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ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಾಂಶ 

ಹಿನ್ನೆಲನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾ ರದಲ್ಲಿ  ಹರ್ ್ನ ೊಂದರ್ ೇ ಹಣ ರ್ನಸು ಆಯೇಗವು  ( ಇಎಫ ಸಿ)  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿ ತ್ತ ೇಯ 
ತ್ದುು ಪಡಿಯ ಪರಮಿತ್ಗಳನ್ುನ ಆಧರಿಸಿ 2000-05ರ ಅವಧಿಗ  ಮೊದಲ ಮಧಯ ಮನವಧಿ ವಿತ್ತ ೇಯ 
ಯೇಜರ್ ಯನ್ ುನ ( ಎೊಂ ಟಿಎಫ ಪಿ)  ಜನರಿಗ  ತರುವ ಮ್ ಲಕ ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ಸುಧನರಣ  ಮತುತ  
ರ್ ್ ರೇಢೇ ಕರಣ ಗಳಿಗ  ಆದಯತ   ನಿೇಡಲನ ಯಿ ತು. ಈ ಮಧಯ ಮನವಧಿ ವಿತ್ತ ೇಯ ಯೇಜರ್ ಯು  ಆವತಾಕ   
ವನ ರ್ಷಾಕ ದನ ಖಲ ಯನಯಿ ತಲ ದಿ  ಯೇಜರ್ ಯಲ್ಲಿ  ನಿಗದಿಪ ಡಿಸಿದ ವಿತ್ತ ೇಯ ಗುರಿಗಳು ಮತುತ  
ರ್ನಯಾನಿೇತ್ ಗಳು  ವನ ರ್ಷಾಕ ಆಯವಯ ಯ ತಯನರಿರ್ ಗ  ಒತನ ತ ಸ ಯನದವು.  ಕರ್ನಾಟಕವು  
ಮಧಯ ಮನವಧಿ ವಿತ್ತ ೇಯ ಯೇಜರ್ ಗ  ಶನ ಸನ್ಬದಧ  ಆಧನರವನ್ ು ನ ಒದಗಿಸಲು ವಿತ್ತ ೇಯ ಜವನಬ್ನು ರಿ  
ರ್ನಯಿ ದ ಯನ್ುನ ಜನರಿಗ  ತೊಂ ದ ಮೊದಲ ರನಜಯ ವನ ಗಿದ . ( ಸ ಪ ಟೊಂಬರ್ 2002) . ಈ ರ್ನಯಿದ ಯು ,  
ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ಸಿಿ ರತ  ಮತುತ  ಸಹಿಷ್ುುತ ಯನ್ುನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ,  ರನಜಸವ ಹ ಚ್ಚಳವ ನ್ುನ  ಸನ ಧಿಸುವ  
ಮ್ ಲಕ ಸನಮನಜಿ ಕ ಮತುತ ಭೌತ್ ಕ ಮ್ ಲಸೌ ಕಯಾ ಮತುತ  ಮನನ್ವ ಅಭಿವೃದಿಧಯನ್ುನ  
ಉ ತತ ಮಗ ್ಳಿಸಲು ಇರುವ ವನ ಯಪಿತ ಯನ್ುನ ಹ ಚಿಚಸುವ, ವಿ ತ್ತ ೇಯ  ರ್ ್ ರತ ಯನ್ುನ ಕಡಿಮೆ ಮನ ಡುವ,  
ವಿತ್ತ ಯ ರ್ನಯಾನಿೇತ್ ಯ ಪರಿ ಣ ನಮ ರ್ನರಿ ನಿವಾಹಣ    ಮತುತ  ವಿವ ೇಕಯುತ ಋಣ  ನಿವಾಹಣ  ಗ  
ಇರುವ ಅಡಿಿ ಗಳನ್ುನ ಸನಲ ಗಳ ಮತುತ  ರ್ ್ ರತ ಗಳ ಮೆೇಲ್ಲ ನ್ ಮಿತ್ಗಳ ಮ್ ಲಕ ತ ್ಡ ದು ಹನಕುವ  
ಮತುತ  ಮಧಯೊಂತ ರ ವಿತ್ತ ೇಯ ಕಟುಟಪನಡುಗಳ ಅನ್ುಸರಣ  ಯ ಮ್ ಲಕ ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ವಯ ವಹನರಗಳಲ್ಲಿ  
ಹ ಚಿಚನ್ ಪ ನರದರ್ಾ ಕತ ಯನ್ು ನ ಸನ ಧಿಸುವ ಗ ುರಿಯನ್ುನ ಹ ್ೊಂದಿದ . 

ರ್ರದಿ 
ಈ ವರದಿಯು ಕ ರ್ನ ಾಟಕ ಸರ್ನ ಾರದ 3 1  ಮನ ರ್ಚ ಾ 2020 ರ್ ೆ  ರ್ ್ ರ್ ಗ ್ ೊಂ ಡ ವಷ್ಾದ ಪರಿಶ   ೇ ಧಿತ  
ಲ ಕೆಪತರಗಳ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ  ,  ರನಜಯ  ಸರ್ನಾರದ ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ವಿಶ ಿ ೇಷ್ ಣ ನತ ಮಕ ಸಮಿೇಕ್ಷ ಯನ್ು ನ   
ಒದಗಿಸುತತ ದ . ವರದಿಯನ್ುನ ರ್ನ ಲುೆ ಅಧನಯ ಯಗಳಲ್ಲಿ  ವಿರ್ನಯ ಸಗ ್ ಳಿಸಲನಗಿದ . 
ಅಧ್ಾಾರ್ 1 - ಅರ್ಲನ ೋಕನ: ಈ ಅಧನಯ ಯವು ವರದಿಯ ಆಧನರ ಮತುತ ವಿಧನನ್ವನ್ುನ  
ವಿವರಿಸುತತ ದ  ಮತುತ ಸರ್ನಾರಿ ಲ ಕೆಪತರಗಳ ರಚ್ರ್ , ಆಯವಯ ಯ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳು, ಪರಮುಖ ಸ್ಚ್ಯ ೊಂಕಗ ಳ  
ಆದಯೊಂ ತ ವಿತ್ತ ೇಯ ವಿಶ ೇಿಷ್ ಣ   ಮತುತ  ರ್ ್ ರತ  / ಹ ಚ್ಚಳ ಸ ೇರಿದೊಂತ  ರನಜಯ ದ ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ಸಿಿತ್ ಯ  
ಅವಲ ್ೇಕನ್ವನ್ುನ ಒ ದಗಿಸುತತ ದ . 
ಅಧ್ಾಾರ್ 2 - ರಾಜ್ಾದ ಹಣಕಾಸು ರ್ಾರ್ಹಾರ: ಈ ಅಧನಯ ಯವು ರನಜಯ ದ ಹಣ ರ್ನಸು ಲ ಕೆಗಳ  
ಆಧನರದ ಮೆೇಲ   ರನಜಯದ ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ವಯ ವಹನರಗಳ ವಿಶನ ಲ ದೃರ್ಷಟರ್ ್ ೇನ್ವನ್ುನ  
ಒದಗಿಸುವುದರ ್ೊಂದಿಗ   ಹಿೊಂದಿನ್ ವಷ್ಾರ್ ೆ  ಹ ್ೇ ಲ್ಲಸಿದೊಂತ  ಹ ಣ ರ್ನಸಿನ್ ಸಮಗರತ ಯಲ್ಲಿ ನ್  ಪರಮುಖ  
ನಿಣ ನಾಯಕ ಬದಲನ ವಣ ಗಳನ್ುನ,  2015-16 ರಿೊಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ ಒಟ್ ನಟರ  
ಪರವೃತ್ತ ಗಳನ್ುನ, ರನಜಯ ದ ಋಣ ಚಿತರಣ ಮತುತ ಸನವಾಜನಿಕ ಲ ಕೆದ ಪರಮುಖ ವಯ ವಹನರಗಳನ್ು ನ   
ವಿಶ ಿ ೇರ್ಷಸುತತ ದ . 
ಅಧ್ಾಾರ್ 3 - ಆರ್ರ್ಾರ್ ನಿರ್ಯಹಣನ:  ಈ ಅಧನಯ ಯವು ರನಜಯ ದ ಧನ್ ವಿನಿಯೇಗ ಲ ಕೆ ಗಳನ್ು ನ  
ಆಧರಿಸಿದ  ಮತುತ  ರನಜಯ  ಸರ್ನಾರದ ಧನ್ವಿ ನಿಯೇಗ ಮತುತ  ಹೊಂಚಿರ್ ಯ ಆದಯತ  ಗಳನ್ು ನ  
ಪರಿಶೇಲ್ಲ ಸುತತ ದ . ಇದು ಸನೊಂ ವಿ ಧನ ನಿಕ ನಿಬೊಂಧರ್ ಗ ಳಿೊಂದ ವಿಚ್ಲ ನ್ಗಳ ಬಗ ೆ ವ ರದಿ ಮನಡುತತ ದ  ಮತುತ  
ಪನ ರದರ್ಾಕತ ಯ ಮೆೇಲ   ಪರಿಣ ನಮ  ಬೇ ರುವ ಸಮಸ ಯ ಗಳನ್ುನ ಪರಧನ ನ್ವನ ಗಿ ತ ್ೇ ರಿಸುತತ ದ . 
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ಅಧ್ಾಾರ್ 4 - ಲನಕಕಪತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ನಿರ ಪಣನ: ಈ ಅಧನಯ ಯವು ಪರಸಕತ 
ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ , ವಿವಿಧ ಹಣ ರ್ನಸು ನಿಯಮಗಳು, ರ್ನಯಾವಿಧನನ್ಗಳು ಮತುತ  ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳಿ ಗ  ರನಜಯ 
ಸರ್ನಾರದ ಇಲನಖ ಗಳ ಅನ್ುಪನ ಲರ್ ಯ ಅವಲ ್ ೇಕನ್ ಮ ತುತ  ಸಿಿತ್ಯನ್ುನ ಒ ದಗಿಸುತತ ದ . 
ಲ  ಕೆಪರಿಶ   ೇ ಧರ್ನ  ಅೊಂ ರ್ಗಳ ಸಮರ್ಾರ್ ಗ  ಹಲ ವನ ರು ಆಕ ರಗಳಿೊಂ ದ ಸೊಂ ಗರಹಿಸಲ ನ ದ ಹ ಚ್ುಚವ ರಿ  
ದತನತ ೊಂರ್ದ ಅನ್ುಬೊಂಧಗಳನ್ುನ  ಸಹ ವರದಿಯು ಒಳಗ ್ೊಂಡಿದ . ಆಯು  ಪನರಿಭನ ರ್ಷಕ ಪದಗಳ 
ಪಟಿಟಯನ್ು ನ ವರದಿಯ ರ್ ್ರ್ ಯ ಲ್ಲಿ  ನಿೇಡಲನ ಗಿದ .  

ಲನಕಕ ಪರಿಶನ ೋಧನ್ನರ್ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳು 
 

ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿ 
ರನಜಯ ದ ವಿತ್ತೇಯ  ಸಿಿ ತ್ಯನ್ುನ  ರನಜಸವ ಹ ಚ್ಚಳ, ವಿತ್ತ ೇಯ ರ್ ್ ರತ , ಮತುತ ರನಜಯ ದ ಒಟ ುಟ ಆೊಂತರಿಕ  
ಉ ತಪನ್ನರ್ ೆ  ಬ್ನಕ್ರ ಇರುವ ಋಣದ ಅನ್ುಪನತ   ಎೊಂ ಬ ಮ್ ರು ಪರಮುಖ ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ಪರಮಿತ್ಗಳನ್ು ನ  
ಆಧರಿಸಿ  ರ್ ್ೇ ಡಲನ ಗುತತ ದ . 
2015-1 6ರಿೊಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ರನಜಯ ವು ರನ ಜಸವ ಹ ಚ್ಚಳವನ್ುನ  ದನ ಖಲ್ಲಸಿದ . 2019-
20ರಲ್ಲಿ  ರನಜಸವ ಹ ಚ್ಚಳವು `1, 185 ರ್ ್ ೇಟಿಯರ್ಷಟತುತ .  ಕಳ  ದ ಐದು ವಷ್ಾಗಳ ಲ್ಲಿ  ವಿತ್ತ ೇಯ 
ರ್ ್ ರತ ಯನ್ುನ  ರನಒ ಆೊಂಉ ದ ಶ ೇಕಡ ಮ್ ರರ ಒಳಗ  ನಿಯೊಂತ್ ರಸುವಲ್ಲಿ  ರನಜಯ ವು ಸಫಲವನ ಗಿದ .  
2019-20ರಲ್ಲಿ  ವಿತ್ತ ೇಯ ರ್ ್ ರತ ಯು ಶ  ೇಕಡನ  2 .25 ರರ್ಷಟತುತ . 
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ , ರನಜಯ ದ ಬ್ನಕ್ರ ಇರುವ ಋಣ ವು ರನಒ ಆೊಂಉ ದ ಶ ೇಕಡ 17.54 ರಿೊಂದ 19.86 ರ 
ನ್ಡುವ  ಉ ಳಿದಿದುು , ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತ್ತ ೇಯ ಜವನಬ್ನು ರಿ ರ್ನಯೆು  2002 ರಲ್ಲಿ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ರನಒ ಆೊಂಉ ದ ಶ ೇಕಡನ 2 5 ರ ಪರಮನಣ ಕ್ರೆೊಂತ ಲ್  ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ  . 

( ಅಧನಯ ಯ 1) 

ರಾಜ್ಾದ ಹಣಕಾಸು ರ್ಾರ್ಹಾರ 
ಹಿೊಂದಿನ್ ವಷ್ಾರ್ ೆ  ಹ ್ೇ ಲ್ಲಸಿದರ  2019-20ರಲ್ಲಿ  ರನಜಯ  ಸರ್ನಾರ  ತನ್ನ ರನಜಸವ ಸಿವೇ ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಶ ೇ ಕಡ  
6.34ರಷ್ುಟ ಹ ಚ್ಚಳ ದನ ಖಲ್ಲಸಿದ . 
ರನಒ ಆೊಂಉ ರ್ ೆ   ರನಜಯ ದ ತ ರಿಗ  ಆ ದನ ಯದ ಅನ್ುಪನತ ವು 2015-16ರಲ್ಲಿ  ಶ ೇಕಡ 7.23 ರರ್ಷಟದುು   
2019-20ರಲ್ಲಿ  ಶ ೇ ಕಡ 6.02ರ್ ೆ  ಇಳಿದಿದ . ಸವೊಂತ  ತ ರಿಗ  ಆದನಯವು ರನಜಸವ ಸಿವೇ ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಪರಮುಖ  
ಭನಗದ ( ಶ ೇಕಡ 5 8) ರ್ ್ ಡುಗ  ನಿೇಡಿದ . ತ ರಿಗ ಯೆೇತ ರ ಆ ದನ ಯದ ರನಜಸವ ಸಿವೇಕೃತ್ಗಳ ಅನ್ ು ಪನ ತವು 
2015-16ರಲ್ಲಿ ದು  4.5 1 ರಿೊಂದ 2019-20ರಲ್ಲಿ  ಶ ೇಕಡ 4.38 ರ್ ೆ  ಇಳಿದಿದ . ರನಒ ಆೊಂಉ ರ್ ೆ   ಅದರ  
ಅನ್ುಪನತ ವು ಅತಯ ಲಪ ವನಗಿತ ುತ (2019-20ರಲ್ಲಿ  ಶ ೇಕಡ 0.45 ), ಇದು ತ ರಿಗ ಯೆೇತ ರ ಆದನಯವನ್ು ನ  
ಸಜುುಗ ್ ಳಿಸುವ ಅಗತಯ ವನ್ು ನ ಸ ್ ಚಿಸುತತ ದ . 2019-20ರ್ ೇ ಸನ ಲ್ಲನ್ ಪೊಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಸೊಂ ಸ ಿ ಗಳು 
( ಪಿಆರ್ ಐ)  ಮತುತ  ನ್ಗರ ಸಿ ಳಿೇಯ ಸೊಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ( ಯುಎಲ ಬ)  ರ್ನಯಾಕ್ಷಮತ  ಅನ್ುದನನ್ವ ನ್ ುನ 3 1 
ಮನರ್ಚ ಾ 2 020 ರ ಅೊಂತಯ ದವರ ಗ  ಭನ ರತ ಸರ್ನಾರವು  ಬಡುಗಡ  ಮನಡಿ ಲಿ . 

ರಾಜ್ಸವ ವನಚ್ಚ 
ಸನಮನನ್ಯ  ಸ ೇವ ಗಳು ಮತುತ ಆರ್ಥಾಕ ಸ ೇವ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ ವ ಚ್ಚವು  ಹಿೊಂದಿನ್ ವಷ್ಾರ್ ೆ  ಹ ್ೇ ಲ್ಲಸಿದ ರ  
ಕರಮವನ ಗಿ 14 ಮತುತ 9 ರಷ್ುಟ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯನ್ುನ ದನ ಖಲ್ಲಸಿದರ , ಸನಮನಜಿ ಕ ಸ ೇವ ಗಳ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯು  
ಶ ೇಕಡ ಎರಡುರಷ್ುಟ ಕಡಿಮೆ ಯನಗಿದ  . ರನಜಸವ ವ ಚ್ಚದ  ಎೊಂ ಭತ ತ ರಡು ರ್ತನ ೊಂರ್ವು  ಸೊಂಬಳ, ಸಿ ಳಿೇಯ  
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ಸೊಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಹೊಂಚಿರ್ , ಬಡಿಿ ಪನ ವತ್, ಪಿೊಂಚ್ಣಿ , ಸಹನಯಧನ್ಗಳು, ಆಡಳಿತನ ತಮಕ ವ ಚ್ಚಗಳು, ಅನ್ುದ ನನ್-

ಸಹನಯ ಮತುತ  ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ರ್ ರವಿನ್ ಮೆೇಲ್ಲ ನ್ ಬದಧ  ವ ಚ್ಚವನ್ುನ ಒಳಗ ್ೊಂ ಡಿತುತ . ಹಿೊಂದಿನ್ ವಷ್ಾರ್ ೆ  
ಹ ್ೇ ಲ್ಲಸಿದರ  ಈ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ  ಸಹನಯಧನ್ಗಳ ವ ಚ್ಚವು  ಶ  ೇಕಡನ  1 4 ರಷ್ುಟ ಹ ಚನಚಗಿದ . 
ವನಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ಟ 
2019-20ರ್ ೇ ಸನಲ್ಲ ನ್ಲ್ಲಿ  ಒಟ ುಟ ವ ಚ್ಚದಲ್ಲಿ   ಬೊಂಡವನಳ ವ ಚ್ಚದ ಪನ ಲು ( ಶ ೇಕಡ 18 .5 2)   ಹಿೊಂದಿ ನ್  
ವಷ್ಾರ್ ೆ  ( ಶ ೇಕಡನ 19.24)  ಹ ್ೇ ಲ್ಲಸಿದರ  ಶ ೇಕಡನ 0.72ರಷ್ುಟ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ  . ಆದನಗ್ ಯ , 
ನಿಖರವನ ಗಿ  ಬೊಂಡವನಳ ವ ಚ್ಚ ವು `45 3 ರ್ ್ ೇಟಿಗಳಷ್ುಟ ಹ ಚನಚಗಿದ . ಕೊಂಪನಿಗಳು / ನಿಗಮಗಳ ಲ್ಲಿ  31  
ಮನರ್ಚ ಾ 2020 ರಲ್ಲಿ ದು ೊಂತ    ಹ್ ಡಿರ್ ಯಿ ೊಂದ ಬರುವ ಪರತ್ಫ ಲವು  ತ್ೇ ರನ ಕಡಿಮೆಯಿ ದ . (`5 3.64  
ರ್ ್ ೇಟಿ). ಹ್ ಡಿರ್ ಯಲ್ಲಿ  ನ್ಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರುವ ಕೊಂಪನಿಗಳು / ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ  ಹ್ ಡಿರುವ `41,989  
ರ್ ್ ೇಟಿಗಳು ( ಶ ೇಕಡನ 62)  ಸ ೇರಿದ . 
ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಹನ ಣನಗಾರಿಕನಗಳು 
ಈ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ  ಹಸಿರು ತ ರಿಗ  ಉ ಪಕರ ಸೊಂಗರಹ `14.55 ರ್ ್ ೇಟಿ ಮತುತ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ವ ಚ್ಚವನ್ು ನ  
(`0.14 ರ್ ್ ೇಟಿ) ಹಸಿರು ತ ರಿಗ  ನಿಧಿಗ  ವಗನಾಯಿಸಲನ ಗಿಲಿ . ಅಲಿ ದ  `268.45 ರ್ ್ ೇಟಿ ವ ಚ್ಚವನ್ ು ನ  
ಅರಣ ಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಿಧಿಗ  ವಗನಾಯಿ ಸದಿರುವುದು ರನ ಜಸವ ವ ಚ್ಚವ ನ್ುನ ಅಧಿಕವನಗಿ ಹ ೇಳಿದೊಂತ ನಗಿದ  .  
ಖನತರಿ ವಿಮೊೇಚ್ರ್ನ ನಿಧಿಯನ್ುನ ಪುನ್ಶ ಚೇತ ನ್ಗ ್ಳಿಸಲನ ಗಿಲಿ . 
ಋಣ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ 
ರನಜಯ ದ ಒಟ ುಟ ಹಣ ರ್ನಸಿನ್ ಹ ್ಣ  ಗನರಿರ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಮುಕತ  ಮನರುಕಟ್ ಟ ಸನಲ ಗಳು ಪರಮುಖ ಪನ ಲನ್ು ನ  
ಹ ್ೊಂ ದಿವ  ( ಶ ೇ 5 9). 2019-20ರಲ್ಲಿ  (`24,510 ರ್ ್ ೇಟಿ) ರನಜಯ ರ್ ೆ  ಲಭಯ ವಿರುವ ನಿವವಳ ಸ ನಲ ವು  
ಹಿೊಂದಿನ್ ವಷ್ಾರ್ ೆ  ಹ ್ೇ ಲ್ಲಸಿದರ  ಶ ೇಕಡ  3 8ರಷ್ುಟ ಹ ಚನಚಗಿದ . 2018-19 ಮತುತ  2019-20 ರ  
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ , ರನಜಸವ ಸಿವೇಕೃತ್ಗ   ಬಡಿ ಿ ಪನ ವತ್ಯ ಹ ್ರ ಯು ಹದಿರ್ನಲ ೆರ್ ಯ ಹಣ ರ್ನಸು  
ಆಯೇಗವು ಶಫನ ರಸು ಮನಡಿದ  ಶ ೇಕಡನ 9.15 ನ್ುನ   ಮಿೇರಿದ . 
ನಗದು ಶಿಲ್ುಕ  
ಮನರುಕಟ್ ಟ ಸನ ಲಗಳ ಹ ಚ್ಚಳದಿೊಂದನ ಗಿ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ  ರ ನಜಯ ದ ನ್ಗದು ಶ ಲುೆ ಶ ೇಕಡನ 5 7 ರಷ್ುಟ ಹ ಚನಚಗಿದ . 

( ಅಧನಯ ಯ 2 ) 

ಆರ್ರ್ಾರ್ ನಿರ್ಯಹಣನ 
2019-20ರಲ್ಲಿ  ಒಟ ುಟ `2, 63,804.67 ರ್ ್ ೇಟಿಗಳ ಆಯವಯ ಯ ಅವರ್ನರ್ ದಲ್ಲಿ  `2, 33 ,978.23 
ರ್ ್ ೇಟಿಗಳ ವ ಚ್ಚ ಮನಡಲನ ಗಿದ .  ಇದು `29,826.44 ರ್ ್ ೇಟಿ ಗಳ  ( ಶ ೇಕಡ 11 ) ಅವರ್ನರ್  ವ ಚ್ಚ  
ಮನಡದಿರುವಿ ರ್ ಯಲ್ಲಿ  ಫಲ್ಲತವನ ಗಿ ಇದು ಪ್ರಕ ಆಯವಯ ಯಕ್ರೆ ೊಂತ  ಶ ೇಕಡ 29.35 ರಷ್ುಟ  ಹ ಚನಚಗಿದುು ,  
ಆಯವಯ ಯದ ರ್ನಯಾಗತಗ ್ ಳಿಸುವಿರ್  ಮತುತ  ಮೆೇಲ್ಲ ವಚನರಣ  ಯ ಅಸಮಪಾಕ ನಿಯೊಂತ ರಣವನ್ುನ  
ಸ್ಚಿಸುತತ ದ . 
ಪರಸಕತ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ , ಶ ೇಕಡನ 5 1 ರಷ್ುಟ ಉ ಳಿತನಯವನ್ುನ ಅಧಯಪಾ ಣ   ಮನಡಿ ಲಿ . ನಿಯೊಂತ ರಣನ ಧಿರ್ನರಿಗಳು  
ಹೊಂಚಿರ್ ಯ ಶ ೇಕಡ 4 6ರಷ್ುಟ ಉ ಳಿತನಯರ್ ೆ ಪರಧನನ್ ಮಹನಲ ೇಖನ ಪನ ಲ ರಿಗ  ( ಲ .ಮತುತ  ಹ.)  ವ ಚ್ಚ ದ  
ವಯ ತನ ಯ ಸಗಳಿಗ  ವಿವರಣ  ಯನ್ುನ ನಿೇಡಲ್ಲಲ ಿ . 
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ಮಹಿಳನ ಉ ದ ು ೇಶ ತ ಆಯವಯಯ ದನ ಖಲ ಗಳು ರ್ ೇವಲ ಲ್ಲೊಂ ಗ ಘಟಕವನ್ುನ ಹ ್ೊಂ ದಿರುವ  
ಯೇಜರ್ ಗಳಿಗ  ಮಿೇಸಲ್ಲಟಟ ಹೊಂಚಿರ್ ಯನ್ ುನ ಪರಮನಣಿ ೇಕರಿಸಿ ದ . ಹಿೊಂದಿನ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ  ಗ ಮನ್  
ಸ ಳ  ದಿದು ರ್,  ಲ್ಲೊಂಗ-ಪರತ ಯೇ ಕ್ರಸದ ಮನಹಿತ್ಯ ರ್ ್ ರತ  ಮ ುೊಂದುವ ರ ದಿದ . 
ಪನ ರಸ ಿ ಟಿಕ್ಸ್  ಮತುತ ಆರ ್ೇಾಟಿಕ್ಸ ್ ಪರಮನಣಿ ೇಕರಣ ರ್ ್ ೇರ್ ಾ ಗಳ ತರಬ್ ೇತ್ ರ್ ೇೊಂದರಗಳು, ಕ್ಷೇರ ಭನಗಯ  
ಯೇಜರ್ ಯಡಿ ಶನ ಲ ಗ  ಹ ್ೇಗುವ ಎಲ ನಿ  ಮಕೆಳಿಗ  ಪೌ ರ್ಷಿ ರ್ನೊಂರ್ದ ಮಟಟವನ್ುನ ಹ ಚಿಚಸಲು  ಹನಲ ು  
ಸರಬರನಜು ಮನಡುವುದು ಮು ೊಂತ ನದ ಸರ್ನಾರದ ಮಹತವ ದ ನಿೇತ್  ಉ ಪಕರಮಗಳು ,  ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ಪ್ವಾಸಿದಧ ತನ  ಚ್ಟುವಟಿರ್ ಗಳನ್ ುನ ಪ್ ಣ ಾಗ ್ಳಿಸದ ರ್ನ ರಣ ಈ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ  ಈಡ ೇರಲ್ಲಲಿ . 
21 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ ಪ್ರಕ ಆಯವಯ ಯದ ಮ್ ಲಕ ಪಡ ದ `340.97 ರ್ ್ ೇಟಿಗಳು ಅನ್ಗತಯ ವನ ಗಿತುತ   
ಮತುತ  2 4 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ  ಪಡ ದ  `10,21 7.37 ರ್ ್ ೇಟಿಗಳು ಅಗತಯ ಕ್ರೆೊಂತ  ಹ ಚನಚಗಿತುತ . 
48 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ  ಮನಡಿ ದ ಹಣ ದ ಪುನ್ವಿಾಯೇಗವು ಅನ್ುಚಿತವನ ಗಿದ . ಇದರ ಪರಿಣ ನಮ ವನ ಗಿ 
ಅವರ್ನರ್ ವು ಬಳರ್ ಯನಗದ   ಉ ಳಿದಿದ  ಅರ್ವನ ಅವರ್ನರ್ ಕ್ರೆೊಂತ  ಹ ಚ್ುಚ ವ  ಚ್ಚವನಗಿದ . 
2012-1 3 ರಿೊಂದ 2017-18ರ ಅವಧಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ `2, 409.53  ರ್ ್ ೇಟಿ ಹ ಚ್ುಚವರಿ ವ ಚ್ಚವನ್ು ನ  
ಸೊಂವಿಧನ ನ್ದ 205 ರ್ ೇ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಕರಮಬದಧ ಗ ್ಳಿಸಬ್ ೇರ್ನಗಿದ . 
ವಿತ್ತ ೇಯ ಸ್ಚ್ಕಗಳನ ದ ರನಜಸವ ಹ ಚ್ಚಳದ  ಮೆೇಲ   ಪರಿಣ ನಮ ಬೇರುವ ರನಜಸವ / ಬೊಂಡವನಳ  
ವಿಭನಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  `28.73 ರ್ ್ ೇಟಿ ಮೊತ ತ ವನ್ುನ ತ ಪನ ಪಗಿ ವಗಿೇಾಕರಿಸಲನ ಗಿದ . 

