
��� �ೕ� �ವ�ಹ�ಯ��
ಸಹ��ತ�  �� ವ�� ಆಡ�ತದತ�
ಒಂ� ���
ಬದ���� �ವ ಹವ�ನದ��  ಮ���� ತ �ೕ�ನ ಆ�ರ�� ��� ರ �� ����� ಕಷ� ���.
ಅದರ��  ಭತ� , ಕ��  ಅ�� �� ��ಯ� �ಧ� �ಲ� . ಸ��ರ�ಂದ ಅವಶ� ಕ �ೕ�ನ �ಗ� ಹ�, �ತರ�,
�ವ�ಹ�ಯ��  ಸ��ರ�ಂ� �ಡ� �ಧ� �ಲ� �ಂ�� ಎಲ� �� ����ವ ��ರ. ಸ��ಯದ/
ಬಳ��ರರ ಸಹ��ತ� � ಬಹಳ ಬ��ಖ� �ದ ಜ��� �ಯ��  �ಘಟ�ಯ �ಲಕ �ೕ�ನ �ರ�u,
�ತರ�, �ವ�ಹ�ಯ��  �ಂ�ದ� �ತ�  ��� ರ�ದ �� ��ಯ� ಸಹ���ಗ��

ಸ��ರ� ಬಳ��ರರ/ ಸ��ಯದ �ತ�  ಬ� �ಖ� ���ಂ� ಮನ�� ಕ��ಟಕ �ೕ�ವ�
ಅ��ಯಮ� ೧೯೬೫ ��  ��� ಪ� �� [�� ೨೦೦೦]
�ೕ� ಬಳ��ರರ ಸಹ�ರ �ಘಗಳ��  �� ���ದರ
�ಲಕ ಅ��ತ�� �ೕಡ���. ಇದರ ಆ�ರದ
ಕ��ಟಕದ��  ಒ��  ೩೦೦೦ ಸಹ�� �ಘಗಳ��
ರ�ಸ���. ಇಂತಹ ಹಲ�� ಸಹ�� �ಘಗಳ��
ಭ��  �� �ವ�ಗ�  ಅ�ಯ��  ಬ�ವ �ಜ�ೕ�
�ಸಹ�, ಸಹ�ರ �ಘ ಮ��  ���ೕಡಮ��  ಸಹ�ರ
�ಘಗ� �ದ����. ಈ �ಘಗಳ �ಘದ
ಬ��ಖ� �ದ ಜ��� ��ದ �ೕ�ನ �ರ��,
�ತರ�, ���ಹ� �ೕ�ನ �ಲ�  ವ�� ����  ಇ�ೕ
�ಜ� ��  �ದ� �ಘಗ���.

�ಜ�� �ಸಹ��  �ೕ� ಬಳ��ರರ �ಘ� �ಂ�
ಅ�ಕ�� � ��ದ �ಘ�� �ವ�ಗ� �ಂದ ೮ �, �ೕ �ರದ�� �. ಈ �ಘದ �� �� � ���
�� ಮಗಳ��  ಒಳ�ಂ���  [�ಜ��, �ೕ��ರ,��� �ರ, �ಸಹ�� ] ೬೦೪ ��� ೕ�  ಅ�� ಕ��
ಪ� �ಶವ��  �ಂ�� ಮ��  ೧೩/೦೨/೨೦೦೧ �� ಸಹ�� �ಘಗಳ ���  ಅ� �ಂದ� ಆ�
೦೭/೦೧/೨೦೦೨ ಕ��ಟಕ �ೕ�ವ� �ಗಮ�ಂ�� ಪ� � ೨ ವಷ��� ��  ಒಪ� ಂದ [ಎಂ,ಒ,�] 
����� ��  ��� ಈ �ಘದ �� �� � ೬೩೬ ಅ�� ಕ��  �ತ�ದ� ��  ಅದರ��  ೫೭ ಮ�� �ತ��� �
�� ಪ� ��ಬ�  ಅ�� ಕ�� �ರ� ಈ �ಘ��  ಸದಸ� �� ೧೦೦% ಸದಸ� ತ�  �ಲ�  �ೕ��� � ��
ಸ��ಯ��  ೧೩ ಸದಸ� ��� � [ಅದರ��  ೧೨ ಅ�� ಕ�� ದರ� ೧ �ೕ�ವ� ಇ�����]

