ಬೆಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಷ

Bengaluru NavaNirmana Party
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಿನ್ನೆ ಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿ ಪಲ್ ಕಾರ್ಪಾರೇಶನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ , ೧೯೭೬ (ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ.ಎ) ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ , ಆಸಿಿ ಗಳ ಮೇಲೆ
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಸೆಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು, ತನ್ು ದೇ ಆದ ಆಸಿಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತಿ
ಸಾರ್ಾಜನ್ಸಕ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಾಹಿೀರಾತಿನ್ಸಂದ ಆದಾಯರ್ನ್ನು ಗಳಿಸುರ್ ಮೂಲಕ ಮೂಲ
ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಆಡಳಿತ ನ್ಡೆಸ್ಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಬದದ ವಾಗಿದೆ. ಬಂಗಳೂರು ಒಂದು
ಐಟಿ ಹಬ್ ಮತ್ತಿ ಬಳೆಯುತಿಿ ರುರ್ ಮಹಾನ್ಗರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನ್ಸರ್ಾಹಿಸ್ಲು
ಸಾಕಷ್ಟ್ ಆದಾಯರ್ನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲು ಅರ್ಕಾಶವಿದೆ. ಇದಕಾಾ ಗಿ ರಾಜಯ ಸ್ರಕಾರರ್ನ್ನು
ಅರ್ಲಂಬಿಸುರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯುರ್ ಅಗತಯ ವಿಲಿ . ಆದರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಆಡಳಿತ
ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಹದಗೆಟಿ್ ದೆ.
•