( ಅಧನಯ ಯ 3) 

ಲನಕಕಪತ್ರಗಳ  ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ನಿರ ಪಣನ 
201 6-20ರ ಅವಧಿ ಯಲ್ಲಿ , 10 ಸರ್ನಾರಿ ಕೊಂಪನಿಗಳು / ನಿಗಮಗಳು 31  ಮನರ್ಚ ಾ 2020ರ್ ೆ  
ರ್ ್ ರ್ ಗ ್ ೊಂಡ ವಷ್ಾರ್ ೆ  ಸರರ್ನರ ದ ಅನ್ುದನನ್ದಲ್ಲಿ  ಗ ಳಿಸಿದ ಬಡಿಿ ಯನ್ುನ (`803.99 ರ್ ್ ೇಟಿ)  
ಹಣ ರ್ನಸು ಇಲನಖ  ನಿೇಡಿರುವ ಸ್ಚ್ರ್ ಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವನ ಗಿ ಸ ರ್ನಾರಿ ಖನತ ಗ  ಸೊಂದನ ಯ  
ಮನಡಿ ರಲ್ಲಲಿ . 
2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಖಜ ನರ್ ಯಿೊಂ ದ ಪಡ ದ  2, 109 ಸೊಂಕ್ಷಪತ  ಸನದಿಲ ನವರು ಬಲುಿ ಗಳಲ್ಲಿ   426 
ಬಲುಿ ಗಳು ( ಶ ೇಕಡನ 20) ಎನ  ಡಿಸಿ ಬಲುಿ ಗ ಳ ಸಲ್ಲಿ ರ್ ಯನಗದ   ಬ್ನಕ್ರ ಉ ಳಿದಿವ . ಹದಿರ್ನಲ ುೆ  
ಇಲನಖ ಗಳು `25 ಲಕ್ಷ ಅರ್ವನ ಅದಕ್ರೆೊಂತ ಹ ಚಿಚನ್ ಮೊತತ ದ ಅನ್ುದನನ್ವನ್ು ನ ಬಡುಗಡ  ಮನಡಿ ರುವ  
ಸೊಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಸೊಂ ಬೊಂಧಿಸಿದ ಮನಹಿತ್ಯನ್ುನ ನಿೇಡಿಲ ಿ . 
ವ ೈಯಕ್ರತಕ ಠ ೇವಣಿ ( ಪಿಡಿ)  ಖನತ ಗಳಲ್ಲಿ  ದ ್ಡಿ  ಮೊತತ ದ ಹಣ ವನ್ುನ ಉ ಳಿಸಿರ್ ್ಳುುವುದು, ನಿರ್ಷೆಿ ಯ 
ವ ೈಯಕ್ರತಕ ಠ ೇವಣಿ ಖನತ ಗಳನ್ುನ ಮುಚ್ಚದಿರು ವುದು, ಅೊಂತಹ ನಿರ್ಷೆಿಯ ವ ೈ ಯಕ್ರತಕ ಠ ೇವ ಣಿ   
ಖನತ ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ ಶಲ ುೆಗಳನ್ುನ ಸಮನ್ವಯಗ ್ಳಿಸದಿರು ವುದು ಮತುತ  ವ ಚ್ಚ ಮನಡದ ಶಲ ುೆಗಳನ್ುನ ಸೊಂಚಿತ 
ನಿಧಿಗ  ವಗನಾಯಿಸದಿರುವುದು ಶನ ಸನ್ಬದಧ  ಹಣ ರ್ನಸು ನಿಯೊಂತ ರಣ ತತವಗಳಿಗ  ವಿರುದಧ ವನ ಗಿದ   

( ಅಧನಯ ಯ 4) 
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ಅಧ್ ಯಾಯ-1: ಅವಲ   ೋ ಕನ 

1.1 ಪೀಠಿಕೆ 

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕರ್ಯಾಟಕ ರಯಜ್ಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ವರದಿಗೆ ಆಧ್ಯರ, 
ವಿಧ್ಯನ್ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ರ್ನಾಹಿತ್ವಯಗಿರನವ ದತಯತಂಶದೆ ಂದಿಗೆ ಸರ್ಯಾರಿ ಲೆಕಕಗಳ ವಿರ್ಯಾಸ, ಆಯವಾಯ 
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳು, ಪ್ರಮನಖ ಸ ಚ್ಾಂಕಗಳ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಸ ೂಲ ವಿಶೆಲೇಷಣೆ ಮತ್ನತ ರ್ ೆರತ/ೆಹೆಚ್ಚಳಗಳನ್ ು 
ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ರಯಜ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಸಿೂತಿಯ ಅವಲೆ ೇಕನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ತದೆ. 

1.2 ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ 

 ಸಯಮಯಜಿಕ ಸ ಚ್ಕಗಳು 
ಕರ್ಯಾಟಕವು ಭೌಗೆ ೇಳಿಕ ವಿಸಿತೇಣಾದಲ್ಲಲ ಭಯರತ್ದ ಆರರೆ್ಯ ಅತಿ ದೆ ಡಡ ರಯಜ್ಾವಯಗಿದನು (1,91,791 
ಚ್ದರ ಕ್ರ.ಮೇ), ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಾೆಯ ಪ್ರರ್ಯರ ಎಂಟರ್ೇೆ ದೆ ಡಡ ರಯಜ್ಾವಯಗಿದೆ. ರಯಜ್ಾದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಾೆಯನ 6.11 
ರ್ ೆೇಟಿಯಿದನು (2011 ರ ಜ್ನ್ಗಣತಿ) 2001-11ರ ದಶಕದಲ್ಲಲ ಸನಮಯರನ ಶೆೇಕಡಯ 16ರಷನು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 
ದಯಖಲ್ಲಸಿದ.ೆ ಬಡತ್ನ್ ರೆೇಖ್ಗೆಿಂತ್ ರ್ಳೆಗಿರನವ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಾೆಯನ ಅಖಿಲ ಭಯರತ್ದ ಸರಯಸರಿ 21.90ರ್ಕೆ 
(2011-12) ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ ೆಶೆೇಕಡಯ 20.901ರಷ್ಟುದ.ೆ 2001-11ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಸಯಕ್ಷರತಯ ಪ್ರಮಯಣವು 
ಶೆೇಕಡಯ 66.64ರಿಂದ 75.36ರೆ್ಕ ಏರಿದೆ. ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲ 30 ಜಿಲೆಲಗಳು ಮತ್ನತ 176 ತಯಲ ಲಕನಗಳಿವ.ೆ 

 ಆರ್ಥಾಕ ಸ ಚ್ಕಗಳು 
ಮಯರನಕಟ್ೆು ದರದಲ್ಲಲ 2019-20ರಲ್ಲಲರಯಜ್ಾದ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ುವು (ರಯಒಆಂಉ) `16,99,115 
ರ್ ೆೇಟಿಗಳಯಗಿದನು, ಹಿಂದಿನ್ ವಷಾಕ್ರಕಂತ್ ಶೆೇಕಡಯ 10.02ರಷನು ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ್ ವಷಾರ್ೆಕ 
ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ ೆ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಕೃಷ್ಟ, ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ ಮತ್ನತ ಸೆೇವಯ ಕ್ೇೆತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ರಯಒಆಂಉ 
ಕರಮವಯಗಿ ಶೆೇಕಡ 7.7, ಶೆೇಕಡ 5.9 ಮತ್ನತ ಶೇೆಕಡ 11.5ರಷನು ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ.  
ರಯಜ್ಾದ ತ್ಲಯ ಒಆಂಉ ರಯಷ್ಟರೇಯ ತ್ಲಯ ಒಆಂಉ `1,50,927ರ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಯಗಿ `2,53,444 ಆಗಿತ್ನತ. 
ಪ್ರಸಕತ ಬೆಲಯೆಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ರ್ನವವಳ ತ್ಲಯ ಆದಯಯವು ದೆೇಶದ ಸರಯಸರಿ `1,35,050ರೆ್ಕ2 ಪ್ರತಿಯಯಗಿ 
`2,31,246 ಆಗಿತ್ನತ (ಮಯರ್ಚಾ 2020 ರಲ್ಲಲದುಂತೆ-ಆರ್ಥಾಕ ಸಮೇಕ್,ೆ ಕರ್ಯಾಟಕ ಸರ್ಯಾರ, 2019-
20). ರಯಜ್ಾರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಯಮಯನ್ಾ ಮತ್ನತ ಆರ್ಥಾಕ ದತಯತಂಶವನ್ನು ಅನ್ನಬಂಧ-1.1ರಲ್ಲಲ 
ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ. 

1.2.1 ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ 
ರಯಜ್ಾದ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ುವು ಒಂದನ ರ್ನದಿಾಷು ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ಗಡಿಗಳ ಒಳಗೆ 
ಉತಯಪದಿಸಲಯದ ಹಯಗ  ಅಧಿಕೃತ್ವಯಗಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟು ಅಂತಿಮ ಸರಕನ ಮತ್ನತ ಸೆೇವಗೆಳ ಮಯರನಕಟ್ೆು 
ಮೌಲಾವಯಗಿದೆ. 
ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ವಿಭಯಗಿೇಯ ರ್ ೆಡನಗೆಗಳಲ್ಲಲನ್ ಬದಲಯವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಾಮಯಡಿರ್ ೆಳುುವುದನ ಬಹಳ 
ಮನಖಾವಯಗನತ್ತದೆ. ಏರೆ್ಂದರ ೆ ಅವು ಆರ್ಥಾಕತಯೆ ಬದಲಯಗನತಿತರನವ ರಿೇತಿಯನ್ನು ಸ ಚಿಸನತ್ತವೆ. 
ಆರ್ಥಾಕ ಚ್ಟನವಟಿರ್ೆಯನ್ನು ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ಕೃಷ್ಟ, ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ ಮತ್ನತ ಸೇೆವಯ ವಿಭಯಗಗಳಿಗೆ 
ಅನ್ನರ ಪ್ವಯಗಿ ಪ್ಯರರ್ಮಕ, ದಿವತಿೇಯ ಮತ್ನತ ತ್ೃತಿೇಯ ವಿಭಯಗಗಳಯಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಯಗಿದೆ, ಪ್ರಸಕತ 
                                                           
1ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅನ್ವಯ 
2೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ತಲಾ ಆದಾಯ ಮತತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ನ್ಡತವಿನ್ ವ್ಯತ್ಾಯಸವ್ು `೯೬,೧೯೬ ಆಗಿತತು. 
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ಬೆಲಗೆಳಲ್ಲಲ ರಯಷ್ಟರೇಯ ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಾದ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ುದ ವಯಷ್ಟಾಕ ವೃದಿಿಯ ಪ್ರವೃತಿತಗಳನ್ನು 
ಕೆ ೀಷ್ುಕ-1.1ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಪ್ರಸಕತ ಬೆಲ ೆಮತ್ನತ ಸಿೂರ ಬೆಲಗೆಳಲ್ಲಲ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ು 
ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಾದ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ುದ ವೃದಿಿಯ ದರವನ್ನು ನ್ಕ್ಷೆ-1.1ರಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ುಕ-1.1: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಕೆೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 
ವರ್ಷ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಭ ಯರತದ ಒಟ್ಟು ಆಂ ತರಿಕ 
ಉತಪನನ* (ಕ   ೋಟಿ `ಗಳಲ್ಲಿ) 

1,37,71,875 1,53,91,665 1,70,98,304 1,89,71,234 2,04,42,233 

ವೃ ದ್ಧಿ ಯ ದ ರ 
(ಶ ೋಕ ಡಯ ವಯರಟ) 

10.46 11.76 11.09 10.95 7.75 

ರಯಜ್ ಾದ ಒಟ್ಟು ಆಂ ತರಿಕ 
ಉತಪನನ# (ಕ   ೋಟಿ `ಗಳಲ್ಲಿ) 

10,45,168 12,09,136 13,57,579 15,44,399 16,99,115 

ವೃ ದ್ಧಿ ಯದ ರ (ಶ ೋಕ ಡಯ ವಯರಟ) 14.36 15.69 12.28 13.76 10.02 

ಆಕರ :*ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅೊಂಕಿಗಳು -ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2019-20 ಕನಾಿಟಕ ಸಕ್ಾಿರ 
# ರಯಒಆಂಉದ ಅಂಕ್ರಗಳು ಅಂಕ್ರ ಅಂಶ ಮತ್ನತ ರ್ಯಯಾಕರಮ ಅನ್ನಷ್ಯಾನ್ ಸಚಿವಯಲಯದ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಲ 31.07.2020ರಂದನ  
ಇದುಂತೆ. 

ನ್ಕ್ಷ-ೆ1.1: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ 

 

ಮೇಲ್ಲನ್ ರ್ ೆೇಷುಕ ಮತ್ನತ ನ್ಕ್ಯೆಲ್ಲಲ ರ್ಯಣಿಸಿದಂತ,ೆ ಪ್ರಸಕತ ದರಗಳು ಮತ್ನತ ಸಿೂರ ದರಗಳಿಗಿಂತ್ 
ಕರ್ಯಾಟಕದ ಒಆಂಉದ ವೃದಿಿಯ ದರವು ರಯಷರದ ವೃದಿಿಯ ದರಕ್ರಕಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಆದರ , 
2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಇದನ ಐದನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಲ ಅತ್ಾಂತ್ ಕಡಿಮ ವೃದಿಿಯದರವನ್ನು ದಯಖಲ್ಲಸಿದೆ. 

ನ್ಕ್ಷೆ-1.2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಯಗಿರನವಂತೆ 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರವರಗೆಿನ್ ಐದನ ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ, ರಯಒಆಂಉ ರ್ಕೆಕೃಷ್ಟ ಮತ್ನತ ರ್ೈೆಗಯರಿರ್ಯ ಕ್ೇೆತ್ರಗಳ ಸಯಪ್ೆೇಕ್ಷ ಪ್ಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಸವಲಪಮಟಿುಗೆ ಇಳಿರ್ೆ 
ಕಂಡನ ಬಂದರ , ಸೆೇವಯ ಕ್ೇೆತ್ರದ ಸಯಪ್ೆೇಕ್ಷ ಪ್ಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಅಲಪ ಮಯತ್ರ ಏರಿರ್ೆ ಕಂಡನಬಂದಿದೆ. 
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ಪ್ರಸಕಿ ದರದಲ್ಲ ಿಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ ಪ್ರಸಕಿ ದರದಲ್ಲ ಿರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ

ಸಿಿರ ದರದಲ್ಲ ಿಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ ಸಿಿರ ದರದಲ್ಲ ಿರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ
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ನ್ಕ್ಷೆ : 1.2 ರಾಒಆಂಉಕೆೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೆ ಡಟಗೆಯಲ್ಲಿನ್ ವಯತ್ಯಯ (2015-16 ಮತ್ಟಿ 2019-20) 

 
ಆಕರ :ಆರ್ಥಿಕ ಮತತು ಅೊಂಕಿ ಅೊಂಶಗಳ ನಿದೀೆಿಶನಾಲಯ, ಕನಾಿಟಕ ಸಕ್ಾಿರ 

ಆದರ , ಹಿಂದಿನ್ ವಷಾರ್ಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯಗ, ಇದನ ವಿಭಿನ್ು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆ ೇರಿಸನತ್ತದೆ. ನ್ಕ್ಷೆ-1.3ರಲ್ಲಿ 
ರ್ಯಣನವಂತೆ 2019-20ರಲ್ಲಲ, ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ ಮತ್ನತ ಸೆೇವಯ ಕ್ೇೆತ್ರಗಳ ವೃದಿಿಯ ದರದಲ್ಲಲ ಇಳಿರ್ ೆ ಕಂಡನ 
ಬಂದಿದನು ಕೃಷ್ಟ ಕ್ೇೆತ್ರದಲ್ಲಲ ಗಣರ್ಯಹಾ ಏರಿರ್ ೆಕಂಡನ ಬಂದಿದೆ. 

ನ್ಕ್ಷೆ 1.3: ರಾಒಆಂಉ ದಲ್ಲಿವಿಭಾಗೀಯ ಬಳೆವಣಿಗೆ 
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2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

ಕೃಷ್ಟ 3.16 7.25 23.76 3.69 7.68

ರ್ೆೈಗಯರಿರ್ೆ 10.82 18.51 10.72 10.15 5.91

ಸೆೇವೆಗಳು 16.56 15.28 11.45 16.21 11.51

3.16

7.25

23.76

3.69

7.6810.82

18.51

10.72

10.15

5.91

16.56
15.28

11.45

16.21

11.51

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

( 
ಶೆೇ
ಕಡ
ಯವ
ಯರಿ
ನ್ಲ್ಲ
ಲ)

ಕೃಷ್ಟ ರ್ೆೈಗಯರಿರ್ೆ ಸೆೇವೆಗಳು



31 ಮಾರ್ಚಿ 2020ಕ್ೆೆ ಕ್ೆೊನೆಗೆೊೊಂಡ ವ್ರ್ಿದ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕ್ಾಸಿನ್ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಲಕೆೆಪರಿಶೆ ೀಧನಾ ವ್ರದಿ 

4 

 

2019-20ರಲ್ಲಲ ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ವಿಭಯಗಿೇಯ ರ್ೆ ಡನಗೆಯನ್ನು ನ್ಕ್ಷ-ೆ1.4ರಲ್ಲಿ ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ. 
ನ್ಕ್ಷೆ-1.4: 2019-20 ರಲ್ಲಿ ರಾಒಆಂಉ ಕೆೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೆ ಡಟಗೆ 

 

1.3 ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವಯವಹಾರಗಳ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ ವರದ್ಧಗ ೆಆಧಾರ ಮತ್ಟ ಿಅನ್ಟಸರಿಸಿದ 
ಮಾಗಗ 

ರಯಜ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ವಾವಹಯರಗಳ ಲಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು(ಎಸ ಎಫ ಎಆರ್) ಭಯರತ್ದ 
ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ ಅನ್ನಚ್ಛೆೇದ 151(2)ರ ಪ್ರರ್ಯರ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಸಲ್ಲಲಸಲಯಗಿದ,ೆ ಈ ಅನ್ನಚ್ಛೆೇದದ 
ಅನ್ವಯ ರಯಜ್ಾದ ಲೆಕಕಪ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಯರತ್ದ ಲೆಕಕರ್ನಯಂತ್ರಕರನ ಮತ್ನತ ಮಹಯ 
ಲಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕರ ವರದಿಯನ್ನು ರಯಜ್ಾದ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಮನಂದೆ ಇಡಲನ ಕರಮ ತೆಗದೆನರೆ್ ಳುಲನ 
ಅನ್ನವಯಗನವಂತೆ ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಾಪ್ಯಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಸಲಯಗನವುದನ. 
ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಮಹಯಲೆೇಖ್ಯಪ್ಯಲರನ (ಲೆಕಕ ಮತ್ನತ ಹಕನಕದಯರಿ) ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ರ್ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಲ ರ್ಯಯಾ 
ರ್ನವಾಹಿಸನವ, ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ನತ ಉಪ್ ಲೆಕಕಗಳನ್ನು ರ್ನವಾಹಿಸನವ ಜ್ವಯಬಯುರಿಯಿರನವ, ಖಜಯರೆ್ಗಳು, 
ಕಚೆ್ೇರಿಗಳು ಮತ್ನತ ಇಲಯಖ್ೆಗಳು ಸಲ್ಲಲಸನವ ಲೆಕಕಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ನತ ಭಯರತಿೇಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬಯಾಂಕ್ ರ್ನಂದ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ವಿವರಣಯ ಪ್ಟಿುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷಾ ರಯಜ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕಕಗಳು ಮತ್ನತ ಧನ್ವಿರ್ನಯೇಗ 
ಲೆಕಕಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನತಯತರೆ, ಈ ಲೆಕಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಮಹಯಲೆೇಖ್ಯಪ್ಯಲರನ (ಲಕೆಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್) 
ಅವರನ ಸವತ್ಂತ್ರವಯಗಿ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ ಮಯಡನತಯತರೆ ಮತ್ನತ ಭಯರತ್ದ ಲೆಕಕರ್ನಯಂತ್ರಕರನ ಮತ್ನತ ಮಹಯ 
ಲಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕರನ ಈ ಲಕೆಕಗಳನ್ನು ದೃಢೇಕರಿಸನತಯತರ.ೆ 
ರಯಜ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕಕಗಳು ಮತ್ನತ ಧನ್ವಿರ್ನಯೇಗ ಲೆಕಕಗಳು ಈ ವರದಿಗೆ ಮನಖಾ ಆಕರವಯಗಿದೆ 
ಇತ್ರ ಮ ಲಗಳು ಈ ರ್ಳೆಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೆಂಡಿವೆ. 
 ವಿತಿತೇಯ ಪ್ರಮತಿಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರಕೆ್ೇಪ್ಣೆಗ ೆ ಪ್ರತಿಯಯಗಿ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಆದಾತೆಗಳನ್ನು, ಹಯಗೆಯೆೇ 

ಅನ್ನಷ್ಯಾನ್ದ ಪ್ರಿಣಯಮರ್ಯರಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ್ ರ್ನಯಮಗಳ ಮತ್ನತ ರ್ನಗದಿತ್ 
ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನ್ಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ್ ಮಯಡಲನ ರಯಜ್ಾದ ಆಯವಾಯ; 

 ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಮಹಯಲೆೇಖ್ಯಪ್ಯಲರನ (ಲಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್) ಅವರನ ನ್ಡಸೆಿದ ಲಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಯ 
ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳು; 

 ವಿವಿಧ ಸರ್ಯಾರಿ ಇಲಯಖ್ಗೆಳು ಮತ್ನತ ಸಂಸೊಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಇತ್ರ ಹಣರ್ಯಸನ ದತಯತಂಶಗಳು; 
 ರಯಒಆಂಉದ ಮಯಹಿತಿಮತ್ನತ ಕರ್ಯಾಟಕ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ 

ರ್ನದೆೇಾಶರ್ಯಲಯದಿಂದ ಪ್ಡೆದ ರಯಜ್ಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇತ್ರೆ ಅಂಕ್ರಅಂಶಗಳು; 
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11%

ಕೃಷ್ಟ

ರ್ೆೈಗಯರಿರ್ೆ

ಸೆೇವೆಗಳು

ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ 
ತೆರಿಗೆಗಳು/ಸಹಯಯಧನ್ಗಳು
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 ಹದಿರ್ಯಲಕರೆ್ಯ ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೇಗದ ಶಿಫಯರಸನಗಳು; 
 ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿತಿತೇಯ ಜ್ವಯಬಯುರಿ ರ್ಯಯೆು 2002 
 ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ಮಯಗಾಸ ಚಿಗಳು. 

