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ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

೭೪ನ್ೇ ಸಾಂವಿಧ್ನ ತಿದ್ುುಪಡಿಯ ಉದ್ುೇಶ
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು 74ನಕೇ ತಿದದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಜಾಪರಭದತವ ವಿಕಕೇಂದ್ರೇಕರಣಕಕೆ ಸಪಷ್ಟವಾದ ಅಧಾಾದಕೇಶವನದು ನೇಡಿತದ,
ಇದದ ದಕೇಶದ ನಗರ ಪರದೇಕ ಶಗಳಲ್ಲಿ ಸವಯಂ-ಆಡಳಿತ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ಮೂಲಕ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಜಾಪರಭದತವವನದು ತರಲದ
ಸ್ಾಂಸ್ಥಥಕ ಚೌಕಟ್ಟನದು ರಚಿಸಲದ ಪರಯತಿುಸ್ಥತದ. 74ನಕೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದದುಪಡಿ ೧ ಜೂನ ೧೯೯೩ರಂದ ಜಾರಗಕ ಬಂದ್ತದ ಮತದು
12ನಕೇ ಅನದಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾದ 18 ಪರಕಾಯಯಗಳನದು ನವಯಹಿಸಲದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಗಕ ಅಧಿಕಾರ
ನೇಡಿತದ.

ಈ ಕ್ಯಯನಿರ್ಯಹಣ್ ಲ್ಕ್ಕಪರಿಶ್ ೇಧನ್ ಏಕ್?
ದೃಢವಾದ ಸ್ಾಂಸ್ಥಥಕ ಚೌಕಟ್ಟನದು ರಚಿಸದವುದರ ಜಕೂತಕಗಕ ಪರಕಾಯಯಗಳು, ನಧಿಗಳು ಮತದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಗಾಯವಣಕಯ
ಮೂಲಕ ರಾಜಾ ಸಕಾಯರವು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಗಕ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಿತಕುೇ ಎಂಬದದನದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕಕೂಳಳಲದ.

ಲ್ಕ್ಕಪರಿಶ್ ೇಧನ್ ಅರ್ಧಿ:
2014-15 ರಿಾಂದ್ 2018-19
ಮ್ದ್ರಿ
11 ಪರಕ್ಯಯಗಳು ಮತ್ುು 44 ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಾಂಸ್್ಥಗಳು.
ಲ್ಕ್ಕಪರಿಶ್ ೇಧನ್ಯು ಏನನುು ಗಮನಿಸಿತ್ು?

74ನ್ೇ

ಸಾಂವಿಧ್ನ ತಿದ್ುುಪಡಿ ಕ್ಯ್ದುಯ ನಿಬಾಂಧನ್ಗಳ ಅನುಸರಣ್

 ಶಾಸನಬದಧ ತಿದದುಪಡಿಗಳನದು ಜಾರಗಕ ತಂದ್ದುರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನದು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಮತದು
ಸೂಪತಿಯದಾಯಕವಾಗಿ ಅನದಷ್ಾಾನಗಕೂಳಿಸ್ಥರಲ್ಲಲಿ

ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಾಂಸ್್ಥಗಳ ಸಬಲೇಕ್ರಣ ಮತ್ುು ಅರ್ುಗಳ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನ




ವಗಾಯವಣಕ ಮಾಡಬಕೇಕಿದು ೧೮ ಪರಕಾಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಿುಶಾಮಕ ಸ್ಕೇವಕಗಳನದು ಹಕೂರತದಪಡಿಸ್ಥ ಎಲಿವನೂು
ವಗಾಯವಣಕ ಮಾಡಲಾಗಿತದು.
ಎಲಾಿ ಪರಕಾಯಯಗಳು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿದುರೂ, ರಾಜಾ ಸಕಾಯರವು ಪರಕಾಯಯಗಳನದು ಕಡ್ಾಾಯ ಮತದು
ವಿವಕೇಚನಾತಮಕ ಎಂದದ ವಗಿೇಯಕರಸ್ಥತದು
ಪರಕಾಯಯಗಳ ವಾಸುವಿಕ ಅನದಷ್ಾಾನದ ಸ್ಥಥತಿ
ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಾಂಸ್್ಥಗಳ ಪ್ತ್ರ
ಪರಕ್ಯಯಗಳ ಸಾಂಖ್ಯ
ಪೂಣಯ ಅಧಿಕಾರ
3
ಯಾವುದಕೇ ಪಾತರವಿಲಿ
2
ಕಕೇವಲ ಅನದಷ್ಾಾನ ಸಂಸ್ಕಥ
3
ಉಭಯ ಪಾತರ
1
ಸ್ಥೇಮಿತ ಪಾತರ/ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲದವಾಾಪಿಸದವಿಕಕ
8

v

 ಚದನಾವಣಕಗಳ ಸ್ಥಥತಿ ಮತದು ಕೌನಿಲಗಳ ರಚನಕಯದ ಕಕಳಕಂಡಿಂತಿತದು:
ಸಿಥತಿ

ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಾಂಸ್್ಥಗಳ
ಸಾಂಖ್ಯ

ಚದನಾವಣಕಗಳು ನಡ್ಕದ್ದದು ಕೌನಿಲಗಳನದು ರಚಿಸ್ಥದದು

63

ಚದನಾವಣಕಗಳು ನಡ್ಕದ್ವಕ ಆದರಕ ಕೌನಿಲಗಳನದು ರಚಿಸಲಾಗಿಲಿ

187

ಚದನಾವಣಕ ನಡ್ಕಯಬಕೇಕಿತದು ಆದರಕ ನಡ್ಕದ್ಲಿ
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 ಮೇಯರ/ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ – ಮೇಯರರವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಒಂದದ ವಷ್ಯವಾಗಿತದು
ಮತದು ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಅವಧಿ ೩೦ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದುವು. ಈ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗಳು ಕೌನಿಲನ
ಅವಧಿಯಂದ್ಗಕ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದದ ದ್ೇಘ್ರರವಧಿಯ ಯೇಜನಕಯನದು
ಬಾಧಿಸ್ಥತದ ಮತದು ಉನುತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಥರತಕಗಕ ಕಾರಣವಾಗಿತದು.

 ಬೃಹತ ಬಕಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಕಯನದು ಹಕೂರತದಪಡಿಸ್ಥ ಯಾವುದಕೇ ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲ್ಲಕಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳನದು ರಚಿಸ್ಥರಲ್ಲಲಿ. ಇದದ ಸಥಳಿೇಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ
ಸಮದದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸದವಿಕಕಯ ಅನದಪಸ್ಥಥತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸ್ಥತದ.
 ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಜಿಲ್ೆೆಯಲ್ಲೆ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯು ಅಸ್ಥುತವದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ ಮತದು
ರಚನಕಯಾಗಿದು ೨೯ ಜಿಲಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತಾವಿದುಂತಕ ಅವು ಕಾಯಯ ನವಯಹಿಸದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ,
ಸಮಗರ ಜಿಲಾಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯೇಜನಕಗಳನದು ತಯಾರಸ್ಥರಲ್ಲಲಿ.
 ಬಕಂಗಳೂರದ ಪರದೇಕ ಶಕಕೆ ಮಹಾನಗರ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯನದು ರಚಿಸಲಾಗಿತದು ಆದರಕ
ಯಾವುದಕೇ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯೇಜನಕ ಸ್ಥದಧಪಡಿಸ್ಥರಲ್ಲಲಿ.

 ರಾಜಾ ಹಣಕಾಸದ ಆಯೇಗಗಳನದು ರಚಿಸದವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತದು ಶಿಫಾರಸದಗಳ
ಅನದಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳು ರಾಜಾ ಸಕಾಯರದ್ಂದ ಹಣಕಾಸ್ಥನ ವಗಾಯವಣಕಯಲ್ಲಿ
ವಿಳಂಬವಾಗಲದ ಕಾರಣವಾಯಿತದ ಮತದು ಇದದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ರಾಜಸವದ ಮೇಲಕ
ಪರಣಾಮ ಬೇರತದು.
 ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ಸವಂತ ಸಂಪನೂಮಲಗಳಿಂದ ಕಕೈಗಕತಿುಕೂ
ಕ ಳುಳವ ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗಕ
ಜಿಲಾಿಡಳಿತದ್ಂದ ಅನದಮೇದನಕಯನದು ಪಡ್ಕಯಬಕೇಕಾದ ಅಗತಾತಕಯದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ಸ್ಾವಯತುತಕಗಕ ವಿರದದಧವಾಗಿತದು.

 ಅಂಗಸಂಸ್ಕಥಗಳ ಅಸ್ಥುತವವು ನಗರ ಯೇಜನಕ ಮತದು ಭೂಬಳಕಕಯ ನಯಂತರಣ, ಕಕೂಳಕಗಕೇರ
ಸದಧಾರಣಕ ಹಾಗೂ ನೇರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತದು ನಕೈಮಯಲಾದಂತಹ ಪರಕಾಯಯಗಳ
ಅನದಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ಸ್ಾವಯತುತಕಯನದು ಗಮನಾಹಯವಾಗಿ
ಕಡಿಮಗಕೂಳಿಸ್ಥತದು.

ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಾಂಸ್್ಥಗಳ ಹಣಕ್ಸು ಸಾಂಪನಮೂಲಗಳು

 ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳು ಹಣಕಾಸ್ಥನ ವಗಾಯವಣಕಯ ಮೇಲಕ
ಅವಲಂಬತವಾಗಿದುವು, ಇದದ ಅವರ ಒಟ್ದಟ ರಾಜಸವದ ಶಕೇಕಡ್ಾ 63ರಷ್ಟಟತದು.

ಅಧಿಕವಾಗಿ

 ೨೦೧೪-೧೫ರಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಹಣಕಾಸದ ಆಯೇಗದ ಶಿಫಾರಸದಗಳಿಗಕ
ಪರತಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸದ ವಗಾಯವಣಕಯಲ್ಲಿ `15,564 ಕಕೂೇಟ್ಟಗಳ ಕಕೂರತಕಯಿದ್ುತದ.
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ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳು ೨೦೧೮-೧೯ನಕೇ ವಷ್ಯದ `೨೯೫.೨೦ ಕಕೂೇಟ್ಟಗಳ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತಾ
ಅನದದಾನದ ಸಂಪೂಣಯ ಹಂಚಿಕಕಯನದು ಇನೂು ಸ್ಥವೇಕರಸ್ಥಬಕೇಕಿತದು. ಅದಕಕೆ ಕಾರಣಗಳನದು
ನೇಡಿರಲ್ಲಲಿ.



೨೦೧೮-೧೯ನಕೇ ವಷ್ಯದ ನಯೇಜಿತ ರಾಜಸವವನದು ಇನೂು ಬಡದಗಡ್ಕ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ.



ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ಸವಂತ ಆದಾಯವು ಅವುಗಳ ಒಟ್ದಟ ರಾಜಸವದಲ್ಲಿ ಶಕೇಕಡ್ಾ ೩೭ರಷ್ಟಟದ್ುತದ.
ರಾಜಾದ ಕಾನೂನದಗಳು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಗಕ ತಮಮದಕೇ ಸವಂತ ಆದಾಯವನದು
ಕೆ ರೋಢೋಕರಣ ಮಾಡಿಕಕೂಳಳಲದ ಸಂಪೂಣಯ ಸ್ಾವಯತುತಕಯನದು ನೇಡಿರಲ್ಲಲಿ.



ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಗಕ ಅಧಾಾರಕೂೇಪಿಸ ಬಹದದಾದ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಯ ದತುಸಂಚಯದ
ಅನದಪಸ್ಥಥತಿ, ದರಗಳ ಪರಷ್ೆರಣಕ ಮಾಡದ್ರದವುದದ, ಮದಂತಾದ ಕಾರಣಗಳೂ ಸಹ ಕಡಿಮ
ಆದಾಯದ ಉತಾಪದನಕಗಕ ಕಕೂಡದಗಕ ನೇಡಿದುವು.



ಆಯವಾಯ ತಯಾರಕಕಯದ ದಕೂೇಷ್ಪೂರತವಾಗಿತದು ಮತದು ಅವಾಸುವಿಕ ಹಾಗೂ ಅವಕೈಜ್ಞಾನಕ
ಆಯವಾಯದ ತಯಾರಕಕಯಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸ್ಥತದ.



ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳು ತಮಮಲ್ಲಿ ಲಭಾವಿದು ಹಣದಲ್ಲಿ ಸರಸದಮಾರದ ಶಕೇಕಡ್ಾ ೬೯ರಷ್ದಟ
ಹಣವನದು ವಕಚಚ ಮಾಡಿದುವು.



ರಾಜಾ ಸಕಾಯರವು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ಹಣಕಾಸ್ಥನ ಮತದು ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನದು
ಸ್ಥೇಮಿತಗಕೂಳಿಸ್ಥತದು ಮತದು ಅದದ ಹಣ ಬಳಕಕಯನದು ನಭಯಂದ್ಸ್ಥತದು.

ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಾಂಸ್್ಥಗಳ ಮ್ನರ್ ಸಾಂಪನಮೂಲಗಳು









ಸ್ಥಬಬಂದ್ಯ ಅಗತಾತಕಯನದು ನಧ್ಯರಸದವುದದ ಮತದು ಸ್ಥಬಬಂದ್ಯ ನಕೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಕಾರವು
ರಾಜಾ ಸಕಾಯರದ ಬಳಿಯಿದ್ುತದ.

ವಗಿೇಯಕರಣ, ನಕೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ, ಸ್ಕೇವಾ ಷ್ರತದುಗಳು, ವಕೇತನ ಮತದು ಭತಕಾ, ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ಸ್ಥಬಬಂದ್ಯ ಮೇಲಕ ಶಿಸದುಕಮ
ರ ಗಳನದು ಪಾರರಂಭಿಸದವುದದ, ಬಕೇರಕ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಗಕ ಅಥವಾ ರಾಜಾ ಸಕಾಯರದ ಇತರಕ ಇಲಾಖಕಗಳಿಗಕ ಸ್ಥಬಬಂದ್ಯ ವಗಾಯವಣಕ,
ಮದಂತಾದವುಗಳನದು ರಾಜಾ ಸಕಾಯರವು ನಯಂತಿರಸದತುದಕ.
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಲವನದು ನಧ್ಯರಸಲದ ಕಕೇವಲ ಜನಸಂಖಕಾಯನದು ಮಾತರ ಮಾನದಂಡವನಾುಗಿ
ಪರಗಣಿಸಲಾಗಿತದು. ಇದದ ತಪಾಪಗಿದ್ುತದ ಮತದು ಜನಸಂಖಕಾಯ ಏರಕಕಯಂದ್ಗಕ
ಪದನರಾವತಿಯತ ಪರಷ್ೆರಣಕಗಳ ಅವಶಾಕತಕಯಿರದತುದಕ.

ಪರೇಕ್ಷಾ-ತನಕಕ ನಡ್ಕಸ್ಥದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಬಬಂದ್ ಸಂಖಕಾಯದ
1,000 ಜನಸಂಖಕಾಗಕ (2001) 2.24 ರಂದ 5.80 ನೌಕರರಂದ, 1,000 ಜನಸಂಖಕಾಗಕ (2011)
1.94 ರಂದ 5.38 ನೌಕರರ ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿದ್ುತದ.
ಎಲಿ ಪದವೃಂದಗಳಲೂಿ, ವಿಶಕೇಷ್ವಾಗಿ ನಣಾಯಯಕ ತಾಂತಿರಕ ಹದದಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಕಚಿಚನ ಸಂಖಕಾಯ
ಹದದಕುಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದದುದದ ಪಯಾಯಪು ಮಾನವಶಕಿುಯ ಅನದಪಸ್ಥಥತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಣಮಿಸ್ಥ
ನಾಗರೇಕ ಸ್ಕೇವಕಗಳ ವಿತರಣಕಯನದು ಬಾಧಿಸ್ಥತದ.
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▪
✓

✓

✓

✓

ಕಾಯಯನವಾಯಹಕ ಹದದಕುಗಳನದು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರ, ವಾವಸ್ಾಥಪಕರದ, ವರಷ್ಾ ಆರಕೂೇಗಾ
ನರೇಕ್ಷಕರದ, ಪರಥಮ ದಜಕಯಯ ಸಹಾಯಕರದ ಮದಂತಾದ ಕಕಎಮಎಎಸ-ರಹಿತ ಅಧಿಕಾರಗಳು,
ಶಾಸನಬದು ನಬಂಧ್ನಕಗಳ ವಿರದದಧವಾಗಿ, ನಭಾಯಿಸದತಿುದುರದ. ವಾತಿರಕುವಾಗಿ ಕಕಎಮಎಎಸ
ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ವಾವಸ್ಾಥಪಕರದ ಮತದು ವರಷ್ಾ ಆರಕೂೇಗಾ ನೇರಕ್ಷಕರ
ಹದದಕುಗಳನದು ನಭಾಯಿಸದತಿುದುರದ.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಗೂರಪ ಎ ಪದವೃಂದದ ಹಕಚಿಚನ ಸಂಖಕಾಯ ಹದದಕುಗಳನದು (ಶಕೇಕಡ್ಾ
೪೦) ನಯೇಜನಕಯ ಮೇಲಕ ಭತಿಯ ಮಾಡದವುದಕಕೆ ಸ್ಥ&ಆರ ನಯಮಗಳು ಅನದಮತಿ ನೇಡಿತದು.
ಕಿರಯ ಆರಕೂೇಗಾ ನರೇಕ್ಷಕರದ, ಪರಥಮ ದಜಕಯಯ ಸಹಾಯಕ, ಸಮದದಾಯ ಸಂಘಟ್ಕರದ
ಮದಂತಾದ ಹದದಕುಗಳನದು, ನಬಂಧ್ನಕ ಇಲಿದ್ದುರೂ, ನಯೇಜನಕಯ ಮೇಲಕ ಭತಿಯ
ಮಾಡಲಾಗಿತದು. ಇದದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಕ ಮತದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಯ ಮದಖಾ
ಕಾಯಯನರ್ಾಾಹಕರಗಕ ನಯೇಜನಕಯಲ್ಲಿರದವ ಸ್ಥಬಬಂದ್ಯ ಹಕೂಣಕಗಾರಕಕಯ ಮೇಲಕ
ಪರಣಾಮ ಬೇರದತುದಕ.

ಲ್ಕ್ಕಪರಿಶ್ ೇಧನ್ಯು ಏನನುು ಶಿಫ್ರಸು ಮ್ಡಿತ್ು.
ವಿಕಕೇಂದ್ರೇಕರಣವನದು ಸ್ಾಧಿಸದವ ದೃಷ್ಟಟಯನದು ಯಥಾವತಾುದ ರೂಪಕಕೆ
ಪರವತಿಯಸಲದ ರಾಜಾ ಸಕಾಯರ ನಣಾಯಯಕ ಕರಮವನದು ತಕಗದ
ಕ ದಕಕೂಳುಳವ
ಅಗತಾವಿದಕ. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಗಕ ನಯೇಜಿಸಲಾದ ಪರಕಾಯಯಗಳಿಗಕ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟಂತಕ
ಅವುಗಳು
ಅಗತಾವಿರದವಷ್ದಟ
ಸ್ಾವಯತುತಯ
ಕ ನದು
ಅನದಭವಿಸದವುದನದು
ಖಚಿತ
ಪಡಿಸ್ಥಕಕೂಳುಳವ
ಕರಮಗಳನದು
ತಕಗದ
ಕ ದ
ಕಕೂಳಳಬೇಕ ಕಾಗಿದಕ.
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಯೆ
ರ ಯನ್ುು ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ವಿಳಂಬ್
ಮಾಡುತಿಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮಯಕಕೆ ಸರಯಾಗಿ ಚದನಾವಣಕಗಳು ನಡ್ಕಯದವುದನದು
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕಕೂಳಳಲದ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ುು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ
ಆಯೋಗಕೆೆ ವಹಿಸಬಕೇಕದ.

ವಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳನದು ಕೆಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ರಚಿಸಸಬೆೋಕು ಮತ್ುಿ
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಕಾಯಯ ನವಯಹಿಸಲದ ಪಕೂೇಷ್ಟಸ್ಥ ಪಕೂರೇತಾಿಹಿಸಬಕೇಕಾಗಿದಕ,
ಇದರಂದ ನಾಗರೇಕರ ಆದಾತಕಗಳು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ ನಧಾಯರಗಳಿಗಕ
ಕಾರಣವಾಗದತುವಕ.
ಸೂಕುವಾದ
ಮತದು
ಅತಿಹಕಚಾಚದ
ನಧಾಯರ
ತಕಗದ
ಕ ದಕಕೂಳುಳವುದಕಕೆ
ಕಾರಣವಾಗದವಂತಕ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿ ಮತದು ಮಹಾನಗರ ಯೇಜನಾ
ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಪೂಣಯ ಸ್ಾಮಥಾಯವನದು ಬಳಸ್ಥಕಕೂಳಳಲದ ಅವರದಗಳು
ನಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭಕ ನಡ್ಕಸದವುದನದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕಕೂಳಳಬಕೇಕದ,

viii

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

ರಾಜಾ ಹಣಕಾಸದ ಆಯೇಗಗಳನದು ರಚಿಸದವಲ್ಲಿ ಮತದು ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು
ಅನದಷ್ಾಾನ ಮಾಡದವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗಳನದು ತಪಿಪಸಬಕೇಕದ. ಪಾರಮಾಣಿಕ ಸಥಳಿೇಯ
ಆಡಳಿತದ ಸಂಸ್ಕಥಗಳನದು ರಚಿಸದವ ಅಂತಿಮ ಉದಕುೇಶವನದು ಗಣನಕಗಕ
ತಕಗದ
ಕ ದಕಕೂಂಡದ, ಹಂಚಿಕಕ ಮತದು ಸ್ಾಂಸ್ಥಥಕ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ರಾಜಾ
ಹಣಕಾಸದ ಆಯೇಗಗಳ ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು ಸ್ಾಧ್ಾವಾದಷ್ದಟ ಮಟ್ಟಟಗಕ
ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಜಾರಗಕ ತರಬಕೇಕದ.
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಗಕ ತಾಂತಿರಕ ಪರಣತಕಯನದು ಒದಗಿಸಲದ ಆಸ್ಥು ತಕರಗಕ
ಮಂಡಳಿಯನದು ಸ್ಾಥಪಿಸದವುದದ ಅಗತಾವಾಗಿದಕ.

ಯೇಜನಕ, ನಯಂತರಣ, ಕಕೂಳಕಗೇಕ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮತದು ನೇರದ ಸರಬರಾಜದ
ಹಾಗೂ ನಕೈಮಯಲಾ ಪರಕಾಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಜಾಸತಾುತಮಕವಾಗಿ ಚದನಾಯಿತವಾದ
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳನದು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಒಳಗಕೂಳುಳವ ಅವಶಾಕತಕಯಿದಕ.
ಆಸ್ಥು ತಕರಗಕ, ಜಾಹಿೇರಾತದ ತಕರಗಕ, ಘನತಾಾಜಾ ನವಯಹಣಾ ಉಪಕರ ಮದಂತಾದ
ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಸವವನದು ಹಕಚಿಚಸದವ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ
ಸ್ಾಮಥಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮಿತಿಗಳನದು ತದತಾಯಗಿ ತಕಗದ
ಕ ದಹಾಕಬಕೇಕಾಗಿದಕ.

ಬಂಡವಾಳ ವಕಚಚದ ಅಗತಾತಕಗಳನದು ಮತದು ಶಕೇಕರಸಲದ ನರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರದವ
ನಧಿಗಳ ವಾಸುವಿಕ ಪರಕ್ಷೇಕ ಪಣಕಗಳನದು ಗಣನಕಗಕ ತಕಗದ
ಕ ದಕಕೂಂಡದ ತಮಮ
ಆಯವಾಯವನದು ವಕೈಜ್ಞಾನಕ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಸಲದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಕಥಗಳನದು ಪಕೇರ ರಕೇಪಿಸದವ ವಿಶಕೇಷ್ ಪರಯತುಗಳನದು ಮಾಡಬಕೇಕಿದಕ.
ದಕ್ಷತಕಯನದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕಕೂಳಳಲದ ಕಾಮಗಾರಗಳು ಮತದು ಇತರ ವಕಚಚಗಳಿಗಕ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಯೇಜನಕಯನದು ಪರಷ್ೆರಸಬಕೇಕಾಗಿದಕ.

ಪರಕಾಯಯಗಳನದು ನಭಾಯಿಸಲದ ಅಹಯ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಲದ ಲಭಾತಕಯನದು
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕಕೂಳಳಲದ ಅಗತಾ ಸ್ಥಬಬಂದ್ಗಳ ನಧ್ಯರಣಕ ಮತದು ನಕೇಮಕಾತಿಗಳ
ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಗಕ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಮೇಲಕ
ಸ್ಾಕಷ್ದಟ ಅಧಿಕಾರಗಳನದು ವಹಿಸಬಕೇಕದ.
ಕಕಎಮಎಎಸ ಸ್ಥಬಬಂದ್ಯನದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಧ್ಾವಾದಷ್ದಟ
ಮಟ್ಟಟಗಕ ನಯೇಜಿಸಬಕೇಕದ. ನದ್ಯಷ್ಟವಾಗಿ ಹಕೇಳುವುದಾದರಕ, ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಕಥಗಳು ಸ್ಾಕಷ್ದಟ ಹಿರತನ ಮತದು ಸ್ಾಮಥಾಯ ಹಕೂಂದ್ರದವ ವಾಕಿುಗಳ
ನಕೇತೃತವದಲ್ಲಿವಕ ಎಂಬದದನದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕಕೂಳಳಬಕೇಕದ.
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I

1
1.1 ೭೪ನೇ ಸಂವಿ

ನ ತಿದ್ದು ಡಿ

೧ ಜೂನ್ ೧೯೯೩ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬಿಂದ ಸಿಂವಿಧಾನದ (ಎಪ್ಪತ್ಾಾಲ್ಕನಯ
ೆ
ತಿದದುಪ್ಡಿ) ಕಾಯ್ದು, ೧೯೯೨
(೭೪ನೆಯ ಸಿಂವಿಧಾನದ ತಿದದುಪ್ಡಿ), ಭಾಗ IX A (ಪೌರಸಿಂಸ್ೆೆಗಳು) ಯನದಾ ಸೇರಿಸಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದುಯದ
ನಗರ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳಗೆ ಸಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಾೆನವನದಾ ನಿೀಡಿತದ. ಸಿಂವಿಧಾನದ ತಿದದುಪ್ಡಿ ಕಾಯ್ದುಯ
ಅನದಚೆಛೀದ ೨೪೩ಡಬೂಯೂ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳನದಾ ಸ್ಾಾಯತತ ಸಕಾಾರ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ದ
ಬೆೀಕಾಗಿರದವ ಅಗತಯವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಧಿಪ್ತಯವನದಾ ನಿೀಡಲ್ದ ಮತದತ ಜವಾಬಾುರಗಳನದಾ
ವಹಿಸಲ್ದ ನಿಬಿಂಧನೆಗಳನದಾ ರಚಿಸಲ್ದ ರಾಜಯ ಶಾಸಕಾಿಂಗಗಳನದಾ ಅಧಿಕೃತಿಸಿತದ.
ಸಿಂವಿಧಾನದ ೧೨ನೆೀ ಅನದಸೂಚಿಯದ ಕ ೇಷ್ಟಕ-೪.೧ ರಲ್ಲಯ ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರದವಿಂತ್ೆ ೧೮ ನಿರ್ದಾಷ್ಿ
ಪ್ರಕಾಯಾಗಳನದಾ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಬೆೀಕಾಗಿರದತತದೆ.

1.2

ಕನ ಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ನಗ ೇಕರಣ

ರವೃತಿಿ

2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಅನಾಯ, ಒಟ್ದಿ 6.11 ಕೊೀಟ್ಟ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಯ 2.35 ಕೊೀಟ್ಟ (ಶೆೀಕಡಾ 38.67)
ನಗರ ಪ್ರದೀೆ ಶಗಳಲ್ಲಯ ವಾಸಿಸದತಿತದಾುರೆ. 2001-2011 ಮತದತ 2011-2019ರ1 ದಶಕಗಳಲ್ಲಯ ನಗರ
ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಕರಮವಾಗಿ ಶೆೀಕಡಾ 31.9 ಮತದತ 25.4ರಷ್ಟಿತದತ.
ಕನಾಾಟ್ಕದ ನಗರಗಳು ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಆರೊೀಗಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು, ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ, ತ್ಾಯಜಯ ನಿವಾಹಣೆ,
ನೆೈಸಗಿಾಕ ಸಿಂಪ್ನೂೂಲ್ಗಳ ತಗ್ುುವಿಕ ಮದಿಂತ್ಾದ ಅನೆೀಕ ಸವಾಲ್ದಗಳನದಾ ಎದದರಸದತಿತದೆ. ಹೆಚಿಿನ
ಸಮಸ್ೆಯಗಳನದಾ ಸೆಳೀಯ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಯ ಉತತಮವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲಾಗದವುದರಿಂದ ಈ ಸನಿಾವೆೀಶದಲ್ಲಯ ನಗರ
ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳು ಪ್ರಮದಖ ಪಾತರವನದಾ ನಿವಾಹಿಸಬೆೀಕಾಗದತತದೆ.

1.3

ಸಥಳೇ

ಸಂಸ್ಥಗಳ ರ ನ

ಕನಾಾಟ್ಕದಲ್ಲಯ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ2, ಭೌಗೊೀಳಕ ಸಿೆತಿ3, ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಸಿೆತಿ, ಸೆಳೀಯ ಆದಾಯದ ಉತ್ಾಪದನೆ
ಮತದತ ಉದೊಯೀಗದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ನಗರ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳನದಾ ವಗಿೀಾಕರಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ ೇಷ್ಟಕ-೧.೧ರಲ್ಲಯ ತ್ೊೀರಸಿರದವಿಂತ್ೆ ೨೮೦ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳವೆ.

1

ಬೆಿಂಗಳೂರನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತುು ಸ ಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿದೆೀಾಶನಾಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2019ರ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

2

೩ ಲ್ಕ್ಷಕೂಕ ಹೆಚಿಿನ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ ಇರದವುದದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ, ೫೦,೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಮೀಲ್ಪಟ್ದಿ ಮತದತ ೩ ಲ್ಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮ
ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ ಇರದವುದದ ನಗರಸಭೆ, ೨೦,೦೦೦ರ್ದಿಂದ ೫೦,೦೦೦ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ ಇರದವುದದ ಪ್ದರಸಭೆ, ೧೦,೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಮೀಲ್ಪಟ್ದಿ
ಮತದತ ೨೦,೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮ ಇದುಲ್ಲಯ ಪ್ಟ್ಿಣ ಪ್ಿಂಚಾಯತಿ. ಒಿಂದದ ಪ್ರತ್ೆಯೀಕ ಸಮಿತಿಯ ಆಡಳತಕೊಕಳಪ್ಟ್ಟಿರದವಿಂತಹ
ಪ್ರದೆೀಶಗಳಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೆೀಶ ಸಮಿತಿ ಎಿಂದದ ಕರೆಯಲಾಗದತತದೆ.

3

ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯದ ೫೦,೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮ ಇದುರೂ ಸಹ ಮಡಿಕೆೀರಯದ ಜಿಲಾಯ ಕೆೀಿಂದರವಾಗಿರದವುದರಿಂದ ನಗರ ಸಭೆಯ್ದಿಂದದ
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯ್ದೀ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ ೧೦,೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮಯಿರದವ ೧೦ ತ್ಾಲ್ೂಯಕದ ಕೆೀಿಂದರಗಳನದಾ ಪ್ಟ್ಿಣ
ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿಗಳೆಿಂದದ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ.

1

೨೦೨೦ನೇ ವಷ್ಾದ್ ವರದಿ ಸಂಖ್ . 2
ಕ ೇಷ್ಟಕ-೧.1: ಕನ ಾಟಕ ರ ಜ್ ದ್ಲ್ಲಿನ

ರವಗಾವ ರದ ನಗರ ಸಥಳೇ

ನಗರ ಸಥಳೇ
ಸಂಸ್ಥ
ವ
ರ ಗಾ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳು (ಸಿಸಿ)
ನಗರ ಸಭೆಗಳು (ಸಿಎಮ್ಸಿ)
ಪ್ದರಸಭೆಗಳು (ಟ್ಟಎಮ್ಸಿ)
ಪ್ಟ್ಿಣ ಪ್ಿಂಚಾಯತಿಗಳು್(ಟ್ಟಪಿ)
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೆೀಶ ಸಮಿತಿಗಳು (ಎನ್ಎಸಿ)
ಒಟದಟ

ಸಂಸ್ಥಗಳು

ನಗರ ಸಥಳೇ

ಆಧಾರ: ನಗರಾಭಿವೃರ್ದಿ ಇಲಾಖ್ೆಯ ೨೦೧೮-೧೯ರ ವಾಷ್ಟಾಕ ಆಡಳತ್ಾತೂಕ ವರರ್ದ

ಸಂಸ್ಥಗಳ ಸಂಖ್

11
58
115
92
04
280

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳು ಕನಾಾಟ್ಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೭೬ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಗರ
ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳು ಕನಾಾಟ್ಕ ಪ್ದರಸಭೆ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೬೪ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸದತತವೆ.
ಪ್ರತಿಯಿಂದದ ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ/ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಪ್ರದೀೆ ಶವನದಾ ವಾರ್್ಾಗಳನಾಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ
ಸಕಾಾರವು ಕೌನಿಿಲ್ರ್ಗಳ ಚದನಾವಣೆಯ ಸಲ್ದವಾಗಿ ಇವುಗಳನದಾ ನಿಣಾಯಿಸಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸದತತದೆ. ಅಧಿಸೂಚಿತ
ಪ್ರದೀೆ ಶಗಳನದಾ ಹೊರತದಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಾಯ ನಗರ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳು ಚದನಾಯಿತರಾದ ಕಾಪೊಾರೆೀಟ್ರ್/
ಕೌನಿಿಲ್ರ್ಗಳನದಾ ಒಳಗೊಿಂಡ ಒಿಂದದ ಸಿಂಸ್ೆೆಯನದಾ ಹೊಿಂರ್ದರದತತದೆ. ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೀೆ ಶಗಳು
ಜಿಲಾಯಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯಿಂತರಣದಲ್ಲಯರದವ ಸಮಿತಿಯಿಂದರಿಂದ ಆಡಳತಕೆಕ ಒಳಪ್ಡಿರದತತವೆ.

1.4

ಕನ ಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ನಗರ ಡಳತದ್ ಸ್ ಂಸ್ಥಥಕ ರ ನ

ನಗರಾಭಿವೃರ್ದಿ ಇಲಾಖ್ೆಯದ, ಸಕಾಾರದ ಅಪ್ರ ಮದಖಯ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವರ ನೆೀತೃತಾ ಹೊಿಂರ್ದದದು,
ಎಲಾಯ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳ ಆಡಳತಕೆಕ ಸಿಂಪ್ಕಾಸ್ೆೀತದ ಇಲಾಖ್ೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ೆಿಂಬರ್ ೧೯೮೪ರಲ್ಲಯ
ಸ್ಾೆಪಿತವಾದ ಪೌರಾಡಳತ ನಿದೆೀಾಶನಾಲ್ಯವು, ನಗರಾಭಿವೃರ್ದಿ ಇಲಾಖ್ೆಯಡಿ ನೆೀರವಾಗಿ ಕಾಯಾ
ನಿವಾಹಿಸದವ ಬೃಹತ್ಬೆಿಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯನದಾ (ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ) ಹೊರತದಪ್ಡಿಸಿ, ರಾಜಯ
ಸಕಾಾರ ಮತದತ ನಗರ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳ ನಡದವೆ ಸಿಂಪ್ಕಾಸ್ೆೀತದವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡದತತದೆ. ಕನಾಾಟ್ಕ
ಪ್ದರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರದವ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಪೌರಾಡಳತ ನಿದೆೀಾಶನಾಲ್ಯವು
(ಡಿಎಮ್ಎ) ಪ್ರತಿರ್ದನ ಆಯಾ ಜಿಲೆಯಯ ಜಿಲಾಯಧಿಕಾರಗಳಗೆ ವರರ್ದ ಮಾಡಿಕೊಳುುವ ಯೀಜನಾ
ನಿದೆೀಾಶಕರ ನೆೀತೃತಾ ಹೊಿಂರ್ದರದವ ಜಿಲಾಯ ನಗರಾಭಿವೃರ್ದಿ ಕೊೀಶಗಳ ಜಾಲ್ದ ಮದಖ್ಾಿಂತರ ನಗರ
ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳ ಮೀಲ್ಲಾಚಾರಣೆ ಮಾಡದತತದೆ. ರಾಜಯದಲ್ಲಯ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸದತಿತರದವ ನಗರ ಸೆಳೀಯ
ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳ ಸ್ಾಿಂಸಿೆಕ ರಚನೆಯನದಾ ನದಬಂಧ-೧.೧ರಲ್ಲಯ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಸೆಳೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳ ಜೊತ್ೆಗ,ೆ ನಗರಾಭಿವೃರ್ದಿ ಇಲಾಖ್ೆಯ ಅಧಿೀನದಲ್ಲಯರದವ ಪ್ರಮದಖ ಅಿಂಗ
ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳಾದ ಕನಾಾಟ್ಕ ನಗರ ನಿೀರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತದತ ಒಳಚರಿಂಡಿ ಮಿಂಡಳ (ಕೆಯದಡಬೂಯೂಎಸ್
ಮತದತ ಡಿಬಿ), ಕನಾಾಟ್ಕ ನಗರ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ ಅಭಿವೃರ್ದಿ ಹಣಕಾಸದ ನಿಗಮ (ಕೆಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿ),
೩೧ ನಗರಾಭಿವೃರ್ದಿ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು (ಯದಡಿಎಗಳು), ೫೨ ನಗರ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು
(ಟ್ಟಪಿಎಗಳು), ಬೆಿಂಗಳೂರದ ನಿೀರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತದತ ಒಳಚರಿಂಡಿ ಮಿಂಡಳ (ಬಿಡಬೂಯೂಎಸ್ಎಸ್್ಬಿ),
ಬೆಿಂಗಳೂರದ ಅಭಿವೃರ್ದಿ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಹಾಗೂ ಬೆಿಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೀೆ ಶಾಭಿವೃರ್ದಿ
ಪಾರಧಿಕಾರ (ಬಿಎಮ್ಆರ್ಡಿಎ) ನಗರದ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ ಮತದತ ಸ್ೆೀವೆಗಳನದಾ ಒದಗಿಸದವಲ್ಲಯ
ನೆರವಾಗಿದುವು. ವಸತಿ, ಕೆೈಗಾರಕ ಮತದತ ವಾಣಿಜಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಾರಗೆ ಇಲಾಖ್ೆಗಳ ಅಿಂಗ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳಾದ
ಅನುಕರಮವ ಗಿ ಕನಾಾಟ್ಕ ಕೊಳಚೆಪ್ದ
ರ ೆೀಶ ಅಭಿವೃರ್ದಿ ಮಿಂಡಳ (ಕೆಎಸ್್ಡಿಬಿ), ಕನಾಾಟ್ಕ ಕೆೈಗಾರಕಾ
ಪ್ರದೀೆ ಶಾಭಿವೃರ್ದಿ ಮಿಂಡಳ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಮತದತ ರಾಜಯ ರಸ್ೆತ ಸ್ಾರಗೆ ನಿಗಮಗಳು ಅನದಕರಮವಾಗಿ ಕೂಡ
ನಗರ ಸ್ೆೀವೆಗಳನದಾ ಒದಗಿಸದತಿತದುವು. ಅಿಂಗಸಿಂಸ್ೆೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕಾಯಾಗಳನದಾ
ನದಬಂಧ-೧.೨ರಲ್ಲಯ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
2

II

2
2.1

ಉದದ ಶಗಳು

ಈ
ಕೆಳಗಿನವುಗಳನನು
ಉದೆದೋಶಗಳಾಗಿದದವು:

ಖಚಿತಪಡಿಸನವುದನ

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣಾ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್

➢ 74ನೆೋ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದನದಪಡಿ ಕಾಯ್ದದರ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನನು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಪಯಕ್ವಾಗಿ
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
➢ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು/ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಕ್ ವಯವಸ್ೆೆ ಮತನತ ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟನವಟಿಕೆಗಳ
ಮೂಲಕ್ ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ತಮಮ ಪರಕಾರ್ಯಗಳನನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಯಹಿಸಲನ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಿತೆತೋ?
➢ ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ತಮಮ ಪರಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸ್ಥನ ಸಂಪನೂಮಲಗಳನನು
ಸಂಗರಹಿಸಲನ ಅವಕಾಶ ಮತನತ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯ್ದೋ?
➢ ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ತಮಮ ಪರಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಲವನನು
ಸಜ್ನುಗೂ
ೆ ಳಿಸಲನ ಮತನತ ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಲನ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯ್ದೋ?

2.2

ಮ ನದಂಡಗಳು

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿದದವು.
✓ ಸಂವಿಧಾನದ (74ನೆೇ) ತಿದನದಪಡಿ ಕಾಯೆ, 1992;
✓ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ೧೯೭೬ (ಕೆಎಮ್ಸ್ಥ ಅಧಿನಿರ್ಮ);
✓ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಪನರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ೧೯೬೪ (ಕೆಎಮ್ಅಧಿನಿರ್ಮ):
✓ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ನಗರ ಮತನತ ಗಾರಮಾಂತರ ಯೋಜ್ನಾ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ೧೯೬೧;
✓ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾರಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ೧೯೮೩;
✓ ಮಾದರಿ ಪೌರಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಕಾಯೆ, ೨೦೦೩;
✓ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಪೌರಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತರ ವಯವಸ್ೆೆ ಮತನತ ಆರ್ವಯರ್ ತಯಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಗಳು, ೨೦೦೬;
✓ ಕೆೋಂದರ ಸ್ಾವಯಜ್ನಿಕ್ ಆರೊೋಗಯ ಮತನತ ಪರಿಸರ ತಾಂತಿರಕ್ ಸಂಸ್ೆೆರ್ ಕೆೈಪಿಡಿ;
✓ ಕೆೋಂದರ/ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೋಗಗಳ ವರದ್ಧಗಳು;
✓ ಎರಡನೆೋ ಆಡಳಿತಾತಮಕ್ ಸನಧಾರಣೆಗಳ ಆಯೋಗದ ವರದ್ಧ; ಮತನತ
✓ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಹೊರಡಿಸ್ಥದ ಆದೆೋಶಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಸನತೊತೋಲೆಗಳು
ಮತನತ ಸೂಚನೆಗಳು

3

೨೦೨೦

ವರ್ಷದ ವರದಿ ಸಂಖ್ . 2

2.3

ವ್ ಪ್ತಿ ಮತ್ ಿ ವಿ

ನ

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ನನು ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೪ರಿಂದ ಮಾರ್್ಯ ೨೦೧೯ರ ಅವಧಿಗೆ ಎರಡನ
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏಪಿರಲನಿಂದ
್
ನವೆಂಬರ್೨೦೧೯ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತನ. ಮೊದಲನೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ
ತಿದನದಪಡಿರ್ನನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು ಅನನಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸ್ಥರನವುದರ ಹಾಗೂ ಅಂಗಸಂಸ್ೆೆಗಳ
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ನನು ಒಳಗೊಂಡಿತನತ ಮತನತ ಎರಡನೆೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವಗಯಗಳನನು ಒಳಗೊಂಡ
೪೪ ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಮತನತ ೧೧ ಪರಕಾರ್ಯಗಳನನು ಪರಿೋಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಯಿತನ.
ಪರತಿಯಂದನ ವಗಯದ ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೂ ಅನವಯಿಸನವ ೨೦೧೧ರ ಜ್ನಗಣತಿರ್ ಆಧಾರದ
ಮೋಲೆ ಸರಳ ಯಾದೃಚಿಿಕ್ ಪದದತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನನು ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಲಾಯಿತನ.
ಆಯ್ದಕಯಾದ ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಪಟಿಿರ್ನನು ನ ಬಂ -೨.೧ರಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ೧೨ನೆೋ
ಅನನಸೂಚಿರ್ಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಯಷ್ಿಪಡಿಸ್ಥರನವ ೧೮ ಪರಕಾರ್ಯಗಳ ಪೆೈಕಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೧೧ ಪರಕಾರ್ಯಗಳನನು
ಪರಿೋಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಲಾಯಿತನ.
i)

ಪಟಿಣ ಯೋಜ್ನೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಗರ ಯೋಜ್ನೆ;

ii)

ಭೂಬಳಕೆ ನಿರ್ಂತರಣ ಮತನತ ಕ್ಟಿಡಗಳ ನಿಮಾಯಣ;

iii)

ಆರ್ಥಯಕ್ ಮತನತ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು;

iv)

ರಸ್ೆತ ಮತನತ ಸ್ೆೋತನವೆಗಳು;

v)

ಗೃಹಬಳಕೆ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತನತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜ್ನ;

vi)

ಸ್ಾವಯಜ್ನಿಕ್ ಆರೊೋಗಯ, ನೆೈಮಯಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನತ ಘನತಾಯಜ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ;

vii) ವಿಕ್ಲಚೆೋತನ ಮತನತ ಬನದ್ಧಿಮಾಂದಯರನನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮಾಜ್ದ ದನಬಯಲ ವಗಯದವರ
ಹಿತಾಸಕಿತರ್ನನು ಕಾಪಾಡನವುದನ;
viii) ಕೊಳೆಗೆೋರಿಗಳ ಸನಧಾರಣೆ ಮತನತ ಮೋಲದರ್ೆಯಗೆೋರಿಸನವುದನ;
ix)

ನಗರ ಬಡತನ ನಿಮೂಯಲನೆ;

x)

ಉದಾಯನವನಗಳು,

ತೊೋಟಗಳು,

ಆಟದ

ಮೈದಾನಗಳಂತಹ

ನಗರ

ಸ್ೌಲಭಯ

ಮತನತ

ಸ್ೌಕ್ರ್ಯಗಳನನು ಒದಗಿಸನವುದನ;
xi)

ಬೋದ್ಧ ದ್ಧೋಪ, ವಾಹನ ನಿಲನಗಡೆ ಸೆಳಗಳು, ಬಸ್ನಿಲಾದಣ, ಸ್ಾವಯಜ್ನಿಕ್ ಶೌಚಾಲರ್ದಂತಹ
ಮೂಲ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನನು ಒದಗಿಸನವುದನ.

2 ಏಪಿರಲ 2019 ರಂದನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆರ್ ಪರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಯಂದ್ಧಗೆ ನಡೆಸ್ಥದ ಪರವೋೆ ಶ
ಸಭೆರ್ಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ವಾಯಪಿತ, ಉದೆದೋಶಗಳು ಮತನತ ಮಾನದಂಡಗಳನನು
ವಿವರಿಸಲಾಯಿತನ. ಕೆೊರೆೊನಾ ಸವವವ್ಾಾಪಿ ವ್ಾಾಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಮಮನ್ುು ತಾವು ಕಾಾರಿಂಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆರಿಿಂದ್, ೧೭ ಜುಲೆೈ ೨೦೨೦ರಿಂದ್ು ನಿಗವಮನ್ ಸಭೆಯನ್ುು
ನ್ಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ೆರೊ ನ್ಡೆಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖಾ ಉತತರಗಳು ಎಲಿಲಯಾದ್ರೊ ಸ್ಾೇಕೃತವ್ಾದ್ಲಿಲ
ಅವುಗಳನ್ುು ಈ ವರದಿಯಲಿಲ ಗಣನೆಗೆ ತಗೆದ್ುಕೆೊಳಳಲಾಗಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ ವಿಧಾನವು
ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ ಮತನತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಪರತಿಕಿರಯ್ದಗಳನನು ಒಳಗೊಂಡಿತನತ.

4

2.4

ೃತ್ಜ್ಞತ

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ನನು ನಡೆಸನವುದಕಾಕಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರ, ಪೌರಾಡಳಿತ
ನಿದೆೋಯಶನಾಲರ್, ಕ್ನಾಯಟಕ್ ನಗರ ನಿೋರನ ಸರಬರಾಜ್ನ ಮತನತ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ಕ್ನಾಯಟಕ್
ನಗರ ಮೂಲಸ್ೌಕ್ರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸನ ನಿಗಮ, ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೋೆ ಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮಂಡಳಿ, ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಕೆೊಳೆಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮತನತ ಪರಿೋಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸೆಳಿೋರ್
ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ನಿೋಡಿದ ಸಹಕಾರ ಮತನತ ಸಹಾರ್ಕಾಕಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ನ ಕ್ೃತಜ್ಞತೆರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸನತತದೆ.
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣಾ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲನ ನೆರವಾದ ಜ್ನಾಗರಹ ಸ್ೆಂಟರ್ಫಾರ್
ಸ್ಥಟಿರ್ೆನ್ಷಿಪ್ಅಂಡ್ಡೆಮೊೋಕಾರಸ್ಥ ಸಂಸ್ೆೆಗೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ನ ಕ್ೃತಜ್ಞತೆರ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸನತತದೆ.

2.5

ಂಶಗಳ ಸಂಯ ಜ

ಪರಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಧಿಗಳು ಮತನತ ಸ್ಬ್ಬಿಂದಿಗಳನ್ುು ವಗಾಯಯಿಸನವಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡನಬಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ
ಅಂಶಗಳನನು ಕೆಳಗಿನ ಅಧಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸನತತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಾಯರ್ III – ೭೪ನೆೋ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದನದಪಡಿರ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನನಪಾಲನೆ
ಅಧಾಯರ್ IV – ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಸಬಲ್ಲೋಕ್ರಣ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಅಧಾಯರ್ V – ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಹಣಕಾಸ್ಥನ ಸಂಪನೂಮಲಗಳು
ಅಧಾಯರ್ VI – ನಗರ ಸೆಳಿೋರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಲಗಳು
ಅಧಾಯರ್ VII - ನಿಣಯರ್
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III

3
3.1

ರ ಜ್

ರ್ ಾರ

ಶ

ಜೊತ

ಹೊ ಲಿರ್

೭೪ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯದ ಅನದಚಛೇದ್ ೨೪೩Q ಯಂದ್ ೨೪೩ZG ವರಗ ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳಿಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಕಲವು ನಿಬಂಧನಗಳನದು ಕಲ್ಪಿಸಿದ. ರ್ೊ ಷ್ಟಕ-೩.೧ರಲ್ಪಿ ತ ೇರಿಸಿರದವಂತ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಾರವು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಪಿರದವ ನಿಬಂಧನಗಳನದು ಸರಿಹ ಂದ್ದವಂತ ಕಎಮ್ಸಿ/ಕಎಮ್
ಅಧಿನಿಯಮಗಳನದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದವ ಮದಖಾಂತರ ನಿಬಂಧನಗಳನದು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿದೆ.
ರ್ೊ ಷ್ಟಕ-೩.೧: ರ ಜ್

ರರ್ ರ

ಭ ರತ

ಶ

ಜೊತ

ಭ ರತ

ಹೊ ಲಿರ್
ವ

ತತ

ು

ರ್ಎಮಸಿ/ರ್ಮ

ು
ಅನದಚಛೇದ್ 243Q

ೌರ ಸ್ೆ
ರಚ : ಭಾರತದ್ ಸಂವಿಧಾನವು ಮ ರದ ವಿಧದ್
ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳು ಅಂದ್ರ ಪರಿವತಾನ ಹ ಂದ್ದತಿಿರದವ ಪರದೇಶಗಳನದು

ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚಿಕಕದಾದ್ ನಗರ ಪರದೇಶಗಳನದು ನಗರಸಭಗಳು ಮತದಿ
ದ ಡಡದಾದ್ ನಗರ ಪರದೇಶಗಳನದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಪಕಗಳಂದ್ದ ರಚಿಸದವ

ಧಿ
ು

ಮ

ಕಎಮ್ಸಿ ಮತದಿ ಕಎಮ್
ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಪರಿಚಛೇದ್
೩

ಅವಕಾಶವನದು ನಿೇಡಿದ.
ಅನದಚಛೇದ್ 243R

ೌರ ಸ್ೆ
ಯ ಜ್ : ಪೌರಸಂಸ್ೆಯ ಎಲ್ಾಿ ಸ್ಾೆನಗಳನದು ನೇರ
ಚದನಾವಣಯ ಮ ಲಕ ಮತದಿ ಪೌರಾಡಳಿತದ್ ಬಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವುಳಳ
ಜ್ನರನದು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ನಾಮ ನಿದೇಾಶನ ಮಾಡದವ ಮ ಲಕ
ತದಂಬ ಬಹದದಾಗಿದ. ನಗರ ಪರದೇಶದ್ ವ್ಾಯಪ್ತಯೊ
ಿ ಳಗ ಬರದವ
ಲ್ ೇಕಸಭಾ ಮತದಿ ವಿಧಾನ ಸಭಯ ಸದ್ಸಯರದಗಳನದು ಹಾಗ ಆ
ನಗರದ್
ಮತದಾರರಾಗಿ
ನ ೇಂದಾಯಸಿರದವ
ರಾಜ್ಯಸಭಾ
ಸದ್ಸಯರದಗಳನದು ಮತದಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದ್ಸಯರದಗಳನದು ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಾರದ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭಯದ ಕಾನ ನಿನ ಮ ಲಕ ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳ

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೭ ಮತದಿ
ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೧೧

ಸದ್ಸಯರದಗಳಾಗಿ ಪರತಿನಿಧಿಸಲದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕ ಡಬಹದದ್ದ.
ಅನದಚಛೇದ್ 243S

ವ ರ್ಾ ಮಿ
ರಚ ಮತ ು
ಯ ಜ್ : ಇದ್ದ ಮ ರದ ಲಕ್ಷ
ಅಥವ್ಾ ಅಧಿಕವ್ಾಗಿ ಜ್ನಸಂಖಯ ಹ ಂದಿರದವ ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳಲ್ಪಿ ವ್ಾರ್್ಾ

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೧೩ಹಚ್

ಮಿ ಲ : ನೇರ ಚದನಾವಣಯಲ್ಪಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ (ಪ.ಜಾ),

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್

ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿಕ ಳಳಲದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ ಟ್ಟಿದ.
ಅನದಚಛೇದ್ 243T

ಸ್ ೆ

ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ (ಪ.ಪಂ), ಮಹಿಳಯರದ ಮತದಿ ಹಿಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳಿಗ
ಸ್ಾೆನಗಳನದು ಮಿೇಸಲ್ಪಡಬೇಕದ.

ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳು ೭(೨),

(೩), (೪) ಮತದಿ ಕಎಮ್
ಅಧಿನಿಯಮದ್

ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳು ೧೧(೨),

(೩), (೪)
7

೨೦೨೦
ಭ ರತ

ವಷ್ಾ

ಖ್ . 2

ವರದಿ

ಭ ರತ

ವ

ತತ

ು

ರ್ಎಮಸಿ/ರ್ಮ

ು
ಅನದಚಛೇದ್ 243U

ೌರ ಸ್ೆ
ವಧಿ: ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳಿಗ ತಮಮ ಮೊದ್ಲನೇ ಸಭಯಂದ್
ಐದ್ದ ವಷಾಗಳ ನಿಶಿಿತ ಅವಧಿ ಇರತಕಕದ್ದು ಹಾಗ ಅವಧಿ ಮದಗಿದ್ ಆರದ

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೮ ಮತದಿ
ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೧೮

ರ
ರ್ಾತ ು: ಒಬಬ
ಸದ್ಸಯನಾಗಲದ ಅನಹಾಗ ಳಿಸಬಹದದ್ದ

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೨೬ ಮತದಿ
ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೧೬

ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮರದ ಚದನಾವಣಯನದು ನಡಸತಕಕದ್ದು.
ಅನದಚಛೇದ್ 243V

ಧಿ
ು

ವಯಕ್ತಿಯನದು

ಪೌರಸಂಸ್ೆಯ

• ಆ ವಯಕ್ತಿಯದ ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಪಿ ಜಾರಿಯಲ್ಪಿರದವ ಯಾವುದೇ
ಕಾನ ನಡಿಯಲ್ಪಿ

ರಾಜ್ಯ

ಅನಹಾಗ ಂಡಿದ್ುರ,

ಶಾಸಕಾಂಗ

ಚದನಾವಣಗ

ಸಿಧಿಾಸಲದ

ಮ

• ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡಿರದವ ಯಾವುದೇ ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲ್ಪಿ ಆ
ವಯಕ್ತಿಯದ ಅನಹಾಗ ಂಡಿದ್ುರ.
ಅನದಚಛೇದ್ 243W

ೌರ ಸ್ೆ
ಧಿರ್ ರ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ ು ಜ್ವ ಬ್ ರಿ ು: ಎಲಿ
ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳಿಗ ದ್ಕ್ಷತಯಂದ್ ಸವಯಂ ಸಕಾಾರವನದು ನಿವಾಹಿಸಲದ

ಕಎಮ್ಸಿ

೧೨ನೇ
ಅನದಸ ಚಿಯಲ್ಪಿರುವ
ಪರಕಾಯಾಗಳನದು
ನಿವಾಹಿಸದವ
ಸಂಬಂಧವ್ಾಗಿ ಬೇಕಾಗದವ ಅಧಿಕಾರ ಮತದಿ ಜ್ವ್ಾಬಾುರಿಯನದು

ಪರಿಚಛೇದ್ ೮೭ & ೯೧

ಅವಶಯಕವಿರದವ ಎಲ್ಾಿ ಅಧಿಕಾರವನದು ನಿೇಡಬೇಕಾಗಿದ. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು

ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳಿಗ ನಿೇಡಬೇಕದ.