•

•

•

•

•

ಯಾವಾಗಲೂ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ , ಬಜೆಟ್ ಗೆಂತ ತೀರ ಕಡಿಮ್ಮ: 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ರೂ. 11,650 ಕೀಟಿ. ಆಸಿಿ ತೆರಿಗೆ, ಇತರ ಆದಾಯ
ಮತ್ತಿ ಸ್ಕಾಾರಿ ಅನ್ನದಾನ್ದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಭ್ರಿಸ್ಲು ಯೀಜಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತಿ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳು ಗುರಿಯಂದ ಗಮರ್ನಹಾವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿ ವೆ
ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ್ ತೀರಿಸುತಿ ದೆ.
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಹಸು ಕ್ಷ ೀಪ: ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಆದಾಯ
ಮತ್ತಿ ಶುಲಾ ಸಂಗರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತತವಾಗಿ ಕರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಸ್ರಕಾರದ ಮೇಲೆ
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಅರ್ಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಛಿ ಸ್ಲು ಉದೆದ ೀಷಪೂರ್ಾಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ
ತೀರುತಿ ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ರಾಜಯ ಸ್ರಕಾರಕೆಾ , ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಶಾಶಕರಿಗೆ
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ರ್ಯ ರ್ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಿ ಕೆಷ ೀಪ ಮಾಡಲು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ರೂ.೧೦,೦೦೦
ಕೀಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಛಿ ನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಬಜೆಟ್ ನ್ ವಿನ್ಸಯೀಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೂರಿಸ್ಲು
ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಟ್ರಾ ಕಟ ಗಳನ್ನನ ಕಡುವದರಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಯಿಲ್ಿ : ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಕಾರ
ಮತ್ತಿ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅನ್ಗತಯ ಪರ ವೇಶದಂದಾಗಿ, ಕರ್ಪಾರೇಟರ್ ಗಳ ಪರ ಕಾರ, ಕಂಟ್ರರ ಕ್
ಕಡುರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ರಿಗೆ ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ವಿಲಿ . ಎಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲಿ ವೊ, ಅಲ್ಲಿ
ಕಂಟ್ರರ ಕ್ ಹಣರ್ನ್ನು ದುರುಪಯೀಗಮಾಡಲು ಅನ್ನಕೂಲತೆ ಇರುತಿ ದೆ.
ಕಳಪೆ ಕಾಮಗರಿಗಳು: ಹೇಳಿ-ಕೇಳುರ್ರ್ರಿಲಿ ದ ಈ ಪರಿಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಿ , ಬಹಳ ರ್ರ್ಷಾ ಗಳಿಂದ
ಸ್ಮಸೆಯ ಗಳಾಗಿರುರ್ ರಸೆಿ ಕೆಲಸ್, ಕಸ್ ತೆರವು, ನ್ಸೀರಿನ್ ಚ್ರಂಡಿ ಅಥವಾ ರಸೆಿ ದೀಪ ಮುಂತಾದ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ ತಿೀರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುರ್ದು ಸ್ಹಜವಾಗಿದೆ.
ವಿವರಗಳಿಲ್ಿ ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕಕ -ಪತಾ : ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಪರಿಶೀಧಿತ ಲೆಕಾ ಪತರ ರ್ನ್ನು ಹೆಚ್ಛಚ ನ್
ವಿರ್ರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ದೆ ಅತಯ ಂತ ಉನ್ು ತ ಮಟ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಪರ ಸುಿ ತಪಡಿಸ್ಲಾಗುತಿ ದೆ.
ವಾರ್ಡಾ ಮಟ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚ್ಛಕೆ ಮತ್ತಿ ಖಚ್ಛಾನ್ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಅತಯ ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆಬ್್ಸೈಟ್್ನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಕ್ಟಾ ಆಡಾರ್ ಮತ್ತಿ ಕಂಟ್ರರ ಕ್ಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ವಿದೆ, ಆದರೆ
ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ್ದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಿರ್ರರ್ನ್ನು ಹೊಂದರುತಿ ವೆ.
ನಾಗರಿಕರಿೆಂದ ಮಹತವ ವಾದ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನ್ನನ ಮರೆರ್ಮಚಿಡಲಾಗದೆ: ಬಂಗಳೂರಿನ್
ರ್ನಗರಿಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿದಾದ ದರೂ, ಒಟ್ರ್ ರೆ ಬಜೆಟ್್ನ್ ವಿರ್ರವಾದ ಅಂಶಗಳು,
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ವಾರ್ಡ್ಾ ಾರು ಹಂಚ್ಛಕೆ, ಖಚ್ಛಾನ್ ವಿರ್ರಗಳು ಮತ್ತಿ ಒಪಪ ಂದಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಹೆಚ್ಛಚ ನ್
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಂಗಳೂರಿನ್ ರ್ನಗರಿಕರಂದಗೆ ಹಂಚ್ಛಕಳುು ವುದಲಿ .
ಕಳಪೆ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧನೆ: ಆಯಾ ಹಣಕಾಸು ರ್ಷಾಗಳು ಪೂಣಾಗಂಡ ಒಂದು ರ್ಷಾದ
ನಂತರವೂ ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧಿತ ಖಾತೆಗಳು ಲಭ್ಯ ವಾಗುತಿಿ ಲಿ . ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈ ಕಾಯಾದಲ್ಲಿ
ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 2010 ರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧ್ನೆ ನ್ಡೆದಲಿ .
ಹಣಕಾಸಿನ್ ದುರುಪಯೀಗಕಾಾ ಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಟಿೀಕಿಸಿದಾದ ಗ್ಯಯ , ಸಿಎಜಿ
ಆಡಿಟ್ ರ್ರದಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿಲಿ .
ರ್ಮಹಿತ ಮತ್ತು ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳ ಕರತೆ: ಆರ್ಥಾಕ ವಿವೇಕ ಮತ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಗೆ, ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ದ
ಸ್ರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನು ಳಗಂಡ ಉತಿ ಮ ರ್ಯ ರ್ಸೆಥ ಯು ಅತಯ ಗತಯ ವಾಗಿವೆ. ಆಸಿಿ ತೆರಿಗೆ
ಪಾರ್ತಿಸ್ಲು ಬದಧ ವಾದ ಆಸಿಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತಿ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ತಿಸಿದಾದ ರೆ
ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಇಲಿ . ಅತಯ ಗತಯ ವಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೇ
ಇಲಿ ವಾಗಿವೆ.