1.4 ಸಕಾಗರಿ ಲೆಕೆಗಳ ವಿನಾಯಸ 

ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಲೆಕಕಗಳನ್ನು ಮ ರನ ಭಯಗಗಳಲ್ಲಲ ವಿಂಗಡಿಸಲಯಗಿದೆ: 

ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ 202 ರೆ್ೇ ಅನ್ನಚ್ಛೆೇದದಪ್ರರ್ಯರ ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನ್ಸಭೆಯ ಉಭಯ ಸದನ್ಗಳಿಗೆ 
ಆಯವಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಯಗನವುದನ. ‘ವಯಷ್ಟಾಕ ಹಣರ್ಯಸನ ವಿವರಣಯ ಪ್ಟಿುಯನ' ಮನಖಾ 
ಆಯವಾಯ ದಯಖಲೆಯಯಗಿದನು ಇದನ ರ್ೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 
 ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು ತೆರಿಗ ೆಆದಯಯ, ತೆರಿಗಯೆೆೇತ್ರ ಆದಯಯ, ರ್ೇೆಂದರ ತೆರಿಗ ೆ/ ಸನಂಕಗಳಲ್ಲಲನ್ 
ಪ್ಯಲನ ಮತ್ನತ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ಅನ್ನದಯನ್ಗಳನ್ನು ಹೆ ಂದಿವೆ.. 

 ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು, ಭೌತಿಕ ಅರ್ವಯ ಆರ್ಥಾಕ ಸವತ್ನತಗಳ ಸೃಷ್ಟುಯಲ್ಲಲ ಫಲ್ಲತ್ವಯಗದ ಸರ್ಯಾರದ ಎಲಲ 
ಖಚ್ನಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಿರನತ್ತದೆ. ಇದನ ಸರ್ಯಾರಿ ಇಲಯಖ್ೆಗಳ ಸಯಮಯನ್ಾ ರ್ಯಯಾ 
ಚ್ಟನವಟಿರ್ಗೆಳು ಮತ್ನತ ವಿವಿಧ ಸೆೇವಗೆಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ವೆಚ್ಚ, ಸರ್ಯಾರವು ಮಯಡಿದ ಸಯಲದ ಮೇಲ್ಲನ್ 
ಬಡಿಡ ಪ್ಯವತಿಗಳು ಮತ್ನತ ವಿವಿಧ ಸಂಸೊಗಳಿಗ ೆ ರ್ನೇಡಲಯಗನವ ಅನ್ನದಯನ್ಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ (ರ್ಲೆವು ಅನ್ನದಯನ್ಗಳು ಸವತ್ನತಗಳ ಸೃಷ್ಟುಗ ೆಮೇಸಲಯಗಿದುರ  ಸಹ). 

 ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೆಂಡಿರನತ್ತವೆ: 

ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿ

•ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನತ ಬಂಡವಯಳ ಲಕೆಕ, ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಋಣ ಮತ್ನತ ಸಯಲಗಳು ಹಯಗ 
ಮನಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಯಲ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ
೨೬೬(೧)ರ್ೆೇ ಅನ್ನಚ್ಛೆೇದದ ಅನ್ವಯ ಸಯೂಪಿಸಲಯದ ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ರ್ನಧಿ ಶಿೇಷ್ಟೇಾರ್ೆಯಡಿಯ
ಒಂದನ ರ್ೆ ರೇಢೇಕೃತ್ ರ್ನಧಿಯಯಗಿದೆ.

ಸಾದ್ಧಲಾವರಟ ನಿಧಿ

•ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ 267(2)ರ್ೆೇ ಅನ್ನಚ್ಛೆೇದದ ಅನ್ವಯ ಸಯೂಪಿಸಲಯದ ರಯಜ್ಾದ ಸಯದಿಲಯವರನ 
ರ್ನಧಿಯನ ರಯಜ್ಾಪ್ಯಲರ ವಶದಲ್ಲಲರನವ ಮನಂಗಡ ಹಣ ರ ಪ್ದ ಮೊತ್ತವಯಗಿದನು ಅರ್ನರಿಕ್ಷಿತ್ 
ಮತ್ನತ ಅರ್ನವಯಯಾ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಲ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಉತ್ತರಯನ್ನಮೊೇದರ್ೆಗೆ ಒಳಪ್ಟನು 
ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲನ ಮನಂಗಡವನ್ನು ರ್ನೇಡಲನ ಅವರಿಗೆ ಅವರ್ಯಶವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ತದೆ. 
ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಚಿತ್ ರ್ನಧಿಯಲ್ಲಲನ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಕ್ರರಯಯ ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಶಿೇಷ್ಟಾರ್ೆಗೆ ವೆಚ್ಚಹಯಕ್ರ 
ರ್ನಧಿಗೆ ಪ್ನನ್ಭಾತಿಾ ಮಯಡಲಯಗನತ್ತದೆ.

ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಲೆಕಕ

•ಸಣಣ ಉಳಿತಯಯಗಳು, ಭವಿಷಾ ರ್ನಧಿಗಳು, ಮೇಸಲನ ರ್ನಧಿಗಳು, ಠೆೇವಣಿಗಳು, ಅಮಯನ್ತ್ನತ 
ಮತ್ನತ ಇರಸಯಲನಗಳು ಮನಂತಯದ ಸಂಚಿತ್ ರ್ನಧಿಯ ಭಯಗವಲಲದ ರ್ೆಲವು ವಾವಹಯರಗಳ 
ಸಿವೇಕೃತಿ ಮತ್ನತ ವಿತ್ರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ 266 (2) ರ್ೆೇ ಅನ್ನಚ್ಛೆೇದದ ಅನ್ವಯ 
ಸಯೂಪಿಸಲಯದ ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಲೆಕಕದಲ್ಲಲ ಇರಿಸಲಯಗನವುದನ ಮತ್ನತ ಇವು ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ 
ಅನ್ನಮೊೇದರ್ೆಗೆ ಒಳಪ್ಡನವುದಿಲಲ. 
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 ಋಣಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು: ಮಯರನಕಟ್ುೆ ಸಯಲಗಳು, ಬಯಂಡನಗಳು, ಹಣರ್ಯಸನ ಸಂಸೊಗಳಿಂದ ಸಯಲಗಳು, 
ಮಯಗೆ ೇಾಪ್ಯಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲನ್ ರ್ನವವಳ ವಹಿವಯಟನ, ರ್ೇೆಂದರ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಸಯಲಗಳು 
ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡಗಳು, ಇತಯಾದಿ; 

 ಋಣೆೀತ್ರ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು: ಹಿಂಪ್ಡದೆ ಹ ಡಿರ್ಯೆ ಆದಯಯಗಳು, ಸಯಲ ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡಗಳ 
ವಸ ಲ್ಲಗಳು. 

 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಭ ಸಯವಧಿೇನ್, ಕಟುಡ, ಯಂತೆ ರೇಪ್ಕರಣಗಳು, ಷ್ೆೇರನಗಳಲ್ಲಲನ್ ಹ ಡಿರ್,ೆ 
ಮತ್ನತ ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ವಲಯ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸಂಸೊಗಳಿಗ ೆ ಸರ್ಯಾರವು ರ್ನೇಡನವ ಸಯಲ ಮತ್ನತ 
ಮನಂಗಡಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 

ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕಕಗಳ ರ ಪ್ರೇೆಷ್ಯೆನ್ನು ಅನ್ಟಬಂಧ-1.2ರಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಸರ್ಯಾರಿ ಲೆಕಕಗಳ 
ರಚ್ರೆ್ಯ ಸಚಿತ್ರವಿರ್ಯಾಸವನ್ನು ನ್ಕ್ಷೆ-1.5ರಲ್ಲಿ ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ. 
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ನ್ಕ್ಷೆ 1.5: ಸಕಾಗರಿ ಲೆಕೆಗಳ ರಚ್ನೆಯ ಸಚಿತ್ರ ವಿನಾಯಸ 

 

 

1.5 ಆಯವಯಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳು 

ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ ಅನ್ನಚ್ಛೆೇದ 202ರ ಅನ್ವಯ, ರಯಜ್ಾಪ್ಯಲರನ ರಯಜ್ಾದ (೨೦೧೯-೨೦ರ) 
ಅಂದಯಜ್ನ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಣಯ ಪ್ಟಿುಯನ್ನು ವಯಷ್ಟಾಕ ಹಣರ್ಯಸನ ವಿವರಣಯ 
ಪ್ಟಿುಯ ರ ಪ್ದಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಮನಂದೆ ಮಂಡಿಸನತಯತರೆ. ಅನ್ನಚ್ಛೆೇದ 203ರ ಪ್ರರ್ಯರ, 
ಅನ್ನದಯನ್/ ವಿರ್ನಯೇಗಗಳ ವಿವರಣಯ ಪ್ಟಿುಯನ್ನು ಬೆೇಡಿರೆ್ಗಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನ್ಸಭಗೆೆ 
ಸಲ್ಲಲಸಲಯಗನತ್ತದೆ. ಅನ್ನಮೊೇದರೆ್ಯ ನ್ಂತ್ರ, ಅನ್ನಚ್ೆಚೇದ 204ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಂಚಿತ್ ರ್ನಧಿಯಿಂದ 

ಸರ್
ಯಾ
ರದ

ಲೆಕ
ಕಗಳ
ು

ಸಂಚಿತ್ ರ್ನಧಿ

ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು

ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು

ತೆರಿಗೆ ರಯಜ್ಸವ

ತೆರಿಗೆಯೆೇತ್ರ ರಯಜ್ಸವ

ಸಹಯಯಯನ್ನದಯನ್ಗಳು
ಮತ್ನತ ವಂತಿಗೆಗಳು

ರೆ್ೇಂದರದ ತೆರಿಗಗೆಳು ಮತ್ನತ
ಸನಂಕಗಳಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ಪ್ಯಲನ

ಬಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು
ಋಣ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು

ಋಣೆೇತ್ರ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು

ವೆಚ್ಚ

ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ

ಸಯಮಯನ್ಾ ಸೆೇವೆಗಳು

ಸಯಮಯಜಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು

ಆರ್ಥಾಕ ಸೆೇವೆಗಳು

ಸಹಯಯಯನ್ನದಯನ್ಗಳು
ಮತ್ನತ ವಂತಿಗೆಗಳು

ಬಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ

ಸಯಮಯನ್ಾ ಸೆೇವೆಗಳು

ಸಯಮಯಜಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು

ಆರ್ಥಾಕ ಸೆೇವೆಗಳು

ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಋಣ

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ
ಮನಂಗಡಗಳು

ಸಯದಿಲಯವರನ ರ್ನಧಿ

ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಲಕೆಕಗಳು

ಸಣಣ ಉಳಿತಯಯಗಳು, 
ಭವಿಷಾರ್ನಧಿ

ಮನಂತಯದವುಗಳು

ಮೇಸಲನ ರ್ನಧಿಗಳು

ಠೆೇವಣಿಗಳು ಮತ್ನತ
ಮನಂಗಡಗಳು

ಅಮಯನ್ತ್ನತ ಮತ್ನತ
ಇತ್ರೆ

ಜ್ಮಗಳು

ನ್ಗದನ ಶಿಲನಕಗಳು
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ಅಗತ್ಾವಯದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ಡೆದನರೆ್ ಳುಲನ ಧನ್ ವಿರ್ನಯೇಗ ಮಸ ದೆಯನ್ನು ಶಯಸರ್ಯಂಗವು 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸನತ್ತದೆ. ಕರ್ಯಾಟಕ ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲ, ಆಯವಾಯ ದಯಖಲೆಗಳು ಮಹಿಳಯ ಆಯವಾಯ, 
ಪ್ಂಚ್ಯಯತ್ ರಯಜ್ ಸಂಸೊಗಳು ಮತ್ನತ ನ್ಗರ ಸೂಳಿೇಯ ಸಂಸೊಗಳಿಗ ೆ ಜಿಲಯಲವಯರನ ಮತ್ನತ 
ಯೇಜ್ರ್ಯವಯರನ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ದಯಖಲೆಗಳು ಮನಂತಯದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೆಂಡಿವೆ. 
ರಯಜ್ಾ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯನ ಆಯವಾಯ ರ್ನಮಯಾಣದ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ್ನು ರ್ನಯಮಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ 
ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರರ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಚ್ಟನವಟಿರ್ಗೆಳ ರ್ನಯಂತ್ರಣದ ಮಯಗಾದಶಾನ್ ರ್ನೇಡನತ್ತದೆ. ರಯಜ್ಾ 
ಸರ್ಯಾರದ ಆಯವಾಯ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಆಯವಾಯ ಉಪ್ಕರಮಗಳ ಅನ್ನಷ್ಯಾನ್ದ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಯ 
ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ-3ರಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

1.6 ಹಣಕಾಸಟ ವಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಷಿಪ್ರಚಿತ್ರ 

2019-20ರೆ್ೇ ಸಯಲ್ಲನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಯಜ್ನಗಳಿಗೆ ಮತ್ನತ 2018-19ರ ವಯಸತವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಯಗಿ ವಯಸತವ 
ಹಣರ್ಯಸನ ಫಲ್ಲತಯಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆ ೀಷ್ುಕ-1.2ರಲ್ಲಿ ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ುಕ-1.2:ಬಜೆಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದ್ಧಯಾಗವಾಸಿವಹಣಕಾಸಟಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು 
(` ಕ  ೋಟಿಗ ಳ ಲ್ಲಿ) 

ಕ ರಮ 

ಸ ಂಖ್  ಾ ಘ ಟ್ ಕ ಗಳು 2018-19 

(ವಯಸ ತವ) 

2019-20 

(ಆ ಯವಾಯ 

ಅವಕ ಯಶ) 

2019-20 

(ವಯಸ ತವ) 
ವಯಸ ತವಕ  ೆ ಆಯವಾಯ 

ಅವಕ ಯಶದ ಶ ೋ ಕ ಡಯವಯರಟ 

ಭಯಗ-ಎ: ರಯ ಜ್ಸವ ಸ್ ವ ೋಕ ೃತಿ ಗಳು 
1 ತೆ್ರಿಗ ೆರಾಜ್ಸವ* 96,830 79,895 1,02,363 128.12 

2 ತೆ್ರಿಗಯೆೀತರ ರಾಜ್ಸವ 6,773 8,055 7,681 95.36 

3 ಕೆ್ೀೊಂದರ ತೆ್ರಿಗ ೆಮತತು ಸತೊಂಕಗಳಲಿ್ಲನ್ ಪಾಲತ 35,895 61,656 30,919 50.15 

4 ಸಹಾಯಾನ್ತದಾನ್ಗಳು ಮತತು ವ್ೊಂತಿಗಗೆಳು 25,481 32,257 34,480 106.89 

5 ರಯ ಜ್ಸ ವ ಸ್ ವೋ ಕೃತಿ ಗಳು (1+2+3+4) 1,64,979 1,81,863 1,75,443 96.47 

ಭಯಗ-ಬಿ: ಬಂಡವಯಳ ಸ್ ವೋ ಕೃ ತಿ ಗಳು 
6 ಸಾಲಗಳು ಮತತು ಮತೊಂಗಡಗಳ ವ್ಸೊಲಾತಿ 31 195 203 103.59 

7 ಇತರ ೆಬೊಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು (-)6 80 45 56.25 

8 ಸಾವ್ಿಜ್ನಿಕ ಋಣ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 41,914 48,601 50,459 103.82 

9 ಬೊಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು (6+7+8) 41,939 48,876 50,707 103.75 

10 ಒಟ್ ಟು ಸ್ ವೋ ಕೃತಿ ಗಳು (5+9) 2,06,918 2,30,739 2,26,150 98.01 

ಭಯಗ-ಸ್: ವ ಚ್ ಚ/ವಿತ ರಣ  
11 ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ 1,64,300 1,81,605 1,74,258 95.95 

12 ಬಡ್ಡಿ ಪಾವ್ತಿಗಳು 16,614 19,060 19,903 104.42 

13 ಬೊಂಡವಾಳ ವಚೆ್ಚ 34,659 40,080 35,529 88.65 

14 ಸಾಲಗಳು ಮತತು ಮತೊಂಗಡಗಳು 4,487 2,503 4,069 162.56 

15 ಸಾವ್ಿಜ್ನಿಕ ಋಣಪಾವ್ತಿಗಳು 11,083 9,964 10,180 102.17 

16 ಒಟ್ ಟು ವ ಚ್ ಚ(11+13+14) 2,03,446 2,24,188 2,13,856 95.39 

ಭಯಗ-ಡಿ: ಆ ರ್ಥಷಕ ಸ  ಚ್ ಕ ಗಳು 
17 ರಾಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳ/ಕೆ್ೊರತೆ್(5-11) 679 258 1,185 459.30 

18 ವಿತಿುೀಯ ಕೆ್ೊರತೆ್{(5+6+7)-1೬} 38,442 42,050 38,166 90.76 

19 ಪಾರಥಮಕ ಕೆ್ೊರತೆ್(೧೮-೧೨) 21,828 22,990 18,263 79.44 

*ತ್ೆರಿಗ ೆ ರಾಜ್ಸವವ್ು ಪರಧ್ಾನ್ ಲಕೆೆಶೀಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆ 0005 –ಕ್ೆೀೊಂದರ ಸರಕತ ಮತತು ಸೆೀವಗೆಳ ತ್ರೆಿಗ ೆ (`8,773.82 ಕ್ೆೊೀಟಿ) 0006 –ರಾಜ್ಯ ಸರಕತ 
ಮತತು ಸೆೀವಗೆಳ ತ್ರೆಿಗ ೆ(`42,147.23 ಕ್ೆೊೀಟಿ) ಮತತು 0008-ಸಮಗರ ಸರಕತ ಮತತು ಸೆೀವೆಗಳ ತ್ರೆಿಗ ೆ(ಶ ನ್ಯ) ಗಳನ್ತು ಒಳಗೆೊೊಂಡ್ಡದೆ. 

ರಯಜ್ಾವು ತ್ನ್ು ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (`1,74,258 ರ್ ೆೇಟಿ) ಆಯವವಯ ಪ್ರಕೆ್ೇಪ್ಣೆಯ `1,81,605 
ರ್ ೆೇಟಿಗಳ ಒಳಗ ೆಸಿೇಮತ್ಗೆ ಳಿಸನವ ಮ ಲಕ ತ್ನ್ು ರಯಜ್ಸವ ಆಧಿಕಾವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಿರ್ ೆಂಡಿದೆ. 
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1.7 ಸಕಾಗರದ ಸವತ್ಟಿಗಳು ಮತ್ಟ ಿಹ ೆಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಕ್ಷಿಪ್ರಚಿತ್ರ 

ಸರ್ಯಾರದ ಲೆಕಕಗಳು ಸರ್ಯಾರದ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳನ್ನು ಮತ್ನತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಸೃಷ್ಟು ಮಯಡಿದ 
ಸವತ್ನತಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರ್ನೇಡನತ್ತವೆ. ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳು ಮನಖಾವಯಗಿ ಆಂತ್ರಿಕ ಋಣ, ಭಯರತ್ 
ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡಗಳು, ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಲೆಕಕ ಮತ್ನತ ಮೇಸಲನ 
ರ್ನಧಿಗಳಲ್ಲಲನ್ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಯಗ  ಸವತ್ನತಗಳು ಮನಖಾವಯಗಿ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ, ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು 
ರ್ನೇಡನವ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡಗಳು ಹಯಗ  ನ್ಗದನ ಶಿಲನಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಿರನತ್ತವೆ. ಸವತ್ನತಗಳು 
ಮತ್ನತ ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳ ಭಯಗಗಳ ವೃದಿಿಯ ದರವನ್ನು ರ್ ೆೇಷುಕ-1.3ರಲ್ಲಲ ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ 31 
ಮಯರ್ಚಾ 2019ರಲ್ಲಲದು ಸಿೂತಿಗ ೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಂತೆ 31 ಮಯರ್ಚಾ 2020ರಂದನ ಇದು ಸವತ್ನತಗಳು ಮತ್ನತ 
ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಿೂತಿಯನ್ನು ಅನ್ನಬಂಧ-1.3ರಲ್ಲಲ ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ುಕ 1.3: ಸವತ್ಟಿಗಳು ಮತ್ಟ ಿಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಸಿಿತ್ತ 
(` ಕ   ೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಭಯದಾತ ಗ ಳ ು ಆಸ್ ತಗ ಳ ು 
 2018

-19 

2019-

20 

ಶ ೋಕಡಯವಯರಟ ವೃ ದ್ಧಿ  2018-19 2019-20 ಶ ೋಕಡಯವಯರಟ
ವೃ ದ್ಧಿ 

ಸಂ ಚಿತನಿ ಧಿ 

ಅ ಆೊಂತರಿಕ ಋಣ 1,79,309 2,20,337 22.88 ಅ ಒಟತು ಬೊಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 2,70,270 3,05,798 13.15 

ಆ ಭಾರತ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಸಾಲಗಳು 
ಮತತು ಮತೊಂಗಡಗಳು 

14,658 13,908 (-)5.12 ಆ ಸಾಲಗಳು ಮತತು 
ಮತೊಂಗಡಗಳು 

24,981 28,847 15.48 

ಸಯ ದ್ಧಲಯವ ರಟ ನಿ ಧಿ 80 80 -  ಸಯ ದ್ಧಲಯವ ರಟ ನಿ ಧಿ - - - 

ಸಯ ವಷಜ್ನಿ ಕಲ ಕೆ 
ಅ ಸಣಣ ಉಳಿತ್ಾಯಗಳು, ಭವಿರ್ಯನಿಧಿ 

ಮತೊಂತ್ಾದವ್ುಗಳು 
31,024 35,179 13.39 ಅ ಮತೊಂಗಡಗಳು 7 7 - 

ಆ ಠೆೀವ್ಣಿಗಳು 28,385 31,559 11.18 ಆ ಜ್ಮೆಗಳು 690 1,038 50.43 

ಇ ಮೀಸಲತ ನಿಧಿಗಳು 32,872 37,599 14.38 ಇ ಅಮಾನ್ತತು ಮತತು ಇತರ ೆ - - - 

ಈ ಅಮಾನ್ತತು ಮತತು ಇತರ ೆ 6,660 5,297 (-)20.47 ನ ಗ ದಟ ಶಿಲ್ಟೆ 
(ಮೋಸಲ್ಟ ನಿ ಧಿಯ ಲ್ಲನಿ 
ಹ ಡಿಕ ಗ ಳ ನ ಟ ನ ಒಳ ಗ  ಂ ಡಟ) 

22,004 34,463 56.62 

ಉ ಜ್ಮೆಗಳು - - - ಒಟ್ಟ ು 3,17,952 3,70,153 16.42 

 ವ ಚ್ಚದ ಮೋ ಲ್ಲನ ಸ್ವ ೋಕೃ ತಿಗ ಳ ಸಂ ಚಿತ 
ಹ ಚ್ಟ ಚವರಿ 

24,964 26,194 4.93 ರಯಜ್ಸವ ಲ ಕೆದಲಿ್ಲನ ಕ  ರತ  - - - 

ಒಟ್ಟ ು 3,17,952 3,70,153 16.42 ಒಟ್ಟ ು 3,17,952 3,70,153 16.42 

                                                                               ಆಕರ: ಹಣಕ್ಾಸತ ಲಕೆೆಗಳು 

ಸಂಚಿತ್ ರ್ನಧಿಯಲ್ಲಲನ್ ಸವತ್ನತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು 2018-19ರಲ್ಲಲದು ಪ್ರತಿಶತ್ 15ರಿಂದ 2019-
20ರಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿಶತ್ 13ರ್ಕೆ ಇಳಿದಿದುರೆ, ಆಯವಾಯದ ಹೆ ರಗಿನ್ ಸಯಲಗಳನ್ನು ಹೆ ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ 
ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳು 2018-19ರಲ್ಲಲದು ಪ್ರತಿಶತ್ 19ರಿಂದ 2019-20ರಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿಶತ್ 22ರೆ್ಕ ಏರಿದೆ. ರಯಜ್ಾದ 
ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕಕಗಳು ಎಲ ಐಸಿ, ಜಿಐಸಿ, ನ್ಬಯರ್ಡಾ, ಎನ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಯಾದಿಗಳ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಲನ್ `388.58 
ರ್ ೆೇಟಿಗಳ ವಾತಯಾಸವನ್ನು ಗಣರೆ್ಗೆ ತೆಗದೆನರೆ್ ಂಡ ನ್ಂತ್ರ 2019-20ರ ಅಂತ್ಾದ ವೆೇಳಗೆೆ `2,20,337 
ರ್ ೆೇಟಿಗಳನ್ನು ಬಯಕ್ರ ಇರನವ ಆಂತ್ರಿಕ ಋಣವಯಗಿ ತೆ ೇರಿಸಿದ.ೆ ವಷಾದ ರ್ ೆರೆ್ಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ನ್ಗದನ 
ಶಿಲನಕ `34,463 ರ್ ೆೇಟಿ ಗಳಷನು ಇದಿುತ್ನ. ನ್ಗದನ ಶಿಲ್ಲಕನ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹಿಂದಿನ್ ವಷಾಕ್ರಕಂತ್ ಶೆೇಕಡಯ 
57ರಷ್ಟುತ್ನತ. 
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1.8 ವಿತ್ತೀಿಯ ಪ್ರಮಿತ್ತಗಳು 

ಮ ರನ ಪ್ರಮನಖ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ರ್ನಯತಯಂಕಗಳು - ರಯಜ್ಸವ, ವಿತಿತೇಯ ಮತ್ನತ ಪ್ಯರರ್ಮಕ ರ್ ೆರತೆಗಳು 
ಒಂದನ ರ್ನದಿಾಷು ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಒಟ್ಯುರೆ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಅಸಮತೆ ೇಲನ್ದ ಪ್ರಮಯಣವನ್ನು ಸ ಚಿಸನತ್ತವೆ. 

ರ್ ೆರತಯೆ ಸವರ ಪ್ವು ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ರ್ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲಲನ್ ವಿವೆೇಚ್ರೆ್ಯ ಸ ಚ್ಕವಯಗಿದೆ. ಇದಲಲದೆ, 
ರ್ ೆರತಯೆನ್ನು ತ್ನಂಬಲನ ಅನ್ನಸರಿಸಿದ ಮಯಗಾಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಸಂಪ್ನ್ ೂಲಗಳ 
ಅನ್ವಯಿರ್ಯೆನ ಅದರ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಸಯವಸೂಯದ ಪ್ರಮನಖ ಸ ಚಿಗಳಯಗಿವೆ. ಈ ವಿಭಯಗವು ರ್ ೆರತಗೆಳ 
ಪ್ರವೃತಿತ, ಸವರ ಪ್ ಮತ್ನತ ಪ್ರಮಯಣಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಈ ರ್ ೆರತಗೆಳನ್ನು ತ್ನಂಬಲನ ಹಣರ್ಯಸನ ಒದಗಿಸಲನ 
ಅನ್ನಸರಿಸಿದ ಮಯಗಾ ಮತ್ನತ ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿತಿತೇಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ಅಧಿರ್ನಯಮವು 2019-20ರ ಆರ್ಥಾಕ 
ವಷಾರ್ಕೆ ರ್ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಗನರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಯಗಿ ವಯಸತವ ಆದಯಯ ಮತ್ನತ ರ್ ೆರತಗೆಳ 
ರ್ನಧ್ಯಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸನತತ್ ಪ್ಡಿಸನತ್ತದೆ. 