ಅನದಚಛೇದ್ 243X

ೌರ

ಧಿ:

ಸ್ೆ ಳಿಗ ತರಿಗ

ು

ಧಿ ವ

ಧಿರ್ ರ ಮತ ು

ೌರ

ಸ್ೆ

• ತರಿಗ, ಸದಂಕ, ಶದಲಕ ಇತಾಯದಿಗಳನದು ವಿಧಿಸದವ ಮತದಿ ಸಂಗರಹಿಸದವ
ಅಧಿಕಾರವನದು ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳು ಹ ಂದಿರಬೆೇಕು.

ಅಧಿನಿಯಮದ್

ಪರಿಚಛೇದ್ ೫೮ & ೫೯ ಮತದಿ
ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್
೧೧
ಮತದಿ
ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೬೩
ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಅಧಾಯಯ
X
ಮತದಿ
ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಅಧಾಯಯ VI

• ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳಿಗ ಅನದದಾನವನದು ಬಿಡದಗಡ
ಮಾಡಬೇಕದ.
• ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳು ಹಣವನದು ಜ್ಮೆ ಮಾಡಲದ ಮತದಿ ಸ್ಳಯಲದ ಒಂದ್ದ
ನಿಧಿಯನದು ಸ್ಾೆಪ್ತಸಬೇಕದ.
ಅನದಚಛೇದ್ 243Y
ಜ ತಗ ಅನದಚಛೇದ್

243I

ರ್ಣರ್
ಆಯ : ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಹಣಕಾಸದ ಆಯೊೇಗವನದು
ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರದವುದ್ದ

• ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸಿೆತಿಯನದು ವಿಶೇಿ ಷಿಸದವುದ್ದ ಮತದಿ
ಅವುಗಳ

ಹಣಕಾಸಿನ

ಕರಮಗಳನದು ರ ಪ್ತಸದವುದ್ದ.

ಸಂಪನ ಮಲಗಳನದು

ಉತಿಮಪಡಿಸಲದ

• ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ವಿಧಿಸದವ ತರಿಗಗಳು, ಸದಂಕಗಳು, ಜ್ಕಾತಿ ದ್ರ
ಮತದಿ ಶದಲಕಗಳಿಂದ್ ಪಾರಪಿವ್ಾಗದವ ನಿವವಳ ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೇಕೃತಿಯನದು
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ಕಎಮ್ಸಿ
ಪರಿಚಛೇದ್
ಕಎಮ್
ಪರಿಚಛೇದ್
ಕಪ್ತಆರ್
ಪರಿಚಛೇದ್

ಅಧಿನಿಯಮದ್
೫೦೩ಸಿ ಮತದಿ
ಅಧಿನಿಯಮದ್
೩೦೨ಬಿ ಜ ತಗ
ಅಧಿನಿಯಮದ್
೨೬೭

ಭ ರತ

ಭ ರತ
ು

ರಾಜ್ಯ

ವ

ಸಕಾಾರ

ಮಾಡದವುದ್ದ.

ಹಾಗ

ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳ

ತತ

ನಡದವ್

ು

ರ್ಎಮಸಿ/ರ್ಮ

ಧಿ
ು

ಮ

ಹಂಚಿಕ

• ರಾಜ್ಯದ್ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಂದ್ ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳಿಗ ಅನದದಾನವನ್ುು
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.
ಅನದಚಛೇದ್ 243Z

ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳು
ಲ್ಕಕಪತರಗಳು

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೧೫೦ ಮತದಿ
ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೨೯೦

ೌರ ಸ್ೆ ಳಿಗ ಚ ವಣ: ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳ ಚದನಾವಣಯ ಎಲ್ಾಾ
ನಿವಾಹಣಾ ವಿಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಚದನಾವಣಾ ಆಯೊೇಗದ್ ನಿಯಂತರಣ ಮತದಿ

ಕಪ್ತಆರ್ಅಧಿನಿಯಮದ್

ೌರ ಸ್ೆ
ಲ್ಕಕಪತರಗಳನದು

ಲಕಕ ತರ
ಲಕಕ ರಿಶ
:
ನಿವಾಹಿಸಬೇಕದ
ಮತದಿ

ಲ್ಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯಾಗಬೇಕದ.
ಅನದಚಛೇದ್

243ZA

ಜ ತಗ

ಅನದಚಛೇದ್ 243K

ಮೆೇಲ್ಪವಚಾರಣಯಲ್ಪಿರಬೇಕದ.

ಪರಿಚಛೇದ್ ೩೦೮,
ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೫೫ ಮತದಿ
ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೩೮.

ಅನದಚಛೇದ್
ZD

243

ಜಿಲ ಾ ಯ ಜ್

ಕಪ್ತಆರ್

ಮಿ :

• ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟ್ಿದ್ಲ್ಪಿ ಜಿಲ್ಾಿ ಯೊೇಜ್ನಾ ಸಮಿತಿಗಳನದು ರಚಿಸಬೇಕದ.
• ಜಿಲ್ಾಿ ಯೊೇಜ್ನಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಯೊೇಜ್ನ.
• ಜಿಲ್ಾಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೊೇಜ್ನಯನದು ತಯಾರಿಸಬೇಕದ ಮತದಿ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಾರಕಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕದ.

ಅನದಚಛೇದ್

243ZE

ಮಹ ರ ಯ ಜ್
ಮಿ : ೧೦ ಲಕ್ಷ ಅಥವ್ಾ ಅಧಿಕ
ಜ್ನಸಂಖಯಯದಳಳ ಪರತಿೇ ಮಹಾನಗರಕಕ ಒಂದ್ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೊೇಜ್ನಯ
ಕರಡನದು ಆ ಮಹಾನಗರದ್ ಇಡಿೇ ಪರದೇಶಕಕ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸದವ ಸಲದವ್ಾಗಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ್

ಪರಿಚಛೇದ್ ೩೧೦, ಕಎಮ್ಸಿ
ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್
೫೦೩ಎ ಮತದಿ ಕಎಮ್
ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್
೩೦೨ಎ
ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ ೫೦೩ಬಿ

ಮಹಾನಗರ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯನದು ರಚಿಸದವುದ್ದ.

ಆಧಾರ: ಕಮ್ಮತದಿ ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು

ಮೆೇಲ್ಪನ ಕ ೇಷಿಕದ್ಲ್ಪಿ ತ ೇರಿಸಿರದವಂತ ಶಾಸನಗಳು ೭೪ನೇ ಸಂವಿಧಾನದ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ
ನಿಬಂಧನಗಳನದು ಅನದಪಾಲನ ಮಾಡಿವ್. ಸಂವಿಧಾನದ್ ನಿಬಂಧನಗಳನದು ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮ ಲಕ
ಅನದಪಾಲನ ಮಾಡಿದಾುಗ ಯ ಅದ್ದ ಪರಿಣಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಾಗತಗ ಳಳದಿದ್ುರ ವಿಕೇಂದಿರೇಕರಣವು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ ಎಂಬದದ್ದ ಖಾತಿರಯಾಗದವುದಿಲಿ. ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧನಗಳು
ನಿಣಾಯಾತಮಕ ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ್ ಬಂಬಲ್ಪಸಿರಲ್ಪಲಿವ್ಾದ್ುರಿಂದ್ ೭೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮ ಲ ಉದುೇಶ
ಫಲಪರದ್ವ್ಾಗಿರಲ್ಪಲಿ ಎಂಬದದ್ನದು ಲ್ಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ್ ಗಮನಿಸಿತದ. ಮದಂದಿನ ಅಧಾಯಯದ್ಲ್ಪಿ
ಚಚಿಾಸಿದ್ಂತ, ಇದ್ದ ಪರಮದಖವ್ಾಗಿ ಪರಕಾಯಾಗಳನದು ವಗಾಾಯಸದವುದ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಿಂತ ಮತದಿ
ವಿಕೇಂದಿರೇಕರಣವನದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಾಗತಗ ಳಿಸಲದ ಯದಕಿವ್ಾದ್ ಸಂಸ್ೆಗಳ
ಕಾಯಾವಿಧಾನವನದು ರಚಿಸದವ ವಿಷಯದ್ಲ್ಪಿ ನಿಜ್ವ್ಾಗಿದ.
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IV

4
4.1

ಪ್ರ

ಹಿ ು

ವ ತ ಸ್ಥ ತಿ

೭೪ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯದ ೧೨ನೇ ಅನದಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ ೧೮ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಪರಕಾಯಿಗಳನದು ನಿರ್ಿಹಿಸಲದ ಮತ್ದು ಯೇಜನಗಳನದು
ಕಾಯಿಗತ್ಗೂಳಿಸಲದ ಅಧಿಕಾರರ್ನದು ಹೂಂದ್ಬೇಕಾಗಿರದತ್ುದ. ಕಎಮ್ಸಿ/ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಗ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದರ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ೧೮ ಪರಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗಿುಶಾಮಕ ಸ್ೇವಯನದು
ಹೂರತ್ದ ಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ್ ೧೭ನದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ರ್ಗಾಿಯಿಸಿತ್ದು.
ಷ್ಟ ೪.೧ರಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಿರದರ್ಂತ ೧೭ ಪರಕಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳಲ್ಲಿ ೧೨ ಕಡ್ಾಾಯ ಮತ್ದು ೫
ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ುರ್ು ಮತ್ದು ಇತ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನದಕರಮವಾಗಿ ೧೧ ಮತ್ದು ೬
ಆಗಿತ್ದು.
ಹಲವಾರದ ಪರಕಾಯಿಗಳ ನಿರ್ಿಹಣಯದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಜೂತಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳು /
ಸಕಾಿರಿ ಇಲಾಖಗಳು ಮಾಡದತಿುದ್ುನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ. ೧೭ ಪರಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರದ
ಪರಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಸಂಪೂರ್ಿ ಜವಾಬಾುರಿ ಇರ್ದುತ್ದ; ಎರಡದ
ಪರಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೇ ಪಾತ್ರವಿರಲ್ಲಲಿ, ಎಂಟದ ಪರಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿೇಮಿತ್ ಪಾತ್ರವಿರ್ದುತ್ದ, ಮೂರದ
ಪರಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲ ಅನದಷ್ಾಾನ ಸಂಸ್ಥಗಳಾಗಿದ್ುರ್ು ಹಾಗೂ ಒಂದ್ದ ಪರಕಾಯಿಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ
ಅರ್ುಗಳು ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿದಾಗಿಯೂ, ಅನದಷ್ಾಾನ ಸಂಸ್ಥಗಳಾಗಿಯೂ ಅರ್ುಗಳು
ಕಾಯಿ ನಿರ್ಿಹಿಸದತಿುದ್ುರ್ು. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಪರಕಾಯಿವಾರದ ಪಾತ್ರರ್ನದು ಚಿತ್ರ ೪.೧ರಲ್ಲಿ
ಚಿತಿರಸಲಾಗಿದ.
ಚಿತ್ರ 4.1: ಪ್ರ

ವ ು

ಪ ತ್ರ
ದ್ವಿಪ ತ್ರ, ೧

ುಷ್ ಠ

ಪ ತ್ರ, 3
ಏ ೈ ಜವ ಬ್ ಾರಿ, 3

ಯ

ಸ್ಥ ಮಿತ್ ಪ ತ್ರ, 8

ದ ಪ ತ್ರ ಲ್ಲ,
2

ವಿವಿಧ್ಪಾರಧಿಕಾರಗಳಿಂದ್್ರ್ಗಾಿಯಿಸಲಾದ್್ಪರಕಾಯಿಗಳ್ವಾಸಥವಿಕ್ಅನದಷ್ಾಾನ್ಹಾಗೂ್ಇತ್ರರ್
ಜೂತಯಲ್ಲಿ್ನಿರ್ಿಹಿಸಗೂಳುುತಿುರದರ್್ಪರಕಾಯಿಗಳನದು್ ಷ್ಠ -೪.೧ರಲ್ಲಿ್ವಿರ್ರಿಸಲಾಗಿದ.
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೨೦೨೦ನ
ಷ್ಟ -4.1: ಪ್ರ

ರಮ
ಖ್
1

2

3

4

5

6

ಪ್ರ
( )/

ಷ್ ದ

ುಷ್ ಠ ದ ವ

ು ಡ್ ಾ
ವ ಚನ ತ್ಮ ( )

ದ್ವ
ಸ್ಥ ತಿ

ಖ್ . 2
ುು ತ

ಚಟು ಟಿ

ರಿ ು
ು

ತ್:ಖ್ತ

ುಷ್ ಠ ದ ವ

ಸ್ಥ ತಿ

ಗ
ಪ್
ವ ಪ್ತತಯಿ ು ಪ್ರ
ು
ಶರ್ಗಳನದು್ಹೂಳುರ್ುದ್ದ್ಮತ್ದು್ ಶವಾಗಾರ, ಸಮಶಾನ್ಮತ್ದು್ವಿದ್ದಯತ್್
ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು ಈ ಪರಕಾಯಿರ್ನದು
ಸಮಶಾನಗಳು;್ ಶರ್ಗಳ್ ದ್ಹನ, ಶವಾಗಾರಗಳ್ನಿಮಾಿರ್್ಹಾಗೂ್
ಮಾಡಲದ ಸಂಪೂರ್ಿ ಜವಾಬಾುರರದ.
ರದದ್ರಭೂಮಿ್( )
ಕಾಯಾಿಚರಣ್ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಣ
ದ್ನಗಳ್ದೂಡಿಾ, ಪಾರಣಿ್
ಅಲದಾಡದರ್ುಗಳನದು್ಹಿಡಿಯದರ್ುದ್ದ್
ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು್ಈ್ಪರಕಾಯಿರ್ನದು್
ಹಿಂಸ್ಯನದು್ತ್ಡ್ಯದರ್ುದ್ದ
ಮತ್ದು್ಕೂಡಿ್ಹಾಕದರ್ುದ್ದ
ಮಾಡಲದ್ಸಂಪೂರ್ಿ್ಜವಾಬಾುರರದ
( )
ಗಭಿನಿರೂೇಧಕ್ಮತ್ದು್ರೇಬಿಸ್್
ರೂೇಗನಿರೂೇಧಕ್ಕೂಡದರ್ುದ್ದ
ಪಾರಣಿಗಳ್ಸದರಕ್ಷತಯನದು್
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸದರ್ುದ್ದ
ಕಸ್ಾಯಿಖಾನಗಳ್ಹಾಗೂ್
ಪಾರಣಿಗಳ್ಮತ್ದು್ಮಾಂಸದ್್
ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು್ಈ್ಪರಕಾಯಿರ್ನದು್
ಚಮಿ ಹದ್್ಮಾಡದರ್್
ಗದರ್ಮಟಟರ್ನದು್ಖಚಿತ್ಪಡಿಸದರ್ುದ್ದ
ಮಾಡಲದ್ಸಂಪೂರ್ಿ್ಜವಾಬಾುರರದ
ಕಾಖಾಿನಗಳ್ನಿಯಂತ್ರರ್್( ) ತಾಯಜಯದ್್ವಿಲೇವಾರಿ
ಕಸ್ಾಯಿಖಾನಗಳ್ಕಾಯಾಿಚರಣ್
ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಣ
ಗ ಪ ತ್ರ ದ ಪ್ರ
ು
ಪಟಟರ್್ಯೇಜನ್
ಮಾಸಟರ್ಪಾಿನ್/ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ್
ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ/ ನಗರ ಯೇಜನಾ
ಒಳಗೂಂಡಂತ್ನಗರ್
ಯೇಜನಗಳು/ರ್ಲಯ್
ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಸಟರ್ಪಾಿನ್
ಯೇಜನ್( )
ಯೇಜನಗಳನದು್ತ್ಯಾರಿಸದರ್ುದ್ದ
ಸಿದ್ುಪಡಿಸದತಿದ್ುರ್ು.್ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳ್
ಸದ್ಸಯರದ್ಮತ್ದು್ಕಾಯಿನಿರ್ಿಹಣಾ್
ಮದಖಯಸಥರನದು್ಯೇಜನಾ್ಪಾರಧಿಕಾರಕಕ್
ನಾಮಕರರ್್ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದ.
ಮಾಸಟರ್ಪಾಿನ್್ನಿಯಮಗಳನದು್
ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ/ ನಗರ ಯೇಜನಾ
ಜಾರಿಗೂಳಿಸದರ್ುದ್ದ
ಪಾರಧಿಕಾರಗಳಿಂದ್್ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲಾಗದರ್ುದ್ದ.
ಕಟಟಡಗಳ್ಉಪ್ಕಾನೂನದಗಳನದು್ಮತ್ದು್ ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳ್ಪಾತ್ರ್ಕಟಟಡಗಳ್
ಪರವಾನಗಿಗಳನದು್ಜಾರಿಗೂಳಿಸದರ್ುದ್ದ
ಪರವಾನಗಿ್ವಿತ್ರಿಸದರ್ುದ್ದ್ಮತ್ದು್
ನವಿೇಕರಿಸದರ್ುದ್ಕಕ್ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿತ್ದು.
ಸಮೂಹ್ರ್ಸತಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ್ಪರದೇಶಗಳ್ ಸಮೂಹ್ರ್ಸತಿಗಳಿಗಾಗಿ್ಫಲಾನದಭವಿಗಳನದು್
ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ
ಗದರದತಿಸದರ್ುದ್ದ್ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳ್
ಕಾಯಿವಾಗಿತ್ದು.
ಕೂಳಗೇರಿ್ ಸದಧಾರಣ್ ಮತ್ದು್ ಫಲಾನದಭವಿಗಳನದು್ಗದರದತಿಸದರ್ುದ್ದ
ಕೂಳಗೇರಿ್ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ್ಮತ್ದು್
ಮೇಲುಜಿಗೇರಿಸದರ್ುದ್ದ ( )
ಮೇಲುಜೇಿಗೇರಿಸದರ್ುದ್ರಲ್ಲಿ ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್
ಕೈಗಟದಕದರ್್ಬಲಯಲ್ಲಿ್ರ್ಸತಿ
ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ಪಾತ್ರವಿಲಿ.
ಮೇಲುಜೇಿಗೇರಿಸದರ್ುದ್ದ
ಆರ್ಥಿಕ್ಮತ್ದು್ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್
ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಗಾಗಿ್ಯೇಜನಗಳು
( )

ು
ಲ್
ುಷ್ ಠ ಗ
ಆರ್ಥಿಕ್ಚಟದರ್ಟಿಕಗಳಿಗಾಗಿ್
ಕಾಯಿಕರಮಗಳ್ಅನದಷ್ಾಾನ್
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಗಾಗಿ್
ಕಾಯಿನಿೇತಿಗಳು
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ು
ು
ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು-ರಾಜಯ್ಹರ್ಕಾಸದ್
ಆಯೇಗದ್್ಮದಕುನಿಧಿ್ಮತ್ದು್ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್
ಸಂಸ್ಥಗಳ್ಸವಂತ್್ಆದಾಯ್ಎರಡರಲೂಿ್ಶೇಕಡ್ಾ್
೩೪.೩೫ರಷ್ದಟ್ಹರ್ರ್ನದು್ಕಾಯಿುರಿಸದರ್್ಮೂಲಕ್

ರಮ
ಖ್

7

8

9

ಪ್ರ
( )/

ು ಡ್ ಾ
ವ ಚನ ತ್ಮ ( )

ಚಟು ಟಿ

ು

ವಿಕಲಚೇತ್ನ್ಮತ್ದು್
ಬದರ್ದಿಮಾಂದ್ಯರನದು್
ಒಳಗೂಂಡಂತ್ಸಮಾಜದ್್
ದ್ದಬಿಲ್ರ್ಗಿದ್ರ್ರ್
ಹಿತಾಸಕಿುಯನದು್
ಕಾಪಾಡದರ್ುದ್ದ ( )

ಫಲಾನದಭವಿಗಳನದು್ಗದರದತಿಸದರ್ುದ್ದ

ನಗರ್ಬಡತ್ನ್ನಿಮೂಿಲನ್
( )

ಫಲಾನದಭವಿಗಳನದು್ಗದರದತಿಸದರ್ುದ್ದ
ಜಿೇರ್ನೂೇಪಾಯ್ಮತ್ದು್ಉದೂಯೇಗ
ಬಿೇರ್ದಬರ್ದ್ಮಾರಾಟಗಾರರದ

ುಷ್ ಠ ದ ವ

ಟ್ೈಸ್ೈಕಲ್ನಂತ್ಹ್ಉಪಕರರ್ಗಳನದು/
ಪರಯೇಜನಗಳನದು್ಒದ್ಗಿಸದರ್ುದ್ದ
ರ್ಸತಿ್ಕಾಯಿಕರಮಗಳು
ವಿದಾಯರ್ಥಿವೇತ್ನಗಳು

ದ್ವಿಪ ತ್ರ
ದ್ವ ು ಪ್ರ
ರಸ್ಗ
ು ಳ್ನಿಮಾಿರ್್ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಣ

13

ಸ್ಥ ತಿ

ರ್ಸತಿ, ಉದೂಯೇಗ, ಆರೂೇಗಯ, ಶಿಕ್ಷರ್ ಮತ್ದು್
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಿಗಳಂತ್ಹ್ಕ್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಯರ್
ಯೇಜನಗಳನದು್ಅನದಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸದರ್ುದ್ದ.
ವೈಯಕಿುಕ ಕಲಾಯರ್ ಚಟದರ್ಟಿಕಗಳು ಮತ್ದು
ಸಮದದಾಯದ್್ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಯ ನಡದವ 40:60
ಅನದಪಾತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗ ಶೇಕಡ್ಾ
24.10, ಇತ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದ್ದಬಿಲ್
ರ್ಗಿಗಳಿಗ ್ಶೇಕಡ್ಾ್7.25 ಮತ್ದು ಶೇಕಡ್ಾ್
೩ರಷ್ದಟ್ವಿಭಿನು ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿರ್ುಳುರ್ರಿಗ ಹರ್ರ್ನದು
ಹಂಚಿಕ್ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದ. ಈ ಯೇಜನಗಳ
ಅನದಷ್ಾಾನಕಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು್
ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನದು್ನಿೇಡದತ್ುದ.
ಸಮಾಜಕಲಾಯರ್್ಇಲಾಖ-ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ್ಮತ್ದು್
ಇತ್ರ್ದ್ದಬಿಲ್ರ್ಗಿದ್್ಜನಗಳ್ಕಲಾಯರ್್
ಕಾಪಾಡದರ್ುದ್ದ, ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಳ್ಸ್ಾಮಾಜಿಕಆರ್ಥಿಕ್ಮತ್ದು್ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ಉನುತಿಗಾಗಿ್ವಿವಿಧ್
ಕಾಯಿಕರಮಗಳನದು್ಮತ್ದು್ಯೇಜನಗಳನದು್
ಅನದಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸದರ್ದ್ದ, ವಿಶೇಷ್್ಘಟಕ
ಯೇಜನ ಮತ್ದು್ಗಿರಿಜನ್ಉಪಯೇಜನ್
ಅನದಷ್ಾಾನ, ವಿವಿಧ್ವಿದಾಯರ್ಥಿವೇತ್ನಗಳು್ಮತ್ದು್
ವಿದಾಯರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ್ನಿರ್ಿಹಣ.
ರಾಜಯ ಇಲಾಖಗಳಾದ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯರ್,
ಬದಡಕಟದಟ ಕಲಾಯರ್, ವಿಭಿನು ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿದ್ ಮತ್ದು
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರರ್ ಹಾಗೂ
ರಾಜಿೇವ್ ಗಾಂಧಿ ಗಾರಮಿೇರ್ ರ್ಸತಿ
ನಿಗಮದ್ಂತ್ಹ ಅಂಗಸಂಸ್ಥ ಈ ಪರಕಾಯಿಗಳಿಗ
ಜವಾಬಾುರರಾಗಿದ್ುರ್ು. ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್
ಸಂಸ್ಥಗಳು ಕೇರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ದು ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರದ್ ಯೇಜನಗಳನದು
ಅನದಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸದರ್ ಒಂದ್ದ ಅಂಗವಾಗಿದ್ುರ್ು.
ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು –್ರಾಜಯ್ಹರ್ಕಾಸದ್
ಆಯೇಗ್ಮತ್ದು್ಸವಂತ್್ನಿಧಿಯ್ಮೂಲಕ್
ಕೈಗೂಳುುರ್್ಕಲಾಯರ್್ಯೇಜನಗಳು.
ಕೌಶಲಯ್ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತ್ಮತ್ದು್
ಜಿೇರ್ನೂೇಪಾಯ ಇಲಾಖ- ಕೇಂದ್ರ್ಮತ್ದು್
ರಾಜಯ್ಸಕಾಿರದ್್ಯೇಜನಗಳು

೨೦೨೦ನ
ರಮ
ಖ್

10
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ಪ್ರ
ು ಡ್ ಾ
( )/ ವ ಚನ ತ್ಮ ( )
ರಸ್ಗ
ು ಳು್ಮತ್ದು್ಸ್ೇತ್ದವಗಳು್
( )

ಷ್ ದ

ದ್ವ

ಖ್ . 2
ಚಟು ಟಿ

ು

ುಷ್ ಠ ದ ವ

ಸ್ೇತ್ದವಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು,
ಮೇಲದಸ್ೇತ್ದವಗಳು್ಮತ್ದು
ಕಾಲದದಾರಿಗಳ ನಿಮಾಿರ್ ಮತ್ದು
ನಿರ್ಿಹಣ

ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು ತ್ಮಮ
ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿರದರ್ ರಸ್ಗ
ು ಳು, ಸ್ೇತ್ದವಗಳು,
ಚರಂಡಿಗಳು, ಮೇಲದಸ್ೇತ್ದವಗಳು ಮತ್ದು
ಕಾಲದದಾರಿಗಳ ನಿಮಾಿರ್ ಮತ್ದು
ನಿರ್ಿಹಣಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ ಪಾತ್ರ
ರ್ಹಿಸಿದಾುಗೂಯ, ಅರ್ುಗಳು ರಾಜಯದ್
ನಗರೂೇತಾಥನ ಯೇಜನಯಡಿ
ಯೇಜನಗಳನದು ಅನದಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸದರ್ ಅಗತ್ಯತ
ಇರ್ದುತ್ದ. ನಗರೂೇತಾಥನ ಯೇಜನಯಡಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನದು ಕೌನಿಿಲಗಳು
್ ಅನದಮೇರ್ದಸಿದ್
ಕಿರಯಾ ಯೇಜನಗಳನದು ಜಿಲಾಿ ಮತ್ದು ರಾಜಯ
ಸಮಿತಿಗಳ ಅನದಮೇದ್ನಯ ನಂತ್ರವೇ
ಕಾಯಿಗತ್ಗೂಳಿಸಬೇಕಿದ್ುರಿಂದ್ ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್
ಸಂಸ್ಥಗಳ ಸ್ಾವಯತ್ುತಯಲ್ಲಿ ಕೂರತ ಇರ್ದುತ್ದ. ಈ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನದು ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲಾಿ
ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಕೂೇಶ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ
ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ.
ಜ ತ
ಲ ನಿ ಹಿ ು ಪ್ರ
ು
ಭೂಬಳಕಯ್ನಿಯಂತ್ರರ್ಗಳನದು್
ಪಾರರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ್ಕಂದಾಯ್ಇಲಾಖಗ್
ರ್ಹಿಸಲಾಗಿತ್ದು. ಆದ್ರ್ಕಟಟಡಗಳ್
ನಿಮಾಿರ್ರ್ನದು್ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ್ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು,
ಬಿಡಿಎ, ಕನಾಿಟಕ್ರಾಜಯ್ಅಗಿುಶಾಮಕ್ಮತ್ದು್
ತ್ದತ್ದಿಸ್ೇವಗಳಂತ್ಹ್ಸಂಸ್ಥಗಳು್ಮತ್ದು್ನಗರ್
ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು್ನಿಯಂತಿರಸದತಿುದ್ುರ್ು. ನಗರ್
ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳ್ಪಾತ್ರ್ಕಟಟಡ್
ಪರವಾನಗಿಗಳನದು್ನಿೇಡದರ್ುದ್ದ್ಮತ್ದು್ಕಟಟಡ್
ಉಪ್ಕಾನೂನದಗಳ್ಜಾರಿಗೂಳಿಸದವಿಕಗ್
ಸಿೇಮಿತ್ಗೂಂಡಿತ್ದು.
ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳು ಆಸಿುಗಳನದು ನಿಮಿಿಸದರ್
ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ಹೂಂರ್ದದ್ುರ್ು.್ನಗರ್
ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರರ್ು ಕಾಯಾಿಚರಣ
ಮತ್ದು ನಿರ್ಿಹಣಗ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿತ್ದು. ಕನಾಿಟಕ
ನಗರ ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತ್ದು ಒಳಚರಂಡಿ
ಮಂಡಳಿ ತ್ನಗ ರ್ಹಿಸಲಾಗಿದ್ು ೧೦4 ನಗರ್

ಸ್ಥ ಮಿತ್ ಮತ್ುತ/ ಥವ ರ ಜ ಇಲ ಖ್
ಮತ್ುತ/ ಥವ
ಭೂಬಳಕ್ನಿಯಂತ್ರರ್್ಮತ್ದು್ ಭೂಬಳಕಯನದು್ನಿಯಂತಿರಸದರ್ುದ್ದ
ಕಟಟಡಗಳ್ನಿಮಾಿರ್
ಕಟಟಡದ್್ಯೇಜನ/ಎತ್ುರದ್್
್( )
ಕಟಟಡಗಳನದು್ಅನದಮೇರ್ದಸದರ್ುದ್ದ
ಅಕರಮ್ಕಟಟಡಗಳನದು್ನಲಸಮ್
ಮಾಡದರ್ುದ್ದ

ಗೃಹಬಳಕ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ದು
ವಾಣಿಜಯ ಉದುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ
ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ ( )

4

ಸ್ಥ ತಿ

ನಿೇರದ್ಸರಬರಾಜದ
ಸಂಪಕಿಗಳನದು್ಒದ್ಗಿಸದರ್ುದ್ದ
ಕಾಯಾಿಚರಣ್ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಣ
ಶದಲಕಗಳ್ಸಂಗರಹಣ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳು: ಹದಬಬಳಿು-ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬದರಗಿ ಮತ್ದು ಶಿರ್ಮಗಗ; ನಗರಸಭಗಳು: ಚನುಪಟಟರ್, ಮಂಡಯ,
ರಾಮನಗರ ಮತ್ದು ವಿಜಯಪದರ; ಪದರಸಭಗಳು: ಕದಶಾಲನಗರ ಮತ್ದು ರಾಬರ್್ಿಸನ್ಪೇರ್್.
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ಸ್ಥ ತಿ

ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣ ಮತ್ದು
ನಿರ್ಿಹಣಯಲ್ಲಿ ತೂಡಗಿಸಿಕೂಂಡಿದ್ುರ್ು.
ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ಆರೂೇಗಯ,
ಆಸಪತರಗಳ, ಔಷ್ಧಾಲಯಗಳ್ನಿರ್ಿಹಣ ಆರೂೇಗಯ ಮತ್ದು ಕದಟದಂಬ ಕಲಾಯರ್
ನೈಮಿಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮತ್ದು
ಇಲಾಖಯದ ಆಸಪತರಗಳು ಮತ್ದು
ರೂೇಗನಿರೂೇಧಕ/ ವಾಯಕಿಿನೇಷ್ನ
ಘನತಾಯಜಯ ನಿರ್ಿಹಣ ( )
ಔಷ್ಧಾಲಯಗಳನದು ನಿರ್ಿಹಿಸದರ್ಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್
ಜನನ ಮತ್ದು ಮರರ್ಗಳ ನೂೇಂದ್ಣಿ
ಪಾತ್ರ ರ್ಹಿಸಿದ್ುರಿಂದ್ ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ಆರೂೇಗಯಕಕ
ಸ್ಾಂಕಾರಮಿಕ ಕಾಯಿಲಯಿಂದ್ ಪ್ತೇಡಿತ್
ಸಥಳಗಳ್ಸವಚಛತ್ಮತ್ದು್ಸ್ೂೇಂಕದಮದಕು್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್
ಸಂಸ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿತ್ದು. ಬಿಬಿಎಮ್ಪ್ತ
ಗೂಳಿಸದರ್ುದ್ದ
ಮತ್ದು ಹಚ್ಡಿಎಮ್ಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹರಿಗ
ಘನತಾಯಜಯ ನಿರ್ಿಹಣ
ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ಮಾರದಕಟ್ಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಆಸಪತರಗಳನದು ಹೂಂರ್ದದ್ುರ್ು. ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್
ಸಂಸ್ಥಗಳು ರಾಜಯ ಇಲಾಖಯಂರ್ದಗ
ಮತ್ದು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ
ರೂೇಗನಿರೂೇಧಕ/ವಾಯಕಿಿನೇಷ್ನ
ಕಾಯಿಕರಮಗಳನದು ಕೈಗೂಂಡಿದ್ುರ್ು.
ಸ್ಾಂಕಾರಮಿಕ ಕಾಯಿಲಯಿಂದ್ ಬಾರ್ದತ್ವಾಗಿದ್ು
ಪರದೇಶಗಳ ಸವಚಛತ ಮತ್ದು ಸ್ೂೇಂಕದ ನಿವಾರಣಗ,
ಘನತಾಯಜಯ ನಿರ್ಿಹಣ ಮತ್ದು ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ
ಮಾರದಕಟ್ಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಮತ್ದು
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಗ ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು
ಜವಾಬಾುರರಾಗಿದ್ುರ್ು.
ನಗರ್ರ್ನ್ನಿಮಾಿರ್,್
ಅರಣಿಯೇಕರರ್
ಈ ಕಾಯಿರ್ನದು ನಿರ್ಿಹಿಸದರ್ಲ್ಲಿ ಅರರ್ಯ
ಪರಿಸರ್ಸಂರಕ್ಷಣ್ಮತ್ದು್
ಇಲಾಖ ಮಹತ್ವದ್ ಪಾತ್ರರ್ನದು ರ್ಹಿಸಿತ್ದು.
ಹಸಿರದಕರರ್
ಜಿೇವಿ್ಪರಿಸರ್ಅಂಶಗಳ್
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರರ್ಯ
ಜಾಗೃತಿಗಳನದು್ಮೂಡಿಸದರ್ುದ್ದ
ಸಂರ್ಧಿನ್( )
ಪರಿಸರ್ಸಂರಕ್ಷಣ್ಮತ್ದು್ಜಿೇವಿ್ಪರಿಸರ್ ಇಲಾಖಯ ಜೂತಗ ಅರಣಿಯೇಕರರ್ ಮತ್ದು
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸದರ್ ಕಲಸಗಳನದು ಕೈಗೂಂಡರ್ು.
ಅಂಶಗಳ್ಸಂರ್ಧಿನ
ಜಲಮೂಲಗಳಂತ್ಹ್ಇತ್ರ್ನೈಸಗಿಿಕ್ ಪರಿಸರ್ಸಂರಕ್ಷಣ್ಮತ್ದು್ಜಿೇವಿ್ಪರಿಸರ್
ಅಂಶಗಳ್ಸಂರ್ಧಿನ ಅರರ್ಯ ಇಲಾಖಯ
ಸಂಪನೂಮಲಗಳ್ನಿರ್ಿಹಣ
ರ್ಶದ್ಲ್ಲಿಯೆ ಇರ್ದುತ್ದು.
ಉದಾಯನರ್ನಗಳು, ತೂೇಟಗಳು, ಉದಾಯನರ್ನಗಳು್ಹಾಗೂ್ತೂೇಟಗಳ್
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳಿಗ ಈ ಪರಕಾಯಿರ್ು
ಆಟದ್ ಮೈದಾನಗಳಂತ್ಹ
ನಿಮಾಿರ್
ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ ಕಾಯಿವಾಗಿತ್ದು ಹಾಗೂ
ನಗರ ಸ್ೌಲಭಯ ಮತ್ದು
ಇತ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ
ಕಾಯಾಿಚರಣ್ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಣ
ಸ್ೌಕಯಿಗಳನದು
ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ಕಾಯಿವಾಗಿತ್ದು.
ಒದ್ಗಿಸದರ್ುದ್ದ ( ) ( )
ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳು – ಉದಾಯನರ್ನಗಳ,
ತೂೇಟಗಳ, ಆಟದ್್ಮೈದಾನಗಳ್
ಕಾಯಾಿಚರಣ್ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಣ್ಹಾಗೂ್
ಆಟದ್್ಮತ್ದು್ವಾಯಯಾಮಗಳ್
ಉಪಕರರ್ಗಳನದು್ಸ್ಾಥಪ್ತಸದರ್ುದ್ದ
ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು – ರ್ಸತಿ್
ಬಡ್ಾರ್ಣಗಳ್ಅನದಮೇದ್ನಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ್
ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ಉದಾಯನರ್ನಗಳು ಮತ್ದು ಆಟದ್
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ಖ್
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ು

ುಷ್ ಠ ದ ವ
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ಸ್ಾಂಸೃತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮತ್ದು್ ಶಾಲಗಳು್ಮತ್ದು್ಶಿಕ್ಷರ್
ಸ್ೌಂದ್ಯಿ್
ಅಂಶಗಳ್ ಜಾತರಗಳು್ಮತ್ದು್ಉತ್ಿರ್ಗಳು
ಸಂರ್ಧಿನ ( )
ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ್ಕಟಟಡಗಳು/ ಸಂಸ್ಥಗಳು
ಪರಂಪರ/ಪದರಾತ್ನವಾದ್ದ್ದು
ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ್ಸಥಳಗಳನದು್
ಸದಂದ್ರಗೂಳಿಸದರ್ುದ್ದ

16

ಜನನ್ಮರರ್ಗಳ್ನೂೇಂದ್ಣಿ್ ಮಾಹಿತಿ್ಪಡ್ಯಲದ್ಆಸಪತಗ
ರ ಳು/
ಸ್ೇರಿದ್ಂತ್ಇತ್ರ್ಪರಮದಖ್
ಶವಾಗಾರಗಳ ಂರ್ದಗ್ಸಮನವಯ್
ಅಂಕಿ್ಅಂಶಗಳು ( )
ಮಾಡದರ್ುದ್ದ
ದ್ತ್ುಸಂಚಯರ್ನದು್ನಿರ್ಿಹಿಸದರ್ುದ್ದ್
ಮತ್ದು್ಪರಿಷ್ಕರಿಸದರ್ುದ್ದ

17

ಬಿೇರ್ದ ರ್ದೇಪ, ವಾಹನ
ನಿಲದಗಡ್ ಸಥಳಗಳು, ಬಸ್
ನಿಲಾುರ್, ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ
ಶೌಚಾಲಯದ್ಂತ್ಹ ಮೂಲ
ಸ್ೌಲಭಯಗಳನದು ಒದ್ಗಿಸದರ್ುದ್ದ
( )

18

ಅಗಿುಶಾಮಕ್ಸ್ೇವಗಳು

ಬಿೇರ್ದರ್ದೇಪಗಳ್ಸ್ಾಥಪನ್ಮತ್ದು್
ನಿರ್ಿಹಣ
ವಾಹನ್ನಿಲದಗಡ್್ಸಥಳಗಳ್ನಿಮಾಿರ್್
ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಣ
ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ್ಶೌಚಾಲಯಗಳ್
ನಿಮಾಿರ್್ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಣ
ಬಸ್್ಮಾಗಿಗಳನದು್ನಿಧಿರಿಸದರ್ುದ್ದ್
ಮತ್ದು್ಕಾಯಾಿಚರಣ್ಮಾಡದರ್ುದ್ದ
ಗ
ಣಯ ದ ಪ್ರ
ಅಗಿುಶಾಮಕ್ದ್ಳಗಳನದು್ಸ್ಾಥಪ್ತಸದರ್ುದ್ದ್
ಮತ್ದು್ನಿರ್ಿಹಿಸದರ್ುದ್ದ
ಎತ್ುರದ್್ಕಟಟಡಗಳಿಗ್ಸಂಬಂರ್ದಸಿದ್ಂತ್
ಅಗಿುಶಾಮಕ್ಎನ್ಒಸಿ/ ಅನದಮೇದ್ನ್
ಪರಮಾರ್ಪತ್ರರ್ನದು್ನಿೇಡದರ್ುದ್ದ

ಆಧಾರ: ಕಎಮ್ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕಾಯೆುಗಳು
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ಸ್ಥ ತಿ

ಮೈದಾನಗಳಿಗಾಗಿ್ಬಡ್ಾರ್ಣಯ್ಒಟದಟ
ಪರದೇಶದ್ ಶೇಕಡ್ಾ 15ಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ್ಂತ್
ಮತ್ದು ನಾಗರಿಕ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಿಗಾಗಿ್ಬಡ್ಾರ್ಣಯ್
ಒಟದಟ ಪರದೇಶದ್ ಶೇಕಡ್ಾ 10ಕಿಕಂತ್
ಕಡಿಮಯಿಲಿದ್ ಹಚದುರ್ರಿ ಪರದೇಶರ್ನದು್
ಮಿೇಸಲ್ಲಡದರ್ುದ್ದ.
ಶಾಲಗಳು ಮತ್ದು ಶಿಕ್ಷರ್ರ್ನದು ಶಿಕ್ಷರ್
ಇಲಾಖಯದ ನಿರ್ಿಹಿಸಿತ್ದು. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಥಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಬಿಎಮ್ಪ್ತ ಮಾತ್ರ ಶಾಲಗಳನದು
ನಡ್ಸದತಿುತ್ದು. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರದ್ ಇಲಾಖಗಳಾದ್ ಕನುಡ ಮತ್ದು
ಸಂಸೃತಿ, ಪದರಾತ್ತ್ವ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ
ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ ಜೂತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ
ಸಥಳಗಳನದು ಸದಂದ್ರಗೂಳಿಸದರ್ುದ್ದ ಹಾಗೂ
ಜಾತರಗಳನದು ಮತ್ದು ಉತ್ಿರ್ಗಳನದು
ಆಯೇಜಿಸದತಿುದ್ುರ್ು.
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು್ಹಾಗೂ್ಆರೂೇಗಯ್
ಮತ್ದು್ಕದಟದಂಬ್ಕಲಾಯರ್್ಇಲಾಖ್ಉಭಯರೂ್
ಜನನ್ಮತ್ದು್ಮರರ್ಗಳ್ದ್ತ್ುಸಂಚಯರ್ನದು್
ನಿರ್ಿಹಿಸದತಿುದ್ುರ್ು. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು್
ಜನನ್ಮತ್ದು್ಮರರ್್ಪರಮಾರ್್ಪತ್ರಗಳನದು್
ನೂೇಂದಾಯಿಸಿ್ವಿತ್ರಿಸದತ್ುವ.
ವಾಹನಗಳ ನಿಲದಗಡ್ ಮತ್ದು ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನದು ನಿಮಾಿರ್ ಮಾಡದರ್ುದ್ದ
ಮತ್ದು ನಿರ್ಿಹಿಸದರ್ುದ್ದ ಹಾಗೂ
ಬಿೇರ್ದರ್ದೇಪಗಳನದು ನಿರ್ಿಹಿಸದರ್
ಉಸದುವಾರಿಯನದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು
ಮಾಡದತಿುದ್ುರ್ು.
ರಾಜಯ ರಸ್ು ಸ್ಾರಿಗ ನಿಗಮಗಳು ಬಸ್
ನಿಲಾುರ್ಗಳನದು ಒದ್ಗಿಸದರ್
ಕಾಯಿವಾಯಪ್ತುಯನದು ಹಂಚಿಕೂಂಡಿದ್ುರ್ು.
ಈ್ಪರಕಾಯಿರ್ನದು್ಕನಾಿಟಕ್ರಾಜಯ್
ಅಗಿುಶಾಮಕ್ಮತ್ದು್ತ್ದತ್ದಿಸ್ೇವ್ಇಲಾಖ್
ನಿರ್ಿಹಿಸದತಿುದ.

ಶಿಫ ು 1:
ದ್ವರ
ುು
ರಜ
ನಿಣ
ರಮ
ನಿಯ ಜಿ ಲ ದ ಪ್ರ
ಗ
ುಭ ು ದಾ ುು ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸ್ಥ

ಧಿ ು ದೃಷ್ಟಟ
ುು
ಥ ತದ
ತ
ಪ್ ೆ ಪ್ರಿ ತಿ
ುು ತಗದು
ುು
ತ್ ದ.
ಧಪ್ಟಟ ತ
ು
ತ್ ು ಷ್ುಟ
ಿ ತ್ತತ
ುು ರಮ
ುು ತಗದು
ುಬ್ ಗಿದ.

4.2

ೆಗಿ

ಸ್ಥ

ಲ್ು
ಗ
ುು

ು

ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲ ಚಚಿಿಸಿದ್ಂತ, ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು 17 ಪರಕಾಯಿಗಳನದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ
ರ್ಗಾಿಯಿಸಿತ್ದು. ಸೂಕುವಾದ್ ಸಂಸ್ಥಗಳನದು ಸ್ಾಥಪ್ತಸಿದಾಗ ಮತ್ದು ಸಮಪಿಕವಾದ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಿದಾಗ
ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಕಾಯಿಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರದತ್ುದ.
ಷ್ಟ -3.1ರಲ್ಲಿ
ವಿರ್ರಿಸಿರದರ್ ಸ್ಾಂಸಿಥಕ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನದು ಸ್ಾಥಪ್ತಸಲದ 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯದ ಅನದರ್ು
ಮಾಡಿಕೂಟಿಟದ. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಾಂಸಿಥಕ ಕಾಯಿವಿಧಾನದ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವರ್ನದು ಈ ವಿಭಾಗರ್ು
ಚಚಿಿಸದತ್ುದ.

4.2.1

ರ ಜ ಚುನ

ಣ ಆಯ

ರಾಜಯ ಚದನಾರ್ಣಾ ಆಯೇಗದ್ ಅಧಿಕಾರರ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮತ್ದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಎಲಿ
ಚದನಾರ್ಣಗಳನದು ನಡ್ಸದರ್ುದ್ದ ಮತ್ದು ಅರ್ುಗಳ ಎಲಾಿ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ ಮತ್ದು ನಿಯಂತ್ರರ್ ಹಾಗೂ
ಮತ್ದಾರರ ಪಟಿಟಗಳನದು ತ್ಯಾರಿಸದರ್ುದ್ದ ಒಳಗೂಂಡಿರದತ್ುದ. ಆದ್ರ, ವಾರ್್ಿಗಳ ಗಡಿಯನದು
ಗದರದತಿಸದರ್ ಅಧಿಕಾರ, ಕೌನಿಿಲ್ ಸ್ಾಥನಗಳಿಗ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಮತ್ದು ಮೇಯರ್/ಅಧಯಕ್ಷ, ಉಪಮೇಯರ್/
ಉಪಾಧಯಕ್ಷರ ಸ್ಾಥನಗಳಿಗ ಹಾಗೂ ವಾರ್್ಿಗಳಿಗ ಪಯಾಿಯ ನಿೇತಿಯದ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ್ ಬಳಿಯಿರ್ದುತ್ದ.
ಇದ್ದ ಗಡಿಯನದು ಗದರದತಿಸದರ್ ಮತ್ದು ಚದನಾರ್ಣಾ ಕ್ೇತ್ರಗಳ ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಕಾಯಿರ್ನದು ರಾಜಯ
ಚದನಾರ್ಣಾ ಆಯೇಗಕಕ ರ್ಹಿಸದರ್, ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರರ್ು ಒಪ್ತಪಕೂಂಡಿರದರ್ ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ್
ಸದಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿಗ ಅನದಗದರ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ರ ಮತ್ದು ಪಶಿುಮ
ಬಂಗಾಳ ರಾಜಯಗಳು ವಾರ್್ಿಗಳ ಗಡಿ ಗದರದತಿಸದವಿಕಯನದು ರಾಜಯ ಚದನಾರ್ಣಾ ಆಯೇಗಗಳಿಗ
ರ್ಹಿಸಿವ.
ಮದಂದ್ದರ್ರದ್ದ, ರಾಜಯರ್ು ವಾರ್್ಿಗಳ ಗಡಿ ಗದರದತಿಸದವಿಕಯ ಪರಕಿಯೆ
ರ ಯನದು ವಿಳಂಬಗೂಳಿಸಿತ್ದ ಮತ್ದು
ಇದ್ರಿಂದ್ ಕೌನಿಿಲ ಚದನಾರ್ಣಗಳು ವಿಳಂಬಗೂಂಡರ್ು. 2009 ಮತ್ದು 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಮ್ಪ್ತ
ವಿಷ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂಭವಿಸಿದ. ಪರಸದುತ್ ಬಿಬಿಎಮ್ಪ್ತ ಕೌನಿಿಲ್ನ ಅರ್ಧಿ ಸ್ಪಟಂಬರ 2020ರಲ್ಲಿ
ಮದಕಾುಯಗೂಳುಲ್ಲದ್ುರೂ, ಜನರ್ರಿ ೨೦೨೦ಕಕ ಗಡಿ ಗದರದತಿಸದರ್ ಪರಕಿರಯೆಯನದು ರಾಜಯರ್ು
ತಗದ್ದಕೂಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ರಾಜಯ ಚದನಾರ್ಣಾ ಆಯೇಗದ್ ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿು ದಾವಗ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಉಚಛ ನಾಯಯಾಲಯರ್ು ದ್ಂಡ ವಿಧಿಸದರ್ ಬಗಗ ಸಕಾಿರಕಕ ಎಚುರಿಕ ನಿೇಡಿತ್ದು. ಈ ಎಚುರಿಕ್ನಂತ್ರ್ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರರ್ು ಪಾರರಂಭಿಕ ಅಧಿಸೂಚನಯನದು ಮಾಚ್ಿ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನಯನದು
ಜೂನ್೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಹೂರಡಿಸಿತ್ದ.

ಶಿಫ ು-2: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ವಿಳಂಬ
ಮಾಡುತಿಿರುವುದರಂದ, ಮ ೆ ರಿಯ ಗಿ ಚುನ ಣ ು ಡ್ ು ದ ುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸ್ಥ
ುಲ್ು
ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ರ್ಲಸವನ್ುು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗರ್ೆ ಹಿ ಬ್ ು.
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4.2.1.1 ಪೌ

ಯ ಜನ

ಅನದಚಛೇದ್ ೨೪೩R ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳ ಸಂಯೇಜನಯನದು ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿದ. ಕಎಮ್ ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಸಿ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅನವಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳು ಮತ್ದು ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳು ಚದನಾಯಿತ್
ಕಾಪೂಿರೇಟರ್/ಕೌನಿಿಲರ್ಗಳು, ನಾಮನಿದೇಿಶಿತ್ ಕಾಪೂಿರೇಟರ್/ಕೌನಿವಲರ್ಗಳು, ಪೌರಸಂಸ್ಥಯ
ಭಾಗ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಿವಾಗಿ ಪರತಿನಿಧಿಸದರ್ ವಿಧಾನಸಭಯ ಸದ್ಸಯರದ, ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ್
ಸದ್ಸಯರದ, ಲೂೇಕಸಭಾ ಸದ್ಸಯರದ, ರಾಜಯಸಭಾ ಸದ್ಸಯರದಗಳನದು ಒಳಗೂಂಡಿರದತ್ುದ. ನಾಮನಿದೇಿಶಿತ್
ಸದ್ಸಯರದಗಳಿಗ ಮತ್ದಾನದ್ ಅಧಿಕಾರವಿರದರ್ುರ್ದಲಿ. ಮೇಯರ್/ಅಧಯಕ್ಷರದಗಳನದು ಕೌನಿಿಲರ್ಗಳಿಂದ್ ಆಯೆಕ
ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದ ಮತ್ದು ಸ್ಾಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಅರ್ರಿಗ ನರರ್ು ನಿೇಡದತ್ುವ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳಲ್ಲಿ
ನಾಲದಕ ಸ್ಾಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು5 ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ದ ಸ್ಾಥಯಿ ಸಮಿತಿ ಇರದತ್ುದ.
ಆಯದಕುರದ/ಮದಖಾಯಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಕಾಯಿನಿವಾಿಹಕ ಮದಖಯಸಥರಾಗಿರದತಾುರ.

4.2.1.2

ಮಿ ಲ ತಿ

ಅನದಚಛೇದ್ ೨೪೩T ನೇರ ಚದನಾರ್ಣಯಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ, ಮಹಿಳಯರಿಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂದ್ದಳಿದ್
ರ್ಗಿಗಳಿಗ ಮಿೇಸಲಾತಿಗಳನದು ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿದ. ಕಮ್ಸಿ ಮತ್ದು ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಸಹ ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರರ್ು ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿದ್ ಪಯಾಿ8ಯ ನಿೇತಿಯಂತ ವಿವಿಧ ಕ್ೇತ್ರಗಳಿಗ ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಪರಕಾರ
ಸ್ಾಥನಗಳನದು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡದರ್ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೇಡಿವ. ಮಹಿಳಯರ ಮಿೇಸಲಾತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ
ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಚದನಾರ್ಣ ಮೂಲಕ ಭತಿಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಮತ್ದು ಹಿಂದ್ದಳಿದ್
ರ್ಗಿಗಳ ರ್ಯಕಿುಗಳ ಪರತಿಯಂದ್ದ ಪರರ್ಗಿಕಕ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಿದ್ ಸ್ಾಥನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟರದ್
ಸ್ಾಥನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ್ಾ ೫೦ಕೂಕ ಮಿೇರದ್ಂತ ಸ್ಾಥನಗಳನದು ಮಹಿಳಯರಿಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸತ್ಕಕದ್ದು.
ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ, ಹಿಂದ್ದಳಿದ್ ರ್ಗಿ ಮತ್ದು ಮಹಿಳಯರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿುರಿಸಿದ್ ಸ್ಾಥನಗಳು ನಿಗರ್ದತ್
ಮಾನದ್ಂಡಗಳ ಅನವಯ ಇರದರ್ುದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ ಮತ್ದು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು
ಪರತಿ ಚದನಾರ್ಣಗೂ ಮಿೇಸಲಾತಿ ನಿೇತಿಯ ಪರಕಾರ ಕಾಪೂಿರೇಟರ್/ಕೌನಿಿಲರ್ಗಳ ಸ್ಾಥನಗಳನದು
ಪಯಾಿಯ ಮಾಡದತ್ುದ.

4.2.1.3 ಚುನ ಣ

ಸ್ಥ ತಿ ಮತ್ುತ ೌನಿಿಲ

ಚನ

ಕಎಮ್ಸಿ (ಚದನಾರ್ಣ ಮತ್ದು ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು ೧೯೭೭ ಮತ್ದು ಕಎಮ್
(ಕೌನಿಿಲರ್ಗಳ ಚದನಾರ್ಣ) ನಿಯಮಗಳು, ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿರದರ್ಂತ, ಚದನಾರ್ಣಯನದು ರಾಜಯ
ಚದನಾರ್ಣಾ ಆಯೇಗ ನಡ್ಸಬೇಕದ. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಚದನಾರ್ಣಗಳನದು ಅರ್ಧಿ
ಮದಗಿಯದರ್ ಮದ್ಲೇ ಪೂರ್ಿಗೂಳಿಸಬೇಕದ. ವಿಸಜಿನಯಾದ್ ಸಂದ್ಭಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಜಿನಯಾದ್
ರ್ದನಾಂಕರ್ದಂದ್ ಆರದ ತಿಂಗಳ ಳಗಾಗಿ ಚದನಾರ್ಣಯನದು ನಡ್ಸಬೇಕದ. ಮದಂದ್ದರ್ರದ್ದ, ಭಾರತ್ದ್
ಸಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚಛೇದ್ ೨೪೩U(೩)(ಎ) ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕಎಮ್ಕಾಯೆುಗಳ ನಿಬಂಧನಗಳು,
ಮದ್ಲ ಸಭಯ ರ್ದನಾಂಕರ್ದಂದ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಕಾಪೂಿರೇಟರ್ಗಳಿಗ/ಕೌನಿಿಲರ್ಗಳಿಗ ಐದ್ದ
ರ್ಷ್ಿಗಳ ನಿಗರ್ದತ್ ಅರ್ಧಿಯನದು ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿವ. ರಾಜಯದ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಚದನಾರ್ಣಗಳ
ಸಿಥತಿ ಹಾಗೂ ಕೌನಿಿಲ್ಗಳ ರಚನಯನದು
ಷ್ಟ -೪.೨ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.

5

ತರಿಗ, ಹರ್ಕಾಸದ ಮತ್ದು ಮೇಲಮನವಿ; ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ಆರೂೇಗಯ, ಶಿಕ್ಷರ್ ಮತ್ದು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ; ನಗರ ಯೇಜನ ಮತ್ದು
ಸದಧಾರಣ; ಮತ್ದು ಲಕಕಪತ್ರಗಳು.
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ಖ್

ಲ ಚುನ

ಣ

ಸ್ಥ ತಿ ಮತ್ುತ ೌನಿಿಲ

ಚನ

4

ಹೂಸದಾಗಿ ಸ್ಾಥಪ್ತಸಲಾದ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು (ಪಟಟರ್ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು)

೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ್ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚದನಾರ್ಣ ನಡ್ರ್ದದ್ದು ಮತ್ದು ಕೌನಿಿಲ್ಗಳನದು
ರಚಿಸಿದ್ದು
೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚದನಾರ್ಣಗಳು ನಡ್ಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ರ ವಾರ್್ಿಗಳಲ್ಲಿನ
ಮಿೇಸಲಾತಿ ನಿೇತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಪರಕರರ್ಗಳು ನಾಯಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿರದರ್ುದ್ರಿಂದ್ ನಡ್ರ್ದರಲ್ಲಲಿ.
ಆಗಸಟ್೨೦೧೮-ಜನರ್ರಿ ೨೦೨೦ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ದ್ ಚದನಾರ್ಣಗಳು
ಚದನಾರ್ಣ ನಡ್ರ್ದದ್ದು ಮತ್ದು ಕೌನಿಿಲ್ಗಳನದು ರಚಿಸಿದ್ದು

ಚದನಾರ್ಣಗಳು ನಡ್ರ್ದದ್ುರ್ು, ಆದ್ರ ಮೇಯರ್/ಉಪಮೇಯರ್ ಮತ್ದು

ಅಧಯಕ್ಷ/ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಹದದುಗಳಿಗ ಸಕಾಿರ ಕೈಗೂಂಡ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಪಯಾಿಯ
ಪರಕಿರಯೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ನಾಯಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕರರ್ಗಳು ಇರದರ್ುದ್ರಿಂದ್

280

5
187

3

58

23
192

ಕೌನಿಿಲಗಳು
್ ರಚನಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.