ಸ���ಂದ ��� [ಭ��  ಅ�� ಕ��  ಪ� ������  �� ��ರ] �ಲಕ ���ವ ಪ� � ಎಕ�� �
೪೮ ಇ��  ಅ�� ಕ��  �ತ�ಂದ � ೩೧೧೦೦ � ಗಳ��  �ಗ� �� ��ವ��ಂದ ೩.೨೯ ಲ�ಗಳ��
ಪ�� �� ಂ�ನ��  �ವ� ಇ��  ಬ�ವ ಬ�� ಯ��  ಆಢ�ತ �ಚ� ��  ಉಪ�ೕ����  ಇ�� � ��
�ಘದ ಕಟ� ಡ ಮ��  �ೕ�� �ವ�ಹ� �ಡ� � ೫.೦೯ ಲ� ಖ�� ��, ಭ��  �� ವ��ಂದ
೨.೬೫ ಲ� ಅ��ನ ಪ�� ಉ�ದ ೨.೪೪ ಲ�ಗಳ��  �ಘದ ಸದಸ� �� �ೕ��� �. �ಘದ �ವ�ಹ�
��� �ಂದ ಒಂ� ಮ��ಯ��  ��� �ೕ� ಪ� �ೕ �ಂಗ� � ೫೦೦ ಪ����  ಇ�� �.

�ೕ�ನ �ಲ�  �ಗ� ಹ�ಯ��  ಬಹಳ��  ಪ� ಗ� �����  ಪ� �ೕ ವಷ�� ತಪ� � ೨೦೦೪ �ಂದ �ೕ�ನ
�ಲ� ವ��  ವ�� ����  ಇ��  ೨೦೧೫ ರ ವ�� � ೧೬,೫೬,೦೦೦/- �ಗ� �ಸ��ದ �ತ� ದ��  �
೧೬,೧೮,೫೦೭/- � ಗಳ��  �ಗ� ��, ಸ��ರ��  ೬,೦೩,೬೬೬/- �ಗಳ��  ಕ�� �� � [ಪ��  ] ಉ�ದ
೧೦,೧೪,೮೪೧/- �ಗಳ��  ೫,೫೯,೨೧೫ ���ಗಳ �� �ಡ�� ����� �� ��ಗಳ ಅಳವ��
ಮ��  �ವ�ಹ� ���ದ��  ಖ�� ���� � ಉ�ದ ೪,೫೫,೬೨೬ �ಗಳ��  ಆಢ�ತ �ಚ� �� �
ಖ������ � [ಪ�� ]

ಭ��  �� ವ��ಂದ ೨೨೦೦೦೦೦ ಹಲ� �ಮ��ಗಳ��  ��ಳ� � ಅ��ನ  ಪ�� ಅದ��
ಸಮಥ��� ಬಳ��ಂ����.

� ನಮ�  �ಹವ��  ಇಂ��ತ� �. ನಮ�  �ೕ�ಗಳ��  ಒ�� , ನಮ�  ಮಕ� �� ಆ�ರ �ೕ�ತ� �. �ಮ



�ೕ�ನ �ಲ�  �ಗ� ಹದ ��ನ� ��ಷ����  �� �ತದ��  �� ಬಣ� ದ ರ�ೕ�ಗಳ��
ಅ�� ಕ��  �ತ�� �ೕ�ವ �ಲಕ �ಗ� �ಸ���� �. �ದಲ �ತದ��  ಹ�� ಬಣ� ದ ರ�ೕ� �ೕ� ೧೫
ದನದ ಸಮ�ವ�ಶ �ೕಡ��ತ� �,  ಎರಡ� �ತದ��  ಹಳ� ಬಣ� ದ ರ�ೕ� �ೕಡ��ತ� z,  �ರ�
�ತದ��  ��ಯ ೧೫ �ನ ಸಮ�ವ�ಶ �ೕ� �ಂ� ಬಣ� ದ ರ�ೕ� �ೕ��� � ��ಯ �ೕ�ನ �ಲ�
ಕಟ� � ಇದ� � ಎ��  ಸ��ಯ ಸದಸ� � ಮ�ಯ ಹ�� ರ �ೕ� �ಚ� �ೕ��� �, ಕಟ� � ಇದ�  ಪ�ದ��
��� ಕ� ಮ ���� �� �.