1.8.1 ಕೆ ರತೆ/ಹೆಚ್ಚಳಗಳಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು 

2015-16ರಿಂದ 2019-20ರವರೆಗಿನ್ ಐದನ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಮನಖ ವಿತಿತೇಯ ಪ್ರಮತಿಗಳ 
ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ನತ ರ್ ೆರತಗೆಳ ಪ್ರವೃತಿತಯನ್ನು ನ್ಕ್-ೆ1.6ರಲ್ಲಲ ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ 
ಸಯಪ್ೆೇಕ್ಷವಯಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ನತ ರ್ೆ ರತಗೆಳ ಪ್ರವೃತಿತಯನ್ನು ನ್ಕ್-ೆ1.7ರಲ್ಲಲ ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ.  
 

ನ್ಕ್ಷ ೆ1.6: ಕೆ ರತೆಯ ಪ್ರಮಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು 

 

 

 

 

 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆೊರತೆ -7826 -15815 -16128 -21828 -18263

ವಿತ್ತೀಯ ಕೆೊರತೆ -19169 -28664 -31101 -38442 -38166

ರರಜಸ್ವ ಹೆಚ್ಚಳ 1789 1293 4518 679 1185
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ನ್ಕ್ಷೆ1.7:ರಾಒಆಂಉ ಕೆೆ ಸಾಪೆೀಕ್ಷವಾಗ ಹೆಚ್ಚಳ/ಕೆ ರತೆಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತ ಿ

 

2019-20ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳವ್ು, ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚಕಿೆೊಂತಲೊ ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು ಶೆೀಕಡ 0.28ರರ್ತು 3 
ಹೆಚ್ಾಚಗಿದತುದರಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ಬೊಂಡವಾಳ ವಚೆ್ಚವ್ು ಸವಲಪ ಮಟಿುಗ ೆಶೆೀಕಡ 1.16ರರ್ತು 
(`453 ಕ್ೊೆೀಟಿ) ಹೆಚ್ಾಚಗಿದತುದರಿೊಂದ ವಿತಿುೀಯ ಕ್ೊೆರತ್ಯೆತ `276 ಕ್ೊೆೀಟಿಯರ್ತು ಕಡ್ಡಮೆಯಾಗಿದೆ. 

1.8.2 ವಿತ್ತಿೀಯ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ಟ ಿರಾಒಆಂಉದಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು 
2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ಬಯಕ್ರ ಇರನವ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳ 
ಪ್ರವೃತಿತಗಳು ಮತ್ನತ ರಯಒಆಂಉ ರ್ಕೆ ಅದರ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ದ ವಿವರಗಳನ್ನು ರ್ ೆೇಷುಕ-1.4ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ುಕ 1.4: ಹಣಕಾಸಿನ್ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ಟಿ ರಾಒಆಂಉದ ಪ್ರವೃತ್ತಗಿಳು 
(` ರ್ೆ ೇಟಿಯಲ್ಲಲ) 

ಹ  ಣ  ಗಯರಿಕ  ಗಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಆಂ ತರಿಕ ಋ ಣ 1,09,545 1,32,489 1,48,581 1,79,309 2,20,337 

ಭ ಯರತ ಸಕಯ ಷ ರದ ಸಯಲ್ಗ ಳು 13,002 13,794 14,555 14,657 13,908 

ಸಯವಷಜ್ ನಿಕ ಲ ಕ ೆ 53,076 64,788 69,922 76,410 85,172 

ಆಯವ ಾಯ ವ ೋತ ರ ಸಯಲ್ಗಳ ು 7,699 10,248 13,173 14,862 18,103 

ಒಟ್ಟು ಆ ರ್ಥಷಕ 
ಹ  ಣ  ಗಯರಿಕ  ಗಳು 

1,83,322 2,21,319 2,46,231 2,85,238 3,37,520 

ರಯಒಆಂ ಉ ಗ  ಒ ಟ್ಟು 
ಹ  ಣ  ಗಯರಿಕ  ಗಳು 
(ಶ ೋಕ ಡಯ ವಯರಟ) 

17.54 18.30 18.14 18.47 19.86 

ಗ ಟ ರಿ (ಶ ೋಕ ಡಯವಯ ರಟ) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

ರಯಜ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಹೆ ಣೆಗಯರಿರೆ್ಗಳು 2015-16ರಲ್ಲಲದು `1,83,322 ರ್ ೆೇಟಿಗಳಿಂದ 2019-20ರಲ್ಲಲ 
`3,37,520 ರ್ ೆೇಟಿಗ ೆ ಏರಿ ಶೇೆಕಡಯ 84ರಷನು ಏರಿರೆ್ಯಯಗಿದೆ. ಆಂತ್ರಿಕ ಸಯಲವು 2019-20ರಲ್ಲಲ 
ಶೆೇಕಡಯ 65 ಮತ್ನತ ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಲನ್ ಸಯಲಗಳು ಒಟನು ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳ ಶೆೇಕಡಯ 
25ರಷ್ಟುದ.ೆ ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ಒಟನು ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳು 2015-16ರಲ್ಲಲದು ಶೆೇಕಡ 17.54 ರಿಂದ 2019-

                                                           
3 ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದ ವೃದಿಿಯನ 2019-20ರಲ್ಲಲ ಕರಮವಯಗಿ ಶೆೇಕಡ 6.34 ಮತ್ನತ 
6.06ರಷ್ಟುದೆ. ಇವರೆಡರ ವಾತಯಾಸವು ಶೆೇಕಡ 0.28ರಷ್ಟುದೆ. 
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20ರಲ್ಲಲ ಶೆೇಕಡ 19.86ರ್ಕೆ ಏರಿದನು ಹೆಚ್ನಚತಿತರನವ ಪ್ರವೃತಿತಯಲ್ಲಲದುರ , ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿತಿತೇಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ 
ರ್ನಯಮದಡಿಯಲ್ಲಲ ಸ ಚಿಸಲಯಗಿರನವ ಗರಿಷಾ ಮತಿಯ ಒಳಗ ೆಇದೆ. 

ವಿತಿತೇಯ ರ್ ೆರತ ೆಹಯಗ  ಸಯಲ/ರಯಒಆಂಉದ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ವು ರಯಜ್ಾ ವಿತಿತೇಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ಹಯಗ  
ಆಯವಾಯ ರ್ನವಾಹಣಯ ಮತಿಯ ಒಳಗಿದನು, ರಯಜ್ಾವು ಹೆಚ್ನಚ ಸಯಲ ಪ್ಡೆಯಲನ ಹಯಗ  ಬಂಡವಯಳ 
ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಲನ ಅನ್ನವು ಮಯಡಿದೆ.  ಆದರ,ೆ ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾವು ಕಳದೆ ವಷಾಕ್ರಕಂತ್ ಶೆೇಕಡ 
೧೮.೫೯ರಷನು (ಆಂತ್ರಿಕ ಸಯಲವು ಆಯವಾಯದ ಹೆ ರಗಿನ್ ಸಯಲವನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ) ಅಧಿಕ ಸಯಲ 
ಮಯಡಿದುರ  ಸಹ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು ಕಳದೆ ವಷಾಕ್ರಕಂತ್ ಶೆೇಕಡ ೧.೧೪ರಷನು ಮಯತ್ರ ಹಚೆ್ಯಚಗಿದಿುತ್ನ. 

1.9 ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತ 

ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ರ್ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲಲ ಅಂತ್ರ-ಪಿೇಳಿಗೆಯ ರ್ನೇತಿಯನ್ನು ಮತ್ನತ ದಿೇರ್ಾರ್ಯಲ್ಲೇನ್ ದೃಢ-ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಿೂರತಯೆನ್ನು ಸಯಧಿಸನವ ಉದೆುೇಶದಿಂದ ರ್ಯಲರ್ಯಲರ್ಕೆ ತಿದನುಪ್ಡಿ ಮಯಡಿದ ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿತಿತೇಯ 
ಸನಧ್ಯರಣಯ ಅಧಿರ್ನಯಮ 2002ನ್ನು ಜಯರಿಗೆ ತ್ರಲಯಯಿತ್ನ. 

1.9.1 ಪ್ರಮಟಖ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಪ್ರಮಿತ್ತಗಳು ಮತ್ಟಿ ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಕನಾಗಟ್ಕ ವಿತ್ತಿೀಯ ಸಟಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 2002ರ ಗಟರಿಗಳು 

ಸಯಲಗಳು, ಋಣ ಮತ್ನತ ರ್ ೆರತೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮತಿಗಳ ಮ ಲಕ ಸಯಕಷನು ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ನತ 
ವಿವೆೇಚ್ರ್ಯ ಯನಕತ ಋಣ ರ್ನವಾಹಣೆಯನ್ನು ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿತಿತೇಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ಅಧಿರ್ನಯಮ 2002 
ಕಲ್ಲಪಸಿದ.ೆ ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನತ ವಿತಿತೇಯ ರ್ ೆರತಗೆಳ ಗನರಿಗಳು ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ ವಯಸತವ ಮಟುಗಳನ್ನು 
ರ್ ೆೇಷುಕ-1.5ರಲ್ಲಲ ರ್ನೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ುಕ 1.5: ಕನಾಗಟ್ಕ ವಿತ್ತಿೀಯ ಸಟಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನ್ಟಸರಣ ೆ

ಆರ್ಥಷಕ ನಿ ಯ ತಯ ಂಕಗಳ ು ಕರ್ ಯಷಟ್ ಕ ವಿತಿತೋಯ ಸಟ ಧ್ಯರಣಯ 
ಅಧಿನಿ ಯ ಮದ ಗ ಟ ರಿ 

ಸಯ ಧರ್   
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ರಯಜ್ಸವ ಹ ಚ್ಚಳ (+)  
(` ಕ  ೋಟಿಗ ಳ ಲ್ಲಿ) 

ರಾಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳವ್ನ್ತು 
ನಿವ್ಿಹಿಸತವ್ುದತ 

1,789 1,293 4,518 679 1,185 

√ √ √ √ √ 
ವಿತಿತೋಯ ಕ  ರತ  (-) 
(ರಯಒಆಂಉ ಗ  ಶ ತಯ ಂಶ ವಯಗಿ) 

ಶೆೀಕಡ 3.00  19,169 

(1.83) 

28,664 

(2.37) 

31,101 

(2.29) 

38,442 

(2.49) 

38,166 

(2.25) 

√ √ √ √ √ 
ರಯಒಆಂಉ ಗ  ಒಟ್ಟ ು 
ಬಯಕಿಯಿರಟ ವ ಋಣದ 
ಅನ ಟ ಪಯತ (ಶ ತಯ ಂಶ ವಯಗಿ) 

ಶೆೀಕಡ 25.00  17.54 18.30 18.14 18.47 19.86 

√ √ √ √ √ 

ಫೆಬರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಲ ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿತಿತೇಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ಅಧಿರ್ನಯಮದ ತಿದನುಪ್ಡಿಯ ಮ ಲಕ, 
ಪ್ರಿಚ್ೆಚೇದ-2 (ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ವಯಾಖ್ಯಾರ್ನಸಲಯದ ಒಟನು ಹೆ ಣಗೆಯರಿರ್ಗೆಳ ವಯಾಪಿತಯನ್ನು ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ 
ವಲಯ ಉದಾಮಗಳು (ಪಿಎಸ ಯನ) ಮತ್ನತ ವಿಶೆೇಷ ಉದುೆೇಶ ಸಯಧನ್ಗಳು4 (ಎಸ  ಪಿ ವಿ) ಮತ್ನತ 
ಇತ್ರ ಸಮಯನ್ ಸಯಧನ್ಗಳು ಮಯಡಿದ ಸಯಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಳುಲನ ವಿಸತರಿಸಲಯಯಿತ್ನ. ಇದರಿಂದಯಗಿ ಈ 
ಸಯಲಗಳ ಅಸಲನ ಮತ್ನತ/ಅರ್ವ ಬಡಿಡಯನ್ನು ರಯಜ್ಾದ ಆಯವಾಯದಿಂದಲೆೇ ಪ್ ರೆೈಸಬೆೇರ್ಯಗಿದೆ. ರಯಜ್ಾ 
ಸರ್ಯಾರವು, ಉತ್ತರೆ ೇತ್ತರ ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೇಗಗಳು (ಎಫ ಸಿ) ರ್ನಗದಿಪ್ಡಿಸನವ ಪ್ರಮತಿಗಳನ್ನು 
ಗಮನ್ದಲ್ಲಲ ಇಟನುರ್ ೆಂಡನ ರ್ಯಲರ್ಯಲರ್ೆಕ ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿತಿತೇಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ಅಧಿರ್ನಯಮರ್ಕೆ ತಿದನುಪ್ಡಿ 
ಮಯಡನತಿತದೆ. ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು 2004-05ರಿಂದ ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಯಖಲ್ಲಸಿದ ೆಮತ್ನತ ವಿತಿತೇಯ 

                                                           
4ಸಾವ್ಿಜ್ನಿಕ ವ್ಲಯ ಉದಿುಮೆಗಳು ಮತತು ವಿಶೆೀರ್ ಉದೆಧೀಶತ ಸಾಧನ್ಗಳ ಸಾಲಗಳು ಆಯವ್ಯಯೀತರ ಸಾಲಗಳಾಗಿವೆ. 
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ರ್ ೆರತ ೆಮತ್ನತ ಋಣ-ರಯಒಆಂಉ ದ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ವು ಅಧಿರ್ನಯಮದಡಿ ವಿಧಿಸಿದ ಶೆೇಕಡ ಮ ರರ 
ಮತ್ನತ ರಯಒಆಂಉದ ಶೆೇಕಡ 25ರ ಮತಿಯ ಒಳಗಿದೆ. 
1.9.2 2019-20ರ ಮಧಯಮಾವಧಿ ವಿತ್ತೀಿಯ ಯೀಜ್ನೆಯ (ಎಂ ಟಿ ಎಫ  ಪ) ಪ್ರಕ್ಷೀೆಪ್ಣಗಳಿಗ ೆ

ಪ್ರತ್ತಯಾಗ ವಾಸಿವಗಳು 

ಕರ್ಯಾಟಕ ವಿತಿತೇಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ಅಧಿರ್ನಯಮದ ಅನ್ವಯ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಶಯಸನ್ಸಭೆಯ ಮನಂದೆ 
ವಯಷ್ಟಾಕ ಆಯವಾಯದ ಜೆ ತೆಗ ೆ ಐದನ ವಷಾಗಳ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನ್ನು 
ಮಂಡಿಸಬೇೆರ್ಯಗನತ್ತದೆ. ಮಧಾಮಯವಧಿ ವಿತಿತೇಯ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನ ರ್ನಗದಿತ್ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಸ ಚ್ಕಗಳಿಗಯಗಿ 
ಐದನ ವಷಾಗಳ ಆವತ್ಾನ್ ಗನರಿಯನ್ನು ರ್ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ.ೆ 

ಮಧಾಮಯವಧಿ ವಿತಿತೇಯ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ2019-20ರಲ್ಲಲ ಮಯಡಿದ ಪ್ರಕೆ್ೇಪ್ಗಳು ಮತ್ನತ ವಷಾದ 
ವಯಸತವಿಕತೆಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ವಾತಯಾಸವನ್ನು ರ್ ೆೇಷುಕ-1.6 ಸ ಚಿಸನತ್ತದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ುಕ-1.6:2019-20ರಲ್ಲಿನ್ ಮಧಯಮಾವಧಿ ವಿತ್ತೀಿಯ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೆೀಪ್ ಮತ್ಟಿ ವಾಸಿವಗಳ 

ನ್ಡಟವಿನ್ ವಯತಾಯಸ 
(` ಕ   ೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮಸಂ ಖ್ ಾ ಆರ್ಥಷಕ ಸ್ಿರಯಂ ಕಗ ಳ ು 
ಮ.ಅ.ವಿ.ಯೋ 

2018-22ರ ಅನ ವಯ 

ಪ್ರಕ್ ೋಪ್ಣ ಗ ಳ ು 

ವಯಸ ತವಗ ಳ ು 
(2019-20) 

ವಾತಯ ಾಸ 

(ಶ ೋಕಡಯವಯ ರಟ) 

1 ಸವೊಂತ ತ್ರೆಿಗ ೆರಾಜ್ಸವ 1,20,898 1,02,363 (-) 15.33 

2 ತ್ೆರಿಗೆಯೀತರ ರಾಜ್ಸವ 8,592 7,681 (-) 10.60 

3 ಕ್ೆೀೊಂದರ ತ್ರೆಿಗಗೆಳ ಪಾಲತ 41,070 30,919 (-) 24.72 

4 ಭಾರತ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ 
ಸಹಾಯಾನ್ತದಾನ್ಗಳು 

17,263 34,480 (+) 99.73 

5 ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು (1+2+3+4) 1,87,823 1,75,443 (-) 6.59 

6 ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ 1,87,633 1,74,258 (-) 7.13 

7 ಒಟತು ಸಾಲ 3,37,756 3,37,520 (-) 0.07 

8 ಜಿಎಸ್ಡ್ಡಪಿ 15,70,206 16,99,115 (+) 8.21 

9 ರಾಜ್ಸವ ಕ್ೆೊರತ್ೆ(-)/ಹೆಚ್ಚಳ (+) (5-6) 190 1,185 (+) 523.68 

10 ವಿತಿುೀಯ ಕ್ೆೊರತ್ ೆ(-)/ಅಧಿಕ (+) 45,536 38,166 (-) 16.18 

11 ಋಣ-ರಾಒಆೊಂಉ ಅನ್ತಪಾತ 
(ಶತ್ಾೊಂಶವಾಗಿ) 

20.51 19.86 (-) 0.65 

12 ಪರಸಕು ದರದಲ್ಲಿ (ಶತ್ಾೊಂಶವಾಗಿ) 
ರಾಒಆೊಂಉ ವ್ೃದಿಧಯ ದರ 

11.51 10.02 (-) 1.49 

ಮೇಲ್ಲನ್ ರ್ ೆೇಷುಕದಲ್ಲಲ ಕಂಡನಬಂದಂತೆ, 2019-20ರಲ್ಲಲ ಎಲಯಲ ಪ್ರಮನಖ ವಿತಿತೇಯ ಪ್ರಮತಿಗಳಿಗ ೆ - 
ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು, ವಿತಿತೇಯ ರ್ ೆರತ ೆಮತ್ನತ ಋಣ-ರಯಒಆಂಉದ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ - ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಧಾಮಯವಧಿ ವಿತಿತೇಯ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಮಯಡಿದ ಪ್ರಕೆ್ೇಪ್ಗಳು ಸನಧ್ಯರಿಸಿದೆ. ಆದಯಗ ಾ, ರಯಒಆಂಉ 
ದ ವೃದಿಿಯ ದರವು ಮಧಾಮಯವಧಿ ವಿತಿತೇಯ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಮಯಡಿದ ಪ್ರಕೆ್ೇಪ್ಕ್ರಕಂತ್ ಕಡಿಮಯಿದನು 
ಗನರಿಯನ್ನು ಮನಟಿುಲಲ. 
1.10 2019-20ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು, ವಿತ್ತೀಿಯ ಕೆ ರತೆ ಮತ್ಟಿ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೀಲೆ 

ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ 

2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲನ್ ರ್ಲೆವು ವಹಿವಯಟನಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲರೆ್ಯಿಂದ, ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕಕಗಳ 
ಲೆಕಕಗಳಿಗ ೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕಂಡಿರೆ್ xxviiiರಲ್ಲಲ ವಿಶದಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ನತ ರ್ ೆೇಷುಕ 1.7ರಲ್ಲಲ 
ವಿವರಿಸಿರನವಂತೆ ರ್ಲೆವು ಲೆಕಕ ಹೆ ಂದಯಣಿರ್ಗೆಳಿಂದ ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ನತ ವಿತಿತೇಯ ರ್ ೆರತೆಯ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಯಮ ಬೇರಿರನವುದನ ಕಂಡನಬಂದಿದೆ.  
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ಕೆ ೀಷ್ುಕ-1.7:2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿಕೆಲವು ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ 

(` ಕ   ೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮಸಂ ಖ್ ಾ ವಹಿವಯಟಿ ನ ಸವ ರ ಪ್ 
ರಯಜ್ಸವ ಹ ಚ್ಚಳ ವಿತಿತೋಯ ಕ  ರತ  

ಹ ಚಿಚಗ ಹ ೋಳಿರಟ ವು ದಟ ಕಡಿಮಹ ೋ ಳಿರಟ ವು ದಟ ಹ ಚಿಚಗ ಹ ೋಳಿರಟ ವು ದಟ ಕಡಿಮಹ ೋ ಳಿರಟ ವು ದಟ 
1 ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದ ಬದಲತ 

ಬೊಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಡ್ಡ 
ಭರಿಸಿರತವ್ುದತ 

28.73 - - - 

2 ಮೀಸಲತ ನಿಧಿಗೆ ಹಸಿರತ 
ತ್ೆರಿಗೆಯನ್ತು ವ್ಗಾಿವ್ಣೆ 
ಮಾಡದಿರತವ್ುದತ 

14.55 - - 14.55 

3 ಕನಾಿಟಕ ಅರಣಯ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ನಿಧಿಗ ೆವೆಚ್ಚ 
ವ್ಗಾಿವ್ಣೆ ಆಗದಿರತವ್ುದತ 

- 268.45 268.45 - 

4 ಮೀಸಲತ ನಿಧಿಗೆ ಮತತು 
ಬಡ್ಡಿ ನಿೀಡತವ್ ಠೆೀವ್ಣಿಗಳ 
ಪರತಿಯಾಗಿ ಬಡ್ಡಯಿನ್ತು 
ಹೆೊೊಂದಾಣಿಕ್ೆ 
ಮಾಡದಿರತವ್ುದತ 

48.17 - - 48.17 

5 ಬಳಕ್ೆಯಾಗದ 
ಪೊಂ.ರಾ.ಸೊಂಸೆೆಗಳ 
ಅನ್ತದಾನ್ಗಳನ್ತು 
ಹಿೊಂಬರೆದಿರತವ್ುದತ 

1,732.64 - - 1,732.64 

ಒಟ್ಟ ು 1,824.09 268.45 268.45 1,795.36 

ಆಕರ: ಲಕೆೆಗಳಿಗೆ ಟಿಪಪಣಿಗಳು, ಹಣಕ್ಾಸತ ಲಕೆೆಗಳು ೨೦೧೯-೨೦ 

ಮೇಲ್ಲನ್ ವಹಿವಯಟನಗಳನ್ನು ರ್ೆಳಗೆ ಚ್ಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ: 
 ಕನ್ುಡ ಮತ್ನತ ಸಂಸೃತಿ ಇಲಯಖ್ಯೆಲ್ಲಲ ಸಂಬಳ ಸಹಯಯಯನ್ನದಯನ್ ಮತ್ನತ ಸಯಮಯನ್ಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗ ೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ `28.73 ರ್ ೆೇಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದ ಬದಲನ ಬಂಡವಯಳದಡಿಯಲ್ಲಲ 
ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 3ರ ಕಂಡಿರೆ್ 3.6.2.2ರಲ್ಲಲ ಚ್ಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ; 

 ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ರ್ನಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹಿಸಲಯದ `14.55 ರ್ ೆೇಟಿಗಳ ಹಸಿರನ ತೆರಿಗೆ 
ಉಪ್ಕರವನ್ನು ಮೇಸಲನ ರ್ನಧಿಯಲ್ಲಲರನವ ರ್ನಧಿ ಖ್ಯತೆಗೆ ವಗಯಾಯಿಸಲಯಗಿಲಲ, ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 
2ರ ಕಂಡಿರೆ್ 2.6.2(ಬ) ನ್ಲ್ಲಲ ಚ್ಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ. 

 ಕರ್ಯಾಟಕ ಅರಣಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ನಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಲನ್ `268.45 ರ್ ೆೇಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಚಿತ್ 
ರ್ನಧಿಯಿಂದ ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಲೆಕಕದಲ್ಲಲನ್ ರ್ನಧಿ ಖ್ಯತೆಗೆ ವಗಯಾಯಿಸಲಯಗಿಲಲ, ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ 
ಕಂಡಿರೆ್ 2.6.2 (ಡಿ) ನ್ಲ್ಲಲ ವಿಶದವಯಗಿ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. ರ್ನಗಾಮನ್ ಸಭಯೆಲ್ಲಲ (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧) 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಯಖ್ೆಯನ, ಪ್ರಕರಣವು ರ್ಯಾಯಲಯದಲ್ಲಲ ಬಯಕ್ರ ಇದನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರ್ನಧಿ 
ಖ್ಯತೆಗೆ ವಗಯಾಯಿಸಿಲಲವೆಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಯಖ್ೆಯನ್ನು ಸಂಪ್ಕ್ರಾಸಿ ಪ್ರಕರಣದ 
ಪ್ರಿಣಯವನ್ನು ತಿಳಿದನ ಮನಂದಿನ್ ಕರಮ ರ್ೈೆಗ ೆಳುಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಮೇಸಲನ ರ್ನಧಿಗಳಲ್ಲಲನ್ ಹ ಡಿರ್ ೆ ಮಯಡದೆ ಉಳಿದ ಮತ್ನತ ಬಡಿಡ ಸಹಿತ್ 
ಠೆೇವಣಿಗಳ ಅಡಿಯ ಶಿಲನಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ ಪ್ಯವತಿಸಬೆೇರ್ಯಗಿತ್ನತ. ವಷಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಹ ಡಿರ್ ೆ
ಮಯಡದ ಶಿಲನಕ `833.30 ರ್ ೆೇಟಿಗಳಷ್ಟುತ್ನತ. ಮೇಸಲನ ರ್ನಧಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಶೆೇಕಡ 5.8 
(ಮಯಗೆ ೇಾಪ್ಯಯಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಸರಯಸರಿ ಬಡಿಡದರ) ಮತ್ನತ ಬಡಿಡ ಸಹಿತ್ ಠೆೇವಣಿ ಮತ್ನತ 
ಮನಂಗಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಶೆೇಕಡ 6ರ ದರದಲ್ಲಲ `48.17 ರ್ ೆೇಟಿಯ ಬಡಿಡ ಹೆ ಣೆಗಯರಿರ್ಗೆೆ 
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ಅವರ್ಯಶವನ್ನು ಕಲ್ಲಪಸಲಯಗಿಲಲ. ಇದರ್ಕೆ ಉತ್ತರವಯಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಯಖ್ಯೆನ ೨೦೧೭-೧೮ರಲ್ಲಲ ರಯಷ್ಟರೇಯ 
ವಿಪ್ತ್ನತ ಪ್ರಿಹಯರ ರ್ನಧಿ ಶಿಲ್ಲಕನ್ `4೧.೯೮ ರ್ ೆೇಟಿಗಳಿಗೆ `೨.೪೩ ರ್ ೆೇಟಿಗಳ ಬಡಿಡ ಪ್ಯವತಿಗಯಗಿ 
ಅವರ್ಯಶವನ್ನು ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಉತ್ತರವು ಉಳಿದ ಠೆೇವಣಿ 
ಹಯಗ  ಮೇಸಲನ ರ್ನಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಉಳಿದ ಶಿಲನಕಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿಡ ಪ್ಯವತಿಯ ಕನರಿತ್ನ 
ಮೌನ್ವಯಗಿದೆ. 

