನಮೂ'ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ Hಾಗೂ 	�ಾ�VWಗRAೆ �ೕಡುವವ}ೆsನ 
ಪ73ೕ ಹಂತಗಳ�( ಉಪ�ಾ�ಾ1ನು ವQಗಳನುZ �ವWQಸ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಮು'7ಸ�ಾದ �ಾZತಕ/ �ಾZತ9ೋತ1ರ ಪದ	ಗಳ 
ಅಂಕಪkq, ಪದ	 ಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳ �ಾ�ಾ1ನು, ಉಪ �ಾ�ಾ1ನು Hಾಗೂ 	ತರ/ೆ ಮತು1 Dಾr ಉR'ರುವ 	ವರಗಳನುZ 
�ೕಡ�ಾದ ನಮೂ�ೆಯ�( �ವWQ?ರುವ ವQಗಳ ಸQತ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ� 06, 
'�ಾಂಕ:04.08.2021, ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�-61, '�ಾಂಕ: 13-09-2021, ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�-62,'�ಾಂಕ: 13-09-2021, ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�-63, '�ಾಂಕ:13-09-2021, 
ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�----64, '�ಾಂಕ: 13-09-2021 Hಾಗೂ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�    - 194, '�ಾಂಕ 02.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsದ®ರೂ ಸಹ 
�ಾವ\�ೇ 	ವರಗಳ�ಾZಗ�ೕ ಅಥXಾ ವQಗಳ�ಾZಗ�ೕ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'¬ಲ. ಅಂಕಪkqಗಳ5, ಪದ	 
ಪ7Lಾಣಪತ7ಗಳ ಆರಂ�ಕ ]ಲು , ?�ೕಕೃ3, 	ತರ/ೆ ಮತು1 Dಾrಗಳ 	ವರಗಳನುZ ದೃ8ೕಕ"?9ೊಳCಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. 
ಆದ®"ಂದ ಈ Dಾಬು1 �ಾವ3?ರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.28,98,972/- ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-25 
ರ�( 	ವ"ಸ�ಾs�ೆ. 

23.523.523.523.5 9ೇಂ9ೇಂ9ೇಂ9ೇಂದ7ದ7ದ7ದ7    ಅಬ9ಾ"ಅಬ9ಾ"ಅಬ9ಾ"ಅಬ9ಾ"    ಸುಂಕಸುಂಕಸುಂಕಸುಂಕ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    9ೇಂದ79ೇಂದ79ೇಂದ79ೇಂದ7    ,ೆ"Aೆ,ೆ"Aೆ,ೆ"Aೆ,ೆ"Aೆ    ಇ�ಾ:ೆAೆಇ�ಾ:ೆAೆಇ�ಾ:ೆAೆಇ�ಾ:ೆAೆ    �ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ    ,ೆ"AೆಯನುZ,ೆ"AೆಯನುZ,ೆ"AೆಯನುZ,ೆ"AೆಯನುZ    	ಳಂಬXಾs	ಳಂಬXಾs	ಳಂಬXಾs	ಳಂಬXಾs    �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ     ಬ8¡ಬ8¡ಬ8¡ಬ8¡    
ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ದಂಡವನುZದಂಡವನುZದಂಡವನುZದಂಡವನುZ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು    

�ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ ÂೕಚರುಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, Âೕಚ� ಸಂ:ೆ�: 2246, ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�:166607/ '�ಾಂಕ: 
08.08.2019ರ�( ರೂ.2,34,733/-ಗಳನುZ 9ೇಂದ7 ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ ಮತು1 9ೇಂದ7 ,ೆ"Aೆ ಇ�ಾ:ೆAೆ �ಾವ3?ರುವ\ದನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 

  9ೇಂದ7 ಅಬ9ಾ" ಸುಂಕ ಮತು1 9ೇಂದ7 ,ೆ"Aೆ ಇ�ಾ:ೆಯ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ?.ನಂ.335 
ಎ´/ಎj.k.1/05/2014/ಯು.9ೆ.}ೆಂ¼, '�ಾಂಕ: 24.04.2019ರ�( ರೂ.2,34,733/-ಗಳನುZ (�ೇXಾ ,ೆ"Aೆ 4ತ1 ರೂ.21,783/-
ಗRAೆ ಬ8¡ 4ತ1 ರೂ.2,12,950/-ಗಳ5) �ಾವ3ಸುವಂ,ೆ ಆ�ೇ]?ದುದ"ಂದ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ.  2013-
14 Hಾಗೂ 2014-15ರ�( ರೂ.21,783/-ಗಳ �ೇXಾ ,ೆ"AೆಯನುZ 	ಳಂಬXಾs �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ  ಸೂಕ1 	ವರ/ೆಯನುZ 
�ೕಡುವಂ,ೆ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:102/':21.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. 

  ಇದ9ೆ  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ #ೈ^oಕ ಸಂ�ೆ��ಾsರುವ\ದ"ಂದ 
çೈ�ಾ´� ಆvq 1994ರ �ೆ^´-193ರ ಪ79ಾರ �ೇXಾ ,ೆ"Aೆ �ಾವ3ಸುವ\ದ"ಂದ 	�ಾY3 ಪ<ೆಯುವ �"ೕ.ೆಯ�( ಆ�ಾ 
ಆVWಕ ವಷWದ�( �ೇXಾ ,ೆ"AೆಯನುZ �ಾವ3?ರುವ\'ಲ(Xೆಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ.   

  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ವಸ3ಗೃಹಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ೌಕರ"Aೆ ಹಂy9ೆ Lಾ8 ಸದ" �ೌಕರರುಗRಂದ Hೆ�
.ಆ�.ಎ. ಕ°ಾYಸು31ರುವ\ದ"ಂದ Hಾಗೂ Xಾoಜ� ಮRAೆಗಳನುZ Dಾ8AೆAೆ �ೕ8ರುವ\ದ"ಂದ ಸದ"ಯವ"ಂದ �ೇXಾ 
,ೆ"AೆಯನುZ ಕ°ಾY? ಸಂಬಂಧಪಟq ಇ�ಾ:ೆAೆ ರೂ. 21,783/-ಗಳನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದ"ಂದ, ಸದ" 4ತ19ೆ  
ಬ8¡ರೂ.2,12,950/-ಗಳನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಅನಗತ� ನಷqXಾsರುತ1�ೆ. ಆದ®"ಂದ ಈ �ೋಪ9ೆ  
9ಾರಣ}ಾದವ"ಂದ ಬ8¡/ದಂಡದ 4ತ1 MlÄÖ gÀÆ.,2,12,950/-UÀ¼À£ÀÄß ವಸೂ�?, 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾಡಲು 
ಸೂy?�ೆ. 

23.623.623.623.6 9ೆ9ೆ9ೆ9ೆ....kkkk....`̀̀̀....`̀̀̀. . . . �ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    ಆ}ೋಗ�ಆ}ೋಗ�ಆ}ೋಗ�ಆ}ೋಗ�    9ೇಂದ79ೆ 9ೇಂದ79ೆ 9ೇಂದ79ೆ 9ೇಂದ79ೆ     ಔಷGಔಷGಔಷGಔಷG    ಖ"ೕ'?ರುವ\ದುಖ"ೕ'?ರುವ\ದುಖ"ೕ'?ರುವ\ದುಖ"ೕ'?ರುವ\ದು....    
 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ ಆ}ೋಗ� 9ೇಂದ79ೆ  ಅಗತ�Xಾದ ಔಷGಗಳನುZ 		ಧ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ ಖ"ೕ'? �ಾLಾನ� 
:ಾ,ೆYಂದ ಒಟುq ರೂ. 9,00,602/-ಗಳ Xೆಚu ಭ"?ರುವ\ದನುZ �ೆvಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಸ9ಾWರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ 
ಸಂ:ೆ�: ಆಇ 876/(`-2) Xೆಚu - 12/2018, '�ಾಂಕ: 05.02.2018ರಂ,ೆ ರೂ.1.00 ಲ^ wೕ"ದ Lೌಲ�ದ ಪ73aಂದು 
ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ ಸಂಬಂಧದ�( ಎ�ಾ( ಸಂಗ7ಹ/ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 2018ರ çೆಬ7ವ" 20�ೇ '�ಾಂಕ'ಂದ ·ಾ"Aೆ ಬರುವಂ,ೆ 	ದು��ಾµನ 
ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ ಮೂಲಕXೇ ತಮµ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯನುZ ಸಂಗ7Qಸತಕ �ೆ®ಂದು �GWಷq ಪ8?ದ®ರೂ ಸಹ ಸ9ಾWರದ ಸೂಚ�ೆಯನುZ 
ಉಲ(ಂz? ;8;8�ಾs ದರಪkq ಕ}ೆದು ಔಷG ಖ"ೕ'ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 	ವರ/ೆaಂ'Aೆ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 
Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 188/':29.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1.  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ '�ಾಂಕ:07-01-
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2022ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( 2020-21�ೇ �ಾ��ಂದ XಾlWಕXಾs ಅಗತ�	ರುವ ಔಷಧಗಳನುZ ಪkq Lಾ89ೊಂಡು 
°ೆಂಡ� ಕ}ೆದು ಖ"ೕ' Lಾಡ�ಾsರುತ1�ೆ ಎಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಇದು 2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಖ"ೕ'Aೆ �ಾವ\�ೇ "ೕ3ಯ 
ಸಂಬಂಧವನುZ Hೊಂ'ಲ('ರುವ\ದ"ಂದ ಈ ಉತ1ರವನುZ ಒಪÝಲು ಬರುವ\'ಲ(. QೕAಾs ;8;8�ಾs ದರಪkq ಕ}ೆದು 		ಧ 
ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ ಔಷG ಖ"ೕ'? Xೆಚu ಭ"?ರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.9,00,602/-ಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದವರ Hೊ/ೆAಾ"9ೆ Oೕ�ೆ 
ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ - 26ರ�( �ೕ8�ೆ. 

23.723.723.723.7 ತ�"ತತ�"ತತ�"ತತ�"ತ    ಅಂNೆಅಂNೆಅಂNೆಅಂNೆ    ಲ9ೋ°ೆಗಲ9ೋ°ೆಗಲ9ೋ°ೆಗಲ9ೋ°ೆಗಳನುZಳನುZಳನುZಳನುZ    ರXಾ�?ದರXಾ�?ದರXಾ�?ದರXಾ�?ದ    Dಾಬು1Dಾಬು1Dಾಬು1Dಾಬು1    ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ    	ಳಂಬ	ಳಂಬ	ಳಂಬ	ಳಂಬ    �ಾವ3Aಾs�ಾವ3Aಾs�ಾವ3Aಾs�ಾವ3Aಾs    ದಂಡದಂಡದಂಡದಂಡ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು....    
    
ಕುಲಸyವರು (ಪ"ೕ.ಾಂಗ) ರವರ ಕÛೇ"Yಂದ 		ಧ LಾHೆಗಳ�( ತ�"ತ ಅಂNೆ ಲ9ೋ°ೆಗಳನುZ ರXಾ�?ರುವ 

ಸಂಬಂಧ ಪ7�ಾನ ಅಂNೆ ಕÛೇ", ಮಂಗಳ�ರು ಇವ"Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾದ ;ಲು(ಗಳ�( Qಂ'ನ ;ಲು(ಗಳ 	ಳಂಬ �ಾವ3Aಾs ಪ73 
;ಲು(ಗಳ�(ಯೂ ದಂಡ ಶುಲ ವನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. QೕAೆ �ಗ'ತ ಅವGaಳAೆ ;ಲು( �ಾವ3ಸ�ೆ 
ದಂಡ�ಾವ3?ರುವ\ದ"ಂದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಆVWಕ ನಷq ಉಂ°ಾsರುತ1�ೆ. ಈ ಬAೆS ಸ�lqೕಕರಣ �ೕಡುವಂ,ೆ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 101/'�ಾಂಕ: 21.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1.  ಇದ9ೆ  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು 
�ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�( ಮುಂ'ನ ;ಲು(ಗಳ�( �ಗ'ತ ಅವGaಳAೆ ;ಲು( �ಾವ3ಸಲು ಕ7ಮ 9ೈ 
AೊಳC�ಾಗುವ\�ೆಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ.  ಸದ" ಆ.ೇಪ/ೆAೆ �ೕ8ರುವ ಉತ1ರವ\ ಅಸಮಂಜಸXಾsರುವ\ದ"ಂದ �ಾವ3ಸ�ಾsರುವ 
ದಂಡದ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.22,200/-ಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದವ"ಂದ ವಸೂ�? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ :ಾ,ೆAೆ ಜLಾ Lಾ8 
	ವರಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ. ದಂಡದ Dಾಬು1 �ಾವ3ಸ�ಾsರುವ 	ವರಗಳನುZ 
ಅನುಬಂಧ-27ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

23.823.823.823.8 9ೆ9ೆ9ೆ9ೆ....kkkk....`̀̀̀....`̀̀̀. . . . �ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    ಕಸಕಸಕಸಕಸ    	XೇXಾ"	XೇXಾ"	XೇXಾ"	XೇXಾ"    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    ಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದು....    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಆವರಣದ ಕಸ 	�ೇXಾ" �ವWಹ/ೆಯನುZ ದರಪkq ಪ<ೆದು 9ೊಂಡು ]7ೕ ಅಬು®¬ ರ·ಾv ಇವ"Aೆ 
ವQ?, 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( Lಾ?ಕ ರೂ.45,000/-ಗಳಂ,ೆ ಒಟುq ರೂ.5,40,000/-ಗಳನುZ �ಾLಾನ� :ಾ,ೆYಂದ 
�ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಸ9ಾWರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ ಸಂ:ೆ�: ಆಇ876(`-2) Xೆಚu-12/2018, ':05.02.2018ರಂ,ೆ ರೂ.1.00 ಲ^ wೕ"ದ 
Lೌಲ�ದ ಪ73aಂದು ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ ಸಂಬಂಧದ�( ಎ�ಾ( ಸಂಗ7ಹ/ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 2018ರ çೆಬ7ವ" 20�ೇ '�ಾಂಕ'ಂದ ·ಾ"Aೆ 
ಬರುವಂ,ೆ 	ದು��ಾµನ ಸಂಗ7ಹ/ಾ Xೇ'9ೆಯ ಮೂಲಕXೇ ತಮµ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯನುZ ಸಂಗ7Qಸತಕ �ೆ®ಂದು ಸÝಷqಪ8ಸ�ಾsರುತ1�ೆ.  
ಆದ}ೆ ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶವನುZ ಉಲ(ಂz? ದರಪkq ಕ}ೆದು ಕ7ಮ ವQ?ರುವ\ದರ ಬAೆS ಸÝlqೕಕರಣ �ೕಡಲು 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 
ಸಂ:ೆ�: 185/29.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾs �ಾವ\�ೇ 	ವರಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಕ�ಾWಟಕ 
�ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( �ಾರದಶWಕ,ೆ ಅG�ಯಮ-1999 Hಾಗೂ 9ೆ.k.`.` (3ದು®ಪ8) �ಯಮಗಳ5-2001ರ 
ಉಪ�ಯಮ-4(ಇ) ಪ79ಾರ °ೆಂಡ� ಆHಾ��?�ೆ Xೆಚu Lಾ8ರುವ 4ತ1ರೂ. 5,40,000/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  
	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-28 ರ�( �ೕ8�ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ೌಕರರ ವಸ3 ಗೃಹಗಳ ಕಟqಡ ,ೆ"AೆಯನುZ 9ೊಣ·ೆ Aಾ7ಮ 
ಪಂNಾY3Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾಗು31ದು®, ವಸ3 ಗೃಹ ಪ7�ೇಶದ ಕಸ 	�ೇXಾ" �ವWಹ/ಾ �ೇXೆ Hಾಗೂ ;ೕ' 'ೕಪ �ೌಲಭ�ಗಳನುZ 
Aಾ7ಮ ಪಂNಾY3Yಂದ ಪ<ೆದು9ೊಳ5Cವ ಬAೆS 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಪ"]ೕ�ಸಬಹು�ಾs�ೆ. 

23.923.923.923.9 �ೈಸ�ೈಸ�ೈಸ�ೈಸ�ಂÀ�ಂÀ�ಂÀ�ಂÀ    ಆÁೕಸ�ಆÁೕಸ�ಆÁೕಸ�ಆÁೕಸ�ಗಳಗಳಗಳಗಳ    �ೇಮ�ೇಮ�ೇಮ�ೇಮ9ಾ39ಾ39ಾ39ಾ3    ಕಡತವನುZಕಡತವನುZಕಡತವನುZಕಡತವನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    
    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ ಮತು1 ಸ9ಾWರದ 		ಧ ಇ�ಾ:ೆಗಳ ನಡುXೆ ಸಮನ�ಯ �ಾG? 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ 9ೆಲಸಗಳ ಸುಸೂತ7�ವWಹ/ೆ ದೃlìYಂದ Dೆಂಗಳ�ರು ಮತು1 �ೆಹ�ಗಳ�( �ೈಸ�ಂÀ ಅÁೕಸ�ಗಳನುZ �ೇಮಕ 
Lಾ89ೊಂ8ದು®, 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಇವರುಗಳ ಸಂ�ಾವ�ೆ Dಾಬು1 ರೂ.5,46,667/-ಗಳನುZ �ಾLಾನ� :ಾ,ೆYಂದ Xೆಚu 
ಭ"ಸ�ಾs�ೆ. ಈ ಬA Sೆ ಸÝlqೕಕರಣ �ೕಡುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:173/': 29.10.21ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಇದ9ೆ  	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯವ\ '�ಾಂಕ: 07-01-2022 ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( ಸ9ಾWರದ 		ಧ ಇ�ಾ:ೆಗಳ�( Dಾr ಇರುವ 	ಶ� 
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	�ಾ��ಲಯದ ಪ7�ಾ1ವ�ೆಗಳ ತ�"ತ 	�ೇXಾ"Aಾs ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ �ಣWಯ '�ಾಂಕ: 23-08-2014 Hಾಗೂ 30-09-
2014ರ  ಅನು�ಾರ �ೇಮಕ Lಾ89ೊಳC�ಾs�ೆ ಎಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ ]7ೕಮ3 Oೖ�ಾ ಮತು1 ]7ೕಮ3 #ಾರದ ಇವರುಗಳ 
�ೇಮ9ಾ3Aೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ 3ೕLಾWನಗಳ ಪ73ಯನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. 
ಆದುದ"ಂದ ಈ 	ಷಯ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ3ೕLಾWನಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸಲು 
ಸೂy?�ೆ. 

23.1023.1023.1023.10 �ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ�    :ಾ,ೆಯ:ಾ,ೆಯ:ಾ,ೆಯ:ಾ,ೆಯ8888    �ಾವ3ಸ�ಾದ�ಾವ3ಸ�ಾದ�ಾವ3ಸ�ಾದ�ಾವ3ಸ�ಾದ    4ತ19ೆ 4ತ19ೆ 4ತ19ೆ 4ತ19ೆ     ಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZಕಡತಗಳನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    
          	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ ನಗದು ಪುಸ1ಕ, ಧ�ಾ�ೇಶ 	ತರ/ಾ ವQ, Dಾ�ಂv �ಾj ]ೕ� ಮತು1 
XಾlWಕ �ೆಕ ಪತ7ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ಅನುಬಂಧ-29 ರ�( 	ವ"?ರು ವ XೆಚuಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ Âೕಚರುಗಳ5, ಪೂರಕ 
�ೆಕ ಪತ7ಗæಾದ ದರಪkq, °ೆಂಡ� ಕಡತ, ಸರಬ}ಾಜು ಆ�ೇಶ, �ಾ�ಾ1ನು ?�ೕಕೃ3 ಮತು1 	ತರ/ಾವQ XಾlWಕ �ಾ�ಾ1ನು 
ಪ"]ೕಲ�ಾ ವರ' Hಾಗೂ ಇ�Zತರ ಪೂರಕ �ೆಕ ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳನುZHಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 01/ 
02.08.2021, 136/25.10.2021, 220/08.11.2021ಗಳನುZ �ೕಡ�ಾsದ®ರೂ, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರ/ 
�ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಕ�ಾWಟಕ ಆVWಕ ಸಂQ,ೆ 1958ರ ಅನುNೆ�ೕದ-57ರ ಪ79ಾರ ಎ�ಾ( ಓಚರುಗಳ5 
ಮಹತ�ದ ದ�ಾ1Xೇಜುಗæಾsರುವ\ದ"ಂದ ಸಂಬಂಧ ಪಟq ಕÛೇ"ಯ�( ರ»ಸ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ Hಾಗೂ ಎ�ಾ( �ಾಖ�ೆಗಳನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸDೇ9ಾsರುವ\ದು ಕÛೇ" ಮುಖ�ಸ�ರ ಕತWವ�Xಾsರುತ1�ೆ. QೕAಾs Âೕಚ�ಗಳ5 ಮತು1 
�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರುಪ8ಸ'ರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.71,49,512/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 

23.1123.1123.1123.11 ಗು31Aೆ�ಾರ"ಂದಗು31Aೆ�ಾರ"ಂದಗು31Aೆ�ಾರ"ಂದಗು31Aೆ�ಾರ"ಂದ    ಭದ7,ಾಭದ7,ಾಭದ7,ಾಭದ7,ಾ    |ೇ|ೇ|ೇ|ೇವoವoವoವo    ಪ<ೆಯಪ<ೆಯಪ<ೆಯಪ<ೆಯ�ೆ�ೆ�ೆ�ೆ    ಗು31Aೆಗು31Aೆಗು31Aೆಗು31Aೆ    ಕ}ಾರುಕ}ಾರುಕ}ಾರುಕ}ಾರು    Lಾ89ೊಂಡುLಾ89ೊಂಡುLಾ89ೊಂಡುLಾ89ೊಂಡು    XಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕ    �ವWಹ�ವWಹ�ವWಹ�ವWಹ/ಾ/ಾ/ಾ/ಾ    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚuಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZ    
ಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದು....    

O. °ೆಕ�� ಪವ� ಸಲೂ�ಷ´�, Dೆಂಗಳ�ರುರವ"ಂದ çೈ�Xಾ¬(FIREWALL)�ಾøqXೇ�, Xೈ.çೈ. �ೆ�ವrWಂÀ ಮತು1 
�ೆ� ವrWಂÀ ಐಟಂಗಳ XಾlWಕ �ವWಹ/ೆAಾs �ಾLಾನ� :ಾ,ೆYಂದ ರೂ.18,38,736/ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ. ಈ 
�ಾವ3Aೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ 9ೆಳಕಂಡ ನೂ�ನ�,ೆಗಳನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ.. 