ಆಧಾರ: ರಾಜಯ ಚದನಾರ್ಣಾ ಆಯೇಗ ಮತ್ದು ಪೌರಾಡಳಿತ್ ನಿದೇಿಶನಾಲಯ ಒದ್ಗಿಸಿರದರ್ ಮಾಹಿತಿ.

೨೧೦ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ (೧೮೭+೨೩) ಯಾರ್ುದೇ ಕೌನಿಿಲ್ಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿವಂಬದದ್ನದು
ಮೇಲ್ಲನಿಂದ್ ಗಮನಿಸಬಹದದ್ದ. ಚದನಾಯಿತ್ ಕೌನಿಿಲ್ಗಳ ಅನದಪಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಜಾಪರಭದತ್ವದ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಅಂಶವಾಗಿರದರ್ ನಿಧಾಿರ ಮತ್ದು ಅನದಷ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿ ಚದನಾಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾಲೂಗಳುುವಿಕ ಇಲಿವಾಗಿತ್ದು.
ಇದ್ಲಿದ, ಕೌನಿಿಲ್ಗಳಿಲಿದ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳನದು ನಾಗರಿೇಕರದ ಹೂಣಗಾರರನಾುಗಿ
ಮಾಡಲಾಗದರ್ುರ್ದಲಿ. ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಈ ೨೧೦ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನದು6
ನೇಮಿಸಿರದರ್ುದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲದ
ಅಧಿಸೂಚನಯ ಮೂಲಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನದು7 ರಚಿಸಲದ ಕಾಯೆುಗಳು ಅರ್ಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದ್ುರೂ
ಯಾರ್ುದೇ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳನದು ರಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಲಾಯರ್ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಅಹಿ
ಫಲಾನದಭವಿಗಳನದು ಗದರದತಿಸದರ್ುದ್ದ, ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಕಾಯಿಗಳಿಗ ಆದ್ಯತ ನಿೇಡದರ್ುದ್ದ ಮದಂತಾದ್
ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ
ಹಿತಾಸಕಿುಗಳನದು
ಒಳಗೂಂಡ
ನಿೇತಿಗಳ
ವಿಷ್ಯದ್ಲ್ಲಿ
ಕಾಯಿಗಳನದು
ಅನದಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸದರ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತ್ದ.

4.2.2

ಮ

ರ/ ಧ ಕ್ಷ ು

ಮೇಯರ್/ಅಧಯಕ್ಷರದ ನಗರದ್ ಮದ್ಲ ಪರಜ. ಕೌನಿಿಲ್ಗ ಚದನಾಯಿತ್ರಾದ್ ಸದ್ಸಯರದಗಳಿಂದ್ ಮೇಯರ್
ಆಯೆಕಯಾಗದತಾುರ, ಪೌರಸಂಸ್ಥಯ ಪರತಿಯಂದ್ದ ಸಭಯ ಅಧಯಕ್ಷತಯನದು ರ್ಹಿಸದರ್ ಅಧಿಕಾರ
ಹೂಂರ್ದದಾುರ, ಪರಿಶಿೇಲನಯ ಮಾಡದರ್ ಅಧಿಕಾರವಿದ, ಕಾಪೂಿರೇಶನ್/ಕೌನಿಿಲ್ಗಳ ಯಾರ್ುದೇ
ನಿರ್ಿಯಗಳನದು ಕಾಯಿಗತ್ಗೂಳಿಸಲದ ಆಯದಕುರದ/ಮದಖಾಯಧಿಕಾರಿಗ (ಕಾಯಿ ನಿವಾಿಹಕ ಅರ್ದಕಾರಿ)
ನಿದೇಿಶನಗಳನದು ನಿೇಡಬಹದದ್ದ ಮತ್ದು ಕಾಯಿನಿವಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ್ ಯಾರ್ುದೇ

6
7

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳು ೯೯ ಮತ್ದು ೧೦೦ ಹಾಗೂ ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳು ೩೧೫ ಮತ್ದು ೩೧೬.
ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 99 (6)ರ ಅನವಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯದ ಈ ಕಾಯಿದಯಡಿ ಕೌನಿಿಲರ್ಗಳಾಗಲದ
ಅಹಿರಾಗಿರದರ್ ಹರ್ದನೈದ್ಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮ ಮತ್ದು ಇಪಪತೈದ್ಕಿಕಂತ್ ಹಚದು ರ್ಯಕಿುಗಳನದು ಒಳಗೂಂಡಿರದರ್ುದ್ದ. ಕಎಮ್
ಅಧಿನಿಯಮದ್ ನಿಬಂಧನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯಾರ್ುದೇ ಸಿಥತಿಯನದು ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.
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ದಾಖಲಗಳನದು ತ್ರಿಸಿಕೂಳುಬಹದದ್ದ. ಮೇಯರ್/ಅಧಯಕ್ಷರೂಂರ್ದಗ ಸಮಾಲೂೇಚಿಸಿ
ಆಯದಕುರದ/ಮದಖಾಯಧಿಕಾರಿ ಮತ್ದು ಕೌನಿಲಿ್ನ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಗಳನದು ನೇಮಿಸದತ್ುದ.

ಸಕಾಿರರ್ು

ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ್ ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಸಚಿವಾಲಯರ್ು ಪರಕಟಿಸಿದ್ ಮಾದ್ರಿ ಮದನಿಸಿಪಲ್ ಕಾನೂನದ,
೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ
ಮೇಯರ್/ಅಧಯಕ್ಷರ
ಅಧಿಕಾರಾರ್ಧಿಯದ
ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳ
ಕಾಲಾರ್ಧಿಗ
ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕದ ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸದತ್ುದ. ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳ ಮೇಯರ್/ಅಧಯಕ್ಷರ ಹದದುಗಳನದು
ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ದು ಮಹಿಳಯರಿಗ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ್ ಮಟಿಟಗ ಮತ್ದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೇಕದ.
ಕನಾಿಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳ ಮೇಯರ್/ಉಪಮೇಯರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಾರ್ಧಿಯದ
ಚದನಾರ್ಣಯ ರ್ದನಾಂಕರ್ದಂದ್ ಒಂದ್ದ ರ್ಷ್ಿವಾದ್ರ ಇತ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಮತ್ದು
ಉಪಾಧಯಕ್ಷರ ಅರ್ಧಿಯದ ಚದನಾರ್ಣಯ ರ್ದನಾಂಕರ್ದಂದ್ ಮೂರ್ತ್ದು ತಿಂಗಳಾಗಿರದತ್ುದ. ಮೇಯರ್ಮತ್ದು
ಉಪಮೇಯರ್/ಅಧಯಕ್ಷ ಮತ್ದು ಉಪಾಧಯಕ್ಷರದಗಳ ಹದದುಗಳನದು ವಿವಿಧ ರ್ಗಿಗಳಾದ್ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ,
ಹಿಂದ್ದಳಿದ್ ರ್ಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು ಸ್ಾಮಾನಯ ರ್ಗಿಗಳಿಗ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲಾಗಿತ್ದು ಮತ್ದು ಪಯಾಿಯ
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ದು. ಆದ್ುರಿಂದ್ ಮೇಯರ್ಗ ಒಂದ್ದ ರ್ಷ್ಿದ್ ಅರ್ಧಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸದಧಾರಣಗಳನದು
ಕೈಗೂಳುಲದ ತ್ದಂಬಾ ಕಡಿಮಯಿರ್ದುತ್ದ ಮತ್ದು ನಾಯಕತ್ವದ್ ಬದ್ಲಾರ್ಣಯಿಂದ್ ಆದ್ಯತಗಳಲ್ಲಿ
ಬದ್ಲಾರ್ಣಯಾಗದರ್ ಸ್ಾಧಯತಯಿರದತ್ುದ. ಬಹಳಷ್ದಟ ಸಲ, ಮೇಯರ್ಗಳು ತಾರ್ು ಘೂೇಷಿಸಿದ್
ಯೇಜನಗಳು ಕೂನಯ ಹಂತ್ ತ್ಲದಪದರ್ುದ್ನದು ನೂೇಡಲದ ಸಹ ಸಿಗರ್ದರಬಹದದ್ದ. ಹಿೇಗಾಗಿ,
ರ್ದೇರ್ಘಿರ್ಧಿಯ ಅರ್ಶಯಕತಯಿದ. ದೇಶದ್ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಯರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಾರ್ಧಿ ಮತ್ದು
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಹೂೇಲ್ಲಕ ಈ ಕಳಗಿನರ್ುಗಳನದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ದ.

ಮ ರ
ಧಿ ರ ಧಿ
ಚುನ ಣ

ದೇಶದ್ ಕನಿಷ್ಾ 16 ನಗರಗಳು8 ಕೌನಿಿಲ್ಗಳ ಅರ್ಧಿಗ ಸಮನಾಗಿ ಐದ್ದ ರ್ಷ್ಿಗಳ
ಮೇಯರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಾರ್ಧಿಯನದು ಹೂಂರ್ದದ.
ಮೇಲ್ಲನ ೧೬ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಆರರಲ್ಲಿ9 ಮೇಯರ್ಗಳ ಹದದುಗ ನೇರ ಚದನಾರ್ಣಯಿದ.

ಮ

ಕೂೇಲಕತಾುದ್ ಮೇಯರ್ ಕಾಯಿನಿವಾಿಹಕ ಮದಖಯಸಥರಾಗಿದಾುರ. ಎಲಿ ಯೇಜನಗಳಿಗ
ಮೇಯರ್ಅನದಮೇದ್ನ ನಿೇಡಬೇಕಾಗಿದ. ಮೇಯರ್ಅನದಮೇದ್ನ ನಿೇಡದರ್ ಅಧಿಕಾರ
ಸಹ ಹೂಂರ್ದದಾುರ, ಬಿಲ್ಗಳಿಗ ಸಹಿ ಮಾಡದರ್ ಮತ್ದು ಅನದಮೇದ್ನ ಮಾಡದರ್
ಅಧಿಕಾರವಿದ ಮತ್ದು ಸ್ೇವಾ ಕಾಯಿಗಳನದು ನಿರ್ಿಹಿಸಲದ ನಿದೇಿಶಿಸಬಹದದ್ದ. ಕೂಲಕತಾು
ಹೂರತ್ದಪಡಿಸಿ, ಕೂಚಿು ಮತ್ದು ಜೈಪದರದ್ ಮೇಯರ್ಗಳು ಸಹ ಎಲಿ ಯೇಜನಗಳಿಗ
ಅನದಮೇದ್ನ ನಿೇಡದತಾುರ ಮತ್ದು ಬಿಲ್ಗಳಿಗ ಸಹಿ ಮಾಡದರ್ ಮತ್ದು ಅನದಮೇದ್ನ
ನಿೇಡದರ್ ಅಧಿಕಾರರ್ನದು ಹೂಂರ್ದರದತಾುರ.

ರ ಪ ತ್ರ

ಸ್ಥ ಬ ದ್ವ
ಧಿ

ಮಲ

8

9

ಕೌನಿಿಲ್ನಿಂದ್ ಅನದಮೇದ್ನ ಪಡ್ದ್ ನಂತ್ರ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ ಮತ್ದು ಗಜರ್್
ಶರೇಣಿಯಲ್ಲಿರದರ್ ಇತ್ರ ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು ಹೂರತ್ದಪಡಿಸಿ ಯಾರ್ುದೇ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು ಅಮಾನತ್ದುಗೂಳಿಸದರ್ ಅಧಿಕಾರರ್ನದು ಕೂಚಿುಯ ಮೇಯರ್
ಹೂಂರ್ದದಾುರ.

ಭೂೇಪಾಲ್, ಭದರ್ನೇಶವರ್, ಚನುೈ, ಡ್ಹಾರಡೂನ್, ಗದರ್ಹಾಟಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಜೈಪದರ, ಕಾನದಪರ, ಕೂೇಲಕತ್ು, ಲಕೂುೇ,
ಲೂಧಿಯಾನ, ಪಟು, ರಾಯಪದರ, ರಾಂಚಿ, ತಿರದರ್ನಂತ್ಪದರಂ ಮತ್ದು ವಿಶಾಖಪಟಟರ್.
ಭೂೇಪಾಲ್, ಡ್ಹಾರಡೂನ್, ಕಾನದಪರ, ಲಕೂುೇ, ರಾಯಪದರ ಮತ್ದು ರಾಂಚಿ.
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ಈ ನಿಬಂಧನಗಳನದು ರಾಜಯದ್ ವಿವೇಚನಗ ಬಿಟಿಟರದರ್ುದ್ರಿಂದ್ ಮೇಯರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರರ್ು ಬೇರ ಬೇರ
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾಗದತ್ುದ. ಮೇಲ್ಲನ ಉದಾಹರಣಗಳ ಂರ್ದಗ ಹೂೇಲ್ಲಸಿದ್ರ, ಕನಾಿಟಕದ್ ನಗರಗಳ
ಮೇಯರ್ಗಳು ದ್ದಬಿಲ ನಲಗಟಿಟನಲ್ಲಿದಾುರ.

4.2.3

ವ ರ್

ಮಿತಿ

ು

ಮೂರದ ಲಕ್ಷ ಅರ್ಥವಾ ಅದ್ಕಿಕಂತ್ ಹಚಿುನ ಜನಸಂಖಯಯನದು ಹೂಂರ್ದರದರ್ ಎಲಿ ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಿ
ಸಮಿತಿಗಳಿಗ ಸಂವಿಧಾನರ್ು ಅರ್ಕಾಶ ನಿೇಡದತ್ುದ. ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮಯ ಪರಿಚಛೇದ್ 13ಹಚ
ಅನವಯ, ಎಲಾಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳು ವಾರ್್ಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನದು ರಚಿಸಬೇಕದ. ಈ ಸಂಸ್ಥಗಳ
ಅರ್ಧಿಯದ ಕೌನಿಿಲ್ನ ಅರ್ಧಿಯಂರ್ದಗೇ ಸಮನಾಗಿರದತ್ುದ. ವಾರ್್ಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಪೌರಸಂಸ್ಥ ಮತ್ದು
ನಾಗರಿಕರ ನಡದವಿನ ಸ್ೇತ್ದವಯಾಗಿ ಕಾಯಿನಿರ್ಿಹಿಸದರ್ರ್ು ಮತ್ದು ನರಹೂರಯ ಆಡಳಿತ್ದ್
ಸಂಸ್ಥಗಳಾಗಿ ಕಾಯಿ ನಿರ್ಿಹಿಸದರ್ರ್ು ಹಾಗೂ ಚದನಾಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ದು ನಾಗರಿಕರ ನಡದವ
ಬಾಂಧರ್ಯರ್ನದು ಹಚಿುಸಿ ಸಥಳಿೇಯ ಮಟಟದ್ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗರ್ಹಿಸದವಿಕಗ ವೇರ್ದಕಯನದು
ಒದ್ಗಿಸದರ್ುದ್ದ. ನಿಧಿಯ ಹಂಚಿಕಗಾಗಿ ವಾರ್ಿ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಯೇಜನಗಳನದು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸದರ್ುದ್ದ ಮತ್ದು
ಸಲ್ಲಿಸದರ್ುದ್ದ, ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿದ್ ನಿಧಿಯ ಸೂಕುವಾದ್ ಬಳಕಯನದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೂಳುುರ್ುದ್ದ ಮತ್ದು
ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ಉಪಯದಕುತಗಳ ನಿರ್ಿಹಣ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ್ ಆಸಿುಗಳನದು ರಕ್ಷಿಸದರ್ುದ್ದ ಮದಂತಾದ್
ಕತ್ಿರ್ಯಗಳನದು ಅರ್ುಗಳು ನಿರ್ಿಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ದು.
ಬಿಬಿಎಮ್ಪ್ತ ಹೂರತ್ದಪಡಿಸಿ ಯಾರ್ುದೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಿ ಸಮಿತಿಗಳನದು ರಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿ
ಎಂಬದದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ. ಸಥಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಮದದಾಯದ್
ಭಾಗರ್ಹಿಸದವಿಕಯನದು ಸದಗಮಗೂಳಿಸದರ್ ಉದುೇಶರ್ನದು ಇದ್ದ ಸ್ೂೇಲ್ಲಸಿತ್ದ. ಸಮದದಾಯದ್
ಭಾಗರ್ಹಿಸದವಿಕಯ
ಅನದಪಸಿಥತಿಯದ
ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ
ಕಾಯಿಗಳ
ಆದ್ಯತ,
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ಕಾಯಿಗತ್ಗೂಳಿಸದವಿಕಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ ಮಾಡರ್ದರದರ್ುದ್ದ, ಸೃಜಿಸಿದ್ ಸವತ್ದುಗಳ ಬಳಕ ಮತ್ದು
ನಿರ್ಿಹಣ ಇತಾಯರ್ದಗಳ ಮೇಲ ಪರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರದತ್ುದ.

ಶಿಫ ು-೩: ವ ರ್
ಪ್ರಿಣ ಮ ರಿಯ ಗಿ
ಆದ ತ ು
4.2.4

ಜಿಲ ಲ ಯ ಜನ

ಮಿತಿ
ನಿ

ುು ರ್ಎಮಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ರಚಿಸಸಬೇಕು ಮತ್ುಿ
ಹಿ ಲ್ು ಪ ಷ್ಟಸ್ಥ ಪ ರ ತ ಿಹಿ ಬ್ ಗಿದ, ಇದರಿ ದ ನ ರಿ
ನಿ
ಗ
ವ ುತ್ತವ.

ಮಿತಿ

ಅನದಚಛೇದ್ 243ZD, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ದು ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿದ್ ಯೇಜನಗಳ
ಕೂರೇಢೇಕರರ್ಕಾಕಗಿ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಾಥಪನಗ ಅರ್ಕಾಶ ಒದ್ಗಿಸದತ್ುದ. ಪಾರದೇಶಿಕ
ಯೇಜನ; ನಿೇರದ ಮತ್ದು ಇತ್ರ ಭೌತಿಕ ಮತ್ದು ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಹಂಚಿಕ; ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿದ್
ಸಮಗರ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಮತ್ದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ ಲಭಯವಿರದರ್
ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ವಾಯಪ್ತು ಮತ್ದು ರ್ಗಿ, ಇರ್ುಗಳನದು ಸ್ೇರಿದ್ಂತ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮತ್ದು ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳ
ನಡದವಿನ ಸ್ಾಮಾನಯ ಹಿತಾಸಕಿುಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲ ಸಮಗರ ಜಿಲಾಿ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ
ಯೇಜನಯನದು (ಡಿಡಿಪ್ತ) ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯದ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಬೇಕದ. ರಾಜಯ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ
ಸ್ೇರಿಸದರ್ುದ್ಕಾಕಗಿ ಡಿಡಿಪ್ತಯನದು ವಿಕೇಂರ್ದರೇಕೃತ್ ಯೇಜನ ಮತ್ದು ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಸಮಿತಿಯ (ಡಿಪ್ತಡಿಸಿ)10

10

ಕನಾಿಟಕ ಗಾರಮ ಸವರಾಜ್ ಮತ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 310ಬಿ ಅನವಯ, ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ
ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಯೇಜನ ಮತ್ದು ವಾಷಿಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಯೇಜನಯನದು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲದ ಕನಾಿಟಕ ವಿಕೇಂರ್ದರೇಕೃತ್ ಯೇಜನ
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ಷ್ ದ

ದ್ವ

ಖ್ . 2

ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಕಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕದ. ಇದ್ಲಿದ, ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಹೂರಡಿಸಿದ್ (ಏಪ್ತರಲ 2001)
ಸದತೂುೇಲಯ ಅನವಯ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯದ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಸಭಗಳನದು ನಡ್ಸಬೇಕದ.
ಗಾರಮಿೇರ್ ಮತ್ದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಂದ್ ವಾಷಿಿಕ ರ್ಂತಿಗಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ
ಸಮಿತಿಗಳು ಹರ್ರ್ನದು ಸಂಗರಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ದು.
ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಜಿಲ್ೆೆಯನ್ನು ಹೆ ರತನಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಾೆ ಜಿಲ್ೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಗಳನದು
ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ದು ಮತ್ದು ಡಿಪ್ತಡಿಸಿ ಇನೂು ರಚನಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಗಳನದು
ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ುರೂ, ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಸಭಗಳನದು ನಡ್ಸಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ದು ಪರಿೇಕ್ಾ-ತ್ನಿಖ ನಡ್ಸಿದ್ು 44 ನಗರ
ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಇರದರ್ 26 ಜಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದೇ ಜಿಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಾಟರ ಜಿಲಿಗ ಕೂರೇಢೇಕೃತ್
ಡಿಡಿಪ್ತಯನದು ತ್ಯಾರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ. ಪರಿೇಕ್ಾ-ತ್ನಿಖ
ನಡ್ಸಿದ್ ಯಾರ್ುದೇ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ತ್ಮಮ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಯೇಜನಗಳನದು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕದಂದಾಪದರ ಪದರಸಭಯನದು ಹೂರತ್ದಪಡಿಸಿ, ಪರಿೇಕ್ಾ-ತ್ನಿಖ ನಡ್ಸಿದ್ ಇತ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದ್ೂ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಗ ರ್ಂತಿಗಯನದು ನಿೇಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಸಥಳಿೇಯ
ಅಗತ್ಯತಗಳು ಮತ್ದು ಸ್ಾಮಾನಯ ಹಿತಾಸಕಿುಗಳಾದ್ ಕದಡಿಯದರ್ ನಿೇರದ, ರಸ್ುಗಳು ಮತ್ದು ಒಳಚರಂಡಿ ರ್ಯರ್ಸ್ಥ,
ಘನತಾಯಜಯ ನಿರ್ಿಹಣ ಇತಾಯರ್ದಗಳನದು ಗರ್ನಗ ತಗದ್ದಕೂಂಡದ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯದ ಸಮಗರ
ಡಿಡಿಪ್ತಯನದು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸರ್ದರದರ್ುದ್ದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ರ್ಹಿಸಲಾದ್ ಪರಕಾಯಿಗಳ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನದಷ್ಾಾನರ್ನದು ಬಾಧಿಸಿತ್ದ.

4.2.5

ಮ

ಯ ಜನ

ಮಿತಿ

ಪರತಿಯಂದ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪರದೇಶಕಾಕಗಿ ಅಂರ್ಥ ಇಡಿೇ ಪರದೇಶಕಕ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಯೇಜನಯ ಕರಡನದು
ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಲದ ಪರತಿ ಮಹಾನಗರ ಪರದೇಶದ್ಲ್ಲಿ11 ಮಹಾನಗರ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯನದು ರಚಿಸಬೇಕಂದ್ದ
ಅನದಚಛೇದ್ 243ZE ಅಧಾಯದೇಶ ನಿೇಡದತ್ುದ. ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ ಪರಿಚಛೇದ್ 503ಬಿ
ಬಂಗಳ ರದ ಮಹಾನಗರ ಪರದೇಶಕಕ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಯೇಜನಯ ಕರಡನದು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಲದ ಮಹಾನಗರ
ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯನದು ರಚನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ದ ನಿಗರ್ದಪಡಿಸದತ್ುದ. ಬಂಗಳ ರದ ಮಹಾನಗರ
ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿ ನಿಯಮಗಳು, 2013ಅನದು ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ ಪರಿಚಛೇದ್ 503 ಎ
ಮತ್ದು ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ದ ಮತ್ದು 4 ಜನರ್ರಿ 2014ರಂದ್ದ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ದ.
ಮಹಾನಗರ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯನದು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಥಪ್ತಸಿದ್ುರೂ ಸಹ ಅದ್ದ ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿದ್ಂತ ಕಾಯಿ
ನಿರ್ಿಹಿಸದತಿುರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ. ಅದ್ರ ಸ್ಾಥಪನಯ ನಂತ್ರ,
ಮೂರದ ತಿಂಗಳಿಗೂಮಮ ಸಭ ನಡ್ಸಬೇಕದ ಎಂಬ ಷ್ರತಿುನ ಹೂರತಾಗಿಯೂ ಮಹಾನಗರ ಯೇಜನಾ
ಸಮಿತಿಯದ ಕೇರ್ಲ ಮೂರದ ಬಾರಿ (ಜೂನ 2016, ಡಿಸ್ಂಬರ 2016 ಮತ್ದು ಜನರ್ರಿ 2018) ಸಭ
ಸ್ೇರಿತ್ದು. ಅಲಿದ, ಮಹಾನಗರ ಪರದೇಶದ್ ಸಮಗರ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಯಾರ್ುದೇ ಮಹತ್ವದ್
ವಿಷ್ಯಗಳನದು ಹಾಗೂ ಪಾರದೇಶಿಕ ಯೇಜನ; ನಿೇರದ ಮತ್ದು ಇತ್ರ ಭೌತಿಕ ಮತ್ದು ನೈಸಗಿಿಕ
ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಹಂಚಿಕ; ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿದ್ ಸಮಗರ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಮತ್ದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಇರ್ುಗಳನದು
ಒಳಗೂಂಡಂತ ಸಥಳಿೇಯ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ ನಡದವಿನ ಒಂದೇ ಹಿತಾಸಕಿುಯ ಯಾರ್ುದೇ ವಿಷ್ಯಗಳನದು

ಮತ್ದು ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಸಮಿತಿಯನದು ರಚಿಸಬೇಕಿದ. ಮದಖಯಮಂತಿರಯರ್ರದ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿರದತಾುರ ಮತ್ದು ಗಾರಮಿೇಣಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಮತ್ದು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ, ಹರ್ಕಾಸದ ಹಾಗೂ ಯೇಜನಾ ಇಲಾಖಯ ಮಂತಿರಗಳು ಸದ್ಸಯರಾಗಿರದತಾುರ.
11

ಒಂದ್ದ ಮಿಲ್ಲಯನ್ಜನಸಂಖಯಯಿರದರ್ ಪರದೇಶರ್ನದು ಮಹಾನಗರ ಪರದೇಶವಂದ್ದ ವಾಯಖಾಯನಿಸಬಹದದ್ದ.
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ಚಚಿಿಸಲ್ಲಲಿ. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂಗಳ ರದ
ಯೇಜನಯನದು ಇಲ್ಲಿಯರ್ರಗ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.

ಮಹಾನಗರ

ಪರದೇಶದ್

ಸಮಗರ

ಶಿಫ ು ೪:
ತವ ದ ಮತ್ುತ ತಿ ಚ್ ಾದ ನಿ
ತಗದು
ುು ದ ೆ
ಯ ಜನ
ಮಿತಿ ಮತ್ುತ ಮ
ಯ ಜನ
ಮಿತಿ
ಪ್
ಸ್ಥ
ುಲ್ು
ು ು ನಿ ಮಿತ್ವ ಗಿ ಭ ಡ್ ು ದ ುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸ್ಥ
4.2.6

ರಜ ಹ

ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ

ವ ು ತ ಜಿಲ ಲ
ಮಥ
ುು
ುಬ್ ು.

ು ಆಯ

ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾಯೆು ಪಾರರಂಭವಾದ್ ಒಂದ್ದ ರ್ಷ್ಿದೂಳಗ ಮತ್ದು ತ್ದ್ನಂತ್ರ ಪರತಿ ಐದ್ದ
ರ್ಷ್ಿಗಳ ಅರ್ಧಿ ಮದಗಿದ್ ನಂತ್ರ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ರಾಜಯ ಹರ್ಕಾಸದ ಆಯೇಗರ್ನದು (ಆಯೇಗ)
ರಚಿಸದರ್ುದ್ಕಕ ಭಾರತ್ದ್ ಸಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚಛೇದ್ 243I ಕಡ್ಾಾಯ ಮಾಡಿದ. ಸಥಳಿೇಯ ಹರ್ಕಾಸದ
ಸಂಸ್ಥಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥತಿಯನದು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ನಿಧಿಯ ಹಂಚಿಕಗಾಗಿ ರಾಜಯಪಾಲರಿಗ ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು
ಮಾಡದರ್ುದ್ದ ಆಯೇಗದ್ ಅಧಾಯದೇಶವಾಗಿದ. ಕಎಮ್ ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಸಿ ಕಾಯೆುಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಮಾಡದರ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ಆಯೇಗದ್ ರಚನಗಾಗಿ ಅರ್ಕಾಶ ಒದ್ಗಿಸಿತ್ದ.

4.2.6.1 ರ ಜ ಹ

ು ಆಯ

ುು

ಚಿ ು

ಲ ಮತ್ುತ ಶಿಫ

ು

ುಷ್ ಠ ದ ಲ

ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನಗಳು ಮತ್ದು ಕಾಯೆುಗಳ ಅನವಯ, 6ನೇ ಆಯೇಗದ್ ಶಿಫಾರಸದಗಳ ಅನದಷ್ಾಾನರ್ು
2019-20ರಿಂದ್ ಪಾರರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ದು. ಆದ್ರ, ಪರಸದುತ್ 4ನೇ ಆಯೇಗದ್ ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು
2018-19ರಿಂದ್ 2022-23ರರ್ರಗ, ಒಂಬತ್ದು ರ್ಷ್ಿಗಳ ವಿಳಂಬ ದೂಂರ್ದಗ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗದತಿುದ.
ಷ್ಟ -4.3 ಲ ತೂೇರಿಸಿರದರ್ಂತ ಆಯೇಗದ್ ರಚನಯಲ್ಲಿ/ ಆಯೇಗದ್ ಶಿಫಾರಸದಗಳ
ಅನದಷ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರದರ್ುದ್ದ ಇದ್ಕಕ ಕಾರರ್ವಾಗಿತ್ದು.
ಷ್ಟ -4.3: ರ ಜ ಹ

ು ಆಯ ದ

ಚನ ಮತ್ುತ ಶಿಫ
ವ ತ ವ ಗಿ
ಚಿಸ್ಥದುಾ

ಆಯ

ದ
ಈ
ಧಿ
ಲ
ಚಿತ್ವ ಬ್ ಕಿತ್ುತ

ಹಿ ದ್ವ
ಆಯ
ಉಲಲ ಖದ ದ್ವಗ
ಚಿತ್ವ ಬ್ ಕಿದುಾ

ಮೊದಲ್ನ

31 ಮೇ 1994
ರೂಳಗ

ಅನವಯವಾಗದರ್ುರ್ದಲಿ

ಎ ಡನ

1999-2000

ಜೂನ್1999

ನ

2004-05

ಅಕೂಟೇಬರ್2005

ನ ಲ್ೆನ

2009-10

ಆಗಸಟ್2011

ಮ

ಿ

10.06.1994
25.10.2000
28.08.2006
21.12.2015

ು

ದ್ವ

ುಷ್ ಠ ದ ಲ

ಲ

ದ್ವನ

ಸ್ಥ
ಲ ದ

10

05.08.1996

474

23.12.2002

327

ಡಿಸ್ಂಬರ್
200೯

1,600

ಮೇ 2018

ಆಧಾರ: ಆಯೇಗದ್ ರ್ರರ್ದಗಳು ಮತ್ದು ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಇಲಾಖಯದ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಮಾಹಿತಿ

ಒಪ್ತಿ
ದ್ವನ

ುು ತ
ಡ

31.03.1997
29.06.2006
31.10.2011
07.12.2018

ದ್ವ

ರಿ ು
ಲ

ತ್:ಖ್ತ

ವ ಪ್ತಸ್ಥದಾ
ಧಿ

238

1997-98 ರಿಂದ್
2001-02

1,284

2006-07
ರಿಂದ್ 2010-11

669

2011-12 ರಿಂದ್
2015-16

190

2018-19 ರಿಂದ್
2022-23

ಆಯೇಗಗಳ ರಚನಯಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಆಯೇಗಗಳ ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು ಅನದಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸದರ್ುದ್ರಲ್ಲಿನ
ವಿಳಂಬರ್ು ಹಿಂರ್ದನ ಆಯೇಗಗಳ ಶಿಫಾರಸದಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ
ಹರ್ರ್ನದು ವಿತ್ರಿಸದರ್ಲ್ಲಿ ಪರಿರ್ಮಿಸಿತ್ದ (2002-03, 2003-04, 2004-05 ಮತ್ದು 2005-06 - 1
ನೇ ಆಯೇಗ; 2016-17 ಮತ್ದು 2017-18 -3ನೇ ಆಯೇಗ), ಇದ್ದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ
23

೨೦೨೦ನ

ಷ್ ದ

ದ್ವ

ಖ್ . 2

ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಥತಿಯ ಮೇಲ ಪರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟದಮಾಡಿತ್ದು. ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನದು ಡಿ
5.1.1.1 ರಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಲಾಗಿದ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ದು ತ್ಮಿಳುನಾಡದ ಸಕಾಿರಗಳು 6ನೇ ಆಯೇಗರ್ನದು
ರಚಿಸಿದ್ುರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರದೇಶ, ಮಧಯಪರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ರ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಾಥನ ಮತ್ದು ಉತ್ುರ
ಪರದೇಶ ಸಕಾಿರಗಳು 5ನೇ ಆಯೇಗರ್ನದು ರಚಿಸಿವ ಹಾಗೂ ದಹಲ್ಲ ಮತ್ದು ಕೇರಳದ್ಲ್ಲಿ ಆಯೇಗಗಳು
5ನೇ ರ್ರರ್ದಯನದು ಸಲ್ಲಿಸಿವ.

4.2.6.2 ಆಯ ದ ಶಿಫ

ು

ಗ ರಜ

ದ ಪ್ರತಿಕಿರಯೆ

ಆಯೇಗದ್ ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ಒಟ್ಾಟರಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ ಕಲರ್ು ಮಾಪಾಿಡದಗಳ ಂರ್ದಗ
ಸಿವೇಕರಿಸಬಹದದ್ದ. ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಕಲರ್ು ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು ಮಾಪಾಿಡದಗಳ ಂರ್ದಗ
ಒಪ್ತಪಕೂಂಡಿರದರ್ುದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ್ಮತ್ದು ಇತ್ರ ಶಿಫಾರಸದಗಳ ಕದರಿತ್ದ ಇನೂು
ಕರಮ ಕೈಗೂಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಹರ್ ರ್ಗಾಿರ್ಣಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಆಯೇಗವಾರದ ಪರಮದಖ
ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು ಮತ್ದು ಅರ್ುಗಳ ಮಾಪಾಿಡದಗಳನದು
ಷ್ಟ -4.4ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ಷ್ಟ -4.4: ಆಯ ವ ು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫ

ಆಯ

ಮೊದಲ್ನ

ು

ು ಮತ್ುತ

(ಎನ್ಎಲ್ಜಿಒಆರ್ಆರ)

ಶೇಕಡ್ಾ

ಶಿಫ ು ು
ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ್ ಸ್ಾಲಯೆೇತ್ರ ಒಟದಟ ಸವಂತ್
ರಾಜಸವದ್

5.4ರಷ್ದಟ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಹಂಚಿಕ.
ಎ ಡನ

ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ್ ಸ್ಾಲಯೆೇತ್ರ ಒಟದಟ ಸವಂತ್

ರಾಜಸವದ್ (ಎನ್ಎಲ್ಜಿಒಆರ್ಆರ) ಶೇಕಡ್ಾ 8
ರಷ್ದಟ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಹಂಚಿಕ.

ಮ ಪ ಡು

ು

ಮ ಪ ಡು

ು

ಸ್ಾಲಯೆೇತ್ರ ಒಟದಟ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳ

(ಎನ್ಎಲ್ಜಿಒಆರ್ಆರ) ಶೇಕಡ್ಾ 5.4ರಷ್ಟನದು ಹಂತ್್
ಹಂತ್ವಾಗಿ ಅಂದ್ರ ಐದ್ದ ರ್ಷ್ಿಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಶೇಕಡ್ಾ 3.6ರಿಂದ್ ಶೇಕಡ್ಾ 5.40ರರ್ರಗ ಹಂಚಿಕ.
ಎನ್ಎಲ್ಎನ್ಒಆರ್ಆರ್ನ
ಶೇಕಡ್ಾ
ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ
ಅಂದ್ರ
ಐದ್ದ
ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಪರತಿ

ರ್ಷ್ಿ

ಶೇಕಡ್ಾ

8ರಷ್ಟನದು

ರ್ಷ್ಿಗಳ
೦.೫ರಷ್ದಟ

ಹಚುಳದೂಂರ್ದಗ ಶೇಕಡ್ಾ 6ರಿಂದ್ 8 ರರ್ರಗ ಹಂಚಿಕ.

ಮ

ನ

ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ್ ನಿರ್ವಳ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಲ್ಎನ್ಒಆರ್ಆರ್ನ ಶೇಕಡ್ಾ 10ರಷ್ಟನದು
(ಎನ್ಒಆರ್ಆರ) ಶೇಕಡ್ಾ 10ರಷ್ದಟ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ಅಂದ್ರ ಐದ್ದ ರ್ಷ್ಿಗಳ
ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಹಂಚಿಕ
ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ ರ್ಷ್ಿ ಶೇಕಡ್ಾ 0.5ರಷ್ದಟ
ಹಚುಳದೂಂರ್ದಗ ಶೇಕಡ್ಾ 8.5 ರಿಂದ್ ಶೇಕಡ್ಾ 10
ರಷ್ದಟ ಹಂಚಿಕ.

ನ ಲ್ೆನ

ಬಿಬಿಎಎಮ್ಪ್ತ ಹೂರತ್ದಪಡಿಸಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಎನ್ಎಲ್ಎನ್ಒಆರ್ಆರ್ನ
ಶೇಕಡ್ಾ
12ರಷ್ದಟ
ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ
ವಿನಿಯೇಗಿಸಬೇಕಾದ್
ರಾಜಯದ್ ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ
ಅಂದ್ರ
ಐದ್ದ
ರ್ಷ್ಿಗಳ
ಎನ್ಎಲ್ಎನ್ಒಆರ್ಆರ ಶೇ 12 ರಷ್ದಟ ಹಂಚಿಕ.
ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ ರ್ಷ್ಿ ಶೇಕಡ್ಾ 0.5 ರಷ್ದಟ

ಆಧಾರ: ಆಯೇಗದ್ ರ್ರರ್ದಗಳು ಮತ್ದು ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಹಚುಳದೂಂರ್ದಗ ಶೇಕಡ್ಾ 10.5ರಿಂದ್ 12 ರಷ್ದಟ
ಹಂಚಿಕ

ಹಂಚಿಕಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಶಿಫಾರಸದಗಳಲಿದ, ಆಯೇಗಗಳು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳನದು
ರ್ದೇರ್ಘಿರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸದರ್ ಹಲವಾರದ ಸ್ಾಂಸಿಥಕ ಕರಮಗಳನದು ಶಿಫಾರಸದ ಮಾಡಿವ. ಕರಮರ್ನದು
ಇನೂು ಪಾರರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರದರ್ ಶಿಫಾರಸದಗಳ ಉದಾಹರಣಾ ಪಟಿಟಯನದು ಕಳಗ ನಿೇಡಲಾಗಿದ:
➢

ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳ ಕಿರಯಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯತಗಳಿಗ ಅನದಗದರ್ವಾಗಿ ವಚುದ್ ಅಧಿಕಾರಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮಿತ್ ಪರಿಷ್ಕರಣ;
24

➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

ಮಾನರ್ ಸಂಪನೂಮಲ ನಿರ್ಿಹಣಾ ನಿೇತಿಯನದು ರೂಪ್ತಸದರ್ುದ್ದ ಮತ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ದು ಸಿಬಬಂರ್ದಗಳ ತ್ರಬೇತಿ ಇರಬೇಕದ;
ಚದನಾಯಿತ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಂರ್ದಗ ನಗರ ನಾಗರಿಕ ಸ್ೇವಾ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಏಕಿೇಕರರ್;

ಬಿಡಿಎ ಸ್ೇರಿದ್ಂತ ಅಸಿುತ್ವದ್ಲ್ಲಿರದರ್ ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳನದು ಆಯಾ ಚದನಾಯಿತ್
ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇಕದ. ಕೂಳಗೇರಿ ಸದಧಾರಣಯನದು ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ತ್ರಬೇಕದ;

ಎಲ್ಲಿ ಪಟಟರ್ ಯೇಜನಾ ಘಟಕಗಳು ಅಸಿುತ್ವದ್ಲ್ಲಿವಯೇ ಅರ್ುಗಳನದು ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ
ರ್ಗಾಿಯಿಸಬಹದದ್ದ. ನಗರ ರ್ನ್ ನಿಮಾಿರ್ದ್ಂತ್ಹ ಕಾಯಿಗಳನದು ಸಹ ಚದನಾಯಿತ್
ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ರ್ಹಿಸಬೇಕದ;
ಪೌರಸಂಸ್ಥಯ ನೌಕರರ ಸ್ೇವಾ ಷ್ರತ್ದುಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ನಿಧಾಿರಗಳನದು ಆಯಾ
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ತಗದ್ದಕೂಳುಬೇಕದ;

ಅನಹಿ ರ್ಯಕಿುಗಳನದು ಪದರಸಭಗಳ ಮತ್ದು ಪಟಟರ್ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮದಖಾಯಧಿಕಾರಿಗಳನಾುಗಿ
ನೇಮಿಸದರ್ ಅಭಾಯಸರ್ನದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕದ;
ಆದಾಯದ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಪಾಕಿಿಂಗ್ ಶದಲಕರ್ನದು ಬಳಕ ಮಾಡದರ್ುದ್ದ;
ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜಿನ ಪೂರ್ಿ ವಚು ರ್ಸೂಲಾತಿ;

ಐಐಎಂಬಿ, ಐಐಎಸಿಿ, ಐಐಟಿ ಮತ್ದು ಇತ್ರ ಪರಮದಖ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಸಹಕಾರದೂಂರ್ದಗ ನಗರ
ನಿರ್ಿಹಣಗ ನಗರ ರ್ಯರ್ಸ್ಾಥಪಕರದ/ನಗರ ವಿಶೇಷ್ತಗಳಿಗ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡದರ್ ಸಂಸ್ಥಯ ರಚನ.

ಮೇಲ್ಲನ ಶಿಫಾರಸದಗಳ ಅನದಷ್ಾಾನರ್ನದು ಮಾಡಿದ್ುರ 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯೆುಯ
ಉದುೇಶಗಳ ಸ್ಾಕ್ಾತಾಕರಕಕ ಗಮನಾಹಿ ಕೂಡದಗ ನಿೇಡದತಿುತ್ದು. ಅನದಷ್ಾಾನಗೂಳುರ್ದರದರ್ುದ್ದ
ವಿಕೇಂರ್ದರೇಕರರ್ರ್ನದು ಸ್ಾಧಿಸದರ್ ಪರಕಿರಯೆಗ ನಿಜವಾದ್ ಹಿನುಡ್ಯಾಗಿತ್ದು.
ಶಿಫಾರಸದಗಳ ವಿರ್ರವಾದ್ ಪಟಿಟ ಮತ್ದು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ದಂದ್ ಅರ್ುಗಳ ಅನದಸರಣಯನದು
ು ಧ-4.1 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.

ಶಿಫ ು-೫: ರ ಜ ಹ
ು ಆಯ
ುು ಚಿ ು ಲ ಮತ್ುತ ಶಿಫ ು
ುು
ಮ ಡು ಲ
ುು ತ್ಪ್ತಿ ಬ್ ು. ಪ ಮ
ರ ಣಿ
ಆಡ ತ್ದ
ುು
ತಿಮ ಉದಾ ಶ ುು
ನಗ ತಗದು ಡು, ಹ ಚಿ ಮತ್ುತ
ಸ್ಥ ಷ್
ಗ
ರಜ ಹ
ು ಆಯ
ಶಿಫ ು
ುು ಧ ವ ದಷ್ುಟ ಮಟಿಟಗ
ಪ್
ವ ಗಿ
ತ್ ಬ್ ು.
4.2.7

ುಷ್ ಠ
ಚಿ ು
ಧಿಸ್ಥದ
ಜ ರಿಗ

ಆಸ್ಥತ ತರಿಗ ಮ ಡ

13ನೇ ಹರ್ಕಾಸದ ಆಯೇಗರ್ು 1980ರಲ್ಲಿ ರಚನಯಾದ್ ಪಶಿುಮ ಬಂಗಾಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿಯ
ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿು ತರಿಗ ಮಂಡಳಿಯನದು (ಮಂಡಳಿ) ರಚಿಸಬೇಕಂದ್ದ ಅಧಾಯದೇಶಿಸಿತ್ದ. ಆಸಿು
ತರಿಗಯನದು ನಿರ್ಿಯಿಸಲದ ಸವತ್ಂತ್ರ ಮತ್ದು ಪಾರದ್ಶಿಕ ಕಾಯಿವಿಧಾನರ್ನದು ಜಾರಿಗ ತ್ರಲದ ರಾಜಯದ್
ಎಲಿ ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಮತ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳಿಗ ಮಂಡಳಿಯದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ದು.
ಮಾಚಿ 2012ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ೇರಿಸಿದ್ ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಅಧಾಯಯ IX-A
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 102ಎ ಯಿಂದ್ 102ವೈ ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳು ಕನಾಿಟಕ ಆಸಿು ತರಿಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಾಥಪನಗ
ಅರ್ಕಾಶ ನಿೇಡದತ್ುವ.
25

೨೦೨೦ನ

ಷ್ ದ

ದ್ವ

ಖ್ . 2

ಆಸಿು ತರಿಗ ಮಂಡಳಿ ರಚನಗ ಅಧಿಸೂಚನ ಹೂರಡಿಸಲಾಗಿದ್ುರೂ (ಮಾಚಿ 2013), ಇಲ್ಲಿಯರ್ರಗ
ಸದ್ಸಯರನದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ಆಸಿು ತರಿಗಯನದು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಲದ ಮತ್ದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ತಾಂತಿರಕ
ಮಾಗಿದ್ಶಿನದ್ ಕೂರತಯಿರ್ದುತ್ದ. ಹಿೇಗ, ಕಎಮ್ಸಿ ಕಾಯೆುಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯದ 13ನೇ ಕೇಂದ್ರ
ಹರ್ಕಾಸದ ಆಯೇಗದ್ ತಿೇಪ್ತಿನ ಅನವಯ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತ ಅನದದಾನರ್ನದು ಪಡ್ಯದರ್ ಷ್ರತ್ದುಗಳನದು
ಪೂರೈಸದರ್ ಮೇಲೂುೇಟದ್ ಕಾಯಿವಾಗಿತ್ದು ಎಂಬದದ್ದ ಸಪಷ್ಟವಾಗದತ್ುದ. ಆಸಿು ತರಿಗ ಮಂಡಳಿಯ
ಸಂವಿಧಾನದ್ ಬಗಗ ವಿರ್ರವಾಗಿ ಚಚಿಿಸದರ್ 2017ನೇ ರ್ಷ್ಿದ್ ರ್ರರ್ದ ಸಂಖಯ 5ರ ಕಂಡಿಕ 6.1.26ಕಕ
ಉಲಿೇಖರ್ನದು ಆಹಾವನಿಸಲಾಗಿದ.

ಶಿಫ ು-೬:
ಮ ಡ
ುು

ಯ ಚ ಣ ಮ ಡು

4.3

ಗ ತ ತಿರ
ತ್ ದ.

ಪ್ರಿ ತ

ಮಲ ರಜ

ದ

ುು ಒದಗಿ ಲ್ು ಆಸ್ಥತ ತರಿಗ

ಧಿ

ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಮೇಲ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಅತಿಕರಮಿಸದರ್ಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರರ್ನದು ಹೂಂರ್ದತ್ದು
ಎಂಬದದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ, ಮತ್ದು ಅದ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ
ಮನೂೇಭಾರ್ಕಕ ವಿರದದ್ಿವಾಗಿತ್ದು. ಕಲರ್ು ನಿಬಂಧನಗಳನದು
ಷ್ಟ -4.5 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ಷ್ಟ -4.5:
ರಮ
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ುು ತ
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ತ್:ಖ್ತ

ನಿಯಮಗಳನದು ರಚಿಸಲದ
ಅಧಿಕಾರ

ರಾಜಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ್ ಅನದಮೇದ್ನಯ ನಂತ್ರ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು
ಗಜರ್್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನ ಮೂಲಕ ಕಎಮ್ಸಿ/ಕಎಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮಗಳ
ನಿಯಮಗಳನದು ರಚಿಸಬಹದದ್ದ (ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್
421 ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 323).

ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು
ತಗದ್ದಕೂಂಡ ನಿರ್ಿಯ
/ನಿಧಾಿರರ್ನದು
ರದ್ದುಗೂಳಿಸಲದ ಅರ್ಥವಾ
ಅಮಾನತಿುನಲ್ಲಿಡಲದ
ಅಧಿಕಾರ

ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ತಗದ್ದಕೂಂಡ ನಿರ್ಿಯ ಅರ್ಥವಾ
ನಿಧಾಿರರ್ನದು, ಅದ್ದ ಕಾನೂನದಬದ್ಿವಾಗಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟಲಿರ್ದದ್ುರ
ಅರ್ಥವಾ ಕಎಮ್ಸಿ ಮತ್ದು ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮಯಗಳಿಂದ್ ನಿೇಡಲಪಟಟ
ಅಧಿಕಾರಕಿಕಂತ್
ಹಚಿುನದಾಗಿದ
ಎಂದ್ದ
ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರರ್ು
ಅಭಿಪಾರಯಪಟಟರ, ಬೇರ ಯಾರ್ುದೇ ಕಾನೂನದ ಅರ್ಥವಾ ಮಾನರ್
ಜಿೇರ್ಕಕ, ಆರೂೇಗಯ, ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ಸದರಕ್ಷತ ಅರ್ಥವಾ ಕೂೇಮದ
ಸ್ೌಹಾದ್ಿತಗ ಅಪಾಯವಾಗದರ್ ಸ್ಾಧಯತ ಇದ್ುರ ಅರ್ಥವಾ ಸಕಾಿರ
ಹೂರಡಿಸಿದ್ ನಿದೇಿಶನಗಳನದು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ್ರ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು
ಅದ್ನದು ರದ್ದುಗೂಳಿಸಬಹದದ್ದ (ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 98
ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 306).
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ಸಕಾಿರರ್ದಂದ್ ಉಪ
ಕಾನೂನದಗಳ
ಮಂಜೂರಾತಿ

ನಿ

ಧನ

ಸಮಂಜಸವಾದ್ ಅರ್ಕಾಶರ್ನದು ನಿೇಡಿದ್ ನಂತ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ವಿಧಿಸಿರದರ್ ಯಾರ್ುದೇ ಕತ್ಿರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಿಹಣಯಲ್ಲಿ ಅರ್ು
ವಿಫಲವಾದ್ರ ಅರ್ಥವಾ ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಥರಾದ್ರ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಗಜರ್್ನಲ್ಲಿನ
ಅಧಿಸೂಚನಯ
ಮೂಲಕ
ನಗರ
ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಥಗಳನದು
ವಿಸಜಿಿಸಬಹದದ್ದ. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳನದು ವಿಸಜಿಿಸದರ್
ಆದೇಶರ್ನದು ರಾಜಯ ವಿಧಾನಸಭಯ ಉಭಯ ಸದ್ನಗಳ ಮದಂದ
ಕಾರರ್ಗಳ ಂರ್ದಗ ಮಂಡಿಸಬೇಕದ. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳನದು
ವಿಸಜಿಿಸಿದ್ು ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನದು
ನೇಮಿಸಬಹದದ್ದ (ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳು 99 ಮತ್ದು
100 ಹಾಗೂ ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳು 315 ಮತ್ದು 316).
ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 423 ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ 324 (1) ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಗ ಉಪ-ಕಾನೂನದಗಳನದು
ರಚಿಸಲದ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡದತ್ುದ. ಆದ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು
ರಚಿಸಿದ್ ಉಪ-ಕಾನೂನದಗಳು ಸಕಾಿರರ್ು ಅನದಮೇರ್ದಸದ್ ಹೂರತ್ದ
ಮಾನಯವಾಗಿರದರ್ುರ್ದಲಿ (ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 425 ಮತ್ದು
ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 324 (5)).

ಹಚದುರ್ರಿ ಹರ್ರ್ನದು
ಠೇರ್ಣಿ ಮಾಡಲದ ಮತ್ದು
ಹೂಡಿಕ ಮಾಡಲದ
ಅನದಮತಿ

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 166, 167 ಮತ್ದು ಕಎಮ್
ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 85 ಪೌರಸಂಸ್ಥಯ ಕೌನಿಿಲ್ಗಳಿಗ ಹಚದುರ್ರಿ
ಹರ್ರ್ನದು ಠೇರ್ಣಿ ಇರಿಸಲದ ಮತ್ದು ಹೂಡಿಕ ಮಾಡಲದ ಅರ್ಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೂಡದತ್ುದ ಆದ್ರ ಸಕಾಿರರ್ದಂದ್ ಮದ್ಲೇ ಅನದಮೇದ್ನ
ಪಡ್ರ್ದರಬೇಕದ.

ಹರ್ರ್ನದು ಸ್ಾಲ
ಪಡ್ಯಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 154 ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ 86 ಪೌರಸಂಸ್ಥಯ ಕೌನಿಿಲ್ಗಳಿಗ ಮತ್ದು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲ್ಲಕಗಳಿಗ ಹರ್ರ್ನದು ಸ್ಾಲ ಪಡ್ಯಲದ ಅರ್ಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂಡದತ್ುವ,
ಆದ್ರ ಅದ್ಕಕ ಸಕಾಿರರ್ದಂದ್ ಮದ್ಲೇ ಅನದಮೇದ್ನ ಪಡ್ರ್ದರಬೇಕದ.

ಆಸಿು ಗದತಿುಗ/ಮಾರಾಟ

ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 176 ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್
ಪರಿಚಛೇದ್ 72 ಪೌರಸಂಸ್ಥಯ ಕೌನಿಿಲ್ಗಳು ಮತ್ದು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲ್ಲಕಗಳು ತ್ಮಗ ಸ್ೇರಿದ್ ಚರ ಮತ್ದು ಸಿಥರ ಆಸಿುಗಳನದು ಗದತಿುಗ ಅರ್ಥವಾ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲದ ಅನದಮತಿಸದತ್ುದ, ಆದ್ರ ಕಲರ್ು ನಿಬಿಂಧಗಳಿವ
ಮತ್ದು ಸಕಾಿರದ್ ಪೂರ್ಿ ಅನದಮತಿಯನದು ಪಡ್ರ್ದರಬೇಕದ.

ಆಧಾರ: ಕಎಮ್ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಸಿ ಕಾಯೆುಗಳು
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ನಗರ್ ಸಥಳಿೇಯ್ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಸಹಕಾರದೂಂರ್ದಗ ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ದು ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರದ್ ಯೇಜನಗಳನದು ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಪಡಿಸಲದ, ರೂಪ್ತಸಲದ ಮತ್ದು ಕಾಯಿಗತ್ಗೂಳಿಸಲದ
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ದ್ಲ್ಲಿರದರ್ ಜಿಲಾಿ ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಕೂೇಶಗಳನದು (ಡಿಯದಡಿಸಿ) ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ದ
(ಜೂನ 2003).
ಯೇಜನಾ ನಿದೇಿಶಕರದ, ಡಿಯದಡಿಸಿ, ಇರ್ರದ್ ನಗರ್ ಸಥಳಿೇಯ್ ಸಂಸ್ಥಗಳು್ ಮತ್ದು ಜಿಲಾಿ ಮಟಟದ್
ಸಕಾಿರದ್ ನಡದವಿನ ಮದಖಯ್ ಕೂಂಡಿಯಾಗಿದ್ುರದ. ಪೌರ ನಿಧಿಗಳು ಸ್ೇರಿದ್ಂತ ವಿವಿಧ ನಿಧಿಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಳುಬೇಕಾದ್ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಕಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ್ ನಗರ್ ಸಥಳಿೇಯ್ ಸಂಸ್ಥಗಳು್ ಕಾಯಿ್
ಯೇಜನಗಳನದು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸದತಿುದ್ುರ್ು. ಈ ಕಿರಯಾ ಯೇಜನಗಳನದು ಅನದಮೇದ್ನಗಾಗಿ ಆಯಾ
ಕೌನಿಿಲ್ಗಳ ಮದಂದ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗದತಿುತ್ದು. ತ್ರದವಾಯ, ಮತು್ ಅನದಮೇದ್ನಗಾಗಿ್ ಅರ್ುಗಳನದು್
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗದತಿುತ್ದು. ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನದಮೇದ್ನಯ ಮೇರಗ, ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್
ಸಂಸ್ಥಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನದು ನಿರ್ಿಹಿಸಲದ ಟ್ಂಡರ್ಗಳನದು್ ಆಹಾವನಿಸದತಿುದ್ುರ್ು. ಕೌನಿಿಲ್ಗಳ
ಅನದಮೇದ್ನಯ ನಂತ್ರ ಡಿಯದಡಿಸಿಯಿಂದ್ ಅನದಮೇದ್ನ ಪಡ್ಯದರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ಥಯದ ದೇಶದ್
ಪರಜಾಪರಭದತ್ವ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ನಗರ್ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಸ್ಾವಯತ್ುತಯನದು ಒದ್ಗಿಸದರ್ 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ್
ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದುೇಶಕಕ ವಿರದದ್ಿವಾಗಿತ್ದು.