 ಮೇಲ್ಲನ್ ರ್ ೆೇಷುಕದಲ್ಲಲನ್ ಕರಮ ಸಂಖ್ಾೆ 5ರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನ್ಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾ 
ಸರ್ಯಾರವು ಒಂದನ ರ್ನದಿಾಷು ವಷಾದಲ್ಲಲ ಖಚ್ನಾ ಮಯಡದಿರನವ ಬಯಕ್ರಗಳ ಹೆ ಂದಯಣಿರ್ಯೆನ್ನು 
ತ್ಕ್ಷಣದ ಮನಂದಿನ್ ವಷಾದ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಲ ಮಯಡಬೆೇರೆ್ಂದನ ಎಂದನ ವಿಧಿಸಿತ್ನತ. ಅದರಂತೆ, 
2017-18ರೆ್ೇ ವಷಾರ್ಕೆ ಜಿಲಯಲ ಪ್ಂಚ್ಯಯತ್ ಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ `511.04 ರ್ ೆೇಟಿ ಮತ್ನತ 
ತಯಲ ಲಕನ ಪ್ಂಚ್ಯಯತ್ ಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ `1,221.60 ರ್ ೆೇಟಿ ಗಳನ್ನು ಸಯವಾಜ್ರ್ನಕ ಲೆಕಕದಿಂದ 
(ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಶಿೇಷ್ಟಾರ್ೆ 8448) ಹಿಂಬರೆಯಲನ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರ 2020ರ ಫೆಬರವರಿಯಲ್ಲಲ 
ಅನ್ನಮೊೇದರೆ್ ರ್ನೇಡಿತ್ನತ. ಇದನ ಪ್ರಸಕತ ವಷಾದಲ್ಲಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮನಚಿಚಡನವುದರಲ್ಲಲ 
ಪ್ಯಾವಸಯನ್ವಯಯಿತ್ನ. ಇದನ `1,732.64 ರ್ ೆೇಟಿಗಳಷನು ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಧಿಕವಯಗಿ 
ಮತ್ನತ ವಿತಿತೇಯ ರ್ೆ ರತಯೆನ್ನು ಕಡಿಮಯಯಗಿ ತೆ ೇರಿಸಲನ ರ್ಯರಣವಯಗಿದೆ. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಯಖ್ಯೆನ 
ರ್ನಗಾಮನ್ ಸಭಯೆಲ್ಲಲ (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧) ಮನಂದಿನ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಮೊದಲ ತೆೈಮಯಸಿಕದಲ್ಲಲ 
ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಮಹಯಲೇೆಖ್ಯಪ್ಯಲರನ (ಲಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ – ೧) ಮತ್ನತ ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಮಹಯಲೆೇಖ್ಯಪ್ಯಲ (ಲೆ. 
ಮತ್ನತ ಹ.)ರ ಜೆ ತ ೆ ಹಿಂಬರತ್ದ ಲೆಕಕ ವಿಧ್ಯನ್ವನ್ನು ಚ್ಚಿಾಸಿ ನ್ಂತ್ರ ರ್ನಧ್ಯಾರ 
ರ್ೈೆಗ ೆಳುಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿತ್ನ. 
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ಅಧ್ ಯಾಯ 2 – ರಯಜ್ಾದ ಹಣಕಯ ಸು ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳು 

2.1 ಪೀಠಿಕೆ 

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು, ರಯಜ್ಾದ ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದಿಂತೆ 
ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಯಸಿನ ಸಮಗರತೆಗಳಲಿಿನ ನಿರ್ಯಷಯಕ್ ಬದಲಯವರ್ೆಗಳ ವಿಶೆಿೇರ್ರ್ೆಯನುು, 2015-16 
ರಿಂದ 2019-20ರವರಗೆಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿನ ಒಟ್ಯಾರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ರಯಜ್ಾದ ಋಣ 
ಸಹರ್ುುತೆ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ವಾವಹಯರಗಳ ರಯಜ್ಾದ ಹಣಕಯಸಿನ ಸ ೂಲ 
ದೃಷ್ಟಾಕ ೆೇನವನುು ನಿೇಡುತ್ಿದೆ. 

2.2 2019-20ರ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗ್ಳು 

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಕೆ (2018-19) ಹೆ ೇಲಿಸಿದಿಂತೆ 2019-20ರ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಯಸಿನ ಒಟ್ುಾ ಮೊತ್ಿದಲಿಿನ 
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಯವರ್ೆಗಳ ಪ್ಕ್ಷಿನೆ ೇಟ್ವನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.1 ಪ್ರಸುಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ಿದೆ. ವಿವರಗಳನುು 
ಅನುಬಿಂಧ-2.1ರಲಿಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 2019-20ರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ವಿತ್ರರ್ೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುಿ 
ಹಿಂದಿನ ನಯಲುಕ ವರ್ಷಗಳಲಿಿ ಒಟ್ಯಾರೆ ಹಣಕಯಸಿನ ಸಿೂತ್ತಯನುು ಅನುಬಿಂಧ-2.2ರಲಿಿ ವಿವರಸಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.1: 2018-19ಕೆೆ ಹ ೆೀಲ್ಲಸಿದರೆ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ 

ಬದಲಾವಣೆಗ್ಳು 
ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿ  ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೬.೩೪ರರ್ುಾ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ 

 ರಯಜ್ಾದ ಸವಿಂತ್ ತೆರಗ ೆಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೫.೭೧ರರ್ುಾ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 
 ಸವಿಂತ್ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೧೩.೪೧ರರ್ುಾ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 
 ಕೇೆಿಂದರ ತೆರಗೆ ಮತ್ುಿ ಸುಿಂಕ್ಗಳಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ಪಯಲು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೧೩.೮೬ರರ್ುಾ 

ಇಳಿಕಯೆಯಗಿದೆ 
 ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಸಹಯಯಯನುದಯನಗಳು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೩೫.೩೨ರರ್ುಾ 

ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 
ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚ  ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೬.೦೬ರರ್ುಾ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

 ಸಯಮಯನಾ ಸೆೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೧೪.೪೬ರರ್ುಾ 
ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

 ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ಮೇಲಿನ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ೨.೩೦ರರ್ುಾ 
ಇಳಿಕಯೆಯಗಿದೆ. 

 ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ಮೇಲಿನ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ೯.೦೧ರರ್ುಾ 
ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

 ಸಹಯಯಯನುದಯನಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೧೮.೪೩ರರ್ುಾ 
ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ  ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೨.೫೧ರರ್ುಾ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 
 ಸಯಮಯನಾ ಸೆೇವಗೆಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೫.೮೦ರರ್ುಾ 

ಇಳಿಕಯೆಯಗಿದೆ. 
 ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೬.೧೫ರರ್ುಾ 

ಇಳಿಕಯೆಯಗಿದೆ. 
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 ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೬.೩೩ರರ್ುಾ 
ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

ಸಾಲಗ್ಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂಗ್ಡಗ್ಳು 

 ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಸ ಲಯತ್ತಯು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೫೫೪.೮೪ರರ್ುಾ 
ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

 ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಿತ್ರರ್ೆಯು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೯.೩೨ರರ್ುಾ 
ಇಳಿಕಯೆಯಗಿದೆ. 

ಸಾವವಜನಿಕ ಋಣ  ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೨೦.೩೯ರರ್ುಾ ಏರಕೆಯಯಗಿದಿಿತ್ು. 
 ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣದ ಮರುಪಯವತ್ತಯು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೮.೧೫ರರ್ುಾ 

ಇಳಿಕಯೆಯಗಿದೆ. 
ಸಾವವಜನಿಕಲೆಕೆ  ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೭.೫೨ರರ್ುಾ ಏರಕೆಯಯಗಿದಿಿತ್ು. 

 ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಗಳ ವಿತ್ರರ್ೆಯು ಶೆೇಕ್ಡಯ ೪.೬೮ರರ್ುಾ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

ನಗ್ದುಶಿಲುೆ  ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕೆಕ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರ ೆ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಿ ನಗದು ಶಿಲುಕ `೧೨,೪೫೯ 
ಕ ೆೇಟಿಗಳರ್ುಾ (ಶೆೇಕ್ಡಯ ೫೬.೬೨) ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತ್ತಯಿಂದು ಸ ಚ್ಕ್ಗಳನುು ಮುಿಂದಿನ ಕ್ಿಂಡಿಕಗೆಳಲಿಿ ವಿಶೆಿೇಷ್ಟಸಲಯಗಿದೆ. 

2.೩  ಹಣದ ಆಕರಗ್ಳು ಮತ್ುು ಅನವಯ 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.2ರಲ್ಲ ಿ 2019-20 ರಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ನಿಧಿಯ ಆಕ್ರ ಮತ್ುಿ ಅನವಯಗಳನುು 2018-19ನೆೇ 
ಸಯಲಿಗೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದಿಂತೆ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. ನಕ್ಷ-ೆ2.1 ಮತ್ುಿ ನಕ್ಷ-ೆ2.2 ರಲಿಿ 2019-20ರಲಿಿ ಸಿಂಚಿತ್ನಿಧಿಯ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ವೆಚ್ಚಗಳನುು ಶತಯಿಂಶ ಪ್ರಮಯಣದಲಿ ಿನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.2 : 2018-19 ಮತ್ುು 2019-20ರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗ್ಳ ಆಕರ ಮತ್ುು ಅನವಯಗ್ಳ ವಿವರಗ್ಳು 

(`ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
 ವಿವರಗ್ಳು 2018-19 2019-20 ಏರಿಕೆ/ಇಳಿಕೆ 
ಸಂಪ್ನ ೂಲಗ್ಳು ಆರ್ಬಿಐನಲಿಿನ ಪಯರರಿಂಭಿಕ್ ನಗದು ಶಿಲುಕ 26,184 22,004 (-) 4,180 

ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು 1,64,979 1,75,443 10,464 

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಸ ಲಯತ್ತ 31 203 172 

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು (ನಿವವಳ) 30,831 40,279 9,448 

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲಕೆ್ಕ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು (ನಿವವಳ) 3,431 10,346 6,915 

ಒಟ್ುಟ 2,25,456 2,48,275 22,819 

ಅನವಯ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ 1,64,300 1,74,258 9,958 

ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 34,659 35,530 871 

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಿತ್ರರೆ್ 4,487 4,069 (-) 418 

ಆರ್ಬಿಐನಲಿಿನ ಅಿಂತ್ತಮ ನಗದು ಶಿಲುಕ 22,004 34,463 12,459 

ಒಟ್ುಟ 2,25,450 2,48,320 22,869 

(ಆಕ್ರ: ಹಣಕ್ಾಸು ಲಕಕ್ೆಗಳು) 
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ನಕ್ಷೆ-2.1: ಸಂಪ್ನ ೂಲಗ್ಳ ಸಂಯೀಜನೆ 
(ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಕ್ಷ-ೆ2.2: ಸಂಪ್ನ ೂಲಗ್ಳ ಅನವಯ 

(ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 

2.೪  ರಾಜಯದ ಸಂಪ್ನ ೂಲಗ್ಳು 

ರಯಜ್ಾದ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳು ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು,ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು, ನಿವವಳ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ 
ಲೆಕ್ಕಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಿಂಯೇಜ್ನೆಯನುು ಈಗಯಗಲೆೇ ಅಧ್ಯಾಯ-1ರ 
ಕ್ಿಂಡಿಕೆ-1.4ರಲಿಿ ಚ್ಚಿಷಸಲಯಗಿದೆ. 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ಒಟ್ಯಾರ ೆಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಅಿಂಶ ಮತ್ುಿ 
ಉಪ್ ಅಿಂಶಗಳನುು ನಕ್ಷೆ-2.3ರಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ. 

2.4.1  ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳು 
ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ರಯಜ್ಾದಹಣಕಯಸಿನ ಸಿೂತ್ತಯು ಬಹುತೆೇಕ್ ಆದಯಯದ ಭಯಗದಿಿಂದ ಪ್ರಭಯವಿತ್ವಯಗಿದೆ. 2015-
16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸರಯಸರಯಯಗಿ ಶೆೇಕ್ಡಯ 62ರರ್ುಾ ಆದಯಯವು ರಯಜ್ಾದ ಸವಿಂತ್ 
ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಭಯಗವು ಕೇೆಿಂದರ ತೆರಗ ೆಹಯಗ  ಸುಿಂಕ್ಗಳಲಿಿನ ರಯಜ್ಾ ಪಯಲು 
ಮತ್ುಿ ಸಹಯಯಯನುದಯನ ಮತ್ುಿ ವಿಂತ್ತಗೆಗಳ ರ ಪ್ದಲಿಿ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ವಗಯಷವರ್ೆಯಯಗಿದೆ. 
ತೆರಗ ೆಆದಯಯವು ಮೌಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಬೆಳಯೆುತ್ತಿದಿರ , ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ಶತಯಿಂಶ ಭಯಗವಯಗಿ 
2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅದು ಶೆೇಕ್ಡಯ 64ರಿಂದ 58ಕೆಕ ಇಳಿದಿದೆ. ಮತೆ ಿಿಂದೆಡೆ, 
ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ವಿಭಯಗದಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ಆದಯಯವು ಸುಧ್ಯರಸಿಲಿ, ಇದು 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ನಯಲಕರಿಂದ ಐದು ಪ್ರತ್ತಶತ್ದಷ್ಟಾತ್ುಿ. 

 

 

 

ತೆರಗ ೆರಯಜ್ಸವ, 
45

ತೆರಗಯೆೇತ್ರ 
ರಯಜ್ಸವ , 3

ಕೆೇಿಂದೆರ ತೆರಗೆ 
ವಗಯಷವರ್ೆ
ಗಳು, 14

ಸಹಯಯಯನು
ದಯನಗಳು, 15

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ
ಮುಿಂಗಡಗಳ 
ವಸ ಲಯತ್ತ, 1

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ 
ಋಣ 

ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು,
22

` ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ುದೆ

ಸಯಮಯನಾ ಸೆೇವೆಗಳು 
(ರಯಜ್ಸವ), 22

ಸಯಮಯಜಿಕ್ 
ಸೆೇವೆಗಳು

(ರಯಜ್ಸವ), 30

ಆರ್ಥಷಕ್ 
ಸೆೇವೆಗಳು

(ರಯಜ್ಸವ), 23

ಸಹಯಯಯನುದಯನ, 3

ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ , 16

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ
ಮುಿಂಗಡಗಳು, 2

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣದ 
ಮರುಪಯವತ್ತ, 4

` ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ ೀಗ್ುತ್ುದೆ
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                ನಕ್ಷೆ-2.3: 2019-20ರಲ್ಲಿರಾಜಯದಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳಸಂಯೀಜನೆ 

2.4.2 ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳ ಪ್ರವೃತಿುಗ್ಳು ಮತ್ುು ಬಳೆವಣಿಗ ೆ
2015-20ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಯಗ  
ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದಿಂತೆ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಲಿಿನ ಪ್ಲವನತೆಯನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.3 ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, 
ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ಸಯಪೆೇಕ್ಷವಯಗಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ 
ಸಿಂಯೇಜ್ನೆಯನುು ಕ್ರಮವಯಗಿ ನಕ್ಷ-ೆ2.4 ಮತ್ುಿ ನಕ್ಷ-ೆ2.5ರಲಿಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
  

ಒಟ್ುಾ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು
(`2,36,496 ಕೆ ೇಟಿ)

ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು
(`1,75,443 ಕೆ ೇಟಿ)

ತೆರಗೆ ರಯಜ್ಸವ
(`1,02,363 ಕೆ ೇಟಿ)

1. ಮಯರಯಟ್, ವಯಾಪಯರ ಮುಿಂತಯದವುಗಳ
ಮೇಲಿನ ತೆರಗೆ

೨. ರಯಜ್ಾ ಅಬಕಯರ
೩. ಮುದಯರಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ನೆ ೇಿಂದಿ ಶುಲಕ
೪. ವಯಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಗೆ

ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ರಯಜ್ಸವ
(`7,681 ಕೆ ೇಟಿ)

ಕೆೇಿಂದರ ತೆರಗಗೆಳು ಮತ್ುಿ
ಸುಿಂಕ್ಗಳಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ಪಯಲು

(`30,919 ಕೆ ೇಟಿ)

ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ
ಸಹಯಯಯನುದಯನಗಳು
(`34,480 ಕೆ ೇಟಿ)

ಬಿಂಡವಯಳ
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು

(`50,707 ಕೆ ೇಟಿ)

ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು
(`50,459 ಕೆ ೇಟಿ)

- ಮಯರುಕ್ಟ್ೆಾ ಸಯಲಗಳು
-ಸಮಯೇಜಿತ್ ಸಯಲಗಳು
-ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ
ಮುಿಂಗಡಗಳು

ಋರ್ೆೇತ್ರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು
(`248 ಕೆ ೇಟಿ)

- ಹ ಡಿಕೆಗಳ ಹಿಂಪ್ಡೆತ್ದಿಿಂದ ಬಿಂದ
ಮೊತಿ್

- ಬಿಂಡವಯಳಗಳ ನಿವೃತಿ್ತ/ ಸಹಕಯರ
ಸಿಂಘ/ ಬಯಾಿಂಕ್ುಗಲಿಿ ಹ ಡಿಕೆ
ಹಿಂಪ್ಡೆತ್

- ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ
ವಸ ಲಿ

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲಕೆ್ಕ
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು (ನಿವವಳ)

(`10,346 ಕೆ ೇಟಿ)

ಇದು ಬಳಕೆಗಯಗಿ
ಸಕಯಷರದ ಬಳಿ
ಲಭ್ಾವಿರುವ ನಿಧಿ)

- ಸಣು ಉಳಿತಯಯಗಳು, 
ಪಿಎಫ , ಮುಿಂತಯದವು

- ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳು
- ಠೇೆವಿಗಳು/ ಮುಿಂಗಡಗಳು
-ಅಮಯನತ್ುಗಳು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರೆ
ಶಿಲುಕಗಳು

-ಇರಸಯಲುಗಳು
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ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.3: ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳ ಪ್ರವೃತಿುಗ್ಳು ಮತ್ುು ಬೆಳವಣಿಗ ೆ
ಪ್ರಮಿತಿಗ್ಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳು (` ಕ ೆೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 1,18,817 1,33,214 1,47,000 1,64,979 1,75,443 

ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 14.09 12.12 10.35 12.23 6.34 

ಸವಂತ್ ತೆರಿಗೆ ರಾಜಸವ 75,550 82,956 87,130 96,830 1,02,363 

ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ರಾಜಸವ 5,355 5,795 6,477 6,773 7,681 

ಸವಂತ್ ರಾಜಸವದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಸವಂತ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ುು 
ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ರಾಜಸವ) (ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 

8.06 9.70 5.47 10.68 6.22 

ರಾಒಆಂಉ (` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 10,45,168 12,09,136 13,57,579 15,44,399 16,99,115 

ರಾಒಆಂಉ ದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 14.36 15.69 12.28 13.76 10.02 

ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿ/ರಾಒಆಂಉ (ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 11.37 11.02 10.83 10.68 10.33 

ಪ್ಲವನತೆಯ ಅನುಪಾತ್ಗ್ಳು5 
ರಾಒಆಂಉಗೆ ರಾಜಸವ ಪ್ಲವನತೆ6 0.98 0.77 0.84 0.89 0.63 

ರಾಒಆಂಉಗೆ ರಾಜಯದ ಸವಂತ್ ರಾಜಸವ ಪ್ಲವನತೆ7 0.56 0.62 0.45 0.78 0.62 

(ಆಕರ: ಹಣಕಾಸು ಲೆಕೆಗ್ಳು ಮತ್ುು ಕನಾವಟ್ಕ ಸಕಾವರದ ಆರ್ಥವಕ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ) 

ನಕ್ಷೆ-2.4: ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳ ಪ್ರವೃತಿು 
 

 
(ಆಕರ: ಹಣಕಾಸು ಲೆಕೆಗ್ಳು ಮತ್ುು ಕನಾವಟ್ಕ ಸಕಾವರದ ಆರ್ಥವಕ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ) 

 

 

 

                                                           
5 ಪ್ಲವನತೆಯ ಅನುಪಯತ್ವು ವಿತ್ತಿೇಯ ವಾತಯಾಸ ಸಯಧಾ ಸಪಿಂದನೆಯ ಮಟ್ಾ ಅಥವ ನಮಾತೆಮ ಲ ವಾತ್ಾಯ ಸಿೂತ್ತ ಸಯೂಪ್ಕ್ತ್ವ 
ಅಥವಯ ಪ್ರತ್ತಕ್ರರಯಯತ್ೂಕ್ತೆಯ ಮಟ್ಾವನುು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದ.ೆ ಉದಯಹರರೆ್ಗೆ,ರಯಜ್ಸವ ಪ್ಲವನತೆಯು ರಯಒಆಿಂಉಕೆಕ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ 0.63 ಇದ ೆ ಎಿಂದರೆ ರಯಒಆಿಂಉವು ಶೆೇಕ್ಡಯ ಒಿಂದು ಹೆಚ್ಯಚದರೆ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಶೆೇಕ್ಡಯ 0.63 
ಅಿಂಕ್ಗಳಿಿಂದ ಹೆಚ್ಯಚಗುತ್ವಿೆ ಎಿಂದು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದ.ೆ 

6 ರಯಜ್ಸವ ಪ್ಲವನತೆಯು ರಯಒಆಿಂಉದ ವೃದಿಿಗೆ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ವೃದಿಿಯ ದರದ ಅನುಪಯತ್ಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದೆ. 
7 ಸವಿಂತ್ ರಯಜ್ಸವ ಪ್ಲವನತೆಯು ರಯಒಆಿಂಉದ ವೃದಿಿಯ ದರಕೆಕ ತೆರಗೆ ಆದಯಯದ ವೃದಿಿಯ ದರ ಮತ್ುಿ ತೆರಗೆಯೇತ್ರ 
ಆದಯಯದ ವೃದಿಿಯ ದರದ ಅನುಪಯತ್ಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದೆ. 
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ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ರಯಒಆಿಂಉ ಗೆ ಶೆೇಕ್ಡಯವಯರಯಗಿ
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ನಕ್ಷ-ೆ2.೫: ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳ ಘಟ್ಕಗ್ಳ ಪ್ರವೃತಿು 

 

ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಿಗಸೆಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಯಮಯನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿವೆ: 

 ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು 2015-16ರಲಿಿದಿ `1,18,817 ಕ ೆೇಟಿಗಳಿಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ `1,75,443 
ಕ ೆೇಟಿಗಳಿಗೆ (ಶೆೇಕ್ಡ 47.66ರರ್ುಾ) ಏರಕೆಯಯಗಿದುಿ, ವಯಷ್ಟಷಕ್ ಸರಯಸರ ಶೆೇಕ್ಡಯ 11.03 
ಬೆಳವಿಗೆಯ ದರದಲಿಿ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. 

 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸುಮಯರು ಶೆೇಕ್ಡಯ 63ರರ್ುಾ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವಕ್ೃತ್ತಗಳು ರಯಜ್ಾದ ಸವಿಂತ್ 
ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದಿದಿರೆ, ಕೇೆಿಂದರ ತೆರಗ ೆ ವಗಯಷವರ್ ೆ ಮತ್ುಿ ಅನುದಯನ-ಸಹಯಯವು 
ಒಟ್ಯಾಗಿಶೆೇಕ್ಡಯ 37ರರ್ಾನುು ಕ ೆಡುಗೆ ನಿೇಡಿದೆ. ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ದ ಹಣಕಯಸಿನ ಸಿೂತ್ತಯು ಹೆಚ್ಯಚಗಿ ಸವಿಂತ್ 
ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಿಂದ ಮಯತ್ರ ಪ್ರಭಯವಿತ್ವಯಗಿರುತ್ಿದೆ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವನುು ಇದು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. 

 ಪ್ರಸಕ್ಿ ವರ್ಷದಲಿಿ, ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಲಿಿ ಶೆೇಕ್ಡಯ 6.34ರರ್ುಾ (`10,464 ಕ ೆೇಟಿ) ಹೆಚ್ಚಳವು ರಯಜ್ಸವ 
ವೆಚ್ಚದಲಿಿನ ಶೆೇಕ್ಡಯ 6.06ರರ್ುಾ (`9,958 ಕ ೆೇಟಿ) ಅಲಪ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ರಕಿಂತ್ ಸವಲಪ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ, ಇದು 
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳದಲಿಿ ಏರಕಗೆೆ ಕಯರಣವಯಯತ್ು. 

 ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಸವ ಪ್ಲವನತೆಯು 2015-16ರಲಿಿದಿ 0.98ರಿಂದ ಜಿಎಸ ಟಿ ಅನುಷ್ಯಾನ, (2017-18ರಲಿಿ) 
ವಯಸಿವ ಆದಯಯದ ವಿವಿಧ ಅಿಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಯವ ಬಿೇರದ ರಯಒಆಿಂಉದ ಅಲಪವೃದಿಿ 
ಮುಿಂತಯದ ಬಯಹಾ ಪ್ರಭಯವಗಳಿಿಂದಯದ ಅಿಂತ್ರ ವಯಷ್ಟಷಕ್ ವಾತ್ಾಯಗಳಿಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ 0.63ಕಕೆ 
ಇಳಿದಿದೆ. 

2.4.3 ರಾಜಯದ ಸವಂತ್ ಸಂಪ್ನ ೂಲಗ್ಳು 

ಹೆಚ್ುಚವರ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲ ಸಿಂಗರಹರ್ೆಯಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ಸಯಧನಯೆನುು ಅದರ ಸವಿಂತ್ ತೆರಗ ೆ ಮತ್ುಿ 
ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಮ ಲಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳ ಮ ಲಕ್ ಅಳಯೆಲಯಗುತ್ಿದೆ. 

ಪ್ರಮುಖ ತೆರಗ ೆ ಮತ್ುಿ ತೆರಗಯೆೇತ್ರಆದಯಯಕಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಒಟ್ುಾ ಸಿಂಗರಹರ್ೆಗಳು ಮತ್ುಿ 
2015-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಒಆಿಂಉದಲಿಿ ಅವುಗಳ ಸಯಪೆೇಕ್ಷ ಪಯಲನುು ಅನುಬಂಧ-2.2ರಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

(ಅ) ಸವಂತ್ ತೆರಿಗ ೆಆದಾಯ 

2015-20ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ಸವಿಂತ್ ತೆರಗೆ ಆದಯಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನುು ನಕ್ಷೆ-2.6 
ರಲಿಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
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ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಸಹಯಯಯನುದಯನಗಳು ಸವಿಂತ್ ತೆರಗ ೆರಯಜ್ಸವ
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ನಕ್ಷೆ - 2.6: 2015-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸವಂತ್ ತೆರಿಗ ೆಆದಾಯದ ಬಳೆವಣಿಗ ೆ

 
ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

2015-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸಿಂಗರಹಸಲಯದ ರಯಜ್ಾದ ಸವಿಂತ್ ಆದಯಯದ ವಗಷವಯರು 
ವಿವರಗಳನುುಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.4ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.4: 2015-20ರಲ್ಲಿ ರಾಜಯದ ಸವಂತ್ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಭಾಗ್ಗ್ಳು 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲಿ್ಲ) 

 
                                                                        ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ರಯಜ್ಾದ ಸವಿಂತ್ ತೆರಗ ೆ ಆದಯಯವು 2015-16ರಲಿಿದಿ `75,550 ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ ವಯಷ್ಟಷಕ್ ಸರಯಸರ 
7.86ರ ಬೆಳವಿಗೆಯ ದರದಲಿಿ 2019-20ರಲಿಿ `1,02,363 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆಏರ `26,813 ಕ ೆೇಟಿಗಳರ್ುಾ 
ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ಿ ವರ್ಷದಲಿಿ, ತೆರಗ ೆಆದಯಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕ ೆಡುಗೆಯು ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ ತೆರಗೆ 
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ಮುದಯರಿಂಕ್ ಮತ್ು ಿನೆ ೇಿಂದಿ ಇತ್ರೆ
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(ಶೆೇಕ್ಡಯ41), ರಯಜ್ಾ ಅಬಕಯರ (ಶೆೇಕ್ಡಯ 21), ಮಯರಯಟ್, ವಯಾಪಯರ ಇತಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಗೆ 
(ಶೆೇಕ್ಡಯ 16) ಮತ್ುಿ ಮುದಯರಿಂಕ್ ಮತ್ುಿ ನೆ ೇಿಂದಿ ಶುಲಕ (11 ಶೆೇಕ್ಡಯ)ಗಳದಯಿಗಿದೆ. 

ರಾಜಯ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ (ಎಸ ಜಿಎಸ ಟಿ) 
2018-19 ಮತ್ುಿ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ ತೆರಗ ೆ (ಎಸ ಜಿಎಸ ಟಿ) 
ಅಡಿಯಲಿಿ ಆದಯಯದ ವಯಸಿವ ಸಿಂಗರಹವನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.5ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 2.5: ಕನಾವಟ್ಕ ಸಕಾವರದ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗ ೆಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳು 
(`ಕೆ ೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

ರಾಜಯ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೀೆವಾ ತೆರಿಗ ೆ 2018-19 2019-20 ಏರಿಕ/ೆಇಳಿಕೆ 
ತೆರಿಗ ೆ 22,266 24,645 2,379 

ಐಜಿಎಸಟಿಯಂದ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 5,559 331 (-)5,228 

ಇತ್ರ ೆ 14,131 17,171 3,040 

ಎಸಜಿಎಸಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ೆ 41,956 42,147 191 

ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸುಲಕೆ್ಕಗಳು 
ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ ತೆರಗ ೆ(ರಯಜ್ಾಗಳಿಗ ೆಪ್ರಹಯರ) ಕಯಯಿ, 2017ರ ಪ್ರಕಯರ, ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ 
ತೆರಗ ೆ ಅನುಷ್ಯಾನದಿಿಂದಯಗಿ ಉಿಂಟ್ಯಗುವ ಆದಯಯದ ಕ ೆರತಗೆೆ ರಯಜ್ಾಗಳಿಗ ೆ ಮ ಲ ವರ್ಷದಿಿಂದ 
ಶೆೇಕ್ಡಯ 14ರರ್ುಾ ವಯಷ್ಟಷಕ್ ಬೆಳವಿಗೆಯನುು ಪ್ರಗಿಸಿ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಹಯರ 
ನಿೇಡಲಯಗುವುದು, ಕೇೆಿಂದರವು ಅಿಂತ್ರ ರಯಜ್ಾ ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೇೆವೆಗಳ ಪ್ ರೆೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಗರ 
ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ ತೆರಗೆಯನುು (ಐಜಿಎಸ ಟಿ) ವಿಧಿಸುತಿ್ದ ೆಮತ್ುಿ ಸರಕ್ು ಅಥವಯ ಸೆೇವಗೆಳನುು 
ಬಳಸಿಕೆ ಳುುವ ರಯಜ್ಾಕಕೆ ತೆರಗೆಯ ರಯಜ್ಾದ ಪಯಲನುು ಹಿಂಚ್ುತ್ಿದೆ. 

2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ ತೆರಗ ೆ ಸಿಂಗರಹವು `42,147.23 
ಕ ೆೇಟಿಗಳಯಗಿದುಿ, 2018-19ಕ್ರಕಿಂತ್ `191.20 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೆೇ 0.46) ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಇದಲಿದ,ೆ ರಯಜ್ಾವು 
ಸಿಜಿಎಸ ಟಿಯಲಿಿನ ನಿವವಳ ಹಿಂಚಿಕೆಯಯಗಿ `8,773.82 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ಪ್ಡೆದಿದ.ೆ 2019-20ರ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಐಜಿಎಸ ಟಿಯಿಂದ ನಿವವಳ ಆದಯಯವು ‘ಶೂನಾ’ ಆಗಿತ್ುಿ. 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ಜಿಎಸ ಟಿ ಅಡಿಯಲಿಿ ಒಟ್ುಾ ಆದಯಯವು `50,921.05 ಕ ೆೇಟಿಯಷ್ಟಾತ್ುಿ 8 .2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ಜಿಎಸ ಟಿ ಅನುಷ್ಯಾನದಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಯದ ಆದಯಯದ ನರ್ಾ ಪ್ರಹಯರವಯಗಿ ರಯಜ್ಾಕಕೆ `14,496.90 ಕೆ ೇಟಿ 
ದೆ ರೆತ್ತತ್ುಿ. 
೨೦೧೯-೨೦ರ ಪಯರಯೇಜಿತ್ ಆದಯಯ `೬೧,೦೪೬.೦೪ ಕ ೆೇಟಿಗಳಿಗ ೆ ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ರಯಜ್ಾದ ವಯಸಿವಿಕ್ 
ತೆರಗಯೆ ಸಿಂಗರಹ (ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ ತೆರಗ ೆಪ್ ವಷ ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಾ ಸರಕ್ು ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ ತೆರಗೆ) 
ಐಜಿಎಸ ಟಿಯನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡು ಮತ್ುಿ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಜಿ ಎಸ ಟಿ ನರ್ಾ ಪ್ರಹಯರ ಸೆೇರ ಒಟ್ುಾ 
`೬೧,೨೦೯.೯೭ ಕ ೆೇಟಿಗಳಯಗಿವೆ. `೧೬೩.೯೩ ಕ ೆೇಟಿಯರ್ುಾ ಅಧಿಕ್ ಜಿ ಎಸ  ಟಿ ನರ್ಾ ಪ್ರಹಯರ ದೆ ರತೆ್ತದೆ.  

ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗಗೆೆ ದತಾುಂಶ ಗ್ರಹಿಕೆಗ ೆಕೆ ರತ ೆ
ಜಿಎಸ ಟಿಎನ  ಅಿಂಗಣದಲಿಿ ಪಯಾನ-ಇಿಂಡಿಯಯ ದತಯಿಿಂಶ ಪ್ರವೇೆಶಕಕೆ ಅನುವು ಮಯಡಿಕ ೆಡುವ ಭಯರತ್ 
ಸಕಯಷರದ ನಿಧ್ಯಷರವನುು 22 ಜ್ ನ 2020 ರಿಂದು ತ್ತಳಿಸಲಯಯತ್ು. ಈ ನಿಧ್ಯಷರವನುು 
ಕಯಯಷಗತ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಅಗತ್ಾವಯದ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ಕ್ರಮವು ಅನುಷ್ಯಾನದ ವಿವಿಧ ಹಿಂತ್ಗಳಲಿಿತ್ುಿ. 

                                                           
8 ಪರಧ್ಾನ ಶೋರ್ಷಿಕ್ಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 0005 –ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ (`8,773.82 ಕ್ಕೊೋಟಿ), 0006 –ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ 

(`42,147.23 ಕ್ಕೊೋಟಿ) ಮತ್ುು 0008 –ಐಜಿಎಸ್ಟಿ (ಶ ನಯ). 
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ಆದಿರಿಂದ, 2019-20ನೆೇ ಸಯಲಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನುು ಜಿಎಸ ಟಿಎನ ದತಯಿಿಂಶಕೆಕ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಶೊೇಧಕ್ 
ಗರಹಕಯೆನುು ಒದಗಿಸುವ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ನಿಧ್ಯಷರವನುು ಪ್ ಣಷವಯಗಿ ಜಯರಗೆ ಳಿಸುವವರಗೆೆ 
ನಿರೇಕ್ಷಯೆಲಿಿ ದಯಖಲೆಗಳನುು ಕೈೆಯಯರೆ ನಿವಷಹಸುವಯಗ ಮಯಡಲಯಗುತ್ತಿದಿಿಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಯ 
ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ ೆಪ್ರಮಯಿೇಕ್ರಸಲಯಗಿದೆ. 

(ಆ) ತೆರಿಗಯೆೀತ್ರ ಆದಾಯ 

ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳನುು (ಶುಲಕಗಳು, ಬಳಕದೆಯರರ ಶುಲಕಗಳು, ಬಡಿಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು, ಇತಯಾದಿ) 
ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಶಯಸನ ಬದಿವಲಿದ ಆದೆೇಶಗಳ ಮ ಲಕ್ ಸಿಂಗರಹಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಬಯಕ್ರಯರುವ 
ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ, ಇಕ್ರವಟಿ ಹ ಡಿಕಗೆಳಿಿಂದ ಬರುವ ಲಯಭ್ಗಳು, ಖನಿಜ್ಗಳು, ಅರಣಾ ಮತ್ುಿ 
ವನಾಜಿೇವಿಗಳಿಂತ್ಹ ಸಕಯಷರದ ಸವತ್ುಿಗಳನುು ಬಳಸಲು ಅನುಮತ್ತಸುವ ರಯಯಲಿಾ ಶುಲಕಗಳು, ಮತ್ುಿ 
ಸಕಯಷರದ ಯಿಂತ್ರವು ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವಗೆಳಿಗ ೆ ಬಳಕದೆಯರರು 
ನಿೇಡಬೆೇಕಯದ ಶುಲಕಗಳು ಮುಿಂತಯದವುಗಳು ತೆರಗೆಯೇತ್ರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ಮ ಲಗಳು. 
2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಲಿಿ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಆದಯಯದ ಪಯಲು 
ಶೆೇಕ್ಡಯ ನಯಲಕರಿಂದ ಐದರಷ್ಟಾದೆ. 2015-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಜಿಎಸ ಡಿಪಿಯ ಶತಯಿಂಶವಯಗಿ, ಇದು 
ಒಿಂದಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯದೆ. ಬಳಕದೆಯರ ಶುಲಕಗಳನುು ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ಪ್ರರ್ಕರಸದಿರುವುದು ಈ 
ಸೂಗಿತ್ಕಕೆ ಕಯರಣವಯಗಿದೆ. ತೆರಗೆಯೇತ್ರ ಆದಯಯದಅಡಿಯಲಿಿ ಲಯಭಯಿಂಶ ಮತ್ುಿ ಲಯಭ್ದ 
ಭಯಗವಯಗಿರುವ ಹ ಡಿಕಯೆ ಲಯಭ್ವು 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ (`53.64 ಕ ೆೇಟಿ) ಬಹಳ 
ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿತ್ುಿ. ಇದನುು ಕ್ಿಂಡಿಕ ೆ2.5.4.1 ರಲಿಿ ವಿವರವಯಗಿ ಚ್ಚಿಷಸಲಯಗಿದೆ. 
2015-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸಿಂಗರಹಸಲಯದ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಆದಯಯದ ವಗಯಷವಯರು ವಿವರಗಳನುು 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.6ರಲ್ಲ ಿನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 2.6: ರಾಜಯದ ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ಆದಾಯದ ವಗ್ವಗ್ಳು 
(`ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲಿ್ಲ) 

 
ಮ ಲ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 
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13ನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಅಭಿಪಯರಯದಿಂತೆ ಮತ್ುಿ 2009-10 ರಿಂದ ಭಯರತ್ದ ಲೆಕ್ಕ 
ನಿಯಿಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುಿ ಮಹಯ ಲಕೆ್ಕ ಪ್ರಶೊೇಧಕ್ರ ವರದಿಗಳಲಿಿ ಹೆೇಳಿದಿಂತೆ ರಯಜ್ಾದ ಹಣಕಯಸು 
ಸುಧ್ಯರರ್ೆಗೆ ಬಳಕದೆಯರರ ಶುಲಕವನುು ನಿಯಮತ್ವಯಗಿ ಪ್ರರ್ಕರಸಬೆೇಕಯಗುತ್ಿದೆ. ವೆಚ್ಚಸುಧ್ಯರರ್ಯ 
ಆಯೇಗ (ಇಆರ್ ಸಿ) ತ್ನು ನಯಲಕನೆೇ ವರದಿಯಲಿಿ (ಜ್ ನ 2011) ಬಳಕದೆಯರರ ಶುಲಕಗಳ ಕ್ುರತ್ು 
ಸಕಯಷರವು ಸಪರ್ಾ ನಿೇತ್ತಯನುು ರ ಪಿಸಬೇೆಕ್ು ಎಿಂದು ಅಭಿಪಯರಯಪ್ಟಿಾದೆ. ಈ ನಿಟಿಾನಲಿಿ, ಆರ್ಥಷಕ್ 
ಇಲಯಖೆಯು ತ್ನು ಸುತ ೆಿೇಲಯೆಲಿಿ (ನವೆಿಂಬರ್ 2018) ಎಲಯ ಿ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ಇಲಯಖೆಗಳಿಗೆ ಎಲಯಿ 
ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಆದಯಯ ಮ ಲಗಳ ಬಗೆೆ ಸಮಗರ ಪ್ರಶಿೇಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ುಿ 
ತೆರಗಯೆೇತ್ರಆದಯಯದ ದರಗಳನುು ಪ್ರರ್ಕರಸಲು ನಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಮ ಕೈೆಗ ೆಳುುವಿಂತೆ ಸ ಚ್ನೆ ನಿೇಡಿತ್ು. 
ಕ್ಳದೆ ಕಲೆವು ವರ್ಷಗಳಲಿಿ ಇದೆೇ ರೇತ್ತಯ ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದಿರ , 2019-20ರಲ ಿ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ 
ಆದಯಯವು ಅಲಪವಯಗಿತ್ುಿ. 
2019-20ರ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸಮೇಕೆ್ಷಯಲಿಿ, ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಆದಯಯವು ರಯಜ್ಾವು ಎದುರಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 
ಹಣಕಯಸಿನ ಸವಯಲು ಎಿಂದು ಒಪಿಪಕ ೆಳುಲಯಗಿದೆ. ದೇೆಶದಲಿಿ ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಆದಯಯದ 
ಅನುಪಯತ್ ಕ್ಡಿಮ ಹೆ ಿಂದಿರುವ ರಯಜ್ಾಗಳಲಿಿ ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ವೂ ಒಿಂದಯಗಿದೆ. ಅನೆೇಕ್ ಇಲಯಖೆಗಳಲಿಿ, 
ಬಳಕದೆಯರರ ಶುಲಕಗಳು, ಶುಲಕಗಳು ಮತ್ುಿ ದಿಂಡಗಳು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಆದಯಯಗಳ 
ಪ್ರರ್ಕರರ್ೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ನಡೆದಿಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಗಿದೆ. 2019-20ರಲಿಿ ಕ್ಡಿಮ 
ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಆದಯಯವನುು ದಯಖಲಿಸಿರುವ ಅರಣಾ ಮತ್ುಿ ವನಾಜಿೇವಿ, ರಸೆಿಗಳು ಮತ್ುಿ 
ಸೆೇತ್ುವಗೆಳು, ಪ್ಶು ಸಿಂಗೆ ೇಪ್ನೆ ಇತಯಾದಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳನುು ಹೆಚಿಚಸಲು ಪ್ರಯತ್ತುಸಬೇೆಕ್ು. 

2.4.4 ಕೆೀಂದರದ್ಧಂದ ವಗಾವವಣ ೆ
ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರವು ಕೇೆಿಂದರ ತೆರಗಗೆಳು ಮತ್ುಿ ಸುಿಂಕ್ಗಳಯದ ಕಯಪೆ ಷರೇೆರ್ನ ತೆರಗ,ೆ ಆದಯಯ ತೆರಗ,ೆ 
ಸೆೇವಯ ತೆರಗ,ೆ ಕೇೆಿಂದರ ಅಬಕಯರ ಸುಿಂಕ್ಗಳಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಪಯಲನುು ವಗಯಷವರ್ೆ ಮಯಡುತ್ಿದೆ. 
2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಈ ತೆರಗ ೆ ವಗಯಷವರ್ೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.7 
ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.7: ಕೆೀಂದರ ತೆರಿಗೆ ವಗಾವವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತಿುಗ್ಳು 
(` ಕೆ ೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

ಶಿೀರ್ಷವಕೆ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಕೆೀಂದರ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೀೆವಾ ತೆರಿಗೆ (ಸಿಜಿಎಸಟಿ) - - 447.56 8,858.76 8,773.82 

ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೀೆವಾ ತೆರಿಗೆ (ಐಜಿಎಸಟಿ) - - 3,204.72 707.00 - 

ಕಾಪೆ ೀವರೆೀಷ್ನ್ ತೆರಿಗೆ 7,547.57 9,211.05 9,721.29 12,481.94 10,542.17 

ಕಾಪೆ ೀವರೆೀಷ್ನ್ ತೆರಿಗ ೆಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಆದಾಯದ 
ಮೀಲ್ಲನ ತೆರಿಗೆ 

5,252.47 6,401.72 8,208.94 9,192.40 8,260.51 

ಸಿೀಮಾ ಸುಂಕ 3,830.22 3,962.25 3,203.80 2,544.18 1,959.84 

ಕೆೀಂದರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗ್ಳು 3,181.60 4,524.54 3,348.80 1,690.77 1,362.62 

ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ 4,153.56 4,639.22 3,617.15 331.65 - 

ಸಂಪ್ತಿುನ ಮೀಲ್ಲನ ತೆರಿಗೆಗ್ಳು 1.65 21.08 (-) 0.29 4.58 0.46 

ಆದಾಯ ಮತ್ುು ವೆಚ್ಚದ ಮೀಲ್ಲನ ಇತ್ರ ತೆರಿಗೆಗ್ಳು 0.15 - - 65.01 - 

ಇತ್ರ ಸುಂಕಗ್ಳು, ತೆರಿಗಗೆ್ಳು, ಸರಕುಗ್ಳು ಮತ್ುು 
ಸೆೀವೆಗ್ಳು 

16.12 0.08 (-) 0.01 18.54 19.58 

ಒಟ್ುಟ 23,983.34 28,759.94 31,751.96 35,894.83 30,919.00 

ಹಿಂದ್ಧನ ವಷ್ವದ ಮೀಲ್ಲನ ವೃದ್ಧಿಯ ಶೆೀಕಡಾವಾರು 63.66 19.92 10.40 13.05 (-) 13.86 

ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳಿಗೆ ಕೆೀಂದರ ತೆರಿಗೆ ವಗಾವವಣೆಗ್ಳ 
ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

20.19 21.59 21.60 21.76 17.62 

          ಆಕ್ರ : ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 
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ಹದಿನಯಲಕನೆಯ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಕೇೆಿಂದರ ತೆರಗಗೆಳ ನಿವವಳ ಆದಯಯದಲಿಿ (ಸೆೇವಯ ತೆರಗೆ 
ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ) ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ ತೆರಗಯೆ ನಿವವಳ ಆದಯಯದಲಿಿ ರಯಜ್ಾಗಳ ಪಯಲನುು ಕ್ರಮವಯಗಿ ಶೆೇಕ್ಡ 
4.713 ಮತ್ುಿ ಶೆೇಕ್ಡ 4.822ಕಕೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬೆೇಕ್ು ಎಿಂದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದೆ. ಆದರ ೆ ವಯಸಿವ 
ಹಿಂಚಿಕೆಯು ಸವಲಪಮಟಿಾಗೆ 9  ಬದಲಯಗುತ್ಿದೆ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ು. 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, 
ಕೇೆಿಂದರ ತೆರಗಗೆಳ ಒಟ್ುಾ ನಿವವಳ ಸಿಂಗರಹವಯದ `6,49,749.99 ಕೆ ೇಟಿಗಳಲಿಿ, ರಯಜ್ಾದ ಪಯಲಿನ ನಿವವಳ 
ಹಿಂಚಿಕೆ `30,919.00 ಕ ೆೇಟಿಗಳಷ್ಟಾದ.ೆ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಐಜಿಎಸ ಟಿ ಮತ್ುಿ ಸೆೇವಯ 
ತೆರಗಗೆಳಲಿಿ ರಯಜ್ಾಕಕೆ ಯಯವುದೆೇ ಹಿಂಚಿಕೆಯಯಗಿಲಿ. 

ಕೇೆಿಂದರ ತೆರಗಗೆಳು ಮತ್ುಿ ಸುಿಂಕ್ಗಳಲಿಿರಯಜ್ಾದ ಪಯಲಿನ ನಿಜ್ವಯದ ಹಿಂಚಿಕೆ ಮತ್ುಿ ಹಣಕಯಸು 
ಆಯೇಗದ ಶಿಫಯರಸುಗಳನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.8ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.8 ಕೆೀಂದರ ತೆರಿಗ ೆಮತ್ುು ಸುಂಕಗ್ಳಲಿ್ಲ ರಾಜಯದ ಪಾಲು; ಹದ್ಧನಾಲೆನೆ ಹಣಕಾಸು 
ಆಯೀಗ್ದ ಶಿಫಾರಸುಗ್ಳಿಗ ೆಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಾಸುವ ಹಂಚಿಕೆಗ್ಳು 

(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 

ವಷ್ವ 
೧೪ನೆೀ ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗ್ದ 
ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನವಯ ವಗಾವವಣ ೆ

ಮಾಡಬೆೀಕಾದದುು 

ವಾಸುವಿಕ ತೆರಿಗೆ 
ವಗಾವವಣ ೆ

ವಯತಾಯಸ 

1 2 3 4=(3-2) 

2015-16 23,983.34 23,983.34 0 

2016-17 28,759.94 28,759.94 0 

2017-18 31,801.73 31,751.96 (-) 49.77 

2018-19 35,831.46 35,894.83 63.37 

2019-20 30,622.71 30,919.00 296.29 

                                             ಮ ಲ: ಎಫ ಎಫ ಸಿ ವರದಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಮೇಲಿನ ಕ ೆೇರ್ಾಕ್ದಿಿಂದ ನೆ ೇಡಿದಿಂತೆ, 14ನೇೆ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಶಿಫಯರಸುಗಳ ಅನವಯ 
ವಗಯಷವರ್ೆಯಯಗ ಬೆೇಕಯದ ಶೆೇಕ್ಡಯವಯರು ಹಿಂಚಿಕೆಗ ೆ ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಾವು ಪ್ಡೆದ ಕೇೆಿಂದರ ತೆರಗ ೆ ಮತ್ುಿ ಸುಿಂಕ್ಗಳಲಿಿನ ಪಯಲುಗಳಲಿಿ ಯಯವುದೆೇ 
ವಾತಯಾಸವಿಲಿ. 

2.4.5 ಭಾರತ್ ಸಕಾವರದ್ಧಂದ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.9ರಲ್ಲ ಿ ತೆ ೇರಸಿರುವಿಂತೆ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಸಹಯಯಯನುದಯನವು 2015-16ರಲಿಿ 
`13,929 ಕೆ ೇಟಿಯದುಿ 2019-20ರಲಿಿ `34,480 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆಏರ ಶೆೇಕ್ಡ 148ರರ್ುಾ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. 