1. ಈ 9ೆಳAೆ 	ವ"?ರುವ ಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆ ಗು31Aೆ ಕ}ಾರು Lಾ89ೊಳ5CXಾಗ ಕ�ಾWಟಕ �ೋ9ೋಪaೕs ಇ�ಾ:ಾ 
ಸಂQ,ೆ-2014ರ ಅ�ಾ�ಯ-12ರ ಕಂ89ೆ-201ರಂ,ೆ ಗು31Aೆ�ಾರ"Aೆ ವQಸ�ಾದ 4ತ19ೆ  #ೇ.5ರಷುq ಭದ7,ಾ 
|ೇವo ಪ<ೆದ ನಂತರXೇ ಗು31Aೆ ಕ}ಾರು Lಾ89ೊಳCDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ �ಯಮ �ಾ�ಸ�ೆÙೕ 9ಾ�ಾW�ೇಶ 
�ೕ8 Xೆಚu ಭ"?ರುವ\ದ"ಂದ ಸದ" ಸಂ�ೆ�ಗಳ 9ಾಯW �ವWಹ/ೆಯ�( ವ�,ಾ�ಸಗಳ5ಂ°ಾದ�( �ಾವ\�ೇ 
ಜXಾDಾ®"ಯನುZ �ಗ'ಪ8ಸಲು �ಾಧ�Xಾಗುವ\'ಲ(. QೕAಾs ಅಂತಹ ಸಂದಭWಗಳ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  
ಆVWಕXಾs ನಷq ಉಂ°ಾಗುವ ಸಂಭವ	ರುತ1�ೆ.  

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    XಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕ    �ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ    	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5	ವರಗಳ5    ಗು31Aೆ�ಾರ"Aೆಗು31Aೆ�ಾರ"Aೆಗು31Aೆ�ಾರ"Aೆಗು31Aೆ�ಾರ"Aೆ    ವQ?ದವQ?ದವQ?ದವQ?ದ    
4ತ14ತ14ತ14ತ1    

ಪ<ೆಯಪ<ೆಯಪ<ೆಯಪ<ೆಯ    Dೇ9ಾದDೇ9ಾದDೇ9ಾದDೇ9ಾದ    
ಭದ7,ಾಭದ7,ಾಭದ7,ಾಭದ7,ಾ    |ೇವo|ೇವo|ೇವo|ೇವo    

1 Xೈ.çೈ. �ೆ� ವrWಂÀ XಾlWಕ �ವWಹ/ೆ 674840 33742 
2 �ೆ� ವrWಂÀ ಐಟಂಗಳ XಾlWಕ �ವWಹ/ೆ 685996 34300 
3 çೈ�Xಾ¬ �ೆ� ವrWಂÀನ XಾlWಕ �ವWಹ/ೆ 477900 23895 
 ಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂ....     91937919379193791937    

 
2. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( çೈ� Xಾ¬ (FIREWALL) �ಾøqXೇ� ನ XಾlWಕ �ವWಹ/ೆAಾs ಧ�ಾ�ೇಶ 

ಸಂ:ೆ�: 279263, '�ಾಂಕ: 30.01.2020ರ ಮೂಲಕ ರೂ.4,77,900/-ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsದು®, XಾlWಕ 
�ವWಹ/ೆಯ ಅವG '�ಾಂಕ: 17.06.2019 "ಂದ ':16.06.2020ರ ವ}ೆAೆ ಇರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ ಈ �ವWಹ/ೆ 
ಅವGಯು ಮುsಯುವ\ದ9ೆ   4 1/2 3ಂಗಳ5 ಮುಂNೆÙೕ ;�(ನ ಪೂಣW 4ತ1ವನುZ �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ. 
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ಅವG ಪೂವW �ಾವ3Aೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಸೂಕ1 	ವರ/ೆಯನುZ ಪೂರಕ �ಾಖ�ಾ3aಂ'Aೆ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 
	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 217/ '�ಾಂಕ: 06.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ೕಡ�ಾದ ಉತ1ರದ�( ಗು31Aೆ 
ಕ}ಾ"ನಂ,ೆ ಸಂಪೂಣW 4ತ1ವನುZ �ಾವ3?ರುವ\�ಾs 3R?ರು,ಾ1}ೆ. �ವWಹ/ಾ ಅವGAೆ ಭದ7,ಾ |ೇವoಯನುZ ಪ<ೆಯ�ೆ 
ಅವG ಪೂವWದ�ೆ(ೕ ಪೂಣW �ವWಹ/ಾ ;�(ನ 4ತ1ವನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದು ಸ"�ಾದ ಕ7ಮXಾsರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ ಈ 
ಬAೆS ಸಂಬಂG?ದವರ Oೕ�ೆ ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ 9ೈ AೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

23.1223.1223.1223.12     9ೆ9ೆ9ೆ9ೆ....kkkk....`̀̀̀....`̀̀̀. . . . �ಯLಾವRಗಳನುZ�ಯLಾವRಗಳನುZ�ಯLಾವRಗಳನುZ�ಯLಾವRಗಳನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    ಮ89ೇ"ಮ89ೇ"ಮ89ೇ"ಮ89ೇ"    9ಾ�ೇhAೆ9ಾ�ೇhAೆ9ಾ�ೇhAೆ9ಾ�ೇhAೆ    �ಾLಾs7ಗಳನುZ�ಾLಾs7ಗಳನುZ�ಾLಾs7ಗಳನುZ�ಾLಾs7ಗಳನುZ    ಖ"ೕ'?ರುವ\ದುಖ"ೕ'?ರುವ\ದುಖ"ೕ'?ರುವ\ದುಖ"ೕ'?ರುವ\ದು....    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಅ�ವೃ'® �ೆಕ  ]ೕlW9ೆYಂದ ಎø.ಎಂ.9ೆ.ಎಂ.?. 9ಾ�ೇಜು, ಮ89ೇ" ಇ�(ನ ಐ.ಕೂ�.ಎ.?. 
9ೊಠ8Aೆ ದರಪkq ಮೂಲಕ 9ಾ´ಫ}ೆ´� °ೆಬ¬ ನುZ O|| �ೕ¬ �ೇ¬� ಅಂª ಸ	ೕWಸj, ಮ89ೇ"ರವ"ಂದ ಖ"ೕ'?, ಈ 
Dಾಬು1 ;�(ನ 4ತ1 ರೂ.1,41,450/-ಗಳನುZ (ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�:392148, ':20.03.2020) �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ.  

ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG�ಯಮ,1999 Hಾಗೂ 9ೆ.k.`.`. (3ದು®ಪ8) ಅG 
�ಯಮ- 2001ರ ಪ7ಕರಣ4 (ಇ) ಮತು1 ಸ9ಾWರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ ಸಂ:ೆ�: ಆಇ 876(`-2) Xೆಚu-12/2018 ': 05.02.2018ರಂ,ೆ 
ರೂ.1.00 ಲ^ wೕ"ದ Lೌಲ�ವನುZ Hೊಂ'ರುವ ಪ73aಂದು ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ ಸಂಬಂಧದ�( ಎ�ಾ( ಸಂಗ7ಹ/ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 2018ರ 
çೆಬ7ವ" 20�ೇ '�ಾಂಕ'ಂದ ·ಾ"Aೆ ಬರುವಂ,ೆ 	ದು��ಾµನ ಸಂಗ7ಹ/ಾ Xೇ'9ೆಯ ಮೂಲಕXೇ ತಮµ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳನುZ Lಾಡ 
Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ ಸ9ಾWರದ ��ೇWಶನವನುZ ಉಲ(ಂz? Xೆಚu ದರಪkq ಮೂಲಕ ಖ"ೕ'?ರುವ\ದ9ೆ  ಸÝlqೕಕರಣವನುZ 
ಪೂರಕ �ಾಖ�ಾ3ಗæೆ�ಡ�ೆ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 148/': 25.10.21ನುZ 
�ೕಡ�ಾsತು1.  

 ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�( ಇನುZ ಮುಂ�ೆ ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶದಂ,ೆ ಕ7ಮ 
ವQಸ�ಾಗುವ\ದು ಎಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ �ೕ8ರುವ ಉತ1ರವ\ ಸಮಂಜಸXಾsಲ('ರುವ\ದ"ಂದ °ೆಂಡ� ಕ}ೆಯ�ೆ 
ದರಪkq ಕ}ೆದು ಖ"ೕ'ಸ�ಾದ 4ತ1 ರೂ.1,41,450/ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 

23.1323.1323.1323.13 OOOO|| || || ||     ಆk7jಆk7jಆk7jಆk7j    °ೆ°ೆ°ೆ°ೆ9ಾZಲhೕj9ಾZಲhೕj9ಾZಲhೕj9ಾZಲhೕj    Dೆಂಗಳ�ರುರವ"AೆDೆಂಗಳ�ರುರವ"AೆDೆಂಗಳ�ರುರವ"AೆDೆಂಗಳ�ರುರವ"Aೆ    ಪ"ೕ.ಾಪ"ೕ.ಾಪ"ೕ.ಾಪ"ೕ.ಾ    9ಾಯW9ಾಯW9ಾಯW9ಾಯW    �ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ�ವWಹ/ಾ    ಗು31Aೆಗು31Aೆಗು31Aೆಗು31AೆಯನುZಯನುZಯನುZಯನುZ    �ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು�ೕ8ರುವ\ದು::::----    
    

�ಾLಾನ� :ಾ,ೆಯ ÂೕಚರುಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯW �ವWಹ/ೆ Lಾ8ರುವ O|| 
ಆk7j °ೆ9ಾZಲhೕj, Dೆಂಗಳ�ರುರವ"Aೆ ;�(ನ Dಾಬು1 ಒಟುq ರೂ.2,21,83,848/- ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 

O||  ಆk7j °ೆ9ಾZಲhೕj Dೆಂಗಳ�ರು ರವರು ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯWಗಳನುZ (ಎಂª ಟುಎಂª ಎAಾ�w�ೇಷ´ Ã7ೕಸj ) 
�ವWQ?ರುವ\ದ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಈ 9ೆಳಕಂಡ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ  
ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 01/02.08.2021, 126/ '�ಾಂಕ:25.10.2021, 224/':08.11.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1.. 

1. 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆದ 	�ಾ�VWಗಳ 	ವರ. 
2. ಪ"ೕ.ೆAೆ Hಾಜ}ಾಗಲು ಪ"ೕ.ಾ ಶುಲ  �ಾವ3?ರುವ 	�ಾ�VWಗಳ 	ವರ 
3. ಪ"ೕ.ೆAೆ Hಾಜ}ಾದ 	�ಾ�VWಗಳ 	ವರ (ಪುನ}ಾವತW�ೆ�ಾದ 	�ಾ�VWಗಳ� ಒಳAೊಂಡಂ,ೆ) 
4. ಪ"ೕ.ೆAೆ Hಾಜ}ಾಗ'ರುವ 	�ಾ�VWಗಳ 	ವರಗಳ5 
5. ಆk7j °ೆ9ಾZಲhೕj ರವ"Aೆ LಾQ3ಯನುZ ಮು'7ಸಲು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ೕ8ರುವ :ಾ� ಅಂಕ ಪkqಗಳ 

	ವರ. 
6. ಮುದ7ಣ ಸಂದಭWದ�( ವ�ಥWXಾದ ಅಂಕ ಪkqಗಳ 	ವರ. 
7. ಆk7j °ೆ9ಾZಲhೕj ರವರು ಅಂಕ ಪkqಗಳನುZ ಮು'7?ದ ನಂತರ ಪ"ೕ.ಾ 	�ಾಗ9ೆ  Qಂ'ರುs?ರುವ 	ವರಗಳ5. 
8. ಪ"ೕ.ಾಂಗ ವ3Yಂದ 	�ಾ�VWಗRAೆ 	ತ"?ರುವ ಅಂಕಪkqಗಳ 	ವರಗಳ5 
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9. ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG�ಯಮ,1999 Hಾಗೂ 9ೆ.k.`.` (3ದು®ಪ8) ಅG 
�ಯಮ- 2001ರ ಪ7ಕರಣ 4(ಇ) ಪ79ಾರ °ೆಂಡ� ಆHಾ��?ರುವ ಕಡತ. 

      Oೕ�ೆ 9ೋರ�ಾsದ® ಕಡತಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದ"ಂದ O|| ಆk7j °ೆ9ಾZಲhj, 
Dೆಂಗಳ�ರುರವ"Aೆ �ಾವ3?ರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.2,21,83,848/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-30 
ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

23.123.123.123.14444    ಪ"ೕ.ಾಂಗಪ"ೕ.ಾಂಗಪ"ೕ.ಾಂಗಪ"ೕ.ಾಂಗ    :ಾ,ೆ:ಾ,ೆ:ಾ,ೆ:ಾ,ೆYಂದYಂದYಂದYಂದ    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    Lಾ8ರುವLಾ8ರುವLಾ8ರುವLಾ8ರುವ    4ತ19ೆ 4ತ19ೆ 4ತ19ೆ 4ತ19ೆ     Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�ಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    

      ಪ"ೕ.ಾಂಗ :ಾ,ೆಯ ನಗದು ಪುಸ1ಕ, Dಾ�ಂv �ಾj ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ಈ 9ೆಳಕಂಡ ಧ�ಾ�ೇಶಗಳ 
ಮೂಲಕ Lಾಡ�ಾದ XೆಚuಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದ �ೆಕ ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. 
�ೆಕ ಪತ7 �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ� 91 '�ಾಂಕ 11.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsದ®ರೂ ಸಹ 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ Âೕಚ�/ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(.. 

ಕ7ಮಸಂಕ7ಮಸಂಕ7ಮಸಂಕ7ಮಸಂ
:ೆ�:ೆ�:ೆ�:ೆ�    

Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�    ನಂನಂನಂನಂ....    '�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ    ಧ�ಾ�ೇಶಸಂ:ೆ�ಧ�ಾ�ೇಶಸಂ:ೆ�ಧ�ಾ�ೇಶಸಂ:ೆ�ಧ�ಾ�ೇಶಸಂ:ೆ�    '�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ    4ತ14ತ14ತ14ತ1    

01 3393-3403 18.10.2019 222257-267 18.10.2019 196080-00 

02 3405 18.10.2019 222269 18.10.2019 4870-00 

03 3406 18.10.2019 222271 18.10.2019 4895-00 

04 3753 - 3782 02.11.2019 222624-652 02.11.2019 146667-00 

05 4133 -  4174 06.12.2016 363492-533 06.12.2019 108270-00 

06 4387 23.12.2019 363761 23.12.2019 840874-00 

07 4828-4833 29.01.2020 590111-117 29.01.2020 21624-00 

   ಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂ....    1323280132328013232801323280----00000000    

 

      ಕ�ಾWಟಕ ಆVWಕ ಸಂQ,ೆ 1958ರ ಅನುNೆ�ೕದ 57 ರ ಪ79ಾರ ಎ�ಾ( ಓಚರುಗಳ5 ಮಹತ�ದ ದ�ಾ1Xೇಜು 
ಗæಾsರುವ\ದ"ಂದ ಸಂಬಂಧಪಟq ಕÛೇ"ಯ�( ರ»ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ Hಾಗೂ ಎ�ಾ( �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"ಶ$ಧ�ೆAೆ Hಾಜರು 
ಪ8ಸ Dೇ9ಾsರುವ\ದು ಕÛೇ"ಯ ಮುಖ�ಸ�ರ ಕತWವ� Xಾsರುತ1�ೆ. QೕAಾs Âೕಚ�ಗಳ5 ಮತು1 �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು 
ಪ8ಸ'ರುವ Xೆಚuದ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.13,23,280/- ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 

23.123.123.123.15555    ಸ�ಸ�ಸ�ಸ�ಯಂಯಂಯಂಯಂ    ಆVWಕಆVWಕಆVWಕಆVWಕ    aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8    ಎ�ೆ9ಾ~�v�ಎ�ೆ9ಾ~�v�ಎ�ೆ9ಾ~�v�ಎ�ೆ9ಾ~�v�    	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ9ೆ 9ೆ 9ೆ 9ೆ     9ೌ(ª9ೌ(ª9ೌ(ª9ೌ(ª    ಆ�ಾ"ತಆ�ಾ"ತಆ�ಾ"ತಆ�ಾ"ತ    9ೇಂ'7ೕಕೃತ9ೇಂ'7ೕಕೃತ9ೇಂ'7ೕಕೃತ9ೇಂ'7ೕಕೃತ    �ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ�    ವ�ವ�ೆ�Aೆವ�ವ�ೆ�Aೆವ�ವ�ೆ�Aೆವ�ವ�ೆ�Aೆ    ಅಗತ�ಅಗತ�ಅಗತ�ಅಗತ�    ಯಂ,ಾ7ಂಶಯಂ,ಾ7ಂಶಯಂ,ಾ7ಂಶಯಂ,ಾ7ಂಶ    
ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ    °ೆಂಡ�°ೆಂಡ�°ೆಂಡ�°ೆಂಡ�    ಕ}ೆಯ�ೇಕ}ೆಯ�ೇಕ}ೆಯ�ೇಕ}ೆಯ�ೇ    ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'?ರುವ\ದು?ರುವ\ದು?ರುವ\ದು?ರುವ\ದು....    

 
            ಎ�ೆ9ಾ~�v� 	�ಾಗದ�( ಸ�ಯಂ ಆVWಕ aೕಜ�ೆ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆ 1444ರ ಅ8ಯ�( 9ೌ(ª ಆ�ಾ"ತ 9ೇಂ'7ೕಕೃತ 
�ೌಲಭ� ವ�ವ�ೆ�Aೆ ಅಗತ� 	ರುವ ಯಂ,ಾ7ಂಶ ಮತು1 ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಅಳವ8ಸಲು O|| �Hಾ´ ಕಮೂ��9ೇಷ´� �ೊಲೂ�ಷ´�  
�ೆË. �., Dೆಂಗಳ�ರುರವ"Aೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಅGಕೃತ Üಾಪನ ಸಂ:ೆ� ಮಂ	/8ಇ	/58/2017-
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18/84,'�ಾಂಕ:17.10.2019ರ ಮಂಜೂ}ಾ3 ಆ�ೇಶದ�(ನ 4ತ1  ರೂ.2,46,75,000-00ಗಳ�( �ಾವ3ಸಲು Dಾr ಉR'ರುವ 
ರೂ.53,37,500-00 ಗಳ 4ತ1ದ�( ರೂ.30,00,000/-ಗಳನುZ Âೕಚ� ಸಂ.07/23.10.2019, ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: 249807, '�ಾಂಕ: 
23.10.2019ರ�( �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ.  

Oೕ�ನ ರೂ. 30,00,000-00ಗಳ �ಾವ3Aೆ ಸಂಬಂG?ದ °ೆಂಡ�ಕಡತಗಳ5 Hಾಗೂ ಪೂರಕ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:176/ '�ಾಂಕ: 29.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು Hಾಜರು ಪ8?ದ ಕಡತವನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs 2018-19�ೇ �ಾ�ನ�( 9ೌ(ª ಆ�ಾ"ತ 9ೇಂ'7ೕಕೃತ �ೌಲಭ� 
ವ�ವ�ೆ�Aೆ ಅಗತ�	ರುವ ಯಂ,ಾ7ಂಶ ಮತು1 ತಂ,ಾ7ಂಶ(Hardware&Software))))ವವವವನುZ ಖ"ೕ'ಸುವ\ದ9ಾ s ಕ�ಾWಟಕ 

�ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG �ಯಮ, 1999 Hಾಗೂ ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( 

�ಾರದಶWಕ,ೆಯ �ಯಮಗಳ5, 2000ದ ಅನ�ಯ °ೆಂಡ� ಕ}ೆಯ�ೇ �ೇರXಾs O/.ಐ.;.ಎಂ. ಇಂ8�ಾ �ೆË�., Dೆಂಗಳ�ರು 

ಇವ}ೊಂ'Aೆ '�ಾಂಕ: 07.04.2018ರ�( ರೂ. 2,46,75,000-00ಗRAೆ (h.ಎj.k.�ೇ") ಒಪÝಂದ Lಾ89ೊಂ8ದು®, '�ಾಂಕ 

23.05.2018 ರ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ�( ಅನು4ೕದ�ೆ�ಾsರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. O/.ಐ.;.ಎಂ.ಇಂ8�ಾ �ೆË.�., 

Dೆಂಗಳ�ರು ಇವರ ಅGಕೃತ ಉಪ ಸರಬ}ಾಜು�ಾರ}ಾದ O/. �Hಾ´ ಕಮು��9ೇಷ´ �ೊಲೂ�ಷ´� �ೆË�., Dೆಂಗಳ�ರು 

ಇವ"Aೆ ರೂ.2,46,75,000-00ಗಳ ಸರಬ}ಾಜು ಆ�ೇಶವನುZ '�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ26.05.2018ರ�(  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಎ�ೆ9ಾ~�v� 

	�ಾಗದ ಮುಖ�ಸ�ರು �ೕ8ರು,ಾ1}ೆ. 2018-19�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    �ಾ�ನ�( ರೂ.1,93,37,500-00ಗಳನುZ (Âೕಚ� ನಂ.13, '�ಾಂಕ 

22.10.2018, ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� 249788ರ ಮೂಲಕ ರೂ.1,23,37,500-00 Hಾಗೂ Âೕಚ� ಸಂ.15, '�ಾಂಕ: 12.12.2018, 

ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: 249791ರ ಮೂಲಕ ರೂ. 70,00,000-00) ಗಳನುZ ಈAಾಗ�ೇ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 

ಸಂ�ೆ�Aೆ �ಾವ3ಸ Dೇ9ಾದ ರೂ.53,37,500ಗಳ Dಾr 4ತ1ದ�( ರೂ.30,00,000-00ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ. QೕAಾs 2019-

20�ೇ �ಾ�ನವರAೆ ಒಟುq ರೂರೂರೂರೂ....2,23,37,500-00ಗಳನುZ O/. �Hಾ´ ಕಮು��9ೇಷ´ �ೊಲೂ�ಷ´� �ೆË�. ,Dೆಂಗಳ�ರು ಇವ"Aೆ 

�ಾವ3?ದಂ,ಾsರುತ1�ೆ. 

   ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG�ಯಮ, 1999 Hಾಗೂ ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ 

ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ �ಯಮಗಳ5, 2000ದ ಅನ�ಯ °ೆಂಡ� ಮೂಲಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯನುZ 9ೈAೊಳC�ೇ �ೇರXಾs 

O.�Hಾ´ ಕಮು��9ೇಷ´ �ೊಲೂ�ಷ´� �ೆË �., Dೆಂಗಳ�ರು ಇವ"ಂದ 9ೌ(ª ಆ�ಾ"ತ 9ೇಂ'7ೕಕೃತ �ೌಲಭ� ವ�ವ�ೆ�Aೆ 

ಅಗತ�	ರುವ ಯಂ,ಾ7ಂಶ ಮತು1 ತಂ,ಾ7ಂಶವನುZ ಖ"ೕ'?ರುವ\ದರ ಬAೆS ಸ�lìೕಕರಣವನುZ �ೕಡುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ: 

201/2021-22, '�ಾಂಕ 06.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsದು® 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧನAೆ 

�ೕ8ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG �ಯಮ,1999 Hಾಗೂ ಕ�ಾWಟಕ 

�ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ �ಯಮಗಳ5, 2000ದಂ,ೆ °ೆಂಡ� ಮೂಲಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಯನುZ 9ೈAೊಳCಲು ಕ7ಮ 

ವQಸ�ೇ �ೇರXಾs ಖ"ೕ'?ರುವ\ದ"ಂದ ಈ Dಾಬು1 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( �ಾವ3ಸ�ಾದ 4ತ1    ರೂರೂರೂರೂ....30,00,000-00ಗಳನುZ 

ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 

    

23.123.123.123.16666    ಎಂಎಂಎಂಎಂ....;;;;....ಎಎಎಎ. . . . 	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ    ಗಣಕಗಣಕಗಣಕಗಣಕ    ಯಂತ7ಯಂತ7ಯಂತ7ಯಂತ7    ಪ7aೕAಾಲಪ7aೕAಾಲಪ7aೕAಾಲಪ7aೕAಾಲಯದ�(ಯದ�(ಯದ�(ಯದ�(    Ã7XೆjÃ7XೆjÃ7XೆjÃ7Xೆj    <ಾ°ಾ<ಾ°ಾ<ಾ°ಾ<ಾ°ಾ    DೇjDೇjDೇjDೇjನನನನ    XಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕ    ನ	ೕಕರಣದನ	ೕಕರಣದನ	ೕಕರಣದನ	ೕಕರಣದ    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    
Lಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದುLಾ8ರುವ\ದು....    

....    
ಎಂ.;.ಎ. 	�ಾಗದ ಗಣಕಯಂತ7 ಪ7aೕAಾಲಯದ�(  ಈ Qಂ�ೆ ಅಳವ8ಸ�ಾsದ® O/ .�ೆಂಟ� çಾ� ಇಂ8ಯ´ 

ಎ9ಾನw �ೆË �.,(?.ಎಂ.ಐ.ಇ), Dೆಂಗಳ�ರು ಇವರ Ã7Xೆj <ಾ°ಾ Dೇj (�ಾqಂª ಅ�ೋ´))))ನುZ 8�ೆಂಬ�-2019 "ಂದ 

ನXೆಂಬ�-2020ರ ಅವGAೆ XಾlWಕ �ೈ�ೆ´� ನ	ೕಕರಣ9ಾ s 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( O/.?.ಎಂ.ಐ.ಇ ಸಂ�ೆ�Aೆ ರೂರೂರೂರೂ....    233640-

00 ಗಳನುZ (Âೕಚ�    ನಂನಂನಂನಂ....16, , , , '�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ    18.02.2020,,,,    ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� 249824,,,,    '�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ::::    18.02.2020))))    �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 

ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( �ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG�ಯಮ,1999 Hಾಗೂ 9ೆ.k.`.` (3ದು®ಪ8) ಅG�ಯಮ-

2001ರ ಪ7ಕರಣ-4(ಇ) ಮತು1 ಸ9ಾWರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ ಸಂ:ೆ�: ಆಇ 876(`-2) Xೆಚu-12/2018 ':05.02.2018 ರಂ,ೆ ರೂ.1.00 ಲ^ 

wೕ"ದ Lೌಲ�ವನುZ Hೊಂ'ರುವ ಪ73aಂದು ಸಂಗ7ಹ/ೆಯನುZ ಸಂಗ7ಹ/ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 2018ರ çೆಬ7ವ" 20�ೇ '�ಾಂಕ'ಂದ 
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·ಾ"Aೆ ಬರುವಂ,ೆ 	ದು��ಾµನ ಸಂಗ7ಹ/ಾ Xೇ'9ೆಯ ಮೂಲಕXೇ LಾಡDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಈ ಬAೆS °ೆಂಡ� ಕ}ೆದ ಕಡತಗಳನುZ 
Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ� 177/2021-22, '�ಾಂಕ:29.10.2021 ಮತು1 	Nಾರ/ಾಪತ7 
ಸಂ:ೆ�: 216/2021-22, '�ಾಂಕ:06.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕಡತವನುZ 
�ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. 
            ಅದರಂ,ೆ ಈ Dಾಬು1 �ಾವ3 ÂೕಚರನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs O/.�ೆಂಟ� çಾ� ಇಂ8ಯ´ ಎ9ಾನw �ೆË 
�.,(?.ಎಂ.ಐ.ಇ), Dೆಂಗಳ�ರು ಇವರು '�ಾಂಕ 09.09.2019 ರ�( ರೂ.233640-00ಗRAೆ Ã7çಾಮW  ಇ´Xಾè�ನುZ 
�ೕ8ದು®ಸದ" <ಾ°ಾDೇjನುZ ನ	ೕಕ"ಸಲು '�ಾಂಕ:07.11.2019ರ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ ಅನು4ೕದ�ೆaಂ'Aೆ ಕುಲಸyವರು 
ಅGಕೃತ Üಾಪ�ಾ ಸಂ:ೆ� ಮಂ	/ 8ಇ	/42/2019-20/82 '�ಾಂಕ 28.11.2019ರ�( �ಾವ3Aೆ ಮಂಜೂ}ಾ3 �ೕ8ರುವ\ದು 
ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ. 
             �ಾರದಶWಕ �ಯಮವನುZ ಉಲ(ಂz? ಗಣಕ ಯಂತ7 ಪ7aೕAಾಲಯದ Ã7Xೆj <ಾ°ಾ Dೇj (�ಾqಂª 
ಅ�ೋ´))))ನ XಾlWಕ ನ	ೕಕರಣ9ಾ s �ಾವ3?ರುವ 4ತ1ರೂ. 2,33,640-00ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 
 
23.1723.1723.1723.17    ಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರುಮಂಗಳ�ರು    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    		ಧ		ಧ		ಧ		ಧ    	ದು�Ä	ದು�Ä	ದು�Ä	ದು�Ä    �ಾ�ವರಗಳ�ಾ�ವರಗಳ�ಾ�ವರಗಳ�ಾ�ವರಗಳ    	ದು�Ä	ದು�Ä	ದು�Ä	ದು�Ä    ಸರಬ}ಾಜುಸರಬ}ಾಜುಸರಬ}ಾಜುಸರಬ}ಾಜು    ;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(    Interest charges for Interest charges for Interest charges for Interest charges for 

RRRRevenue Over due, Interest evenue Over due, Interest evenue Over due, Interest evenue Over due, Interest ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1        Interest on revenue arrears Interest on revenue arrears Interest on revenue arrears Interest on revenue arrears ಎಂದುಎಂದುಎಂದುಎಂದು    Hೆಚುuವ"Hೆಚುuವ"Hೆಚುuವ"Hೆಚುuವ"    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು....    
    
    

  ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ 	ದು�Ä �ಾ�ವರಗಳ 	ದು�Ä ;ಲು(ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ 	ದು�Ä ಶುಲ  

ಗæೆ�ಂ'Aೆ Interest charges for revenue over due, Interest ಮತು1 Interest on revenues arrears ಎಂದು 

ಕ7ಮXಾs ರೂ.39,495/-, ರೂ.13,792/- ಮತು1 ರೂ.13,090/- ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.66,377/- ಗಳನುZ Nಾಮುಂ<ೇಶ�" 	ದು�Ä 

ಸರಬ}ಾಜು �ಗಮ �ಯwತ, ಮಂಗಳ�ರುರವ"Aೆ Hೆಚುuವ"�ಾs �ಾವ3?ರುವ\ದು ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. 	ವರಗಳನುZ 

ಅನುಬಂಧ-31 ನ�(�ೕಡ�ಾs�ೆ. 

  ಈ Hೆಚುuವ" �ಾವ3 ಸಂಬಂಧ 	ವರ/ೆ �ೕಡುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:32/ '�ಾಂಕ:12.08.2021ನುZ 

�ೕ8ದ®ರೂ, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. 

  ಆದುದ"ಂದ Hೆಚುuವ"�ಾs �ಾವ3?ರುವ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.66,377/-ಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದವ"ಂದ ವಸೂ�?, 

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �GAೆ ಜO Lಾಡಲು3R?�ೆ.   

23.1823.1823.1823.18OOOO. . . . 9ೆ�ಾ´9ೆ�ಾ´9ೆ�ಾ´9ೆ�ಾ´    8°ೆrqÊ8°ೆrqÊ8°ೆrqÊ8°ೆrqÊ    ಅಂªಅಂªಅಂªಅಂª    �ೆಕು�"k�ೆಕು�"k�ೆಕು�"k�ೆಕು�"k    ಸ	Wjಸ	Wjಸ	Wjಸ	Wj    �ೆË�ೆË�ೆË�ೆË, , , , ����., ., ., ., Dೆಂಗಳ�ರುರವರDೆಂಗಳ�ರುರವರDೆಂಗಳ�ರುರವರDೆಂಗಳ�ರುರವರ    ;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(    ಸರಕುಸರಕುಸರಕುಸರಕು    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    �ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ    ,ೆ"Aೆಯ,ೆ"Aೆಯ,ೆ"Aೆಯ,ೆ"Aೆಯ    

k8ಎk8ಎk8ಎk8ಎjjjj    ನುZನುZನುZನುZ    ((((GST-TDS) ) ) ) ಕ°ಾYಸ�ೇಕ°ಾYಸ�ೇಕ°ಾYಸ�ೇಕ°ಾYಸ�ೇ    ;ಲು(ಗಳನುZ;ಲು(ಗಳನುZ;ಲು(ಗಳನುZ;ಲು(ಗಳನುZ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು. . . .     

      2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( O. 9ೆ�ಾ´ 8°ೆrqÊ ಅಂª �ೆಕು�"k ಸ	Wj �ೆË, �., Dೆಂಗಳ�ರುರವ"ಂದ 	ಶ� 

	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಗೂ7�-8 ?ಬ¹ಂ'ಗಳ5, ಸ�ಚ�,ಾ ?ಬ¹ಂ'ಗಳ5, ಭದ7,ಾ ?ಬ¹ಂ'ಗಳ5 ಮತು1 ,ೋಟAಾ"9ಾ �ವWಹ/ಾ 

?ಬ¹ಂ'ಗಳ �ೇXೆಯನುZ Hೊರಗು31Aೆ Oೕ�ೆ ಪ<ೆ'ದು®, ಈ �ಾ�ನ�( ಸದ" ಸಂ�ೆ�ಯವ"Aೆ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.3,99,87,330/-

ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsದು®, ಈ ;ಲು(ಗRಂದ ಸರಕು ಮತು1 �ೇXಾ,ೆ"Aೆಯ k8ಎj.ನುZ (GST-TDS) ಕ°ಾYಸ�ೇ 

�ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ. 

     ಸ9ಾWರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ ಸಂ:ೆ�:ಎ?ಎjಎø8 2018, Dೆಂಗಳ�ರು, '�ಾಂಕ:28.09.2018ರಂ,ೆ ;�(ನ ಒಟುq 4ತ1ದ�( 

#ೇ.2 ರಷqನುZ ಸರಕು ಮತು1 �ೇXಾ ,ೆ"Aೆಯ k8ಎj(GST-TDS)ನುZ ಕ°ಾY? ಸ9ಾWರದ �ೆಕ 9ೆ  ಜO LಾಡDೇ9ಾsರುತ1�ೆ.  

ಆದ}ೆ ಈ ಕ7ಮ 9ೈAೊಳCದ 9ಾರಣ ಅನುಬಂಧ-32ರ�( 	ವ"?ರುವಂ,ೆ ಸರಕು ಮತು1 �ೇXಾ,ೆ"Aೆ (GST) ಒಟುq 4ತ1 ರೂ. 

7,99,746/-  ಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದವ"ಂದ ವಸೂ�ಸಲು 3R?�ೆ.  Hಾಗೂ ಈ ಕು"ತು ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ' ಸ�(ಸಲು 3R?�ೆ. 
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24. 24. 24. 24. ಪ"ೕ^ಕರಪ"ೕ^ಕರಪ"ೕ^ಕರಪ"ೕ^ಕರ    ಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆ    �ಾವ3ಗಳ5�ಾವ3ಗಳ5�ಾವ3ಗಳ5�ಾವ3ಗಳ5    

24.24.24.24.    ಪ"ೕ.ಾಪ"ೕ.ಾಪ"ೕ.ಾಪ"ೕ.ಾ    9ಾಯW9ೆ 9ಾಯW9ೆ 9ಾಯW9ೆ 9ಾಯW9ೆ     Hಾಜ}ಾದHಾಜ}ಾದHಾಜ}ಾದHಾಜ}ಾದ    ಯುಯುಯುಯು....hhhh....????. . . . ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ    DೋಧಕDೋಧಕDೋಧಕDೋಧಕ    ವಗWದವ"AೆವಗWದವ"AೆವಗWದವ"AೆವಗWದವ"Aೆ    Lೌಲ�LಾಪನLೌಲ�LಾಪನLೌಲ�LಾಪನLೌಲ�Lಾಪನ    ಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆಸಂ�ಾವ�ೆ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು....    
            	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ 		ಧ �ಾZತಕ Hಾಗೂ �ಾZತ9ೋತ1ರ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯW�ವWQ?ದ ಯು.h.?. ವೃಂದದ Dೋಧಕ 
ವಗWದವ"Aೆ 'ನಭ,ೆ�, ಪ7�ಾಣ ಭ,ೆ�ಗಳ ·ೊ,ೆAೆ Hೆಚುuವ"�ಾs Lೌಲ�Lಾಪನ ಸಂ�ಾವ�ೆ ರೂ.11,34,134/-ಗಳನುZ 
�ಾವ3?ರುವ\ದು �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ದ Âೕಚ�ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ 
Lೌಲ� Lಾಪನ ಸಂ�ಾವ�ೆಯನುZ �ಾವ3ಸಲು 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ ಪ"�ಯಮದ ಆ�ೇಶಪ73ಯನುZ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 
9ೋ" �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 09 ,'�ಾಂಕ: 04.08.2021ರ�( �ೕಡ�ಾsತು1. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು ಈ 
ಸಂಬಂಧ ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಇ8 23 ಯು.8.ಎj.2010, '�ಾಂಕ: 11.01.2011ರ�( ಅನು4ೕದ�ೆAೊಂಡ ಪ"�ಯಮದ 
ಪ73ಯನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರು,ಾ1}ೆ. Hಾಜರು ಪ8?ದ ಸದ" ಪ"�ಯಮದ ಕ7Lಾಂಕ-3(ii)ರ�( ಯು.h.?. 
Xೇತನ ಪ<ೆಯು31ರುವ Dೋಧಕ"Aೆ �ಾವ\�ೇ ಸಂ�ಾವ�ೆಯನುZ �ಾವ3ಸಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ( ಎಂದು 3Rಸ�ಾs�ೆ. QೕAೆ 
ಪ"�ಯಮದ�( ಅವ9ಾಶ	ಲ('ದ®ರೂ Lೌಲ�Lಾಪಕ"Aೆ ಸಂ�ಾವ�ೆ �ಾವ3?ರುವ ಸಂಬಂಧ ಸÝlqೕಕರಣ �ೕಡಲು 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ�:53,'�ಾಂಕ:06.09.2021 ಮತು1 	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 210/2021-22/06.11.2021ನುZ 
�ೕಡ�ಾsತು1. 	ಶ�	�ಾ��ಲಯವ\ '�ಾಂಕ 28.09.2021 ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( ಯು.h.?.Xೇತನ ಪ<ೆಯುವ 
ಅ�ಾ�ಪಕರುಗRAೆ ಸಂ�ಾವ�ೆ �ಾವ3ಸಲು ಅವ9ಾಶ ಇರುವ\'ಲ(. ಆದ}ೆ 9ೇಂ'7ೕಯ Lೌಲ� Lಾಪನ ಸಂದಭWದ�( 
Dಾಹ�ಪ"ೕ^ಕ"Aೆ ಸಂ�ಾವ�ೆಯನುZ �ಾವ3ಸಲು ಪ"�ಯಮದ�( ಅವ9ಾಶ Lಾ89ೊಳC�ಾs�ೆ ಎಂದು ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ. 
Dಾಹ�ಪ"ೕ^ಕ"Aೆ ಸಂ�ಾವ�ೆ �ಾವ3ಸಲು ಅವ9ಾಶ Lಾ89ೊಂ8ರುವ ಪ"�ಯಮದ ಪ73ಯನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು 
ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�:ಇ8 100 ಯುಎ´ಇ 2000, '�ಾಂಕ: 08.08.2000 ಮತು1 ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯಗಳ 9ಾÙ®, 2000ದ ಪ7ಕರಣ-73 ಮತು1 74 ರಂ,ೆ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯWವ\ Dೋಧ�ಾ 9ಾಯWದ ಒಂದು �ಾಗXೇ 
ಆsರುತ1�ೆ. ಅಲ(�ೆ 6�ೇ ಯು.h.?. Xೇತನ ಪ"ಷ ರ/ೆ �ಯLಾವRಯಂ,ೆ ಯು.h.?. Xೇತನ ಪ<ೆಯು31ರುವ Dೋಧಕ 
ವಗWದವ"Aೆ ಪ"ೕ.ಾ 9ಾಯWಗRAಾs �ಾವ\�ೇ ಸಂ�ಾವ�ೆ �ಾವ3ಸಲು ಅವ9ಾಶ	ರುವ\'ಲ(. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 
ಪ"�ಯಮ ಮತು1 ಯು.h.?. �ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? Lೌಲ�Lಾಪನ ಸಂ�ಾವ�ೆಯನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ®"ಂದ 
�ಾವ3?ರುವ Lೌಲ�Lಾಪನ ಸಂ�ಾವ�ೆ 4ತ1 ರೂ.11,34,134/-ಗಳನುZ ಕುಲಸyವರು (ಪ"ೕ.ಾಂಗ) Hಾಗೂ ಹಣ9ಾಸು 
ಅG9ಾ"ಗRಂದ ವಸೂ�?, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ�GAೆ (ಪ"ೕ.ಾಂಗ) ಜLಾ Lಾಡಲು ಸೂy?�ೆ.  	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-33ರ�( 
ಲಗ31?�ೆ. 

25. 25. 25. 25. 9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"    Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5Xೆಚuಗಳ5    

25.125.125.125.1    ಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆ    ಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆ    Lಾಡ�ೇLಾಡ�ೇLಾಡ�ೇLಾಡ�ೇ    9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"    ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳನುZನುZನುZನುZ    �ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು�ಾವ3?ರುವ\ದು    

   	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಅ�ವೃ'® �ೆಕ ]ೕlW9ೆಯ8ಯ�( Xೆಚu ಭ"ಸ�ಾದ 9ಾಮAಾ" ;ಲು(ಗಳ5 �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 
ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs  9ೆಲವ\ ;ಲು(ಗಳ�( ಅಳ,ೆ ಪ"]ೕಲ�ೆ LಾಡದÙೕ Xೆಚu ಭ"?ರುವ\ದು ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ .ಕ�ಾWಟಕ 
�ೋ9ೋಪaೕs ಇ�ಾ:ಾ ಸಂQ,ೆ 2014ರ �ಯಮ- 110 (9)ರ ಅನ�ಯ 	�ಾsೕಯ ಅG9ಾ"ಗಳ5 (9ಾಯW�ಾಲಕ 
ಅ�ಯಂತರರು) ರೂ.25.00 ಲ^ಗಳ ವ}ೆsನ ;ಲು(ಗಳ ಸಂದಭWದ�( #ೇ.10 ರಷುq Hಾಗೂ ರೂ.25 ಲ^ಗRAೆ wೕ"ದ Lೌಲ�ದ 
;ಲು(ಗಳ ಸಂದಭWದ�( #ೇ.25ರಷುq ಅಳ,ೆ ಪ"]ೕಲ�ೆ Lಾ8 ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕದ�( '�ಾಂಕ �ೊಂ'Aೆ ಸQ Lಾ8 ದೃØೕಕ"?ದ 
ನಂತರ ;ಲು( �ಾವ3ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ.  ಆದ}ೆ ಈ ಕ7ಮವನುZ ಅನುಸ"ಸ�ೇ ;ಲು( �ಾವ3?ರುವ ಬA Sೆ ಸÝlqೕಕರಣ �ೕಡಲು 
9ೋ" �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 110/'�ಾಂಕ: 25.10.2021, 153/'�ಾಂಕ: 27.10.2021 ಮತು1 207/'�ಾಂಕ: 
06.11.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�( ಅಳ,ೆ ಪ"]ೕಲ�ೆಯು ಕಣ1`Ý�ಂದ 
;ಟುq Hೋsದು®, ಇ'ೕಗ 9ಾಯW�ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು ಸದ" ;ಲು(ಗRAೆ ಘಟ�ೋತ1ರXಾs ಅಳ,ೆ ಪ"]ೕಲ�ೆಯನುZ Lಾ8 
ದೃØೕಕ"?ರು,ಾ1}ೆ ಎಂದು ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ ಇದ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಮೂಲ ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 
Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. 9ಾಮAಾ"ಗಳ ಅಳ,ೆ ಪ"]ೕಲ�ೆಯನುZ ಅನು¢ಾqನ ಸಮಯದ�(Ùೕ 		ಧ ಹಂತಗಳ�( Lಾ8, ಅಳ,ೆ 
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ಪುಸ1ಕಗಳ�( �ಾಖ�?ದ ನಂತರವ¢ೆqೕ ;ಲು(ಗಳನುZ �ಾವ3Aಾs ಸ�(ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಘಟ�ೋತ1ರXಾs ಅಳ,ೆ ಮತು1 
ಪ"]ೕಲ�ೆಯನುZ Lಾಡುವ\ದು ಕ�ಾWಟಕ �ೋ9ೋಪaೕs ಇ�ಾ:ಾ ಸಂQ,ೆ, 2014ರ ಕಂ89ೆಗRAೆ 	ರುದ®Xಾದ 
ಕ7ಮXಾsರುತ1�ೆ. ಆದ®"ಂದ ಸ9ಾWರದ �ಯLಾವRಗಳ ಅನ�ಯ 9ಾಯW�ವWQಸ�ೆ Xೆಚu Lಾ8ರುವ 4ತ1 ರೂ 73,51,846/-
ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-34ರ�( �ೕ8�ೆ. ಅಲ(�ೆ  ಈ ಬAೆಯ �ೋಪ9ೆ  9ಾರಣ}ಾದವರ Oೕ�ೆ 
ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ 9ೈAೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ.   