��ಧಪಟ�  �ತ�
ಕ�� ವ �ೕ�ನ
��ಯ��  �� �ಸ� ಕ
�ೕ� ಹಣ ಕ�� ದ ��ಂಕ,
ರ�ೕ� ���  �ತ� ವ��
ಬ�� �ಘದ ಸದ� �
ಮ��  ಅ�� ಕ�� �ರ�
ಇಬ� � ಸ� ���� � .

�ಘದ ಆಢ�ತವ��
�ೕ��ಳ� � �ೕ�ನ ಕರ
ವ�� �ಡ�
�ಯ�ದ�� ಮ��  ಹಣ �ಗ� ಹ��ರರ��  �ಮಕ ���ಳ� ��� . ಇಬ� �� ಪ� �ೕ �ಂಗ� ೭,೦೦೦
ಮ��  ೩,೫೦೦ � �ಬಳವ��  �ೕ� �, ಎ� ��  ಸಹ ಕಟ� ���� �.

�ಘ� ಪ� �ೕ �ಂಗ� ಸ�ಯ��  ನ�� ಸ�� ಬ��ದ��  �ದ� �ಚ� �ಸ� ಕದ��  ಸ�ಪ�� ಆ�
�ಂಗ� ಖ�� �ಚ� ದ ಬ��  ��� �ೕ��� � �� ಪ� � ವಷ�� �ಘದ �ಕ�  ಪ��ೕಧ�
��ಸ���� �.

ಅ�� ಕ��  ಪ� �ಶದ ಸಮ��  ಬ�ಹ�ಸ� ತಮ� � ��ನ ಅಳವ���ಂ���  ಸಮ��  ಇದ� ವ�
ಪತ� ��ನ �ಘ��  �� �ೕಡಬ�� ��ದಪಟ�  ಸ�� ಸದಸ�  ಪ��ರ �ಡ�� ಸಮ��
ಬ�ಹ�ಯ�ದ� ��  ಸ�� ಸದಸ� � ಬ�ಹ���� � .

ಈ �ದ� �ಘವ��  �ೕ� ಇತ� �ಘದವ� ಅಳವ���ಳ� � ಮ��ಷ� �, ���, �ಳ��,
�ಂ�ದ ೪೦೦ �ತ� ���ೕ��� g. �ೕ� �ವ�ಹ� ��� �ಘದ ಸದಸ� �� ಆ�ೕಗ� ��
����ದ ಯಶ�� � ��� ಮ��  ��ಧಪಟ�  ಮಕ� �� ಪ� �� �ರ�� ರ �ೕ���  ����
ಗ� ಂ�ಲಯವ��  ಸಹ �� ����� �� �.

ಮ�� ಂ� ಯಶ��  ���ೕ�ಮ��  �ೕ�ಬಳ��ರರ ಸಹ�� �ಘ� �ೕಂ� ಅ�ಕ�� ನ ಅ�� ಕ��
ಪ� �ಶದ��  ಬ�ತ� �. ಈ �ಘ� ಭ�� ವ��ಂದ ೧೦ �,�ೕ �ರದ�� z, ಈ�ಘದ ಒ��  ಪ� �ಶ�
೩೨೩.೮೩ ��� ೕ� ಇ��  ೪೩೯ ಅ�� ಕ�� �ರರ��  ೩ �� ಮಗಳ��  �ಂ��. ಈ �ಘದ ಸದಸ� � ೩೬೫
ಆ��, ಅದರ��  ೯೫ ಮ�� �ತ��� g. ಅದರ��  ೧೧ ಜನರ ಸ�����  [೧೦ ಅ�� ಕ��  ಪ� �ಶದ �ತ�
ಮ��  ೧ �ೕ�ವ� ಇ����� ] ಇ�� � ಈ �ಘ� ಸಹ ೨೭/೧೧/೨೦೦೦ �� �ಂದ� ಆ� ಕ��ಟಕ
�ೕ�ವ� �ಗನಮ�ಂ�� ೨೦/೦೭/೨೦೦೨ �� ಒಪ� ಂದ ���ಂ� �ೕ�ನ �ರ��, �ತರ� ಮ��
���ಹ� ಜ��� �ಯ��  ���ಂ� ಬ���  ಇ�.