4.4

ು,

ು ಮತ್ುತ

ಮಲ

ಪ್ರಿಣ ಮ
ಪರಮದಖ ನಾಗರಿಕ ಪರಕಾಯಿಗಳನದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ರ್ಹಿಸದರ್ುದ್ದ 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ
ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದುೇಶವಾಗಿತ್ದು. ಆದ್ರ, ನಗರ/ಪಟಟರ್ ಯೇಜನ, ಭೂಬಳಕ ನಿಯಂತ್ರರ್, ನಿೇರದ
ಸರಬರಾಜದ ಮತ್ದು ನೈಮಿಲಯ ಹಾಗೂ ಕೂಳಗೇರಿ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಯಂತ್ಹ ಪರಕಾಯಿಗಳನದು,
ಷ್ಟ 4.1
ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿರದರ್ಂತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳು ನಿರ್ಿಹಿಸದತಿುವ. ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳನದು ಸಕಾಿರರ್ು
ನಿಯಂತಿರಸದತ್ುದ ಮತ್ದು ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಚದನಾಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳನದು
ಒಳಗೂಂಡಿರದ್ ತ್ಮಮದೇ ಆದ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳನದು ಹೂಂರ್ದರದತ್ುವ. ಅವಿಗಳು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗಲಿದ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಕಕ ಬದ್ಿರಾಗಿರದತಾುರ. ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗ
ಮದಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ದಟ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳನದು ಸ್ಾಥಪ್ತಸಲಾಗಿದ್ುರಿಂದ್ ಮತ್ದು
ಆಯಾ ಕಾಯೆುಗಳಿಂದ್ ಅರ್ುಗಳ ಆಡಳಿತ್ರ್ನದು ನಡ್ಸಲಾಗದರ್ುದ್ರಿಂದ್ ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದು
ಅನದಸರಿಸಲದ ಸಕಾಿರರ್ು ಈ ಕಾಯೆುಗಳನದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅರ್ುಗಳನದು ನಗರ
ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಬದ್ಿರನಾುಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ದು. ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಪರಕಾಯಿಗಳನದು ನಿಯೇಜಿಸದರ್
ರ್ಯರ್ಸ್ಥಯದ ವಿಕೇಂರ್ದರೇಕರರ್ದ್ ಪರಮದಖ ಉದುೇಶ, ಅಂದ್ರ ಜನರಿಗ ಹೂಣಗಾರರಾಗಿರದರ್ುದ್ನದು
ದ್ದಬಿಲಗೂಳಿಸದತ್ುದ.
ಪರಿೇಕ್ಾ-ತ್ನಿಖ ನಡ್ಸಿದ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ದು ಹಂಚಿಕಯ
ಪರಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲ ಅದ್ರ ಪರಭಾರ್ರ್ನದು ಮದಂರ್ದನ ಕಂಡಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಲಾಗಿದ.

4.4.1

ರ ಭಿ ೃದ್ವಿ ಪ ಧಿ
ರ

ು –

ಯ ಜನ ಮತ್ುತ ಭ

ನಿ

ತ್ರ

(i) ನಗರ ಯೇಜನ ಮತ್ದು ಭೂಬಳಕ ನಿಯಂತ್ರರ್ದ್ ಪರಕಾಯಿಗಳನದು ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ
ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು (ಯದಡಿಎ) ಮತ್ದು ನಗರ ಯೇಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು (ಟಿಪ್ತಎ) ನಿರ್ಿಹಿಸದತ್ುವ. ರಾಜಯ
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ಸಕಾಿರರ್ು ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿನ ಪರಮದಖ ನಗರ ಪರದೇಶಗಳ ಯೇಜಿತ್ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಗಾಗಿ (ಕನಾಿಟಕ
ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1987ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ೩೧ ಯದಡಿಎಗಳನದು ಸ್ಾಥಪ್ತಸಿತ್ದ ಮತ್ದು
ಯದಡಿಎಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ತಸಿರದ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಮಾಸಟರ್ಪಾಿನ್ ತ್ಯಾರಿಸಲದ
ಕನಾಿಟಕ ಟ್ೌನ್ಅಂರ್್ಕಂಟಿರ ಪಾಿನಿಂಗ್್ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 4-ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 52 ಟಿಪ್ತಎಗಳನದು
ಸ್ಾಥಪ್ತಸಿತ್ದ. ಟಿಪ್ತಎಗಳು ರ್ಸತಿ, ವಾಣಿಜಯ, ಕೈಗಾರಿಕ, ಕೃಷಿ, ಮನರಂಜನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ದು ಇತ್ರ
ಉದುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂ ಬಳಕಯ ರ್ಲಯದ್ ಜೂತಗ ರ್ಲಯ ನಿಬಂಧನಗಳಿಗೂ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿದ್ುರ್ು.
74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯೆುಯಲ್ಲಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ್ಂತ ವಿಕೇಂರ್ದರೇಕರರ್ ಕರಮಗಳ ಅನದಷ್ಾಾನರ್ನದು
ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿದ್ ಜಎನ್ಎನ್ಯದಆರ್ಎಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಮಟಟದ್ ಕಡ್ಾಾಯ ಸದಧಾರಣಗಳನದು
ಅನದಸರಿಸಲದ, ಈ ಕಳಗಿನರ್ುಗಳನದು ಅನದಸರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ದು.
(ಎ) ಅಂಗಸಂಸ್ಥಗಳ ಕಾಯಿರ್ನದು ಯೇಜಿಸದರ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ನಾಗರಿಕರಿಗ ಸ್ೇವಗಳನದು ತ್ಲದಪ್ತಸದರ್ಲ್ಲಿ
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಅರ್ಥಿಪೂರ್ಿ ಒಡನಾಟ ಮತ್ದು ತೂಡಗಿಸಿಕೂಳುುವಿಕಯನದು ರಾಜಯರ್ು
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೂಳುಬೇಕದ ಮತ್ದು
(ಬಿ) ಚದನಾಯಿತ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳನದು ನಗರ ಯೇಜನ ಕಾಯಿದೂಂರ್ದಗ ನಿಯೇಜಿಸದರ್ುದ್ದ
ಅರ್ಥವಾ ಸಂಯೇಜಿಸದರ್ುದ್ದ.
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಯೇಜನಾ ಪರಕಾಯಿಗಳನದು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲದ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ
ಆದೇಶಗಳನದು ನಿೇಡಿತ್ದು (ಡಿಸ್ಂಬರ 2009) ಎಂಬದದ್ನದು ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ
ಯದಡಿಎಗಳು/ಟಿಪ್ತಎಗಳು ಮಾಸಟರ ಪಾಿಾನ್ಗಳನದು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸದರ್ುದ್ನದು ಮದಂದ್ದರ್ರಿಸದತ್ುವ ಮತ್ದು
ಹಾಗ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿದ್ ಪಾಿಾನ್ಗಳನದು ಕರಡದ ಮತ್ದು ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ಗಳರಡರಲೂಿ ಪರಿಶಿೇಲನ ಮತ್ದು
ಟಿಪಪಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಕಳುಹಿಸಬೇಕದ ಎಂದ್ದ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ದು. ಇದ್ದ
ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕಯ ಮನೂೇಭಾರ್ಕಕ ಸಂಪೂರ್ಿವಾಗಿ ಹೂಂರ್ದಕಯಾಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದಾಗೂಯ, ಈ
ವಿಧಾನರ್ನದು ಸಹ ಅನದಸರಿಸದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಯದಡಿಎಗಳು/ಟಿಪ್ತಎಗಳು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ
ಟಿಪಪಣಿಗಳಿಲಿದೇ ಯೇಜನಗಳನದು ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾಿರಕಕ ಸಲ್ಲಿಸದತಿುದ್ುರ್ು.
ಮದಂದ್ದರ್ರದ್ದ, ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 503ಎ ಮತ್ದು ಕಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ್ 302ಎ
ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿದ್ಂತ
ಪರತಿರ್ಷ್ಿ ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳು ಮತ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳು ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ
ಯೇಜನಯನದು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿ ಕನಾಿಟಕ ಗಾರಮ ಸವರಾಜ್ ಮತ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯೆು 1993ರ
ಪರಿಚಛೇದ್ 310ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ್ ಜಿಲಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕದ. ಕಎಮ್ಸಿ
ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 505ರ ಅನವಯ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯದ ಯೇಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ್
ಒಪ್ತಪಗಯಂರ್ದಗ ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರರ್ನದು ಚಲಾಯಿಸದತ್ುದ ಅರ್ಥವಾ ಅಂತ್ಹ ಕಾಯಿಗಳನದು
ನಿರ್ಿಹಿಸದತ್ುದ ಅರ್ಥವಾ ಅಂತ್ಹ ಭೂಬಳಕ ಅರ್ಥವಾ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಯೇಜನಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಅಂತ್ಹ
ಕತ್ಿರ್ಯಗಳನದು ನಿರ್ಿಹಿಸದತ್ುದ. ಹಿೇಗ, ಭೂಬಳಕಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷ್ಯಗಳನದು ಮದಖಯವಾಗಿ
ಯದಡಿಎ/ಟಿಪ್ತಎ ಗಳಗ ರ್ಹಿಸಲಾಗಿತ್ದು. ಟಿಪ್ತಎಗಳು ಅನದಮೇರ್ದಸಿದ್ ಮಾಸಟರ ಪಾಿಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬರದರ್ ಪರದೇಶಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳು/ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳು ಕಟಟಡ
ಪರವಾನಗಿಗಳನದು ಮಾತ್ರ ನಿೇಡದತಿುದ್ುವಾದ್ರ ಯದಡಿಎಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಲ್ಲ
ಿ ಿ ಬಡ್ಾರ್ಣಗಳನದು
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಹಸ್ಾುಂತ್ರಿಸಿಲಿವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ ಪರವಾನಗಿಗಳನದು ಸಹ
ಯದಡಿಎಯಿಂದ್ಲೇ ನಿೇಡಲಾಗದತಿುತ್ದು.
ಪರಿೇಕ್ಾ-ತ್ನಿಖ ನಡ್ಸಿದ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಕಳಗಿನರ್ುಗಳನದು ಸಹ
ಗಮನಿಸಿತ್ದ:
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➢

ಯದಡಿಎ ಮತ್ದು ಟಿಪ್ತಎಗಳು ಕರಮವಾಗಿ ಏಳು ಮತ್ದು 37 ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಟರ
ಪಾಿಾನ ಮತ್ದು ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಯೇಜನಗಳನದು ತ್ಯಾರಿಸಿದ್ುರ್ು. ಈ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು ಕೌನಿಿಲ್ಗಳಿಗ
ರ್ರರ್ದ ಮಾಡದರ್ುದ್ನದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೂಳುಲದ ಯಾರ್ುದೇ ಕಾಯಿವಿಧಾನ/ಶಿಷ್ಾಾಚಾರಗಳನದು
ಸ್ಾಥಪ್ತಸಿರಲ್ಲಲಿ.

➢

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳಲ್ಲಿನ ನಗರ ಯೇಜನ ಮತ್ದು ಸದಧಾರಣಾ ಸ್ಾಥಯಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ದು ಇತ್ರ
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸ್ಾಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೇರ್ಲ ಕಟಟಡ ಪರವಾನಗಿಗಳ
ವಿಷ್ಯರ್ನದು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸದತಿುದ್ುರ್ು ಆದ್ರ ಯೇಜನಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಂಶಗಳನದು ವಿಮಶಿಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.

➢

ಯದಡಿಎ/ಟಿಪ್ತಎಗಳು ಬಡ್ಾರ್ಣ ನಕ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಗರಹಿಸಿದ್ ಮತ್ುರ್ನದು ಮತ್ದು
ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಶದಲಕರ್ನದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಜಮ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಸಂಗರಹಿಸಿದ್ ಮತ್ುರ್ನದು
ಟಿಪ್ತಎಗಳು ಸಕಾಿರಕಕ ಜಮ ಮಾಡಿದ್ರ, ಯದಡಿಎಗಳು ಆ ಮತ್ುರ್ನದು ತ್ಮಮಲಿೇ
ಉಳಿಸಿಕೂಂಡಿದ್ುರ್ು. ಇದ್ದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಹಚದುರ್ರಿ ಆದಾಯರ್ದಂದ್
ರ್ಂಚಿತ್ಗೂಳಿಸಿತ್ದ. ಜೈಪದರ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಪಾರಧಿಕಾರರ್ು ಉತ್ಪತಿುಯಾಗದರ್ ಭೂಮಾರಾಟ ಆದಾಯದ್
ಶೇಕಡ್ಾ 15ರಷ್ದಟ ಪಾಲನದು ಜೈಪದರ ಮದನಿಿಪಲ ಕಾಪೂಿರೇಶನ್ಗ ಪಾರ್ತಿಸಿದ್ಂತ
ಯದಡಿಎ/ಟಿಪ್ತಎಗಳು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಂರ್ದಗ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೂಳುುರ್ುದ್ನದು ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹದದ್ದ.

➢

ಈ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ದ್ಲ್ಲಿರದರ್ ಬಡ್ಾರ್ಣಗಳನದು ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಯ ನಂತ್ರ ನಿರ್ಿಹಣಗಾಗಿ
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ರ್ಗಾಿಯಿಸಲಾಗಿತ್ದು. ಕೇರ್ಲ ರಸ್ಗ
ು ಳು ಮತ್ದು ಉದಾಯನರ್ನಗಳನದು
ಮಾತ್ರ ಹಸ್ಾುಂತ್ರಿಸಿ ನಾಗರಿೇಕ ಸ್ೌಕಯಿ ನಿವೇಶನಗಳನದು ಯದಡಿಎ/ಟಿಪ್ತಎಗಳು ತ್ಮಮಲಿೇ
ಉಳಿಸಿಕೂಂಡಿದ್ುರ್ು.

ಹಿೇಗ, ನಗರ ಯೇಜನ ಮತ್ದು ಭೂಬಳಕಯ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಪರಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ
ಯಾರ್ುದೇ ಪಾತ್ರವಿರಲ್ಲಲಿ ಅರ್ಥವಾ ಪಾತ್ರರ್ು ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿತ್ದು. ಆದ್ುರಿಂದ್, ಈ ಪರಕಾಯಿಗಳ
ರ್ಗಾಿರ್ಣಯದ ಕೇರ್ಲ ಪತಾರಚಾರದ್ಲ್ಲಿರ್ದುತ್ದ ಮತ್ದು ವಾಸುರ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದ್ನೇ ರಾಜಯ ಹರ್ಕಾಸದ
ಆಯೇಗರ್ು ವಾಸುರ್ವಾಗಿ ಬಿಡಿಎ ಸ್ೇರಿದ್ಂತ ಅಸಿುತ್ವದ್ಲ್ಲಿರದರ್ ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳನದು ಆಯಾ
ಚದನಾಯಿತ್ ಪೌರಸಂಸ್ಥಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇಕಂದ್ದ ಶಿಫಾರಸದ ಮಾಡಿತ್ದು.
(ii)
ಕನಾಿಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೇಶಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯನದು (ಕಐಎಡಿಬಿ) 1966ರಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಥಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ದ ಮತ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಗಳ ತ್ವರಿತ್ ಮತ್ದು ಕರಮಬದ್ಿವಾದ್ ಸ್ಾಥಪನ ಮತ್ದು ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಯನದು
ಉತುೇಜಿಸದರ್ ಮತ್ದು ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯದ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿ ಮತ್ದು
ಇತ್ರ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನದು ಒದ್ಗಿಸದರ್ ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ಅದ್ದ ಹೂಂರ್ದತ್ದು. ಕಐಎಡಿಬಿ ತ್ನುದೇ ಆದ್
ರ್ಲಯ ನಿಬಂಧನಗಳನದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿತ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಟಡಗಳ ನಿಮಾಿರ್ಕಾಕಗಿ
ಉಪಕಾನೂನದಗಳನದು ತ್ಯಾರಿಸಿತ್ದು ಮತ್ದು ಕಟಟಡ ನಕ್ಗಳ ಅನದಮೇದ್ನಗಾಗಿ ಶದಲಕರ್ನದು
ಸಂಗರಹಿಸದತಿುತ್ದು. ಕಐಎಡಿಬಿ ಮಾಚಿ 2018ರ ಅಂತ್ಯದ್ಲ್ಲಿದ್ುಂತ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ 18,865 ಘಟಕಗಳನದು
ಒಳಗೂಂಡ 153 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೇಶಗಳನದು ಸ್ಾಥಪ್ತಸಿತ್ದು.
74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅನದಸರಣಗಾಗಿ, ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮಕಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದರ್
ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರಗಳ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ 364ಎ ಯಿಂದ್
364ಕೂಯ ರ್ರಗಿನ ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳನದು ಹೂಂರ್ದರದರ್ ಅಧಾಯಯ VIA ಯನದು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ದ (ಆಗಸಟ
2003). ಪರಿಚಛೇದ್ 364ಎ ಅನದಸ್ಾರವಾಗಿ, ರಾಜಯಪಾಲರದ ಅಂತ್ಹ ಪರದೇಶರ್ನದು ಅಧಿಸೂಚನಯ
ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರ ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸಬಹದದ್ದ ಮತ್ದು ಪರಿಚಛೇದ್ 364ಬಿ ಅನವಯ ಪರತಿ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರಕಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರ ಪಾರಧಿಕಾರ ಇರದತ್ುದ. ಪರಿಚಛೇದ್ 364ಜ ರಂತ ಕೈಗಾರಿಕಾ
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ಉಪನಗರ ಪಾರಧಿಕಾರರ್ು ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿರದರ್ ಎಲಾಿ ಕಟಟಡಗಳು ಮತ್ದು ಜಮಿೇನದಗಳ ಮೇಲ ಆಸಿು
ತರಿಗಯನದು ವಿಧಿಸದತ್ುದ, ಇದ್ಕಾಕಗಿ ಕಎಮ್ಕಾಯೆುಯ 94ರಿಂದ್ 115ನ ಪರಿಚಛೇದ್ಗಳ ನಿಬಂಧನಗಳು
ಅರ್ಶವಯವಿರದರ್ ಬದ್ಲಾರ್ಣಗಳ ಂರ್ದಗ ಅನವಯವಾಗದತ್ುವ. ಇದ್ಲಿದ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರ
ಪಾರಧಿಕಾರರ್ು ಸಂಗರಹಿಸಿದ್ ಆಸಿು ತರಿಗಯ ಶೇಕಡ್ಾ 30 ರಷ್ಟನದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರ ಪರದೇಶರ್ನದು
ಹೂಂರ್ದರದರ್ ಸಥಳಿೇಯ ಪಾರಧಿಕಾರಕಕ ಜಮ ಮಾಡಲಾಗದರ್ುದ್ದ.
ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಕನಾಿಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿೇತಿ 2014-19ನದು (ಅಕೂಟೇಬರ 2014) ಘೂೇಷಿಸಿತ್ದ.
ನಿೇತಿಯ ಕಂಡಿಕ 5.1.7.1ರ ಅನವಯ, ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರಿಚಛೇದ್ 364ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ತೇರ್ಯ,
ಮೈಸೂರದ, ಬೂಮಮಸಂದ್ರ, ಬಳಗಾವಿ ಮತ್ದು ಹದಬಬಳಿುಗಳಲ್ಲಿನ ದೂಡಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೇಶಗಳು ಮತ್ದು
ಎಸ್ಟೇರ್್ಗಳನದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರ ಪರದೇಶಗಳನಾುಗಿ ಘೂೇಷಿಸಲದ ಹಾಗೂ ಪರಿಚುೇಧ 364ಬಿ(2)ರ
ಅನವಯ ಆಯಾ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳನದು ಸ್ಾಥಪ್ತಸಲದ ಪರಸ್ಾುವಿಸಲಾಯಿತ್ದ ಮತ್ದು ಕಂಡಿಕ
5.1.7.2ರ ಅನವಯ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೇಶಗಳು/ಎಸ್ಟೇರ್್ಗಳು/ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಘಟಕಗಳ ಕಟಟಡ ನಿಮಾಿರ್ ನಕ್ಯನದು ಅನದಮೇರ್ದಸಲದ ಕಐಎಡಿಬಿಗ ಸೂಕು ಅಧಿಕಾರರ್ನದು
ನಿಯೇಜಿಸಲದ ಕಎಮ್ ಅಧಿಸೂಚನಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತ್ರಲದ ಪರಸ್ಾುವಿಸಲಾಯಿತ್ದ. ಇದ್ಲಿದ, ಕಂಡಿಕ
5.1.7.4ರ ಅನವಯ, ಉಪನಗರಗಳನದು ಘೂೇಷಿಸದರ್ರ್ರಗ, ಕಐಎಡಿಬಿಯದ ಎಲಾಿ ಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಂದ್ ಆಸಿು
ತರಿಗ, ಉಪಕರ, ಇತಾಯರ್ದಗಳನದು ಸಂಗರಹಿಸಿ ಅತ್ಯಲಪ ಸ್ೇವಾ ಶದಲಕರ್ನದು ಕಡಿತ್ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ
ಸಥಳಿೇಯ ಪಾರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಪಾರ್ತಿಸಬೇಕಿತ್ದು.
ಕಿರಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರಗಳನದು ಘೂೇಷಿಸಿಲಿರ್ದರದರ್ುದ್ನದು ಮತ್ದು ಕಐಎಡಿಬಿ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಆಸಿು ತರಿಗಯನದು ಪಾರ್ತಿಸರ್ದರದರ್ುದ್ನದು
ಲಕಕಪರಿಶ ೇಧನಯದ ಗಮನಿಸಿತ್ದ. ಕಟಟಡ ನಿಮಾಿರ್ ನಕ್ಗಳ ಅನದಮೇದ್ನಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ನಗರ
ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಅಧಿಕಾರರ್ನದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗ ಅಗತ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಲಿದ
ಕಐಎಡಿಬಿ ಚಲಾಯಿಸದತಿುತ್ದು ಎಂಬದದ್ದ ಮೇಲ್ಲನಿಂದ್ ಸಪಷ್ಟವಾಗದತ್ುದ. ಕಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ್ ಆಸಿು
ತರಿಗಯನದು ಜಮ ಮಾಡರ್ದರದರ್ುದ್ದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಅರ್ರ ಹಕಿಕನ ಆದಾಯರ್ದಂದ್
ರ್ಂಚಿಸಿದ್ಂತಾಯಿತ್ದ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯದ12 ನಿೇಡಿದ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನವಯ, ಮಾಚ್ಿ ೨೦೨೦ರ
ಅಂತ್ಯಕಕ ಕಐಎಡಿಬಿ ಹದಬಬಳಿು-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗ ₹22.91 ಕೂೇಟಿಗಳ (ದ್ಂಡ ಸ್ೇರಿದ್ಂತ)
ಆಸಿು ತರಿಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೂಂಡಿತ್ದು.

4.4.2 ನ ಟ

ಳಗ ರಿ
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ು

ಣ ಮತ್ುತ ಮ ಲ್ಾಜ ಗ ರಿ ು ದು

ಕೂಳಗೇರಿ ಸದಧಾರಣ ಮತ್ದು ಮೇಲುಜಿಗೇರಿಸದರ್ುದ್ನದು ಕನಾಿಟಕ ಕೂಳಗೇರಿ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಮಂಡಳಿ
(ಕಎಸ್ಡಿಬಿ) ನಡ್ಸದತಿುದ. ಕನಾಿಟಕ ಕೂಳಗೇರಿ ಪರದೇಶಗಳ (ಸದಧಾರಣ ಮತ್ದು ತರರ್ು) ಕಾಯೆುಯ
1973ರ ನಿಬಂಧನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1975ರಲ್ಲಿ ಕಎಸ್ಡಿಬಿಯನದು ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ದ. ಅಧಿಸೂಚಿತ್
ಕೂಳಗೇರಿಗಳ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿಯದ ಕಎಸ್ಡಿಬಿ ಹೂಣಗಾರಿಕಯಾಗಿತ್ದು ಮತ್ದು ನಂತ್ರ ಅರ್ುಗಳನದು ಹಚಿುನ
ನಿರ್ಿಹಣ್ಮತ್ದು್ ಸಂರಕ್ಷಣಗಾಗಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಹಸ್ಾುಂತ್ರಿಸಬೇಕಿತ್ದು. ಒಂದ್ನೇ ರಾಜಯ
ಹರ್ಕಾಸದ ಆಯೇಗರ್ು ಕೂಳಗೇರಿ ಸದಧಾರಣಯನದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ಕಕ ತ್ರಲದ
ಶಿಫಾರಸದ ಮಾಡಿತ್ದು ಆದ್ರ ಅದ್ನದು ಅನದಪಾಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ.
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ಪರಿೇಕ್ಾ-ತ್ನಿಖ ನಡ್ಸಿದ್ ಇತ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಂದ್ ಮಾಹಿತಿಯನದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ.
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74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯೆುಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ ಕಎಮ್ ಮತ್ದು
ಕಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಈ ಪರಕಾಯಿರ್ನದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ
ಪರಕಾಯಿವಾಗಿದ ಎಂದ್ದ ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಿವ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಾ-ತ್ನಿಖ ನಡ್ಸಿದ್ ಯಾರ್ುದೇ ನಗರ
ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಈ ಪರಕಾಯಿರ್ನದು ಕೈಗತಿುಕೂಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೂ, ಅರ್ುಗಳು ತ್ಮಮ ನಿಯಮಿತ್
ಕಾಯಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನ ಮಾಡದ್ ಕೂಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಎಸ್ಡಿಬಿ ಅರ್ುಗಳನದು ಅಧಿಸೂಚಿತ್
ಕೂಳಗೇರಿಗಳಂದ್ದ ಘೂೇಷಿಸದರ್ರ್ರಗೂ, ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ, ಬಿೇರ್ದ ರ್ದೇಪಗಳ ನಿರ್ಿಹಣ ಮತ್ದು ತಾಯಜಯ
ಸಂಗರಹ ಮದಂತಾದ್ ಸ್ೇವಗಳನದು ಒದ್ಗಿಸದತಿುದ್ುರ್ು. ಆದ್ುರಿಂದ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯದ
ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದು ಅನದಸರಿಸದರ್ ಒಂದ್ದ ಔಪಚಾರಿಕತಯಾಗಿತ್ದು.

4.4.3 ನ ಟ
- ನಿ ು

ನಿ ು

ರ ಜು ಮತ್ುತ ಒ ಚ ಡಿ ಮ ಡ

ರ ಜು ಮತ್ುತ ಒ ಚ ಡಿ

ಮಗ ರಿ

(

ುಡ

ಲೂಎಸ್&ಡಿಬಿ)

ು

ಮನಬಳಕ, ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ ಮಾಡದರ್ುದ್ದ ನಗರ
ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಕಡ್ಾಾಯ ಪರಕಾಯಿವಾಗಿತ್ದು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೇಜನ ಮತ್ದು
ಸದಧಾರಣಾ ಸ್ಾಥಯಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ದು ಇತ್ರ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸ್ಾಥಯಿ ಸಮಿತಿ ಈ
ಕಾಯಿರ್ನದು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸದತ್ುವ.
ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರರ್ು ನಗರ ಕದಡಿಯದರ್ ನಿೇರದ ಮತ್ದು ನೈಮಿಲಯ ನಿೇತಿ, ೨೦೦೨ನದು ಜಾರಿಗ ತ್ಂರ್ದತ್ದ.
ಬೇಡಿಕ ಆಧಾರಿತ್ ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜಿನ ಸ್ಾರ್ಿತಿರಕ ವಾಯಪ್ತು, ಕಾಯಾಿಚರಣಗಳ ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ದು ಆರ್ಥಿಕ
ಸಿಥರತ ಮತ್ದು ಎಲಾಿ ನಾಗರಿಕರಿಗ ಕನಿಷ್ಾ ಮಟಟದ್ ಸ್ೇವಯನದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸದರ್ುದ್ದ ನಿೇತಿಯ ಮದಖಯ
ಉದುೇಶಗಳಾಗಿದ್ುರ್ು. ನಿೇರಿನ ಸಂಗರಹರ್ದಂದ್ ತಾಯಜಯ ನಿೇರದ ಸಂಸಕರಣಯರ್ರಗ ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತ್ದು
ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ೇವಗಳಿಗ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಹೂಣಗಾರರಾಗಿದ್ುರ್ು.
ಸಗಟದ ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತ್ದು ಅದ್ರ ನಿರ್ಿಹಣಯನದು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರರ್ು ಕಯದಡಬದಿಾಎಸ್&ಡಿಬಿಗ
(ಮಂಡಳಿ) ರ್ಹಿಸಿತ್ದು (ಕಯದಡಬದಿಾಎಸ್&ಡಿಬಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1973ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ). ಅದ್ರಂತ
ಕಎಮ್ಸಿ ಮತ್ದು ಕಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನೂು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ದ. ಬೃಹತ್್ ಬಂಗಳ ರದ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯನದು ಹೂರತ್ದಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇರದ
ಸರಬರಾಜದ ಯೇಜನಗಳು ಮತ್ದು ಒಳಚರಂಡಿ ಯೇಜನಗಳ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿ ಮತ್ದು ಸೃಷಿಟಗ ಮಂಡಳಿಯದ
ಹೂಣಯಾಗಿತ್ದು. ಮಂಡಳಿಯದ ಪಾರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ್ ರಾಜಯದಾದ್ಯಂತ್ 567 ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ
ಯೇಜನಗಳನದು ಮತ್ದು 88 ಒಳಚರಂಡಿ ಯೇಜನಗಳನದು ಅನದಷ್ಾಾನಗೂಳಿಸಿ ಮಾಚ್ಿ ೨೦೧೯ರ
ಅಂತ್ಯದ್ಲ್ಲಿದ್ುಂತ ₹8,357.17 ಕೂೇಟಿ ವಚುರ್ನದು ಭರಿಸಿತ್ದು.
ಮಂಡಳಿಯದ ಕೈಗತಿುಕೂಂಡ ಪರತಿಯಂದ್ದ ಯೇಜನಗ ಕಾಯಿಸ್ಾಧಯತಾ ರ್ರರ್ದಯನದು ತ್ಯಾರಿಸದತ್ುದ
ಮತ್ದು ಅದ್ನದು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಕಳುಹಿಸದತ್ುದ. ಯೇಜನಯದ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಾಧಯವಂದ್ದ ಕಂಡದಬಂದ್ಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ನಿರ್ಿಯರ್ನದು
ಅಂಗಿೇಕರಿಸದತಾುರ. ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ರ್ಂತಿಗಯಂರ್ದಗ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನದು
ಕಾಯಿಗತ್ಗೂಳಿಸಲದ ಸಕಾಿರದ್ ಖಾತ್ರಿಯ ಮೇರಗ ಮಂಡಳಿಯದ ಹರ್ಕಾಸದ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಂದ್
ಹರ್ರ್ನದು ಸ್ಾಲ ಪಡ್ಯದತ್ುದ. ಪರತಿ ರ್ಷ್ಿ ರಾಜಯ ಹರ್ಕಾಸದ ಆಯೇಗ ನಿಧಿಯನದು ಹಂಚಿಕ
ಮಾಡದರ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಹರ್ಕಾಸದ ಆಯೇಗ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಾಲರ್ನದು ಮರದಪಾರ್ತಿ
ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದ. 2014-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯದ ₹2,858.42 ಕೂೇಟಿ ಪಡ್ರ್ದದ್ದು ₹2,528.03
ಕೂೇಟಿಗಳನದು ವಚು ಮಾಡಿತ್ದು. ಮಾಚಿ 2019 ರಲ್ಲಿದ್ುಂತ, ಮಂಡಳಿಯ ಪದಸುಕಗಳಲ್ಲಿ ₹1,160.31
ಕೂೇಟಿ ಮತ್ುರ್ು ಸ್ಾಲವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿರ್ದತ್ದು.
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ಸಕಾಿರದ್ ನಿದೇಿಶನದ್ ಮೇರಗ ಮಂಡಳಿಯದ ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತ್ದು ಒಳಚರಂಡಿ ಯೇಜನಗಳ
ಕಾಯಾಿಚರಣ ಮತ್ದು ನಿರ್ಿಹಣಯನದು ಕೈಗತಿುಕೂಳುಬಹದದ್ದ. ಪರಸದುತ್ ಮಂಡಳಿಗ 10 ನಿೇರದ
ಸರಬರಾಜದ ಯೇಜನಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣ ಮತ್ದು ನಿರ್ಿಹಣಯನದು ರ್ಹಿಸಲಾಗಿದ.

4.4.4 ನ ಟ

ಮ ಲ್ ೌ

ರ ಜು, ಒ ಚ ಡಿ ಮತ್ುತ ಇತ್

ಭಿ ೃದ್ವಿ ಮತ್ುತ ಹ
ಮ ಲ್ ೌ

ು ನಿ ಮ - ನಿ ು
ಯ ಜನ

ು

ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿಥತಿಯದ ಜವಾಬಾುರಿಗಳು ಮತ್ದು ಸ್ೇವಗಳಿಗ ಹರ್ ಒದ್ಗಿಸದರ್ುದ್ರ
ನಡದವಿನ ಹೂಂದಾಣಿಕ ಇಲಿರ್ದರದರ್ುದ್ದ, ದ್ದಬಿಲ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿ ಇತಾಯರ್ದಗಳಿಂದ್ ನಿರೂಪ್ತತ್ವಾಗಿದ,
ಇವಲಿರ್ು ನಾಗರಿಕ ಸ್ೇವಗಳ ಬೇಡಿಕ ಮತ್ದು ಪೂರೈಕಯ ನಡದವಿನ ಅಂತ್ರರ್ನದು ಹಚಿುಸಲದ
ಕಾರರ್ವಾಗಿವ. ಈ ಪರಿಸಿಥತಿಯದ ಹೂಡಿಕಗಳನದು ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಲ್ಲಲಿ ಮತ್ದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು
ತ್ಮಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿರ್ನದು ಅರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕೂಳುುರ್ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆು 1956ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ನವಂಬರ 1993ರಂದ್ದ ಸ್ಾರ್ಿಜನಿಕ ನಿಯಮಿತ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಸ್ಾಥಪ್ತಸಲಪಟಟ ಕನಾಿಟಕ
ನಗರ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿ ಅಭಿರ್ೃರ್ದಿ ಮತ್ದು ಹರ್ಕಾಸದ ನಿಗಮರ್ು (ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿ) ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿ ನಿಮಾಿರ್ ಮತ್ದು ಹೂಡಿಕ ಬಂಬಲರ್ನದು ಒದ್ಗಿಸಲದ, ಏಷ್ಯನ ಡ್ರ್ಲಪ್ಮಂರ್
ಬಾಯಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ), ವಿಶವಬಾಯಂಕ್ ಮದಂತಾದ್ ಬಾಹಯ ಮೂಲಗಳ ಬಂಬಲದೂಂರ್ದಗ ವಿವಿಧ
ಯೇಜನಗಳನದು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪಾರಯೇಜಿತ್ ಯೇಜನಗಳು ಮತ್ದು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ್
ಯೇಜನಗಳನದು ಕೈಗತಿುಕೂಂಡಿತ್ದ. ಸಕಾಿರರ್ು ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡಿದ್ ರಾಜಯ ಹರ್ಕಾಸದ ಆಯೇಗ
ಅನದದಾನಗಳಿಂದ್ ಮರದಪಾರ್ತಿಗಳನದು ಮಾಡಲಾಯಿತ್ದ.
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ತ್ಮಮ ಸಂಭಾರ್ಯ ಹೂಡಿಕ ಮತ್ದು ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿ ನಿಮಾಿರ್ದ್ ಕಾಯಿಕರಮರ್ನದು
ಬಂಬಲ್ಲಸದರ್ ಸ್ಾಲ/ಅನದದಾನ ಪರಸ್ಾುರ್ನಯಂರ್ದಗ ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿಯನದು ಸಂಪಕಿಿಸದತ್ುವ. ಈ
ಸನಿುವೇಶದ್ಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಸ್ಾಲ ಮತ್ದು ಅನದದಾನದ್ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಷ್ರತ್ದುಗಳನದು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದರ್ ಒಪಪಂದ್ರ್ನದು ಮಾಡಿಕೂಳುುತ್ುವ, ಜೂತಗ ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ
ಸಂಸ್ಥ ಎರಡೂ ಸ್ಾಲ ಒಪಪಂದ್ಕಕ ಭಾಗಿೇಧಾರರಾಗಿರದತ್ುವ. ಎಲಾಿ ಯೇಜನಗಳನದು ಸಕಾಿರದ್ ಅಪರ
ಮದಖಯ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿರದರ್, ನಗರಾಭಿರ್ೃರ್ದಿ, ಯೇಜನ ಮತ್ದು ಹರ್ಕಾಸದ ಇಲಾಖಗಳ
ಪರಧಾನ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಗಳು; ನಿದೇಿಶಕರದ-ನಗರ ಯೇಜನ; ಪೌರಾಡಳಿತ್ ನಿದೇಿಶಕರದ;
ಬಿಡಬದಿಾಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಅಧಯಕ್ಷರದ; ಬಿಬಿಎಮ್ಪ್ತ ಆಯದಕುರದ, ಇರ್ರದಗಳು ಸದ್ಸಯರಾಗಿರದರ್ ಹಾಗೂ
ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿಯ ರ್ಯರ್ಸ್ಾಥಪಕ ನಿದೇಿಶಕರದ ಸದ್ಸಯ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಯಾಗಿರದರ್ ಉನುತಾಧಿಕಾರದ್
ಸಮಿತಿಯದ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ ಮಾಡದತ್ುದ.
ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿರದರ್ ಯೇಜನಾ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಘಟಕರ್ು ಯೇಜನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಯಿನಿರ್ಿಹಿಸದತಿುರದರ್ ಯೇಜನಾ ಅನದಷ್ಾಾನ ಘಟಕಗಳನದು ನಿರ್ಿಹಿಸದತ್ುದ. ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ ಮತ್ದು
ಗದರ್ಮಟಟದ್ ಭರರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಯೇಜನಾ ನಿರ್ಿಹಣಾ ಸಮಾಲೂೇಚಕರನದು (ಪ್ತಎಮ್ಸಿ)
ನೇಮಿಸಲಾಗದತ್ುದ. ಡಿಪ್ತಆರ್ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ, ಅಳತಗಳ ಪರಿಶಿೇಲನ ಮತ್ದು ಬಿಲ್ಗಳನದು ಅಂಗಿೇಕರಿಸದರ್
ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ಪ್ತಎಮ್ಸಿಗಳು ಮತ್ದು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೂಂರ್ದದ್ುರ್ು.
ಪೂರ್ಿಗೂಂಡ ನಂತ್ರ ಯೇಜನಯ ಸವತ್ದುಗಳನದು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗ
ಹಸ್ಾುಂತ್ರಿಸಬೇಕದ. 2014-2019ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರದರ್
₹4,215.23 ಕೂೇಟಿ ಹರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿ ₹೨,೫೭೩.೨೭ ಕೂೇಟಿಯನದು ವಚು ಮಾಡಿತ್ದು.
ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿಯ ಸಿಬಬಂರ್ದಯ ಸಂಯೇಜನಯದ ಮಂಡಳಿಯ ಮತ್ದು ಯೇಜನಯ ನೌಕರರದ
ಇಬಬರನೂು ಒಳಗೂಂಡಿತ್ದು. ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿ ಯೇಜನಗಳನದು
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ಕಾಯಿಗತ್ಗೂಳಿಸದತಿುದ್ುರೂ ಯೇಜನಯಡಿ ಮತ್ದು ಮಂಡಳಿಯಳಗಿನ ಸಿಬಬಂರ್ದ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಿರ್ು
ಶೇಕಡ್ಾ 50ಕಿಕಂತ್ ಕಡಿಮಯಿರ್ದುತ್ದ.
ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತ್ದು ಒಳಚರಂಡಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಪಾರರ್ಥಮಿಕ ಪರಕಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ುರೂ
ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿಗಳ ರಚನಗಾಗಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಮೇಲ
ಸಂಪೂರ್ಿವಾಗಿ ಅರ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದ್ುರ್ು ಎಂಬದದ್ದ ಮೇಲ್ಲನ ಎರಡದ ಕಂಡಿಕಗಳಿಂದ್ ಸಪಷ್ಟವಾಗದತ್ುದ.
ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ತ್ಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಆಸಿು ಸೃಷಿಟಗಾಗಿ ಕಯದಡಬೂಿಾಎಸ&ಡಿಬಿ/
ಕಯದಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಪಡ್ದ್ ಸ್ಾಲಗಳಿಗ ಭಾಗಿೇಧಾರರಾಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ಪಡ್ದ್ ಸ್ಾಲಗಳಾಗಲ್ಲೇ ಅರ್ಥವಾ
ಸಂಸ್ಥಗಳು ರಚಿಸಿದ್ ಸವತ್ದುಗಳಾಗಲ್ಲೇ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಲಕಕ ಪದಸುಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿಬಿಂಬಿತ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕಯದಡಬೂಿಾಎಸ&ಡಿಬಿ ಅಸಿುತ್ವದ್ ಹೂರತಾಗಿಯೂ ಮತೂುಂದ್ದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಯನದು ರಚಿಸದರ್
ಅಗತ್ಯತಯ್ ಬಗಗ್ ಸಪಷ್ಟತಯಿರಲ್ಲಲಿ. 10 ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳನದು ಹೂರತ್ದಪಡಿಸಿ (ಕೂೇಷ್ಟಕ4.1ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರದರ್ಂತ) ಎಲಾಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಸ್ಥಗಳು ರಚಿಸಿದ್ ಸವತ್ದುಗಳ
ಕಾಯಾಿಚರಣ ಮತ್ದು ನಿರ್ಿಹಣಗ ಹೂಣಗಾರರಾಗಿದ್ುರ್ು. ಈ ಪರಕಾಯಿರ್ನದು ನಿರ್ಿಹಿಸದರ್ಲ್ಲಿ ನಗರ
ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರರ್ು ಕಾಯಾಿಚರಣ ಮತ್ದು ನಿರ್ಿಹಣಗ ಮಾತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿತ್ದು.

ಶಿಫ ು-೭: ಯ ಜನ, ನಿ ತ್ರ ,
ಳಗ ರಿ ಭಿ ೃದ್ವಿ ಮತ್ುತ ನಿ ು
ನೈಮ ಲ್ ಪ್ರ
ಲ ಪ್ರಜ ತ ತ್
ತ ಮ ವ ಗಿ ಚುನ ಯಿತ್ವ ದ
ಪ್
ವ ಗಿ ಒ ಗ ುು
ಶ ತಯಿದ.
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ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿವಯಹಿಸಲನ ಸಮರ್ಯವಾದ ಹಣಕಾಸನ ನಿವಯಹಣರ್ನ ಅತಿ
ಪ್ರಮನಖವಾಗಿದ. ವರ್ಾಯಯಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ನು ಆರ್ಥಯಕ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳ ಂದಿರ್
ಬಂಬಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ನಿವಯಹಿಸಬಹನದನ. ಅಂತ್ಹ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳು ಸಮಕತವಾದ ವಚ್ಚ ಮಾಡನವ
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಂದಿರ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹನದಾದ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವರ್ಾಯವಣರ್ ರಮಪ್ವನ್ನು ತರ್ದನಕಮಳಳಬಹನದನ
ಅರ್ವಾ ದೃಢ ಮತ್ನತ ವಚ್ಚದ ಬಾಧ್ಯತಗಳರ್ ಅನ್ನಗನಣವಾದ ಉತೇಜನಾಕಾರಿಯಾದ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವದ
ಮಾಗಯವನ್ನು ಹಮಂದಬಹನದನ. ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವರ್ಾಯವಣರ್ನ್ನು
ದೃಢವಾದ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ವಯವಸಥರ್ ಮತ್ನತ ರಾಜಯ ಮತ್ನತ ಕೇಂದರ ಹಣಕಾಸನ
ಆಯೇಗದ ಶಿಫಾರಸನಗಳ ಅನ್ನಸರಣರ್ ಮಮಲಕ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಮಳಳಬೇಕನ. ಸವಂತ್ ಆದಾರ್ದ
ಮಾಗಯಗಳು ನಿದಿಯಷ್ು ರಾಜಸವದಿಂದ ವಿಧಿಸನವ ಮತ್ನತ ಸಂಗರಹಿಸನವ ಶಕ್ತತರ್ನ್ನು ಒಳರ್ಮಂಡಿರನತ್ತದ. ವಚ್ಚ
ಮಾಡನವ ಅಧಿಕಾರವು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ತ್ಮೂ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿಕಮಳಳಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಮಡನವ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲಲೇಖಿಸನತ್ತವ.

5.1

ರ ಜ ವದ ಮ

೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ರಾಜಯದಲಿಲನ್ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲನ್ ರಾಜಸವ
ವಿವರಗಳನ್ನು
ಷ್ಟಕ-೫.೧ರಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ಷ್ಟಕ-5.1: ೨೦೧೪-೧೫ರ ದ ೨೦೧೮-೧೯

ವಧಿ

ಲ್ಲಿ ರ ಜ ದಲ್ಲಿ

ರ ಜ ವದ ವಿವ
ವಷ್ಷ
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
ಒಟ್ುಟ

ುದ
1,640.80
2,644.17
2,302.67
2,493.07
2,300.01
11,380.72

ವ ತ
ಆದ
1,022.82
1,191.04
1,352.53
1,517.60
1,586.38
6,670.37

ನಿಯ ಜಿತ
ರಜ ವ
1.30
1.42
9.85
18.56
23.19
54.32

ಒಟ್ುಟ ರ ಜ ವ
2,664.92
3,836.63
3,665.05
4,029.23
3,909.58
18,105.41

ಆಧಾರ: 271 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶನಾಲರ್ ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿ

5.1.1

ಲ್ಲಿ
(` ಕಮೇಟಿಗಳಲಿಲ)
ಒಟ್ುಟ ರ ಜ ವ ೆ ವ ತ
ಆದ ದ ಶ ಕಡ ವ ು
38
31
37
38
41
37

ಗ ಆರ್ಥಷಕ ವಗ ಷವಣ

ಕೇಂದರ ಮತ್ನತ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರಗಳಂದ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳ ರಮಪ್ದಲಿಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್
ವರ್ಾಯವಣರ್ ಮಮಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ನ. ಮೇಲಿನ್ ಕಮೇಷ್ುಕದಿಂದ
ಗಮನಿಸಬಹನದಾದಂತ, 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ರಾಜಸವದ
ಪ್ರಮನಖ ಭಾಗವು (ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 63) ಸಕಾಯರದಿಂದಾದ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವರ್ಾಯವಣಯಾಗಿದಿಿತ್ನ.
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ಬಿಡನಗಡಯಾದ ಅನ್ನದಾನ್ದಲಿಲ ಶೇಕಡಾ 51ರಿಂದ (2015-16) 81ರಷ್ನು (2018-19) ವೇತ್ನ್ ಮತ್ನತ
ವಿದನಯತ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿರ್ಾಗಿ ಬಂಧಿತ್ ಅನ್ನದಾನ್ದ ರಮಪ್ದಲಿಲರನವುದನ್ನು ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ
ಗಮನಿಸಿತ್ನ ಮತ್ನತ ಬಂಧಿತ್ವಲಲದ ಅನ್ನದಾನ್ವು ಶೇಕಡಾ 19ರಿಂದ 49ರವರರ್ ಇದಿಿತ್ನ. ಆದರಮ, ಕಳರ್
ಚ್ಚಿಯಸಿದಂತ, ಹಣಕಾಸಿನ್ ವರ್ಾಯವಣರ್ಲಿಲ ಕಲವು ನ್ಮಯನ್ತಗಳದಿವು.
5.1.1.1 ರ ಜ

ು ಆಯ ದ

ುದ

ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಮನಖ ಪಾಲನ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗವು
ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನದಾನ್ವನ್ನು ಒಳರ್ಮಂಡಿದ. ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಸಮಯೇಚಿತ್
ರಚ್ನ ಮತ್ನತ ಅದರ ಶಿಫಾರಸನಗಳನ್ನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸನವುದನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಖಚಿತ್ವಾದ
ಹಣವನ್ನು ವರ್ಾಯವಣ ಮಾಡನವುದರ ಮೇಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ತದ.
❖

ುದ

ಷ್ಟ

ಕಂಡಿಕ 4.2.6.1ರಲಿಲ ಈರ್ಾಗಲೇ ಚ್ಚಿಯಸಿದಂತ, ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗಗಳ ರಚ್ನ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ
ಶಿಫಾರಸನಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದಲಿಲ ಸಾಕಷ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ನತ. ನಾಲಕನೇ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ರಚ್ನ
ಮತ್ನತ ವರದಿರ್ನ್ನು ಸಲಿಲಸನವಲಿಲನ್ ವಿಳಂಬವಂದರಿಂದಲೇ 2016-17ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ
ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಆಗಿರನವ ನ್ಷ್ುವನ್ನು
ಷ್ಟಕ-5.2 ಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ಷ್ಟಕ-5.2: ನ ೆನ ರ ಜ
೧೭ರ ದ ೨೦೧೮-೧೯

ು ಆಯ ದ
ವಧಿ

ಚನ

ಗದ
2016-17
88,750

ರಾಜಯದ ಸಾಲಯೇತ್ರ ನಿವವಳ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವ
ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು (ಎನಎಲಎನಒಆರಆರ)

ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಶಿಫಾರಸಿನ್ಂತ ಹಂಚಿಕ
(ಎನಎಲಎನಒಆರಆರ ನ್ ಶೇಕಡಾ ೧೦.೫ರಿಂದ ೧೨)
ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ನಿಧಾಯರ ಮಾಡಿದಂತ ಹಂಚಿಕ
(ಎನಎಲಎನಒಆರಆರ ನ್ ಶೇಕಡಾ ೧೦ರಿಂದ ೧೦.೫)
ಅನ್ನದಾನ್ಗಳ ನ್ಷ್ು

9,318.75
(10.5)
8,875.07
(10)
443.68

ಆಧಾರ: ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ನತ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಲಕಕಪ್ತ್ರಗಳು

ರಜ

ು ಆಯ ದಡಿ

ಬವ ದದರ ದ ೨೦೧೬-

ಲ್ಲಿ

ವಿವ

❖

ಲ್ಲಿ ವಿ

ಲ್ಲಿ

ಷ್ಟ

(` ಕಮೇಟಿಗಳಲಿಲ)

2017-18
2018-19
93,607 1,03,602.58
10,296.77
(11)
9,360.7
(10)
936.07

11,914.30
(11.5)
10,878.27
(10.50)
1,036.03

ದ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡು ಡ

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಆದೇಶಗಳ ಅನ್ವರ್ ಬಿಡನಗಡಯಾಗಬೇಕ್ತಕದಿ ಮತ್ನತ ೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ
ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ವಾಸತವಿಕವಾಗಿ ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಷ್ಟಕ-೫.೩ ಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.

36

ಷ್ಟಕ-5.3: ೨೦೧೪-೧೫ರ ದ ೨೦೧೮-೧೯

ವಧಿ

ಲ್ಲಿ ರ ಜ

ು ಆಯ ದಡಿ

ಬಿಡು ಡಯ ಬ ಕ್ಕೆದದ ಮತುು ಬಿಡು ಡ ಮ ಡಿದ

ವಿವ
(` ಕಮೇಟಿಗಳಲಿಲ)
ಒಟ್ುಟ
2018-19

ವಿವ

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
74,870.00 80,905.೨೨ 88,750.೬೬ 93,607.00 1,03,602.58

ರಾಜಯದ ಸಾಲಯೇತ್ರ
ನಿವವಳ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವ
ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು

(ಎನಎಲಎನಒಆರಆರ)
ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು
ನಿಧಾಯರ ಮಾಡಿದಂತ
ಹಂಚಿಕ
(ಎನಎಲಎನಒಆರಆರ
ನ್ ಶೇಕಡಾ ೧೦ರಿಂದ
೧೦.೫)
ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳರ್ ವಾಸತವಿಕವಾಗಿ
ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಿದ ಹಣ
ಅಂಗ ಸಂಸಥಗಳರ್
ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಿದ ಹಣ
ಕಡಿಮೆ ಬಿಡು ಡ

ುದ

ಲ್ಲಿ

7,487

8,090

8,875.07

9,360.70

10,878.27

44,691.04

2,990.77

3,306.81

3,304.30

3,762.74

3,754.40

17,119.02

514.98

1,677.34

2,421.36

3,759.78

3,634.19

12,007.65

3,981.25

3,105.85

3,149.41

1,838.18

3,489.68 15,564.37

ಆಧಾರ: ಹಣಕಾಸಿನ್ ಲಕಕಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ನತ ಸಕಾಯರವು ನಿೇಡಿದ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳು

ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ ಕಳಕಂಡಂತ ಗಮನಿಸಿತ್ನ:
➢
➢

ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಬಿಡನಗಡಯಾದ ಹಣವು ಅಧಾಯದೇಶವಾಗಿದಿ ಹಂಚಿಕರ್ ಶೇಕಡಾ
20ರಿಂದ (2017-18) ಶೇಕಡಾ 53ರಷ್ನು (2014-15) ಕಡಿಮಯಿದಿಿತ್ನ.

3ನೇ ಮತ್ನತ 4ನೇ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗಗಳು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಹಂಚಿಕಗಳರ್
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಮರನಪಾವತಿರ್ನ್ನು ಹಮಂದಾಣಿಕ ಮಾಡಬೇಕಂದನ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡಿತ್ನತ.
ಆದರ, ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಸಾಲ ಮರನಪಾವತಿರ್ ಬಾಧ್ಯತರ್ನ್ನು ಎಲಾಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳಗಮ, ಅವುಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಪ್ಡದಿವಯೇ ಅರ್ವಾ ಇಲಲವೇ, ಹಂಚಿಕ ಮಾಡನವ
ಅಭಾಯಸವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕಮಂಡಿತ್ನತ.
ನ್ಗರ
ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳ
ಪ್ರವಾಗಿ
ಕರ್ನಡಬಮಲೂಎಸ್&ಡಿಬಿ
ಮತ್ನತ
ಕರ್ನಐಡಿಎಫಸಿ
ಅಂಗಸಂಸಥಗಳು
ಸಾಲವನ್ನು
ಮರನಪಾವತಿಸನವ ಸಲನವಾಗಿ 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು
ಎಲಾಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ನು ಮೊತ್ತದಿಂದ `12,007.65
ಕಮೇಟಿರ್ನ್ನು ಕಡಿತ್ರ್ಮಳಸಿದಿಿತ್ನ. ಇದನ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಪ್ಡರ್ದಿದಿ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳರ್ ಕಡಿಮ ಹಣದ ಬಿಡನಗಡರ್ಲಿಲ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ನ ಮತ್ನತ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ
ಸಂಪ್ಮಣಯ ಪಾಲನ್ನು ಪ್ಡರ್ನವುದರಿಂದ ವಂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ನ.

