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ಸ�ಾ�ನ� ��ೕ �ದ��ಾಮಯ�ನವ�ೇ,
�ಷಯ: �ಎ� ಯವ�೦ದ ��ಎ೦� �ಾ�ೆಗಳ ಆ�ಟ್ ನ�ೆಸಲು ಆ�ೇಶ �ೕಡುವ೦�ೆ �ೋ�
�ೆ೦ಗಳ�ರು ನಗರ ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ���ಷ��ಾ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಸೃ��ಸು��ರುವ �ಾ�ಪಕ
ಭ��ಾ��ಾರ�ೆ� ಸ೦ಬ೦��ದ೦�ೆ �ಾನು ಈ �೦�ೆ 16�ೇ ��ೆ೦ಬರ್ 2013 ಮತು� 2�ೇ ಏ��ಲ್ 2015ರ೦ದು
ತಮ�ೆ ಬ�ೆದ ಪತ�ಗಳ ಮು೦ದುವ��ೆ�ಾ� ಈ ಪತ�ವನು� ಬ�ೆಯು���ೆ�ೕ�ೆ.
�ೆಟ� ರ�ೆ�ಗಳ�, ಅಸಮಪ�ಕ �ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ೆಗ�ೇ ಮು೦�ಾದ ನಮ� ನಗರ ಇ೦ದು ಎದು�ಸು��ರುವ ಅ�ೇಕ
ಸಮ�ೆ�ಗ��ೆ ಆ��ಕ ಸ೦ಪನೂ�ಲಗಳ �ೊರ�ೆಯ �ಾರಣವನು� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. 2013ರ ��ೆ೦ಬರ್ ನ�� ಬ�ೆದ
ಪತ�ದ�� ಪ�ಮುಖ�ಾ� ನಗರದ ಆ�ಾಯ ಸ೦ಗ�ಹ�ೆ ಪ����ಯ��ನ �ೋಪ�ೋಷಗಳ� ಮತು� �ೋ��ೆ�ೆ ಒತು�
�ೕ� ತಮ� ಗಮನವನು� �ೆ�ೆ��ೆ�. ಈಗ ಮ�ೆ�, �ಾಗ�ಕ�೦ದ ಸ೦ಗ��ಸ�ಾದ �ೆ��ೆ ಹಣವ� �ೇ�ದ೦�ೆ ನಗರದ
ಅ�ವೃ���ಾ� ಬಳ�ೆ�ಾಗ�ೇ�ದ� �ೋಟ�೦ತರ ರೂ�ಾ�ಗಳ ದುಬ�ಳ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕ�ರುವ ��ಎ೦�ಯ
ಆ��ಕ �ವ�ಹ�ೆಯ��ನ �ಾ�ಪಕ ಮತು� ಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕ �ೋಪ�ೋಷಗಳನು� ತಮ� ಗಮನ�ೆ� ತರಲು ಈ
ಪತ�ವನು� ಬ�ೆಯು���ೆ�ೕ�ೆ.
��ಎ೦� ಸ೦ಗ��ಸು��ರುವ ನೂ�ಾರು �ೋ� �ೆ��ೆ ಹಣ ಮತು� ಇ��ತರ ಆ�ಾಯಗಳನು� ಮುಖ� �ಾ�೦ಕ್
�ಾ�ೆಗಳ�� ಜ�ಾ �ಾಡ�ೆ, �ೆಲ ��ಎ೦� ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೆ�ೆ�ರುವ ಇ��ತರ �ಾ�ೆಗಳ��ಡ�ಾಗು���ೆ�೦ಬ
ಸ೦ಗ�ಯನು� ಹಲ�ಾರು ಸ�ಾ��ೇತರ ಸ೦�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಸ��ಯ �ಾಗ�ಕರು ನನ� ಗಮನ�ೆ� ತ೦��ಾ��ೆ.
��ಎ೦� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸು�ಾರು 900 �ಾ�ೆಗಳನು� �ವ��ಸು��ರುವ�ಾ� ��ದುಬ೦��ೆ. ನಗರದ ಒ೦ದು
ಸ೦�ೆ� ತನ� �ವ�ಹ�ೆ�ಾ� ಇಷು� �ಾ� ಸ೦�ೆ�ಯ�� �ಾ�೦ಕ್ �ಾ�ೆ �ೊ೦�ರುವ�ದ�ೆ� �ದಲು ತ��ೆ
�ಾಡ�ೇ�ದು�, �ಾವ�ಜ�ಕ ಮತು� �ಾಸ� ವಲಯದ ಹಲ�ಾರು �ಾ�೦ಕುಗಳ�� ಇ�ೊ�೦ದು �ಾ�ೆಗಳನು� �ಾರು
�ೆ�ೆದರು, �ಾರು �ವ��ಸು���ಾ��ೆ ಎ೦ಬುದನು� ಕೂಲ೦ಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. ನ೦ತರದ�� ಈ