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯ ಹಣಕಾಸು ನಿವಾಹಣಾ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗೆ ಬಿಎನ್ ಪಿಯ
ಪಾ ಣಾಳಿಕ್
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಉತಿ ಮ ಹಣಕಾಸು ನ್ಸರ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಬಿಎನ್ಸ್ಪಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ
ಬದಧ ವಾಗಿದೆ:
•

•

•

ತಂತಾ ಜ್ಞಾ ನದ ಬಳಕ್ಯ ಮೂಲ್ಕ ಉತು ಮ ಡೇಟ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳು:
ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಸ್ಮೀಕೆಷ ಗಳ ಮೂಲಕ
ನ್ಗರದ ಎಲಾಿ ಆಸಿಿ ಗಳ ಪಟಿ್ ಯನ್ನು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದಧ ಪಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಟಿ್ ಯನ್ನು
ಪರ ತಿರ್ಷಾ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ನ್ಸರ್ಾಹಿಸ್ಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಿ ನ್ವಿೀಕರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಬಸಾಾ ಮ್,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ .ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಮುಂತಾದ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಬಳಿ ಇರುರ್ ಮಾಹಿತಿಯಂದಗೆ ತಾಳೆ
ಮಾಡಲಾಗುರ್ದು. ಇದರಿಂದ ಅಸಿಿ ಗಳ ಬಗೆೆ ನ್ಸಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುರ್ದಲಿ ದೇ, ಪರ ತಿ
ಆಸಿಿ ಯನ್ನು ಆದಾಯ ಸಂಗರ ಹದ ವಾಯ ಪಿಿ ಗೆ ತರುರ್ದಕೆಾ ಸ್ಹಾಯವಾಗುತಿ ದೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸಂಗಾ ಹ: ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ
ಮಾಹಿತಿಯು, ಶುಲಾ ಪಾರ್ತಿಮಾಡುತಿಿ ರುರ್ರ್ರು ಮತ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುರ್ರ್ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ
ಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲು ನೆರವಾಗುತಿ ದೆ. ಡಿೀಫಾಲ್ ರ್್ಗಳನ್ನು ಪತೆಿ ಹಚ್ಚ ಲು ಮತ್ತಿ ದಂಡರ್ನ್ನು
ಒಳಗಂಡಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣರ್ನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲು ವೃತಿಿ ಪರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗಳನ್ನು ನೇಮಸ್ಲಾಗುವುದು.
ಆಸಿಿ ಗಳು, ಸ್ಾ ತ್ತಿ ಗಳು, ವಾಹನ್ ನ್ಸಲುಗಡೆ ಸ್ಥ ಳಗಳು, ವಾಣಿಜಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳು ಇತಾಯ ದ ವಿವಿಧ್
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಛಚ ನ್ ಮಟ್ ದ ಆದಾಯರ್ನ್ನು ನ್ಸಧ್ಾರಿಸ್ಲು ಮತ್ತಿ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲು ರ್ಯ ರ್ಸಿಥ ತ
ವಿಧಾನ್ರ್ನ್ನು ಬಳಸ್ಲಾಗುವುದು.
ಉತು ಮ ಬಜೆಟ್ ಪಾ ಕಿಾ ಯೆ: ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಶಾಸ್ಕರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರ
ನ್ಸಯಂತರ ಣರ್ನ್ನು ಸಾಧಿಸುರ್ ಪರ ಯತು ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕರತೆಯ ಬದಲು ಸ್ಣಣ
ಹೆಚ್ಚಚ ರ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿದಧ ಪಡಿಸ್ ಲಾಗುರ್ದು. ವಾರ್ಡ್ಾಗಳ ನ್ಸಜವಾದ ಅರ್ಶಯ ಕತೆಯ ಬಗೆೆ
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ಯಾವುದೇ ಆಲೀಚ್ನೆಯಲಿ ದೆ ಟ್ರಪ್-ಡೌನ್ಸ ವಿಧಾನ್ರ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳುು ರ್ ಬದಲು,
ವಾರ್ಡಾ ಮಟ್ ದ ಬಜೆಟ್್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ರ್ ರೆ ಬಜೆಟ್ ನ್ನು ನ್ಸಮಾಸ್ಲಾಗುವುದು.
ಉತು ಮ ಲೆಕಕ ಪತಾ ವಯ ವಸ್ಥೆ : ‘ಡಬಲ್ ಎಂಟಿರ ಅಕಂಟಿಂಗ್’ ಆಧಾರಿತ, ಗಣಕಿೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು
ನ್ಸರ್ಾಹಣಾ ರ್ಯ ರ್ಸೆಥ ಯ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ರ್ನ್ನು ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ
ಗಮನ್ಸಸ್ಲಾಗುರ್ದು. ವಾರ್ಡಾ ಮಟ್ ದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತಿ ಖಚ್ಚಾ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು ನ್ಸೀಡಲು
ಲೆಕಾ ಪತರ ರ್ಯ ರ್ಸೆಥ ಯನ್ನು ರಚ್ಛಸ್ಲಾಗುರ್ದು. ಇದರಿಂದ, ವಾರ್ಡಾ ಸ್ಮತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ
ನ್ಸೀಡಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರರ್ನು ಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮಯಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗ ಲೆಕಕ ಪತಾ ನ್ನನ , ಆಡಲ್ಲತ ವರದಿಗಳನ್ನನ ಸಿದಧ ರ್ಮಡುವುದು ಮತ್ತು
ಅಡಿಟ್ ರ್ಮಡಿಸುವುದು: ಅಕಂಟಿಂಗ್ ರ್ಷಾ ಮುಗಿದ ೩ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಲೆಕಾ ಪತರ ಗಳನ್ನು ಸಿದಧ ಪಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು ಹಾಗ್ಯ ವೃತಿಿ ಪರ ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧ್ಕ ಸಂಸೆಥ ಯಂದ
ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾದ ಸ್ಮಯದೊಳಗೆ ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧ್ನೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ರ್ಷಾ
ಮುಕಾಿ ಯಗಂಡ ೬ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಶೀಧಿತ ಮತ್ತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕನ್ಸಿ ಲ್ ಅನ್ನಮೀದಸಿದ
ಲೆಕಾ ಪತರ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಾಜನ್ಸಕ ರ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಅದಲಿ ದೇ, ಉತಿ ಮ ನ್ಸಯಂತರ ಣ
ಮತ್ತಿ ನ್ಸರ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧ್ರ್ನ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನು ಸಾಥ ಪಿಸ್ಲಾಗುವುದು.
ಆದಾಯ / ಖಚ್ಛಾನ್ ಬಗೆೆ ನ್ಸಗಾ ಇಡಲು ಅಡಳಿತ ರ್ರದಗಳನ್ನು ಪರ ತಿ ತಿಂಗಳೂ
ಸಿದಧ ಪಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು.
ವೃತು ಅಹಾತೆ ಪಡೆದವರ ನೇಮಕ: ಯಾವುದೇ ಲೆಕಾ ಪತರ ರ್ಯ ರ್ಸೆಥ ಯು ಅದನ್ನು ನ್ಸರ್ಾಹಿಸುರ್
ಜನ್ರಷ್್ ೀ ವಿಶಾಾ ಸಾಹಾವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ, ಲೆಕಾ ಪತರ ರ್ಯ ರ್ಸೆಥ ಯನ್ನು ನ್ಸಮಾಸ್ಲು ಮತ್ತಿ
ನ್ಸರ್ಾಹಿಸ್ಲು, ಸ್ಾ ತಂತರ , ಅಹಾ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಭ್ವಿೀ ಲೆಕಾ ಪತರ ಗಾರರನ್ನು
ನೇಮಸಿಕಳು ಲಾಗುವುದು.
ನಾಗರಿಕರೊಡನೆ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಾಕತೆ: ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ ತಮಮ ಹಣರ್ನ್ನು ಹೇಗೆ
ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುರ್ ಹಕಿಾ ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ, ಒಟ್ರ್ ರೆ ಲೆಕಾ ಪತರ ಗಳ ಮತ್ತಿ
ವಾರ್ಡಾ ಮಟ್ ದ ಲೆಕಾ ಪತರ ಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾದ ಉನ್ು ತ ಮಟ್ ದ
ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ಪರ ಸುಿ ತಪಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ವಾರ್ಡಾ ಸ್ಮತಿಗಳಮೂಲಕ, ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ
ಲೆಕಾ ಪತರ ಗಳು, ಕಾಯಾಗಳು ಮತ್ತಿ ಕೈಗಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು ನ್ಸೀಡುರ್
ರ್ಯ ರ್ಸೆಥ ಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
****************
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