ಎನಎಲಎನಒಆರಆರನ್ ಶೇಕಡಾವಾರನ್ನು ಲಕಾಕಚಾರ ಮಾಡಲನ ರಾಜಯ ಸಾವಮಯದ ಯೇಜನಗಳರ್
ಬಿಡನಗಡ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಬಿಡನಗಡಗಳರ್ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾಜಯದ ಪಾಲನ, ಬಾಹಯ ನರವು ಪ್ಡದ
ಯೇಜನಗಳು, ಅಂಗಸಂಸಥಗಳು ಮತ್ನತ ಕೇಂದರ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳನ್ನು ನ್ಗರ
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ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಪಾಲನ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದಿರಿಂದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಬಿಡನಗಡಗಳಲಿಲ
ಯಾವುದೇ ಕಮರತಯಿರಲಿಲಲ ಎಂದನ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ತಿಳಸಿತ್ನ (ನ್ವಂಬರ 2019). ಅದರಂತ ರಾಜಯ
ಸಕಾಯರವು 2014-15, 2015-16, 2016-17 ಮತ್ನತ 2017-18ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಕರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ
11.64, ಶೇಕಡಾ 14.15, ಶೇಕಡಾ 15.12 ಮತ್ನತ ಶೇಕಡಾ 12.86ರಷ್ನು ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಿತ್ನತ.
ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಅನ್ನದಾನ್ವು ಎನಎಲಎನಒಆರಆರ ಪಾಲಿನ್ ಒಂದನ ಸಮಗರ
ಹಂಚಿಕಯಂದನ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡಿರನವುದರಿಂದ ಮತ್ನತ ರಾಜಯ/ಕೇಂದರ ಯೇಜನಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಕಕ
ಬಿಡನಗಡಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ನತ ಕೇಂದರ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಳರ್ಮಂಡಿರದ
ಕಾರಣ ಸಕಾಯರದ ಉತ್ತರವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಲಿಲಲ. 2ನೇ, 3ನೇ ಮತ್ನತ 4ನೇ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ
ಆಯೇಗಗಳು ಕೇಂದರ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಅನ್ನದಾನ್ವು ಎನಎಲಎನಒಆರಆರನ್ ಭಾಗವಾಗಿರದ
ಕಾರಣ ಹಂಚಿಕ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಾರದನ ಎಂದನ ಸಹ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡಿದಿವು.
5.1.1.2

ದರ

ು ಆಯ ದ

ುದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗಗಳ ಶಿಫಾರಸನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಪೌರಸಂಸಥಗಳ
ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಕಕ ಪ್ಮರಕವಾಗಿ ರಾಜಯದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿರ್ನ್ನು ವೃದಿಿಸನವ ಕರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡಲನ
ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಅನ್ನಚಛೇದ 280(3)(ಸಿ) ಕೇಂದರ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶಿಸನತ್ತದ. 13ನೇ
ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗ ಮತ್ನತ 14ನೇ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗಗಳು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಮಮಲ
ಅನ್ನದಾನ್ ಮತ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ ಅನ್ನದಾನ್ವನ್ನು ವಿಭಜನೀಯ ಮೊತ್ತದ ಖಾತರ್ ಶೇಕಡಾವಾರನ
ಪ್ರಮಾಣದಲಿಲ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡಿದ.
೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಕೇಂದರ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಹಂಚಿಕ ಮತ್ನತ
ಬಿಡನಗಡಗಳನ್ನು ಕ್ಷ-೫.೧ ಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ುದ

ಚಿ ಮತುು ಬಿಡು ಡ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಮಲ ಅನ್ನದಾನ್ ಹಂಚಿಕ

2014-15

295.2

229.7
229.7

0

0

0
0

500

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ ಅನ್ನದಾನ್ ಬಿಡನಗಡ

778.29
778.29

1000

562.08
562.08

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ ಅನ್ನದಾನ್ ಹಂಚಿಕ

352.66
333.02
240.02
226.72

(` ಕಮೇಟಿಗಳಲಿಲ)

1500

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಮಲ ಅನ್ನದಾನ್ ಬಿಡನಗಡ
1040.27
1040.27

ು ಆಯ ದ

259.94
256.16

ದರ

899.25
899.25

ಕ್ಷ-5.1:

2015-16

2016-17

೧೩ನೇ ಸಿಎಫಸಿ

2017-18

2018-19

೧೪ನೇ ಸಿಎಫಸಿ

ಆಧಾರ: ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶನಾಲರ್/ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖ ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿ

2014-15ರಲಿಲ 13ನೇ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಮಮಲ ಅನ್ನದಾನ್ ಮತ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ
ಅನ್ನದಾನ್ಗಳನ್ನು ಕರಮವಾಗಿ `19.64 ಕಮೇಟಿ ಮತ್ನತ `13.30 ಕಮೇಟಿರ್ಷ್ನು ಕಡಿಮ ಬಿಡನಗಡ
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ನತ ಎಂಬನದನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹನದನ, ಇದಕಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು
ನಿೇಡಲಿಲಲ. 14ನೇ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗವು 2015-20ರ ಅವಧಿರ್ ಮಮಲ ಅನ್ನದಾನ್ದಡಿ ಒಟ್ನು
`4,685.51 ಕಮೇಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ 2016-20ರ ಅವಧಿರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ ಅನ್ನದಾನ್ದಡಿ `1,171.38
ಕಮೇಟಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡಿತ್ನತ. 2015-16ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ರಾಜಯವು `3,279.89
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ಕಮೇಟಿಗಳ ಮಮಲ ಅನ್ನದಾನ್ದ ಹಂಚಿಕರ್ನ್ನು ಸಂಪ್ಮಣಯವಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿತ್ನತ. ಆದರ, 2017-18ನೇ
ಸಾಲಿನ್ಲಿಲ `3.78 ಕಮೇಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ ಅನ್ನದಾನ್ದ ಕಡಿಮ ಸಿವೇಕೃತಿ ಇದಿಿತ್ನ ಮತ್ನತ 2018-19ನೇ
ಸಾಲಿನ್ `295.20 ಕಮೇಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ಮಣಯ ಹಂಚಿಕರ್ನ್ನು ಇನ್ಮು ಸಿವೇಕರಿಸಬೇಕ್ತತ್ನತ.
ಸಿವೇಕರಿಸದಿರನವುದಕಕ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿೇಡಿರಲಿಲಲ.
5.1.1.3 ನಿಯ ಜಿತ ರ ಜ ವ
ಕಎಮಸಿ ಕಾಯಿ, 1976ರ ಪ್ರಿಚಛೇದ 140ರ ಅನ್ವರ್, ದಮಡಡ ನ್ಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಿಮಿತಿಗಳ ಳರ್
ಇರನವ ಎಲಾಲ ಸಿಥರ ಸವತಿತನ್ ಮಾರಾಟ್, ದಾನ್, ಅಡಮಾನ್, ವಿನಿಮರ್ ಅರ್ವಾ ಶಾಶ್ವತ್ ಗನತಿತರ್, ಇವುಗಳ
ಲಿಖಿತ್ ಪ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲ ಕನಾಯಟ್ಕ ಮನದಾರಂಕ ಕಾಯಿ, 1957ರ ಅನ್ವರ್ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸನಂಕದ ಶೇಕಡಾ
ಎರಡರ ದರದಲಿಲ ಸಿಥರ ಸವತ್ನತಗಳ ವರ್ಾಯವಣ ಮೇಲ ಶನಲಕವನ್ನು ಅಧಿಬಾರದ ರಮಪ್ದಲಿಲ ವಿಧಿಸತ್ಕಕದನಿ.
ನ್ಗರ ಪ್ರದೇಶದಲಿಲರನವ ಭಮಮಿಗಳು ಹಾಗಮ ಇತ್ರ ಸಿಥರಾಸಿತಗಳರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಂಗರಹಿಸಲಾದ
ಸಂಪ್ಮಣಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೇಂದಣಿಗಳ ಮಹಾಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಕರನ ಮತ್ನತ ಮನದಾರಂಕಗಳ ಆರ್ನಕತರವರನ
ರಾಜಯದಲಿಲರನವ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಜನ್ಸಂಖಯರ್ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ, ಸಂಗರಹಣಾ ವಚ್ಚಗಳ ಕಡರ್
ಶೇಕಡಾ ೧೦ರಷ್ುನ್ನು ಕಡಿದನಕಮಂಡನ, ಬಿಡಲಗಡಕ ಮಯಡಲಾಗನವುದನ.
ಷ್ಟಕ-5.4 ಲ್ಲಿ ತಮೇರಿಸಿರನವಂತ 2014-15ರಿಂದ 2017-18ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಶನಲಕದ
ವರ್ಾಯವಣರ್ಲಿಲ ವಿಳಂಬವಿದಿಿತ್ನ ಮತ್ನತ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಶನಲಕವನ್ನು ಇನ್ಮು ವರ್ಾಯಯಿಸಲಿಲಲ
ದಿರನವುದನ್ನು ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ.
ಷ್ಟಕ-5.4:

ಗ13 ಶು ೆಕದ ವಗ ಷವಣ

ವಷ್ಷ

ವಗ ಷವಣ

2014-15
2015-16

21.12.2017 & 10.12.2018
೧೨.೧೨.೨೦೧೭ & 26.12.2017

2017-18

15.02.2019

2016-17
2018-19

ುು ತ

ಮೊತು (`

ದಿನ ಕ

15.02.2019

ರ ುವ ತ:ಖ್ು

ಟಿ

11.54
14.19

ಲ್ಲಿ)

12.52

ಇನ್ಮು ವರ್ಾಯವಣಯಾಗಬೇಕ್ತದ

14.65

ಆಧಾರ: ನಮೇಂದಣಿಗಳ ಮಹಾಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಕರನ ಮತ್ನತ ಮನದಾರಂಕಗಳ ಆರ್ನಕತರವರನ ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿ

5.1.2

ವ ತ ಆದ

ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಒಂದನ ವಿಸೃತ್ ಸವತ್ಂತ್ರ ತರಿರ್ ವಾಯಪ್ತತರ್ನ್ನು ಹಮಂದಿರನವುದಿಲಲ. ನಿವೇಶನ್
ಮತ್ನತ ಕಟ್ುಡಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಆಸಿತ ತರಿರ್ರ್ನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಸವಂತ್ ಆದಾರ್ದ
ಮಮಲಾಧಾರವಾಗಿದ. ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಸವಂತ್ ತರಿರ್ಯೇತ್ರ ಆದಾರ್ವು ನಿೇರಿನ್ ಶನಲಕಗಳು,
ವಾಣಿಜಯ ಸಂಸಥಗಳಂದ ಬಾಡಿರ್, ವಾಯಪಾರ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಯನಗಿ/ಮ್ಲಾಟಕೀಶ್ನ್ಗಳ
ಅನ್ನಮೊೇದನರ್ಾಗಿ ಶನಲಕ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ನು ಒಳರ್ಮಂಡಿದ. ಆಸಿತ ತರಿರ್ ಮತ್ನತ ಜಾಹೀರಾತ್ನ ತರಿರ್ಗಳಂತ್ಹ
ಕಲವು ತರಿರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸನವ ಅಧಿಕಾರವು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಬಳಯಿದಿರ, ದರಗಳು ಮತ್ನತ
ಪ್ರಿಷ್ಕರಣರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳು (ಜಾಹೀರಾತ್ನ ತರಿರ್), ಸಂಗರಹಣರ್ ವಿಧಾನ್ (ಆಸಿತ ತರಿರ್),
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ವಿಧಾನ್, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು (ಆಸಿತ ತರಿರ್, ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ ತರಿರ್)

13

ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಹಮರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ.
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ಇತಾಯದಿಗಳು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ವಶದಲಿಲದಿವು ಎಂದನ ರಾಜಯದ ಕಾನ್ಮನ್ನಗಳು ತಿಳರ್ಪ್ಡಿಸಿತ್ನ.
ಆದನದರಿಂದ, ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಸವಂತ್ ಆದಾರ್ವನ್ನು ಕ್ಕ್ರೀಢೀಕರಿಸಲವಲ್ಲು ಸಂಪ್ಮಣಯ
ಸಾವರ್ತತರ್ನ್ನು ಹಮಂದಿರಲಿಲಲ. 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ
ಒಟ್ನು ರಾಜಸವಕಕ ಸವಂತ್ ಆದಾರ್ದ ಪಾಲನ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 37ರಷ್ಟುತ್ನತ ( ಷ್ಟಕ-5.1). ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ
ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಸವಂತ್ ಆದಾರ್ವನ್ನು ಕ್ಕ್ರೀಢೀಕರಿಸಲವಲ್ಲುನ್ ನಿಬಯಂಧ್ಗಳು/
ಕಮರತಗಳನ್ನು ಕಳರ್ ಚ್ಚಿಯಸಲಾಗಿದ:
5.1.2.1 ಆ ು ತರಗ
ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ತ್ಮೂ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ತತರ್ಡಿರ್ ಎಲಾಲ ಕಟ್ುಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಖಾಲಿ
ಭ್ಮಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಎರಡಕಮಕ ಆಸಿತ ತರಿರ್ರ್ನ್ನು ವಿಧಿಸಲನ ಕಎಮಸಿ ಕಾಯಿರ್ ಪ್ರಿಚಛೇದ
103/108ಎ ಮತ್ನತ ಕಎಮ ಕಾಯಿರ್ ಪ್ರಿಚಛೇದ 108ರ ಜಮತರ್ ಪ್ರಿಚಛೇದ 94ರ ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಅಧಿಕಾರ
ಹಮಂದಿದಿವು. ಆಸಿತ ತರಿರ್ರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಮತ್ನತ ಸಂಗರಹಣರ್ಾಗಿ 2001-02ರಿಂದ ಸಕಾಯರವು
ಆಸಿತಗಳ ಮಾಲಿೇಕರಿಂದ ಸವರ್ಂ-ನಿಧ್ಯರಣಾ ವಯವಸಥರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿತ್ನ. ಪೌರಾಡಳತ್
ನಿದೇಯಶನಾಲರ್ವು ಆನಲೈನ ಆಸಿತ ತರಿರ್ ಕಾಯಲನಕೂಲೇಟ್ರನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿತ್ನ ಮತ್ನತ ಅದರ
ಮಮಲಕ ಆಸಿತ ಮಾಲಿೇಕರನ ತ್ಮೂ ತರಿರ್ಗಳನ್ನು ನಿಧ್ಯರಣ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸಬಹನದಾಗಿತ್ನತ.
ಆನಲೈನ ಕಾಯಲಕೂಲೇಟ್ರನ್ಲಿಲ, ಕಳಕಂಡಂತ, ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ ಕಲವು ದಮೇಷ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ನ,
ಅವುಗಳಂದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಆಸಿತ ತರಿರ್ರ್ ವೃದಿಿರ್ನ ನಿಬಯಂಧಿತ್ವಾಗಿತ್ನತ.
➢
➢
➢

ಆಸಿತ ತರಿರ್ ಪಾವತಿರ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ಡದ ಆಸಿತಗಳಂದ ಸೇವಾ ಶನಲಕವನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಲನ
ಅವಕಾಶವಿಲಲದಿರನವುದನ;
ಕಟ್ುಡಗಳ ಮೇಲ ನಿಮಿಯಸಲಾದ ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ ರಚ್ನಗಳ ಮೇಲ ಆಸಿತ ತರಿರ್ರ್ನ್ನು ಲಕಕಹಾಕಲನ
ಅವಕಾಶವಿಲಲದಿರನವುದನ; ಮತ್ನತ
ಭಮಮಿರ್ನ ಸವರ್ಂ ಬಳಕಗಿದಯೇ ಅರ್ವಾ ಬಾಡಿರ್ರ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದಯೇ ಮತ್ನತ ವಾಣಿಜಯ
ಉದಿೇಶಗಳರ್ಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗನತಿತದಯೇ (ಉದಾಹರಣರ್ ಖಾಲಿ ಇರನವ ಭಮಮಿರ್ನ್ನು
ಸಸಿತಮೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲನ ಬಳಸಲಾಗನತಿತತ್ನತ) ಇತಾಯದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸದಯೇ ಖಾಲಿ
ಭಮಮಿರ್ ಮೇಲಿನ್ ತರಿರ್ರ್ನ್ನು ಏಕರಮಪ್ದ ದರದಲಿಲ ಲಕಕ ಹಾಕನವುದನ.

ಇದಲಲದ, 2013-14ರಿಂದ 2015-16ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ 'ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಆಸಿತತರಿರ್ ಸಂಗರಹಣ'
ಕನರಿತ್ನ ಅನ್ನಪಾಲನಾ ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ್ನು ೨೪ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಏಪ್ತರಲ ಮತ್ನತ ಆಗಸ್ು
2016ರ ನ್ಡನವ ನ್ಡಸಲಾಗಿತ್ನತ. ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ಲಿಲ ಕಂಡನಬಂದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ
ಮೇಲಿನ್ ಮಾರ್ಯ ೨೦೧೬ಕಕ ಕಮನರ್ಮಂಡ ಭಾರತ್ದ ಲಕಕನಿರ್ಂತ್ರಕರನ ಮತ್ನತ ಮಹಾಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ಕರ
ವರದಿರ್ (೨೦೧೭ನೇ ವಷ್ಯದ ವರದಿ ಸಂಖಯ ೫) ಕಂಡಿಕ 6.1ರಲಿಲ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ನತ.
ಮೇಲಿನ್ ವರದಿರ್ಲಿಲ ಸಮಚಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳರ್ ಹಮೇಲನವ ಪ್ರಸನತತ್ ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ಲಿಲ ಗಮನಿಸಿದ
ಅಂಶಗಳು ಕಳಕಂಡಂತಿವ:
➢

ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ಯಾವುದೇ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಆಸಿತಗಳ ಸಮಿೇಕ್ಷರ್ನ್ನು
ಕೈರ್ಮಂಡಿರಲಿಲಲ. ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶನಾಲರ್ವು ಕೈರ್ಮಂಡ ಜಿಐಎಸ್ ಸಮಿೇಕ್ಷರ್ನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿ
ಎಲಾಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ದತ್ತಸಂಚ್ರ್ವನ್ನು ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶನಾಲರ್ದ
ಪೌರಾಡಳತ್ ಸನಧಾರಣಾ ಕಮೇಶವು ರಚಿಸಿತ್ನತ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ಅವಧಿರ್ ಯಾವುದೇ
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥರ್ಮ ಈ ಸಮಿೇಕ್ಷರ್ ದತಾತಂಶವನ್ನು
ಬಳಸಿರಲಿಲಲ.
40

➢

➢
➢

➢
➢

ಪ್ರಸನತತ್ ಮಾಗಯಸಮಚಿ ಮೌಲಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಮಳುಳವ ಬದಲನ, 42 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು
2005-06ರ ಮಾಗಯದಶಿಯ ಮೌಲಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಮಂಡಿದಿರ ಮಂಗಳ ರನ ಮಹಾನ್ಗರ
ಪಾಲಿಕರ್ನ 2007-08ರ ಮಾಗಯಸಮಚಿ ಮೌಲಯವನ್ನು ಮತ್ನತ ಹರ್ಡಿಎಮಸಿ 2009-10ರ
ಮಾಗಯಸಮಚಿ ಮೌಲಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಮಂಡಿದಿವು.
ದಮರಸಂಪ್ಕಯ ಟ್ವರಗಳ ಮೇಲ ಆಸಿತ ತರಿರ್ರ್ನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಿರಲಿಲಲ.

ಮ್ಹಯನಗರ ಪಯಲ್ಲಕ್ಕಗಳು ಹಯಗ್ ಭದ್ಯರವತಿ ಮ್ತ್ಲತ ಬಿೀದರ್ ನಗರಸಭಕಗಳನಲು ಹಕ್ರತ್ಲಪಡಿಸಿ,
ಪರಿೀಕ್ಷಯ-ತ್ನಖಕ ನಡಕಸಿದ ನಗರ ಸಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಲ್ಲು ಆಸಿತ ತರಿರ್ ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ
ಪ್ಡದಿದಿ ಆಸಿತಗಳಂದ ಸೇವಾ ಶನಲಕಗಳನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಿರಲಿಲಲ.
ಮಂಗಳ ರನ ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕರ್ನ್ನು ಹಮರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ಜಾಹೀರಾತ್ನ ಜಕ್ಡಣಕಗಳ ಮೇಲ
ಆಸಿತ ತರಿರ್ರ್ನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಿರಲಿಲಲ.

ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ಎಲಾಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಆಸಿತ ತರಿರ್ ಸಂಗರಹದಲಿಲನ್ ಬಾಕ್ತ
ಹಾಗಮ ಬೇಡಿಕ, ವಸಮಲಾತಿ ಮತ್ನತ ಬಾಕ್ತ (ಡಿಸಿಬಿ) ತ್:ಖತಗಳ ಅಸಮಪ್ಯಕ ನಿವಯಹಣ ಗಮನ್ಕಕ
ಬಂದಿತ್ನ. ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶನಾಲರ್ವು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿರ್ ಅನ್ವರ್, ಮಾರ್ಯ
2019ರಲಿಲದಿಂತ 271 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ `503.09 ಕಮೇಟಿ ಆಸಿತ ತರಿರ್ ಬಾಕ್ತ ಉಳದಿತ್ನತ.

5.1.2.2 ಜ ಹೀರ ತು ತರಗ
ಕಎಮಸಿ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಿಚಛೇದ 103 ಮತ್ನತ ಕಎಮ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಿಚಛೇದ 94 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳು ಜಾಹಿೇರಾತಿನ್ ಮೇಲ ತರಿರ್ ವಿಧಿಸಲನ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡನತ್ತದ. ಇದಲಲದ, ಕಎಮಸಿ ಕಾಯಿರ್
ಪ್ರಿಚಚೇದ 134ರ ಅನ್ವರ್ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ತರಿರ್ ದರಗಳು14 ಸಕಾಯರವು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಾ ಮತ್ನತ
ಕನಿಷ್ಾಕಕ ಒಳಪ್ಟಿುರನತ್ತದ.
ಕಎಮ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಿಚಛೇದ 324(1)(ಎಲ) ಜಾಹಿೇರಾತ್ನಗಳ
ನಿರ್ಂತ್ರಣ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ ಪ್ರದಶಯನ್ಕಾಕಗಿ ಉಪ್-ಕಾನ್ಮನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸನತ್ತದ.
ಆದಾಗಮಯ, ಪ್ರಿಚಛೇದ 324(5)ರ ಅನ್ವರ್ ರಚಿಸಿದ ಉಪ್-ಕಾನ್ಮನ್ನಗಳು, ಯಾವುದಾದರಮ ಇದಿರ,
ಅದನ್ನು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಅನ್ನಮೊೇದಿಸನವವರರ್, ಅವುಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ ಇರನವುದಿಲಲ. ಮೇಲಿನ್
ನಿಬಂಧ್ನಗಳು ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ ತರಿರ್ ವಿಧಿಸನವಲಿಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಸಾವರ್ತ್ತತರ್ನ್ನು
ನಿಬಯಂಧಿಸನತ್ತವ.
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ 44ರಲಿಲ ಮ್್ರಲ15 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ
ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ ತರಿರ್ರ್ನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಿರಲಿಲಲ ಎಂಬನದನ್ನು ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ
ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಆಲಂದ ಪ್ನರಸಭರ್ನ ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ ತರಿರ್ರ್ನ್ನು 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಮಾತ್ರ
ಸಂಗರಹಿಸಿತ್ನತ. ಆದರ, ಪಲರಸಭಕ ಮಯನವಯನಲು ಹಕ್ರತ್ಲಪಡಿಸಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ಯಾವುದೇ
ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥರ್ಮ ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ ತರಿರ್ರ್ನ್ನು ವಿಧಿಸಲನ ಯಾವುದೇ ಸಮಿೇಕ್ಷರ್ನ್ನು
ನ್ಡಸಿರಲಿಲಲ. ಸಮಿೇಕ್ಷರ್ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತಿರ್ಲಿಲ, ಆದಾರ್ದ ಸಂಭಾವಯ ಗಳಕರ್ನ್ನು ಲಕಕಹಾಕಲನ
ಸಾದಯವಾಗಲಿಲಲ.

14

15

ಕಎಮಸಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ ಅನ್ನಸಮಚಿ-VIII ವಿವಿಧ್ ರಿೇತಿರ್ ಜಾಹಿೇರಾತ್ನಗಳರ್ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಗರಿಷ್ಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸನತ್ತದ.
ನ್ಗರಸಭ, ಶಹಾಬಾದ; ಪ್ನರಸಭ-ಶಿರೇನಿವಾಸಪ್ನರ; ಪ್ಟ್ುಣ ಪ್ಂಚಾರ್ತಿ-ಕಮಲಾಪ್ನರ
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ನ್ಗರಗಳಲಿಲ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖಯರ್ ಫಲಕಗಳ ಸಪಷ್ು ದತ್ತಸಂಚ್ರ್ ಅರ್ವಾ ಬೇಡಿಕ, ವಸಮಲಾತಿ ಮತ್ನತ
ಬಾಕ್ತರ್ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲಯಿರಲಿಲಲ ಎಂದನ 4ನೇ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗವು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ನತ.
ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ ತರಿರ್ಯಿಂದ ಗಳಸಬಹನದಾಗಿದಿ ಆದಾರ್ವನ್ನು ಇಲಿಲರ್ವರರ್
ಅಂದಾಜನ ಮಾಡಲಾಗಿಲಲ.
5.1.2.3 ನಿ ರ

ಶು ೆ

ಕಎಮಸಿ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಿಚಛೇದ 144 ಮತ್ನತ ಕಎಮ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಿಚಛೇದ 139ರ ಅನ್ವರ್,
ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕಗಳು/ಪೌರಸಂಸಥಗಳು ಕಎಮಸಿ ಕಾಯಿರ್ ಪ್ರಿಚಛೇದ 421 ಮತ್ನತ ಕಎಮ
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಪ್ರಿಚಛೇದ 323ರ ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಜಾರಿರ್ಲಿಲರನವ ನಿರ್ಮಗಳು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರನವ
ದರವನ್ನು ಮಿೇರದಂತ ನಿೇರಿನ್ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹನದನ. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮಗಳ ಎಲಾಲ ಅರ್ವಾ
ಯಾವುದೇ ಉದಿೇಶಗಳನ್ನು ನಿವಯಹಿಸಲನ ಅಧಿಸಮಚ್ನರ್ ಮಮಲಕ ನಿರ್ಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲನ 421
ಮತ್ನತ 323ನೇ ಪ್ರಿಚಛೇದಗಳು ಸಕಾಯರಕಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿೇಡಿವ. ಇದನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ
ಸಾವರ್ತ್ತತರ್ನ್ನು ನಿಬಯಂಧಿಸಿತ್ನತ. ಸಂಗರಹಿಸಬೇಕಾದ ನಿೇರಿನ್ ಶನಲಕದ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿ ರಾಜಯ
ಸಕಾಯರವು ಸಮಚ್ನಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿತ್ನ (ಜನಲೈ 2011). ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ ನಿವಯಹಣಾ ವಚ್ಚದ
ಏರಿಕರ್ನ್ನು ಸರಿದಮಗಿಸಲನ ಮಮರನ ವಷ್ಯಗಳರ್ಮಮೂ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ನತ. ಅದರಂತ,
2014-15 ಮತ್ನತ 2017-18ರಲಿಲ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕ್ತದಿಿತ್ನ.
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ನಿೇರಿನ್ ದರಗಳ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣರ್ ಸಿಥತಿರ್ನ್ನು ಕ್ಷ೫.೨ ಲ್ಲಿ ತಮೇರಿಸಲಾಗಿದ.
ಕ್ಷ-೫.೨:
ದ

ುು
ಬರ

ರ ಕ್ಷ -ತನಿಖ್

ಡ ದ

ಲ್ಲಿ ನಿ ರ

ಶು ೆ
ದ

ವಡಿ
ಡು ಎ ಡು
ರಷ್ೆರ ಲ ಗಿದ, ೩

ಇ ಿ

ದ

ರಷ್ೆ ಣ

ುು

ತಿ

ವಡಿ
ಡ
ರಷ್ೆರ ಿ, 2

ುು
ವಡಿ
ಡು
ಒ ದು ಬ ರ
ರಷ್ೆರ ಲ ಗಿದ, ೨೦

2014-15 ಮತ್ನತ 2017-18ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಕೇವಲ ಮ್್ರಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ದರಗಳನ್ನು
ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಿದಿರ, ಹನಬಬಳಳ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕ ಮತ್ನತ ಬಿೇದರ ನ್ಗರಸಭರ್ನ 2011ರಿಂದ
ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಮಂಡಿರಲಿಲಲ ಅರ್ವಾ ನಿೇರಿನ್ ಶನಲಕವನ್ನು ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಿರಲಿಲಲ. ಇದಲಲದ, ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಿಷ್ಕರಣಗಳು ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ ನಿವಯಹಣಾ ವಚ್ಚಗಳರ್ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿರಲಿಲಲ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ
ನ್ಡಸಿದ 4216 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ನಿೇರಿನ್ ಶನಲಕ ಸಂಗರಹದಮಂದಿರ್ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ
ನಿವಯಹಣಾ ವಚ್ಚಗಳ ಹಮೇಲಿಕರ್ನ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಸರಾಸರಿ ಸಂಗರಹಣರ್ನ,

16

ಬಿೇದರ ಮತ್ನತ ಚ್ನ್ುಪ್ಟ್ುಣ ನ್ಗರಸಭಗಳು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲಿಲಸಲಿಲಲ.

42

ಷ್ಟಕ-5.5 ರಲಿಲ ತಮೇರಿಸಿರನವಂತ, ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ ನಿವಯಹಣಾ ವಚ್ಚಗಳಲಿಲ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ
೫೨ರಷ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದಿಿತಂದನ ತಮೇರಿಸಿತ್ನ.
ಷ್ಟಕ-5.5:
ಮತುು

ರ ಕ್ಷ -ತನಿಖ್
ರ ಣ

ವಿವ
ಪಾರರಂಭಿಕ ಶಿಲನಕ
ಬೇಡಿಕ
ಒಟ್ನು ಬೇಡಿಕ
ಒಟ್ನು ಸಂಗರಹಣ
ಮನಕಾತರ್ದ ಶಿಲನಕ
ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ
ನಿವಯಹಣಾ ವಚ್ಚ
ಯ ಷಚ ಣ ಮತುು
ನಿವಷ ಣ ವಚಚ ೆ ರತಿಯ ಗಿ
ರ ಣ ಶ ಕಡ ವ ರ ಲ್ಲಿ

ಡ ದ

ಲ್ಲಿ ನಿ ರ

ವಿವ
2014-15
98.75
97.18
195.93
75.55
120.38
125.87

2015-16
120.38
109.09
229.47
90.07
139.40
168.49

2016-17
139.40
116.84
256.24
104.22
152.02
245.99

60

53

42
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ಬ ಡಿ

(` ಕಮೇಟಿಗಳಲಿಲ)
2017-18
2018-19
152.02
176.40
119.62
132.59
271.64
308.98
95.24
99.83
176.40
209.15
188.35
188.59
51

53

ಆಧಾರ: ೪೨ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಸಲಿಲಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಇದಲಲದ, ಸಂಗರಹಿಸಬೇಕಾದ ನಿೇರಿನ್ ಶನಲಕದ ಬಾಕ್ತರ್ನ 2013-14ರ `98.75 ಕಮೇಟಿಯಿಂದ 201819ರಲಿಲ `20೯.೧೫ ಕಮೇಟಿರ್ ಏರಿತ್ನ. ಇದನ, ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ತ್ಮೂ ಸವಂತ್ ಆದಾರ್ವನ್ನು
ವೃದಿಿಸಿಕಮಳುಳವಲಿಲನ್ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮತರ್ನ್ನು ಸಮಚಿಸಿತ್ನ.
5.1.2.4 ಘ

ತ ಜ ನಿವಷ ಣ ಉ ಕ

ಘನ್ತಾಯಜಯದ ಸಂಗರಹಣ, ಸಾಗಣ ಮತ್ನತ ವಿಲೇವಾರಿರ್ ಉದಿೇಶಕಾಕಗಿ ಕಎಮಸಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1976ರ
ಪ್ರಿಚಛೇದ 103ಬಿ ಘನ್ತಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣಾ ಉಪ್ಕರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸನತ್ತದ. ಕಎಮ
ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1964ರಲಿಲ ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧ್ನಯಿಲಲ. ಆದರ, ಕನಾಯಟ್ಕ ಮನನಿಸಿಪ್ಲ ಲಕಕಪ್ತ್ರ
ಕೈಪ್ತಡಿರ್ಡಿರ್ ಲಕಕಪ್ತ್ರದ ಅನ್ವರ್ ಸಕಾಯರವು ವಿಷ್ರ್ವಾಗಿ ಮತ್ನತ ಪ್ಟ್ುಣವನ್ನು ಆರಮೇಗಯಕರ/
ನೈಮಯಲಯ ಸಿಥತಿರ್ಲಿಲ ಇಡಲನ ಅಂದರ ಕಸಮನಕತ ಪ್ರದೇಶವನಾುಗಿ ನಿವಯಹಿಸಲನ ರಾಜಸವ ಆದಾರ್ದ
ರಮಪ್ದಲಿಲ ಉಪ್ಕರವಂದನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಸಂಗರಹಿಸನವಂತ ಪೌರಸಂಸಥಗಳರ್ ನಿದೇಯಶನ್ ನಿೇಡಬಹನದನ.
ಅದರಂತ, ಘನ್ತಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣಾ ಉಪ್ಕರವನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸನವಂತ ಎಲ್ಯು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್
ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶಕರನ ಸಮಚ್ನಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರನ (ಸಪ್ುಂಬರ 2009). ಘನ್ತಾಯಜಯ
ನಿವಯಹಣಾ ಉಪ್ಕರದ ಸಂಗರಹಣರ್ನ್ನು ಹಚಿಚನ್ ಸಾಮರ್ಯಯದಮಂದಿರ್ ವಸಮಲನ ಮಾಡನವುದನ್ನು
ಅನ್ನಕಮಲರ್ಮಳಸಲನ ಆ ಉಪ್ಕರವನ್ನು ಆಸಿತ ತರಿರ್ ಸಲಿಲಕ ಮಮಲಕ ಆಸಿತ ತರಿರ್ ಜಮತ ಸಂಗರಹಿಸನವಂತ
ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶಕರನ ಎಲ್ಯು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಸಮಚಿಸಿದರನ.
ಸಾವಯಜನಿಕ ಪಾರರ್ಯನಾ ಸಥಳಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸಥಗಳು, ಸಕಾಯರಿ ಕಟ್ುಡಗಳು ಮನಂತಾದ ಆಸಿತ ತರಿರ್
ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ಡದವರಿಂದ ಘನ್ತಾಯಜಯ ನಿವಯಹಣ ಉಪ್ಕರವನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಲಾಗದ
ಕಾರಣ
ಮತ್ನತ
ಆಸಿತ
ತರಿರ್ರ್ನ್ನು
ಪಾವತಿಸದಿರನವವರಿಂದ
ವಸಮಲಿ
ಮಾಡಲನ
ಸಾಧ್ಯವಾಗನವುದಿಲಲವಾದಿರಿಂದ ಈ ನಿದೇಯಶನ್ವು ದಮೇಷ್ಪ್ಮರಿತ್ವಾಗಿತ್ನತ.
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ದ ಬ ಡಿಗ

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸಥಗಳರ್ ನಿೇಡಿರನವ ಕಟ್ುಡಗಳಂದ ಬಾಡಿರ್ ಸಂಗರಹಿಸಲನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್
ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ನ ಮತ್ನತ ಬಾಡಿರ್ರ್ನ್ನು ನಿರ್ತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ನತ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ 4317 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ 2019ರ ಮಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯಕಕ `2೧.೩9 ಕಮೇಟಿ
ಬಾಡಿರ್ರ್ನ ಬಾಕ್ತ ಇದಿಿತ್ನ ಎಂಬನದನ್ನು ದಾಖಲಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನರ್ನ ತಮೇರಿಸಿತ್ನ. ಸಮಕತವಾದ ಡಿಸಿಬಿ
ವಹಿಗಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತಿರ್ಲಿಲ ಬೇಡಿಕರ್ ನಿಖರತ ಮತ್ನತ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಮಳಳಲನ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲಲ.
ಬಾಡಿರ್ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣ ಸೇರಿದಂತ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ನತ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲನ
ಬಾಡಿರ್ದಾರರಮಂದಿರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕಮಳಳಲನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಶಿಷ್ಾುಚಾರಗಳರಲಿಲಲ
ಎಂಬನದನ್ನು ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ 44ರಲಿಲ 22 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ 10,೩೧೧ರಲಿಲ 5,೫೪4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನ್ವಿೇಕರಿಸಿರಲಿಲಲ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ
ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಕಂದಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾರ್ಕ ಕಂದಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತ್ನತ ಕಂದಾರ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪ್ದವೃಂದದಲಿಲ ಶೇಕಡಾ 5೧ರಷ್ನು ಹನದಿಗಳು ಖಾಲಿ ಇರನವುದಕಕ ಇದನ್ನು
ಅಧಾಯರಮೇಪ್ತಸಬಹನದನ.
5.1.2.6 ವ ಪ

ವ ಗಿ

ಪೌರಸಂಸಥರ್ ಸಥಳಗಳಲಿಲ ಯಾವುದೇ ವಾಯಪಾರವನ್ನು ನ್ಡಸಲನ ಉದಿೇಶಿಸಿರನವ ಎಲಾಲ ವಾಯಪಾರ
ಸಂಸಥಗಳಂದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ವಾಯಪಾರ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಶನಲಕವನ್ನು ಪ್ಡರ್ಬೇಕನ ಎಂದನ
ಕಎಮಸಿ ಕಾಯಿರ್ ಪ್ರಿಚಛೇದ 369 ಮತ್ನತ ಕಎಮ ಕಾಯಿರ್ ಪ್ರಿಚಛೇದ 256 (ಎ)-ಅನ್ನಸಮಚಿ
XIII ಭಾಗ-I ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸನತ್ತವ. ಕಎಮಸಿ ಕಾಯಿರ್ನ ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕಗಳರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ನಿೇಡಿದರ, ಕಎಮ ಕಾಯಿರ್ ನಿಬಂಧ್ನಗಳನ್ವರ್ ಇತ್ರ ವಗಯದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಉಪ್ಕಾನ್ಮನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸ ಬೇಕನ ಮತ್ನತ ಇವುಗಳು ಸಕಾಯರದಿಂದ ಅನ್ನಮೊೇದನ ಪ್ಡರ್ಬೇಕನ.
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ 4೨18 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ 2019ರ ಮಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳರ್ `೧೨.೦೧
ಕಮೇಟಿಗಳ ವಾಯಪಾರ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಶನಲಕ ಸಂಗರಹದಲಿಲ ಬಾಕ್ತ ಇದಿಿತ್ನ ಎಂದನ ದಾಖಲಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನರ್ನ
ತಮೇರಿಸಿತ್ನ. ಊಜಿಯತ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳಲಲದ ವಾಯಪಾರ ಸಂಸಥಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸನತಿತರನವುದನ್ನು
ಇದನ ಸಮಚಿಸನತ್ತದ. ವಾಯಪಾರ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳ ನ್ವಿೇಕರಣದ ಮೇಲಿವಚಾರಣರ್ ಯಾವುದೇ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ್ಗಳು ಅಸಿತತ್ವದಲಿಲರಲಿಲಲ ಮತ್ನತ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿವಯಹಿಸಲನ ಹಮಣರ್ಾರರಾಗಿದಿ
ಹಿರಿರ್/ಕ್ತರಿರ್ ಆರಮೇಗಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪ್ದವೃಂದದಲಿಲ ಶೇಕಡಾ ೪೦ರಷ್ನು ಹನದಿಗಳು ಖಾಲಿ ಇದಿವು.
ವಾಯಪಾರ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳನ್ನು ನ್ವಿೇಕರಿಸನವಲಿಲನ್ ವಿಫಲತರ್ನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳರ್ ಅಂದಾಜನ `3.೮೫19 ಕಮೇಟಿ ನ್ಷ್ುದಲಿಲ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ನ.

17

ಹರಪ್ನ್ಹಳಳ ಪ್ನರಸಭ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲಲ.

18

ಬಿೇದರ ಮ್ತ್ಲತ ಕ್ಕ್ಳಕಳೀಗಯಲ್ ನ್ಗರಸಭಗಳು ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು ನಿೇಡಲಿಲಲ.

19

ವಾಯಪಾರ-ವಾರನ ವಿವರಗಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತಿರ್ಲಿಲ, ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿ ನಿಣಯರ್ಗಳನ್ನು
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದಲಿಲ ಅಲಿಲನ್ ದರಗಳಲಿಲ ಕನಿಷ್ಾ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ. ಯಾವುದೇ ನಿಣಯರ್ಗಳರದಿದಿ ನ್ಗರ
ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಅದೇ ರಿೇತಿರ್ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥರ್ಲಿಲದಿ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಮಳಳಲಾಗಿದ.
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5.1.2.7

ದ ವಿವಿಧ ಆದ

ದ ಮ

ಬ

ನಾಲಕನೇ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗವು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ತ್ಮೂ ಸವಂತ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
ವೃದಿಿಸಿಕಮಳಳಲನ ವಿಧಿಸಬಹನದಾಗಿದಿ ತರಿರ್ ಆದಾರ್ದ ಐದನ ಮಮಲಗಳು ಮತ್ನತ ಕಟ್ುಡ ಯೇಜನ/
ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಅನ್ನಮೊೇದನ ಶನಲಕ, ವಾಯಪಾರ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ, ಅಂಗಡಿಗಳು/ಮಾರನಕಟ್ುಗಳು/ವಾಣಿಜಯ
ಸಂಸಥಗಳಂದ ಬಾಡಿರ್, ನಿೇರಿನ್ ಶನಲಕಗಳು, ಪಾಕ್ತಯಂಗ್ ಶನಲಕ, ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಶನಲಕಗಳು, ಕೇಬಲ ಅಳವಡಿಕ
ಶನಲಕಗಳು ಮನಂತಾದ ತರಿರ್-ರಹಿತ್ ಆದಾರ್ದ 30 ಮಮಲಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿತ್ನತ. ಗನರನತಿಸಲಾದ ಈ
35ರಲಿಲ ೩೦ ಮಮಲಗಳನ್ನು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಬಳಕ ಮಾಡನತಿತರನವುದನ್ನು ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ
ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಬಳಕ ಮಾಡದ ಐದನ ಮಮಲಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಷ್ಟಕ-5.6 ಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ಷ್ಟಕ-5.6:

ಕರಮ
ಸಂಖಯ

1

2
3
4
5

ಬ

ಮ

ಪಾರಣಿಗಳ ಮತ್ನತ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲ
ತರಿರ್ ವಿಧಿಸನವಿಕ
ಇತ್ರ ಶನಲಕಗಳು ಮತ್ನತ ಸನಂಕಗಳು
ಕೇಬಲ ಅಳವಡಿಕ ಶನಲಕಗಳು

ಮ ಡದ
ಶ

ದ

ದ ಮ

ುು ತ

ಬದಧ ನಿಬ ಧನ

ರ ುವ ತ:ಖ್ು

ುತವದಲ್ಲಿದಯ ಇ ಿವ
ಇದ
ಇದ

ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಂದ ಉಪ್ ಕಾನ್ಮನ್ನಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಿ ಸಕಾಯರದ ಅನ್ನಮೊೇದನ ಪ್ಡರ್ನವ ಷ್ರತಿತನ್
ಮೇಲ ವಿಧಿಸಬಹನದಾಗಿದ.

ಹಸಿರನ ಶನಲಕಗಳು

ಇಲಲ

ನಾಯಿ ಶನಲಕ

ಇಲಲ

ಆಧಾರ: ಕಎಮ ಮತ್ನತ ಕಎಮಸಿ ಕಾಯಿಗಳು

ಕೇಬಲ ಅಳವಡಿಸನವ ಶನಲಕಗಳು ಮತ್ನತ ಹಸಿರನ ಶನಲಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾರ್ದ
ಮಮಲಗಳಾಗಿರನವುದರಿಂದ, ಈ ಶನಲಕಗಳ ವಿಧಿಸನವಿಕರ್ನ್ನು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಮಳಳಬೇಕನ.
ಆದಾರ್ ಮಮಲಗಳ ವಿವರಗಳು,
ುಬ ಧ-5.1 ರಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.

ಶಿಫ
ಮ
ಮಿತಿ

5.2

ವಿಧಿಸನವ

ಸಿಥತಿ

ಮತ್ನತ

ಶಾಸನ್ಬದಿ

ು-೮: ಆ ು ತರಗ, ಜ ಹ ರ ತು ತರಗ, ಘ ತ ಜ ನಿವಷ ಣ
ಮ ಕ ರ ಜ ವವ ುು ಹಚಿಚ ುವ
ುು ತುತ ಷಗಿ ತಗದುಹ ಕಬ ಗಿದ.

ನಿಧಿ

/ವಚಚದ

ತತ

ನಿಬಂಧ್ನಗಳನ್ನು

ಉ ಕ ಮು ತ ದ
ಮರ್ಥ ಷದ ಮೆ ಲ್ಲ

ದ ಜು

ಕಎಮ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1964 ಮತ್ನತ ಕಎಮಸಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1976ರ ನಿಭಂದನಗಳ20 ಅನ್ವರ್
ಪ್ರತಿಯಂದನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥರ್ ಆರ್ನಕತರನ/ಮನಖಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ್ ಮಮಲಗಳಂದ
ಬರನವ ಹಣದ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮಚಿಸನವ ಆರ್ವಯರ್ ಅಂದಾಜನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸನತಾತರ ಮತ್ನತ ನ್ಗರ
ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥರ್ನ ಕೈರ್ತಿತಕಮಳುಳವ ವಿವಿಧ್ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕಗಳರ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡನತಾತರ

20

ಕಎಮ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ೧೯೬೪ರ ಪ್ರಿಚಛೇದ ೨೮೭ ಮತ್ನತ ಕಎಮಸಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ, ೧೯೭೬ರ ಪ್ರಿಚಛೇದಗಳು ೧೬೭ರಿಂದ ೧೭೦.
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ಖ್ . 2

೨೦೨೦ನ ವಷ್ಷದ ವ ದಿ

ಹಾಗಮ ಅದನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದನರ್ಾಗಿ ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳರ್ ಸಲಿಲಸನತಾತರ. ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳಯಿಂದ
ಅನ್ನಮೊೇದನಯಾದ ನ್ಂತ್ರ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಆರ್ವಯರ್ವನ್ನು ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶಕರಿರ್
ಹಾಗಮ ಸಕಾಯರಕಕ ಕಳುಹಿಸನತ್ತವ.
ಕಎಮ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1964 ಮತ್ನತ ಕಎಮಸಿ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1976 ಇವುಗಳು ಸಂವಿಧಾನ್ದ
ನಿಬಂಧ್ನಗಳ ಂದಿರ್ ಸನಸಂಗತ್ವಾಗಿಲಲ ಎಂದನ ಇದಲ ತಮೇರಿಸನತ್ತದ ಏಕಂದರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ನಿಬಂಧ್ನಗಳು ಆರ್ವಯರ್ದ ಅನ್ನಮೊೇದನರ್ ಬರ್ೆ ಏನ್ಮ ಹೇಳುವುದಿಲಲ ಆದರ ಎರಡಮ
ಕಾಯಿಗಳು ಆರ್ವಯರ್ವನ್ನು ಮಂಜಮರನ/ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸನವ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿದಿಯಷ್ುವಾಗಿ
ತಿಳಸನತ್ತವ. ಆದರ, ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಾಯಟ್ಕದಲಿಲ ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳರ್
ಆರ್ವಯರ್ವನ್ನು ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶಕರಿರ್ ಮತ್ನತ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರಕಕ ಮಾಹಿತಿರ್ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗನತ್ತದ.
5.2.1

ವ ುವಿಕ ಆ

ವ

ತಯ ರ

ವಚ್ಚದ ಅಂದಾಜನ ಸಥಳೇರ್ ಸಕಾಯರವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವಗಳು ಮತ್ನತ ಈ ಸೇವಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸನವುದಕಕ ಬೇಕಾಗಿರನವ ವಚ್ಚಗಳ ಮೇಲ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರನತ್ತದ. ಸಮಕತ ಸೇವಾ ಮಟ್ುವನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲನ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗಮ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ
ನಿವಯಹಣಾ ವಚ್ಚ ಎರಡನ್ಮು ಇದನ ಒಳರ್ಮಂಡಿರಬೇಕನ.
(i)
1960ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲಿಲ, ಜಕಾರಿಯಾ ಸಮಿತಿರ್ನ ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳ ಸೇವಗಳ ಕನಿಷ್ಾ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು ರಮಪ್ತಸಿತ್ನ ಮತ್ನತ ಪ್ರತಿ ಪೌರ ಸೇವರ್ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ವಾಷ್ಟಯಕ ಆವತ್ಯಕ ಅವಶಯಕತಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ನ. ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವಗಳರ್
ಸಮಪ್ಯಕ ತರಿರ್ ಮತ್ನತ ಶನಲಕ ವಿಧಿಸಿದರ ವಿವಿಧ್ ಸೇವಗಳನ್ನು ನಿವಯಹಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಿದ ಎಂದಮ ಸಹ
ಸಮಿತಿರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟಿುತ್ನ.
ಪೌರ ಸೇವಗಳ ವಿತ್ರಣ ಬಲಯಂದಿರ್ ಕಮಡಿರನವುದರಿಂದ, ಸಮರ್ಯ ವಿತ್ರಣರ್ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತ
ಮತ್ನತ ಮಮಲವನ್ನು ನಿಣಯಯಿಸಲನ ಪ್ರತಿ ಪೌರ ಸೇವರ್ ಬಲರ್ನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜನ
ಮಾಡನವುದನ ಅಗತ್ಯವಿದ. ಇದನ್ನು 3ನೇ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗವೂ ಕಮಡ ಸಮಚಿಸಿತ್ನತ. ಅಂತ್ಹ
ಪ್ರಯೇಗವನ್ನು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಾಗಲಿೇ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವಾಗಲಿೇ ಕೈರ್ಮಂಡಿರಲಿಲಲ.
ಹಿೇರ್, ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಆರ್ವಯರ್ ತ್ಯಾರಿಕರ್ನ, ಕಳರ್ ಚ್ಚಿಯಸಿದಂತ. ವಿವಿಧ್ ಪೌರ
ಸೇವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಲ ಆಗನವ ಬಲರ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ವನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿರಲಿಲಲ.
(ii)
ಸಕಾಯರದಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕರ್ ನಿರಿೇಕ್ಷರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಆರ್ವಯರ್ವನ್ನು
ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗನತಿತದ. ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಆರ್ವಯರ್ ಅನ್ನಮೊೇದನರ್ಾಗಿ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಂಕವು
ಹಿಂದಿನ್ ಹಣಕಾಸನ ವಷ್ಯದ ಜನ್ವರಿ 15 ಆಗಿದನಿ ರಾಜಯ ಆರ್ವಯರ್ವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಯ
ತಿಂಗಳಲಿಲ ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲದಲಿಲ ಮಂಡಿಸನವುದರಿಂದ ಆರ್ವಯರ್ ತ್ಯಾರಿಕರ್ ಈ ವಿಧಾನ್ವು
ಮಮಲಭಮತ್ ನ್ಮಯನ್ತರ್ ಒಳರ್ಾಗಿತ್ನತ. ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ವಿವಿಧ್ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕಗಳರ್
ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಿದಿವು ಮತ್ನತ ಅದನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಹಣದ ಸಿವೇಕೃತಿರ್ನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿರನತ್ತದ
ಹಾಗಮ ಹಣದ ವಾಸತವಿಕ ಸಿವೇಕೃತಿರ್ ಮೇಲಲಲ. ಹಣದ ಸಿವೇಕೃತಿರ್ಲಿಲನ್ ಯಾವುದೇ ಕಮರತರ್ನ
ಯೇಜಿತ್ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕಗಳ ಕಾರ್ಯಗತ್ರ್ಮಳಸನವಿಕ/ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದ ಮೇಲ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರನತ್ತದ.
ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಪ್ರತಿಯಂದನ ವಗಯದಲಿಲ ಅವಾಸತವಿಕ ಆರ್ವಯ ತ್ಯಾರಿಸಿರನವ ವಿವರಣಾತ್ೂಕ
ಉದಾಹರಣಗಳನ್ನು
ಷ್ಟಕ-5.7ರಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
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ಷ್ಟಕ-5.7:

ಹ

ಮಹಾನ್ಗರ
ಪಾಲಿಕ,
ದಾವಣರ್ರ

ನ್ಗರಸಭ,
ದಮಡಡಬಳಾಳಪ್ನರ

ಪ್ನರಸಭ,
ಲಕ್ಷಮೇಶವರ

ಪ್ಟ್ುಣ
ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ,
ತಿೇರ್ಯಹಳಳ

ರತಿಯ ದು ವ ಷದಲ್ಲಿ

ು

ವಷ್ಷ

2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

ಆ

ವ

ವ ಕೃತಿ
ವ ುವಿಕ

57,703.78 17,450.73
65,033.58 19,950.16
77,767.01 25,328.99
86,393.97 24,824.81
30,510.95 23,294.36
8,884.64
2063.53
3,349.38
3104.63
3,430.47
2473.50
3,765.21
2385.09
3,944.29
3,070.68
1,933.78
863.94
1,579.21
950.85
1,147.79
1,123.41
2,191.24
1,266.26
2,291.99
895.28
574.35
554.74
806.77
548.29
794.14
673.68
1,058.50
730.26
926.83
689.83

ಆಧಾರ: ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ವಾಷ್ಟಯಕ ಲಕಕಪ್ತ್ರಗಳು

ಆ

ವ

ಆ ವ
ೆ
ವ ುವಿಕದ
ಶ ಕಡ ವ ು
30
31
33
29
76
23
93
72
63
78
45
60
98
58
39
97
68
85
69
74

ದಲ್ಲಿ

ಆ

ವತ

ವ

ುು ತ
ವಚಚ
ವ ುವಿಕ

57,821.59 17,758.88
64,936.77 17,246.72
78,175.13 23,057.35
86,680.87 25,840.45
35,055.00 23,906.63
9,971.05
1,796.23
4,198.27
2,359.01
4,922.64
2,167.31
5,353.88
2,683.85
5,326.74 3,465.39
2,026.00
592.30
2,095.65
1,070.77
1,790.18
1,101.54
2,286.93
1,353.04
2,537.60
797.66
1,108.08
437.83
1,093.04
404.53
1,410.24
488.65
1,891.20
964.03
2,083.45
498.90

ರ ುವ ತ:ಖ್ು
(`

ಕ್ಷ

ಲ್ಲಿ)

ಆ ವ
ೆ
ವ ುವಿಕದ
ಶ ಕಡ ವ ು
31
27
29
30
68
18
56
44
50
65
29
51
62
59
31
40
37
35
51
24

ದಾವಣರ್ರ ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕರ್ಲಿಲ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಆರ್ವಯರ್ಕಕ
ಹಮೇಲಿಸಿದರ ವಾಸತವಿಕ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳಲಿಲನ್ ವಯತಾಯಸವು ಶೇಕಡಾ 29ರಿಂದ ೭೬ರ ವಾಯಪ್ತತರ್ಲಿಲದಿಿತ್ನ;
ದಮಡಡಬಳಾಳಪ್ನರ ನ್ಗರಸಭರ್ಲಿಲ ಶೇಕಡಾ 23ರಿಂದ 93ರಷ್ಟುದಿಿತ್ನ; ಪ್ನರಸಭ, ಲಕ್ಷಮೇಶವರದಲಿಲ ಶೇಕಡಾ
39ರಿಂದ 98ರಷ್ಟುದಿಿತ್ನ ಮತ್ನತ ಪ್ಟ್ುಣ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ, ತಿೇರ್ಯಹಳಳರ್ಲಿಲ ಶೇಕಡಾ ೬೮ರಿಂದ 97ರಷ್ಟುದಿಿತ್ನ.
ವಾಸತವಿಕ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ತಕಂತ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರನವ ಒಂದನ ವಷ್ಯವನ್ನು ಹಮರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಾಲ
ವಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಚಿಚರ್ ಅಂದಾಜನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ನತ. ಮತಮತಂದಡ ದಾವಣರ್ರ ಮಹಾನ್ಗರ
ಪಾಲಿಕರ್ಲಿಲ 2014-15ರಿಂದ 201೭-1೮ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 7೧ರಷ್ನು ವಚ್ಚವನ್ನು; 201516ರಿಂದ 2017-18ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ದಮಡಡಬಳಾಳಪ್ನರ ನ್ಗರಸಭರ್ಲಿಲ ಶೇಕಡಾ ೫೦ರಷ್ನು ಹಾಗಮ 201415ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಲಕ್ಷಮೇಶವರ ಪ್ನರಸಭ ಮತ್ನತ ತಿೇರ್ಯಹಳಳ ಪ್ಟ್ುಣ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿಲ
ಕರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 46 ಮತ್ನತ 37ರಷ್ನು ವಚ್ಚವನ್ನು ಅಧಿಕ ಅಂದಾಜನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ನತ. ರಸಗ
ತ ಳು,
ಕಲ್ಲುಹಯಸಿನ ಹಯದಿಗಳು, ಪಯದಚಯರಿ ರಸ್ಕತಗಳು ಮತ್ನತ ರಸತ ಬದಿರ್ ಚ್ರಂಡಿಗಳಂತ್ಹ
ಮಮಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗತ್ರ್ಮಳಸನವಿಕರ್ನ ಬಾಧಿತ್ವಾಗಿತ್ನತ ಎಂಬನದನ್ನು ಲಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧ್ನರ್ನ
ಗಮನಿಸಿತ್ನ.
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ಶಿಫ ು-೯: ಬ ಡವ
ವಚಚದ
ತತ
ುು ಮತುು ಶ ಕರ ು ನಿರ ಕ್ಷಿ ಲ ಗಿ ುವ ನಿಧಿ
ವ ುವಿಕ ರಕ್ಷ ಣ
ುು
ನಗ ತಗದು ಡು ತಮ ಆ ವ ವ ುು ವೈಜ್ಞ ನಿಕ ರ ತಿ ಲ್ಲಿ
ತಯ ರ ು
ುು ಪರ ರ ಪಿ ುವ ವಿಶ ಷ್ ರ ತು
ುು ಮ ಡಬ ಕ್ಕದ.

5.3

ವಚಚ

ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ವಚ್ಚವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರಮದ ವಚ್ಚಗಳು, ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ ನಿವಯಹಣ,
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಚ್ಚಗಳು, ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲ ವಚ್ಚಗಳು ಹಾಗಮ ಬಡಿಡ ಮತ್ನತ ಹಣಕಾಸನ ಶನಲಕಗಳಂದನ
ಐದನ ಪ್ರಮನಖ ವಗಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹನದನ. 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ರಾಜಯದಲಿಲ
ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಮಾಡಿದ ವಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಷ್ಟಕ-5.8 ರಲಿಲ ಪ್ರದಶಿಯಸಲಾಗಿದ.
ಷ್ಟಕ-5.8: ರ ಜ ದಲ್ಲಿ
ವಷ್ಷ

2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
ಒಟ್ುಟ

ಮ ವ
ವಚಚ
623.30
649.90
703.26
766.27
900.67
3,643.40

ದ ಭರ ದ ವಚಚದ ವಿವ
ಮ
ವಚಚ
91.81
102.71

122.98
161.48
172.32
651.32

ಯ ಷಚ ಣ
ಮತುು
ನಿವಷ ಣ
1,006.15
1,355.85

1,511.75
1,894.55
1,714.13
7,482.43

ಬಡಿಿ ಮತುು
ು
ಶು ೆ
49.46
23.71
58.68
68.08
24.52
224.45

ಷಕರಮ
ವಚಚ ,
ುದ
77.18
69.51

ಆಧಾರ: 271 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶನಾಲರ್ ಸಲಿಲಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

81.43
166.49
136.07
530.68

(`

ಟಿ

ಒಟ್ುಟ ವಚಚ

ಲ್ಲಿ)

1,847.91
2,201.68

2,478.10
3,056.88
2,947.72
12,532.28

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ ನಿವಯಹಣಾ ವಚ್ಚಗಳು ಒಟ್ನು ವಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟುದಿಿತ್ನ ನ್ಂತ್ರ ಶೇಕಡಾ
29 ರಷ್ಟುದಿ ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲ ವಚ್ಚದಾಿಗಿತ್ನತ. ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚ ಅಂದರ, ಕಾರ್ಯಕರಮ ವಚ್ಚಗಳು
ಮತ್ನತ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳಂದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಭರಿಸಿದ ವಚ್ಚಗಳು ಒಟ್ನು ವಚ್ಚದ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ
4ರಷ್ಟುದಿಿತ್ನ21.
5.3.1

-ವಚಚದ

ತ

2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ರಾಜಸವ ವಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 56ರಷ್ನು
ಮಾತ್ರ ಸವಂತ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತಾಪದಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ನತ. ಸವಂತ್ ಆದಾರ್ಕಕ ರಾಜಸವ ವಚ್ಚದ
ಹಮೇಲಿಕರ್ನ ಕ್ಷ-೫.೩ ಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಯಸಿರನವಂತ ದಮಡಡ ಅಂತ್ರವನ್ನು ತಮೇರಿಸಿತ್ನ ಮತ್ನತ ಇದನ್ನು ನ್ಗರ
ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಬರ್ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ.