�ಾ�ೆಗಳನು� 25 �ಾ�ೆಗಳ�� ಕೂ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ೦ದು ��ದುಬ೦��ೆ�ಾದರೂ, �೦�ೆ ಈ 900 �ಾ�ೆಗಳನು�
�ಾರು ಮತು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸು��ದ�ರು ಎ೦ಬುದು ಉತ�ರ�ಲ�ದ, ಪ���ಸದ �ಷಯ�ಾ��ೕ ಉ���ೆ.
ಬಹುಸ೦�ೆ�ಯ�� �ಾ�ೆಗಳನು� �ೊ೦�ರುವ�ದು ಮತು� �ಾ��ೕಯ ಮು��ಪಲ್ �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧಕ �ೈ�� ಅಥ�ಾ
ಕ�ಾ�ಟಕ ಮು��ಪಲ್ �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧಕ �ಾಗು ಬ�ೆಟ್ �ಯಮಗಳ� ಮು೦�ಾದ �ೆಕ��ಾ��ೆಯ �ಾನದ೦ಡಗಳನು
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ಅಳವ���ೊಳ��ವ��ನ �ೈಫಲ�ಗಳ�, ��ಎ೦�ಯ �ೆಲ �ಲ�ಜ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ತಮ� �ೈಚಳಕ ಮತು�
ಕುಶಲ�ೆಗ�೦ದ ಸ೦�ೆ�ಯ ಆ�ಾಯವನು� ದುಬ�ಳ�ೆ �ಾ��ೊ೦�ರುವ�ದನು� ಸ�ಷ��ಾ� ಎ���ೋ�ಸು���ೆ.
�ೆಲವ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ತಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾಭ�ಾ�, ಸ೦ಗ��ತ �ೆ��ೆ ಹಣವನು�, ಅಕ�ಮ�ಾ� �ಾಸ� �ಾ�೦ಕುಗಳ��
ಮತು� �ೆಲ ಸ೦ದಭ�ಗಳ�� �ೆ೦ಗಳ��ನ �ೊರ�ರುವ �ಾ�೦ಕುಗಳ�� ಕೂಡ �ೇವ��ಟ�೦ತಹ ಪ�ಕರಣಗಳ�
ವರ��ಾ��ೆ. ಅದು ��ಎ, ��ಎ೦�, ಆರ್.�.�.ಆರ್ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ��ವ��ೇ ಸ�ಾ�� ಇ�ಾ�ೆ�ಾಗ�, �ೆಲ ಭ�ಷ�
ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಹಣವನು� ಅಕ�ಮ�ಾ� ಜ�ಾ�ಾಡುವ ಸ೦ಸ�� �ಾಸು�ೊ�ಾ��ರುವ೦�ೆ
�ೋರು��ದು�, ಆ ಮೂಲಕ, ಸ�ಾ�� ಖ�ಾ�ೆ�ೆ �ಾ�ಯ�ಾ� ಲಭ��ಾಗ�ೇ�ದ� ಜ�ಾ�ತ�ದ �ೕ�ನ ಬ�� ಮತು�
ನಗರದ ಅ�ವೃ���ೆ ಲಭ��ರ�ೇ�ದ� ಹಣ�೦ದ ವ೦�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಇದು ಅ�ೕವ ಕಳವಳ�ಾ� �ಷಯ�ಾ�ದು�
�ಾಜ�ದ ಹಣ�ಾಸು ಸ�ವರೂ ಆ�ರುವ ತ��೦ದ ಕೂಡ�ೇ ಅಗತ� ಕ�ಮಗಳನು� ��ೕ�ಸ�ಾಗು���ೆ.
��ಎ೦� ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ಾರಗಳ ಆ�ಟ್ ನ�ೆಸ�ೇ ವಷ�ಗ�ೇ ಕ�ೆ��ೆ. ಕ�ೆಯ ಆ೦ತ��ೆ ಆ�ಟ್ ನ�ೆದದು�
2011ರ�� ಎ೦ಬು�ೇ ಅತ�೦ತ ಆ�ತ�ಾ� ಸ೦ಗ��ಾ��ೆ. �ಮ�ೆ ���ೇ ಇರುವ೦�ೆ, �ಾರ�ೕಯ
ಮ�ಾ�ೇಖ�ಾಲರು (�ಎ�) ��ಎ೦�ಯ ಕ�ೆಯ ಆ�ಟ್ ನ�ೆ�ದು� 2009-10ರ�� ಮತು� ಆ ಸ೦ದಭ�ದ��
ಆಶ�ಯ�ಕರವಲ��ೆ೦ಬ೦�ೆ