25.225.225.225.2    2019201920192019----20202020�ೇ�ೇ�ೇ�ೇ    �ಾ�ನ�(�ಾ�ನ�(�ಾ�ನ�(�ಾ�ನ�(    ಅ�ವೃ'®ಅ�ವೃ'®ಅ�ವೃ'®ಅ�ವೃ'®    �ೆಕ ]ೕlW9ೆYಂದ�ೆಕ ]ೕlW9ೆYಂದ�ೆಕ ]ೕlW9ೆYಂದ�ೆಕ ]ೕlW9ೆYಂದ    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    ಭ"ಸ�ಾದಭ"ಸ�ಾದಭ"ಸ�ಾದಭ"ಸ�ಾದ    ಸಂಬಂಧಸಂಬಂಧಸಂಬಂಧಸಂಬಂಧ    �ಾ�ಾ�ಾ�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZಖ�ಾ3ಗಳನುZಖ�ಾ3ಗಳನುZಖ�ಾ3ಗಳನುZ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪಪಪಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ    
HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    

   2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ ಅ�ವೃ'® �ೆಕ ]ೕlW9ೆಯ8 Xೆಚu ಭ"?ದ 9ಾಮAಾ"ಗRAೆ 
ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ� :87/ '�ಾಂಕ: 
01.10.2021 Hಾಗೂ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 124/ '�ಾಂಕ:25.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1.  ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು ಈ 
ಸಂಬಂಧ �ಾಗಶಃ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Lಾತ7 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ದು®, ಉRದಂ,ೆ ಮೂಲ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 
Hಾಜರು ಪ8ಸದÙೕ ·ೆ}ಾv� ಪ73ಗಳನುZ Lಾತ7 Hಾಜರು ಪ8?, ಆ.ೇಪ/ೆಯನುZ 9ೈ ;ಡುವಂ,ೆ 9ೋ"ರು,ಾ1}ೆ. ·ೆ}ಾv� 
ಪ73ಗಳನುZ Lಾತ7 Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\ದ"ಂದ ಸದ" ;ಲು(ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. QೕAಾs 	Nಾರ/ಾ 
ಪತ7ಗRAೆ �ೕ8ರುವ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯು ಅಸಮಂಜಸXಾsರುವ\ದ"ಂದ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಸಮಯದ�( ಮೂಲ 
�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ ;ಲು(ಗಳ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ. 81,73,998/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  
	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-35ರ�( �ೕ8�ೆ. 

25.325.325.325.3        °ೆಂಡ°ೆಂಡ°ೆಂಡ°ೆಂಡ����    ಆಆಆಆHಾ��ಸ�ೇHಾ��ಸ�ೇHಾ��ಸ�ೇHಾ��ಸ�ೇ    ದರಪkqದರಪkqದರಪkqದರಪkq    ಕ}ೆಯುವಕ}ೆಯುವಕ}ೆಯುವಕ}ೆಯುವ    ಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕ    9ಾಮAಾ"ಯನುZ9ಾಮAಾ"ಯನುZ9ಾಮAಾ"ಯನುZ9ಾಮAಾ"ಯನುZ    �ವWQ?ರುವ\ದು�ವWQ?ರುವ\ದು�ವWQ?ರುವ\ದು�ವWQ?ರುವ\ದು....    
 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಇಂh�ಯ"ಂÀ 	�ಾಗದ�( ದರಪkq ಮೂಲಕ ಆರು 9ಾಮAಾ"ಗಳನುZ �ವWQ? ಒಟುq ರೂ. 
27,54,416-00 ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾs�ೆ. ಕಟqಡ �ವWಹ/ಾ 9ಾಮAಾ"ಗಳನುZ ಕ�ಾWಟಕ �ಾವWಜ�ಕ ಸಂಗ7ಹ/ೆಗಳ�( 
�ಾರದಶWಕ,ೆಯ ಅG�ಯಮ, 1999ರ ಪ7ಕರಣ-4(ಇ) ಮತು1 ಸ9ಾWರದ ಅGಸೂಚ�ೆ ಸಂ:ೆ� ?.ಆ.ಸು.ಇ.ಇ./ಇ ಸಂಗ7ಹ/ 2009 / 
09.10.2012ರನ�ಯ ರೂ�ಾY ಒಂದು ಲ^ wೕ"ದ 9ಾಮAಾ"ಯನುZ °ೆಂಡ� ಕ}ೆದು ಅನು¢ಾqನ AೊRಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ.  ಈ 
�ಯಮವನುZ �ಾ�ಸ�ೆÙೕ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಇಂh�ಯ"ಂÀ 	�ಾಗದ�( ದರಪkq ಮೂಲಕ ಆರು 9ಾಮAಾ"ಗಳನುZ 
�ವWQ?ದು® ಒಟುq ರೂ.27,54,416-00 ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಸದ" 9ಾಮAಾ"ಗಳನುZ ದರಪkq ಮೂಲಕ ಅನು¢ಾìನ 
AೊR? �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ  	ವರ/ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 109/ '�ಾಂಕ: 25.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಇದ9ೆ  
9ಾಯW�ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( 9ೆಲÂಂದು  9ಾಮAಾ"ಗಳನುZ ಅಗತ�,ೆAೆ ಅನುಗುಣXಾs ತು,ಾWs 
�ವWQಸುವ ಸಂದಭWಗಳ�( ದರಪkqಗಳನುZ ಕ}ೆದು 9ಾಮAಾ"ಯನುZ �ವWQಸ�ಾsರುತ1�ೆ ಎಂದು HೇR ಆ.ೇಪ/ೆಯನುZ 
9ೈ;ಡುವಂ,ೆ 9ೋ"ರು,ಾ1}ೆ. Hಾಗೂ ಇನುZ ಮುಂ�ೆ °ೆಂಡ� ಕ}ೆದು 9ಾಮAಾ"ಗಳನುZ 9ೈ Aೆ319ೊಳC�ಾಗುವ\�ೆಂದು 
ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ. 9ಾಯW�ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರವ\ ಸಮಂಜಸXಾsಲ('ರುವ\ದ"ಂದ �ಾವ3ಸ�ಾದ 
ಒಟುq4ತ1 ರೂ. 27,54,416-00 ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 9ಾಮAಾ"ಗಳ 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ----33336666ರ�(ರ�(ರ�(ರ�(    �ೕಡ�ಾs�ೆ. 
 
25.425.425.425.4    9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"    ವQಯನುZವQಯನುZವQಯನುZವQಯನುZ    �ವWQಸ'ರುವ\ದು�ವWQಸ'ರುವ\ದು�ವWQಸ'ರುವ\ದು�ವWQಸ'ರುವ\ದು    
 
 9ಾಯW�ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು, ಇಂh�ಯ"ಂÀ 	�ಾಗ, ಮಂಗಳ�ರುರವರು 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ�( 2019-20�ೇ 
�ಾ�ನ�( ಅನು¢ಾqನ AೊR?ರುವ 		ಧ ಬAೆಯ 9ಾಮAಾ"ಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ 9ಾಮAಾ"ಗಳ ವQಯನುZ 
�ವWQ?ರುವ\'ಲ(. ಈ 9ಾರಣ'ಂದ 9ಾಮAಾ"ಗಳ ಆVWಕ ಪ7ಗ3 ಮತು1 �ೌ3ಕ ಪ7ಗ3ಯ 	ವರಗಳ5 ಮತು1 9ಾಮAಾ"ಗRAೆ 
ಇದುವ}ೆAೆ ಆsರುವ ಒ°ಾq}ೆ Xೆಚuದ 	ವರಗಳನುZ �ಖರXಾs 3Rಯಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. ಕ�ಾWಟಕ �ೋ9ೋಪaೕs 
ಇ�ಾ:ಾ ಸಂQ,ೆ – 2014ರ �ಾ�}ಾ ಸಂ:ೆ� 220 ರಂ,ೆ 		ಧ 9ಾಮAಾ"Aೆ ಹಂy9ೆ Lಾಡ�ಾದ ಅನು�ಾನ9ೆ  ಎದು}ಾs �ೆಕ  
]ೕlW9ೆXಾರು ಪ7ಸಕ1 ;�(ನವ}ೆAೆ ಭ"ಸ�ಾsರುವ Xೆಚuದ 	ವರಗಳನುZ 9ಾಮAಾ"ಯ ವQಯ�( ನಮೂ'ಸ Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. 
ಇದ9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಸಂ:ೆ�: 133/'�ಾಂಕ: 25.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಇದ9ೆ  	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದವರು �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರವನುZ �ೕ8ರುವ\'ಲ(.  9ಾಮAಾ" ವQಯನುZ ಸಮಪWಕXಾs �ವWQಸುವಂ,ೆ 
ಸೂyಸು,ಾ1 ಸದ" ವQಯನುZ �ವWQಸ'ರುವ ಇಂh�ಯ"ಂÀ 	�ಾಗದ ಅG9ಾ"ಗಳ 	ರುದ® ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ ಜರುsಸಲು 
ಸೂy?�ೆ. 
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25.25.25.25.5555    9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"    ;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(    ಕ8ತಕ8ತಕ8ತಕ8ತ    Lಾ8ದLಾ8ದLಾ8ದLಾ8ದ    #ಾಸನ#ಾಸನ#ಾಸನ#ಾಸನ    ಬದ®ಬದ®ಬದ®ಬದ®    ,ೆ"AೆಗಳನುZ,ೆ"AೆಗಳನುZ,ೆ"AೆಗಳನುZ,ೆ"AೆಗಳನುZ    ಸಂಬಂG?ಸಂಬಂG?ಸಂಬಂG?ಸಂಬಂG?ದದದದ    ಇ�ಾ:ೆಗRAೆಇ�ಾ:ೆಗRAೆಇ�ಾ:ೆಗRAೆಇ�ಾ:ೆಗRAೆ    ಜOಜOಜOಜO    Lಾ8ದLಾ8ದLಾ8ದLಾ8ದ    
�ಾಖ�ೆಗಳನುZ�ಾಖ�ೆಗಳನುZ�ಾಖ�ೆಗಳನುZ�ಾಖ�ೆಗಳನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸಪ8ಸಪ8ಸಪ8ಸ'ರುವ\ದು'ರುವ\ದು'ರುವ\ದು'ರುವ\ದು....    

    
                ಕಟqಡ Hಾಗೂ �ೕರು ಸರಬ}ಾಜು �ವWಹ/ೆಯ 9ಾಮAಾ" ;ಲು(ಗRಂದ #ಾಸನಬದ® ಕ°ಾವ/ೆಗæಾದ 
ಆ�ಾಯ,ೆ"Aೆ k8ಎj, h.ಎj.k.k8ಎj, }ಾಜಧನ, ?.;.ಎø, Hಾಗೂ 9ಾwWಕ ಕ�ಾ�ಣ �G ,ೆ"Aೆಗಳ Dಾಬು1 ಒಟುq 
4ತ1 ರೂರೂರೂರೂ....    4,19,625-00 ಗಳನುZ ಕ°ಾYಸ�ಾsದು® ಈ  4ತ1ಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದ ಇ�ಾ:ೆ/ಸಂ�ೆ�ಗRAೆ ಜOLಾ8ರುವ ಬAೆS 
LಾQ3/�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸಲು 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7ಸಂ:ೆ� 112/'�ಾಂಕ: 25.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಆದ}ೆ 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. 

,ೆ"Aೆ,ೆ"Aೆ,ೆ"Aೆ,ೆ"Aೆ    ಕ8ತದಕ8ತದಕ8ತದಕ8ತದ    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    ಈಈಈಈ    9ೆಳsನಂ3�ೆ9ೆಳsನಂ3�ೆ9ೆಳsನಂ3�ೆ9ೆಳsನಂ3�ೆ    

                  1.ಆ�ಾಯ,ೆ"Aೆ  ರೂ.138455-00 
                  2.h.ಎj.k.     ರೂ.163714-00 
                  3.}ಾಜಧನ      ರೂ. 35174-00 
                  4.?.;.ಎø ರೂ.  7478-00 
                  5.9ಾ.ಕ.�Gರೂ.74804-00 
ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq                        ರೂರೂರೂರೂ....    4444,,,,19191919,,,,625625625625----00000000 
               ರೂ. 4,19,625-00ಗಳನುZ ಸಂಬಂG?ದ ಇ�ಾ:ೆಗRAೆ �ಾವ3 Lಾ8ರುವ 	ವರಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 
Hಾಜರು ಪ8ಸ�ೇ ಇರುವ\ದ"ಂದ ಸದ" 4ತ1ವನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 9ಾಮAಾ" ;ಲು(ಗRಂದ ಕ°ಾYಸ�ಾದ 		ಧ 
ಕ°ಾವ/ೆಗಳ 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ----33337777ರ�(ರ�(ರ�(ರ�(    �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

25.25.25.25.6666    ಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆ    ಪುಸ1ಕಗಳನುZಪುಸ1ಕಗಳನುZಪುಸ1ಕಗಳನುZಪುಸ1ಕಗಳನುZ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧಪ"#ೆ$ೕಧಪ"#ೆ$ೕಧಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆ�ೆ�ೆ�ೆAೆAೆAೆAೆ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ�ೇಪ8ಸ�ೇಪ8ಸ�ೇಪ8ಸ�ೇ    ಇರುಇರುಇರುಇರುವ\ದುವ\ದುವ\ದುವ\ದು....    

  2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಇಂh�ಯ"ಂÀ 	�ಾಗ'ಂದ ಅನು¢ಾqನ AೊRಸ�ಾದ 9ೆಳಕಂಡ         
5 9ಾಮAಾ"ಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕ ಸಂ:ೆ� 1043, 1086, 1094 ಮತು1 1101 ಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧನAೆ Hಾಜರು 
ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಸದ" ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಸಂ:ೆ�:111/2021-22, 
'�ಾಂಕ: 25.10.2021ನುZ 9ೋರ�ಾsತು1. 9ಾಯW�ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು '�ಾಂಕ: 08.11.2021ರ ಪತ7 ಸಂ:ೆ� :ಮಂ		/ ಇ8/ 
�ೆ.ಪ.ಅ/ 2021-22/ ಅ/ 916ರ�( ಸದ" ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಈAಾಗ�ೇ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧನAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ�ಾs�ೆÙಂದು 
ಉತ1"?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ Xಾಸ1ವXಾs ಸದ" ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಸದ" 5 
9ಾಮAಾ"ಗಳ ;ಲು(ಗಳ�( ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕಗಳ�( ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕದ�( ಅಳ,ೆ ಪ"]ೕಲ�ೆಯನುZ �ಾಖ�?ರುವ\�ಾs 3R?ದು®,      
ರೂರೂರೂರೂ....11,68,571-00ಗಳ5 ಆsರುತ1�ೆ. QೕAಾs ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸದ 9ಾಮAಾ"ಗಳ ;ಲು(ಗಳ 
4ತ1 ಒಟುq ರೂ.11,68,571-00ಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZ    ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ. 9ಾಮAಾ"ಗಳ 	ವರ ಈ 9ೆಳsನಂ3�ೆ. 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....
ಸಂಸಂಸಂಸಂ    

9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    
ಧ�ಾ�ೇಶಧ�ಾ�ೇಶಧ�ಾ�ೇಶಧ�ಾ�ೇಶ    ಸಂಸಂಸಂಸಂ////    

'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ    
Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�    ಸಂಸಂಸಂಸಂ....////    
'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ    

ಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆಅಳ,ೆ    ಪುಸ1ಕಪುಸ1ಕಪುಸ1ಕಪುಸ1ಕ    
ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�    

�ಾವ3�ಾವ3�ಾವ3�ಾವ3    
4ತ14ತ14ತ14ತ1    

 
 
 
01 

ಮಂ.	.	. ಆವರಣದ �ೆಕu� 9ಾಂ� (ೆv� 
ಕಟqಡದ�(ರುವ Cloud Based Systeme 	�ಾಗದ 
9ೊಠ8Aೆ 2 ton 3 star split AC LED fixture 
ಮತು1 Aಾ(j <ೋ� ಗಳನುZ ಸರಬ}ಾಜು Lಾ8 
ಅಳವ8ಸುವ 9ಾಮAಾ" 

080667/ 
16.05.2019 

773/ 
16.05.2019 

1043 478372 

 
 
02 

ಮಂ.	.	. ಆವರಣದ �ೆಕu� 9ಾಂ� (ೆv� 
ಕಟqಡದ�(ರುವ IOT 	�ಾಗದ 9ೊಠ8Aೆ 2 ton 3 
star split A ̧C LED fixture ಮತು1 Aಾ(j <ೋ� 
ಗಳನುZ ಸರಬ}ಾಜು Lಾ8 ಅಳವ8ಸುವ 9ಾಮAಾ" 

080998/ 
17.06.2019 

1241/ 
17.06.2019 

1086 494090 
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03 

ಮಂ.	.	. ಬaೕ�ೈ´� 	�ಾಗದ ಪ"ಸರ 	Üಾನದ 
ಒಳ �ಾಗ9ೆ  ಬಣÚ   

080530/ 
14.05.2019 

631/ 
14.05.2019 

1094 59700 

 
04 

ಮಂ.	.	. ಕುಲಪ3 ಬಂಗ�ೆ ಆವರಣದ AಾಡW´ 
ನ�(ರುವ 25000 �ೕ �ೕ"ನ °ಾ�ಂv (Aೌ7ಂª 
�ೆXೆ¬) ReserviorAೆ ಅಗತ� ದುರ?1 

245451-52/ 
20.11.2019 

3791/ 
20.11.2019 

1101 40195 

 
05 

ಮಂ.	.	.ಯ 	Üಾನ ಸಂrೕಣW ಕಟqಡದ ಅಧ�^ರ 
9ೊಠ8ಯ ಮತು1 ಕÛೇ"ಯ 9ೊಠ8 	ಸ1"ಸುವ 
9ಾಮAಾ" 

144928-930/ 
28.06.2019 

1586/ 
28.06.2019 

1101 96214 

   ಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂ....    11,68,57111,68,57111,68,57111,68,571    
    
25.25.25.25.7777    	¢ೇಶ	¢ೇಶ	¢ೇಶ	¢ೇಶ    ಘಟಕಘಟಕಘಟಕಘಟಕ    ////    s"ಜನs"ಜನs"ಜನs"ಜನ    ಉಪಉಪಉಪಉಪ    aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8aೕಜ�ೆಯ8    �ವWQ?ದ�ವWQ?ದ�ವWQ?ದ�ವWQ?ದ    9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"9ಾಮAಾ"ಯಯಯಯ    Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�ಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZಗಳನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಪ8ಪ8ಪ8ಸ'ರುಸ'ರುಸ'ರುಸ'ರುವ\ದುವ\ದುವ\ದುವ\ದು....    
             	¢ೇಶ ಘಟಕ/ s"ಜನ ಉಪaೕಜ�ೆಯ8    ಮQæಾ Hಾ�ೆq¬ ಕಟqಡದ Oೕ�ೆ ಎರಡ�ೇ ಮಹ8 �LಾWಣ 
9ಾಮAಾ" ಸಂಬಂಧ ರೂ.63,35,917-00 ಗಳನುZ ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� 680175 '�ಾಂಕ: 26.09.2019ರ�( ]7ೕ r(ೕಫªW8’�ೋ·ಾ 
ಎಂಬ ಗು31Aೆ�ಾರ"Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾsರುವ\ದು �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಸದ" 9ಾಮAಾ" ;ಲು( �ಾವ3 
ಸಂಬಂಧದ °ೆಂಡ� ಕಡತಗಳ5 Hಾಗೂ ಪೂರಕ �ಾಖ�ೆಗæಾದ, ಇ.ಎಂ.8. 	ವರ, ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕ, �ಾವ3 ;ಲು(ಗಳನುZ �ೆಕ  
ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ� 206/'�ಾಂಕ: 06.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsತು1. ಆದ}ೆ ಈ 
ಸಂಬಂಧದ �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\'ಂದ ಸದ" 9ಾಮAಾ"Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾದ 
4ತ1 ರೂ.63,35,917-00 ಗಳನುZ ಆ.ೇ`ಸ�ಾs�ೆ. 

26. 26. 26. 26. �ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು    �ೆಕ ಗಳ5�ೆಕ ಗಳ5�ೆಕ ಗಳ5�ೆಕ ಗಳ5    
26.26.26.26.1111 gÀ²Ã¢ ¥ÀÄ À̧ÛPÀUÀ¼À zÁ¸ÁÛ£ÀÄ 

ಅಅಅಅ....    ಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸುಹಣ9ಾಸು    	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ    ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'    ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    �ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು    ವQವQವQವQ    ಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆ.... 

ಕ7. 
ಸಂ    

ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕ 
ಸಂ:ೆ�    

ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ' ಕ7ಮಕ7ಮಕ7ಮಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�ಸಂ:ೆ�/'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ'�ಾಂಕ ಷ}ಾಷ}ಾಷ}ಾಷ}ಾ    ಷ}ಾಷ}ಾಷ}ಾಷ}ಾ    ಇಂದ    ವ}ೆAೆ    
1 048 4756/03.04.2019 4799/19.03.2020 1,39,87,494 2019-20 £ÉÃ ¸Á°UÉ ¨sÁUÀ±ÀB G¥ÀAiÉÆÃV À̧ 

¯ÁVzÀÄÝ, 2020-21£ÉÃ ¸Á°UÉ 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ. 

2 022 2101/20.03.2020 2102/20.03.2020 4,00,000 2019-20£ÉÃ ¸Á°UÉ ¨sÁUÀ±ÀB 
G¥ÀAiÉÆÃV À̧̄ ÁVzÀÄÝ, 2020-21£ÉÃ 
¸Á°UÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ 

 
            	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಹಣ9ಾಸು 	�ಾಗದ ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗಳ �ಾ�ಾ1ನನುZ �ೌ3ಕXಾs ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕ 
ಸಂ:ೆ� 147 "ಂದ 150 ರವ}ೆAೆ (ರ]ೕ'ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�:4601 "ಂದ 5000 ರವ}ೆAೆ) ಒಟುq 04 ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗಳ5 ಉಪaೕsಸ�ೇ 
DಾrಉR'ದು®, �ಾ�ಾ1ನು ವQಯ ಅಂ3ಮ ]� Aೆ ,ಾæೆ�ಾsರುತ1�ೆ.  
 