21

ಇದನ ಅಂಗಸಂಸಥಗಳು ಭರಿಸಿದ ವಚ್ಚವನ್ನು ಒಳರ್ಮಂಡಿರನವುದಿಲಲ..

48

ಕ್ಷ-5.3:

ಲ್ಲಿ
ವ ತ ಆದ

4000

-ವಚಚದ
ೆ

ರತಿಯ ಗಿ ರ ಜ ವ ವಚಚ
2890.39

ಟಿ

ಲ್ಲಿ

3000
1770.73
1191.04

1022.82

2811.64

2396.67

2132.17
2000

ತ

1352.53

1586.38

1517.6

`

1000
0
2014-15

2015-16
2016-17
ಸವಂತ್ ಆದಾರ್
ರಾಜಸವ ವಚ್ಚ

5.3.1.1

2017-18

2018-19

ು ದತ ು ಶದ ವಿಶಿ ಷ್ಣ

ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೇಯಶನಾಲರ್ದ ಪೌರಾಡಳತ್ ಸನಧಾರಣಾ ಕಮೇಶವು ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥವಾರನ
ರಾಜಸವ ಮತ್ನತ ವಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ 271 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್
ಸಂಸಥಗಳರ್ ಒದಗಿಸಿತ್ನ. ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಾವರ್ತ್ತತರ್ನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ನ್
ಮಾಡಲನ ಈ ದತಾತಂಶವನ್ನು ವಿಶಲೇಷ್ಟಸಲಾಯಿತ್ನ. ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಹಣಕಾಸಿನ್
ಸಾವರ್ತ್ತತರ್ನ್ನು ನಿಧ್ಯರಿಸಲನ ಈ ಕಳಗಿನ್ ನಾಲನಕ ಅನ್ನಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತ್ನ.
1.
2.

3.
4.

ಆದಾರ್ದ ಪಾಲನ.

ು

ವ

ತುತ: ಇದನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥರ್ ಒಟ್ನು ರಾಜಸವಕಕ ಸವಂತ್

ು ವಗ ಷವಣ
ಮೆ ಲ್ಲ
ವ ಬನ: ಇದನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥರ್
ಒಟ್ನು ಆರ್ಥಯಕ ರಾಜಸವಕಕ ಕೇಂದಿರೇರ್ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಮತ್ನತ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸನ
ಆಯೇಗದ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳ ಪಾಲನ.
ವ ತ ರಜ ವ
ದ ರ ಜ ವ ವಚಚದ ವ ಪಿು ( ವವ
ಸಂಪ್ನ್ಮೂಲಗಳಂದ ಭರಿಸಿದ ರಾಜಸವ ವಚ್ಚಗಳ ಪಾಲನ.

ಬನ): ಇದನ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವ

ವಚಚದ ು ಮಟ್ಟ: ಇದನ ಒಟ್ನು ರಾಜಸವ ವಚ್ಚದಲಿಲ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣ ಮತ್ನತ ನಿವಯಹಣಾ ವಚ್ಚದ
ಪಾಲನ. ಈ ಅನ್ನಪಾತ್ವು ಹಚಾಚಗಿದಿರ, ವಚ್ಚದ ಗನಣಮಟ್ುವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರನತ್ತದ ಎಂದನ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹನದನ.

ಸಥಳೇರ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಾವರ್ತ್ತತ ಮತ್ನತ ಹಣಕಾಸನ ವರ್ಾಯವಣರ್ ಮೇಲಿನ್ ಸಥಳೇರ್ ಅವಲಂಬನರ್ನ
ಪ್ರಸಪರ ವಿಲಮೇಮ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿಲರನತ್ತವ. ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಾವರ್ತ್ತತರ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿದಿಷ್ಮು ಹಣಕಾಸಿನ್
ವರ್ಾಯವಣರ್ ಮೇಲಿನ್ ಅವಲಂಬನ ಕಡಿಮಯಿರನತ್ತದ.
೨೦೧೮-೧೯ರ ಸಾಲಿನ್ಲಿಲ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್-ವಾರನ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣರ್ನ್ನು
ಕ್ಷ-೫.೪ರಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
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ಕ್ಷ-5.4: ೨೦೧೮-೧೯

ಲ್ಲಗ

ಖ್

300

ುಪ ತ-ವ ು

3
26

250

10

26
79

200
150

ಷನಿವಷ ಣ

140

167

100

138
104

50

75

28

0
ಆರ್ಥಷಕ

ವ

ತುತ
≤ 25

17

ವಚಚದ ವ ಪಿು

ಶೇಕಡಾವಾರನ

> 25 ≤ 50

> 50 ≤ 75

ವಚಚದ

ು ಮಟ್ಟ

> 75

75 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ತ್ಮೂ ಒಟ್ನು ರಾಜಸವದ ಶೇಕಡಾ 75ಕ್ತಕಂತ್ ಹಚ್ನಚ ಭಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ್
ವರ್ಾಯವಣರ್ ಮೇಲ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದಿವು ಮತ್ನತ ಮಮರನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಸವಂತ್
ರಾಜಸವಕಕ ಒಟ್ನು ರಾಜಸವದ ಅನ್ನಪಾತ್ವು ಶೇಕಡಾ 75ಕ್ತಕಂತ್ ಹಚಾಚಗಿದಿಿತ್ನ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ
ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ, ಒಟ್ನು ರಾಜಸವದಲಿಲ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವದ ಪಾಲನ ಶೇಕಡಾ 66ರಷ್ಟುದಿ ಮಂಗಳ ರನ
ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕರ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವರ್ಾಯವಣರ್ ಮೇಲ ಕಡಿಮ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿತ್ನತ.
✓ 26 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವ ಮಮಲಗಳಂದ ಭರಿಸಿದ ರಾಜಸವ ವಚ್ಚವು
ಶೇಕಡಾ 75ಕ್ತಕಂತ್ ಹಚಾಚಗಿದಿಿತ್ನ, ಅದರಲಿಲ 11 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ವಾಯಪ್ತತರ್ನ ಶೇಕಡಾ
100 ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದಿಿತ್ನ. 28 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ವಾಯಪ್ತತ ಶೇಕಡಾ
25ಕ್ತಕಂತ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ವಾ ಸಮನಾಗಿತ್ನತ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ
ಕನಂದಾಪ್ನರ ಪ್ನರಸಭರ್ಲಿಲ ಶೇಕಡಾ 102ರಷ್ಟುದಿರ ಮಂಗಳ ರನ ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕ,
ರಾಣಬನ್ಮುರನ ಪ್ನರಸಭ ಮತ್ನತ ತಿೇರ್ಯಹಳಳ ಪ್ಟ್ುಣ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿಲ ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ತಕಂತ್
ಹಚಿಚನ್ ವಾಯಪ್ತತರ್ನ್ನು ಹಮಂದಿದಿವು ಮತ್ನತ ಕಮಲಾಪ್ನರದ ಪ್ಟ್ುಣ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿರ್ಲಿಲ
ವಾಯಪ್ತತರ್ನ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 22ರಷ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದಿಿತ್ನ.
✓ 10 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ವಚ್ಚದ ಗನಣಮಟ್ುವು ಹಚಾಚಗಿದಿಿತ್ನ (ಶೇಕಡಾ 75 ಕ್ತಕಂತ್
ಹಚ್ನಚ) ಮತ್ನತ 17 ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಕಡಿಮಯಿದಿಿತ್ನ (ಶೇಕಡಾ 25ಕ್ತಕಂತ್ ಕಡಿಮ
ಅರ್ವಾ ಸಮ). ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಅದನ ಮಂಗಳ ರನ
ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕರ್ಲಿಲ ಶೇಕಡಾ 78ರಷ್ಟುತ್ನತ ಹಾಗಮ ಶಹಾಬಾದ ನ್ಗರಸಭ ಮತ್ನತ ವಾಡಿ
ಪ್ನರಸಭಗಳಲಿಲ ಶೇಕಡಾ 26ರಷ್ಟುದಿಿತ್ನ.

ಹಿೇರ್, ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ ನ್ಡಸಿದ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳಲಿಲ ಮಂಗಳ ರನ ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕರ್ನ
ಒಟ್ಾುರಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಿಸನತಿತರನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹನದನ. ಇತ್ರ ನ್ಗರ
ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ತ್ಮೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತರ್ನ್ನು ಸನಧಾರಿಸಲನ ಮಂಗಳ ರನ ಮಹಾನ್ಗರ
ಪಾಲಿಕಯಿಂದ ಸನಳವುಗಳನ್ನು ತರ್ದನಕಮಳುಳವ ಮತ್ನತ ಕಲಿರ್ನವ ಸಾಧ್ಯತರ್ನ್ನು ಅನವೇಷ್ಟಸಬಹನದನ.
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5.3.2

ನಿಧಿ

ಬ

ಲ್ಲಿ

ವ ಪಿು

2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ ಒಟ್ನು ರಾಜಸವದ ಜಮತ ಒಟ್ನು ವಚ್ಚದ ಹಮೇಲಿಕರ್ನ ಕ್ಷ-5.5
ರಲಿಲ ತಮೇರಿಸಿರನವಂತ ಪ್ರತಿ ವಷ್ಯ ಲಭಯವಿರನವ ನಿಧಿರ್ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 69ರಷ್ನು ಹಣವನ್ನು ನ್ಗರ
ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳು ಬಳಸಿಕಮಳಳಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ನ ಎಂಬನದನ್ನು ತಮೇರಿಸಿತ್ನ.
ದ ಬ

ಲ್ಲಿ

ವ ಪಿು

20000

76

` ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

69
15000

80

75

69

68

60

57

10000

40

5000

20

0

ಶೇಕಡಾವಾರನ

ಕ್ಷ-5.5:

0
2014-15

2015-16

2016-17

ಒಟ್ನು ರಾಜಸವ

2017-18

ಒಟ್ನು ವಚ್ಚ

2018-19

Total

ವಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾವಾರನ

ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕರ್ಲಿಲನ್ ನಿಬಯಂಧ್ಗಳು ಈ ಕಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಒಳರ್ಮಂಡಿರಬಹನದನ:

✓ ಕೇಂದರ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಮಾಗಯಸಮಚಿಗಳು ನಿಧಿರ್ ಬಳಕರ್ಾಗಿ ವಾಯಪ್ತತರ್ನ್ನು
ನಿದಿಯಷ್ುಪ್ಡಿಸಿದರ, ಕೇಂದರ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೇಗದ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕ ಮತ್ನತ
ಬಳಕರ್ನ್ನು ನಿರ್ಂತಿರಸನವ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಮಾಗಯಸಮಚಿಗಳು ನಿೇರನ ಪ್ಮರೈಕ (ಕನಿಷ್ಾ
ಶೇಕಡಾ ೧೫ ಮತ್ನತ ಗರಿಷ್ಾ ಶೇಕಡಾ ೩೦), ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯವಸಥ (ಕನಿಷ್ಾ ಶೇಕಡಾ ೧೦ ಮತ್ನತ
ಗರಿಷ್ಾ ಶೇಕಡಾ ೨೦), ರಸತಗಳು (ಕನಿಷ್ಾ ಶೇಕಡಾ ೧೦ ಮತ್ನತ ಗರಿಷ್ಾ ಶೇಕಡಾ ೧೫) ಮನಂತಾದ
ವಿವಿಧ್ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕಗಳರ್ ಹಂಚಿಕ ಮತ್ನತ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಾ ಮತ್ನತ ಗರಿಷ್ಾ ಶೇಕಡಾವಾರನ
ಅನ್ನದಾನ್ವನ್ನು ನಿದಿಯಷ್ುಪ್ಡಿಸಿದ. ಇದನ ತ್ಮೂ ಅಗತ್ಯತರ್ ತ್ಕಕಂತ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕಮಳುಳವ
ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಸಾವರ್ತ್ತತರ್ನ್ನು ನಿಬಯಂಧಿಸನತ್ತದ.
✓ ಮನಂದಿನ್ ಕ ಡಿ -5.5ರಲಿಲ ಚ್ಚಿಯಸಿದಂತ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಹಣಕಾಸನ ಮತ್ನತ
ಆಡಳತಾತ್ೂಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲಿನ್ ನಿಬಯಂಧ್ಗಳು/ಮಿತಿಗಳು.

✓ ಕ ಡಿ ೬.೨.೧ ಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರನವಂತ ವಿವಿಧ್ ಪ್ದವೃಂದಗಳಲಿಲ ಹಚ್ನಚ ಸಂಖಯರ್ ಖಾಲಿ
ಹನದಿಗಳು

5.4

ಧಿ

ಹಣಕಾಸಿನ್ ಮತ್ನತ ಆಡಳತಾತ್ೂಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿಕೇಂದಿರೇಕರಣದ ಬಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ್
ಸಾವರ್ತ್ತತ ಪ್ಮಣಯರ್ಮಳುಳತ್ತದ. ವಿಕೇಂದಿರೇಕರಣವು ಈ ಕಳಗಿನ್ವುಗಳರ್ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡನತ್ತದ:
✓ ಸಮರ್ಯ ಮತ್ನತ ವಿಶಾವಸಾಹಯ ಆಡಳತ್ವನ್ನು ರಚಿಸನವುದನ;

✓ ಸಥಳೇರ್ ಆಡಳತ್ವನ್ನು ತಿೇವರರ್ಮಳಸನವುದನ ಮತ್ನತ ಸನಧಾರಿಸನವುದನ;
✓ ಹಮಣರ್ಾರಿಕ ಮತ್ನತ ಸಪಂದಿಸನವಿಕರ್ನ್ನು ವೃದಿಿಸನತ್ತದ.

✓ ನಿಧಾಯರ ತರ್ದನಕಮಳುಳವ ಪ್ರಕ್ತರಯರ್ಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಲನ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಸೇವಾ ಒದಗಿಸಲವಿಕ್ಕಗಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ, ಸಥಳೇರ್ ಜನ್ರ ಸನಧಾರಿತ್ ಸಾಮರ್ಯಯ; ಮತ್ನತ
✓ ಹಚಿಚನ್ ಪರೇರಣ, ಮನಂತಾದವುಗಳು
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೨೦೨೦ನ ವಷ್ಷದ ವ ದಿ
5.4.1

ಮಗ ರ

ಗ

ಖ್ . 2
ಬ ಧಿ ದ ತ

ಧಿ

ಮಮಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮರ್ಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈರ್ಮಳಳಲನ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳತ್,
ತಾಂತಿರಕ ಮತ್ನತ ಟ್ಂಡರ ಅನ್ನಮೊೇದನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ನ (ನ್ವಂಬರ
2016). ಮೇಲಿನ್ ಆದೇಶಗಳ ಅನ್ವರ್ ಆಡಳತಾತ್ೂಕ ಅನ್ನಮೊೇದನರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಷ್ಟಕ5.9ರಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ಷ್ಟಕ-5.9:

ಮಹ
ಪ ಲ್ಲ

ಆಡ ತ ತ ಕ

ವ ಷ

ುಮೊ ದನ

ಧಿ

ವ ುು ತ

ಆ ುಕು ು/
ಮುಖ್ ಧಿ ರ
≤50

ಯಿ
ಮಿತಿ
>50 ≤ 100

ೌನಿಿಲ್

ಜಿಲ ಧಿ
ಿ ರ

>100 ≤ 200

>200 ≤ 500

≤15
≤5
≤2

>15 ≤ 30
>5 ≤ 15
>2 ≤ 10

>30 ≤ 100
>15 ≤ 30
>10 ≤ 15

>100 ≤ 500
>30 ≤ 500
>15 ≤ 500

ಭ
ಭ

ು
ಟ್ಟ
ಚ ಯಿತಿ

ರ ುವ ತ:ಖ್ು
(` ಲಕ್ಷಗಳಲಿಲ)
ಡಿಎಮಎ
ಷ
>500
≤ 1,000

≥1,000

ಆಧಾರ: ೧೧ ನ್ವಂಬರ ೨೦೧೬ರ ಸಕಾಯರಿ ಆದೇಶ

ಇದಲಲದ, ಮೇಲಿನ್ ಕಮೇಷ್ುಕದಲಿಲ ಸಮಚಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳರ್ ಶೇಕಡಾ 5ಕ್ತಕಂತ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ವಾ
ಸಮನಾಗಿರನವ ಟ್ಂಡರ ಪ್ತರೇಮಿರ್ಂ ಒಳರ್ಮಂಡ ಟ್ಂಡರಗಳರ್ ತ್ಮೂ ಆಡಳತಾತ್ೂಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ
ಅನ್ವರ್ ಟ್ಂಡರಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಿಸನವ ಅಧಿಕಾರವಿದಿಿತ್ನ. ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ತಕಂತ್ ಹಚಿಚನ್ ಆದರ ಶೇಕಡಾ
10ಕ್ತಕಂತ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ವಾ ಸಮನಾಗಿರನವ ಟ್ಂಡರ ಪ್ತರೇಮಿರ್ಂರ್ ಮತ್ನತ `1,000 ಲಕ್ಷದವರಗಿನ್ ಟ್ಂಡರ
ಗಳರ್ ಅಧಿಕಾರವು ಡಿಎಮಎ ಬಳ ಇದಿಿತ್ನ ಮತ್ನತ ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ತಕಂತ್ ಹಚಿಚನ್ ಟ್ಂಡರ ಪ್ತರೇಮಿರ್ಂಗಳರ್
ಅಧಿಕಾರವು ಸಕಾಯರಕಕ ಬಳಯಿದಿಿತ್ನ.
ಅಂದಾಜನಗಳರ್ ತಾಂತಿರಕ ಅನ್ನಮೊೇದನ ನಿೇಡನವ ವಿಷ್ರ್ದಲಿಲ ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕಗಳ, ನ್ಗರಸಭಗಳ,
ಪ್ನರಸಭಗಳ ಮತ್ನತ ಪ್ಟ್ುಣ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಇಂಜಿನಿರ್ರಗಳು ಕರಮವಾಗಿ `500 ಲಕ್ಷ, `50 ಲಕ್ಷ, `5
ಲಕ್ಷ ಮತ್ನತ `5 ಲಕ್ಷದವರರ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹಮಂದಿದಿರನ.
ಹಮೇಲಿಸಿದರ, ಆಂಧ್ರಪ್ದ
ರ ೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಗನಜರಾತ್, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ರ, ರಾಜಸಾಥನ್ ಮನಂತಾದ
ರಾಜಯಗಳ ಪೌರಸಂಸಥಗಳು ಸಂಪ್ಮಣಯ ಆಡಳತಾತ್ೂಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಮಂದಿದಿವು.
5.4.2

ಇತರ ವಚಚ

ಗ

ಬ ಧಿ ದ

ಧಿ

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಕನಾಯಟ್ಕ ಪ್ನರಸಭಗಳ (ವಚ್ಚದ ಅಧಿಕಾರಗಳು) ನಿರ್ಮಗಳು, 1986ನ್ನು ತಿದನಿಪ್ಡಿ
ಮಾಡಿ (ಫಬರವರಿ 2004) ಅದರಲಿಲ ಪ್ನರಸಭ ಮತ್ನತ ನ್ಗರಸಭಗಳರ್ ವಚ್ಚದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ನಿದಿಯಷ್ುಪ್ಡಿಸಿತ್ನ. ವಚ್ಚದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನರ್ನ ಪೌರಸಂಸಥಗಳು, ಪ್ತೇಠಮೇಪ್ಕರಣಗಳು,
ಕಾರನಗಳು, ವಾಯನಗಳು, ಜಿೇಪಗಳು, ರಸತ ರಮೇಲರಗಳು, ಟ್ಾರಕುರನಗಳಂತ್ಹ ವಾಹನ್ಗಳು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ
ವಾಹನ್ಗಳು ಅರ್ವಾ ಯಾಂತಿರಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಖರಿೇದಿಸಲನ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಹಮಂದಿರಲಿಲಲ ಎಂಬನದನ್ನು ತಿಳರ್ಪ್ಡಿಸಿತ್ನ. ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಜಿಲಾಲಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನತ ಡಿಎಮಎ ಬಳ
ಇದಿವು. ಪೌರಸಂಸಥಗಳರ್ ಕಾನ್ಮನ್ನ ಶನಲಕಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲನ ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ಮಣಯ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ನತ. ವಿವಿಧ್
ವಸನತಗಳರ್ ವಚ್ಚ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿತ್ನತ, ಅವುಗಳಲಿಲ ಕಲವನ್ನು
ಷ್ಟಕ-5.10 ಲ್ಲಿ
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ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು 16 ವಷ್ಯಗಳಗಮ ಹಚ್ನಚ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸಿರಲಿಲಲ ಮತ್ನತ
ಹಣದನಬಬರವನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರ ಅವು ಅತ್ಯಲಪವಾಗಿದಿವು.
ಷ್ಟಕ-5.10:
ಕರಮ
ಖ್

ವಚಚದ ಮಿತಿ
ವಚಚದ ಬ ಬುು

ುು ತ
ು

ರ ುವ

ಷ್ಟಕ

ಭ (`)

ಭ (`)

1

ಸಾವತ್ಂತ್ರ ದಿನಾಚ್ರಣ, ಗಣರಾಜಮಯೇತ್ಸವ
ಮನಂತಾದ ರಾಷ್ಟರೇರ್ ಆಚ್ರಣಗಳು

ಪ್ರತಿಯಂದಕಕ

ಪ್ರತಿಯಂದಕಕ

2

ಕೌನಿಸಲ ಮತ್ನತ ಸಮಿತಿ ಸಭಗಳಲಿಲ ಟಿೇ ಮತ್ನತ

ವಾಷ್ಟಯಕ 18,000

ವಾಷ್ಟಯಕ 36,000

3

ವಾಹನ್ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ರ್ಂತಮರೇಪ್ಕರಣಗಳ
ಭಾರಿ ಮತ್ನತ ಸಾಧಾರಣ ದನರಸಿತ

ಪ್ರತಿಯಂದನ

ಪ್ರತಿಯಂದನ

4

ಲೇಖನ್ಸಾಮಗಿರಗಳ ಖರಿೇದಿ

ವಾಷ್ಟಯಕ ೫೦,000

ವಾಷ್ಟಯಕ ೧,೦೦,೦೦೦

5

ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರಮೇಗಗಳ ತ್ಡಗಟ್ನುವಿಕ ಮತ್ನತ
ನಿಗರಹ

ವಾಷ್ಟಯಕ ೫೦,000

ವಾಷ್ಟಯಕ ೧,೫೦,000

6

ಆಕಸಿೂಕ ಬಂಕ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ರವಾಹ ಇತಾಯದಿಗಳಂದ

ಪ್ರತಿಯಂದನ

ಪ್ರತಿಯಂದನ

5,000

ಲಘು ಉಪ್ಹಯರ ವಚ್ಚಗಳು

ಉಂಟ್ಾಗನವ ತಮಂದರಗಳ ನಿವಾರಣ.

ಆಧಾರ: ೩ ಫಬರವರಿ ೨೦೦೪ರ ರ್ಜಟ ಅಧಿಸಮಚ್ನ

15,000

ಪ್ರಕರಣಕಕ 10,000

ಪ್ರಕರಣಕಕ ೫0,000

ಪ್ರಕರಣದಲಿಲ 5,000 ಪ್ರಕರಣದಲಿಲ ೨೦,000

ಮೇಲಿನ್ ಎರಡನ ಕಂಡಿಕಗಳಲಿಲ ಚ್ಚಿಯಸಿದಂತ ನ್ಗರ ಸಥಳೇರ್ ಸಂಸಥಗಳ ಆರ್ಥಯಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲಿನ್
ನಿಬಯಂಧ್ಗಳು/ಮಿತಿಗಳು ಹಚಿಚನ್ ವಿಕೇಂದಿರೇಕರಣದತ್ತ ಸಾಗನವುದನ್ನು ನಿಭಯಂಧಿಸನತ್ತವ.

ಶಿಫ ು-೧೦: ದಕ್ಷತ
ಬ ಧಿ ದ ಧಿ

ುು ಖಚಿತ ಡಿ
ನಿಯ ಜನ
ುು

ಳ ು
ಮಗ ರ
ರಷ್ೆರ ಬ ಗಿದ.
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ಮತುು

ಇತ

ವಚಚ

ಗ

VI

6
6.1

ಬ ದ ಮ ಲ ಸ ಮಿತ

ಧಿಕ

ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಹೆ ೊಂದಿರಟವ ಮಾನವಬಲವು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಸ್ಬಲೀಕರಣಕ್ೆೆ
ಒೊಂದಟ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು ನಿವಹಹಿಸ್ಟವ ಕ್ಾಯಹಗಳ ವಿಶಾಲ
ಚೌಕಟ್ುನಟು ಕ ಷ್ಟಕ-6.1 ಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ

ಷ್ಟಕ-6.1:

ಕರಮ

ವಿಭ

ಖ್
1.
2.

ಆಡಳತ್
ಕೊಂದಾಯ

3.

ಲೆಕೆಪತ್ರಗಳು

4.
5.

ಸಾವಹಜನಿಕ
ಆರೆ ೀಗಯ
ಇೊಂಜಿನಿಯರಿೊಂಗ್

6.

ನಗರ ಯೀಜನೆ

7.

ಕಲಾಯಣ

ನಿ ವಹಿ ು

ಕ

ಕ

ವ

ವ

ವಿಶ

ಚೌಕಟ್ುಟ

ಕ್ೌನಿಿಲ್ ಮತ್ಟು ಸ್ಮಿತಿಗಳ ಸ್ಭೆಗಳು ಸೆೀರಿದೊಂತೆ ಸಾಮಾನಯ ಆಡಳತ್
ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ಟಗಳು ಮತ್ಟು ಇತ್ರ ಆಸ್ತು
ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳ ನಿಧಹರಣೆ ಮತ್ಟು ಸ್ೊಂಗರರ್ಣೆ
ಲೆಕೆಪತ್ರಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ್ೆ ಮತ್ಟು ನಿವಹರ್ಣೆ, ಆಯವಯಯ ತ್ಯಾರಿಕ್ೆ
ಇತಾಯದಿ.
ನೆೈಮಹಲಯ, ರಸೆು ಗಟಡಿಸ್ಟವುದಟ, ಘನತಾಯಜಯ ನಿವಹರ್ಣೆ ಮತ್ಟು ಇತ್ರ
ಸಾವಹಜನಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳು
ರಸೆುಗಳು, ಚರೊಂಡಿಗಳು, ಕಟ್ುಡಗಳು, ಉದಾಯನವನಗಳು, ಆಟ್ದ
ಮೈದಾನಗಳು, ನಿೀರಟ ಸ್ರಬರಾಜಟ ಮತ್ಟು ರಸೆು ದಿೀಪ ಇತಾಯದಿಗಳ
ನಿಮಾಹಣ/ ಕ್ಾಯಾಹಚರಣೆ ಮತ್ಟು ನಿವಹರ್ಣೆ
ನಗರ ಯೀಜನಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳಾದ ಕಟ್ುಡ ಪರವಾನಗಿಗಳ ನಿೀಡಿಕ್ೆ,
ಇತಾಯದಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ಟು ಆರ್ಥಹಕ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸ್ತದ ಯೀಜನೆಗಳ
ಅನಟಷ್ಾಾನ

ಮಾನವಬಲದ ನಿಧಹರಣೆಯಟ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು ಕ್ೆೈಗೆ ೊಂಡ ಕ್ಾಯಹಗಳನಟು ಆಧರಿಸ್ತರಬೆೀಕಟ
ಮತ್ಟು ಇವು ಬರ್ಟಮಟಿುಗೆ ಸೆೀವಾ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಕ್ಾಯಹಗಳಾಗಿರಟವುದರಿೊಂದ ಸ್ಮೊಂಜಸ್ವಾದ
ಅವಧಿಯಳಗೆ ಪ ಣಹಗೆ ಳಸ್ಬೆೀಕ್ಾಗಿರಟತ್ುದೆ. ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಳಪಟಿುರಟವ ಭೌಗೆ ೀಳಕ ಪರದೆೀಶ್,
ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯ ವಾಯಪ್ತು ಮತ್ಟು ವಗಹ, ಅಸ್ತುತ್ವದಲಿರಟವ ಆಸ್ತುಗಳ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯ ಮಟೊಂತಾದ ವಿವಿಧ
ಮಾನದೊಂಡಗಳನಟು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು ಈ ನಿಧಹರಣೆಯನಟು ಉತ್ುಮವಾಗಿ
ಮಾಡಬರ್ಟದಟ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಗೆ ಸ್ತಬಬೊಂದಿ ಅಗತ್ಯತೆಯನಟು ನಿಣಹಯಿಸ್ಟವುದಕ್ಾೆಗಲೀ ಅಥವಾ
ಅಗತ್ಯ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯನಟು ನೆೀಮಿಸ್ತಕ್ೆ ಳಳಲಾಗಲೀ ಅಧಿಕ್ಾರವಿರಲಲಿ ಎೊಂಬಟದನಟು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್
ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ. ಇವು ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರದ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳಾಗಿದದವು. ಮಟೊಂದೆ ಚರ್ಚಹಸ್ತರಟವೊಂತೆ, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳೊಂದ ವಾಸ್ುವಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಯನಟು ಕ್ೆೀಳದೆೀ ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗಳ
ಅಗತ್ಯತೆಯನಟು ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರವು ನಿಧಹರಿಸ್ಟತಿುತ್ಟು.
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೨೦೨೦ನ

ಷ್ವದ

ದಿ

ಖ್ . 2

ಇದಲಿದೆ, ಕ್ೆಎಮ್ಸ್ತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚೆಛೀದ 91ಎ ಮತ್ಟು ಕ್ೆಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚೆಛೀದ 320,
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆ/ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಕ್ೌನಿಿಲ್್ನ ಯಾವುದೆೀ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಅಥವಾ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯನಟು
ಮತೆ ುೊಂದಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆ/ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಕ್ೌನಿಿಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೆೀ ಸ್ಕ್ಾಹರಿ ಇಲಾಖ್ೆಯಲಿ ಸೆೀವೆ ಸ್ಲಿಸ್ಟವುದಕ್ಾೆಗಿ ವಗಾಹಯಿಸ್ಲಟ ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ಾರ
ನಿೀಡಟತ್ುವ.ೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಗೆ ನಿಯೀಜಿಸ್ಲಾದ ಯಾವುದೆೀ ಯೀಜನೆಯ ಅನಟಷ್ಾಾನಕ್ೆೆ
ಅಗತ್ಯವಿರಟವ ಸ್ಕ್ಾಹರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಮತ್ಟು ನೌಕರರ ಸೆೀವೆಗಳನಟು ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರವು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಗೆ ನಿೀಡಬರ್ಟದಟ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಯ ದೊಂಡ ವಿಧಿಸ್ಟವ ಯಾವುದೆೀ ಆದೆೀಶ್ದ ವಿರಟದಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಅಥವಾ ಉದೆ ಯೀಗಿ ಮೀಲಮನವಿ ಸ್ಲಿಸ್ಟವ ಅಧಿಕ್ಾರವು ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರದ
ಬಳ ಇರಟತ್ುದೆ.
ಹಿೀಗೆ, ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗಳ ರ್ೊಂರ್ಚಕ್ೆಯಟ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿತ್ಟು ಮತ್ಟು ಇದಟ ಈ ಮೊದಲೆೀ ಚರ್ಚಹಸ್ತದೊಂತೆ
ಸ್ವೊಂತ್ ಆದಾಯದ ಸ್ೊಂಗರರ್ಣೆಗ,ೆ ರ್ೊಂರ್ಚಕ್ೆಯಾದ ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕ್ೆಗೆ ಮತ್ಟು ಪರಕ್ಾಯಹಗಳನಟು ರ್ೊಂರ್ಚಕ್ೆ
ಮಾಡಿರಟವ ಮಟ್ುಕ್ೆ ಅವುಗಳನಟು ಕ್ಾಯಹಗತ್ಗೆ ಳಸ್ಟವುದಕ್ೆೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ಟು.
6.1.1

ಸಬಬ ದಿ

ನ ಮಕ ತಿ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳನಟು ನಿಯೊಂತಿರಸ್ಟವ ಕ್ಾಯ್ದದಗಳಗೆ ಅನಟಗಟಣವಾಗಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ
ಸ್ತಬಬೊಂದಿ ಮತ್ಟು ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ವಗಿೀಹಕರಣ, ನೆೀಮಕ್ಾತಿ ವಿಧಾನ, ಸೆೀವಾ ಷ್ರತ್ಟುಗಳು, ವೆೀತ್ನ ಮತ್ಟು
ಭತೆಯ, ಶಿಸ್ಟು ಮತ್ಟು ನಡವಳಕ್ೆಯನಟು ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರವು ನಿಯೊಂತಿರಸ್ಟತ್ುದೆ. ಕನಾಹಟ್ಕ ಪಟರಸ್ಭೆಗಳು
(ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ಟು ನೌಕರರ ನೆೀಮಕ್ಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2010 ಮತ್ಟು ಕನಾಹಟ್ಕ ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಕ್ೆಗಳು (ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ಟು ನೌಕರರ ಸಾಮಾನಯ ನೆೀಮಕ್ಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2010, ಕ ಷ್ಟಕ6.2ರಲಿ ಸ್ ರ್ಚಸ್ತರಟವೊಂತೆ ವಿವಿಧ ವಗಹದ ರ್ಟದೆದಗಳಗೆ ನೆೀಮಕ್ಾತಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳನಟು ಪಟಿು ಮಾಡಟತ್ುದೆ.
ಕ

ಷ್ಟಕ-6.2: ನ ಮಕ ತಿಗ ಗಿ ನ ಮಕ ತಿ ಪ್ ಧಿ
ರ ಕ

ಹುದ್ೆ
ವ
ಗ ರಪ್ಎ
ಗ ರಪ್ಬಿ ಮತ್ಟು ಸ್ತ
ಗ ರಪ್ಡಿ

ುು ತ

ಪ್ ಧಿ
ರ ಕ

ರಿ ು

ಕ

ಷ್ಟಕ

ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರ
ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ಕರಟ (ಡಿಎಮ್ಎ) ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಾಹರದಿೊಂದ ಅಧಿಕ್ಾರ
ನಿೀಡಿಲಪಟ್ು ಅಧಿಕ್ಾರಿ
ನಗರಸ್ಭೆಗಳಗೆ, ಪಟರಸ್ಭೆಗಳಗೆ, ಪಟ್ುಣ ಪೊಂಚಾಯತಿಗಳಗೆ ಜಿಲಾಿಧಿಕ್ಾರಿಗಳು
ಮತ್ಟು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆಗಳಗೆ ಆಯಟಕುರಟ

ಆಧಾರ: ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯ ನಿೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಗ ರಪ ಎ, ಬಿ ಮತ್ಟು ಸ್ತ ರ್ಟದೆದಗಳಗೆ ನೆೀಮಕ್ಾತಿಯನಟು ಕನಾಹಟ್ಕ ಸಾವಹಜನಿಕ ಸೆೀವಾ ಆಯೀಗ
(ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಸ್ತ) ಮ ಲಕ ಮಾಡಲಾಗಟತ್ುದೆ. ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಸ್ತ ಮ ಲಕ ಮಾಡಟವ ನೆೀಮಕ್ಾತಿಯ ವಿವಿಧ
ರ್ೊಂತ್ಗಳನಟು ಕ್ಷ-6.1ರಲಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
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ಕ್ಷ 6.1: ಕಪಿಎಸಸ ಮ

ಕ ನ ಮಕ ತಿ

ಡಿಎಮಎ

ರಕ್ರರಯೆ

ುಡಿಡಿ

ವಿವಿಧ ಪದವೃೊಂದಗಳ
ಅಗತ್ಯತೆ ನಿಧಾಹರಣೆ

ಅನಟಮೊೀದನೆಗಾಗಿ

ಒಪ್ತಪಗೆಗಾಗಿ

ಕಪಿಎಸಸ

ಡಿಎಮಎ

ಡಿಎಮಎ

ಅಧಿಸ್ ರ್ಚಸ್ಲಟ, ಪರಿೀಕ್ಷೆ

ಕಳುಹಿಸ್ಟವುದಕ್ಾೆಗಿ

ಅಭಯರ್ಥಹಗಳನಟು ಆಯ್ದೆ

ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಸ್ತ ಗೆ

ಎಫಡಿ

ನಡೆಸ್ಲಟ ಮತ್ಟು
ಮಾಡಲಟ

ಆಯ್ದೆ ಪಟಿುಯನಟು ಪಡೆದ
ನೊಂತ್ರ ನೆೀಮಕ್ಾತಿ
ಮಾಡಲಟ

2014-15ರಿೊಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಗೆ ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯವು ಒದಗಿಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯ
ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆಯಟ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳನಟು ತಿಳಯಪಡಿಸ್ತತ್ಟ:
•

•
•

•

6.1.2

ವಿವಿಧ ಪದವೃೊಂದಗಳಗೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಪರಸಾುವನೆಗಳನಟು ಕಳುಹಿಸ್ಟವುದರಿೊಂದ ಅೊಂತಿಮ
ನೆೀಮಕ್ಾತಿಯವರೆಗೆ ತೆಗದ
ೆ ಟಕ್ೆ ೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸ್ಮಯವು 744ರಿೊಂದ 1,603 ದಿನಗಳ
ವಾಯಪ್ತುಯಲಿದಿದತ್ಟ.
ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖ್ೆಯಿೊಂದ ಒಪ್ತಪಗೆ ಪಡೆದ ನೊಂತ್ರ ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯದಿೊಂದ
ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಸ್ತಗೆ ಪರಸಾುಪಗಳನಟು ಕಳುಹಿಸ್ಟವಲಿ 3ರಿೊಂದ 425 ದಿನಗಳ ವಾಯಪ್ತುಯ ವಿಳೊಂಬವಿದಿದತ್ಟ.
ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಸ್ತಯಟ ಅಧಿಸ್ ರ್ಚಸ್ಟವುದರಿೊಂದ ಅಭಯರ್ಥಹಗಳನಟು ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಟವವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು
ಪರಕ್ರರಯ್ದಯನಟು ಪ ಣಹಗೆ ಳಸ್ಟವುದಕ್ಾೆಗಿ 400ರಿೊಂದ 1,215 ದಿನಗಳನಟು ತೆಗದ
ೆ ಟಕ್ೆ ೊಂಡಿತ್ಟು,
ಮತ್ಟು
ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಸ್ತಯಿೊಂದ ಆಯ್ದೆ ಪಟಿುಯನಟು ಪಡೆದ ನೊಂತ್ರ ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯದವರಟ
ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯನಟು ನೆೀಮಕ್ಾತಿ ಮಾಡಲಟ 162ರಿೊಂದ ೬೦೮ ದಿನಗಳ ವಿಳೊಂಬ ಮಾಡಿದದರಟ.
ಸಬಬ ದಿ

ಮಲ

ಧಿಕ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸ್ತದೊಂತೆ, ನಿಯೀಜನೆಯ ಮೀಲರಟವ ನೌಕರರನಟು
ಹೆ ರತ್ಟಪಡಿಸ್ತ, ಪದೆ ೀನುತಿ ನಿೀಡಟವ ಅಧಿಕ್ಾರ, ಶಿಸ್ಟು ಕರಮವನಟು ಪಾರರೊಂಭಿಸ್ಟವುದಟ, ದೊಂಡ
ವಿಧಿಸ್ಟವುದಟ ಇತಾಯದಿಗಳನಟು ಸ್ರ್ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಗೆ ನಿೀಡಿರಲಲಿ. ಕ್ಾಯಹನಿವಹಹಿಸ್ಲಟ
ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನವ ಸ್ೊಂಪನ ಮಲಗಳನಟು ನೆೀಮಿಸ್ತಕ್ೆ ಳಳಲಟ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು
ವಿವೆೀಚನಾಧಿಕ್ಾರವನಟು ಹೆ ೊಂದಿರಬೆೀಕಟ ಎೊಂದಟ ನಾಲೆನೆೀ ರಾಜಯ ರ್ಣಕ್ಾಸ್ಟ ಆಯೀಗವು ಶಿಫಾರಸ್ಟ
ಮಾಡಿತ್ಟು. ಈ ನಿಟಿುನಲಿ ಇನ ು ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೆ ೊಂಡಿರಲಲಿ. ಆಯಟಕುರಟ ಸೆೀರಿದೊಂತೆ ಎಲಿ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗಳನಟು
ನೆೀಮಕ ಮಾಡಟವ ಹಾಗ ಅವರನಟು ಹೆ ಣೆಗಾರರನಾುಗಿ ಮಾಡಟವ ಅಧಿಕ್ಾರವನಟು ನಗರ ಸ್ಕ್ಾಹರ
ಹೆ ೊಂದಿರಬೆೀಕಟ ಎೊಂದಟ ಎರಡನೆೀ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಸ್ಟಧಾರಣೆಗಳ ಆಯೀಗ ಕ ಡ ಅಭಿಪಾರಯಪಟಿುತ್ಟು.
6.1.3

ಸಬಬ ದಿ

ತತ

ಉಚಿತ

ಿದ ನಿರ್ವ ಣ

ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಗೆ ಮತ್ಟು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆಗಳಗೆ ಪದವೃೊಂದ ಮತ್ಟು ನೆೀಮಕ್ಾತಿ ನಿಯಮಗಳನಟು
(ಸ್ತ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು) ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರ ಕರಮವಾಗಿ ಜನವರಿ 2011 ಮತ್ಟು ಏಪ್ತರಲ್ 2011ರಲಿ
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ಅಧಿಸ್ ರ್ಚಸ್ತತ್ಟ. ಪರತಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗೆ ಮೊಂಜ ರಾದ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗಳ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯನಟು ನಿಧಹರಿಸ್ಟವ
ಆಧಾರವನಟು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸ್ಲಲಿ. ಆದರ , ಸ್ತ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳ ಮೀಲೆ ುೀಟ್ದ
ಪರಿಶಿೀಲನೆಯಟ, ಮೊಂಜ ರಾದ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗಳ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯನಟು ನಿಧಹರಿಸ್ಲಟ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ
ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯನಟು ಮಾತ್ರ ಮಾನದೊಂಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಹಾಗ ಭೌಗೆ ೀಳಕ ಪರದೀೆ ಶ್ದ ವಾಯಪ್ತು,
ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯ ಮತ್ಟು ಜನಸ್ೊಂಖ್ಾಯ ವಗಹದ ವಾಯಪ್ತು, ಅಸ್ತುತ್ವದಲಿರಟವ ಆಸ್ತುಗಳ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯ ಮಟೊಂತಾದ ಇತ್ರ
ಮಾನದೊಂಡಗಳನಟು ಪರಿಗಣಿಸ್ತರಲಲಿ ಎೊಂದಟ ತೆ ೀರಿಸ್ತತ್ಟ. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪರಕ್ಾರ 23.58
ದಶ್ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇರಟವ ಕನಾಹಟ್ಕದ ನಗರ-ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯಟ 2019ರ ವೆೀಳೆಗೆ 29.62 ದಶ್ಲಕ್ಷ ಎೊಂದಟ
ಪರಕ್ಷೆೀಪ್ತಸ್ಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ್ೆ ನಡೆಸ್ತದ 44 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ, ನಿೀಲ ಮತ್ಟು ಕ್ೆೊಂಪಟ ಬಣಣದಲಿ
ಸ್ ರ್ಚಸ್ಲಾಗಿರಟವ 10ನಟು ಹೆ ರತ್ಟಪಡಿಸ್ತ ಮೊಂಜ ರಾದ ಸ್ತಬಬೊಂದಗಳ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯಟ, ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಗೆ
ಅನಟಗಟಣವಾಗಿರಲಲಿ ಮತ್ಟು ಪರಿಷ್ೆರಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದಿದತ್ಟ ಎೊಂದಟ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆಯಟ ತೆ ೀರಿಸ್ತತ್ಟ. ಈ
೧೦ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಕ್ಷ-೬.೨ರಲಿ ತೆ ೀರಿಸ್ತರಟವೊಂತೆ ೨೦೦೧ ಮತ್ಟು ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯ
ಅನವಯ 1,000 ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಗೆ ನೌಕರರ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಟು-ಕಡಿಮ ಒೊಂದೆೀ22 ಆಗಿದಿದತ್ಟ.
ಕ್ಷ-6.2: ೪೪

ರಿ ಕ್ಷ -ತನಿಖ್

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

ಖ್ ಗ ನೌಕ

ಲ್ಲಿ

೨೦೦೧ ಮತುು ೨೦೧೧

ಜ

ಣತಿ

ವ

೧,೦೦೦

ು

ದಾವಣಗೆರೆ
ಹೆಚ್ಡಿಎಮ್ಸಿ
ಕಲಬುರಗಿ
ಮಂಗಳೂರು
ಅರಸಿೀಕೆರೆ
ಬಾಗಲಕೆ ೀಟೆ
ಭದ್ರವತಿ
ಬೀದ್ರ್
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚಿತ್ರದ್ುಗಗ
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಾಪು
ಗಂಗಾವತಿ
ಕಾರವಾರ
ಕೆ ೀಲಾರ
ಕೆ ಳ್ೆಾೀಗಾಲ
ಕೆ ಪಪಳ
ಮಂಡ್ಯ
ನಿಪ್ಾಪಣಿ
ರಾಣಿಬೆನ್ ನರು
ಶಹಾಬಾದ್
ತಿಪಟ್ ರು
ಆಲಂದ್
ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ
ಬನ್ ನರು
ಬಸವನ್್ಬಾಗೆೀವಾಡಿ
ಭಟ್ಕಳ
ಹಾನ್ಗಲ್
ಹರಪನ್ಹಳ್ಳಾ
ಕಂಪ್ಲಿ
ಕುಂದಾಪುರ
ಲಕ್ಷೆಮೀಶವರ
ಮದ್ ೂರು
ಮಧುಗಿರಿ
ಮಾನಿವ
ಸಕಲೆೀಶಪುರ
ಸಂಕೆೀಶವರ
ಸವಣ ರು
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ವಿಜಯಪುರ
ವಾಡಿ
ಹಿರೆೀಕೆೀರ ರು
ಕಮಲಾಪುರ
ಮ ಡಿಗೆರೆ
ತಿೀರ್ಗಹಳ್ಳಾ

ಜ

ಡಸದ

೨೦೦೧ರ್ಜನಗಣತಿಯ್೧೦೦೦್ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಗೆ್(ಮೊಂಜ ರಾದ್ಬಲ)

೨೦೧೧ರ್ಜನಗಣತಿಯ್೧೦೦೦್ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಗೆ್್(ಮೊಂಜ ರಾದ್ಬಲ)

ಮೊಂಜ ರಾದ ಸ್ತಬಬೊಂದಗಳ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯಟ 1,000 ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಗೆ (2001) 2.24 ರಿೊಂದ 5.80 ನೌಕರರಿೊಂದ
1,000 ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಗೆ (2011) 1.94 ರಿೊಂದ 5.38 ನೌಕರರ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿದಿದತ್ಟ. ವಿವರಗಳನಟು
ುಬ ರ್-6.1ರಲಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲಿದೆ, ಪರಕ್ಾಯಹವಾರಟ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ದಿರಟವುದರಿೊಂದ ಸ್ತ&ಆರ್್ ನಿಯಮಗಳು
ದೆ ೀಷ್ಪ ರಿತ್ವಾಗಿದದವು. ಪರಕ್ಾಯಹವಾರಟ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ, ಒೊಂದಟ ವೆೀಳೆ ನಡೆಸ್ತದದರೆ,
ಪರತಿಯೊಂದಟ ರ್ಟದೆದಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ಟು ಜವಾಬಾದರಿಗಳನಟು ಹಾಗ ಪರತಿಯೊಂದಟ ಪಾತ್ರಕ್ೆ ಅಗತ್ಯವಿರಟವ
ಕ್ೌಶ್ಲಯ ಮತ್ಟು ಅರ್ಹತೆಯನಟು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟವ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಹೆರ್ಚುನ ಪಾರದಶ್ಹಕತೆಯನಟು ತ್ರಟತಿುತ್ಟು.

22

2001 ಮತ್ಟು 2011ರ ಅನಟಪಾತ್ಗಳ ನಡಟವಿನ 0.25ಕ್ರೆೊಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರಟವ ವಯತಾಯಸ್ವನಟು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಿೊಂದ
ಸ್ತವೀಕ್ಾರಾರ್ಹವೆೊಂದಟ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.
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ಇದಟ ಇಬಬರಟ ವಯಕ್ರುಗಳು/ರ್ಟದೆದಗಳ ನಡಟವಿನ ಯಾವುದೆೀ ಕ್ಾಯಹಗಳ ವಾಯಪ್ತಸ್ಟವಿಕ್ೆಯನಟು ಸ್ರ್
ತ್ಡೆಯಟತ್ುದೆ. ಉದಾರ್ರಣೆಯೊಂದನಟು ನಿೀಡಟವುದಾದರೆ ಪಟ್ುಣ ಪೊಂಚಾಯತಿಗಳಲಿ ಪರಿಸ್ರ
ಅಭಿಯೊಂತ್ರ ರ್ಟದೆದಗಳ ಮೊಂಜ ರಾತಿ ಇರಲಲಿ ಮತ್ಟು ಹಾಲಯಿರಟವ ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಟ ಘನತಾಯಜಯ
ನಿವಹರ್ಣೆಯ ಪರಭಾರಿಯಾಗಿದದರಟ.

6.2

ಸಬಬ ದಿ

ರ್ ವ ತ
ು ಮತುು ಕ

6.2.1

ಲ್ಲಿ ಸಬಬ ದಿ

ವ ನಿ ವಹಣ
ಕ

ತ

ಹೆರ್ಚುನ
ರ್ಟದೆದಗಳು
ಖ್ಾಲ
ಉಳದಿರಟವುದರಿೊಂದ
ಕ್ಾಯಹಗಳ
ನಿವಹರ್ಣೆಯಟ
ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಟತ್ುದೆ. ರಾಜಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಸ್ತಬಬೊಂದಿ ಸ್ತಥತಿಯ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯಟ,
ಕ ಷ್ಟಕ-6.3 ರಲಿ ತೆ ೀರಿಸ್ತರಟವೊಂತೆ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ ಶೆೀಕಡಾ 20ರಿೊಂದ (ಗ ರಪ ಡಿ) 55ರವರೆಗಿನ
(ಗ ರಪ ಸ್ತ) ಖ್ಾಲ ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ತಿಳಯಪಡಿಸ್ತತ್ಟ.
ಕ

ರ

ಷ್ಟಕ-6.3:
ವ

ಗ ರಪ್ಎ
ಗ ರಪ್ಬಿ
ಗ ರಪ್ಸ್ತ
ಗ ರಪ್ಡಿ
ಒಟ್ುಟ

ಮ ಜ ರದ
ಬ

ಲ್ಲಿ ಸಬಬ ದಿ ಸ ತಿ
ನ ಮಕ ತಿ

ುು ತ

ರಿ ು

ತ:ಖ್ು

ಕ ವ ನಿ ವಹಿ ುತಿು ು
ು
ನಿಯ ಜನ
ಹ
ುತಿುಗ/
ದ್ೈ ದಿ
ಕ ಲ್ಲ/ಇತ ು

ಒಟ್ುಟ

ಖ್ ಲ್ಲ
ಹುದ್ೆ

ಖ್ ಲ್ಲ ಹುದ್ೆ
ಶ ಕಡ ವ ು

670

206

160

10

376

294

44

1,088

750

66

7

823

265

24

17,149

5,414

1,027

1,312

7,753

9,396

55

37,586

12,735

77

17,249

30,061

7,525

20

56,493

19,105

1,330

18,578

39,013

17,480
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ಆಧಾರ: ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯ ನಿೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಪದವೃೊಂದವಾರಟ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆಯಟ ಕ್ೆಳಗಿನ ಅೊಂಶ್ಗಳನಟು ತಿಳಯಪಡಿಸ್ತತ್ಟ;
➢ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆಗಳಲಿ ಗ ರಪ ಎ ನಿಣಾಹಯಕ ರ್ಟದೆದಗಳಲಿ ಖ್ಾಲ ರ್ಟದೆದಗಳು
ಅಧಿಕವಾಗಿದಟದ ಶೆೀಕಡಾ 92ರಷ್ಟು ತಾೊಂತಿರಕ ಸ್ಹಾಯಕರಟ (ಪರಿಸ್ರ), ಶೆೀಕಡಾ ೮೦ರಷ್ಟು ಉಪ
ಆಯಟಕುರಟ (ಆಡಳತ್), ಶೆೀಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಮಟಖ್ಯ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನಾಧಿಕ್ಾರಿ ಮತ್ಟು ಶೆೀಕಡಾ
50ರಷ್ಟು ಲೆಕ್ಾೆಧಿಕ್ಾರಿ ರ್ಟದೆದಗಳು ಖ್ಾಲ ಇದದವು.
ಇದಟ ಘನ ತಾಯಜಯ ನಿವಹರ್ಣೆ,
ಕಸಾಯಿಖ್ಾನೆಗಳ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಮಟೊಂತಾದ ರ್ೊಂರ್ಚಕ್ೆಯಾಗಿದದ ಪರಕ್ಾಯಹಗಳನಟು ಸ್ಮಥಹವಾಗಿ
ನಿಭಾಯಿಸ್ಟವಲಿ ಅಡಿಿ ಉೊಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದದಲಿದೆ ಆೊಂತ್ರಿಕ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆ ಮತ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು
ಮೀಲವಚಾರಣೆಯ ಅನಟಪಸ್ತಥತಿಯಲಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತತ್ಟ.
➢ ತಾೊಂತಿರಕ ರ್ಟದೆದಗಳಾದ ಹಿರಿಯ/ಕ್ರರಿಯ ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಟ ಮತ್ಟು ಸ್ಹಾಯಕ/ಕ್ರರಿಯ
ಅಭಿಯೊಂತ್ರಟಗಳ ಖ್ಾಲ ರ್ಟದೆದಗಳು ಶೆೀಕಡಾ 22ರಿೊಂದ 50ರ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿದಟದ, ಇದಟ ರ್ಣದ
ಕಡಿಮ ಬಳಕ್ೆಯಲಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತತ್ಲಿದೆೀ ಸಾವಹಜನಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸೆೀವೆಗಳು ಮತ್ಟು ಅಭಿವೃದಿಿ
ಕ್ಾಯಹಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯನಟು ಬಾಧಿಸ್ತತ್ಟ. ಖ್ಾಲ ರ್ಟದೆದಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆಗಳಲಿ
ಅಧಿಕವಾಗಿದದವು.
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➢ ಸ್ಹಾಯಕ ಕೊಂದಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿ/ಕೊಂದಾಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಪದವೃೊಂದದಲಿ ಶೆೀಕಡಾ 65ರಷ್ಟು
ರ್ಟದೆದಗಳು ಖ್ಾಲಯಿದಟದ ಆದಾಯ/ಬಾಕ್ರ ಸ್ೊಂಗರರ್ದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿರಟವುದನಟು
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ ಡಿಕ 5.1.2 ಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಹಸ್ತದೊಂತೆ ಸ್ವೊಂತ್
ಆದಾಯವು ಕಡಿಮಯಾಗಿತ್ಟು.
➢ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆಗಳಲಿ ಶೆೀಕಡಾ 72ರಷ್ಟು ಅಕ್ೌೊಂಟೆೊಂಟ್ ರ್ಟದೆದಗಳು ಖ್ಾಲಯಿದಟದದಟ
ಸ್ ಕುವಾದ ಲೆಕೆಪತ್ರ ನಿವಹರ್ಣೆ ಮತ್ಟು ಮ ಲ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ನಿವಹರ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬಿೀರಿತ್ಟ. ಇದಕ್ೆೆ ವಯತಿರಿಕುವಾಗಿ, ಇತ್ರ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಶೆೀಕಡಾ 44ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯ ಅಕ್ೌೊಂಟೆೊಂಟ್್ಗಳದದರಟ. ಮೊಂಜ ರಾದ ಬಲಕ್ರೆೊಂತ್ ಹೆರ್ಚುನ ಪರಮಾಣದಲಿ
ಅಕ್ೌೊಂಟೆೊಂಟ್್ಗಳ ನಿಯೀಜನೆಯಿೊಂದ ಇದಟ ಸ್ೊಂಭವಿಸ್ತತ್ಟು. ಸ್ತ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳ ಅನವಯ
ಅಕ್ೌೊಂಟೆೊಂಟ್ ರ್ಟದೆದಗೆ ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡಲಟ ಯಾವುದೆೀ ಅವಕ್ಾಶ್ವಿಲಿದಿದದರ , ನಗರ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ನಿಯೀಜನೆಯ ಮೀಲೆ 201 ಅಕ್ೌೊಂಟೆೊಂಟ್್ಗಳದದರಟ.
➢ ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ್ೆ ನಡೆಸ್ತದ ೪೦ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಮೊಂಜ ರಾದ 234 ತೆ ೀಟ್ಗಾರರ
ರ್ಟದದಗೆಳಗೆ ಪರತಿಯಾಗಿ ಕ್ೆೀವಲ 128 (ಶೆೀಕಡಾ 55) ತೆ ೀಟ್ಗಾರರಟ ಮಾತ್ರ ಕ್ಾಯಹ
ನಿವಹಹಿಸ್ಟತಿುದದರಟ. ಪಟ್ುಣ ಪೊಂಚಾಯತಿಗಳಾಗಿದದ ಇತ್ರ ನಾಲಟೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಗೆ
ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸ್ತದೊಂತೆ ಅವುಗಳಲಿ ಉದಾಯನವನಗಳು ಅಸ್ತುತ್ವದಲಿದದರ
ತೆ ೀಟ್ಗಾರರ
ಮೊಂಜ ರಾದ ರ್ಟದೆದ ಇರಲಲಿ. ಇದಟ ಉದಾಯನವನಗಳ ನಿವಹರ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬಿೀರಿತ್ಟು.
ಖ್ಾಲ ರ್ಟದೆದಗಳರಟವುದರಿೊಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ಾಯಹಗಳು ಬಾಧಿತ್ವಾಗಟತ್ುವೆ ಎೊಂದಟ ಮ ರನೆೀ
ರ್ಣಕ್ಾಸ್ಟ ಆಯೀಗವು ಗಟರಟತಿಸ್ತತ್ಟು ಮತ್ಟು ಖ್ಾಲ ಇರಟವ ಎಲಾಿ ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ಭತಿಹ ಮಾಡಲಟ
ಶಿಫಾರಸ್ಟ ಮಾಡಿತ್ಟು. ಮಾನವಬಲದ ಸ್ತಥತಿಯನಟು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ
ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯಕ್ೆೆ ಸ್ಲಿಸ್ಟತಿುದದರ ಸ್ರ್ ಖ್ಾಲ ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ಭತಿಹ ಮಾಡಲಟ ಯಾವುದೆೀ
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೆ ೊಂಡಿರಲಲಿ.
ಪರಿೀಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ್ೆ ನಡೆಸ್ತದ 3423 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಕ್ಾಯಹ ನಿವಹಹಿಸ್ಟತಿುರಟವ ಮಾನವಬಲದ
ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆಯಟ, 2019ರ ಪರಕ್ಷೆೀಪ್ತತ್ ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯ ಅನವಯ 1,000 ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಗೆ ನೌಕರರ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯಟ
ಕ್ಷ-6.3ರಲಿ ಸ್ ರ್ಚಸ್ತರಟವೊಂತೆ, 0.98 ಮತ್ಟು 3.85ರ ನಡಟವೆ ಇದಿದತ್ಟ ಎೊಂದಟ ತೆ ೀರಿಸ್ತತ್ಟ.