ಈ �ಘ� ಸಹ �� ವ�� ಕ�� �� �ೕ�� �ಂ���  ಭ��  �� ವ��ಂದ ೩,೩೫,೦೯೦
�ಗಳ��  �� ಮ ���� �ಂದ ೩೦,೦೦೦/- ಮ��  ಧಮ�ಸ� ಳ �ಘ�ಂದ ೨೫,೦೦೦/- �� ಸದಸ� �ಂದ
೩,೩೩,೫೮೫ �ಗಳ��  ಪ���� �.

�ೕ�ವ� �ಲ�  ವ�� ೮೭,೦೦೦ ವ�� ೫೫,೮೦೦ ಸ��ರ��  ೨೯,೦೦೦ �ಮ�� �ವ�ಹ�� ೪,೦೦೦
ಉ��ಯ ���� �. �� ಮ ���� �ಂz೧೫೦೦೦೦/- ���ಹ� ಜ��� �ಯ��  ���ಂ�
ಬ���  ಇ�.

ಪ� �ೕ �ಂಗ� ತಪ� � ಸ�� ಸ� ಕ���� �� ��� ಬಗಹ���� �ಖ�  �ಯ�ವ�� . ಪ� �ೕ
ವಷ�� ���ಕ ಮ�ಸ� ಮ��  �ಕ� ಪ��ೕಧ�ಯ��  ����  ಇ�� �. ಕ��ಟಕ ಸ��ರದ �ೕಂ�
ಅ��ೕಕರಣದ �ೕಜ�ಯ��  ಪ���ಂ� � ೧.೬೩ �ೕ� ಹಣದ��  �ಲ���ಯ��  ಮ�ತ
ಇ�� �. ಓ�eg
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ಈ �ದ� �ಘವ��  �ೕ� ಇತ� �ಘದವ� ಅಳವ���ಳ� � �ಮ��, ೬೦ �ತ�
���ೕ��� �.

�ೕಂ� ಅ�ಕ��  ಆ��ೕಕರಣ �ೕಜ� ಅ� ಸ�ರ� ೧೧ �ೕ� ಬಳ��ರರ ಸಹ�� �ಘಗಳ ತಮ�
ಅ�� ಕ��  ಪ� �ಶ��  �ಲಗ��ಗ�� �ೕಜ� ತ�����, �ಮ�� ಅ��� ನ ����,
�ಣಮಟ�  ��ತ� ಣ ಹಣ�� �ವ�ಹ� ����  ಇ��  �ೕ�ನ �ಲ�  ವ�� �ಡ� ಮ��
�ವ�ಹ� ಜ��� � ��� �ಳ� � ಅ�ೕ ಆಸ�� ಯ��  �ಂ��.

�ೕ� ಬಳ��ರರ ಸಹ�� �ಘಗ� ���  ಉ�� ಹ�ಂದ �ಂ� �� ಸಹ��ತ�  �ೕ�ವ� �ವ�ಹ��
��� ಳ� � ಒಂ� ���  ಇ���  ಇ�� �.

ಸ��ರ� ಸಹ ���  ಗಮನಹ�ಸ���� �ಗದದ �� �ಘ��  ಜ��� � �ೕ�ದ� � �ಸ� ವ��
ಅ��� ನ��� �� ಲ� . �ಂ� ಮ��  ಭ��  ಅ�ಕ�� ಗಳ �ಮ�� �ೕಜ�ಯ ಅ�ಯ��  �ಘಗ��
���  ಜವಬ� � �ೕಡ�ಲ� . �ಘಗ� �ಮ�� ಕಳ� ಬ��  �� ���ದ��  �ತ�  �ೕ�ತ�ದ�
�ಜ�ದ ಅಥ�ದ��  �ೕಜ�ಯ��  ��� ೕಂ��� �, ���  �ಣಮಟ� ದ �ಮ��, �ವ�ಹ�
ಜ��� �ಯ�� , �ೕ�ನ �ಲ�  �ಗ� �ಸ� ���  ಆಸ��  �ೕ��� ದ� �. ಇ��  �ಂ�ದ� ಸ��ರ� ಈ
ಎರ� �ಘಗಳ ಬ��  ಮಹತ�  ��� �ಜ� ದ�� �ವ ಎ��  �ಘಗ�� �ಜ�ದ ಅಥ�ದ��  ಸಹ��ತ�
���ಂಡ� ಯಶ��  �ಧ� �ಂ�� ���ತ� �.

 �ತ� -�ಖನ: �ೕ�� ಅ���
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