               2019-20�ೇ �ಾ�Aೆ ಹಣ9ಾಸು 	�ಾಗದ ರ]ೕ'ಗಳನುZ Dಾ�ಂv ಗಳ5 Hಾಗೂ Dಾ�ಂv �ೊ �ೕ¬ �ೊಂ'Aೆ 
ಪ"]ೕ�?ದು®, 	ವರಗಳ5 9ೆಳsನಂ3�ೆ. 

PÀæ.¸ÀA 
gÀ²Ã¢ 
¥ÀÄ À̧ÛPÀ 
À̧ASÉå 

gÀ²Ã¢ PÀæªÀÄ À̧ASÉå gÀ²Ã¢ ¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀ ¢£ÁAPÀ 
ªÀ¸ÀÆ¯ÁzÀ ªÉÆvÀÛ 

gÀÆ.UÀ¼À°è 

gÀ²Ã¢ ¥ÀÄ À̧ÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV À̧¯ÁzÀ 

ªÀµÀðªÁgÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
jAzÀ ªÀgÉUÉ jAzÀ ªÀgÉUÉ 

1 048 4756 4799 03.04.2019 19.03.2020 1,39,87,494 
2019-20 2 022 2101 2102 20.03.2020 20.03.2020 4,00,000 

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುq    1,43,87,4941,43,87,4941,43,87,4941,43,87,494     
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 ಹಣ9ಾಸು 	�ಾಗದ ರ]ೕ'ಗRಂದ ?�ೕಕ"ಸ�ಾದ 4ತ1 ರೂ.1,43,87,494/-ಗæಾsದು®ಇದರ�( ರೂ.1,27,34,688/-
ಗಳನುZ Lಾತ7 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆAೆ ಜLಾ Lಾ8ದು®, ರೂ.16,52,806/-ಗಳನುZ ಕ8O ಜO Lಾ8ರು,ಾ1}ೆ. ಈ 
4ತ1ವನುZ ಕಂ89ೆ 13.2ರ�( ಆ.ೇಪ/ೆಯ�("?�ೆ. 

ಆಆಆಆ. . . . ಆಡRತಆಡRತಆಡRತಆಡRತ    	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ    ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'    ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    ಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆ 
 2019-20�ೇ �ಾ�Aೆ ಆಡRತ #ಾ:ೆಯ ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕದ �ಾ�ಾ1ನು ವQಯನುZ �ೌ3ಕXಾs ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಒಟುq 11 
ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�: 009 "ಂದ 019 ರವ}ೆAೆ (0717 "ಂದ 1855 ರವ}ೆAೆ) ಉಪaೕs? �ಾ�ಾ1ನು ವQಯ 
ಅಂ3ಮ ]� Aೆ ,ಾæೆ�ಾsರುತ1�ೆ. ಪ"]ೕ�?ದ ರ]ೕ' 	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳsನಂ3Xೆ. 

PÀæ.¸ÀA 
gÀ²Ã¢ 
¥ÀÄ À̧ÛPÀ 
À̧ASÉå 

gÀ²Ã¢ PÀæªÀÄ À̧ASÉå gÀ²Ã¢ ¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀ ¢£ÁAPÀ 
ªÀ¸ÀÆ¯ÁzÀ ªÉÆvÀÛ 

gÀÆ.UÀ¼À°è 

gÀ²Ã¢ ¥ÀÄ À̧ÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV À̧¯ÁzÀ 

ªÀµÀðªÁgÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
jAzÀ ªÀgÉUÉ jAzÀ ªÀgÉUÉ 

1 08 0717 0800 08.04.2019 27.06.2019 17,68,425 

2019-20 

2 09 0801 0900 27.06.2019 16.07.2019 8,16,210 
3 10 0901 1000 16.07.2019 25.07.2019 7,27,370 
4 11 1001 1100 24.07.2019 19.08.2019 78,95,070 
5 12 1101 1200 19.08.2019 20.08.2019 78,96,990 
6 13 1201 1300 20.08.2019 05.09.2019 1,17,26,158 
7 15 1401 1500 09.09.2019 27.09.2019 1,34,80,315 
8 16 1501 1600 27.09.2019 18.11.2019 90,04,815 
9 17 1601 1700 18.11.2019 02.01.2020 1,29,35,690 
10 18 1701 1800 02.01.2020 16.01.2020 2,44,17,571 
11 19 1801 1855 16.01.2020 21.03.2020 26,17,565 

ಒಟುqಒಟುqಒಟುqಒಟುqÖÖ ÖÖ    9,39,39,39,32,86,1792,86,1792,86,1792,86,179     
 DqÀ½vÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è Oೕಲ ಂಡ ರ]ೕ'ಗRಂದ ¹éÃPÀj À̧¯ÁzÀ ªÉÆvÀÛ gÀÆ.9,32,86,179/-ರÀ¼À�(ರೂ. 9,28,68,429/-ಗಳನುZ 
2019-20 �ೇ �ಾ�ನ�(«±Àé« 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾ8ದು®, ಉR9ೆ 4ತ1 ರೂ.4,17,750/-ನುZ 2020-
21�ೇ�ಾ�ನ�(«±Àé« 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾ8ರು,ಾ1}ೆ. 

ಇಇಇಇ. . . . ಗ7ಂºಾಲಯಗ7ಂºಾಲಯಗ7ಂºಾಲಯಗ7ಂºಾಲಯ    	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ	�ಾಗ    ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'    ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    ಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆ    
2019-20 �ೇ �ಾ�Aೆ ಗ7ಂºಾಲಯ #ಾ:ೆಯ ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕದ �ಾ�ಾ1ನು ವQಯನುZ �ೌ3ಕXಾs ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಒಟುq 05 
ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�:823 "ಂದ 827 ರವ}ೆAೆ (082230 "ಂದ 082648 ರವ}ೆAೆ) ಉಪaೕs?ದು®, �ಾ�ಾ1ನು 
ವQಯ ಅಂ3ಮ ]� Aೆ ,ಾæೆ�ಾsರುತ1�ೆ. ಪ"]ೕ�?ದ ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗಳ 	ವರಗಳ5 ಈ 9ೆಳsನಂ3Xೆ. 

PÀæ. À̧A 
gÀ²Ã¢ 
¥ÀÄ À̧ÛPÀ 
¸ÀASÉå 

gÀ²Ã¢ PÀæªÀÄ À̧ASÉå gÀ²Ã¢ ¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀ ¢£ÁAPÀ 
ªÀ À̧Æ¯ÁzÀ ªÉÆvÀÛ 

gÀÆ.UÀ¼À°è 

gÀ²Ã¢ ¥ÀÄ À̧ÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV À̧¯ÁzÀ 

ªÀµÀðªÁgÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
jAzÀ ªÀgÉUÉ jAzÀ ªÀgÉUÉ 

1 823 08220 082300 01.04.2019 10.05.2019 17084 

2019-20 
2 824 082301 082400 10.05.2019 03.07.2019 14385 
3 825 082401 082500 15.07.2019 05.11.2019 28167 
4 826 082501 082600 05.11.2019 06.02.2020 49927 
5 827 082601 082648 06.02.2020 05.03.2020 15580 

MlÄÖ 1,23,1431,23,1431,23,1431,23,143     
 

Oೕಲ ಂಡ ರ]ೕ3ಗRಂದ ವಸೂ�?ದ 4ತ1 ರೂ.1,23,143/-ಗಳ LಾHೆ Xಾರು 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-38 ರ�( 	ವ"ಸ�ಾs�ೆ. 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಗ7ಂºಾಲಯ 	�ಾಗದ ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗಳ �ಾ�ಾ1ನನುZ �ೌ3ಕXಾs ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕ ಸಂ:ೆ� 
831 "ಂದ 835 ರವ}ೆAೆ (ರ]ೕ'ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�:083001 "ಂದ 083500 ರವ}ೆAೆ) ಒಟುq 05 ರ]ೕ' ಪುಸ1ಕಗಳ5 ಉಪaೕsಸ�ೇ 
DಾrಉR'ದು®, �ಾ�ಾ1ನು ವQಯ ಅಂ3ಮ ]� Aೆ ,ಾæೆ�ಾsರುತ1�ೆ. 
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ಈಈಈಈ. . . . 9ಾXೇ"9ಾXೇ"9ಾXೇ"9ಾXೇ"    ಅ3Vಗೃಹದಅ3Vಗೃಹದಅ3Vಗೃಹದಅ3Vಗೃಹದ    ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'    ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    �ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು    ವQವQವQವQ    ಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆ....        

PÀæ. À̧A 
gÀ²Ã¢ 
¥ÀÄ À̧ÛPÀ 
À̧ASÉå 

gÀ²Ã¢ ºÁ¼É À̧ASÉå 
MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 

gÀ²Ã¢ 
¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀG¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ 

ªÀµÀð «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
¬ÄAzÀ ªÀgÉUÉ 

1 48 4768/01.04.2019 4800/10.06.2019 27,600 2018-19 £ÉÃ ¸Á°UÉ ¨s ÁUÀ±ÀB 
ಉಪaೕsಸ�ಾsತು1. 
2019-20£ÉÃ ¸Á°ನ�( ಪೂಣW 
ಉಪaೕs?�ೆ. 

2 19 1801/11.06.2019 1900/27.09.2019 73,600 2019-20£ÉÃ 
¸Á°ನ�(ಪೂಣWಉಪaೕs?�ೆ. 3 20 1901/29.09.2019 2000/12.01.2020 62,100 

4 41 4001/12.01.2020 4059/18.03.2020 34,800 2019-20£ÉÃ ¸Á°ನ�( �ಾಗಶಃ 
ಉಪaೕs?�ೆ 

MlÄÖ 1,98,1001,98,1001,98,1001,98,100     
    

ಉಉಉಉ. . . . �ೇ,ಾ7ವ3�ೇ,ಾ7ವ3�ೇ,ಾ7ವ3�ೇ,ಾ7ವ3    ಅ3Vಅ3Vಅ3Vಅ3V    ಗೃಹದಗೃಹದಗೃಹದಗೃಹದ    ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'ರ]ೕ'    ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    �ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು    ವQವQವQವQ    ಪಪಪಪ"]ೕಲ�ೆ"]ೕಲ�ೆ"]ೕಲ�ೆ"]ೕಲ�ೆ....    

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

gÀ²Ã¢ 
¥ÀÄ À̧ÛPÀ 
À̧ASÉå 

gÀ²Ã¢ ºÁ¼É À̧ASÉå 
MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 

gÀ²Ã¢ 
¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀG¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ 

ªÀµÀð «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
¬ÄAzÀ ªÀgÉUÉ 

1 21 2048/03.04.2019 2100/01.05.2019 65,800  
 
2018-19 £ÉÃ ¸Á°UÉ ¨sÁUÀ±ÀB 

ಉಪaೕsಸ�ಾsತು1. 
2019-20 £ÉÃ�ಾ�ನ�( ಪೂ�ಣ 
ಉಪaೕs?�ೆ. 

2 22 2101/01.05.2019 2200/14.06.2019 104700 
3 26 2501/15.06.2019 2600/30.06.2019 62400 
4 25 2401/30.06.2019 2500/24.07.2019 67150 
5 27 2601/23.07.2019 2699/23.09.2019 79500 
6 28 2701/27.09.2019 2800/22.11.2019 155050 
7 29 2801/22.11.2019 2900/28.12.2019 76300 
8 30 2901/28.12.2019 3000/18.01.2020 86600 
9 50 4901/18.01.2020 5000/19.02.2020 58050 

10 51 5001/19.02.2020 5031/19.03.2020 27000 2019-20£ÉÃ ¸Á°ನ�( �ಾಗಶಃ 
ಉಪaೕs?�ೆ 

MlÄÖ 782550782550782550782550     
    

26.226.226.226.2    XಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕXಾlWಕ    �ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು    ಪ"]ೕಲ�ಾಪ"]ೕಲ�ಾಪ"]ೕಲ�ಾಪ"]ೕಲ�ಾ    ವರ'ಯವರ'ಯವರ'ಯವರ'ಯನುZನುZನುZನುZ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು....    
    ಕ�ಾWಟಕ ಆVWಕ ಸಂQ,ೆ - 1958ರ ಅನುNೆ�ೕದ-169 ರನ�ಯ ಪ73ೕ ಆVWಕ ವಷWದ 9ೊ�ೆಯ�( XಾlWಕ �ಾ�ಾ1ನು 
ಪ"]ೕಲ�ೆಯನುZ 9ೈAೊಂಡು, ವರ'ಯನುZ ಸ^ಮ �ಾ7G9ಾರ9ೆ  ಸ�(ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ Hಾಗೂ 9ೆ.ಎø.?-1958ರ ಅನುNೆ�ೕದ-168 
ರನ�ಯ ಅನುಪಯುಕ1 ವಸು1ಗಳನುZ ಪkq Lಾ8 	�ೇLಾಡಲು ಕ7ಮ 9ೈ AೊಳCDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಅದರಂ,ೆ XಾlWಕ �ಾ�ಾ1ನು 
ಪ"]ೕಲ�ಾ ವರ'ಯನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:15/2021-22, '�ಾಂಕ:05.08.2021  Hಾಗೂ  
	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ�:198/'�ಾಂಕ: 02.11.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsದ®ರೂ ಸಹ ವರ'ಯನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು 
ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯದ 		ಧ 	�ಾಗಗಳ�( ಪ7ಸು1ತ ಲಭ�	ರುವ 		ಧ �ಾಮs7/ಸಲಕರ/ೆಗಳ 
ಪ"Lಾಣಗಳ Hಾಗೂ ?�3ಗ3ಗಳ ಬAೆS ಖyತ ಪ8?9ೊಳCಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. ಪ73ೕವಷW �ಾ�ಾ1ನುಗಳನುZ �ೌ3ಕXಾs 
ಪ"]ೕ�? ದೃØೕಕ"ಸ'ದ®�( �ಾ�ಾ1ನು ಪುಸ1ಕದ ]� ಗೂ Hಾಗೂ Xಾಸ1	ಕXಾsರುವ �ೌ3ಕ ]� ಗೂ ವ�,ಾ�ಸವನುZ 3Rಯಲು 
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�ಾಧ�Xಾಗುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ �ಯLಾನು�ಾರ ಪ73 	�ಾಗಗಳ XಾlWಕ �ಾ�ಾ1ನು ಪ"]ೕಲ�ೆ 9ೈAೊಂಡು 9ೊ7ೕØೕಕ"? 
ವರ'ಯನುZ ಸ^ಮ �ಾ7G9ಾರ9ೆ  ಸ�(ಸಲು ಸೂy?�ೆ. 
    
26.26.26.26.3 3 3 3 ದೂರದೂರದೂರದೂರ    ]^ಣ]^ಣ]^ಣ]^ಣ    	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ	�ಾಗದ    ಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನಅಧ�ಯನ    �ಾLಾs7ಗಳ�ಾLಾs7ಗಳ�ಾLಾs7ಗಳ�ಾLಾs7ಗಳ    ((((Study Materials) ) ) ) �ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು�ಾ�ಾ1ನು    ವQವQವQವQ    ಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆಪ"]ೕಲ�ೆ....    

 		ಧ �ಾZತಕ Hಾಗೂ �ಾZತ9ೋತ1 9ೋಸುWಗRAೆ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆದ 	�ಾ�VWಗRAೆ 

	ತರ/ೆ�ಾsರುವ 		ಧ ಅಧ�ಯನ �ಾLಾs7ಗಳ �ಾ�ಾ1ನು ವQಯನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆದ 	�ಾ�VWಗRAೆ 

	ತರ/ೆ�ಾsರುವ 		ಧ 9ೋjW ಗಳ ಪುಸ1ಕಗಳ ಸಂ:ೆ�ಗೂ Hಾಗೂ �ಾ�ಾ1ನು ವQಯ�( ನಮೂ'?ರುವ ಸಂ:ೆ�ಗೂ 

�ೌ3ಕXಾs ,ಾæೆ�ಾsರುತ1�ೆ. �ಾ�ಾ1ನು ವQಯ�( ನಮೂ'?ರುವ ಪುಸ1ಕ ಸಂ:ೆ� ಮತು1 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-39 ರ�( 

ಲಗ31?�ೆ. 

26.26.26.26.4444    ಪ7�ಾ}ಾಂಗದಪ7�ಾ}ಾಂಗದಪ7�ಾ}ಾಂಗದಪ7�ಾ}ಾಂಗದ    �ಾ�ಾ1�ನ�(�ಾ�ಾ1�ನ�(�ಾ�ಾ1�ನ�(�ಾ�ಾ1�ನ�(    DಾrDಾrDಾrDಾr    ಉR'ರುವಉR'ರುವಉR'ರುವಉR'ರುವ    ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ....    

    ಪ7�ಾ}ಾಂಗ 	�ಾಗದ�( '�ಾಂಕ: 31.03.2020ರ ಅಂತ�9ೆ  �ಾ�ಾ1ನು	ನ�( ರೂ.79,05,893/-ಗಳ Lೌಲ�ದ ಪುಸ1ಕಗಳ5 

(ಪ7ಕಟ/ೆಯ ವಷW 1991 "ಂದ 2018 ರವ}ೆAೆ) Dಾr ಉR'ದು®, ಇಷುq ಪ7Lಾಣದ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಪ7ಕಟ/ೆ Lಾ8 ಮು'7? 

�ಾ�ಾ1ನು	ನ�(Ùೕ ಉR? 9ೊಂ8ರುವ\ದ"ಂದ ಪ7�ಾ}ಾಂಗದ ಉ�ೆ®ೕಶವನುZ ಈ<ೇ"?ದಂ,ಾಗುವ\'ಲ(.  ಆದ®"ಂದ 

�ಾ�ಾ1�ನ�( Dಾr ಉR'ರುವ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ 	�ೇXಾ" Lಾಡಲು Xಾ�ಪಕ ಪ7Nಾರ 9ೈAೊಳ5ವ\ದು ಮತು1 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 

ಸಂaೕಜ�ೆAೆ ಒಳಪkqರುವ 9ಾ�ೇಜುಗಳ�( ಪುಸ1ಕ ಪ7ದಶWನ ಮತು1 Lಾ}ಾಟದ ವ�ವ� 1ೆ Lಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪುಸ1ಕಗಳ 

	�ೇXಾ"Aೆ ಅಗತ� ಕ7ಮ ವಹQಸಲು ಸೂy?�ೆ. ಪ7�ಾ}ಾಂಗದ �ಾ�ಾ1ನುವ\ ನ�(ರುವ ಪುಸ1ಕಗಳ 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-40 

ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

27. 27. 27. 27. 	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ�ಲಯ	�ಾ�ಲಯ	�ಾ�ಲಯ	�ಾ�ಲಯ    ಮುದ7/ಾಲಯಮುದ7/ಾಲಯಮುದ7/ಾಲಯಮುದ7/ಾಲಯ    

ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ�( �ಾವ\�ೇ ಮುದ7/ಾಲಯ ಇರುವ\'ಲ( 

28282828. . . . XಾಹನXಾಹನXಾಹನXಾಹನ    ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'ಖ"ೕ'    ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5    

. ಮಂಗಳ�ರು 	ಶ�	�ಾ�ಲಯದ�( �ಾವ\�ೇ Xಾಹನ ಖ"ೕ' ಮುಂಗಡ ಇರುವ\'ಲ( 

29. 29. 29. 29. ಗೃಹಗೃಹಗೃಹಗೃಹ    �LಾWಣ�LಾWಣ�LಾWಣ�LಾWಣ    ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5    
2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಆVWಕ ವಷWದ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ ಅG9ಾ"ಗRAೆ/ ?ಬ¹ಂ'ಗRAೆ �ಾವ3ಸ�ಾದ 

Xೇತನ'ಂದ ರೂ.2,24,144/- ಗಳ ಗೃಹ �LಾWಣದ ಮುಂಗಡ Hಾಗೂ ಬ8¡ 4ತ1ವನುZ ಕ°ಾY?ದು®, 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-
41ರ�( 	ವ"ಸ�ಾs�ೆ. 

30. 30. 30. 30. ಇತ}ೆಇತ}ೆಇತ}ೆಇತ}ೆ    ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5ಮುಂಗಡಗಳ5    

30.130.130.130.1 ಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದಸ9ಾWರದ    ಆ�ೇಶವನುZಆ�ೇಶವನುZಆ�ೇಶವನುZಆ�ೇಶವನುZ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    ಎಎಎಎ....????....;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ    ಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕ    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    ಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದು::::----    

    	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆಗಳ8 		ಧ ಉ�ೆ®ೕಶಗRAಾs ಕ�ಷì ರೂ.2000 'ಂದ ಗ"ಷì ರೂ.19,78,000/-

ಗಳನುZ ಮುಂಗಡ ;ಲು(ಗಳ ಮೂಲಕ <ಾ7 Lಾ8 Xೆಚu ಭ"?ರುವ\ದನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಸ9ಾWರದ 

ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಆಇ-03 kಎø`-2018, Dೆಂಗಳ�ರು '�ಾಂಕ:14.05.2018ರ ಅನುಬಂಧದ ಕ7ಮ ಸಂ:ೆ�: 28 ರಂ,ೆ ರೂ. 2.00 

ಲ^ಗRAೆ wೕ"ದ ಮುಂಗಡ ;ಲು(ಗRAೆ ಹಣ9ಾಸು ಇ�ಾ:ೆಯ ಅನುಮ3 ಪ<ೆದು ಕ7ಮ ವQಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ.  ಆದ®"ಂದ 

ರೂ.2.00 ಲ^ಗRAೆ wೕ"ದ ಮುಂಗಡ ;ಲು(ಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಸ9ಾWರದ ಅನುಮ3 ಪ<ೆಯDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಸ9ಾWರದ 

ಅನುಮ3 ಪ<ೆ'ರುವ ಬAೆS �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:154/ ': 

27.10.21ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಆದ}ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ 	ವರಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\ 
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'ಲ(  ಆದ®"ಂದ ಸ9ಾWರದ LಾಗWಸೂyಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? ಎ.?;ಲು(ಗಳ ಮೂಲಕ <ಾ7 Lಾ8 Xೆಚu ಭ"ಸ�ಾದ ಒಟುq 4ತ1 
ರೂ.68,97,315/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-42ರ�( �ೕ8�ೆ.  