23

1೦ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಗೆ ಪರಕ್ಷೆೀಪ್ತತ್ ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯಟ ಲಭಯವಿಲಿದಿರಟವುದರಿೊಂದ, ಅವುಗಳನಟು ವಿಶೆೀಿ ಷ್ಣೆಗೆ
ಪರಿಗಣಿಸ್ತರಲಲಿ.
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ಖ್ ಗ ನೌಕ

ವಿಷ್

ದಲ್ಲಿ

ಹಿರೆೀಕೆೀರ ರು

ಮ ಡಿಗೆರೆ

ತಿೀರ್ಗಹಳ್ಳಾ

ಸವಣ ರು

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಮಾನಿವ

ಸಕಲೆೀಶಪುರ

ಮಧುಗಿರಿ

ಮದ್ ೂರು

ಕುಂದಾಪುರ

ಹರಪನ್ಹಳ್ಳಾ

ಭಟ್ಕಳ

ಆಲಂದ್

ಹಾನ್ಗಲ್

ಮರ್ಥ ವ

ತಿಪಟ್ ರು

ಮಂಡ್ಯ

ಕೆ ಪಪಳ

ಕೆ ಳ್ೆಾೀಗಾಲ

ಕೆ ೀಲಾರ

ಕಾರವಾರ

ಚಿತ್ರದ್ುಗಗ

ಸಬಬ ದಿ

ರಾಣಿಬೆನ್ ನರು

ವ ನಿ ವಹಿ ುತಿು ು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಭದಾರವತಿ

ಅರಸಿೀಕೆರೆ

ಬಾಗಲಕೆ ೀಟೆ

ಕಲಬುರಗಿ

ಮಂಗಳೂರು

ದಾವಣಗೆರೆ

ಹೆಚ್ಡಿಎಮ್ಸಿ

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ಬೀದ್ರ್

ಲ್ಲಿ ಕ

ಲ್ಲಿ 1,000 ಜ

ಬಸವನ್್ಬಾಗೆೀವಾಡಿ

ಡಸದ

ಗಂಗಾವತಿ

ರಿ ಕ್ಷ -ತನಿಖ್

ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಾಪುರ

ಕ್ಷ-6.3:

2019ರ ಪರಕ್ಷೆೀಪಣೆಗಳ 1000 ಜನಸ್ೊಂಖ್ೆಯಗೆ (ಕ್ಾಯಹ ನಿವಹಹಿಸ್ಟತಿುರಟವ ಮಾನವಬಲ)

ಬಾಗಲಕ್ೆ ೀಟೆ ಮತ್ಟು ಕ್ೆ ಪಪಳ ನಗರಸ್ಭೆಗಳು (ಕ್ೆೊಂಪಟ ಬಣಣದಲಿ ತೆ ೀರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) ಪರತಿ 1,000 ಜನರಿಗೆ
ಒೊಂದಕ್ರೆೊಂತ್ ಕಡಿಮ ನೌಕರರನಟು ಹೆ ೊಂದಿದದರೆ, 14 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು (ಕಡಟಕ್ೆೊಂಪಟ ಬಣಣ)
1ರಿೊಂದ 2 ನೌಕರರನಟು ಹೆ ೊಂದಿದದವು, 13 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು (ನಿೀಲ ಬಣಣ) 2ರಿೊಂದ 3
ನೌಕರರನಟು ಮತ್ಟು 5 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು (ರ್ಚನುದ ಬಣಣ) 3ಕ ೆ ಹೆಚಟು ನೌಕರರನಟು
ಹೆ ೊಂದಿದದವು.

ಸೆೀವೆಯನಟು ಸ್ಮಥಹವಾಗಿ ನಿವಹಹಿಸ್ಲಟ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು

ಮಾನವಬಲ ಇರಲಲಿವೆೊಂಬಟದಟ ಇದರಿೊಂದ ಸ್ಪಷ್ುವಾಗಟತ್ುದೆ.

ಶಿಫ ು 1೧: ಕರ
ಖಚಿತ ಡಿಸಕ ಳ ು
ಗ
6.2.2

ಪ್ೌ

ವ
ುು ನಿಭ ಯಿ ು ಹವ
ತ ಸಬಬ ದಿ
ನಿರ್ವ ಣ ಮತುು ನ ಮಕ ತಿ
ಮ ಲ ಕಷ್ುಟ ಧಿಕ
ಆ

ುಕು ು/ಮುಖ್ ಧಿಕ ರಿ

ಕ

ದ ಭ್ ತ
ವಿಷ್
ಲ್ಲಿ
ುು ಹಿ ಬ ಕು.

ುು

ವ ನಿ ವಹಣ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಆಯಟಕುರಟ ಮತ್ಟು ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಸ್ಕ್ಾಹರಿ ನೌಕರರಾಗಿರಟತಾುರ.ೆ
ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಆಯಟಕುರಟ/ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿ ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಕ್ಾಯಹನಿವಾಹರ್ಕ ಮಟಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಟತಾುರೆ.
ಕ್ೆಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚೆಛೀದ 327(1)ರ ಅನವಯ ಕನಾಹಟ್ಕ ಪೌರಾಡಳತ್ ಸೆೀವೆಯ
(ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ) ಮಟಖ್ಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಪದವೃೊಂದದಿೊಂದ ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯವು
ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಯನಟು ನೆೀಮಿಸ್ಬೆೀಕಟ. ಅಲಿದೆ, ಕ್ೆಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚೆಛೀದ 365(1)ರ ಅನವಯ
ರಾಜಯ್ಸ್ಕ್ಾಹರವು್ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ್-ಅಲಿದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳನಟು ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದ
ರ್ಟದೆದಗಳಗೆ
ನೆೀಮಿಸ್ಬಾರದಟ
ಮತ್ಟು
ಅೊಂತ್ರ್
ನೆೀಮಕ್ಾತಿಯಟ
ಅಬದದ
ಮತ್ಟು
ಕ್ಾನ ನಟಬಾಹಿರವಾಗಟತ್ುದೆ. 4ನೆೀ ರಾಜಯ ರ್ಣಕ್ಾಸ್ಟ ಆಯೀಗವು ಸ್ರ್ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ
ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಆಯಟಕುರಟ/ ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ತ್ರಬೆೀತಿ ಪಡೆದ ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ ಪದವೃೊಂದ
ಶೆರೀಣಿಯಿೊಂದ ಆಗಿರಬೆೀಕಟ ಎೊಂದಟ ಅಭಿಪಾರಯಪಟಿುತ್ಟು ಮತ್ಟು ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ ತ್ಕ್ಷಣದ ಕರಮಗಳನಟು
ಪಾರರೊಂಭಿಸ್ಬೆೀಕಟ ಎೊಂದಟ ಶಿಫಾರಸ್ಟ ಮಾಡಿತ್ಟು.
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ದಿ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆಗಳನಟು ಹೆ ರತ್ಟಪಡಿಸ್ತ ಎಲಾಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಆಯಟಕುರಟ
ಮತ್ಟು ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳನಿಯಟಕ್ರುಯ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯಟ, ಮಾರ್ಚಹ 2019ರ ಅೊಂತ್ಯದಲಿದದೊಂತೆ
ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಆಯಟಕುರಟ/ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ಾಯಹ ನಿವಹಹಿಸ್ಟತಿುದದ 275ರಲಿ 181 ವಯಕ್ರುಗಳು
ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ್ನವರಲಿವೆೊಂದಟ ತೆ ೀರಿಸ್ತತ್ಟ ಮತ್ಟು ಇದಟ ಕ್ೆಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚೆಛೀದ 365(1)ಕ್ೆೆ
ವಿರಟದಿವಾಗಿತ್ಟು. ಈ 181 ವಯಕ್ರುಗಳಲಿ, 15 ವಯಕ್ರುಗಳು ಗ ಪ
ರ
ಬಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಾಗಿದದರಟ (ಪರಿಸ್ರ
ಎೊಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳು, ಕೊಂದಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು) ಮತ್ಟು 166 ವಯಕ್ರುಗಳು ಗ ರಪ ಸ್ತ ನೌಕರರಾಗಿದದರಟ
(ಸ್ಮಟದಾಯ ವಯವಹಾರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ವಯವಸಾಥಪಕರಟ, ಹಿರಿಯ ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಟ, ಪರಥಮ ದಜೆಹ
ಸ್ಹಾಯಕರಟ ಇತಾಯದಿ) ಎೊಂಬಟದನಟು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ. ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಆಯಟಕುರಟ/
ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಯ ಕತ್ಹವಯಗಳನಟು ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ರ್ಟದೆದಯಲಿಲಿದ
ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯಟ ನಿಭಾಯಿಸ್ಟವುದಟ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳೊಂದ ಸೆೀವೆಯ ವಿತ್ರಣೆಯ
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿತ್ವವನಟು ಬಾಧಿಸ್ಬರ್ಟದಟ ಮತ್ಟು ಇದಟ ಕ್ೆಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚೆಛೀದ 365 (1) ರ
ನಿಬೊಂಧನೆಗಳನಟು ಉಲಿೊಂಘಿಸ್ತದೊಂತಾಗಟತ್ುದೆ.
6.2.3

ಕಎಮಎಎಸ

ಧಿಕ ರಿ

ನಿ

ುಕ್ರು

ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯವು ಒದಗಿಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನವಯ, ಮಾರ್ಚ್ಹ ೨೦೨೦ರ ಅೊಂತ್ಯಕ್ೆೆ ಕ್ೆೀವಲ
ಆಯಟಕುರಟ/ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗಳನಾುಗಿ ನೆೀಮಿಸ್ಬೆೀಕ್ಾಗಿದದ 175 ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳದದರಟ. ಆದರೆ,
ಅವರಲಿ ಶೆೀಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಅೊಂಗಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಕ್ಾಯಹ ನಿವಹಹಿಸ್ಟತಿುದದರಟ ಅಥವಾ
ನಿಯೀಜನೆಯ ಮೀಲೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ೆಗಳಲಿದದರಟ ಎೊಂಬಟದನಟು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ.
ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಕೊಂದಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಾಗಿ, ವಯವಸಾಥಪಕರಾಗಿ,
ಹಿರಿಯ ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕತ್ಹವಯಗಳನಟು ನಿವಹಹಿಸ್ಟತಿುರಟವುದನಟು ಸ್ರ್ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್
ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ. ಈ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳನಿಯಟಕ್ರುಯ ವಿವರಗಳನಟು ಕ ಷ್ಟಕ-6.4ರಲಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ

ಷ್ಟಕ-6.4: ಕಎಮಎಎಸ

ಕರಮ
ಖ್
1
2
3
4

ಆ

ನಿ

ುಕ್ರು

ಧಿಕ ರಿ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಕ್ಾಯಹ
ನಿವಹಹಿಸ್ಟತಿುರಟವವರಟ
ಇತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ
ಕ್ಾಯಹ
ನಿವಹಹಿಸ್ಟತಿುರಟವವರಟ

ಧಿಕ ರಿ
ಖ್
79
04
21

ುಕ್ರು

04

6
7
8
9

05
23
02
03

ಇತ್ರೆ

ನಿ ಡಿದ

ವಿ

ವಿ

ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗಳಾಗಿ/ಆಯಟಕುರಾಗಿ
ಕ್ೌನಿಿಲ್/ಸ್ಮಿತಿಗಳ ಕ್ಾಯಹದಶಿಹಗಳಾಗಿ
ಕೊಂದಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಾಗಿ/ವಯವಸಾಥಪಕರಾಗಿ/ವರಿಷ್ಾ
ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಾಗಿ
ಸ್ಕ್ಾಹರಿ ಇಲಾಖ್ೆಗಳಲಿ/ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖ್ೆಯ
ಅೊಂಗ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ಅೊಂದರೆ, ಡಿಎಮ್ಎ, ಯಟಡಿಎ,
ಕ್ೆಯಟಐಡಿಎಫ್ಸ್ತ, ಬಿಎಮ್ಆರ್್ಡಿಎ
ಮಟೊಂತಾದವುಗಳಲಿ
ರಾಜಯ ಮಾಲನಯ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಮೊಂಡಳ, ಕ್ಾಲೆೀಜಟ
ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯ ಸ್ದಸ್ಯರಟ ಮತ್ಟು ನಿಜಗಟಣ
ಅೊಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ ನಿಗಮಕ್ೆೆ ನಿಯೀಜನೆ
ಬಿಬಿಎಮ್ಪ್ತಯಲಿ
ತ್ರಬೆೀತಿ
ಅಮಾನತ್ಟು
ಸ್ಥಳನಿಯಟಕ್ರುಯ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಲಿ
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ಹಿತಿ

62

ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಕೊಂದಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ, ವಯವಸಾಥಪಕರ, ಹಿರಿಯ ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಕತ್ಹವಯಗಳನಟು ನಿಭಾಯಿಸ್ಟತಿುರಟವುದಟ ಮತ್ಟು ಮೀಲನ ಕೊಂಡಿಕ್ೆಯಲಿ ತಿಳಸ್ತರಟವೊಂತೆ ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗಳ/
ಆಯಟಕುರ ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ಕೊಂದಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು, ವಯವಸಾಥಪಕರಟ, ವರಿಷ್ಾ ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಟ
ಮಟೊಂತಾದ ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ-ಅಲಿದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳೊಂದ ಕತ್ಹವಯ ನಿಭಾಯಿಸ್ಟತಿುರಟವುದಟ, ಸ್ತ&ಆರ್
ನಿಯಮಗಳ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳ ಉಲಿೊಂಘನೆಯಾಗಿದದಲಿದೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಾಯಹನಿವಾಹರ್ಕ
ಮಟಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕ್ಾಯಹ ನಿವಹಹಿಸ್ಲಟ ನೆೀಮಕಗೆ ೊಂಡ ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ
ಅಲಿದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಡಿಯಲಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮಾಡಟವ ವಿಪಯಾಹಸ್ ಪರಿಸ್ತಥತಿಯನಟು ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಟತ್ುದೆ. ಇದಲಿದೆ,
ಕ್ೆಎಮ್ಎಎಸ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳನಟು ಇತ್ರ ಇಲಾಖ್ೆಗಳಗೆ ನಿಯೀಜಿಸ್ಟವುದಟ ಪರತೆಯೀಕ ಪೌರಾಡಳತ್
ಸೆೀವೆಯನಟು ಹೆ ೊಂದಟವ ಉದೆದೀಶ್ವನಟು ಸೆ ೀಲಸ್ಟತ್ುದೆ.

ಶಿಫ ು-1೨: ಕಎಮಎಎಸ ಸಬಬ ದಿ
ುು
ಲ್ಲಿ
ರ್ ವ ದಷ್ುಟ ಮಟ್ಟಟಗ
ನಿಯ ಜಿ ಬ ಕು. ನಿದಿವಷ್ಟವ ಗಿ ಹ
ುದ್ ದರ,
ಕಷ್ುಟ ಹಿರಿತ ಮತುು
ಮರ್ಥ ವ ಹ ದಿ ು
ಕ್ರು
ನ ತೃತವದಲ್ಲಿವ ಎ ಬುದ ುು ಖಚಿತ ಡಿಸಕ ಳಬ ಕು.
6.2.4

ನಿಯ ಜನ ಮ ಲ ಹುದ್ೆ

ುು ಭ್ತಿವ

ಡು ುದು

ನೆೀರ ನೆೀಮಕ್ಾತಿ, ನಿಯೀಜನೆ, ಬಡಿು ಮಟೊಂತಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಮ ಲಕ ವಿವಿಧ ಪದವೃೊಂದಗಳ
ಅಡಿಯಲಿ ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ಭತಿಹ ಮಾಡಲಟ ಸ್ತ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ ರ್ಚಸ್ತದದವು. ಕ್ೆಲವು ರ್ಟದೆದಗಳಗೆ
ಮಾತ್ರ ನಿಯೀಜನೆಯನಟು ಸ್ ರ್ಚಸ್ಲಾಗಿತ್ಟು. ಗ ರಪ ಸ್ತ ಅಡಿಯಲಿ ಕ್ರರಿಯ ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಟ,
ಸ್ಮಟದಾಯ ಸ್ೊಂಘಟ್ಕರಟ, ಪರಥಮ ದಜೆಹ ಸ್ಹಾಯಕ, ದಿವತಿೀಯ ದಜೆಹ ಸ್ಹಾಯಕ ಮಟೊಂತಾದ
ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ್ೆ ಮತ್ಟು ಇತ್ರ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳಲಿ ನಿಯೀಜನೆ ಮ ಲಕ
ಭತಿಹ ಮಾಡಲಾಗಿರಟವುದನಟು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್ ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ, ಆದರೆ ಸ್ತ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳ
ಅಡಿಯಲಿ ಈ ರ್ಟದೆದಗಳಗೆ ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡಲಟ ಯಾವುದೆೀ ಅವಕ್ಾಶ್ವಿರಲಲಿ. ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಕ್ೆಗಳಲಿನ 346 ಗ ರಪ ಎ ರ್ಟದೆದಗಳಲಿ, ಉಪ ಆಯಟಕುರಟ, ಕ್ಾಯಹನಿವಾಹರ್ಕ ಅಭಿಯೊಂತ್ರಟ,
ಮಟಖ್ಯ ಲೆಕ್ಾೆಧಿಕ್ಾರಿ, ಸ್ಹಾಯಕ ಕ್ಾಯಹನಿವಾಹರ್ಕ ಅಭಿಯೊಂತ್ರಟ, ಸ್ೊಂಖ್ಾಯಶಾಸ್ರ ಅಧಿಕ್ಾರಿ,
ಆರೆ ೀಗಾಯಧಿಕ್ಾರಿ, ಕ್ೌನಿಿಲ್್ನ ಕ್ಾಯಹದಶಿಹ ಮಟೊಂತಾದ 140 (ಶೆೀಕಡ 40) ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ನಿಯೀಜನೆ
ಅಥವಾ ಹೆ ರಗಟತಿುಗೆ ಮ ಲ ನೆೀಮಕ್ಾತಿಗಾಗಿ ಮಿೀಸ್ಲಟಿುರಟವುದನಟು ಮೊಂಜ ರಾದ ಸ್ತಬಬೊಂದಗಳ
ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯ ಮತ್ುಷ್ಟು ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆಯಟ ತಿಳಯಪಡಿಸ್ತತ್ಟ.
ನಿಯೀಜನೆಯ ಮ ಲಕ ಹೆರ್ಚುನ ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯ ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ಭತಿಹ ಮಾಡಟವುದಟ, ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಗ ರಪ್
ಎ ಪದವೃೊಂದದಲಿ ಹಾಗ ಸ್ತ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳ ಹೆ ರತಾಗಿಯ ನಿಯೀಜನೆ
ಮ ಲಕ ಗ ರಪ ಸ್ತ ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ಭತಿಹ ಮಾಡಟವುದಟ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ
ಕ್ಾಯಹನಿವಹರ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಟತ್ುದೆ. ಇದಟ, ಆಡಳತ್ ಮೊಂಡಳ ಮತ್ಟು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ
ಆಯಟಕುರಟ/ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗೆ
ಅೊಂತ್ರ್
ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯನಟು
ಹೆ ಣೆಗಾರರನಾುಗಿ
ಮಾಡಲಾಗಟವುದಿಲಿ ಏಕ್ೆೊಂದರೆ ಶಿಸ್ಟು ಕರಮವನಟು ಪಾರರೊಂಭಿಸ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವರನಟು ಮಾತ್ೃ
ಇಲಾಖ್ೆಗೆ ವಾಪಸ ಕಳುಹಿಸ್ಲಟ ಅವರ ಮೀಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು ಯಾವುದೆೀ ನಿಯೊಂತ್ರಣವನಟು
ಹೆ ೊಂದಿರಟವುದಿಲಿ. ಮಧಯಪರದೀೆ ಶ್ದಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತರಟವೊಂತೆ ಪೌರ ಆರೆ ೀಗಯ ಸೆೀವೆ, ನಗರ
ಇೊಂಜಿನಿಯರಿೊಂಗ ಸೆೀವೆ ಮಟೊಂತಾದ ವಿಶೆೀಷ್ ಉಪಪೌರ ಸೆೀವೆಗಳನಟು ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಟವ ಅಥವಾ ರ್ಣಕ್ಾಸ್ಟ
ತ್ಜ್ಞ, ಸ್ೊಂಪನ ಮಲ ಕ್ೆ ರೀಢೀಕರಣ ತ್ಜ್ಞ, ಐಇಸ್ತ/ಡಾಕಟಯಮೊಂಟೆೀಶ್ನ್ ತ್ಜ್ಞ, ಈವೆೊಂಟ್ ಮಾಯನೆೀಜೆಮೊಂಟ್ ತ್ಜ್ಞ,
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ತ್ಜ್ಞ ಮಟೊಂತಾದ ಸ್ಮಕ್ಾಲೀನ ಒಪಪೊಂದದ ರ್ಟದೆದಗಳನಟು ರರ್ಚಸ್ಟವ್ ಉತ್ುಮ್
ಪದಿತಿಯನಟು ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬರ್ಟದಟ.
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ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗಳ ಸಾಮಥಯಹಗಳನಟು ಬಲಪಡಿಸ್ಲಟ ಮತ್ಟು ಉತ್ುಮ ಸೆೀವೆಗಳನಟು ನಿೀಡಟವ ಸ್ಲಟವಾಗಿ
ಸ್ಟಧಾರಿತ್ ಕ್ೌಶ್ಲಯಗಳೊಂದ ಅವರನಟು ಸ್ಜಟುಗೆ ಳಸ್ಟವುದಕ್ೆೆ ಸಾಮಥಯಹ ನಿಮಾಹಣವು ಮಟಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಗೆ ಮೈಸ್ ರಿನಲಿರಟವ ರಾಜಯ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಸ್ೊಂಸೆಥ (ಎಸ್ಐಯಟಡಿ)
ತ್ರಬೆೀತಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆಗಳನಟು ನಡೆಸ್ಟತ್ುದೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಎಲಾಿ ಪದವೃೊಂದಕ್ೆೆ ಮತ್ಟು
ಚಟನಾಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳಗೆ ಕ್ಾಯಹಕರಮಗಳನಟು ವಿನಾಯಸ್ಗೆ ಳಸ್ಟವ ಮತ್ಟು ಸ್ೊಂಘಟಿಸ್ಟವ
ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯನಟು ಎಸ್ಐಯಟಡಿ ಹೆ ೊಂದಿದೆ. ಎಸ್ಐಯಟಡಿಯ ಆಡಳತ್ ಮೊಂಡಳ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗೆ ವಾಷ್ಟಹಕ ತ್ರಬೆೀತಿ ಕ್ಾಯಹ ಯೀಜನೆಯನಟು ಅನಟಮೊೀದಿಸ್ಟತ್ುದೆ. ಪೌರಾಡಳತ್
ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯವು ತ್ರಬೆೀತಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳೊಂದ ತ್ರಬೆೀತಿ ಪಡೆಯಟವವರನಟು
ನಾಮನಿದೆೀಹಶ್ನ ಮಾಡಟತ್ುದೆ. ಎಸ್ಐಯಟಡಿ/ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯವು ತ್ಮಮ ತ್ರಬೆೀತಿ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳನಟು ವಿಶೆಿೀಷ್ಟಸ್ಲಟ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳನಟು ಸ್ೊಂಪಕ್ರಹಸ್ತರಲಲಿ ಎೊಂಬಟದನಟು
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ.
2014-15ರಿೊಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿ ಚಟನಾಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು, ಡಿಯಟಡಿಸ್ತಯ ಯೀಜನಾ
ನಿದೆೀಹಶ್ಕರಟ, ಪೌರಸ್ೊಂಸೆಥಯ ಆಯಟಕುರಟ, ಮಟಖ್ಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ಟು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಇತ್ರ
ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗಳ ತ್ರಬೆೀತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಯಟಡಿ ₹13.04 ಕ್ೆ ೀಟಿ ವೆಚು ಮಾಡಿತ್ಟು. ಒದಗಿಸ್ತದ ತ್ರಬೆೀತಿ
ಸಾಥನಗಳ ಮತ್ಟು ವಾಸ್ುವವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು/ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗಳ
ಸ್ೊಂಖ್ೆಯಯ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯಟ 194ರಲಿ 128 ಕ್ೆ ೀಸ್ಹಗಳಲಿ ತ್ರಬೆೀತಿ ಸಾಥನಗಳ ಬಳಕ್ೆಯಟ ಶೆೀಕಡಾ
75ಕ್ರೆೊಂತ್ ಕಡಿಮಯಿದಿದತ್ಟ ಎೊಂಬಟದನಟು ತೆ ೀರಿಸ್ತತ್ಟ. ಈ 194 ಕ್ೆ ೀಸ್ಹಗಳನಟು 15 ವಗಹಗಳಡಿ
ವಿೊಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ಟು ವಗಹವಾರಟ ವಿವರಗಳನಟು
ುಬ ರ್-6.2ರಲಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀಲನ
ಅವಧಿಯಲಿ ಚಟನಾಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳಗೆ 125 ತ್ರಬೆೀತಿ ಕ್ಾಯಹಕರಮಗಳನಟು ಸ್ರ್ ಎಸ್ಐಯಟಡಿ
ನಡೆಸ್ತತ್ಟು. ಸಾಥನಗಳು ಕ್ೆೀವಲ ಶೆೀಕಡಾ 33ರಿೊಂದ 55ರವರೆಗೆ ಭತಿಹಯಾಗಿದದನಟು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತದೆವು.
ತ್ರಬೆೀತಿ ಸೌಲಭಯಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಬಳಕ್ೆಯಿೊಂದಾಗಿ ಸ್ತಬಬೊಂದಿ ಕ್ೌಶ್ಲಯಗಳನಟು ಹೆ ೊಂದದಿರಟವುದರಲಿ
ಪರಿಣಮಿಸ್ತತ್ಟ ಮತ್ಟು ಚಟನಾಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಭಾಗವಹಿಸ್ಟವಿಕ್ೆಯಟ ಕಳವಳಕ್ೆೆ
ಕ್ಾರಣವಾಗಿದೆ.
6.3.1

ೌ

ದ

ು ಸ ತಿ

ತ್ರಬೆೀತಿಯಟ ನಿರೊಂತ್ರ ಪರಕ್ರರಯ್ದಯಾಗಿರಟತ್ುದೆ ಮತ್ಟು ಅದನಟು ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲಸ್ಟತಿುರಬೆೀಕಟ.
ಇದನಟು ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮ ಲಕ ಮಾಡಬರ್ಟದಟ. ಅಪೆೀಕ್ಷಿತ್ ಗಟರಿಗಳನಟು ತ್ಲಟಪಲಾಗಿದೆಯ್ದೀ
ಅಥವಾ ಇಲಿವೆೀ ಎೊಂಬಟದನಟು ನಿಧಹರಿಸ್ಲಟ ಮತ್ಟು ಕ್ೆ ೀಸ್ಹನಟು ಹೆಚಟು ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿಸ್ಲಟ
ಅದನಟು ಪರಿಷ್ೆರಿಸ್ತ ಮರಟ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸ್ಲಟ ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳ
ಸ್ತಬಬೊಂದಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ತ್ರಬೆೀತಿಯಟ ತ್ಮಮ ಕತ್ಹವಯಗಳ ನಿವಹರ್ಣೆಯ ಮೀಲನ ಪರಿಣಾಮವನಟು
ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಟ ಯಾವುದೆೀ ಕ್ಾಯಹವಿಧಾನವು ಅಸ್ತುತ್ವದಲಿರಲಲಿ ಎೊಂಬಟದನಟು
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್ ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ.
ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಅನಟಪಸ್ತಥತಿಯಲಿ ನಿೀಡಿದ ತ್ರಬೆೀತಿಯಟ
ಭಾಗವಹಿಸ್ತದವರಿಗೆ, ಅವರ ಕ್ೌಶ್ಲಯಗಳನಟು ಸ್ಟಧಾರಿಸ್ಲಟ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿತೆೀ ಮತ್ಟು ಕ್ೆ ೀಸಹ ವಿನಾಯಸ್ಕ್ೆೆ
ಪರಿಷ್ೆರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದಿದತೆ ಎೊಂಬಟದನಟು ಕೊಂಡಟಹಿಡಿಯಲಟ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಗ್ೆ ಸಾಧಯವಾಗಲಲಿ.
ಇದರಿೊಂದ, ತ್ರಬೆೀತಿಯಟ ವಾಡಿಕ್ೆಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ಟು ಎೊಂಬಟದನಟ ಸ್ಪಷ್ುವಾಗಟತ್ುದೆ. ಇಲಾಖ್ೆಯಟ
ತ್ರಬೆೀತಿ ಪಡೆದ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯ ದತ್ುಸ್ೊಂಚಯವನಟು ನಿವಹಹಿಸ್ತರಲಲಿ ಎೊಂಬಟದನ ು ಸ್ರ್
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ.
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ಕ್ಾಯಹ ನಿವಹರ್ಣೆಯಟ, ನಿವಹರ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ಟು ಸೆೀವಾ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿ
ತೆ ಡಗಿರಟವ ನೌಕರರ ಸಾಮಥಯಹವನಟು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ಟವಲಿ ಪರಮಟಖ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಟತ್ುದೆ. ಅದಟ
ಕತ್ಹವಯಗಳ ವಗಿೀಹಕರಣ, ಕ್ಾಯಹಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದೊಂಡಗಳನಟು ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸ್ಟವುದಟ, ಸ್ ಕುವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ ಸ್ ಕುವಾದ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯನಟು ನಿಯೀಜಿಸ್ಟವುದಟ ಮತ್ಟು ಗಟರಿಗಳನಟು ಸಾಧಿಸ್ಟವ ಸ್ತಬಬೊಂದಿಯ
ಸಾಮಥಯಹವನಟು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರಟತ್ುದೆ.
ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡದ ಹೆ ರತ್ಟ, ಎಲಾಿ ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಗೆ ಕನುಡ ಭಾಷ್ಾ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ಉತಿುೀಣಹರಾಗಟವುದನಟು ಸ್ತ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು ಕಡಾಿಯ ಮಾಡಿರಟವುದನಟು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯಟ್
ಗಮನಿಸ್ತತ್ಟ, ಮತ್ಟು ಪಟರಸ್ಭೆ ಮತ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೊಂಡಳಗಳ ಪರಿೀಕ್ಷೆ, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಾನ ನಟ I ಮತ್ಟು II
ಹಾಗ ಅಕ್ೌೊಂಟ್ಿ್ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಟ ಎಲಾಿ ಪದವೃೊಂದಕ್ೆೆ ಕಡಾಿಯವಾಗಿತ್ಟು. ಅಕ್ೌೊಂಟ್ಿ್ಪರಿೀಕ್ಷೆಯನಟು ಅಕ್ೌೊಂಟ್ಿ
ಲೆ ೀಯರ್ ಮತ್ಟು ಅಕ್ೌೊಂಟ್ಿ ಹೆೈಯರ್ ಎೊಂದಟ ವಗಿೀಹಕರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ದಿವತಿೀಯ ದಜೆಹಯ ಸ್ಹಾಯಕ
ಮತ್ಟು ತೆ ೀಟ್ಗಾರಿಕ್ೆ ಸ್ಹಾಯಕರೊಂತ್ರ್ ಪದವೃೊಂದಕ್ೆೆ ಅಕ್ೌೊಂಟ್ಿ್ ಲೆ ೀಯರ್್ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ಉತಿುೀಣಹರಾಗಟವುದಟ ಸಾಕ್ಾಗಿದ ದ ಕಚೆೀರಿ ವಯವಸಾಥಪಕರಟ, ಅಕ್ೌೊಂಟ್ಿ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ, ಸ್ಹಾಯಕ
ಕ್ಾಯಹನಿವಾಹರ್ಕ ಅಭಿಯೊಂತ್ರಟ, ಕ್ರರಿಯ ಅಭಿಯೊಂತ್ರಟ, ಪರಿಸ್ರ ಅಭಿಯೊಂತ್ರಟ, ಪರಥಮ ದಜೆಹಯ
ಸ್ಹಾಯಕ, ವರ್ಕಹ ಇನ್ಿ್ಪೆಕುರ್, ಆರೆ ೀಗಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಟ, ಕೊಂದಾಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರಟ ಮಟೊಂತಾದವರಿಗೆ
ಅಕ್ೌೊಂಟ್ಿ ಹೆೈಯರ್ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಉತಿುೀಣಹರಾಗಟವುದಟ ಕಡಾಿಯವಾಗಿತ್ಟು. ಸ್ತ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳನಟು
ಪರಕಟಿಸ್ತದ ನೊಂತ್ರ ಆದ ನೆೀರ ನೆೀಮಕ್ಾತಿಗಳು ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿದೆೀಹಶ್ನಾಲಯವು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತರಟವ
ಮ ಲ ಮಟ್ುದ ಕೊಂಪ ಯಟ್ರ್ ಕ್ೆ ೀಸ್ಹಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ಟು ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಉತಿುೀಣಹರಾಗಟವುದಟ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ಟು.
ಯಾವುದೆೀ ಉದೆ ಯೀಗಿ ರ್ಟದೆದಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದ ಸೆೀವಾ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಉತಿುೀಣಹರಾಗದಿದದರೆ,
ಅವನಟ/ಅವಳು ಬಡಿುಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಟವುದಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ವೆೀತ್ನದಲಿ ವಾಷ್ಟಹಕ ವೃದಿಿಯನಟು ಗಳಸ್ಲಟ
ಮತ್ಟು ಕ್ಾಯೊಂ ರ್ಟದೆದಯ ಪರತಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಾೆಗಿ, ಅಧಿಕ್ಾರಿಯಟ ಅವನಟ/ಅವಳು ನೆೀಮಕಗೆ ೊಂಡ
ಪದವೃೊಂದಕ್ಾೆಗಿ ನಿದಿಹಷ್ುಪಡಿಸ್ತದ ಸೆೀವಾ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳಲಿ ಉತಿುೀಣಹರಾಗಬೆೀಕ್ರತ್ಟು.
ಮೀಲನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನಿರೊಂತ್ರ ವೃತಿುಪರ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಖ್ೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ
ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡಟತ್ುವೆಯಾದರ ಕ್ೆಳಗೆ ಸ್ ರ್ಚಸ್ತದೊಂತ್ರ್ ಕ್ಾಯಹಕ್ಷಮತೆ ಸ್ ಚಕಗಳು ಮತ್ಟು ಕ್ಾಯಹಕ್ಷಮತೆಯ
ಮಾಪನಗಳನಟು ಗಟರಟತಿಸ್ಟವುದಟ ಅಪೆೀಕ್ಷಣಿೀಯವಾಗಿದೆ
•
•
•

ಕೊಂದಾಯ ಸ್ೊಂಗರರ್ಣೆ – ಮಾಸ್ತಕ ಗಟರಿಗಳ ನಿಗದಿ, ಗಟರಿ ಸಾಧಿಸ್ತದದಕ್ೆ ಪೆ ರೀತಾಿರ್ನೆ ಇತಾಯದಿ,
ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಮತ್ಟು ಸ್ೊಂಗರರ್ ಅನಟಪಾತ್ವನಟು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದೊಂತಾಗಟತ್ುದೆ.

ನಿಧಿ ನಿವಹರ್ಣೆ – ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ೆ/ಕ್ಾಯಹವಾರಟ ಮತ್ಟು ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ್ ನಿಧಿ ರ್ೊಂರ್ಚಕ್ೆ, ನಿಧಿ
ಬಳಕ್ೆಯ ಆವತ್ಹಕ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಇತಾಯದಿ
ಆಸ್ತು ನಿವಹರ್ಣೆ -

ರರ್ಚಸ್ತದ ಸ್ವತ್ಟುಗಳ ಗಟರಟತಿಸ್ಟವಿಕ್ೆ, ಅೊಂತ್ರ್ ಸ್ವತ್ಟುಗಳನಟು ದಾಖ್ಲಸ್ಲಟ

ದತ್ುಸ್ೊಂಚಯದ ರಚನೆ (ಸಾುರ್ಕ ರಿಜಿಸ್ುರ್್), ಆವತ್ಹಕ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮತ್ಟು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ರಾಜಯ ಸ್ಕ್ಾಹರ/ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ೊಂಸೆಥಗಳು
ಪರಿಚಯಿಸ್ಟವುದನಟು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬರ್ಟದಟ.
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VII

7
74ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯದ ಸಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ 243P ಯಂದ್ 243ZG ವರಗಿನ ಅನದಚಛೇದ್ಗಳನದು
ಒಳಗ ಂಡಿರದವ ಭಾಗ IX A (ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳು) ಯನದು ಪರಿಚಯಸಿತದ. 1 ಜ ನ್ 1993ರಿಂದ್
ಜಾರಿಗ ಬಂದ್ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯದ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳನದು ಸ್ಾಾಯತತ ಸರ್ಾಾರ ಸಂಸ್ೆಗಳಾಗಿ
ರ್ಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಲದ ಬೇರ್ಾಗಿರದವ ಅಗತಯವಾದ್ ಅಧಿರ್ಾರ ಹಾಗ ಆಧಿಪತಯವನದು ನಿೇಡಲದ
ಮತದತ ಜವಾಬಾುರಿಗಳನದು ವಹಿಸಲದ ನಿಬಂಧನಗಳನದು ರಚಿಸಲದ ರಾಜಯ ಶಾಸರ್ಾಂಗಗಳನದು
ಅಧಿಕೃತಿಸಿತದ (ಅನದಚಛೇದ್ 243W ). ೧೨ನೇ ಅನದಸ ಚಿಯದ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳು
ನಿವಾಹಿಸಬೇರ್ಾಗಿರದವ ೧೮ ಪರರ್ಾಯಾಗಳನದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದತತದ.

ಕ ಪರಿಶ ೇಧನಾ್ ದುೇ

1

ೆ
ಳವ

ಗಳ
ೆ

ಪ್ ಕ
ಪ್

ೆಗಳ

ಪರತಿ ರಾಜಯವು 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರ್ಾಯ್ದುಯನದು ಅನದಷ್ಾಾನಗ ಳಸಲದ ಶಾಸನವನದು
ಜಾರಿಗ ಳಸಬೇರ್ಾಗಿತದತ. ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿನ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳನದು ರ್ಎಮ್ ಅಧಿನಿಯಮ,
1964 ಮತದತ ರ್ಎಮ್ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ನಿಯಂತಿರಸದತಿತದ. 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ರ್ಾಯ್ದುಯ ನಿಬಂಧನಗಳನದು ಅನದಸರಿಸಲದ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು ಈ ರ್ಾಯ್ದುಗಳಗ ಅಗತಯ
ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನದು ಮಾಡಿತದ. ಆದ್ರ, ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನದು ದ್ೃಢವಾದ್ ಕರಮದಂದ್
ಬಂಬಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮನ ೇಭಾವವನದು, ಅದ್ರಲ ಿ ಪರಮದಖವಾಗಿ
ಪರರ್ಾಯಾಗಳ ಹಂಚಿರ್ ಮತದತ ಸ ಕತವಾದ್ ಸ್ಾಂಸಿೆಕ ವಯವಸ್ೆ ರಚಿಸದವಲ್ಲಿ, ಸ್ ೇಲ್ಲಸಿತದ.

ಕ ಪರಿಶ ೇಧನಾ್ ದುೇ

2

ವ

ೆ ಗಳ

ಕ

ರ್ೆ

ೆ ಗಳ
ವ ಕೆಗಳ
ಪ್ರಕ
ಗಳ ಪ್ ಣ
ಕ ವ
ಕ

ಕ

ಗ

ವವ ೆ

ೆ

ಪ್ರಕ
ಗಳ ವರ್ ವಣೆ – ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು 18 ರಲ್ಲಿ 17 ಪರರ್ಾಯಾಗಳನದು ವಗಾಾಯಸಿತದ.
ಅಗಿುಶಾಮಕ ಸ್ೇವಗಳನದು ವಗಾಾಯಸಲ್ಲಲಿ. 17 ಪರರ್ಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲರ್ಗಳಗ
12
ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿದ್ುವು
ಮತದತ
5
ವಿವೇಚನಾತಮಕವಾಗಿದ್ುವು
ಮತದತ
ಇದ್ದ
ನಗರಸಭ/ಪದರಸಭ/ಪಟ್ಿಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಗ ಕರಮವಾಗಿ 11 ಮತದತ 6 ಆಗಿದ್ುವು. ಇದ್ಲಿದ,
ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳು ರ್ೇವಲ ಮ ರದ ಪರರ್ಾಯಾಗಳಗ ಮಾತರ ಏಕಮಾತರ
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ಹ ಣಗಾರರಾಗಿದ್ುವು. ಅವುಗಳು ಎರಡದ ಪರರ್ಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತರವನದು
ಹ ಂದರಲ್ಲಲಿ ಮತದತ ಎಂಟ್ದ ಪರರ್ಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿೇಮಿತ ಪಾತರವನದು ಹ ಂದದ್ುವು. ನಗರ
ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳು ಮ ರದ ಪರರ್ಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೇವಲ ಅನದಷ್ಾಾನ ಸಂಸ್ೆಗಳಾಗಿ ರ್ಾಯಾ
ನಿವಾಹಿಸದತಿತದ್ುರ, ರಸ್ತಗಳು ಮತದತ ಸ್ೇತದವಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನದಷ್ಾಾನ ಸಂಸ್ೆಯಾಗಿ ರ್ಾಯಾ
ನಿವಾಹಿಸದತಿತದ್ುವು ಮತದತ ಈ ಪರರ್ಾಯಾವನದು ತಮಮ ಅಧಿರ್ಾರ ವಾಯಪ್ತತಯಲ್ಲಿ
ರ್ಾಯಾಗತಗ ಳಸದವ ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ಹ ಂದದ್ುವು. ಆದ್ದದ್ರಿಂದ್, ಹಂಚಿರ್ಯಾದ್
ಪರರ್ಾಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣಯನದು ಬಹಳಷ್ದಿ ಮಟ್ಟಿಗ ನಿಬಾಂಧಿಸ ಾಗಿತದತ.
ಕೌನ್ಸಿಲ್
ಗಳ
ೆ – 273 ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 23ರಲ್ಲಿ ಚದನಾವಣಗಳು ನಡ್ಯದವುದ್ದ
ಬಾಕಿ ಇದ್ುರ ಸಹ ನಡ್ದರಲ್ಲಲಿ, ಏರ್ಂದ್ರ ವಾರ್್ಾಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಸರ್ಾಾರದ್
ಮಿೇಸ ಾತಿ ನಿೇತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪರಕರಣಗಳದ್ುವು. ಚದನಾವಣ ನಡ್ದ್
ಳದ್ 250 ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ಪೈಕಿ, 187ರಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್/ ಪಮೇಯರ್ ಮತದತ
ಅಧಯಕ್ಷ/ ಪಾಧಯಕ್ಷರ ಹದದುಗಳಗ ಮಿೇಸ ಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಾಾಯರ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪರಕರಣಗಳಂದಾಗಿ ರ್ೌನಿಿಲ್ಗಳನದು ರಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ುರಿಂದ್ ಈ 210 ನಗರ
ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಗ ಆಡಳತಾಧಿರ್ಾರಿಗಳನದು ನೇಮಿಸ ಾಯತದ. ಇದ್ದ ಪರಜಾಪರಭದತಾ
ಪರಕಿರಯ್ದಯನದು ಅರ್ಾಹಿೇನಗ ಳಸಿತದ.
ಮ ರ
ಕ ವ
–
ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ,
ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲ್ಲರ್ಗಳ
ಮೇಯರ್/ ಪಮೇಯರ್್ಗಳ ಅಧಿರ್ಾರಾವಧಿಯದ ಚದನಾವಣಯ ದನಾಂಕದಂದ್ ಒಂದ್ದ
ವಷ್ಾವಾದ್ರ ಇತರ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಮತದತ ಪಾಧಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯದ
ಚದನಾವಣಯ ದನಾಂಕದಂದ್ ಮ ವತದತ ತಿಂಗಳಾಗಿರದತತದ. ಪೌರಸಂಸ್ೆಯ ಅವಧಿಯಂದಗ
ಅವರದಗಳ ಅಧಿರ್ಾರಾವಧಿಯದ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸಿೆರತಯನದು ತರಲದ ಮತದತ
ದೇರ್ಾರ್ಾಲ್ಲೇನ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಂದ್ ಮೇಯರ್ ಅವಧಿಯದ ತದಂಬಾ ಕಡಿಮಯದುತದ. ಕನಾಾಟ್ಕದ್
ನಗರಗಳ ಮೇಯರ್್ಗಳು ದ್ದಬಾಲ ನ ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದಾುರ.
ಮಿ ಗಳ –ಬಿಬಿಎಮ್ಪ್ತ ಹ ರತದಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಾ
ಸಮಿತಿಗಳನದು ರಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೇಗ, ಸೆಳೇಯ ಆಡಳತದ್ಲ್ಲಿ ಸಮದದಾಯದ್ ಭಾಗವಹಿಸದವಿರ್
ಇರಲ್ಲಲಿ. 30ರಲ್ಲಿ ೨9 ಜಿ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಾಿ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಗಳನದು ರಚಿಸ ಾಗಿದ್ುರ ,
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭಗಳನದು ನಡ್ಸಿರಲ್ಲಲಿವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮತದತ ಪೌರಸಂಸ್ೆಗಳ
ನಡದವಿನ ಸ್ಾಮಾನಯ ಹಿತಾಸಕಿತಯ ವಿಷ್ಯಗಳನದು ಒಳಗ ಂಡ ಏಕಿೇಕೃತ ಜಿ ಾಿ ಅಭಿವೃದಿ
ಯೇಜನಯನದು ತಯಾರಿಸ ಾಗಲ್ಲಲಿ. ಮಹಾನಗರ ಯೇಜನಾ ಸಮಿತಿಯದ ಬಂಗಳೂರದ
ಪರದೇ ರ್ ರಚನಯಾಗಿದ್ುರ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿ ಯೇಜನಯನದು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.
ಹ ಕ
ಆಯ ಗ – ರಾಜಯ ಹಣರ್ಾಸದ ಆಯೇಗಗಳ ಸ್ಾೆಪನಯಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ್
1,606 ದನಗಳವರಗ (1ರಿಂದ್ 4ನೇ ರಾಜಯ ಹಣರ್ಾಸದ ಆಯೇಗಗಳು) ವಿಳಂಬವಿದುತದ.
ಹಿೇಗ, 6ನೇ ರಾಜಯ ಹಣರ್ಾಸದ ಆಯೇಗದ್ ಬದ್ಲ್ಲಗ 4ನೇ ರಾಜಯ ಹಣರ್ಾಸದ ಆಯೇಗವು
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದುತದ. ರಾಜಯ ಹಣರ್ಾಸದ ಆಯೇಗದ್ ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು ಒಪದುವಲ್ಲಿ ಮತದತ
ಅನದಷ್ಾಾನಗ ಳಸದವಲ್ಲಿ ಸಹ 238 ದನಗಳಂದ್ 1,284 ದನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿತದತ. ರಾಜಯ
ಹಣರ್ಾಸದ ಆಯೇಗದ್ ಹಲವಾರದ ಶಿಫಾರಸದಗಳನದು ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ
ಮತದತ ಹಣರ್ಾಸಿನ ಹಂಚಿರ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಶಿಫಾರಸದಗಳಗ ಮಾಪಾಾಡದಗಳನದು
ರ್ೈಗ ಂಡಿತದತ. ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳನದು ಬಲಪಡಿಸದವ ಪರಕಿರಯ್ದಗ ಇದ್ದ ಹಿನುಡ್ಯಾಗಿತದತ.
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ಜಿ
ಗ ಭಿವೃದಿಿ ಕೆ ಶ – ಪೌರ ನಿಧಿಯಡಿ ರ್ೈಗ ಳಳಬೇರ್ಾದ್ ಅಭಿವೃದಿ
ರ್ಾಯಾಗಳಗಾಗಿ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ರ್ಾಯಾ ಯೇಜನಗಳನದು ರ್ೌನಿಿಲ್
ಅನದಮೇದಸಿದ್ ನಂತರ ಜಿ ಾಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿ ರ್ ೇ ಅನದಮೇದಸದತಿತತದತ. ಈ ವಯವಸ್ೆಯದ
ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ಸ್ಾಾಯತತತಯನದು ದ್ದಬಾಲಗ ಳಸಿತದತ.
ಗ
ೆ ಗಳ ಮ ೆ
ಗ
ೆ ಗಳ ಪ್ ಣ
– ನಗರ/ಪಟ್ಿಣ ಯೇಜನ,
ಭ ಬಳರ್ ನಿಯಂತರಣ, ನಿೇರದ ಸರಬರಾಜದ ಮತದತ ನೈಮಾಲಯ ಹಾಗ ರ್ ಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದಿ
ರ್ಾಯಾಗಳನದು ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಂಗಸಂಸ್ೆಗಳು ಒದ್ಗಿಸದತಿತದ್ುವು. ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ೆಗಳು ತಮಮದೇ
ಆದ್ ಆಡಳತ ಮಂಡಳಗಳನದು ಹ ಂದದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ
ಚದನಾಯತ ಪರತಿನಿಧಿಗಳರಲ್ಲಲಿ. ಅಂಗಸಂಸ್ೆಗಳನದು ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಗ
ಹ ಣಗಾರರನಾುಗಿ ಮಾಡಲದ ರಾಜಯವು ಶಾಸನಗಳನದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಈ ವಯವಸ್ೆಯದ
ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳು ತಮಗ ಅಧಾಯದೇಶಿಸಿದ್ ಪರರ್ಾಯಾಗಳನದು ನಿವಾಹಿಸದವ
ಸ್ಾಮರ್ಯಾರ್ ಅಡಿಾಯದಂಟ್ದ ಮಾಡಿತದತ ಮತದತ ಸ್ಾವಾಜನಿಕರಿಗ ಹ ಣಗಾರರಾಗದವ
ದುೇ ವನದು ದ್ದಬಾಲಗ ಳಸಿತದತ.
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74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರ್ಾಯ್ದುಯದ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಗ ರ್ೇಂದ್ರ ಮತದತ ರಾಜಯ
ಸರ್ಾಾರಗಳಂದ್ ಹಣರ್ಾಸಿನ ವಗಾಾವಣಗ ಅವರ್ಾ ನಿೇಡದವುದ್ರ ಜ ತಗ ತಮಮ ಸಾಂತ
ಆದಾಯವನದು ವೃದಿಸಿರ್ ಳಳಲದ ಅಧಿರ್ಾರವನದು ನಿೇಡಿತದ. 2014-15ರಿಂದ್ 2018-19ರ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣರ್ಾಸಿನ ವಗಾಾವಣಗಳು ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ರಾಜಸಾದ್ ಶೇಕಡ್ಾ
63 ರಷ್ಟಿದುತದ. ಆದ್ರ, ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರದ್ ಬದ್ಿತ ಹಣವನದು ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡದವಲ್ಲಿ
ರ್ ರತಯದುತದ. ರಾಜಯ ಹಣರ್ಾಸದ ಆಯೇಗಗಳ ಶಿಫಾರಸದಗಳ ಅನಾಯ ನಗರ ಸೆಳೇಯ
ಸಂಸ್ೆಗಳಗ ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ು `44,691 ರ್ ೇಟ್ಟಗಳಗ ಪರತಿಯಾಗಿ 2014-15ರಿಂದ್
2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ೇವಲ `17,119 ರ್ ೇಟ್ಟಗಳನದು ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡ ಾಗಿತದತ. ನಗರ
ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಾಲಗಳ ಮರದಪಾವತಿಗಂದ್ದ ಅಂಗಸಂಸ್ೆಗಳಗ
ಬಿಡದಗಡ್ಯಾದ್ `12,007.65 ರ್ ೇಟ್ಟಗಳ ಅನದದಾನವನದು ಎ ಾಿ ನಗರ ಸೆಳೇಯ
ಸಂಸ್ೆಗಳಗ ಬಿಡದಗಡ್ಯಾಗಬೇಕಿದ್ು ಮತತದಂದ್ ಕಡಿತಗ ಳಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಾಲವನದು
ಪಡ್ಯದ್ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಗ ಕಡಿಮ ಅನದದಾನ ಬಿಡದಗಡ್ಯಾಗದವಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಮಿಸಿತದ. ಸಿೆರ ಸಾತದತಗಳ ವಗಾಾವಣಯ ಮೇಲ್ಲನ ದಲ ದ್ ರ ಪದ್ ನಿಯೇಜಿತ
ರಾಜಸಾವನದು ೨೦೧೪-೧೮ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಂದ್ ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡ ಾಗಿತದತ ಮತದತ
2018-19ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ ು ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ.
2014-15ರಿಂದ್ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ಒಟ್ದಿ ರಾಜಸಾರ್ ಸಾಂತ
ಆದಾಯದ್ ಪಾಲದ ರ್ೇವಲ ಶೇಕಡ್ಾ 37ರಷ್ಟಿತದತ. ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳು ತಮಮದೇ ಆದ್
ಆದಾಯವನದು
ತಾುದಸದವಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾಯತತತಯನದು ಹ ಂದರಲ್ಲಲಿ. ಆಸಿತ ತರಿಗ ಮತದತ
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ಜಾಹಿರಾತದ ತರಿಗಗಳಂತಹ ರ್ಲವು ತರಿಗಗಳನದು ಸಂಗರಹಿಸದವ ಅಧಿರ್ಾರವು ನಗರ ಸೆಳೇಯ
ಸಂಸ್ೆಗಳ ಬಳಯದ್ುರ, ದ್ರಗಳು ಮತದತ ಪರಿಷ್ ರಣಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಧಿರ್ಾರಗಳು
(ಜಾಹಿೇರಾತದ ತರಿಗ), ಸಂಗರಹಣಯ ವಿಧಾನ (ಆಸಿತ ತರಿಗ), ಮೌಲಯಮಾಪನ ವಿಧಾನ,
ವಿನಾಯತಿಗಳು, ರಿಯಾಯತಿಗಳು (ಆಸಿತ ತರಿಗ, ಜಾಹಿೇರಾತದ ತರಿಗ) ಇತಾಯದಗಳು ರಾಜಯ
ಸರ್ಾಾರದ್ ವ ದ್ಲ್ಲಿದ್ುವು. ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರದ್ ಹಸತಕ್ೇಪವು ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳನದು
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತದತ. ಇದ್ಲಿದ, ಆಸಿತಗಳ ವಿಶಾಾಸ್ಾಹಾ ಮತದತ ಸಂಪ ಣಾ ದ್ತತಸಂಚಯದ್
ಅನದಪಸಿೆತಿ, ಬೇಡಿರ್, ವಸ ಾತಿ ಮತದತ ಬಾಕಿಗಳ ವಹಿಗಳ ನಿವಾಹಣಯಲ್ಲಿನ ರ್ ರತ,
ಅಧಿರ್ಾರವನದು ಹ ಂದದ್ುರ ನಿಯತರ್ಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ದ್ರಗಳನದು ಪರಿಷ್ ರಿಸಲ್ಲಲಿವಾದ್ುದ್ದ,
ಮದಂತಾದ್
ೇಪಗಳು ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ಆದಾಯದ್
ತಾುದ್ನಗ ಅಡಚಣ
ಂಟ್ದ ಮಾಡಿದ್ುವು.
ಆಯವಯಯ ತಯಾರಿರ್ಯದ ದ ೇಷ್ಪ ರಿತ ಮತದತ ಅವಾಸತವಿಕವಾಗಿತದತ. ಪರತಿ ಪೌರ
ಸ್ೇವಯ ವಚಚದ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂದಾಜದ ನಡ್ಸಿರಲ್ಲಲಿವಾಗಿ ಅದ್ದ ಅಂದಾಜದಗಳು ಮತದತ
ವಾಸತವಿಕತಗಳ ನಡದವ ಭಾರಿ ವಯತಾಯಸಗಳಗ ರ್ಾರಣವಾಯತದ. ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳು
ರಾಜಸಾ ವಚಚದ್ ರ್ೇವಲ ಶೇಕಡ್ಾ 56ರಷ್ದಿ ಸಾಂತ ಸಂಪನ ಮಲಗಳನದು
ತಾುದಸಲದ
ಸಮರ್ಾವಾಗಿದ್ುವು ಮತದತ ಲಭಯವಿರದವ ನಿಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ್ಾ 69ರಷ್ಿನದು
ಬಳಸಿರ್ ಂಡಿದ್ುವು. ವಚಾ ನಿಬಾಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಗ ನಿೇಡಿರದವ ಸಿೇಮಿತ
ಆರ್ಥಾಕ ಮತದತ ಆಡಳತಾತಮಕ ಅಧಿರ್ಾರಗಳು, ರ್ೇಂದ್ರ ಹಣರ್ಾಸದ ಆಯೇಗದ್ ಅನದದಾನ
ಹಂಚಿರ್ ಮತದತ ಬಳರ್ಗ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು ನಿೇಡಿರದವ ಕಠಿಣ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು ಮತದತ
ಹಚಿಚನ ಸಂಖ್ಯಯ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹದದುಗಳು, ಇವುಗಳನದು ಒಳಗ ಂಡಿತದತ.