�ೊಡ�

ಪ��ಾಣದ

ಆ��ಕ

ಅಕ�ಮಗಳ�

ಬಯ�ಾ�ತು�.

14/7/2014ರ೦ದು

�ಾಸನಸ�ೆಯ�� ಮ೦�ಸ�ಾದ 2014ರ ವರ� ಸ೦. 5ರ��, ��ಎ೦�ಯ ಹಣ�ಾಸು �ವ�ಹ�ೆ ಮತು� ಪ����ಗಳ
ಕು�ತು �ಎ� ಗ೦�ೕರ ಸ�ಾಲುಗಳ�ೆ���ದ�ರು. 2008-13ರ�� �ಾ�ೆ�ಡ್ ಅ�ೌ೦�ೆ೦ಟ್ ಗ�೦ದ �ಾ�ೆಗಳ
ಪ��ಾ�ಕ�ಸುವ��ನ �ೊರ�ೆಯನು� �ಎ� ವರ� ಎ���ೋ���ೆ. �ಾ��ೆಯ �ಾ��ಕ �ಾ�ಾ �ವ�ಹ�ೆಯ��ನ
ನೂ�ನ�ೆಗಳ� ಮತು� �ೋಪಗಳನು� ವರ�ಯ 3.1, 3.17, 4.5 ಮತು� 4.6 �ೇ�ದ೦�ೆ ಅ�ೇಕ ಅ೦ಕಗಳ��
ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ.
ಉತ�ಮ ಆಡ�ತ ನ�ೆಸಲು ಆ��ಕ ಮತು� �ೆಕ�ಪತ�ದ �ಷಯಗಳ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ ಅತ�೦ತ
ಮಹತ�ದ ಅ೦ಶಗ�ಾ��ೆ ಎ೦ಬುದನು� ಮುಖ�ಮ೦��ಗ�ಾ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸ�ವ�ಾ� �ಾವ� ಖ೦�ತ
ಒಪ����ೕ�. ��ಎ೦� ಮತು� ಇ��ತರ ಸ೦�ೆ�ಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಮತು� �ೆಕ�ಪತ� ವ�ವ�ಾರಗಳ�� ದು�ಾ�ಾರದ ಪ�ಬಲ
ಸ೦ಶಯಗಳ� ವ�ಕ��ಾಗು���ೆ. ಆದ��೦ದ, ತ��ತಸ�ರನು� ���, �ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ �ೇರ�ೇ�ಾದ �ತ�ವನು� ಮರ�
ಪ�ೆಯಲು ��ೇಷ ಆ�ಟ್ ನ�ೆಸುವ�ದು ತಕಷ್ಣದ ಅಗತ��ಾ��ೆ.
��ಎ೦� ಮತು� ಇ��ತರ ಸ೦�ೆ�ಗಳ� ಸ೦ಗ���ದ ಸ೦ಪನೂ�ಲಗಳ� �ಾವ�ಜ�ಕರ ���ಾ�ದು�, �ಾವ��ೇ
�ೕ�ಯ�� ಅದರ ದುಬ�ಳ�ೆಯು ಕೂಡ ಭ��ಾ��ಾರ ಎ����ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ಇದು ಭ��ಾ��ಾರ ತ�ೆ �ಾನೂನು
�ೇ�ದ೦�ೆ �ಾನೂ�ನ ��ಧ ಪ��ೆ�ೕದಗಳನ�ಯ ��ಾಹ� ಅಪ�ಾಧ�ಾ��ೆ.