30.230.230.230.2 ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1    �ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು    ;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(    ಖNಾWಗ�ೇಖNಾWಗ�ೇಖNಾWಗ�ೇಖNಾWಗ�ೇ    ಉRದಉRದಉRದಉRದ    4ತ1ಗಳ54ತ1ಗಳ54ತ1ಗಳ54ತ1ಗಳ5    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯ9ೆ 	�ಾ��ಲಯ9ೆ 	�ಾ��ಲಯ9ೆ 	�ಾ��ಲಯ9ೆ     ಮರುಮರುಮರುಮರು    ಜO�ಾದಜO�ಾದಜO�ಾದಜO�ಾದ    ಬAೆSಬAೆSಬAೆSಬAೆS    
	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ	ವರಗಳನುZ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದುಪ8ಸ'ರುವ\ದು    

2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆಗRಂದ ಸಂ»ಪ1 �ಾ'�ಾ�ರು ;ಲು(ಗಳ ಮೂಲಕ 
Xೆಚuಭ"?ದ ಸಂಬಂಧ Hೊಂ�ಾo9ೆ ;ಲು(ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, ಸದ" ;ಲು(ಗಳ�( ಖNಾWಗ�ೇ Dಾr ಉRದ 4ತ1ಗಳನುZ 
ಚಲ´ಗಳ ಮೂಲಕ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ 		ಧ :ಾ,ೆಗRAೆ ಜLಾ Lಾ8ರುವ ಬA Sೆ �ಾಖ�ೆಗಳನುZ Hೊಂ�ಾo9ೆ ;ಲು(ಗಳ�( 
ಗಮ�ಸ�ಾsರುತ1�ೆ.  QೕAೆ ಖNಾWಗ�ೇ Dಾr ಉRದ 4ತ1ಗಳ5 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಸಂಬಂGತ :ಾ,ೆಗRAೆ ಜO�ಾsರುವ 
ಬAೆS Dಾ�ಂv �ಾj ]ೕ�, Hಾಗೂ ಸದ" 4ತ1ಗಳನುZ ಸಂಬಂGತ ನಗದು ಪುಸ1ಕಗಳ�( ?�ೕಕೃ3 ,ೆAೆದು9ೊಂ8ರುವ ಬAೆS 
�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾ 9ೋ" �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 
214/21-22, ':06.11.21ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಆದ}ೆ ಈ ಸಂಬಂಧ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ\ದ"ಂದ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.7,74,720/- ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  	ವರಗಳನುZ 
ಅನುಬಂಧ-43ರ�( �ೕ8�ೆ. 

30.330.330.330.3 ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1    �ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು    (A.C) (A.C) (A.C) (A.C) ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ    ಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕ    <ಾ7<ಾ7<ಾ7<ಾ7    Lಾ8ರುವLಾ8ರುವLಾ8ರುವLಾ8ರುವ    4ತ1ಗRAೆ4ತ1ಗRAೆ4ತ1ಗRAೆ4ತ1ಗRAೆ    ಎಎಎಎ´́́́....8888....????. . . . ಸ�(?ರುವಸ�(?ರುವಸ�(?ರುವಸ�(?ರುವ    ಬAೆSಬAೆSಬAೆSಬAೆS    
�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ�ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ    �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ �ೆಕ     ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಪ8ಪ8ಪ8ಸ'ರುವ\ಸ'ರುವ\ಸ'ರುವ\ಸ'ರುವ\ದುದುದುದು....    

�ಾLಾನ� :ಾ,ೆ, ಪ"ೕ.ಾಂಗ	�ಾಗ, ದೂರ ]^ಣ ಮತು1 r7ೕ<ಾ :ಾ,ೆYಂದ Hಾಗೂ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಅGೕನ 
ಸಂ�ೆ�ಗಳ5 ಸಂ»ಪ1 �ಾ'�ಾ�ರು ;ಲು(ಗಳ ಮೂಲಕ ಭ"ಸ�ಾದ XೆಚuಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ Hೊಂ�ಾo9ೆ ;ಲು(ಗಳನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಸದ" ;ಲು(ಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾಪತ7 
ಸಂ:ೆ�: 58/'�ಾಂಕ 13.09.2021,  121/':25.10.21 Hಾಗೂ 174/':29.10.21 203/'�ಾಂಕ 06.11.2021ಗಳನುZ �ೕಡ�ಾsತು1.  
ಆದ}ೆ ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾಗಶಃ ;ಲು(ಗಳನುZ Lಾತ7 �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ �ಾsದು®, ಉRದ ;ಲು(ಗಳನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8ಸ'ರುವ ;ಲು(ಗಳ 4ತ1 ರೂ. 
1,17,84,561/-ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-44ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. ಎ´.8.?. ಸ�(ಸುವ�( 
	ಳಂಬXಾದ ಅವGAೆ ಬ8¡ �ೆ9ಾ Nಾರ Lಾ8 ವಸೂ�ಸುವ ಬAೆS 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಪ"]ೕ�ಸಬಹು�ಾs�ೆ. 

30.430.430.430.4 ಮುಂ·ಾಗ7,ಾಮುಂ·ಾಗ7,ಾಮುಂ·ಾಗ7,ಾಮುಂ·ಾಗ7,ಾ    |ೇ|ೇ|ೇ|ೇವoವoವoವo    4ತ14ತ14ತ14ತ1    ((((caution deposit))))ವನುZವನುZವನುZವನುZ    Qಂದುರುs?ರುವQಂದುರುs?ರುವQಂದುರುs?ರುವQಂದುರುs?ರುವ    	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ....    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ವಸ3�ಲಯಗಳ�(ರುವ �ಾLಾನ� ವಗWದ (General) 	�ಾ�VWಗಳ5 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  

�ಾವ3?ರುವ ಮುಂ·ಾಗ7,ಾ |ೇವoಯ 	ವರಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs,      ಸದ" �ಾ�ನ�( �ಾ7ರಂ�ಕ]ಲು  �ೇ"ದಂ,ೆ 

ವಸೂ�ಾ3�ಾsರುವ ಮುಂ·ಾಗ7,ಾ |ೇವo 4ತ1 82,48,979/ - ಗಳ�( 	�ಾ�VWಗಳ5 ಕಟq'ರುವ Oj ಶುಲ ದ Dಾಬು1 

ರೂ.22,31,409/-ಗಳನುZ Hೊಂ�ಾo9ೆ Lಾ89ೊಳC�ಾs�ೆ Hಾಗೂ ರೂ.14,44,255/-ಗಳನುZ 	�ಾ�VWಗRAೆ Qಂ'ರುsಸ�ಾs�ೆ. 

ಆದ}ೆ ಸದ" �ಾ�ನ�( ಮುಂ·ಾಗ7,ಾ |ೇವo 4ತ1 ರೂ.45,73,315/-ಗಳ5 Dಾr ಉR'ರುತ1�ೆ. 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-

45ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

30.530.530.530.5 HೊಂHೊಂHೊಂHೊಂ�ಾo9ೆ�ಾo9ೆ�ಾo9ೆ�ಾo9ೆ    ;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(;ಲು(ಗಳ�(    �ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ    ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?ಉಲ(ಂz?    XೆಚuXೆಚuXೆಚuXೆಚu    ಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದುಭ"?ರುವ\ದು....    

 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( h.ಆ�.ಎ. Hಾಗೂ r7ೕ<ಾ :ಾ,ೆYಂದ <ಾ7 Lಾಡ�ಾದ ಎ.?. ;ಲು(ಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ 

ಎ´.8.?. ;ಲು(ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs, 9ೆಲವ\ ;ಲು(ಗಳ�( ರೂ. 10,000/- wೕ"ದ XೆಚuಗRAೆ ದರಪkq/°ೆಂಡ� ಆHಾ��? 

ಕ7ಮ ವQಸ'ರುವ ಬAೆS Hಾಗೂ ಎ.?;ಲು(ಗಳನುZ <ಾ7 Lಾಡುವ\ದ9ೆ  4ದ�ನ ;ಲು(ಗಳನುZ ಎ.?. ;�(ನ�( <ಾ7 Lಾ8ದ 
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ಹಣ'ಂದ Xೆಚu ಭ"ಸ�ಾsರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾsದು®, ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" 
	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 214, '�ಾಂಕ: 06.11.2021ರಂದು �ೕಡ�ಾsತು1, ಆದ}ೆ ಈ ಬAೆS �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 
�ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(.  ಆದ®"ಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ Xೆಚu ಭ"ಸ�ಾದ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ.37,99,844/- ಗಳನುZ 
ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.  	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-46ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ. 

30.630.630.630.6 ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1ಸಂ»ಪ1    �ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು�ಾ'�ಾ�ರು    ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳ;ಲು(ಗಳನುZನುZನುZನುZ    <ಾ7<ಾ7<ಾ7<ಾ7    LಾಡುXಾಗLಾಡುXಾಗLಾಡುXಾಗLಾಡುXಾಗ    �ಯLಾವRಗಳನುZ�ಯLಾವRಗಳನುZ�ಯLಾವRಗಳನುZ�ಯLಾವRಗಳನುZ    ಉಲ(ಂz?ರುವ\ದುಉಲ(ಂz?ರುವ\ದುಉಲ(ಂz?ರುವ\ದುಉಲ(ಂz?ರುವ\ದು....    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಎ.?.;ಲು(ಗಳ.ಮೂಲಕ ಹಣ <ಾ7 Lಾ8, ಸದ" �ಾ�ನ�( 
Hೊಂ�ಾo9ೆ�ಾಗ�ೆÙೕ ಮುಂ'ನ �ಾ�ನ�( ಎ´.8.?. ಸ�(9ೆ�ಾsರುವ ಎ?;ಲು(ಗಳ 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-43ರ�( 
�ೕಡ�ಾs�ೆ. ಎ.?.;ಲು(ಗಳ ಮು:ಾಂತರ ಹಣ <ಾ7 Lಾ8, ಎ´.8.?.ಸ�(ಸ�ಾsರುವ ;ಲು(ಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಈ 
9ೆಳಕಂಡ ನೂ�ನ,ೆಗಳ5 ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1Xೆ. 

1. �ಾ'�ಾ�ರು Xೆಚuದ 9ೈ `8 �ಯಮ - 1958 ರ �ಯಮ-36(ii)ರ "ೕ,ಾ� ತುತುW XೆಚuಗRAೆ ಅವಶ�ಕ	ರುವ 
ಹಣವನುZ ;ಟುq ಇ�ಾZವ\�ೇ ಉ�ೆ®ೕಶ9ೆ  ಎ.?. ;�(ನ ಮೂಲಕ ಹಣ <ಾ7 Lಾಡುವಂ3ಲ(. 

2. �ಾ'�ಾ�ರು Xೆಚu 9ೈ`8, 1958 �ಯಮ 37(iii)ರ "ೕ,ಾ� ಎ.?. ;ಲು(ಗಳ ಮೂಲಕ <ಾ7 Lಾ8ದ ಹಣ9ೆ , 
ಹಣವನುZ <ಾ7 Lಾ8ದ 1 3ಂಗæೆ�ಳAಾs ಎ´8? ;ಲು(ಗಳನುZ ಸ^ಮ ಅG9ಾ"ಯವ"Aೆ ಸ�(ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. 
ಆದ}ೆ 9ೆಲವ\ ಎ? ;ಲು(ಗRAೆ 1 'ನ 'ಂದ 592 'ನಗಳ ವ}ೆAೆ ತಡXಾs ಎ´8? ;ಲು(ಗಳನುZ ಸ�(ಸ�ಾs�ೆ. 
QೕAೆ ತಡXಾs ಎ´.8.? ಸ�(?ರುವ ಅವGAೆ ಸಂಬಂG?ದವ"ಂದ ಅನ�ಯXಾಗುವ ದರದ�( ಬ8¡ ವಸೂ�ಸಲು 
ಪ"]ೕ�ಸಬಹು�ಾs�ೆ. 

3. ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�. ಆ.ಇ. 01 k?ಇ 2019, '. 04-05-2019 ರನ�ಯ ಸರಕು �ಾಮs7ಗಳನುZ ರೂ. 10,000/-
ರವ}ೆAೆ ಮುಕ1 Lಾರುಕ°ೆqಯ�( ಖ"ೕ'ಸಲು ಅವ9ಾಶ	ರುತ1�ೆ. ರೂ. 10,000/- wೕ"ದ ಖ"ೕ'ಗಳನುZ ದರಪkq 
ಕ}ೆದು LಾಡDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. 9ೆk`` ಅG�ಯಮ, 1999ರ ಪ7ಕರಣ- 4(2)ರನ�ಯ ರೂ. 1,00,000/-wೕ"ದ 
�ಾವ\�ೇ ಖ"ೕ'ಯನುZ °ೆಂಡ� ಪ7r7Ù 9ೈAೊಂಡು ಖ"ೕ'ಸDೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ ಎ? ;ಲು(ಗRAೆ ಸ�(ಸ�ಾದ 
9ೆಲವ\ ಎ´8? ;ಲು(ಗಳ�( �ಯಮ ಉಲ(ಂz? ದರಪkq Hಾಗೂ °ೆಂಡ� ಆHಾ��ಸ�ೆ ಸರಕು/�ೇXೆಗಳನುZ 
ಪ<ೆದು9ೊಂ8ರುವ\ದು ಕಂಡುಬಂ'ರುತ1�ೆ. 

              ಸಂ»ಪ1 �ಾ'�ಾ�ರು ;ಲು(ಗಳ�( ಹಣ <ಾ7 Lಾಡುವ\ದನುZ 9ೇವಲ ಅ�XಾಯW ಮತು1 ತುತುW ಸಂದಭWಗRAೆ Lಾತ7 
?ೕwತ AೊRಸುವಂ,ೆ ಸೂy?�ೆ. ಅಲ(�ೆ ಒಂದು Dಾ" ಸಂ»ಪ1 �ಾ'�ಾ�ರು ;�(ನ�( ಹಣವನುZ <ಾ7 Lಾ8ದ ನಂತರ ಅದು 
3ೕರುವR �ಾಗುವವ}ೆAೆ ಮ, 1ೆ ಎ.?. ;�(ನ�( <ಾ7 Lಾಡಲು ಅವ9ಾಶ	ಲ('ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ ಇಂತಹ ತಪುÝಗಳ5 
ಪುನ}ಾವತW�ೆ�ಾಗದಂ,ೆ ಎಚuರ ವQಸಲು Hಾಗೂ 	ಳಂಬXಾs ಎ´.8.?. ಸ�(ಸಲು 9ಾರಣ}ಾದವರ Oೕ�ೆ ಆಡR,ಾµಕ 
ಕ7ಮ 9ೈAೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

31. 31. 31. 31. ಸHಾ�ಾನು�ಾನಗಳ5ಸHಾ�ಾನು�ಾನಗಳ5ಸHಾ�ಾನು�ಾನಗಳ5ಸHಾ�ಾನು�ಾನಗಳ5    

                                                    2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( }ಾಜ� ಸ9ಾWರವ\ 	ಶ�	�ಾ�ಲಯ9ೆ  ಈ 9ೆಳಕಂಡ 9ೋಷìಕದ�(ನ 	ವರಗಳಂ,ೆ 
ಅನು�ಾನವನುZ ;ಡುಗ<ೆ Lಾ8ರುತ1�ೆ. 

(ಲ^ ರೂಗಳ�() 
ಕ7.ಸಂ 	ವರಗಳ5 ;ಡುಗ<ೆ�ಾದ4ತ1 
1 Dಾ(v Aಾ7ಂ�(Xೇತ�ಾನು�ಾನ) 5225.00 
2 Dಾ(v Aಾ7ಂ� (�ವೃ31 Xೇತ�ಾನು�ಾನ) 290.00 
3 ಅ�ವೃ'J ಅನು�ಾನ 94.00 
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4 	ಘaೕ/ s"ಜನ ಉಪaೕಜ�ೆ 6.00 
 ಒಟುq 5615561556155615.00.00.00.00    

    

32. 32. 32. 32. 				�ಾ�VW�ಾ�VW�ಾ�VW�ಾ�VW    XೇತನXೇತನXೇತನXೇತನ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಬಹುLಾನಗಳಬಹುLಾನಗಳಬಹುLಾನಗಳಬಹುLಾನಗಳ    ದ31ಗಳ5ದ31ಗಳ5ದ31ಗಳ5ದ31ಗಳ5    

32.132.132.132.1 ಪ"]ಷqಪ"]ಷqಪ"]ಷqಪ"]ಷq    ·ಾ3·ಾ3·ಾ3·ಾ3    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಪ"]ಷqಪ"]ಷqಪ"]ಷqಪ"]ಷq    ಪಂಗಡದಪಂಗಡದಪಂಗಡದಪಂಗಡದ    	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ    ವಸ3ವಸ3ವಸ3ವಸ3    �ಲಯದ�ಲಯದ�ಲಯದ�ಲಯದ    	�ಾ�VWಗRಂದ	�ಾ�VWಗRಂದ	�ಾ�VWಗRಂದ	�ಾ�VWಗRಂದ    OjOjOjOj    Dಾಬು1Dಾಬು1Dಾಬು1Dಾಬು1    
ಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದ    ಮರುಮರುಮರುಮರು    ಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದುಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದುಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದುಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದು....    

             	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Xಾ�`1Aೆ ಬರುವ ವಸ3 �ಲಯಗಳ�( ಪ"]ಷq ·ಾ3 ಮತು1 ಪ"]ಷq ಪಂಗಡದ 
	�ಾ�VWಗRAೆ �ೕಡ�ಾಗುವ ಊ°ೋಪNಾರದ XೆಚuಗಳನುZ ಸ9ಾWರ'ಂದ ಮರುಭ"9ೆ Lಾ8?9ೊಳCDೇ9ಾಗುತ1�ೆ. 
ಆದ}ೆ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಊ°ೋಪNಾರದ Xೆಚu ರೂ.74,16,271/- ಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಮರು 
ಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಸದ" 4ತ1 ಮರುಭ"9ೆ�ಾಗ'ದ®�( 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಆVWಕ ನಷq ಉಂ°ಾಗುವ ಸಂಭವ	ರುವ\ದ"ಂದ ]ೕಘ7Xೇ 	ಶ� 	�ಾ��ಯವ\ ಈ ಬAೆS ಸೂಕ1 
ಆಡR,ಾತµಕ ಕ7ಮ 9ೈ Aೊಂಡು 	�ಾ�VWಗRಂದ/ಸ9ಾWರ'ಂದ ಊ°ೋಪNಾರದ XೆಚuವನುZ ವಸೂ�ಸಲು/ಮರುಭ"9ೆ 
Lಾ89ೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 	ವರವ\ ಈ 9ೆಳಕಂಡಂ3�ೆ. 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    ವಸ3ವಸ3ವಸ3ವಸ3    �ಲಯಗಳ�ಲಯಗಳ�ಲಯಗಳ�ಲಯಗಳ    HೆಸರುHೆಸರುHೆಸರುHೆಸರು    4ತ14ತ14ತ14ತ1    

1 �ಲಯ �ಾಲಕರು, ಮQæಾ 	�ಾ�VW�ಲಯ, ಮಂಗಳ�ರು 1896564 

2 ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮQæೆಯರ ವಸ3 �ಲಯ, ಮಂಗಳ�ರು 787639 

3 ಪುರುಷರ 	�ಾ�VW �ಲಯ, ಮಂಗಳ�ರು 3475838 

4 ಪುರುಷರ 	�ಾ�VW �ಲಯ, yಕ ಆಳ5Xಾರ 414251 

5 ಮQæೆಯರ 	�ಾ�VW �ಲಯ, yಕ ಆಳ5Xಾರ 841979 

  ಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂ....    7416271741627174162717416271    

32.232.232.232.2 	�ಾ�	�ಾ�	�ಾ�	�ಾ�VWVWVWVW    �ಲಯಗಳ�ಲಯಗಳ�ಲಯಗಳ�ಲಯಗಳ�(ನ�(ನ�(ನ�(ನ    ಪ"]ಷqಪ"]ಷqಪ"]ಷqಪ"]ಷq    ·ಾ3·ಾ3·ಾ3·ಾ3    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಪ"]ಷqಪ"]ಷqಪ"]ಷqಪ"]ಷq    ಪಂಗಡದಪಂಗಡದಪಂಗಡದಪಂಗಡದ    	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ	�ಾ�VWಗಳ    ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3ಪ7Xೇ#ಾ3    ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ     ಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದಸ9ಾWರ'ಂದ    
ಮರುಮರುಮರುಮರು    ಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದುಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದುಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದುಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದು    HಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂ    	�ಾ�VWಗRಂದ	�ಾ�VWಗRಂದ	�ಾ�VWಗRಂದ	�ಾ�VWಗRಂದ    ಕ8Oಕ8Oಕ8Oಕ8O    ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ ಶುಲ     ವಸೂ�?ರುವ\ದುವಸೂ�?ರುವ\ದುವಸೂ�?ರುವ\ದುವಸೂ�?ರುವ\ದು....    
    

             	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Xಾ�`1ಯ ವಸ3 �ಲಯಗಳ�( ಪ"]ಷq ·ಾ3 ಮತು1 ಪ"]ಷq ಪಂಗಡದ 	�ಾ�VWಗRAೆ 
ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ದ�( 	�ಾY3 �ೕ8ರುವ 	ವರಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ಸದ" �ಾ�ನ�( ಪ7Xೇ#ಾ3 ಪ<ೆದ 
	�ಾ�VWಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ದ Dೇ89ೆ ಪkqಯನುZ ಸ9ಾWರ9ೆ  ಸ�(ಸ�ಾsದು®, 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಸದ" ಶುಲ ಗಳ 
4ತ1 ರೂ.1,75,96,000/- ಗಳನುZ ಮರುಭ"9ೆ�ಾಗ'ರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಈ ಬAೆS 	ವರ/ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ 
ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 180/ '�ಾಂಕ: 29.10.2021ನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪ"]ಷq ·ಾ3/ ಪ"]ಷq ಪಂಗಡದ 9ೋಶ (cell)9ೆ  
�ೕಡ�ಾsದು®, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು ಇದ9ೆ  �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. 	ವರವನುZ ಅನುಬಂಧ-51ರ�( 
�ೕಡ�ಾs�ೆ. ಮQæೆಯರ ವಸ3 �ಲಯ, Üಾನ 9ಾXೇ", yಕ ಆಳ5Xಾರದ�( 	�ಾ�VWಗRಂದ ರೂ. 5900.00ಗಳ ಕ8O 
ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ವನುZ ವಸೂ�?ದು®, ಈ ಬAೆS 	ವರ/ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�:152/'�ಾಂಕ:27.10.2021ನುZ 
�ೕ8�ಾಗಲೂ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ಾವ\�ೇ ಉತ1ರ �ೕ8ರುವ\'ಲ(. ಆದ®"ಂದ ಈ 9ೆಳಕಂಡ 	�ಾ�VWಗRಂದ 
ಕ8O ವಸೂ� Lಾ8ರುವ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ ವನುZ ವಸೂ�? 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Dಾ�ಂv :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾಡಲು 
ಸೂy?�ೆ. 