ಕ ಪರಿಶ ೇಧನಾ್ ದುೇ

4

ಗ

ಗ
ರ್ೆ

ೆ ಗಳ
ವ

ೆ ರ

ಪ್ರಕ
ಪ್
ವ

ಗ ರ್ೆ
ಕ

ೆ

ಸಿಬಬಂದ ಅಗತಯತಯನದು ನಿಣಾಯಸದವ ಮತದತ ಸಿಬಬಂದಯನದು ನೇಮಕ ಮಾಡದವ
ಅಧಿರ್ಾರವನದು ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳು ಹ ಂದರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಅಧಿರ್ಾರಗಳು ರಾಜಯ
ಸರ್ಾಾರದ್ ಬಳಯದ್ುವು. ಅಗತಯತಯ ನಿರ್ಬರಣೆಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯಯನದು ಮಾತರ
ಪರಿಗಣಿಸ ಾಯತದ. ಇದ್ಲಿದ, ವಗಿೇಾಕರಣ, ನೇಮರ್ಾತಿ ವಿಧಾನ, ಸ್ೇವಾ ಷ್ರತದತಗಳು,
ವೇತನ ಮತದತ ಭತಯಗಳ ನಿಯಂತರಣ, ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ಸಿಬಬಂದಯ ಮೇ ಶಿಸದತ
ಕರಮವನದು ಪಾರರಂಭಿಸಲದ, ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಗ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಸರ್ಾಾರಿ
ಇ ಾಖ್ಗಳಗ ಸಿಬಬಂದಗಳನದು ವಗಾಾಯಸದವ ಅಧಿರ್ಾರ, ಇವುಗಳನದು ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು
ಹ ಂದತದತ.
ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು ರಚಿಸಿದ್ ಸಿ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು ಸಿಬಬಂದಗಳ ಪರರ್ಾಯಾವಾರದ
ಅಗತಯತಯನದು ನಿದಾಷ್ಿಪಡಿಸದವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ುವು. ತತುರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪರತಿಯಂದ್ದ
ಹದದುಯ ಪಾತರ ಮತದತ ಜವಾಬಾುರಿಗಳನದು ಹಾಗ ಪರತಿಯಂದ್ದ ಪಾತರರ್ ಅಗತಯವಿರದವ
ರ್ೌ ಲಯ ಮತದತ ಅಹಾತ ನಿಗದಪಡಿಸದವ ಇತಾಯದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದ್ ಾಕತ ಇರಲ್ಲಲಿ.
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ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷ್ದಿ ಮಾನವಬಲ ಇರಲ್ಲಲಿ ಏರ್ಂದ್ರ ಎ ಾಿ
ಪದ್ವೃಂದ್ಗಳಲ್ಲಿಯ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹದದುಗಳದುತದ ಮತದತ ಅದ್ದ ಸ್ೇವಗಳ
ಪರಿಣಾಮರ್ಾರಿ ನಿರ್ಬಹಣೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸಿತದತ. ಮಾನವಬಲದ್ ಸಿೆತಿಯ ಬಗೆ ರಾಜಯ
ಸರ್ಾಾರರ್ ಅರಿವಿದ್ುರ , ಖ್ಾಲ್ಲ ಹದದುಗಳನದು ಭತಿಾ ಮಾಡಲದ ಅದ್ದ ಕರಮ ರ್ೈಗ ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.
ಇದ್ಲಿದ, ರ್ಎಮ್ಎಎಸ್-ರಹಿತ 181 ವಯಕಿತಗಳು ಪೌರಸಂಸ್ೆ ಆಯದಕತರದ/ಮದಖ್ಾಯಧಿರ್ಾರಿಯ
ಕತಾವಯಗಳನದು ನಿವಾಹಿಸದತಿತದ್ುರದ, ಇದ್ದ ಶಾಸನಬದ್ಿ ನಿಬಂಧನಗಳ ಲಿಂರ್ನಯಾಗಿತದತ.
ಇದ್ರ್
ವಯತಿರಿಕತವಾಗಿ,
2೧
ರ್ಎಮ್ಎಎಸ
ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು
ಕಂದಾಯ
ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ/ವಯವಸ್ಾೆಪಕರ/ವರಿಷ್ಾ ಆರ ೇಗಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಕತಾವಯಗಳನದು ನಿಭಾಯಸದತಿತದ್ುರದ.
ಇದ್ದ ನಗರ ಸೆಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಗಳಂದ್ ಸ್ೇವಾ ನಿರ್ಬಹಣೆಯ ಮೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರದತತದ.
ಸ್ಾಮರ್ಯಾ ನಿಮಾಾಣದ್ಲ್ಲಿಯ ಸಹ ರ್ ರತಯದುತದ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¢£ÁAPÀ

(E.¦.¤ªÉÃ¢vÀ)
¥ÀæzsÁ£À ªÀÄºÁ¯ÉÃSÁ¥Á®gÀÄ
¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É-I
PÀ£ÁðlPÀ

ªÉÄÃ®Ä ¸À» ªÀiÁrzÉ

£ÀªÀzÉºÀ°
¢£ÁAPÀ

(gÁfÃªï ªÉÄ»æ¶)
¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÁ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ
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ಅನುಬಂಧಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1.1
(ಉಲ್ೇಲ ಖ:ಕಂಡಿಕ್: 1.4, ಪುಟ 2)
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೇಯ ಸ್ಂಸ್್ಥಗಳ ಕಾಯಯನಿರ್ಯಹಣ್ಗ್ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸ್ಂಘಟನಾ ರಚನ್
ರಥಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಸಕಥಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಥಯಾದ್ಾಗಳು,
ನಗರಥಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಥಖ್ೆ

ಸಕಥಾರದ ಕಥಯಾದ್ಾ,

ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ

ನಗರಥಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಥಖ್ೆ

ನಿದೆೇಾಶಕ್ರು, ನಗರ

ನಿದೆೇಾಶಕ್ರು, ನಗರ

ನಿದೆೇಾಶಕ್ರು, ಪೌರಥಡಳತ

ಭ

ಯೇಜನೆ

ಸ್ಥರಿಗೆ

ಸಿಎಮ್
ಸಿ/ಟಿಎಮ್
ಸಿ/ಟಿಪಿ
ಪೌರ ಆಯುಕ್ತರು/

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆೇತೃತವದ ಚುನಥಯಿತ ಮಿಂಡಳ

ಮುಖ್ಥಯಧಿಕಥರಿಗಳು
ಕ್ಿಂದಥಯ ಅಧಿಕಥರಿ

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್

ಆರೆ ೇಗಯ ಅಧಿಕಥರಿ

ಲೆಕ್ಕಿಗ

ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲ್ಲಕ್ಗಳು

ಸ್ಥಾಯಿ

ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ

ನೆರವು

ಪಡೆಯುವ

ಮೇಯರ್ನೆೇತೃತವದ ಚುನಥಯಿತ ಮಿಂಡಳ

ಮುಖ್ಯ

ಲೆಕಥಿಧಿಕಥರಿ

ಮುಖ್ಯ

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್

ಆಯುಕ್ತರು

ಕ್ಿಂದಥಯ
ಅಧಿಕಥರಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಧಿಕಥರಿ

ನಗರ ಯೇಜನೆ
ಅಧಿಕಥರಿ
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ಮುಖ್ಯ ಆರೆ ೇಗಯ
ಅಧಿಕಥರಿ

೨೦೨೦ನ್ೇ ರ್ರ್ಯದ ರ್ರದಿ ಸ್ಂಖ್್ಯ. 2

ಅನುಬಂಧ-1.2
(ಉಲ್ೇಲ ಖ:ಕಂಡಿಕ್: 1.4, ಪುಟ 2)
ಅಂಗಸ್ಂಸ್್ಥಗಳ ಪಟಿಿ ಮತ್ುು ಅರ್ುಗಳ ಕಾಯಯಗಳು
ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

ಅಿಂಗಸಿಂಸ್ೆಾ

ಕಥಯಾಗಳು

1

ಕನಾಯಟಕ ನಗರ ನಿೇರು ಸ್ರಬರಾಜ್ು
ಮತ್ುು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳ

ಆಗಸ್ಟಟ 1974ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಥಯಿತು. ಬೆಿಂಗಳೂರು ನಗರವನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ರಥಜಯದ ಎಲಥಿ ನಗರ
ಪರದೆೇಶಗಳಗೆ ನಿೇರು ಸರಬರಥಜು ಮತುತ ಒಳಚರಿಂಡಿ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಜವಥಬಥಾರಿ
ಹೆ ಿಂದ್ಧದೆ. ಎಲೆಲ್ಲ
ಿ ಿ ವಹಿಸಿದ್ದರ ೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಅದು ಕಥಯಥಾಚರಣೆ ಮತುತ ನಿವಾಹಣೆಗೆಗ ್ ಸಹ
ಜವಥಬಥಾರಯಥಗಿದೆ.

2

ಕನಾಯಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಯ
ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸ್ು ನಿಗಮ

ನವೆಿಂಬರ 1993 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಥಯಿತು. ರಥಜಯದ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ ಲಸ್ೌಕ್ಯಾ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತುತ ಕಥಯಾಕ್ರಮಗಳನುು ತಯಥರಿಸಲು, ರ ಪಿಸಲು
ಮತುತ ಕಥಯಾಗತಗೆ ಳಸಲು ಮತುತ ತಥಿಂತಿರಕ್ ಮತುತ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಲಹೆಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಜವಥಬಥಾರಿ
ಹೆ ಿಂದ್ಧದೆ.

3

ಕನಾಯಟಕ ಕ್ೂಳ್ಗ್ೇರಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ
ಮಂಡಳ

ಜುಲೆೈ 1975ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಥಯಿತು. ರಥಜಯದಲ್ಲಿ ಕೆ ಳೆಗೆೇರಿ ನಿವಥಸಿಗಳ ಸುಧಥರಣೆ/ತೆರವು/
ಪುನವಾಸತಿಗಳ ಜವಥಬಥಾರಿಯಥಗಿದೆ.

4

ಬ್ಂಗಳೂರು ನಿೇರು ಸ್ರಬರಾಜ್ು ಮತ್ುು
ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳ

ಸ್ೆಪೆಟಿಂಬರ 1964 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಥಯಿತು. ಬೃಹತ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಥನಗರ ಪಥಲ್ಲಕೆ ಪರದೆೇಶದ
ವಥಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಸರಬರಥಜು ಮತುತ ಒಳಚರಿಂಡಿ ವಿಲೆೇವಥರಿಗೆ ಜವಥಬಥಾರಿಯಥಗಿದೆ.

5

ಬ್ಂಗಳೂರು ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಾಾಧಿಕಾರ

1976 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಥಯಿತು. ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಥನಗರಕಥಿಗಿ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನೆ ಮತುತ
ಮ ಲಸ್ೌಕ್ಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ನಿವೆೇಶನಗಳು ಮತುತ ಸ್ೆೇವೆಗಳನುು
ಒದಗಿಸುವುದು, ಬೆಿಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳದ ನಥಗರಿಕ್ರ ವಸತಿ ಅಗತಯಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ು.

6

ಬ್ಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾದ್ೇಶ
ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಾಾಧಿಕಾರ

2007ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಥಯಿತು. ಬೆಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆ,ಿ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಗಥರಮಿೇಣ ಜಿಲೆಿ ಮತುತ
ರಥಮನಗರ ಜಿಲೆಯ
ಿ ನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುವ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಥನಗರ (ಬಿಎಿಂಆರ) ವಥಯಪಿತಯ
ಪರದೆೇಶಗಳ ಯೇಜನೆ, ಸಮನವಯ ಮತುತ ಮೇಲ್ಲವಚಥರಣೆಯ ಜವಥಬಥಾರಿ ಹೆ ಿಂದ್ಧದೆ.

7

ರಾಜ್ಯ ರಸ್್ು ಸ್ಾರಿಗ್ ನಿಗಮಗಳು
(ಕ್ಎಸ್
ಆರ್
ಟಿಸಿ, ಎನ್
ಡಬೂಲೂಕ್ಆರ್
ಟಿಸಿ,
ಎನ್
ಇಕ್ಆರ್
ಟಿಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ)

ರಥಜಯ ರಸ್ೆತ ನಿಗಮವನುು ಆಗಸ್ಟಟ 1961ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಥಯಿತು ಮತುತ ನಿಂತರ ಅದನುು (ಫೆಬರವರಿ 1997)
ನಥಲುಿ ಪರತೆಯೇಕ್ ನಿಗಮಗಳಥಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಥಯಿತು. ಈ ನಿಗಮಗಳು ರಥಜಯ ಮತುತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಯಥಣಿಸುವ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ೆೇವೆಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಜವಥಬಥಾರಿಯನುು
ಹೆ ಿಂದ್ಧವೆ.

8

ನಗರಾಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಾಾಧಿಕಾರಗಳು

ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ ನಗರಥಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥರಧಿಕಥರ ಕಥಯ್ದಾ 1987ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಥಿ ಜಿಲಥಿ ಕೆೇಿಂದರಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಥದ ನಗರಥಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥರಧಿಕಥರಗಳು ನಗರ ಪರದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುು ಯೇಜಿಸುವ ಮತುತ
ಉತೆತೇಜಿಸುವ ಮತುತ ಭದರತೆಯ ಜವಥಬಥಾರಿಯನುು ಹೆ ಿಂದ್ಧವೆ ಮತುತ ಈ ಉದೆಾೇಶಗಳಗಥಗಿ
ಪಥರಧಿಕಥರಗಳು ಅದರ ವಥಯಪಿತಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಪರದೆೇಶದ ಒಳಗೆ ಅಥವಥ ಹೆ ರಗೆ ಚರ ಮತುತ ಸಿಾರ
ಆಸಿತಗಳನುು ಸ್ಥವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೆ ಳುುವ, ನಿವಾಹಸುವ ಮತುತ ವಿಲೆೇವಥರಿ ಮಥಡುವ ಅಧಿಕಥರ,
ಕ್ಟ್ಟಡಗಳು, ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ ಮತುತ ಇತರ ಕಥಯಥಾಚರಣೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ಮತುತ
ಸ್ಥಮಥನಯವಥಗಿ ಅಿಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದೆಾೇಶಕಥಿಗಿ ಮತುತ ಅದಕೆಿ ಪಥರಸಿಂಗಿಕ್ವಥದ ಉದೆಾೇಶಗಳಗಥಗಿ
ಅಗತಯವಿರುವ ಅಥವಥ ಸ ಕ್ತವಥದ ಎಲಿ ಕೆಲಸಗಳನುು ಮಥಡಲು.

9

ನಗರ ಯೇಜ್ನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ ನಗರ ಮತುತ ಗಥರಮಥಿಂತರ ಯೇಜನಥ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಥದ
ನಗರ ಯೇಜನಥ ಪಥರಧಿಕಥರಗಳು ನಗರ ಮತುತ ಗಥರಮಿೇಣ ವಸ್ಥಹತುಗಳಗೆ ಮಥಸಟರ ಪಥಿಾನ್ಗಳನುು
ಸಿದಿಪಡಿಸುವುದು, ಬಡಥವಣೆಗಳನುು ರ ಪಿಸಲು ಅನುಮೇದನೆ, ನಗರಗಳು ಮತುತ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಕ್ರಮಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ಸಕಥಾರಿ ಇಲಥಖ್ೆಗಳಿಗ/ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ತಥಿಂತಿರಕ್ ನೆರವು
ನಿೇಡುವುದು ಇತಥಯದ್ಧಗಳಗೆ ಜವಥಬಥಾರಿಯಥಗಿವೆ.

10

ಕನಾಯಟಕ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಪಾದ್ೇಶಾಭಿರ್ೃದಿಿ
ಮಂಡಳ

1966ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಥಯಿತು. ಕೆೈಗಥರಿಕೆಗಳ ತವರಿತ ಮತುತ ಕ್ರಮಬದಿವಥದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತುತ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುು ಉತೆತೇಜಿಸುವ ಮತುತ ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ದ ಕೆೈಗಥರಿಕಥ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಥರಿಕಥ
ಮ ಲಸ್ೌಕ್ಯಾ ಮತುತ ಇತರ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಜವಥಬಥಾರಿ ಹೆ ಿಂದ್ಧದೆ.

ಆಧಥರ: ಅಿಂಗಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು್ಒದಗಿಸಿದ್ಮಥಹತಿ
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ಅನುಬಂಧಗಳು

ಅನುಬಂಧ-2.1
(ಉಲ್ೇಲ ಖ:ಕಂಡಿಕ್: 2.3, ಪುಟ 4)
ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

ವಿಭಥಗ

1

ಬೆಳಗಥವಿ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಗರ ಸ್ಥಳೇಯ ಸ್ಂಸ್್ಥಗಳ ಪಟಿಿ

ಜಿಲೆಿ

ನಗರಪಥಲ್ಲಕೆ

ಮಥದರಿಗಥಗಿ ಆಯ್ದಿ ಮಥಡಿದ ಘಟ್ಕ್
ನಗರಸಭೆ
ಪುರಸಭೆ

ಬಥಗಲಕೆ ೇಟೆ

ಬಥಗಲಕೆ ೇಟೆ

2

ಬೆಳಗಥವಿ

ನಿಪಥಾಣಿ

3

ಧಥರವಥಡ

4

ಗದಗ
ಹಥವೆೇರಿ

5
6

9

ಬೆಿಂಗಳೂ
ರು

10
11
12
13
14

ಬೆಿಂಗಳೂರು
ಗಥರಮಥಿಂತರ
ಬೆಿಂಗಳೂರು
ನಗರ
ಚಿಕ್ಿಬಳಥುಪುರ
ಚಿತರದುಗಾ
ದಥವಣಗೆರೆ
ಕೆ ೇಲಥರ

19

ರಥಮನಗರ
್ವಮಗಗ
ತುಮಕ್ ರು
ಬಳಥುರಿ
ಬಿೇದರ್
ಕ್ಲಬುರಗಿ

20

ಕೆ ಪಾಳ

21

ರಥಯಚ ರು

15
16
17
18

ಕ್ಲಬುರಗಿ

ಸಿಂಕೆೇಶವರ,
ಬೆೈಲಹೆ ಿಂಗಲ

ಲಕ್ಷೆಮೇಶವರ
ರಥಣಿಬೆನ ುರು ಹಥನಗಲ್,
ಸವಣ ರು
ಕಥರವಥರ
ಭಟ್ಿಳ
ಬಸವನ
ಬಥಗೆೇವಥಡಿ
ದೆ ಡಡಬಳಥುಪು ವಿಜಯಪುರ
ರ

ಉತತರ ಕ್ನುಡ
ವಿಜಯಪುರ

7
8

ಹುಬಬಳುಧಥರವಥಡ

ಚಿತರದುಗಾ

ದಥವಣಗೆರೆ

ಕೆ ೇಲಥರ
ಚನುಪಟ್ಟಣ
ಭದಥರವತಿ
ತಿಪಟ್ ರು
ಬಿೇದರ್
ಶಹಥಬಥದ್

ಕ್ಲಬುರಗಿ

ಗಿಂಗಥವತಿ,
ಕೆ ಪಾಳ

75

ಪಟ್ಟಣ
ಪಿಂಚಥಯಿತಿ

ಹರೆೇಕೆರ ರು

ಹರಪನಹಳು
್ರೇನಿವಥಸಪುರ

ಮಧ್ುಗಿರಿ
ಕ್ಿಂಪಿಿ
ಆಲಿಂದ್,
ವಥಡಿ

ಮಥನಿವ

ತಿೇಥಾಹಳು
ಕ್ಮಲಥಪುರ
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ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ವಿಭಥಗ

ಜಿಲೆಿ

ನಗರಪಥಲ್ಲಕೆ

ಯಥದಗಿರ್
ಮೈಸ ರು ಚಥಮರಥಜನಗರ
ಚಿಕ್ಿಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನುಡ
ಹಥಸನ
ಕೆ ಡಗು
ಮಿಂಡಯ
ಮೈಸ ರು
ಉಡುಪಿ

ಮಥದರಿಗಥಗಿ ಆಯ್ದಿ ಮಥಡಿದ ಘಟ್ಕ್
ನಗರಸಭೆ
ಪುರಸಭೆ

ಪಟ್ಟಣ
ಪಿಂಚಥಯಿತಿ

ಕೆ ಳೆುೇಗಥಲ

ಮಿಂಗಳೂರು
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ಮ ಡಿಗೆರೆ
ಅರಸಿೇಕೆರೆ

ಸಕ್ಲೆೇಶಪುರ

ಮಿಂಡಯ

ಮದ ಾರು
ಬನ ುರು
ಕ್ುಿಂದಥಪುರ

ಅನುಬಂಧಗಳು

ಅನುಬಂಧ-4.1
(ಉಲ್ೇಲ ಖ:ಕಂಡಿಕ್: 4.2.6.2, ಪುಟ 25)
ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ುುಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ೂಳಸ್ದಿರುರ್ುದು
ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

್ಫಥರಸುುಗಳು

ಸಕಥಾರವು ತೆಗದ
ೆ ುಕೆ ಿಂಡ ಕ್ರಮ

ನಥಲಿನೆೇ ಹಣಕಥಸು ಆಯೇಗ
1

ಪೌರಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ವೆಚಚದ ಅಧಿಕಾರಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನುು ಕಥಯಾಗಳಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಅಧಿಕಥರಗಳ
ಅವುಗಳ ಕ್ಕರಯಥತಮಕ್ ಅಗತಯತೆಗಳಗೆ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ನಿಯಮಿತವಥಗಿ ನಿಯೇಜನೆಯನುು ಪರಿಷ್ಿರಿಸಿಲಿ
ಪರಿಷ್ಿರಿಸಬೆೇಕಥದ ಅಗತಯವಿದೆ

2

ಉಪದ್ರವ

3

ಐಐಎಿಂಬಿ, ಐಐಎಸಿು, ಐಐಟಿ ಮತುತ ಇತರ ಪರಮುಖ್ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ಇನ ು ರಚನೆಯಥಗಬೆೇಕ್ಕದೆ
ಸಹಕಥರದೆ ಿಂದ್ಧಗೆ ನಗರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ನಗರ ವಯವಸ್ಥಾಪಕ್ರು/ನಗರ
ತಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲು ಒಿಂದು ಸಿಂಸ್ೆಾಯನುು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೆೇಕ್ು.

4

ಪುರಸಭೆಯ ವಯವಹಥರಗಳ ನಿಣಥಾಯಕ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ ರಥಜಯ ಪೌರ ಸಲಹಥ ಸಮಿತಿಯನುು
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪಟ್ಟ ರಥಜಯ/ ಇಲಥಖ್ೆಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಲು ರಥಜಯ ಪೌರ ಸಲಹಥ ರಚಿಸಲಥಗಿಲಿ
ಸಮಿತಿಯನುು ರಚಿಸಬೆೇಕ್ು.

5

ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಸಲಹೆಗಥರರಥಗಿ ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಕಥಾರ ಇನ ು ಆದೆೇಶ
ಕಥಯಾನಿವಾಹಸಲು ಡಿಯುಡಿಸಿ ಕ್ಚೆೇರಿಯನುು ಪೆ ರೇತಥುಹಸಬೆೇಕ್ು ಹೆ ರಡಿಸಬೆೇಕ್ಕದೆ
ಅಥವಥ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಿಂದರೆ ಬೃಹತ್ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳೊಿಂದ್ಧಗೆ
ಪಥರರಿಂಭಿಸಬೆೇಕ್ು.

ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಥಗ
ಜಥರಿಗೆ ಳಸುವ ಕಥಯಾಗಳಗಥಗಿ ದಿಂಡ ಮತುತ ಶುಲಿಗಳಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಥದ ದಿಂಡಗಳು ಮತುತ ನಿಯಮಗಳನುು ಪರಿಷ್ಿರಿಸಲಥಗಿಲಿ
ಶುಲಿಗಳಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮಯಿವೆ ಮತುತ
ದಶಕ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಿರಿಸಿಲಿ.

ಮ ರನೆೇ ಹಣಕಥಸು ಆಯೇಗ
6

ಪಿಂಚಥಯತ ರಥಜ್ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು ಮತುತ ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ನೆೇಮಕ್ಗೆ ಿಂಡಿಲಿ.
ಲೆ ೇಕಥಯುಕ್ತರು
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಥರ ಹೆ ಿಂದ್ಧರುವ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ್ ತನಿಖ್ಥಧಿಕಥರಿ ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ್ ತನಿಖ್ಥಧಿಕಥರಿ
ವಯವಸ್ೆಾಯನುು ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
ಆಗಿ ಕಥಯಾ ನಿವಾಹಸುತಥತರೆ

7

ಬಿೇದ್ಧ ದ್ಧೇಪಗಳಗೆ ಪಯಥಾಯ ಶಕ್ಕತಯ ಮ ಲಗಳನುು (ಸ್ೌರಶಕ್ಕತ, ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು ಇನ ು ಕ್ರಮ
ಪವನ ಶಕ್ಕತ) ಬಳಸಬಹುದು
ತೆಗದ
ೆ ುಕೆ ಳುಬೆೇಕ್ಕದೆ

8

ಎಲಥಿ ನಗರ ಪರದೇೆ ಶಗಳಗೆ ಒಳಚರಿಂಡಿ ವಯವಸ್ೆಾ ಒದಗಿಸಲು ಸಕಥಾರ ಒಳಚರಿಂಡಿಗಥಗಿ
ಪರತೆಯೇಕ್
ಹೆಚುಚವರಿ ಅನುದಥನ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ು.
ಸಕಥಾರವು ನಿೇಡಿಲಿ.
ಎರಡನೆೇ ಹಣಕಥಸು ಆಯೇಗ
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ನಿಧಿಯನುು
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ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

ಶಿಫಾರಸ್ುುಗಳು

ಸ್ಕಾಯರರ್ು ತ್ಗದ
್ ುಕ್ೂಂಡ ಕಾಮ

9

ಬಥಕ್ಕ ಇರುವ ಸ್ಥಲ ಕ್ಿಂತುಗಳ ಬಡಿಡಯನುು ರಥಜಯ ಸಕಥಾರವು ಸ್ಥಲ ಮರುಪಥವತಿಯನುು ಹಿಂಚಿಕೆಯ
ಸಹಥಯಧ್ನವಥಗಿ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ು. ಇದು ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ಭಥಗವಥಗಿ ಸ್ೆೇರಿಸಲಥಗಿದೆ.
್ಫಥರಸು ಮಥಡಲಥದ ಹಿಂಚಿಕೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಇರಬೆೇಕ್ು. ಸ್ಥಲದ
ಕ್ಿಂತುಗಳನುು ನಿಯಮಿತವಥಗಿ ಮರುಪಥವತಿ ಮಥಡುವ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ
ಮಥತರ ಬಡಿಡಗೆ ಸಹಥಯಧ್ನ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ು.

10

ಸಕಥಾರವು ಮಥನವ ಸಿಂಪನ ಮಲ ನಿವಾಹಣಥ ನಿೇತಿಯನುು ಮಥನವ ಸಿಂಪನ ಮಲ ನಿವಾಹಣಥ
ರ ಪಿಸಬೆೇಕ್ು ಮತುತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಥಗಿ ನೆೇಮಕಥತಿ ಮತುತ ನಿೇತಿಯನುು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿಲಿ.
ಸಿಬಬಿಂದ್ಧಗಳ ತರಬೆೇತಿ ಇರಬೆೇಕ್ು. ಅಹಾರಲಿದ ಮತುತ ಕ್ನಿಷ್ಠ
ಪದವೃಿಂದದ ಅಧಿಕಥರಿಗಳಗೆ ಪುರಸಭೆಗಳ ಮತುತ ಪಟ್ಟಣ
ಪಿಂಚಥಯಿತಿಗಳ
ಮುಖ್ಥಯಧಿಕಥರಿಗಳ
ಹುದೆಾಗಳ
ಉಸುತವಥರಿ
ವಹಸಲಥಗಿದೆ. ಈ ವಯಕ್ಕತಗಳನುು ಅಹಾ ವಯಕ್ಕತಗಳಿಂದ ಬದಲಥಯಿಸಬೆೇಕ್ು.
ಮದಲನೆೇ ಹಣಕಥಸು ಆಯೇಗ

11

ನಗರ ಮತುತ ಗಥರಮಿೇಣ ಪರದೇೆ ಶಗಳಗೆರಡಕ್ ಿ
ಮೌಲಯಮಥಪನ ಪಥರಧಿಕಥರದ ರಚನೆ.

12

ಕೆಯುಡಬುಿಾಎಸ್ಟ್ಡಿಬಿಗೆ ಕೆೇವಲ ನಿಮಥಾಣ ಮತುತ ಸಗಟ್ು ಪರಮಥಣದ ಕೆಲವು ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಲ್ಲಿ
ನಿೇರಿನ ಸರಬರಥಜನುು ವಹಸಬೆೇಕ್ು ಮತುತ ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು ಕೆಯುಡಬುಿಾಎಸ್ಟ್ಡಿಬಿ ಕಥಯಥಾಚರಣೆ ಮತುತ
ನಿೇರಿನ ವಿತರಣ ಮತುು ದ್ರಗಳ ಸಿಂಗರಹಣದ್ ಉಸುತವಥರಿ ವಹಸಬೆೇಕ್ು.
ನಿವಾಹಣೆಯ ಉಸುತವಥರಿಯಥಗಿದೆ

13

ಬೆಿಂಗಳೂರು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಗಥರಮಿೇಣ ಮತುತ ನಗರ ಪರದೇೆ ಶಗಳಗೆ ನಗರ ಮತುತ ಗಥರಮಿೇಣ ಪರದೇೆ ಶಗಳಗೆ ಎರಡು
ಕ್ುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸರಬರಥಜನುು ರಥಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಇಲಥಖ್ೆಗೆ ಪರತೆಯೇಕ್ ಏಜೆನಿುಗಳವೆ.
ವಹಸಬಹುದು. ಕೆಯುಡಬುಿಾಎಸ್ಟ್&ಡಿಬಿಗೆ ಸಮಗರ ನಿೇರು ಸರಬರಥಜು
ಕೆಆರ್ಡಬುಿಾ&ಎಸ್ಟ್ಎ
ಮತುತ
ಕಥಯಾಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಥಠನದ ಜವಥಬಥಾರಿಯನುು ವಹಸಬಹುದು.
ಕೆಯುಡಬುಿಾಎಸ್ಟ್&ಡಿಬಿ

14

ಚುನಥಯಿತ ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳೊಿಂದ್ಧಗೆ ನಗರ ನಥಗರಿಕ್ ಸ್ೆೇವಥ ಮಥಡಿಲಿ
ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ಏಕ್ಕೇಕ್ರಣ.

15

ಮಹಥನಗರ ಪಥಲ್ಲಕೆಗಳು ಮತುತ
ಇತರೆ ಪೌರ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ಮಹಥನಗರ ಪಥಲ್ಲಕೆಗಳು ಮತುತ ಇತರೆ ಪೌರ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಒಿಂದು ಸ್ಥಮಥನಯ ಶಥಸನವನುು ಸಿಂವಿಧಥನದ 74ನೆೇ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ಒಿಂದೆೇ ಅಧಿನಿಯಮ ಜಥರಿ
ತಿದುಾಪಡಿಯ ನಿಬಿಂಧ್ನೆಗಳೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಕಥಾರವು ಜಥರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಮಥಡಿಲಿ
ಇದಕೆಿ “ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ಕಥಯಿದೆ” ಎಿಂಬ
್ೇರ್ಷಾಕೆ ಇಡಬಹುದು.

16

ಗರಿಂಥಥಲಯ ಉಪಕ್ರ, ಬಿಕ್ಷಥಟ್ನೆ ಉಪಕ್ರ, ್ಕ್ಷಣ ಉಪಕ್ರ, ಆರೆ ೇಗಯ ರದುಾಗೆ ಳಸಿಲಿ
ಉಪಕ್ರ ಮತುತ ನಿೇರಿನ ಉಪಕ್ರ ಮುಿಂತಥದ ಉಪಕ್ರಗಳನುು
ರದುಾಪಡಿಸಬೆೇಕ್ು
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ಸ್ಥಮಥನಯ ರಚಿಸಿಲಿ

ಅನುಬಂಧಗಳು
ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

ಶಿಫಾರಸ್ುುಗಳು

ಸ್ಕಾಯರರ್ು ತ್ಗದ
್ ುಕ್ೂಂಡ ಕಾಮ

17

ದೆ ಡಡ ನಗರಗಳು ಮತುತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕ್ಷ್ುಟ ಆದಥಯವನುು ತರುವ ಅಿಂತಹ ಶುಲಿವನುು ವಿಧಿಸಲು ಸಕಥಾರ
ಸ್ಥಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಿಂದ ಎಲಥಿ ವಥಣಿಜಯ ಪರದೇೆ ಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಥರು ಅಥವಥ ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು
ವಥಹನಗಳಗೆ ಪಥಕ್ಕಾಿಂಗ್ ಶುಲಿವನುು ವಿಧಿಸಬೆೇಕ್ು. ಇದಲಿದೆ, ನಗರ ಯಥವುದೆೇ ಕ್ರಮ ತೆಗದ
ೆ ುಕೆ ಿಂಡಿಲಿ.
ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು ಕೆಟ್ುಟನಿಿಂತಿರುವ ವಥಹನಗಳಗೆ ‘ಎಳೆದುಕೆ ಿಂಡು
ಹೆ ೇಗುವ ಸ್ೆೇವೆಯನುು’ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ು ಮತುತ ಅದಕೆಿ ಶುಲಿ
ವಿಧಿಸಬೆೇಕ್ು.

18

ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಲಸುವ ಸೋವಗಳಿಗಾಗಿ ನೋರಿನ ಸಂಪ ರ್ಣ ವಚ್ಚವನುು ಶುಲ್ೆವಾಗಿ
ವಿಧಿಸಬೋಕು.

19

ಬಿಡಿಎ ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಥಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥರಧಿಕಥರಗಳನುು ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು
ಆಯಥ ಚುನಥಯಿತ ಪೌರಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೆೇಕ್ು. ಕೆ ಳೆಗೆೇರಿ ಆಯಥ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು
ಸಕಥಾರ
ಸುಧಥರಣೆಯನುು ಸಹ ಈ ಪೌರಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೆೇಕ್ು.
ತಿದುಾಪಡಿ ಮಥಡಿಲಿ,

20

ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಯೇಜನಥ ಘಟ್ಕ್ಗಳನುು ಪೌರಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ಟಿಪಿಎಗಳನುು ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ
ವಗಥಾಯಿಸಬಹುದು. ನಗರ ಅರಣಿಯೇಕ್ರಣದಿಂತಹ ಕಥಯಾಗಳನುು ವಗಥಾವಣೆ ಮಥಡಿಲಿ.
ಸಹ ಚುನಥಯಿತ ಪೌರಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ವಹಸಬೆೇಕ್ು.

21

ಪೌರಥಡಳತ ನಿದೆೇಾಶನಥಲಯವನುು ರದುಾಗೆ ಳಸಲು ಆಯೇಗ ಪೌರಥಡಳತ ನಿದೆೇಾಶನಥಲಯವನುು ರದುಾ
್ಫಥರಸು ಮಥಡಿದೆ.
ಮಥಡಿಲಿ.

22

ಪೌರ ನೌಕ್ರರ ಸ್ೆೇವಥ ಷ್ರತುತಗಳಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಲಥಿ ನಗರ ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾ ಸಿಬಬಿಂದ್ಧಯ ಸ್ೆೇವಥ
ನಿಧಥಾರಗಳನುು
ಆಯಥ
ನಗರ
ಸಾಳೇಯ
ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು ಷ್ರತುತಗಳಗೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ
ನಗರ
ತೆಗದ
ೆ ುಕೆ ಳುಬಹುದು.
ಸಾಳೇಯ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳಗೆ ಯಥವುದೆೇ ಪಥತರವಿಲಿ

ಸಿಂಪ ಣಾ ಕಥಯಥಾಚರಣೆ ಮತುತ
ನಿವಾಹಣಥ ವೆಚವವನುು ವಸ ಲು ಮಥಡಿಲಿ

ಆಧಥರ:್ರಥಜಯ್ಹಣಕಥಸು್ಆಯೇಗದ್ವರದ್ಧಗಳು್ಮತುತ್ನಗರಥಭಿವೃದ್ಧಿ್ಇಲಥಖ್ೆ್ಹಥಗ ್ಪೌರಥಡಳತ ನಿದೆೇಾಶನಥಲಯ ನಿೇಡಿದ್ಮಥಹತಿ.
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೨೦೨೦ನ್ೇ ರ್ರ್ಯದ ರ್ರದಿ ಸ್ಂಖ್್ಯ. 2

ಅನುಬಂಧ-5.1
(ಉಲ್ೇಲ ಖ:ಕಂಡಿಕ್: 5.1.2.7, ಪುಟ 45)
ನಾಲೆನ್ೇ ಹಣಕಾಸ್ು ಆಯೇಗರ್ು ಗುರುತಿಸಿದದ ರಾಜ್ಸ್ವ ಸ್ಂಪನೂೂಲಗಳ ವಿರ್ರಗಳು, ವಿಧಿಸ್ುವಿಕ್ ಮತ್ುು ಶಾಸ್ನಬದಿ
ನಿಬಂಧನ್ಗಳ ಸಿಥತಿ

ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

ರಥಜಸವ ಸಿಂಪನ ಮಲ

ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ಸಿಾತಿ

ಅಧಿನಿಯಮ ಮತುತ ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಿಂಧ್ನೆಗಳು

ಕ್ಎಮ್
ಸಿ ಅಧಿನಿಯಮ

1

ಆಸಿತ ತೆರಿಗೆ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ತೆರಿಗೆ ರಥಜಸವ
ಪರಿಚೆಛೇದ-103 ಬಿ (i)

2

ಜಥಹಿೋರಥತು ತೆರಿಗೆ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ಪರಿಚೆಛೇದ -103 ಬಿ (vi)

3

ಮೇಟ್ರೆೈಸಡ್
ವಥಹನಗಳ ಮೇಲೆ
ತೆರಿಗೆ
ದೆ ೇಣಿಗಳು

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
(ನಗರಪಥಲ್ಲಕೆಗಳಿಂದ
ಮಥತರ)
ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ (ಕ್ಡಲ
ತಿೇರಕೆಿ ಮಥತರ
ಅನವಯ)
ವಿಧಿಸಿಲಿ

ಪರಿಚೆಛೇದ -103 ಬಿ (v)
2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಥಗಿದೆ

4

5

ಪಥರಣಿಗಳು ಮತುತ
ನಥಯಿಗಳು

1

ಜನನ ಮತುತ ಮರಣ
ಪರಮಥಣಪತರ ಶುಲಿ

2

ಮಥರುಕ್ಟೆಟ ಶುಲಿ

3
4
5

ಸಿಂತೆ ಶುಲಿ
ಬಸ್ಟ್ನಿಲಥಾಣ ಶುಲಿ
ಕ್ಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ/ಪರವಥನಗಿ
ಅನುಮೇದನಥ ಶುಲಿ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

6

ವಥಯಪಥರ ಪರವಥನಗಿ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

7

ಖ್ಥತಥ/ಮುಯಟೆೇಶನ್
ಶುಲಿ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

8

ಅಿಂಗಡಿಗಳು/ಮಥರುಕ್ಟೆಟ
ಗಳು/ವಥಣಿಜಯ
ಸಿಂಕ್ಕೇಣಾಗಳಗೆ
ಬಥಡಿಗೆ
ಪಥಕ್ಕಾಿಂಗ್್ಶುಲಿ
ರಸ್ೆತ ಅಗೆಯುವ ಶುಲಿ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

9
10

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ಕ್ಎಮ್ಅಧಿನಿಯಮ

ಕನಾಯಟಕ ಸ್ಕಾಯರದ ಆದ್ೇಶಗಳು
ಮತ್ುು ಸ್ುತ್ೂುೇಲ್ಗಳು

ಪರಿಚೆಛೇದ - 94-1 ಬಿ
(i)
ಪರಿಚೆಛೇದ -94-1 ಬಿ
(xiii)

ಅನುಸ ಚಿ V

ಅನುಸ ಚಿ V
ತೆರಿಗೆಯ್ದೇತರ ರಥಜಸವ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ್
ಮಥರುಕ್ಟೆಗಳು :
ಪರಿಚೆಛೇದ -369
ಖ್ಥಸಗಿ ಮಥರುಕ್ಟೆಟಗಳು:
ಪರಿಚೆಛೇದ 372 (2)
ಪರಿಚೆಛೇದ -348

ಪರಿಚೆಛೇದ -2(19) &
369

ಪರಿಚೆಛೇದ -348
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ಪರಿಚೆಛೇದ 244 (1)

ಪರಿಚೆಛೇದ -137
ಪರಿಚೆಛೇದ -138

ಪರಿಚೆಛೇದ -256 (a)
& ಅನುಸ ಚಿ XIII್
ರ ಭಥಗ I

ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ ಜನನ ಮತುತ ಮರಣ
ನೆ ೇಿಂದಣಿ ನಿಯಮ 1999
(ಅನುಬಮಧ್-II) &
ಡಿಎಮ್ಎ:ಎಮ್ಆರ್ಸಿ:ಸಿಆರ್10:2007-08 ದ್ಧನಥಿಂಕ್.
06.08.2010

ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ ಪುರಸಭೆಗಳ ಮಥಡೆಲ್
ಕ್ಟ್ಟಡ ಬೆೈಲಥಗಳು-೨೦೧೭ರ
ಕ್ಿಂಡಿಕೆ ಸಿಂಖ್ೆಯ ೩.೧೦.೨

ಸುತೆ ತೇಲೆ ದ್ಧನಥಿಂಕ್ ೩೦.೦೧.೨೦೦೬
ಡಿಎಮ್ಎ:ಎಸ್ಟ್ಎಎಸ್ಟ್/೩೫/೨೦೦೫೦೬
ಸಕಥಾರಿ ಆದೆೇಶ
ಸಿಂಖ್ೆಯ.ಯುಡಿಡಿ/೫೦೯/
ಜಿಇಎಲ್/೨೧೦೪ ದ್ಧನಥಿಂಕ್
೧೯.೧.೨೦೧೫
ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಿಣಾಯದ ಅನವಯ

ಅನುಬಂಧಗಳು
ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ
11

ಪುರಭವನ ಶುಲಿ

12
13

ನೆಲಬಥಡಿಗೆ
ಹಸಿರು ಶುಲಿಗಳು

ಪುರಭವನಗಳು
ಎಲ್ಲಿವೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
ವಿಧಿಸಿಲಿ

15

ನಿೇರಿನ ಶುಲಿ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

16

ಸುಧಥರಣಥ ಶುಲಿ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

17

ಕೆ ಳೆಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಶುಲಿ

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

18

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

19

ಘನತಥಯಜಯ ನಿವಾಹಣೆ
ಉಪಕ್ರ
ಒಳಚರಿಂಡಿ ಶುಲಿ

20

ಹರಥಜು ಶುಲಿ

ಸ್ಥಿಂದಭಿಾಕ್

21

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

22

ಒಳಚರಿಂಡಿ ಸಿಂಪಕ್ಾ
ಶುಲಿ
ನಿೇರಿನ ಸಿಂಪಕ್ಾ ಶುಲಿ

23

ಮಬೆೈಲ್ಟ್ವರ್

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

24

ಕೆೇಬಲ್ಹಥಕ್ುವ
ಶುಲಿಗಳು
ಇತರೆ ಶುಲಿಗಳು &
ಸುಿಂಕ್ಗಳು (ದೆ ೇಣಿ,
ಫೆರಿರ, ಕ್ಸ್ಥಯಿಖ್ಥನೆ
ಶುಲಿ, ಹಸುವಿನ ಶೆಡ)್

ವಿಧಿಸಿಲಿ

14

25

26
27
28
29
30

ರಥಜಸವ ಸಿಂಪನ ಮಲ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲಿಗಳು

ಸಮಶಥಣ ಮತುತ
ಸಮಥದ್ಧ
ನಕ್ಲು
ಟೆಿಂಡರ್ನಮ ನೆಗಳು
ನಥಯಿ ಶುಲಿ
ದಿಂಡಗಳು

ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ಸಿಾತಿ

ಅಧಿನಿಯಮ ಮತುತ ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಿಂಧ್ನೆಗಳು
ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಿಣಾಯದ ಅನವಯ

ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಿಣಾಯದ ಅನವಯ
ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಿಣಾಯದ ಅನವಯ

ಯುಡಿಎ/ಟಿಪಿಎ
ಗಳಿಂದ ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
ಪರಿಚೆಛೇದ -144

ಪರಿಚೆಛೇದ 139

ಪರಿಚೆಛೇದ 161

ಪರಿಚೆಛೇದ -103 B

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ಜಿಒ ಯುಡಿಡಿ/07/ ಯುಬುಿಾಎಸ್ಟ್
2011 ದ್ಧನಥಿಂಕ್ 20.07.2011
ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಿಣಾಯದ ಅನವಯ
ಮತುತ ಸಾಧಥಾತಮಕ್ ಬಿಡಿಡಿಂಗ್್

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ಜಿಒ ಯುಡಿಡಿ/07/ಯುಬುಿಾಎಸ್ಟ್
2011 ದ್ಧನಥಿಂಕ್ 20.07.2011
ಗೆಜೆಟ್ಅಧಿಸ ಚನೆ ದ್ಧನಥಿಂಕ್
24.2.2016
ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಿಣಾಯದ ಅನವಯ

ವಿಧಿಸಿಲಿ

ಪರಿಚೆಛೇದ 364, ೩೪೮

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ಪರಿಚೆಛೇದ - 393 (1)

ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ
ವಿಧಿಸಿಲಿ
ವಿಧಿಸಲಥಗಿದೆ

ಕ್ನಥಾಟ್ಕ್ ಟೌನ್ಪಥಿನಿಿಂಗ್್
ಪಥರಧಿಕಥರ ನಿಯಮ ೧೯೬೫ರ
ನಿಯಮ ೩೭
ಜಿಒ ಯುಡಿಡಿ /07/
ಯುಬುಿಾಎಸ್ಟ್2011 ದ್ಧನಥಿಂಕ್.
20.07.2011
ಕರ್ಾಣಟಕ ನಗರ ಮತುು
ಗಾರಮಾಂತರ ಯೋಜರ್ಾ
ಅಧಿನಯಮದ್್ಅನವಯ
ಕರ್ಾಣಟಕ ನಗರ ಮತುು
ಗಾರಮಾಂತರ ಯೋಜರ್ಾ
ಅಧಿನಯಮದ್್ಅನವಯ

ಅನುಸ ಚಿ-XI & XII

ಪರಿಚೆಛೇದ ೩೨೪, ೨೪೪,
೭೧

ಪರಿಚೆಛೇದ -107,
187ಬಿ, 275, 370

ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಿಣಾಯದ ಅನವಯ
ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನವಯ
ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಿಣಾಯದ ಅನವಯ

ಆಧಥರ: ಕೆಎಮ್್ಮತುತ್ಕೆಎಮ್ಸಿ್ಅಧಿನಿಯಮಗಳು; ಸಕಥಾರಿ್ಆದೆೇಶಗಳು್ಮತುತ್ಯುಎಲ್ಬಿಗಳು್ಒದಗಿಸಿದ್ಮಥಹತಿ
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ಸಿಸಿ

ಸಿಸಿ

ಸಿಸಿ

ಸಿಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ಪರವಗಾ

1

ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

(ಉಲ್ೇಲ ಖ:ಕಂಡಿಕ್: 6.1.3, ಪುಟ 58)

ಅನುಬಂಧ-6.1

ಕೆ ೇಲಥರ

ಕಥರವಥರ

ಗಿಂಗಥವತಿ

ದೆ ಡಡಬಳಥುಪುರ

ಚಿತರದುಗಾ

ಚನುಪಟ್ಟಣ

ಬಿೇದರ್

ಭದಥರವತಿ

ಬಥಗಲಕೆ ೇಟೆ

ಅರಸಿೇಕೆರೆ

ಮಿಂಗಳೂರು

ಕ್ಲಬುರಗಿ

ಹೆಚ್ಡಿಎಮ್ಸಿ

ದಥವಣಗೆರೆ

ನಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸಥಯ
ಹೆಸರು

೨೦೧೧ರ
ಜನಗಣತಿಯ
ಅನವಯ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

4,34,971
9,43,788
5,43,147
4,99,487
53,216
1,11,933
1,51,102
2,16,020
71,942
1,45,853
93,105
1,14,642
77,139
1,38,462

೨೦೦೧ರ
ಜನಗಣತಿಯ
ಅನವಯ
ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

3,64,523
7,86,195
4,30,265
4,11,327
45,166
90,988
1,60,662
1,74,257
63,577
1,25,170
71,606
1,01,392
75,038
1,13,907

82

1,59,749

86,549

1,30,522

1,30,820

1,74,999

85,613

2,51,684

1,61,751

1,34,085

63,075

6,19,941

6,29,850

10,85,060

4,89,603

*2019ರ ವಷ್ಾಕೆಿ
ಪರಕ್ಷೆೇಪಿತ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

418

385

300

236

467

236

418

418

236

237

1,725

1,725

3,794

1,725

ಮಿಂಜ ರಥದ
ಬಲ

273

168

282

273

413

158

353

364

133

198

1,208

1,544

3,521

1,210

ಕೆಲಸ
ಮಥಡುತಿತರುವ
ಸಿಬಬಿಂದ್ಧ
(ಒವಿಪಿ ಅನವಯ)

3.67

5.13

2.96

3.30

3.73

3.71

2.40

2.60

2.59

5.25

4.19

4.01

4.83

4.73

೨೦೦೧ರ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ
೧,೦೦೦ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಗೆ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

3.02

4.99

2.62

2.53

3.20

3.28

1.94

2.77

2.11

4.45

3.45

3.18

4.02

3.97

೨೦೧೧ರ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ
೧,೦೦೦ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಗೆ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

ಪರಿೇಕ್ಷಾ-ತ್ನಿಖ್್ ನಡ್ಸಿದ ಯುಎಲ್
ಬಿಗಳಲ್ಲಲ ೧೦೦೦ ಜ್ನಸ್ಂಖ್್ಯಗ್ ಪಾತಿಯಾಗಿ ಉದ್ೂಯೇಗಿಗಳ ಸ್ಂಖ್್ಯಯನುು ತ್ೂೇರಿಸ್ುರ್ ಕ್ೂೇರ್ಿಕ

೨೦೨೦ನ್ೇ ರ್ರ್ಯದ ರ್ರದಿ ಸ್ಂಖ್್ಯ. 2

1.71

1.94

2.16

2.09

2.36

1.85

1.40

2.25

0.99

3.14

1.95

2.45

3.24

2.47

೨೦೧೯ರ ಪರಕ್ಷೆೇಪಿತ
ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ ೧,೦೦೦ಕೆಿ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

ಪರವಗಾ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಸಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ಲಕ್ಷೆಮೇಶವರ

ಕ್ುಿಂದಥಪುರ

ಕ್ಿಂಪಿಿ

ಹರಪನಹಳು

ಹಥನಗಲ್

ಭಟ್ಿಳ

ಬಸವನಬಥಗೆೇವಥಡಿ

ಬನ ುರು

ಬೆೈಲಹೆ ಿಂಗಲ

ಆಳಿಂದ

ತಿಪಟ್ ರು

ಶಹಥಬಥದ್

ರಥಣಿಬೆನ ುರು

ನಿಪಥಾಣಿ

ಮಿಂಡಯ

ಕೆ ಪಾಳ

ಕೆ ಳೆುೇಗಥಲ

ನಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸಥಯ
ಹೆಸರು

೨೦೧೧ರ
ಜನಗಣತಿಯ
ಅನವಯ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

57,149
70,698
1,37,358
62,865
1,06,406
47,582
59,543
42,371
49,182
21,896
33,198
32,000
28,159
47,039
39,307
30,444
36,754

೨೦೦೧ರ
ಜನಗಣತಿಯ
ಅನವಯ
ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

52,607
56,160
1,31,179
58,081
89,618
50,562
53,104
35,245
43,225
23,239
28,560
31,774
25,009
41,907
35,380
28,591
33,417

83

NA

59,846

NA

52,810

33,126

52,856

40,087

NA

NA

49,261

68,326

NA

1,37,646

NA

1,47,867

90,609

78,277

*2019ರ ವಷ್ಾಕೆಿ
ಪರಕ್ಷೆೇಪಿತ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

120

108

125

138

103

97

97

97

97

130

236

204

296

236

418

236

236

ಮಿಂಜ ರಥದ
ಬಲ

84

103

92

127

82

92

70

58

57

85

192

75

249

176

271

89

162

ಕೆಲಸ
ಮಥಡುತಿತರುವ
ಸಿಬಬಿಂದ್ಧ
(ಒವಿಪಿ ಅನವಯ)

3.59

3.78

3.53

3.29

4.12

3.05

3.40

4.17

2.24

3.69

4.44

4.03

3.30

4.06

3.19

4.20

4.49

೨೦೦೧ರ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ
೧,೦೦೦ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಗೆ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

3.26

3.55

3.18

2.93

3.66

3.03

2.92

4.43

1.97

3.07

3.96

4.29

2.78

3.75

3.04

3.34

4.13

೨೦೧೧ರ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ
೧,೦೦೦ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಗೆ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

1.72

2.40

2.48

1.74

1.75

1.73

2.81

1.81

1.83

0.98

2.07

೨೦೧೯ರ ಪರಕ್ಷೆೇಪಿತ
ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ ೧,೦೦೦ಕೆಿ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

ಅನುಬಂಧಗಳು

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಎಮ್ಸಿ

ಟಿಪಿ

ಟಿಪಿ

ಟಿಪಿ

ಟಿಪಿ

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

ತಿೇಥಾಹಳು

ಮ ಡಿಗೆರೆ

ಕ್ಮಲಥಪುರ

ಹರೆೇಕೆೇರ ರು

ವಥಡಿ

ವಿಜಯಪುರ

್ರೇನಿವಥಸಪುರ

ಸವಣ ರು

ಸಿಂಕೆೇಶವರ

ಸಕ್ಲೆೇಶಪುರ

ಮಥನಿವ

ಮಧ್ುಗಿರಿ

ಮದ ಾರು

ನಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸಥಯ
ಹೆಸರು

೨೦೧೧ರ
ಜನಗಣತಿಯ
ಅನವಯ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

28,754
29,159
46,465
23,352
34,637
40,567
26,793
34,866
37,988
19,191
25,552
9,667
14,528

೨೦೦೧ರ
ಜನಗಣತಿಯ
ಅನವಯ
ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

26,521
26,304
37,613
23,176
32,511
35,563
22,959
29,540
30,012
15,872
21,830
8,963
14,808

ಆಧಥರ: ನಗರ ಸಥಳಿೋಯ ಸಂಸಥಗಳು್ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ಮಥಹತಿ

* ಅಥಾಶಥಸರ್ಮತುತ್ಸಿಂಖ್ಥಯಶಥಸರದ್ನಿದೆೇಾಶನಥಲಯದ್ಅನವಯ

ಪರವಗಾ

ಕ್ರಮ
ಸಿಂಖ್ೆಯ

೨೦೨೦ನ್ೇ ರ್ರ್ಯದ ರ್ರದಿ ಸ್ಂಖ್್ಯ. 2

84

15,598

12,636

NA

22,064

NA

NA

31,003

46,024

NA

27,699

51,476

33,486

37,904

*2019ರ ವಷ್ಾಕೆಿ
ಪರಕ್ಷೆೇಪಿತ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯ

55

52

66

62

124

118

97

129

97

92

97

122

110

ಮಿಂಜ ರಥದ
ಬಲ

60

23

58

83

89

88

71

76

88

61

130

112

103

ಕೆಲಸ
ಮಥಡುತಿತರುವ
ಸಿಬಬಿಂದ್ಧ
(ಒವಿಪಿ ಅನವಯ)

3.71

5.80

3.02

3.91

4.13

3.99

4.22

3.63

2.98

3.97

2.58

4.64

4.15

೨೦೦೧ರ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ
೧,೦೦೦ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಗೆ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

3.79

5.38

2.58

3.23

3.26

3.38

3.62

3.18

2.80

3.94

2.09

4.18

3.83

೨೦೧೧ರ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ
೧,೦೦೦ ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಗೆ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

3.85

1.82

3.76

2.29

1.65

2.20

2.53

3.34

2.72

೨೦೧೯ರ ಪರಕ್ಷೆೇಪಿತ
ಜನಸಿಂಖ್ೆಯಯ ೧,೦೦೦ಕೆಿ
(ಮಿಂಜ ರಥದ ಬಲ)