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ಆ�ಾಯ �ೋ��ೆ ಮತು� ದುಬ�ಳ�ೆ�ಾ�ರುವ�ದ�ೆ� �ಾಕಷು� ಪ��ಾ�ೆಗ��ೆ. �ಾವ� ಮಧ�ಪ��ೇ�� �ೆ೦ಗಳ��ನ
ಹದ�ೆಟ� ಪ����ಯನು� ���ೊ�ಸಲು �ೋ� �ಾನು ಪ�ೇಪ�ೇ ತಮ�ನು� ಒ�ಾ��ಸುತ��ೇ ಬ೦�ದ�ರೂ ಈವ�ೆಗೂ
�ಾವ� �ಾವ ಕ�ಮವನು� �ೆ�ೆದು�ೊ೦�ಲ�. �ೆ೦ಗಳ�ರನು� ಪ����ಸುವ ಒಬ� ಸ೦ಸತ್ ಸದಸ��ಾ�, �ಾನು ತಮ�ೆ
ಮತು� ತಮ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಸೂಕ� ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ೦�ೆ ಮತು� ��ಎ೦� ಹಣ�ಾಸುಗಳ ಬ�ೆ�, ಅದರಲೂ�
��ೇಷ�ಾ� 2010ರ ನ೦ತರದ �ೕಡ�ಾದ ರ�ೕ� ಮತು� �ಾಸ�ವ ಆ�ಾಯ ರ�ೕ�ಗಳ �ೊ೦�ಾ��ೆಗಳ ಬ�ೆ�
ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಎ� ಆ�ಟ್ �ೆ ಆ�ೇ�ಸ�ೇ�ೆ೦ದು ಈಮೂಲಕ ಒ�ಾ��ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. ಇಲ��ದ��� ಈ �ಷಯದ ಬ�ೆ� �ಾನು
�ಾ��ಾ೦ಗದ ��ೆ�ೋಗುವ�ದು ಅ��ಾಯ��ಾಗುತ��ೆ.
ಈ ಕು�ತು ತಮ� ತಕಷ್ಣದ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ�����ಗಳನು� ��ೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ.
ತಮ� ��ಾ��,
�ಾ�ೕವ್ ಚ೦ದ��ೇಖರ್

��ೕ �ದ��ಾಮಯ�ನವರು
ಸ�ಾ�ನ� ಮುಖ�ಮ೦��ಗಳ�,
ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ
��ಾನ�ೌಧ, �ೆ೦ಗಳ�ರು

ಪ��ಯನು�:- ��ೕ �ಾಮ�೦�ಾ�ೆ��, ಸ�ಾ�ನ� �ಾ��ೆ ಸ�ವರು ಮತು� �ೆ೦ಗಳ�ರು ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು,
��ಾನ�ೌಧ, �ೆ೦ಗಳ�ರು
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