ಕ7.ಸಂ 	�ಾ�VWಗಳHೆಸರು Dೇ89ೆ4ತ1 ವಸೂ�ಾ34ತ1 Dಾr4ತ1 

1 Aೌತw h.ಎ 10400.00 5000.00 5400.00 
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2 ಸಂsೕ,ಾ ;.ಎಂ. 1000.00 500.00 500.00 

 ಒಟುq4ತ1ಒಟುq4ತ1ಒಟುq4ತ1ಒಟುq4ತ1    11400.0011400.0011400.0011400.00    5500.005500.005500.005500.00    5900.005900.005900.005900.00    

33. 33. 33. 33. ಭ	ಷ��Gಭ	ಷ��Gಭ	ಷ��Gಭ	ಷ��G    

	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಉ�ೊ�ೕsಗRAೆ �ಾವ\�ೇ ಭ	ಷ��G :ಾ,ೆಗಳ5 ಇರುವ\'ಲ( 

34. 34. 34. 34. `ಂ`ಂ`ಂ`ಂಚಚಚಚoooo    �ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ�    aೕಜ�ೆಗಳ5aೕಜ�ೆಗಳ5aೕಜ�ೆಗಳ5aೕಜ�ೆಗಳ5    

34.134.134.134.1    ನೂತನನೂತನನೂತನನೂತನ        `ಂಚo`ಂಚo`ಂಚo`ಂಚo    aೕಜ�ೆAೆaೕಜ�ೆAೆaೕಜ�ೆAೆaೕಜ�ೆAೆ    ((((NPS) ) ) ) ಒಳಪಡುವಒಳಪಡುವಒಳಪಡುವಒಳಪಡುವ    	ಶ�	ಶ�	ಶ�	ಶ�    	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ	�ಾ��ಲಯದ    ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"ಅG9ಾ"    HಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂHಾಗೂ    ?ಬ¹ಂ'?ಬ¹ಂ'?ಬ¹ಂ'?ಬ¹ಂ'    ವಗWದವರವಗWದವರವಗWದವರವಗWದವರ    	ವರವನುZ	ವರವನುZ	ವರವನುZ	ವರವನುZ    
ಎ´ಎ´ಎ´ಎ´....ಎಎಎಎjjjj....8888....ಎ¬ಎ¬ಎ¬ಎ¬    ಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆ    �ೊಂದo�ೊಂದo�ೊಂದo�ೊಂದo    Lಾ8ಸ�ೆLಾ8ಸ�ೆLಾ8ಸ�ೆLಾ8ಸ�ೆ    �ಾರ3ೕಯ�ಾರ3ೕಯ�ಾರ3ೕಯ�ಾರ3ೕಯ    hೕವhೕವhೕವhೕವ    	Lಾ	Lಾ	Lಾ	Lಾ    �ಗಮ9ೆ �ಗಮ9ೆ �ಗಮ9ೆ �ಗಮ9ೆ     ((((LIC))))    ವಂ3AೆಯನುZವಂ3AೆಯನುZವಂ3AೆಯನುZವಂ3AೆಯನುZ    
ಜOಜOಜOಜO    Lಾಡು31ರುವ\ದುLಾಡು31ರುವ\ದುLಾಡು31ರುವ\ದುLಾಡು31ರುವ\ದು....    

              	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( ನೂತನ `ಂಚo aೕಜ�ೆAೆ ಒಳಪಡುವ ?ಬ¹ಂ' ವಗWದವರ 	ವರವನುZ ಎ´
.ಎj.8.ಎ¬ಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆ �ೊಂದo Lಾ8ಸ�ೆ �ಾರ3ೕಯ hೕವ 	Lಾ �ಗಮ9ೆ  ವಂ3AೆಯನುZ ಜO Lಾಡು31ರುವ\ದು 
�ೆಕ  ತ�ಾಸ/ೆಯ�( ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಸ9ಾWರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ�: ಎø8(	#ೇಷ) 04 `ಇk 200, '�ಾಂಕ: 31.03.2006 
ರಂ,ೆ ನೂತನ `ಂಚo aೕಜ�ೆAೆ ಒಳಪಡುವ �ೌಕರರ HೆಸರನುZ ಎ´.ಎj.8.ಎ¬ನ�( �ೊಂ�ಾY?ದ ನಂತರ �ೌಕರರ 
ವಂ39ೆ Hಾಗೂ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯ ವಂ3Aೆಯ 4ತ1ವನುZ ಎ´.ಎj.8.ಎ¬ ಮುಂ:ಾತರ ?ಬ¹ಂ'ಗಳ :ಾ,ೆAೆ ಜO Lಾಡ 
Dೇ9ಾsರುತ1�ೆ. ಆದ}ೆ ಇದುವ}ೆಗೂ ಎ´.ಎj.8.ಎ¬. ಸಂ�ೆ�aಂ'Aೆ �ೊಂದo Lಾ8?ರುವ\'ಲ(. 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ'ಂದ ವಂ3Aೆ 4ತ1 ರೂ.1,40,00,000/-ಗಳನುZ �ಾರ3ೕಯ hೕವ 	Lಾ �ಗಮ9ೆ  �ಾವ3 Lಾ8ರುವ\ದು 
�ೆಕ  ತ�ಾಸ/ೆಯ�( ಕಂಡು ಬಂ'ರುತ1�ೆ. ಈ ಬAೆS 	ವರ/ೆ 9ೋ" �ೕ8ದ 	Nಾರ/ಾ ಪತ7 ಸಂ:ೆ�: 49/'�ಾಂಕ:06.09.20219ೆ  
	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ:09.09.2021 ರಂದು ಉತ1"? '�ಾಂಕ: 01.04.2006ರ ನಂತರ �ೇಮಕ Aೊಂಡ ?ಬ¹ಂ'ಗRAೆ 
Hೊಸ `ಂಚo aೕಜ�ೆಯನುZ �ಾರ3ೕಯ hೕವ 	Lಾ �ಗಮದ ಮೂಲಕ �ವWQಸಲು 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ Hೊರ8?ರುವ 
ಆ�ೇಶಗಳನುZ Lಾತ7 ಒದs?ರು,ಾ1}ೆ.  

  ಮುಖ� ಪ7�ಾನ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು, `ಎøಆ�8ಎ ಇವರು ತಮµ ಪತ7 ಸಂ: `ಎøಆ�
8ಎ/03/04/01/302/2017D:14.06.2019gÀ°è «±Àé«zÁå¤®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ½UÉ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ?§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ 

ªÀiÁ»wAiÀÄನುZ ßಅದುವ}ೆಗೂ ಎ´.ಎj.8.ಎ¬ £ À°è�ೊAzÀtÂ ªÀiÁr¹gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ DPÉëÃ¦¹ PÀÆqÀ̄ ÉÃ £ÉÆAzÀtÂ ªÀiÁr¸À®Ä 

¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ. F 	ಷಯದ ಬ §UÉÎ PÀÆqÀ̄ ÉÃ PÀæªÀÄ ªQÀ»ಸುವಂ,ೆ Qಂ'ನ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ 3R?�ಾ®ಗೂ� 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ'ಂದ �ಾವ\�ೇ ಕ7ಮ ಆsರುವ\'¬ಲ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ೌಕರ"ಂದ ವಂ3Aೆ ಸಂಗ7Q? ಎ´.ಎj.8.ಎ¬. 
ರವ"Aೆ ಕಟುqವ ವ}ೆsನ ಅವGAೆ ಬ8¡ಯನುZ �ಾವ3ಸDೇrರುವ\ದ"ಂದ, ಸದ" ಬ8¡ಯನುZ ಈ �ೋಪ9ೆ  9ಾರಣ}ಾದ 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯದ ಅG9ಾ"/?ಬ¹ಂ'ವಗWದವ"ಂದ ವಸೂ�ಸಲು ಪ"]ೕ�ಸಬಹು�ಾs�ೆ. 

34.234.234.234.2        `ಂ`ಂ`ಂ`ಂಚoಚoಚoಚo    ಪ7ಕರಣಗಳ�(ಪ7ಕರಣಗಳ�(ಪ7ಕರಣಗಳ�(ಪ7ಕರಣಗಳ�(    ಅಂ3ಮಅಂ3ಮಅಂ3ಮಅಂ3ಮ    XೇತನವನುZXೇತನವನುZXೇತನವನುZXೇತನವನುZ    ದೃ8ೕಕ"?9ೊಂಡದೃ8ೕಕ"?9ೊಂಡದೃ8ೕಕ"?9ೊಂಡದೃ8ೕಕ"?9ೊಂಡ    ತಃ:ೆ1ಯನುZತಃ:ೆ1ಯನುZತಃ:ೆ1ಯನುZತಃ:ೆ1ಯನುZ    �ವWQಸ�ೇ�ವWQಸ�ೇ�ವWQಸ�ೇ�ವWQಸ�ೇ    ಇರುವ\ದುಇರುವ\ದುಇರುವ\ದುಇರುವ\ದು....    
    

 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( �ಾವ3ಸ�ಾದ `ಂಚo ಪ7ಕರಣಗಳ ಕಡತಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs `ಂಚo 4ತ1ದ 
�ೆ9ಾ Nಾರದ 	ವರ Lಾತ7 ಕಡತದ�( ಲಭ�	ದು® Dೋಧಕರು/ Dೋಧ9ೇತರರು �ವೃ31 Hೊಂ'ದ '�ಾಂಕ9ೆ  ಅಂ3ಮ Xೇತನದ 
ದೃØೕಕರಣ, �ೌಕರರು �ೇXಾ ಅವGಯ�( ಪ<ೆದ Xೇತನಗಳ �ಗ'ಯ ಪ"]ೕಲ�ೆ Hಾಗೂ `ಂಚo, ಕುಟುಂಬ `ಂಚo, 
ಪ"ವ3Wತ `ಂಚo, �ವೃ31/ ಮರಣ ಉಪ�ಾನಗಳ �ೆ9ಾ Nಾರದ ತಃ: 1ೆಯನುZ ನಮೂ�ೆ-7  ಮತು1 ನಮೂ�ೆ-7ಎ  ನ�( 
�ವWQ?ರುವ\'ಲ(. Dೋಧಕರು/Dೋಧ9ೇತರರುಗಳ ಪ<ೆ'ರುವ Xೇತನಗಳ ಮರು �ೆಕ Nಾರದ ತಃ: 1ೆಯನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 
Hಾಜರುಪ8ಸುವಂ,ೆ 9ೋ" 	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ� 159/'�ಾಂಕ: 29.10.2021ನುZ �ೕಡ�ಾsತು1. ಇದ9ೆ  
	ಶ�	�ಾ��ಲಯದವರು '�ಾಂಕ: 07-01-2022ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( ಮುಂ'ನ 'ನಗಳ�( �ವೃ31 Hೊಂದುವ 
?ಬ¹ಂ'ಗಳ ಮೂಲ XೇತನವನುZ ದೃØೕಕ"ಸ�ಾಗುವ\ದು ಎಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ'ಯ�( 3R?ರುವಂ,ೆ ಕ7ಮ 
ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 
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34.334.334.334.3    ,ಾ,ಾ,ಾ,ಾ,ಾ ,ಾ ,ಾ ,ಾ �ಕ�ಕ�ಕ�ಕ    �ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ    ಅವGಯನುZಅವGಯನುZಅವGಯನುZಅವGಯನುZ    `ಂಚ`ಂಚ`ಂಚ`ಂಚoooo    �ೌಲಭ�9ಾ s�ೌಲಭ�9ಾ s�ೌಲಭ�9ಾ s�ೌಲಭ�9ಾ s    ಅಹW,ಾ�ಾಯಕಅಹW,ಾ�ಾಯಕಅಹW,ಾ�ಾಯಕಅಹW,ಾ�ಾಯಕ    �ೇXೆÙಂದು�ೇXೆÙಂದು�ೇXೆÙಂದು�ೇXೆÙಂದು    ಪ"ಪ"ಪ"ಪ"ಗoಗoಗoಗo?ರುವ\ದು?ರುವ\ದು?ರುವ\ದು?ರುವ\ದು....    
    

              ]7ೕ ಎh�ಯ´ }ೆ�Z 8’�ೋ·ಾ, �ವೃತ1 ಪ7.ದ.ಸ. 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯ 9ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು ಇವರು '�ಾಂಕ 
08.01.1995 ರ�( ,ಾ,ಾ �ಕ �ೆ�ೆಯ�( �ೇXೆAೆ �ೇ"ರು,ಾ1}ೆ. ಸದ"ಯವರನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಅGಕೃತ Üಾಪ�ಾ ಸಂ:ೆ� 
ಎಂಯು/33/ಇಎjk (2)/97-98, '�ಾಂಕ 28.09.2005ರ ಅನ�ಯ '�ಾಂಕ 29.09.2005"ಂದ :ಾಯಂ �ೌಕರ}ೆಂದು 
ಪ"ಗoಸ�ಾsರುತ1�ೆ. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಆ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� ಮಂ	/41/?ಬ¹ಂ'(2)/2015-16, '�ಾಂಕ 31.05.2018ರ�( 
ಸದ"ಯವ"Aೆ '�ಾಂಕ: 08.01.1995"ಂದ �ೕಡ�ಾದ Xೇತನ ಭ,ೆ�ಗಳನುZ ಅಹW,ಾ�ಾಯಕವಲ(Xೆಂದೂ, :ಾಯಂ ಪೂವW 
�ೇXಾ ಅವGಯನುZ `ಂಚo ಮತು1 ರ·ಾ �ೌಲಭ�9ೆ  Lಾತ7 ಪ"ಗoಸ�ಾಗುವ\�ೆಂದು 3R?, '�ಾಂಕ 08.01.1995 "ಂದ �ೇXೆAೆ 
:ಾಯಂ ಆದ '�ಾಂಕ 29.09.2005 ರ ವ}ೆAೆ �ಾವ3?ದ Hೆಚುuವ" XೇತನವನುZ ಸದ" �ೌಕರರ Xೇತನದ�( ಕ8ತAೊRಸಲು 
ಆ�ೇಶXಾsರುತ1�ೆ. ಅದರಂ,ೆ Hೆಚುuವ" �ಾವ3 ಆsದ® 4ತ1ವನುZ �ೌಕರರ `ಂಚo 4ತ1ದ�( ಕ8ತ AೊRಸ�ಾs�ೆ. ]7ೕ 
ಎh�ಯ´ }ೆ�Z 8’�ೋ·ಾರವರ `ಂಚo �ೆಕ Nಾರದ ಕಡತವನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ಕುಲಸyವರು ತಮµ kಪÝo ಸಂ:ೆ� 
ಮಂ	/41/?ಬ¹ಂ'(2)/2015-16, '�ಾಂಕ:14.05.2019ರ�( :ಾಯಂ ಪೂವW �ೇXೆಯ ಅವGಯನುZ ರ·ೆ ಮತು1 `ಂಚo 
�ೌಲಭ�ಗRAೆ ಪ"ಗoಸುವ\ದು ಎಂದು �ಾ7ಂಶು�ಾಲ"Aೆ 3R?ರು,ಾ1}ೆ Hಾಗೂ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ ಪತ7 ಸಂ:ೆ� 
ಮಂ	/07/?ಬ¹ಂ'(2)/2019-20, '�ಾಂಕ: 19.09.2019ರ�( ,ಾ,ಾ �ಕ �ೆ�ೆಯ�( �ೇXೆ ಸ�(? 2005ರ�( :ಾಯಂ Aೊಂಡ 
�ೌಕರರ :ಾಯಂ ಪೂವWದ �ೇXೆಯನುZ `ಂಚo �ೌಲಭ�ಗRAೆ ಪ"ಗoಸುವ ಬAೆS ಪ"�ಯಮವನುZ ರyಸಲು ಕ7ಮ9ೈ 
AೊಳC�ಾsರುತ1�ೆ. ಸದ" ಪ"�ಯಮ9ೆ  ಸ9ಾWರ'ಂದ ಅನು4ೕದ�ೆ �ೊರಕುವವ}ೆAೆ '�ಾಂಕ: 14.05.2019ರ kಪÝoಯ�( 
ಸೂy?ದಂ,ೆ ಕ7ಮ 9ೈ AೊಳCಲು 3Rಸ�ಾs�ೆ ಎಂದು �ಾ7ಂಶು�ಾಲ"Aೆ 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಅದರಂ,ೆ ಸದ"ಯವರ ,ಾ,ಾ �ಕ �ೇXಾ 
ಅವGಯನುZ `ಂಚo �ೌಲಭ�9ೆ  ಪ"ಗoಸಲು Lಾ8 9ೊಂ8ರುವ ಪ"�ಯಮದ LಾQ3ಯನುZ Hಾಗೂ ಸದ" ಪ"�ಯಮವ\ 
ಸ9ಾWರ'ಂದ ಅನು4ೕದ�ೆAೊಂಡ �ಾಖ�ೆಯನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8ಸಲು 	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ�:231/'�ಾಂಕ: 
08.11.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsದು®, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ಾವ\�ೇ LಾQ3ಯನುZ/ �ಾಖ�ೆಯನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 
Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. 
  
             ]7ೕ ಎh�ಯ´ }ೆ�Z 8’�ೋ·ಾರವರು '�ಾಂಕ:31.08.2019ರಂದು ವaೕ �ವೃ31 Hೊಂ'ದು® '�ಾಂಕ: 
08.01.1995 "ಂದ  '�ಾಂಕ: 28.09.2005 ರವ}ೆAೆ ಸ�(?ದ :ಾಯಂ ಪೂವW �ೇXಾ ಅವGಯನುZ `ಂಚo �ೌಲಭ�9ೆ  
ಅಹW,ಾ�ಾಯಕ �ೇXೆÙಂದು ಪ"ಗo? `ಂಚo �ೌಲಭ�ಗಳ ಒಟುq 4ತ1 ರೂ. 12,67,852-00 ಗಳನುZ ಧ�ಾ�ೇಶ ಸಂ:ೆ� 
591780, '�ಾಂಕ 16.03.2020ರ�( Hಾಗೂ Lಾ�W-2020 LಾHೆಯ `ಂಚo ರೂ.13013-00 ಗಳನುZ ಧ�ಾ�ೇಶ 
ಸಂ:ೆ�591781/27.03.2020ರ�(, ಒಟುqರೂ. ರೂ.12,80,865-00ಗಳನುZ �ಾವ3ಸ�ಾsರುತ1�ೆ. ಸದ"ಯವ"Aೆ ,ಾ,ಾ �ಕ 
�ೇXೆಯನೂZ ಅಹW �ೇXೆÙಂದು ಪ"ಗo? �ಾವ3ಸ�ಾದ Hಾಗೂ ,ಾ,ಾ �ಕ �ೇXೆಯನುZ Hೊರತುಪ8?ದ}ೆ 
�ಾವ3ಸDೇ9ಾsದ® `ಂಚo �ೆಕ Nಾರದ 	ವರಗಳ5 9ೆಳsನಂ3Xೆ. 
 
            49 ಅಧW XಾlWಕ ಅಹW �ೇXೆ (,ಾ,ಾ �ಕ �ೇXೆಯನೂZ ಪ"ಗo?ದ}ೆ)Aೆ �ಗ' ಪ8?ದ `ಂಚo 4ತ1 
ರೂ.16701.00, ಪ"ವ3Wತ `ಂಚo ಮಂಜೂ}ಾ3 ನಂತರ ರೂ.11,134.00 
32 ಅಧW XಾlWಕ ಅಹW�ೇXೆ (,ಾ,ಾ �ಕ �ೇXೆ ಪ"ಗoಸ�ೆ)Aೆ �ಗ'ಪ8ಸ Dೇ9ಾದ `ಂಚo 4ತ1 ರೂ.10907.00, 
ಪ"ವ3Wತ `ಂಚo ಮಂಜೂ}ಾ3 ನಂತರ `ಂಚo 4Äತ ರೂ.7,271.00 

	ವರ	ವರ	ವರ	ವರ    49 49 49 49 ಅಅಅಅ....XಾXಾXಾXಾ....ಅ�ೇಅ�ೇಅ�ೇಅ�ೇ    
ಪ"ಗಣ�ೆಪ"ಗಣ�ೆಪ"ಗಣ�ೆಪ"ಗಣ�ೆ    

32 32 32 32 ಅಅಅಅ....XಾXಾXಾXಾ....ಅ�ೇಅ�ೇಅ�ೇಅ�ೇ    
ಪ"ಗಣ�ೆಪ"ಗಣ�ೆಪ"ಗಣ�ೆಪ"ಗಣ�ೆ    

ವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸವ�,ಾ�ಸ    

�ೆ�ೆqಂಬ� 2019 "ಂದ çೆಬ7ವ" 
2020ರವ}ೆAೆ �ಾವ3?ದ `ಂಚo 
4ತ1 

ರೂ.1,11,480-00 ರೂ.72,804-00 ರೂ.38,676-00 

Lಾ�W 2020 LಾHೆಯ `ಂಚo 
4ತ1 

ರೂ.13,013-00 ರೂ.6,567-00 ರೂ.6446-00 

�ವೃ31 ಉಪ�ಾನ ರೂ.5,01,025-00 ರೂ.3,27,200-00 ರೂ.1,73,825-00 

ಪ"ವ3Wತ `ಂಚo ರೂ.6,55,347-00 ರೂ.4,27,912-00 ರೂ.2,27,435-00 
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ಒಟುq ರೂ.12,80,865-00 ರೂ.8,34,483-00 ರೂ.4,46,382-00 