 

 

 

                                                           
9 ಒಟ್ುು ಹೊಂರ್ಚಕ್ಕಯಾದ `30,919 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಾರಕೊಿರಕೋಶನ್ ತಕರಿಗಕ, ಸಿೋಮಾ ಸುೊಂಕ್ ಮತ್ುು ಕ್ಕೋೊಂದರ ಅಬಕ್ಾರಿ ಸುೊಂಕ್ದ 
ರಾಲು ಶಕೋಕ್ಡ ೪.೭೫ರರ್ಷುತ್ುು, ಆದಾಯ ತಕರಿಗಕ ಮತ್ುು ಸೊಂಪತ್ುು ತಕರಿಗಕ ಶಕೋಕ್ಡಾ ೪.೭೭ರರ್ಷುತ್ುು, ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ೪.೭೬ರರ್ಷುತ್ುು 
ಮತ್ುು ಇತ್ರಕ ತಕರಿಗಕಗಳು ಮತ್ುು ಸುೊಂಕ್ಗಳು ಶಕೋಕ್ಡಾ ೪.೮೦ರರ್ಷುದಿಿತ್ು. 
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  ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.9: ಭಾರತ್ ಸಕಾವರದ್ಧಂದ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
(`ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 

ಶಿೀರ್ಷವಕೆ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಯೀಜನೆೀತ್ರ ಅನುದಾನಗ್ಳು* 5,548 7,045 - - - 

ರಾಜಯ ಯೀಜನಾ ಯೀಜನೆಗ್ಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನಗ್ಳು* 

8,105 8,102 - - - 

ಕೆೀಂದರ ಯೀಜನಾ ಯೀಜನೆಗ್ಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನಗ್ಳು* 

139 116 - - - 

ಕೆೀಂದರ ಪಾರಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಗ್ಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನಗ್ಳು 

137 440 11,617 10,393 12,214 

ಇತ್ರೆ ವಗಾವವಣೆಗ್ಳು/ ರಾಜಯಗ್ಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನಗ್ಳು10 

- - 7,316 11,714 17,593 

ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗ್ದ ಅನುದಾನಗ್ಳು - - 2,708 3,374 4,673 

ಒಟ್ುಟ 13,929 15,703 21,641 25,481 34,480 

ಹಿಂದ್ಧನ ವಷ್ವಕೆೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಾಗ್ ಶೆೀಕಡಾವಾರು 
ವೃದ್ಧಿ 

 (-) 4.73 12.74 37.81 17.74 35.32 

ರಾಜಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನಗ್ಳ 
ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

11.72 11.79 14.72 15.44 19.65 

ಆಕ್ರ : ಹಣಕಯಸುಲೆಕ್ಕಗಳು 

ಯೇಜ್ನೆ ಮತ್ುಿ ಯೇಜ್ನೆೇತ್ರ ಅನುದಯನಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುು 2017-18ನೇೆ ವರ್ಷದಿಿಂದ ರದುಿ 
ಮಯಡಲಯಗಿದುಿ ಅವುಗಳ ಸಯೂನದಲಿಿ ರಯಜ್ಾಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ ಎಸ ಅನುದಯನ, ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ 
ಅನುದಯನ ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಅನುದಯನಗಳನುು ನಿೇಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಯವುದೆೇ ಅಿಂಕ್ರಗಳು ಇರುವುದಿಲಿ. 

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರೆ, 2019-20ರಲಿಿ `8,999 ಕ ೆೇಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವಿದುಿ ಇದು ಮುಖಾವಯಗಿ 
ರಯಜ್ಾಗಳಿಗ ೆಇತ್ರ ವಗಯಷವರ್ೆ/ಅನುದಯನದ ಅಡಿಯಲಿಿ (`5,879 ಕ ೆೇಟಿ) ಉಿಂಟ್ಯಗಿದೆ. 
(ಅ) ಹದ್ಧನಾಲೆನೆಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗ್ದ ಅನುದಾನ 
ಸಿಂವಿಧ್ಯನದ 280 ನೆೇ ವಿಧಿಯ ಅನವಯ 2 ಜ್ನವರ 2013 ರಿಂದು ರಯರ್ರಪ್ತ್ತಗಳು ರಚಿಸಿದ XIV 
ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಯರ ರಯಜ್ಾದಲಿಿನ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ಗಳ ಮತ್ುಿ ಪ್ುರಸಭಗೆಳ 
ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ ರಕ್ವಯಗಿ ರಯಜ್ಾದ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯನುು ವೃದಿಿಸಲು ಅಗತ್ಾವಯದ ಕ್ರಮಗಳಿಗ ೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸುಗಳನುು ಮಯಡುತ್ಿದೆ.  

 ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜಯ ಸಂಸೆೆಗ್ಳಿಗೆ/ನಗ್ರ ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗ್ಳಿಗ ೆಅನುದಾನ(ಪ ಆರ  ಐ/ಯು 
ಎಲ್ ಬಿ) 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.10ರಲ್ಲಿ XIV ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದಿಂತೆ 2015-16 ರಿಂದ 2019-
20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪಿಆರ್ ಐ ಮತ್ುಿ ಯುಎಲ ಬಿಗಳಿಗ ೆ ಶಿಫಯರಸುಗಳು ಮತ್ುಿ ವಗಯಷವರ್ೆಯ 
ವಿವರಗಳನುು ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
  

                                                           
10 ಇದು ರಯಷ್ಟರೇಯ ವಿಪ್ತ್ುಿ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ವಿಂತ್ತಗೆ ಮತ್ುಿ ಜಿಎಸ ಟಿ ಅನುಷ್ಯಾನದಿಿಂದಯಗಿ ಉಿಂಟ್ಯದ ಆದಯಯ 
ನರ್ಾಪ್ರಹಯರ ಅನುದಯನವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. 



ಅಧ್ಾಯಯ-೨: ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕ್ಾಸು ವಯವಹಾರಗಳು 

31 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.10: 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ುು ವಾಸುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡ ೆ
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 

ವಷ್ವ ಅನುದಾನದ ವಗ್ವ 
ಪಆರಐಗ್ಳು ಯುಎಲ್ಬಿಗ್ಳು ಎಸಡಿಆರಎಫ್ 

ಶಿಫಾರಸು
ಮಾಡಿದುು ವಾಸುವ ಕೆ ರತ ೆ ಶಿಫಾರಸು

ಮಾಡಿದುು ವಾಸುವ ಕೆ ರತ ೆ ಶಿಫಾರಸು
ಮಾಡಿದುು ವಾಸುವ ಕೆ ರತೆ (-)/ 

ಅಧಿಕ (+) 
2015-16 ಮ ಲ ಅನುದಯನಗಳು 1,002.85 972.36 30.49 562.08 562.08 - 249.00 207.00 -42.00 

ಕಯಯಷನಿವಷಹರ್ಯ 
ಅನುದಯನಗಳು 

- - - - - - 

2016-17 ಮ ಲ ಅನುದಯನಗಳು 1,388.62 1,368.21 20.41 778.29 778.29 - 261.00 217.50 -43.50 

ಕಯಯಷ ನಿವಷಹರ್ಯ 
ಅನುದಯನಗಳು 

182.15 179.45 2.70 229.70 229.70* - 

2017-18 ಮ ಲ ಅನುದಯನಗಳು 1,604.42 1,580.18 24.24 899.25 899.25 - 305.00 228.75 -76.25 

ಕಯಯಷನಿವಷಹರ್ಯ 
ಅನುದಯನಗಳು 

206.13 - 206.13 259.94 256.16# 3.78 

2018-19 ಮ ಲ ಅನುದಯನಗಳು 1,856.02 1,841.54 14.48 1,040.27 1,040.27 - 288.00 288.00 - 

ಕಯಯಷನಿವಷಹರ್ಯ 
ಅನುದಯನಗಳು 

234.08 - 234.08 295.20 - 295.20 

2019-20 ಮ ಲ ಅನುದಯನಗಳು 2,507.88 2,504.13 3.75 1,405.62 1,405.62 - 302.00 507.00 205.00 

ಕಯಯಷನಿವಷಹರ್ಯ 
ಅನುದಯನಗಳು 

306.51 - 306.51 386.54 - 386.54 

ಒಟ್ುಟ ಮ ಲ ಅನುದಾನಗ್ಳು 8,359.79 8,266.42 93.37 4,685.51 4,685.51 - 1,405.00 1,448.25 43.25 

ಕಾಯವನಿವವಹಣಾ 
ಅನುದಾನಗ್ಳು 

928.87 179.45 749.42 1,171.38 485.86 685.52 

ಮ ಲ: 14ನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗ ವರದಿ ಮತ್ು ಿಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 
* ಈ ಅನುದಯನವನುು 2017-18ರ ಅವಧಿಯಲಿ ಿಬಿಡುಗಡ ೆಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 
# ಈ ಅನುದಯನವನುು 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿ ಿಬಿಡುಗಡ ೆಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 

14ನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಅವಧಿಗೆ (2015-16 ರಿಂದ 2019-20) ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ 
ಸಿಂಸೊಗಳು ಮತ್ುಿ ಯುಎಲ ಬಿಗಳ ಮ ಲ ಅನುದಯನಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ `8,359.79 ಕ ೆೇಟಿ ಮತ್ುಿ 
`4,685.51 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಶಿಫಯರಸಿಗ ೆ ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ಪಿಆರ್ ಐಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ `93.37 
ಕ ೆೇಟಿಗಳರ್ುಾ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿತ್ುಿ. ಆದಯಗ ಾ ಕಯಯಯಷಧ್ಯರತ್ಅನುದಯನಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ, 
ಪಿಆರ್ ಐಗಳು ಮತ್ುಿ ಯುಎಲ ಬಿಗಳಿಗೆ `928.87 ಕ ೆೇಟಿ ಮತ್ುಿ`1,171.38 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಶಿಫಯರಸಿಗೆ 
ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ, ರಯಜ್ಾವು ಪ್ಡೆದದುಿ ಕೇೆವಲ `179.45 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೇೆಕ್ಡಾ 19) ಮತ್ುಿ `485.86 ಕ ೆೇಟಿ 
(ಶೆೇಕ್ಡಯ 41) ಮಯತ್ರ. 

2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಪಿಆರ್ ಐಗಳಿಗ ೆ ಪಯರಥಮಕ್ ಅನುದಯನಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ `3.75 
ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಕ ೆರತಯೆದಿರೆ, ಯುಎಲ ಬಿಗಳಿಗೆ ಪಯರಥಮಕ್ ಅನುದಯನದ ಶಿಫಯರಸಿಿನ ಪ್ ಣಷ 
`1,405.62 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲಯಗಿತ್ುಿ. ಆದರ , ಪಿಆರ್ ಐಗಳು ಮತ್ುಿ ಯುಎಲ ಬಿಗಳಿಗೆ 
ಕಯಯಯಷಧ್ಯರತ್ ಅನುದಯನವನುು ಮಯರ್ಚಷ 2020ರ ಅಿಂತ್ಾದವರಗೆೆ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರವು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಯಡಿಲಿ. 

ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯು ನಿಗಷಮನ ಸಭಯೆಲಿಿ (ಫೆಬರವರ ೨೦೨೧), ೨೦೧೮-೧೯ ಮತ್ುಿ ೨೦೧೯-೨೦ರ 
ಕಯಯಯಷಧ್ಯರತ್ ಅನುದಯನಗಳಿಗಯಗಿ ಭಯರತ್ ಸರಕಯರಕೆಕ ಕ ೆೇರಕೆ ಸಲಿಿಸಲಯಗಿತ್ುಿ. ಕೇೆಿಂದರ ಹಣಕಯಸು 
ಸಚಿವಯಲಯವು ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸಿರುವ ವರ್ಷಗಳಿಗ ೆಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದ ಕಯಯಯಷಧ್ಯರತ್ ಅನುದಯನವನುು 
ವಿವಿಧ ಕಯರಣಗಳಿಿಂದ ಮತ್ುಿ ಆಯವಾಯ ನಿಬಷಿಂಧಗಳಿಿಂದ ಯಯವ ರಯಜ್ಾಗಳಿಗ  ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಯಡಿಲಿವೆಿಂದು ತ್ತಳಿಸಿತ್ು (ಅಕೆ ಾೇಬರ್  2020). 

 



31 ಮಾರ್ಚಿ 2020ಕ್ಕೆ ಕ್ಕೊನಕಗಕೊೊಂಡ ವರ್ಿದ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕ್ಾಸಿನ ವಯವಹಾರಗಳ ಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧನಾ ವರದಿ 
 

32 

 

 ವಿಪ್ತ್ುು ಪ್ರಿಹಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗ್ಡ ೆ

ಹದಿನಯಲಕನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಶಿಫಯರಸುಗಳ ಪ್ರಕಯರ, ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುಿ ಪ್ರತ್ತಕ್ರರಯ ನಿಧಿಗೆ 
(ಎಸ ಡಿಆರ್ ಎಫ) ಕ ೆಡುಗೆಯು ರಯಜ್ಸವ ಅನುದಯನದ ರ ಪ್ದಲಿಿ ಒಟ್ುಾ ವಯಷ್ಟಷಕ್ ಹಿಂಚಿಕೆಯಯಗಿದುಿ 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರ ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ನಡುವ ೆಕ್ರಮವಯಗಿ 90:10 ಅನುಪಯತ್ದಲಿಿರುತ್ಿದೆ, ಭಯರತ್ 
ಸಕಯಷರವು ಈ ಶಿಫಯರಸನುು 2018-19ರಿಂದ ಜಯರಗೆ ತ್ಿಂದಿತ್ುಿ. ಹದಿನಯಲಕನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು 
2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಗೆ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುಿ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಗೆ `1,405 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು 
ಕೇೆಿಂದರದ ಪಯಲಯಗಿ ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿತ್ುಿ. ಮೊದಲ ಮ ರು ವರ್ಷಗಳಲಿಿ `161.75 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಕ ೆರತೆ 
ಯದಿರೆ, 2018-19ರಲಿಿ ರಯಜ್ಾವು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದ ಸಿಂಪ್ ಣಷ ಮೊತ್ಿವನುು ಪ್ಡೆಯತ್ು. 2019-
20ರಲಿಿ, ಕೇೆಿಂದರದ ಪಯಲಯಗಿ ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಲಯದ `302.00 ಕ ೆೇಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ರಯಜ್ಾವು 
`507.00 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ಪ್ರವಯಹ ಪ್ರಹಯರಕಯಕಗಿ ಪ್ಡೆದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದ ಮೊತ್ಿಕ್ರಕಿಂತ್ `205.00 
ಕ ೆೇಟಿ ಹೆಚಿಚಗೆ ಪ್ಡೆಯತ್ು. ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ವಿಂತ್ತಗೆ (`507.00 ಕ ೆೇಟಿ) ಯಿಂದಿಗೆ ರಯಜ್ಾದ 
ಕ ೆಡುಗೆಯ  (`369 ಕ ೆೇಟಿ) ಸೆೇರ ಮೊತ್ಿವನುು ರಯಜ್ಾದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಲಿಿನ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುಿ 
ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಗೆ ವಗಯಷಯಸಲಯಗಿದೆ. 

2.4.6 ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳು 

ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು, ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು, ಹ ಡಿಕ ೆಹಿಂತೆಗತೆ್ದಿಿಂದ 
ಬಿಂದ ವರಮಯನ (ಇತ್ರ ೆಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಶಿೇಷ್ಟಷಕೆಯಡಿ) ಮುಿಂತಯದ ಋರ್ೆೇತ್ರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು 
ಮತ್ುಿ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಸ ಲಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ತ್ತೇರಕೆಯ 
ನಿಂತ್ರದ ನಿವವಳ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ನಿವವಳ 
ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಯಗುತ್ಿವೆ. 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಬಿಂಡವಯಳದ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ 
ಸಿಂಯೇಜ್ನೆ ಮತ್ುಿ ವೃದಿಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.11 ರಲಿಿ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.11: ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳ ಬೆಳವಣಿಗ ೆಮತ್ುು ಸಂಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತಿುಗ್ಳು 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 

ರಯಜ್ ಾ ಸ್ವೀಕ ೃ ತಿಗಳ ಮೂ ಲಗಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ನಿವ್ವಳ ಸಯ ವ್ವಜ್ ನಿಕ ಋ ಣ ಸ್ವ ೀಕ ೃ ತಿಗಳು 16,962 23,736 16,853 30,831 40,279 

ಸಂಕ ೀಣ ವ ಬ ಂ ಡ ವಯಳ ಸ್ವೀಕ ೃ ತಿಗಳು 352 27 4 (-) 6 45 

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುಂ ಗ ಡಗಳ 
ವ್ಸೂ ಲಯತಿ 

60 100 137 31 203 

ನಿವ್ವಳ ಬ ಂ ಡ ವಯಳ ಸ್ವೀಕ ೃ ತಿಗಳು 17,374 23,863 16,994 30,856 40,527 

ಬ ಂ ಡವಯಳ ಸ್ವೀಕ ೃ ತಿಗಳ ವ್ೃ ದ್ಧಿ ಯ ದ ರ 
(ಶ ೀಕ ಡಯ ವಯರು) 

1.27 37.35 (-) 28.79 81.57 31.34 

ನಿವ್ವಳ ಋ ಣ ಸ್ವ ೀಕ ೃ ತಿಗಳ ವ್ೃ ದ್ಧಿ ಯ 

ದರ (ಶ ೀಕ ಡಯವಯ ರು) 
(-) 0.59 39.94 (-) 29.00 82.94 30.64 

ಮ ಲ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ನಿವವಳ ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು 2015-16ರಲಿಿ `17,374 ಕ ೆೇಟಿಯದುಿ 2019-20ರಲಿಿ `40,527 
ಕ ೆೇಟಿಗ ೆ (ಶೆೇಕ್ಡಾ 133) ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಲಿಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಯಲು 
ಹೆ ಿಂದಿದುಿ, 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅದು ಶೆೇಕ್ಡಯ 98ರಿಂದ 100ರಷ್ಟಾತ್ುಿ. ಈ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಸ ಲಿಯು ಅತ್ಾಲಪವಯಗಿತ್ುಿ. 2019-20ರ ಅಿಂತ್ಾದ 
ವೆೇಳಗೆೆ ವಸ ಲಯತ್ತಯು ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಶೆೇಕ್ಡಯ ಒಿಂದಕ್ರಕಿಂತ್ಲ  
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ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ. ಆದಯಗ ಾ, 2019-20ರಲಿಿ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಸ ಲಿಯು ಹಿಂದಿನ 
ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರ ೆಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಇದು ರಯಜ್ಸವ ಲೆಕ್ಕದಲಿಿ ಸಹಯಯಧನವಯಗಿ ಪ್ರಗಿಸಲಪಟ್ಾ ವಿದುಾತ 
ಸರಬರಯಜ್ು ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳ ಬಯಕ್ರ `144.18 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಪ್ುಸಿಕ್ ಹೆ ಿಂದಯಿಕಯೆನುು ಒಳಗ ೆಿಂಡಿದೆ. 

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಲಿಿ ಮಯರುಕ್ಟ್ೆಾ ಸಯಲಗಳು ಪ್ರಧ್ಯನವಯಗಿದುಿ ಶೆೇಕ್ಡ 96ರಷ್ಟಾದ.ೆ ನಿಂತ್ರ 
ಸಮಯಲೆ ೇಚಿತ್ ಸಯಲಗಳು (ಶೆೇಕ್ಡ ಮ ರು) ಮತ್ುಿ ಕೇೆಿಂದರ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲಗಳು (ಶೆೇಕ್ಡ ಒಿಂದು) 
ಇವ.ೆ ಕೇೆಿಂದರ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲಗಳು ಇತ್ರ ೆಸಯಲಗಳನುು11 ಮಯತ್ರ ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. 2015-20ರ ಐದು 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಶೆೇಕ್ಡ 24.19ರರ್ುಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲಿಿ 
ತೆಗದೆುಕೆ ಿಂಡ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣವನುು ಮರುಪಯವತ್ತಸಲು ಬಳಸಲಯಗುತ್ತಿತ್ು ಿಮತ್ುಿ ಉಳಿದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 
75.81ನುು ಇತ್ರ ಉದೆಿೇಶಗಳಿಗಯಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲಯಗಿತ್ುಿ. 

2.4.7 ಸಂಪ್ನ ೂಲಗ್ಳ ಕೆ ರೀಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಯದ ಸಾಧನೆ 

ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳ ಕ ೆರೇಢೇಕ್ರಣದಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ಕಯಯಷಕ್ಷಮತಯೆನುು ಸವಿಂತ್-ತೆರಗೆ ಮತ್ುಿ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ 
ಮ ಲಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುವ ತ್ನುದೆೇ ಆದ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳ ಪ್ರಕಯರ ನಿಣಷಯಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರ ಮಿಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಒಿಂದು ನಿದಿಷರ್ಾ ಹಣಕಯಸು ವರ್ಷದ ಆದಯಯ ಮತ್ುಿ ಖಚಿಷನ 
ಪ್ರಕೆ್ಷೇಪ್ಗಳು/ಅಿಂದಯಜ್ುಗಳನುು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಿಂದಯಜ್ುಗಳಿಿಂದ ವಿಚ್ಲನೆಗಳು ವಿವಿಧ 
ಅಿಂಶಗಳ ಕಯರಣದಿಿಂದಯಗಿ ಅಪೇೆಕ್ಷಿತ್ ಹಣಕಯಸಿನ ಉದೆಿೇಶಗಳನುು ಸಯಧಿಸದಿರುವುದು/ಅತ್ುಾತ್ಿಮವನುು 
ಪ್ಡೆಯದಿರುವುದನುು ಸ ಚಿಸುತ್ಿವೆ, ಅವುಗಳಲಿಿ ಕಲೆವು ಸಕಯಷರದ ನಿಯಿಂತ್ರಣದಲಿಿರುತ್ಿವೆ ಮತ್ುಿ 
ಕಲೆವು ಅದರ ನಿಯಿಂತ್ರಣವನುು ಮೇರವೆ. ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.12ರಲ್ಲಿ ಹದಿನಯಲಕನೆ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ 
ಅಿಂದಯಜ್ುಗಳು ಮತ್ುಿ 2019-20ರ ಆಯವಾಯ ಪ್ರಕ್ಷೇೆಪ್ಗಳಿಗ ೆಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ತೆರಗ ೆಮತ್ುಿ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳನುು ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.12:2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೆೀಪ್ಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ುು ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ಸಿವೀಕೃತಿಗ್ಳು 

(` ಕೆ ೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

ಆಕ್ರ: ಹದಿನಯಲಕನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ವರದಿ ಮತ್ುಿ ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಮೇಲಿನ ಕ ೆೇರ್ಾಕ್ದಿಿಂದ ನೆ ೇಡಿದಿಂತೆ, ಸವಿಂತ್ ತೆರಗ ೆ ಆದಯಯ ಮತ್ುಿ ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ಆದಯಯಕೆಕ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಹದಿನಯಲಕನೆ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಅಿಂದಯಜ್ುಗಳನುು ಸಯಧಿಸಲಯಗಿಲ ಿ ಮತ್ುಿ 
ಕ ೆರತಯೆು ಶೆೇಕ್ಡಯ 24ರಿಂದ 26ರಷ್ಟಾದ.ೆ ಹದಿನಯಲಕನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಅಿಂದಯಜ್ುಗಳು 
ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಹೆೇಳಲಪಟಿಾದ ೆಎಿಂದು ಇದು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. ಆದರ ೆ ಸವಿಂತ್ ತೆರಗ ೆಆದಯಯದ ಆಯವಾಯ 
ಪ್ರಕೆ್ಷೇಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಯಸಿವಿಕ್ತೆಯ ವಾತಯಾಸವು ಶೆೇಕ್ಡಯ 28ರಷ್ಟಾದುಿ ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ್ ಉದೆಿೇಶದ ಸಯಧನಯೆನುು 
ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. ತೆರಗಯೆೇತ್ರ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಯಲಿಿ ಇದು ತೆೇಜೆ ೇರಹತ್ವಯಗಿದೆ. 
  

                                                           
11ಇತ್ರಕ ಸಾಲಗಳು ಮತಕು ಮತಕು ಮಾಡಿದ ಹಕೊರಗಿನ ಸಾಲಗಳನುು ಒಳಗಕೊೊಂಡಿದಿವು. 

 14ನ  ೀ ಹಣಕಯಸು 
ಆಯೀಗ ದ ಅಂದಯಜ್ು 

ಆಯ ವ್ಾಯ 

ಅಂದಯಜ್ು ಗ ಳ ು 
ವಯಸ ುವ್ ವಯಸ ುವ್ದ ೂಂ ದ್ಧಗಿನ ಶ ೀಕಡಯವಯರು 

ಆಯವಯಯ 

ಅೊಂದಾಜ್ುಗಳು 
14ನ  ೀ ಹಣಕ್ಾಸು 

ಆಯೋಗದ ಅೊಂದಾಜ್ು 
ಸವ ಂತ್ ತ ರಿಗ  ರಯಜ್ಸವ 1,34,901 79,895 1,02,363 28.12 (-) 24.12 

ತ ರಿಗ ಯ ೀತ್ರ ರಯಜ್ಸವ 10,392 8,055 7,681 (-) 4.65 (-) 26.09 
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2.5 ಸಂಪ್ನ ೂಲಗ್ಳ ಬಳಕ ೆ

ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಮಟ್ಾದಲಿಿ ವೆಚ್ಚದ ಹಿಂಚಿಕೆಯ ವಿಶೆಿೇರ್ರ್ಯೆು ಮಹತ್ವವನುು ಪ್ಡೆದುಕ ೆಳುುತ್ಿದೆ 
ಏಕೆಿಂದರ ೆಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚ ಜ್ವಯಬಯಿರಗಳ ನಿವಷಹರ್ೆಆ ಮಟ್ಾದಲಿಿ ಇರುತ್ಿದೆ. ಹಣಕಯಸಿನ ಜ್ವಯಬಯಿರ 
ಶಯಸನಗಳ ಚ್ೌಕ್ಟಿಾನೆ ಳಗೆ, ಕ ೆರತ ೆ ಅಥವಯ ಸಯಲಗಳಿಿಂದ ಹಣಕಯಸಿನ ವೆಚ್ಚವನುು ಹೆಚಿಚಸುವಲಿಿ 
ಆಯವಾಯ ನಿಬಷಿಂಧಗಳಿವ.ೆ ಆದಿರಿಂದ, ರಯಜ್ಾ ಮಟ್ಾದಲಿಿನ ವಿತ್ತಿೇಯ ತ್ತದುಿಪ್ಡಿ ಮತ್ುಿ ಬಲವಧಷನೆ 
ಪ್ರಕ್ರರಯಯು ವೆಚ್ಚದ ಮ ಲಕ್ವಲಿ, ವಿಶೆೇರ್ವಯಗಿ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ 
ನಿದೆೇಷಶಿಸಲಯದ ವೆಚ್ಚ- ಎಿಂಬುದನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ೆಳುುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಾ, 
ವಿವೆೇಚ್ನಯಯುಕ್ಿ ಹಣಕಯಸಿನ ನಿವಷಹರ್ೆಯು ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಿಿಂತ್ ರಯಜ್ಸವ ಆದಯಯವನುು ಹೆಚಿಚಸುವ 
ಮ ಲಕ್ ಉಳಿತಯಯವನುು ಸಯಧಿಸುವ ಗುರಯನುು ಹೆ ಿಂದಿರಬೆೇಕ್ು. ನೆೇರವಯಗಿ ಆದಯಯ ನಿೇಡುವ 
ಇಳುವರ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆಳಿಗ ೆಅಥವಯ ಪ್ರೆ ೇಕ್ಷವಯಗಿ ಉತಯಪದಕ್ ಬಳಕಗೆಳಿಗ ೆಎರವಲು ಪ್ಡೆದ ಹಣವನುು 
ಬಳಸುವುದು ತೆರಗ ೆ ಅಥವಯ ತೆರಗೆಯೇತ್ರ ಆದಯಯದ ಮ ಲಕ್ ಆದಯಯವನುು ಸೃಷ್ಟಾಸುತ್ಿದೆ, 
ಇದನುು ಋಣ ಸೆೇವೆ ಮತ್ುಿ ಸಯಲಗಳ ಮರುಪಯವತ್ತಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. 