 
ಸದ" �ೌಕರ"Aೆ :ಾಯಂ ಪೂವW �ೇXಾ ಅವGಯನೂZ `ಂಚo �ೌಲಭ�9ೆ  ಪ"ಗo?ರುವ\ದ9ೆ  ಸ9ಾWರವ\ 

ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆ'ರುವ ಬAೆS �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದವರು �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 
Hಾಜರುಪ8?ರುವ\'ಲ(. ಇದ9ೆ  	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ '�ಾಂಕ: 07-01-2022 ರಂದು �ೕ8ರುವ ಉತ1ರದ�( Lಾನ� ಉಚ� 
�ಾ��ಾಲಯದ ಆ�ೇಶದಂ,ೆ Hಾಗೂ '�ಾಂಕ: 27-08-2021ರಂದು ನ<ೆದ ?ಂ89ೇ� ಸ�ೆಯ �ಣWಯದಂ,ೆ :ಾಯಂ ಪೂವW 
�ೇXಾ ಅವGಯನುZ `ಂಚo �ೌಲಭ�ಗRAೆ ಪ"ಗoಸ�ಾs�ೆ ಎಂದು 3R?ರು,ಾ1}ೆ. ಆದ}ೆ Lಾನ� �ಾ��ಾಲಯದ ಆ�ೇಶದ�( 
:ಾಯಂ ಪೂವW �ೇXಾ ಅವGಯನುZ `ಂಚo �ೌಲಭ�ಗRAೆ ಪ"ಗoಸುವಂ,ೆ 3R?ರುವ\'ಲ(. ಅಲ(�ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ ಈ 
ಬAೆS ಪ"�ಯಮ ರೂ`? Lಾನ� ಕು�ಾGಪ3ಗಳ ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆ'ರುವ ಬAೆS�ಾಗ�ೕ ಅಥXಾ �ೇಮ9ಾ3Aೆ ಮತು1 
�ೇಮ9ಾ3 �ಬಂಧ�ೆಗRAೆ ಸ9ಾWರದ ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆ'ರುವ ಬAೆS �ಾವ\�ೇ �ಾಖ�ಾ3ಗಳನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 
Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. QೕAಾs ]7ೕ ಎh�ಯ´ }ೆ�Z 8’�ೋ·ಾರವರ :ಾಯಂ ಪೂವW ಅವGಯನುZ `ಂಚo 
�ೌಲಭ�ಗRAೆ ಪ"ಗo? Hೆಚುuವ"�ಾs <ಾ7 Lಾ8 �ಾವ3?ರುವ 4ತ1 ರೂ.4,46,382.00 ಗಳನುZ ವಸೂ�ಸಲು Hಾಗೂ ಸದ" 
�ೌಕಕರ"Aೆ Xಾಸ1ವXಾs ಪ"ವ3Wತ `ಂಚo ಮಂಜೂ}ಾ3 ನಂತರ LಾHೆ�ಾನ ರೂ.7,271.00ಗಳಂ,ೆ �ಾವ3ಸDೇrದು®, 
ಅದರಂ,ೆ ಕ7ಮ ವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 
34.434.434.434.4    `ಂ`ಂ`ಂ`ಂಚoಚoಚoಚo    �ಾವ3Aೆ�ಾವ3Aೆ�ಾವ3Aೆ�ಾವ3Aೆ    ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆಸಂಬಂG?ದಂ,ೆಸಂಬಂG?ದಂ,ೆಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ    �ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ�ೇXಾ    ಪುಸ1ಕವನುZಪುಸ1ಕವನುZಪುಸ1ಕವನುZಪುಸ1ಕವನುZ    ಪ"]ೕಲಪ"]ೕಲಪ"]ೕಲಪ"]ೕಲ�ೆ�ೆ�ೆ�ೆAೆAೆAೆAೆ    HಾಜರುHಾಜರುHಾಜರುHಾಜರು    ಪ8ಸ�ೇಪ8ಸ�ೇಪ8ಸ�ೇಪ8ಸ�ೇ    ಇರುವ\ದುಇರುವ\ದುಇರುವ\ದುಇರುವ\ದು    

 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ �ವೃತ1 �ೌಕರ"Aೆ `ಂಚo ಸವಲತು1ಗಳನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದ9ೆ  
ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಕಡತಗಳನುZ ಪ"]ೕ�ಸ�ಾs ]7ೕಮ3 ಕಮಲ 9ೆ.`, �ವೃತ1 ಸಹ�ಾ7�ಾ�ಪಕರು ಇವರ �ೇXಾ ವQಯು 
ಸಂಬಂG?ದ ಕಡತದ�( ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ ಲಭ�	ರುವ\'¬ಲ. ಆದ®"ಂದ ಸದ"ಯವರ �ೇXಾಪುಸ1ಕವನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ 
Hಾಜರು ಪ8ಸುವಂ,ೆ 	Nಾರ/ಾಪತ7 ಸಂ:ೆ� 160/2021-22, '�ಾಂಕ:29.10.2021ರ�( 9ೋರ�ಾsದು®, ಸದ"ಯವರ 
�ೇXಾವQಯನುZ ಪ"]ೕಲ�ೆAೆ Hಾಜರು ಪ8?ರುವ\'ಲ(. ]7ೕಮ3 ಕಮಲ 9ೆ.`, �ವೃತ1 ಸಹ �ಾ7�ಾ�ಪಕರು ಇವ"Aೆ 
�ಾವ3?ರುವ �ವೃ31 �ೌಲಭ�ಗಳ5 ಮತು1 `ಂಚoಯ 	ವರಗಳ5 9ೆಳsನಂ3ರುತ1Xೆ. 

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....    
ಸಂಸಂಸಂಸಂ    

LಾHೆLಾHೆLಾHೆLಾHೆ    Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�    
ನಂನಂನಂನಂ././././    

ಕ7ಕ7ಕ7ಕ7....ಸಂಸಂಸಂಸಂ    LಾHೆLಾHೆLಾHೆLಾHೆ    Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�Âೕಚ�    ನಂನಂನಂನಂ././././    

01    --    
09/ 

27.09.2019    
216661/ 

27.09.2019    
2555615-00    

`ಂಚo- 428624-00                                                                                    
(02.02.2019  "ಂದ 

31.08.2019 
8.?.ಆ�.h.-756138-00 

ಪ"ವ3Wತ4ತ1- 
02 09/2019 08/26.09.19 ----- 48246-00 

ಒಟುq`ಂಚo ;�(ನ 4ತ1 
ರೂ.404229-00 ರ�( 

03 10/2019 11/25.10.19 ---- 48246-00 
ಒಟುq `ಂಚo ;�(ನ 4ತ1 

ರೂ. 452475-00 ರ�( 

04 07/19 "ಂದ 10/19 12/08.11.19 ----- 9576-00 
ಒಟುq 8.ಎ. ಅ"ಯjW  

4ತ1 ರೂ.86166-00 ರ�( 

05 11/2019 13/27.11.19 ---- 50640-00 
ಒಟುq `ಂಚo ;�(ನ 4ತ1 

ರೂ.474615-00 ರ�( 

06 12/2019 14/27.12.19 ---- 50640-00 
ಒಟುq `ಂಚo ;�(ನ 4ತ1 

ರೂ.474615-00 ರ�( 

07 01/2020 15/27.01.20 ---- 50640-00 
ಒಟುq `ಂಚo ;�(ನ 4ತ1 

ರೂ.474615-00 ರ�( 

08 02/2020 16/25.02.20 ---- 50640-00 
ಒಟುq `ಂಚo ;�(ನ 4ತ1 

ರೂ.474615-00 ರ�( 

09 03/2020 17/27.03.20  50640-00 
ಒಟುq `ಂಚo ;�(ನ 4ತ1 

ರೂ.474615-00 ರ�( 
   ಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂಒಟುqರೂ.... 2914883291488329148832914883----00000000     
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            ಸದ"ಯವರ `ಂಚo, ಕುಟುಂಬ `ಂಚo, ಪ"ವ3Wತ `ಂಚo, �ವೃ31/ ಮರಣ ಉಪ�ಾನಗಳ �ೆ9ಾ Nಾರದ 
ತಃ: 1ೆಯನುZ ನಮೂ�ೆ-7 ಮತು1 ನಮೂ�ೆ-7ಎ ನ�( �ವWQ?ರುವ\'ಲ(. ಇವರ �ೇXಾವQಯನುZ Hಾಜರುಪ8ಸ�ೇ 
ಇರುವ\ದ"ಂದ ಸದ"ಯವ"Aೆ �ಾವ3ಸ�ಾದ ಒಟುq `ಂಚo 4ತ1 ರೂ. 2914883-00    ಗಳನುZ ಆ.ೇಪ/ೆಯ�(ಡ�ಾs�ೆ.    

 
35. 35. 35. 35. ಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳಪುಸ1ಕಗಳ    Lಾ}ಾಟLಾ}ಾಟLಾ}ಾಟLಾ}ಾಟ    

2019-20�ೇ �ಾ�ನ�( ಪ7�ಾ}ಾಂಗ 	�ಾಗದ�( ಪುಸ1ಕಗಳ Lಾ}ಾಟ'ಂದ ಒಟುq 9,83,054/-ಗಳ5 
?�ೕಕೃ3�ಾsರುತ1�ೆ. ಪುಸ1ಕಗಳ �ಾ�ಾ1�ನ 	ವರಗಳನುZ ಅನುಬಂಧ-40ರ�( �ೕಡ�ಾs�ೆ 

35353535....2 2 2 2     ಪ7�ಾಪ7�ಾಪ7�ಾಪ7�ಾ}ಾಂ}ಾಂ}ಾಂ}ಾಂಗ 	�ಾಗ'ಂದ �ಾಲ �ೕಡ�ಾದ ಪುಸ1ಗಳ ಪೂಣW 4ತ1ಗ 	�ಾಗ'ಂದ �ಾಲ �ೕಡ�ಾದ ಪುಸ1ಗಳ ಪೂಣW 4ತ1ಗ 	�ಾಗ'ಂದ �ಾಲ �ೕಡ�ಾದ ಪುಸ1ಗಳ ಪೂಣW 4ತ1ಗ 	�ಾಗ'ಂದ �ಾಲ �ೕಡ�ಾದ ಪುಸ1ಗಳ ಪೂಣW 4ತ1ವವವವನುZ ವಸೂ� Lಾಡ'ರುವ\ದುನುZ ವಸೂ� Lಾಡ'ರುವ\ದುನುZ ವಸೂ� Lಾಡ'ರುವ\ದುನುZ ವಸೂ� Lಾಡ'ರುವ\ದು....    
             ಪ7�ಾ}ಾಂಗ 	�ಾಗ'ಂದ  �ವWQಸ�ಾsರುವ �ಾಲದ ರ]ೕ3 ಪುಸ1ಕಗಳನುZ ಪ"]ೕ�?�ಾಗ ರೂ.8,10,037/-ಗಳ 
Lೌಲ�ದ ಪುಸ1ಕಗಳನುZ �ಾಲದ ರೂಪದ�( 		ಧ ಪುಸ1ಕ Lಾ}ಾಟAಾರ"Aೆ �ೕ8ದು®, ಸದ"ಯವ"ಂದ ರೂ.6,65,239/-ಗಳನುZ 
Lಾತ7 ವಸೂ�?ದು®, Dಾr ರೂ.1,44,798/-ಗಳನುZ ಸಂಬಂ'?ದವ"ಂದ ವಸೂ�? 	ಶ�	�ಾ��ಲಯದ :ಾ,ೆAೆ ಜLಾ Lಾಡಲು 
ಸೂಕ1 ಕ7ಮವQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

36363636. . . . �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಶುಲ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಶುಲ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಶುಲ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಶುಲ     

2015-16�ೇ �ಾ��ಂದ 	ಶ�	�ಾ��ಲಯವ\ ಕ�ಾWಟಕ }ಾಜ� �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆ ಮತು1 �ೆಕ ಪತ7 ಇ�ಾ:ೆಯ �ೆಕ  
]ೕlW9ೆAೆ ಸಂ�ಾಯ LಾಡDೇrರುವ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಶುಲ ದ 	ವರಗಳ5 9ೆಳಕಂಡಂ3ರುತ1�ೆ. 

ವಷW ಆರಂ�ಕ]ಲು  Nಾ�1 ವಷWದ 
ಆ8� ಶುಲ  

ಒಟುq 
4ತ1 

Nಾ�1 ವಷWದ 
�ಾವ3 

Dಾr 
4ತ1 

2015-16 0 1266311 1266311 0 1266311 
2016-17 1266311 1231811 2498122 0 2498122 
2017-18 2498122 1939097 4437219 0 4437219 
2018-19 4437219 1190995 5628214 0 5628214 
2019-20 5628214 1500335 7128549 0 7128549 

 

Dಾr ಉR'ರುವ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ಶುಲ ವನುZ ಇ�ಾ:ೆ �ೆಕ  ]ೕlW9ೆ 0070-60-110-0-01-000Aೆ ಜO Lಾ8, 
	ವರಗಳನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆAೆ Hಾಜರುಪ8ಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

�ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ��ಾLಾನ�    ಅ��ಾ7ಯಅ��ಾ7ಯಅ��ಾ7ಯಅ��ಾ7ಯ    

1.1.1.1. Qಂ'ನ �ಾಲುಗಳ�( ಇತ�ಥWXಾಗ�ೇ Dಾr ಉR'ರುವ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ಾ ವರ'ಗಳ ಕಂ89ೆಗRAೆ ಅನು�ಾಲ�ಾ 
ವರ'ಗಳನುZ ಪೂರಕ �ಾಖ�ೆಗæೆ�ಂ'Aೆ ಸ^ಮ �ಾ7G9ಾರದ ಮೂಲಕ ಸ�(ಸ'ರುವ\ದು ಮತು1 ]ೕಘ7 ಇತ�ಥW9ೆ  ಕ7ಮ 
ವQಸ'ರುವ\ದನುZ ಆ.ೇ`ಸ�ಾs�ೆ. 

2.2.2.2. ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜುಪkq Hಾಗೂ XಾlWಕ �ೆಕ  ಪತ7 ವರ'ಗಳನುZ �ಗ'ತ ಅವGaಳAೆ ?ದJಪ8?, ಸ^ಮ 
�ಾ7G9ಾರ'ಂದ ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆಯಲು ಸೂy?�ೆ. 

3.3.3.3. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯವ\ 		ಧ �ಾZತಕ/�ಾZತ9ೋತ1ರ ಪದ	/8Ã(ೕLಾ 9ೋಸುWಗRAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ, ಪ7Xೇಶ ಪ<ೆದ 
	�ಾ�VWಗಳ ಪ7Xೇ#ಾ3 ಶುಲ 9ೆ  ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ Dೇ89ೆ, ವಸೂ�ಾ3 ಮತು1 Dಾr (DCB Register) ವQಯನುZ 
ಕ7ಮಬದJXಾs �ವWQಸಲು ಸೂy?�ೆ. 

4.4.4.4. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( ಕುಲಪ3, ಕುಲಸyವರು, ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ" ಮುಂ,ಾದ ಆಡR,ಾತµಕ  ಹು�ೆ®ಗಳ�( 9ಾಯW 
�ವWQಸು31ರುವ �ಾ7�ಾ�ಪಕರುಗಳ5 ಕ7ಮXಾs 3ಂಗRAೆ 8 ಮತು1 16 ಗಂ°ೆಗಳ 9ಾಲ ತರಗ3ಗಳನುZ ,ೆAೆದು9ೊಳCDೇ9ೆಂದು 
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ಸ9ಾWರದ ��ೇWಶನ	�ಾ®ಗೂ� ಹಣ9ಾಸು ಅG9ಾ"ಗಳನುZ Hೊರತುಪ8? ಉRದವರು ಸ9ಾWರದ ��ೇWಶನಗಳನುZ 
�ಾ�ಸ'ರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 

5.5.5.5. ಹೂ89ೆAೆ ಸಂಬಂG?ದಂ,ೆ ಹೂ89ೆ ಸw3 ಮತು1 ಸ^ಮ �ಾ7G9ಾರ'ಂದ ಅನು4ೕದ�ೆ ಪ<ೆದು ಸರ9ಾರದ �ಯಮ/ 
LಾಗWಸೂyಯನ�ಯ ಹೂ89ೆ Lಾಡಲು ಸೂy?�ೆ. 

6.6.6.6. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( ಆ?1 ವQ �ವWಹ/ೆ Lಾ8ರುವ\'ಲ(. QೕAಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  �ೇ"ರುವ ಚ}ಾ?1 ಮತು1 
?�}ಾ?�ಗಳನುZ ದೃಢಪ8?9ೊಳCಲು �ಾಧ�Xಾsರುವ\'ಲ(. ಇದ"ಂ�ಾs 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ Hೆಸ"Aೆ �ೊಂದo�ಾಗ'ರುವ 
�Xೇಶನದ�( ಕಟqಡ �LಾWಣ Lಾಡಲು Hೋs ತ<ೆಯುಂ°ಾs 	�ಾ�VW�ಲಯ ಕಟqಡ �LಾWಣ9ೆ  ಬಂ'ದ® ಹಣವನುZ 
ಬ8¡ ಸQತ Qಂ'ರುs?ರುವ\ದನುZ �ೆಕ  ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 

7.7.7.7. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( 9ಾಮAಾ" ವQ �ವWQಸ'ರುವ\ದು Hಾಗೂ ಅಳ,ೆ ಪುಸ1ಕದ�( ಅಳ,ೆ ಪ"]ೕಲ�ೆಯನುZ Lಾಡ�ೆÙೕ 
�ಯಮ DಾQರXಾs ;ಲು(�ಾವ3?ರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 

8.8.8.8. 	ಶ�	�ಾ�ಲಯವ\ 9ೆ.?.ಎj.ಆ�, 9ೆ.ಎø.?., ಎಂ.?.ಇ., 9ೆ.k.`.`. 9ಾÙ® ಮತು1 ಸರ9ಾರದ ಸು,ೊ1ೕ�ೆ �ಯಮಗಳ8 9ಾಯW 
�ವWQಸDೇrದು®, ಹಲವ\ ಸಂದಭWಗಳ�( ಈ  9ಾÙ®/ �ಯಮಗಳನುZ ಉಲ(ಂz?ರುವ\ದನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( 
ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 

9.9.9.9. ಕಂ89ೆ.14.1, 23.13, 23.15 Hಾಗೂ 23.16ರ�(ನ 	ವರಗಳಂ,ೆ 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�( ತಂ,ಾ7ಂಶದ Dಾಬು1 XೆಚuಗಳನುZ 
ಭ"?ದು®, 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�ೆ(ೕ ಗಣಕ 	Üಾನ �ಾZತ9ೋತ1ರ ಅಧ�ಯನ ಮತು1 ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ 	�ಾಗ	ರುವ\ದ"ಂದ ಅ�(ನ 
ತ±ರು ಮತು1 �ೌಲಭ�ಗಳನುZ ಬಳ? 9ೊಂಡು ಈ ತಂ,ಾ7ಂಶಗಳನುZ ಅ�ವೃ'Jಪ8?ದ®�( ಹಣ9ಾಸು ಉR,ಾಯXಾಗುವ\ದರ 
·ೊ,ೆAೆ, ತಂ,ಾ7ಂಶ ರೂ`ಸುವ aೕಜ�ೆಯ�( 	�ಾ�VWಗಳನುZ ,ೊಡs?9ೊಳ5Cವ ಮೂಲಕ ಅವರುಗRAೆ �ಾ7aೕsಕ 
ಅನುಭವ �ೊ}ೆಯುವಂ,ೆ Lಾಡಬಹು�ಾsತು1. ಈ ಬAೆS 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯದ�ೆ(ೕ ಲಭ�	ದ® ತ±ರ Hಾಗೂ ಮೂಲ 
�ೌಕಯWಗಳನುZ ಬಳ?9ೊಳC�ೇ Hೊರ ಏ·ೆ��ಗRಂದ ಈ �ೇXೆಗಳನುZ ಪ<ೆ'ರುವ\ದು ಸ"�ಾದ ಕ7ಮXಾsರುವ\'ಲ(. 

10.10.10.10. Dೋಧಕ/Dೋಧ9ೇತರ ವಗWದವ"Aೆ ಯು.h.?./ಸ9ಾW" ಆ�ೇಶವನುZ wೕ" ಸಂ�ಾವ�ೆ/ AೌರವಧನವನುZ �ೕ8ರುವ\ದು, 
9ೆ.?.ಎj.ಆ�. �ಯಮಗಳನುZ wೕ" Hೆಚುuವ"�ಾs ಪ7�ಾಣಭ,ೆ�, 'ನಭ,ೆ� Hಾಗೂ ಇತ}ೆ ಭ,ೆ�ಗಳನುZ �ಾವ3?ರುವ\ದನುZ 
ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಈ ಬAೆS 	ಶ� 	�ಾ�ಲಯವ\ ಅಗತ� ಕ7ಮ9ೈAೊಳCಲು ಸೂy?�ೆ. 

11.11.11.11. Dೋದ9ೇತರ ಹು�ೆ®ಗಳನುZ ,ಾ,ಾ �ಕXಾs �ೇಮಕ Lಾ89ೊಳCದಂ,ೆ Hಾಗೂ ಮಂಜೂ}ಾದ ಹು�ೆ®ಗRAೆ ಎದು}ಾs :ಾ� 
ಇರುವ ಹು�ೆ®ಗRAೆ Lಾತ7 ಸ9ಾWರದ ಪೂXಾWನುಮ3 ಪ<ೆದು Hೊರಗು31Aೆ Oೕ�ೆLಾತ7 �ೇXೆ ಪ<ೆಯDೇ9ೆಂಬ ಸ9ಾWರದ 
��ೇWಶನಗಳನುZ ಉಲ(ಂz? ಮಂಜೂ}ಾದ ಹು�ೆ®ಗRsಂತಲೂ Hೆಚುu ಮಂ'ಯನುZ ,ಾ,ಾ �ಕ ಆ�ಾರದ Oೕ�ೆ �ೇಮಕ 
Lಾ89ೊಂ8ರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. 

12.12.12.12. ಎ.?. ;¬ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ <ಾ7 Lಾಡುವ ಸಂದಭWದ�( ಸ9ಾWರದ �ಯಮವನುZ �ಾ�ಸ�ೇ ಇರುವ\ದು ಮತು1 
Âೕಚರುಗæೆ�ಡ�ೆ ಎ´.8.?.ಯನುZ ತಡXಾs ಸ�(?ರುವ\ದು ಅಥXಾ ಸ�(ಸ�ೇ ಇರುವ\ದನುZ ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ.  

13.13.13.13. 	ಶ� 	�ಾ��ಲಯ9ೆ  		ಧ ಸಂ�ೆ�ಗRಂದ ಮಂಜೂ}ಾದ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ aೕಜ�ೆಗಳನುZ �ಗ'ತ 9ಾ�ಾವGaಳAೆ 
ಪೂಣWAೊRಸ'ರುವ\ದು ಅಥXಾ ಸ�sತ Aೊಂ8ರುವ\ದನುZ �ೆಕ ಪ"#ೆ$ೕಧ�ೆಯ�( ಗಮ�ಸ�ಾs�ೆ. ಇದ"ಂ�ಾs 	ಶ� 
	�ಾ��ಲಯ9ೆ  ಮುಂ�ೆ Hೊಸ�ಾs ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ aೕಜ�ೆಗಳ5 ಮಂಜೂ}ಾಗ�ೆ ಸಂ#ೆ$ೕಧ�ಾ ಮತು1 #ೈ^oಕ ಚಟುವk9ೆಗಳ5 
ಕುಂ�ತ Aೊಳ5Cವ �ಾಧ�,ೆ ಇರುತ1�ೆ. 

C¥ÀgÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ É̄PÀÌ¥ÀvÀæ E¯ÁSÉ 
¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 

 

    
    
    

 