2.5.1 ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ುು ಸಂಯೀಜನೆ 
ಒಟ್ುಾ ವೆಚ್ಚದ ಮ ಲ ಪ್ರಮತ್ತಗಳು, ರಯಜ್ಸವ, ಬಿಂಡವಯಳ ಮತ್ುಿ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ಅದರ ಸಿಂಯೇಜ್ನೆ ಮತ್ುಿ 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ರಯಒಆಿಂಉದಹೆ ೇಲಿಕಗೆಳನುುಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.13ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.13: ಒಟ್ುಟ ವೆಚ್ಚ - ಪ್ರವೃತಿುಗ್ಳು ಮತ್ುು ಸಂಯೀಜನ ೆ
(`ಕೆ ೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

ಪ್ರಮಿತಿಗ ಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಒಟ್ುು ವ ಚ್ಚ 1,38,398 1,62,005 1,78,242 2,03,446 2,13,857 

ರಯಜ್ ಸವ ವ ಚ್ಚ 1,17,028 1,31,921 1,42,482 1,64,300 1,74,258 

ಬ ಂ ಡವಯಳ ವ ಚ್ ಚ 20,713 28,150 30,667 34,659 35,530 

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂ ಗಡಗಳ ು 

657 1,934 5,093 4,487 4,069 

ರಯಆಂ ಒಉ ಗ  ಶ ೀಕ ಡಯವಯ ರು 
ಒಟ್ುು ವ ಚ್ಚ/ರಾಒಆಂಉ 13.24 13.40 13.13 13.17 12.59 

ರಯಜ್ ಸವ ವ ಚ್ಚ/ರಾಒಆಂಉ 11.20 10.91 10.50 10.64 10.26 

ಬ ಂ ಡವಯಳ ವ ಚ್ ಚ/ರಾಒಆಂಉ 1.98 2.33 2.26 2.24 2.09 

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂ ಗಡಗಳ ು/ರಾಒಆಂಉ 

0.06 0.16 0.38 0.29 0.24 

2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಒಟ್ುಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 82ರರ್ುಾ ರಯಜ್ಸವ ಲೆಕ್ಕದಲಿಿದೆ. 
2019-20ರಲಿಿ ಇದು ಶೆೇಕ್ಡಯ 81 ಮತ್ುಿ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚದ ಪಯಲು (ಸಯಲ ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡ 
ಸೆೇರದಿಂತೆ) ಶೆೇಕ್ಡಯ 19ರಷ್ಟಾತ್ುಿ. 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರವರಗೆಿನ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ, ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 
ಮತ್ುಿ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಪಯಲನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.7ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷೆ-2.7: ಒಟ್ುಟ ವೆಚ್ಚ - ಅದರ ಭಾಗ್ಗ್ಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಲನ ಪ್ರವೃತಿು 

 

ನಕ್ಷ-ೆ2.8ರಲಿಿ ಸಯಮಯನಾ. ಸಯಮಯಜಿಕ್. ಆರ್ಥಷಕ್, ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡ ಮತ್ುಿ 
ಸಹಯಯಯನುದಯನಗಳಡಿಯ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆಳ ಒಟ್ುಾ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನುು ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ನಕ್ಷೆ-2.8: ಒಟ್ುಟ ವೆಚ್ಚ - ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗ್ಳ ವೆಚ್ಚ 

 

ಈ ಘಟ್ಕ್ಗಳ ಸಯಪೆೇಕ್ಷ ಪಯಲು 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಕ್ನಿರ್ಾ ಅಿಂತ್ರ ವರ್ಷದ 
ವಾತಯಾಸಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಸಿೂರತಯೆನುು ಪ್ರದಶಿಷಸಿದೆ. 

2.5.2 ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚ 

ಪ್ರಸಕ್ಿ ಮಟ್ಾದ ಸೆೇವಗೆಳನುು ನಿವಷಹಸಲು ಮತ್ುಿ ಹಿಂದಿನ ಬಯಧಾತೆಗಳನುುಪಯವತ್ತಸಲು ರಯಜ್ಸವ 
ವೆಚ್ಚವನುು ಮಯಡಲಯಗುತ್ಿದೆ.  

ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ವೆೇತ್ನ ಮತ್ುಿ ಸಿಂಬಳ, ಬಡಿ ಿ ಪಯವತ್ತ, ಪಿಿಂಚ್ಿ, ಬಿಂಡವಯಳ ಕಯಮಗಯರಗಳ 
ಕಯಯಯಷಚ್ರರ್ೆ ಮತ್ುಿ ನಿವಷಹರ್ೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಸೂಳಿೇಯ ಸಿಂಸೂೆಗಳು, ಸಹಕಯರ ಸಿಂಸೊಗಳು, ಸಕಯಷರೆೇತ್ರ 
ಸಿಂಸೊಗಳು (ಎನ ಜಿಒ) ಮತ್ುಿ ಇತ್ರರಗೆ ಸಹಯಯಯನುದಯನ ಮತ್ುಿ ವಗಯಷವರ್ೆಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. 

84.56 81.43 79.93 80.76 81.48

14.97 17.38 17.21 17.03 16.61

0.47 1.19 2.86 2.21 1.91

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

ರಾಜಸವ  ವೆಚ್ಚ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಸಾಲಗ್ಳು ಮತ್ುು ಮುಂಗ್ಡಗ್ಳು

(ಪಾಲು ಶತಾಂಶದಲ್ಲಿ)

22.97 19.95 19.90 21.37 23.20

37.30 37.93 37.77 38.20 35.33

34.87 37.42 35.83 35.55 36.57

0.47 1.19 2.86 2.21 1.90
4.39 3.51 3.64 2.67 3.00

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

(ಪ
ಾಲ
ು
ಶತ
ಾಂ
ಶದ
ಲ್ಲ)

ಸಯಮಯನಾ ಸೆೇವೆಗಳು ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸೆೇವೆಗಳು ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವೆಗಳು

ಸಯಲಗಳು ಮತ್ು ಿಮುಿಂಗಡಗಳು ಸಹಯಯಯನುದಯನಗಳು
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ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ಸೆೇವಗೆಳು, ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸೆೇವಗೆಳು ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವಗೆಳಿಂತ್ಹ ವಿವಿಧ ಕ್ರರಯಯತ್ೂಕ್ 
ವಗಷಗಳಯಗಿ ವೆಚ್ಚವನುು ವಗಿೇಷಕ್ರಸಬಹುದು. ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ಭೌತ್ತಕ್ 
ಮ ಲಸೌಕ್ಯಷ ಮತ್ುಿ ಮಯನವ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಮಯಡುವ ವೆಚ್ಚವನುು, ಉತಯಪದಕ್ 
ವೆಚ್ಚವಿೆಂದು ಪ್ರಗಿಸಲಯಗುತಿ್ದ,ೆ ಆದರ ೆ ಸಯಮಯನಾ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುಿ ಋಣ ಸೆೇವಗೆಳ ವೆಚ್ಚವನುು 
ಅನುತಯಪದಕ್ವೆಿಂದು ಪ್ರಗಿಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. 

ಒಟ್ಯಾರೆ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ, ಅದರ ವೃದಿಿಯದರ, ಒಟ್ುಾ ವೆಚ್ಚಕೆಕ ಅದರ ಅನುಪಯತ್ ಮತ್ುಿ ರಯಒಆಿಂಉ ಕಕೆ 
ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ಪ್ಲವನತೆಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಿಗ ೆ ಅದರ ಅನುಪಯತ್ವನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.14ರಲ್ಲಿ 
ಸ ಚಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ 2019-20ಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದ ವಿಭಯಗವಯರು ವಿತ್ರರ್ೆಯನುು ನಕ್ಷೆ-
2.9 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.14: ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚ - ಮ ಲ ಪ್ರಮಿತಿಗ್ಳು 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲ)ಿ 

ಪ್ರಮಿತಿಗ ಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಒಟ್ುು ವ ಚ್ಚ 1,38,398 1,62,005 1,78,242 2,03,446 2,13,857 

ರಯಜ್ ಸವ ವ ಚ್ಚ 1,17,028 1,31,921 1,42,482 1,64,300 1,74,258 

ರಯಜ್ ಸವ ವ ಚ್ಚದ ವ್ೃ ದ್ಧಿ ಯ ದರ 
(ಶ ತಯಂ ಶ ವಯಗಿ) 

12.95 12.73 8.01 15.31 6.06 

ಒಟ್ುು ವ ಚ್ದಕ  ೆ ಶ ತಯಂ ಶ ವಯಗಿ ರಯಜ್ ಸವ ವ ಚ್ಚ 84.56 81.43 79.94 80.76 81.48 

ರಯಜ್ ಸವ ವ ಚ್ಚ/ರಾಒಆಂಉ 11.20 10.91 10.50 10.64 10.26 

ರಯಜ್ ಸವ ಸ್ವೀಕ ೃ ತಿಗಳ ಶ ತಯಂ ಶ ವಯ ಗಿ ರಯಜ್ ಸವ 
ವ ಚ್ಚ 

98.49 99.03 96.93 99.59 99.32 

ರಯಜ್ ಸವ ವ ಚ್ಚದ ಪ್ಲವ್ ನತ  
ರಾಒಆಂಉ (ಅನು ಪಯತ್) 0.90 0.81 0.65 1.11 0.60 

ರಯಜ್ ಸವ ಸ್ವೀಕ ೃ ತಿಗಳು (ಅನು ಪಯತ್) 0.92 1.05 0.77 1.25 0.96 

ಮ ಲ: ಆಯಯ ವರ್ಷಗಳ ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳು. 

ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು 2015-16ರಲಿಿದಿ `1,17,028 ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ `1,74,258 ಕ ೆೇಟಿಗೆ 
ಏರಕೆಯಯಗಿದುಿ, ಇದು ಶೆೇಕ್ಡಯ 49ರರ್ುಾ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರ,ೆ ಹೆಚ್ಚಳವು 
ಶೆೇಕ್ಡ 6ರಷ್ಟಾದುಿ ಇದು ವೆೇತ್ನ ವೆಚ್ಚ (ಶಕೋಕ್ಡ 12.48), ಬಡಿ ಿ ಪಯವತ್ತ (ಶಕೋಕ್ಡ 19.80), ಪಿಿಂಚ್ಿ 
(ಶಕೋಕ್ಡ 19.83) ಮತ್ುಿ ಸೂಳಿೇಯ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆ ಹಿಂಚಿಕೆ (ಶೆೇಕ್ಡ 3) ಇತಯಾದಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಿಂದಯಗಿ 
ಉಿಂಟ್ಯಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷ-ೆ2.9: ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚದ ವಲಯವಾರು ವಿತ್ರಣೆ 

 

2019-20ರಲಿಿ, ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ರಯಒಆಿಂಉದ ಶತಯಿಂಶವಯಗಿ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ 
ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ `9,958 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೆೇ 6.06) ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ಮಧಾಮ ಅವಧಿಯ ವಿತ್ತಿೇಯ 
ಯೇಜ್ನೆಯಲಿಿ (ಎಿಂಟಿಎಫ ಪಿ) (2018-22) ಮಯಡಿದ ಅಿಂದಯಜಿಗೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರೆ (`1,87,633 
ಕ ೆೇಟಿ) `13,375 ಕೆ ೇಟಿಯರ್ುಾ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ. 

2.5.2.1 ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗ್ಳು 

ಪ್ರಸಕ್ಿ ವರ್ಷ ಮತ್ುಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲಿಿ ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ 
ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಕ್ಿಂಡು ಬಿಂದ ಗಮನಯಹಷ ವಾತಯಾಸಗಳನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.15 ವಿವರಸಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.15: 2018-19ಕೆೆ ಹ ೆೀಲ್ಲಸಿದರೆ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ವಯತಾಯಸ 

(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲ)ಿ 

ಪ್ರಧ್ಯನ ಲ ಕ ೆಶೀ ರ್ಷವಕ   2018-19 2019-20 
ಏರಿಕ   (+)/ಇಳಿಕ   (-) 

(ಶ ತಯಂ ಶ ವಯಗಿ) 
2075-ಇ ತ್ರ  ಸಯಮ ಯನ ಾ ಸ ೀವ ಗ ಳು 118.58 123.07 4.49 (3.79) 

2215-ನಿ ೀರು ಸರಬ ರಯಜ್ ು ಮತ್ುು ನ ೈ ಮವ ಲಾ 3,075.32 1,736.33 (-) 1,338.99 (-43.54) 

2216-ವ್ಸತಿ 3,006.74 3,223.01 216.27 (7.19) 

2225-ಪ್ರಿ ಶಷ್ು ಜ ಯತಿ, ಪ್ ರಿಶಷ್ು ಪ್ಂ ಗ ಡ, ಇತ್ರ  ಹಂ ದುಳಿ ದ 

ವ್ಗವಗಳು ಮ ತ್ುು ಅ ಲಪ ಸಂಖ್ಯಾತ್ ರ ಕ ಲ ಯಾಣ 

8,487.81 7,167.25 (-) 1,320.56 (-15.56) 

2236-ಪ ೌರ್ಷುಕ ತ  1,889.29 1,890.21 0.92 (0.05) 

2501-ಗಯರ ಮಿೀಣ ಯಭಿ ವ್ೃ ದ್ಧಿ ಗಯಗಿ ವಿಶ ೀಷ್ ಕ ಯಯವಕ ರಮಗಳು 216.87 261.18 44.31 (20.43) 

2505-ಗಯರ ಮಿೀಣ ಉದ ೂಾೀಗ 1,992.79 1,818.52 (-) 174.27 (-8.75) 

2515-ಇ ತ್ರ  ಗಯರಮಿ ೀಣ ಯಭಿ ವ್ೃ ದ್ಧಿ ಕ ಯಯ ವಕರಮಗಳು 4,776.82 5,179.96 403.14 (8.44) 

2575-ಇತ್ರ  ವಿಶ ೀಷ್ ಪ್ರದ ೀಶ ಗಳ ಕ ಯ ಯವ ಕ ರ ಮಗಳು 302.57 225.81 (-) 76.76 (-25.37) 

ಪ್ರಸಕ್ಿ ವರ್ಷದಲಿಿ ನಿೇರು ಸರಬರಯಜ್ು ಮತ್ುಿ ನೆೈಮಷಲಾದ ಅಡಿಯಲಿಿನ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ಕ್ುಸಿಯತ್ು, 
ಇದು ಮುಖಾವಯಗಿ 102-ಗಯರಮೇಣ ನಿೇರು ಸರಬರಯಜ್ು ಕಯಯಷಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದಿರಿಂದ ಉಿಂಟ್ಯಗಿದೆ. ಅಿಂತೆಯೇ, ಪ್ರಶಿರ್ಾ ಜಯತ್ತ, ಪ್ರಶಿರ್ಾ ಪ್ಿಂಗಡ ಕ್ಲಯಾಣದ ವಚೆ್ಚವು, 
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕೆಕ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರ ೆ2019-20ರಲಿಿ ಇಳಿಕೆಯನುು ದಯಖಲಿಸಿದ.ೆ 

1.06 0.90

10.83

4.60

10.63

38.09

30.20

3.69

(ಶತಯಿಂಶವಯಗಿ)
ರಯಜ್ಾದ ಅಿಂಗಗಳು

ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವೆಗಳು

ಬಡಿ ಿಪಯವತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ಋಣ 
ಸೆೇವೆಗಳು
ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ಸೆೇವೆಗಳು

ಪಿಿಂಚ್ಿ ಮತ್ು ಿಸಿಂಕ್ರೇಣಷ ಸಯಮಯನಾ
ಸೆೇವೆಗಳು
ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸೆೇವೆಗಳು
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2.5.2.2 ಉದೆುೀಶ ಶಿೀರ್ಷವಕೆವಾರು ವೆಚ್ಚ 

ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳು ವಹವಯಟ್ುಗಳನುು ಒಳಶಿೇಷ್ಟಷಕೆಯ ಹಿಂತ್ದವರೆಗ ೆ ಮಯತ್ರ ದಯಖಲಿಸುತ್ಿದೆ. 
ಆದಿರಿಂದ, ಒಟ್ುಾ ಪ್ಟಿಾ ಮಯಡಲಯದ 117 ಉದೆಿೇಶ ಶಿೇಷ್ಟಷಕೆಗಳಲಿಿ 22 ಉದೆಿೇಶ ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳಲಿಿ 
ಆಯವಾಯ ಹಿಂಚಿಕೆ ಮತ್ುಿ ವಚೆ್ಚದ ವಯಾಪಿಿಯನುು (`100 ಕ ೆೇಟಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ುಚ) ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.16 ರಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.16: ಉದೆುೀಶ ಶಿೀರ್ಷವಕೆವಾರು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ುು ಆಯವಯಯಹಂಚಿಕೆ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲ)ಿ 

ಶೀರ್ಷ ವಕ  ಆ ಯವ್ ಾಯ ವ ಚ್ ಚ ಬಳಕ  ಯ 

ಶ ೀಕಡ ಯವಯರು 
ವ ೀತ್ನ ಗ ಳು* 14,974.69 14,561.07 97.24 

ದ್ಧನ ಗ ೂಲಿ 183.07 179.61 98.11 

ಬಂ ಡವಯಳ ಆ ಸ್ುಗಳ ಸೃಜ್ನ ಗಯಗಿ ಅನ ು ದಯ ನಗ ಳು 2,559.50 2,348.50 91.76 

ಗ ು ತಿುಗ /ಹ ೂರಗ ು ತಿುಗ  843.33 743.02 88.11 

ಸಯಮಯನಾ ವ ಚ್ ಚಗ ಳು 1,087.98 1,002.65 92.16 

ಇತ್ರ  ವ ಚ್ ಚಗ ಳು 15,346.18 13,404.24 87.35 

ಕಟ್ ುಡ ವ ಚ್ ಚಗ ಳು 294.24 273.04 92.79 

ಸಹಯಯಯನು ದಯನ ವ ೀತ್ನ ಗ ಳು 5,346.09 5,282.39 98.81 

ಸಹಯಯಯನು ದಯನ ಸ ಯಮಯನಾ 3,390.20 3,095.89 91.32 

ಸಹಯಯಧ ನಗ ಳು 17,621.23 17,538.92 99.53 

ವಿದ ಯಾರ್ಥ ವವ ೀತ್ನ ಗ ಳು ಮ ತ್ು ು ಪ ೂರೀತಯಾಹಕ ಗ ಳು 336.94 165.00 48.97 

ಬಂ ಡವಯಳ ವ ಚ್ ಚಗ ಳು 895.58 668.39 74.63 

ಭಯರಿ ಕಯಮಗಯ ರಿಗ ಳು 945.75 925.31 97.84 

ಸಯರಿಗ  ವ ಚ್ ಚಗ ಳು 396.94 378.64 95.39 

ನಿವ್ ವಹಣಯ ವ ಚ್ ಚಗ ಳು 3,283.51 3,069.54 93.48 

ಸರಕು ಗ ಳು ಮ ತ್ು ು ಸರಬರಯಜ್ು ಗ ಳು 518.46 510.94 98.55 

ಪಂ ಚ್ ಣಿ ಮ ತ್ು ು ನಿವ್ ೃತಿು ಸೌ ಲಭ್ ಾಗ ಳು 18,667.76 18,644.72 99.88 

*ಕೆ ರೇಡಿೇಕ್ೃತ್ ಸಿಂಬಳವು, ಅಧಿಕಯರಗಳ ವೇೆತ್ನ, ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ವೆೇತ್ನ, ಮಧಾಿಂತ್ರ ಪ್ರಹಯರ, ತ್ುಟಿಾಭ್ತೆಾ, ಇತ್ರ ಭ್ತೆಾಗಳು, ವೆೈದಾಕ್ರೇಯ 
ಭ್ತೆಾ ಮತ್ು ಿವೆೈದಾಕ್ರೇಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮರುಪಯವತ್ತಯ ಉದೆಿೇಶ ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. 

2019-20ರಲಿಿ ವಿವಿಧ ಉದೆಿೇಶ ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳಡಿಯ`2,63,804.67 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಒಟ್ುಾ ಆಯವಾಯದಲಿಿ, 
`2,33,978.23 ಕ ೆೇಟಿಗಳು (ಶೆೇಕ್ಡಯ 88.69) ವಕಚ್ಚವಯಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸಲಯದ 17 ಉದೆಿೇಶ 
ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳಡಿ ಯಯವುದೆೇ ಶಿೇಷ್ಟಷಕೆಯಡಿ ಆಯವಾಯ ಹಿಂಚಿಕೆಯನುು ಪ್ ಣಷವಯಗಿ ಖಚ್ುಷ 
ಮಯಡಿಲಿ, 14 ಉದೆಿೇಶ ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳಡಿ ಹಿಂಚಿಕೆಯ ಶೆೇಕ್ಡಯ 90ಕ್ರಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ುಚ ಹಣ ಬಳಕಯೆಯಗಿದೆ. 
ಉಳಿದ, ವಿದಯಾರ್ಥಷವೆೇತ್ನ ಮತ್ುಿ ಪೆ ರೇತಯಿಹಕ್ಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೆ ರಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ುಿ ಬಿಂಡವಯಳ ವಚೆ್ಚಗಳ 
ಮ ರು ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳಡಿ ಕ್ರಮವಯಗಿ ಶೆೇಕ್ಡಯ 49, 88 ಮತ್ುಿ 75ರರ್ುಾ ಬಳಕೆಯಯಗಿದೆ. ವಿದಯಾರ್ಥಷ 
ವೆೇತ್ನ ಮತ್ುಿ ಪೆ ರೇತಯಿಹಕ್ಗಳಿಗ ೆನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನುು ರಯಜ್ಾವು ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲು ಸಯಧಾವಯಗಲಿಲಿ. 
ಆದಿರಿಂದ, ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳು ಸವಲತ್ುಿಗಳಿಿಂದ ವಿಂಚಿತ್ರಯದರು. 

2.5.2.3 ಬದಿ ವೆಚ್ಚ 
ಬಹುತೆೇಕ್ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವು ಸಿಂಬಳ, ಬಡಿಿ, ಪಿಿಂಚ್ಿ, ಸಹಯಯಧನ ಇತಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬದಿತೆಯ 
ವೆಚ್ಚದ ಸವರ ಪ್ದಲಿಿದೆ. ಬದಿತಯೆ ವೆಚ್ಚದಲಿಿನ ಏರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬಿಂಡವಯಳ ಹ ಡಿಕಗೆಳನುು 
ಹೆಚಿಚಸುವಲಿಿ ಮತ್ುಿ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಷಗಳ ಹೆಚ್ುಚತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಾತೆಗಳನುು 
ಪ್ ರೆೈಸಲು ಆದಾತೆ ನಿೇಡುವಲಿಿ ಪ್ರರ್ಯಮ ಬಿೇರುತಿ್ದೆ. ಇವುಗಳ ಜೆ ತೆಗ,ೆ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಭ್ದರತಯ 
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ಯೇಜ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿನ ಪಿಿಂಚ್ಿ, ಸಕಯಷರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಉದಭವಿಸುವ 
ಸಹಯಯಧನಗಳು, ಸಹಯಯಯನುದಯನ ಮತ್ುಿ ಹಣಕಯಸಿನ ನೆರವು, ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸೂಳಿೇಯ 
ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆಹಿಂಚಿಕೆ ಮುಿಂತಯದ ಕಲೆವು ಇತ್ರ ವೆಚ್ಚವನುು ಮಧಾಮ ಅವಧಿಯ ಹಣಕಯಸಿನ ಯೇಜ್ನೆ 
(ಎಿಂಟಿಎಫ ಪಿ) 2020-24ರಲಿ ಿ ಬದಿ ವೆಚ್ಚವಿೆಂದು ಪ್ರಗಿಸಲಯಗಿದೆ. 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ ಈ ಘಟ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.17 ಮತ್ುಿ ನಕ್ಷೆ-2.10 ರಲಿಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
ಬದಿ ವೆಚ್ಚವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಆದಾತೆಹಯಗ  ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಮ ಲಭ್ ತ್ 
ಸೌಕ್ಯಷಗಳಲಿಿ ಹೆಚ್ುಚತ್ತಿರುವ ಬಿಂಡವಯಳ ಹ ಡಿಕಯೆ ಕ್ುಶಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರರ್ಯಮ ಬಿೇರುತಿ್ದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.17: ಬದಿ ವೆಚ್ಚದ ಘಟ್ಕಗ್ಳು 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 

ಘಟ್ಕಗ ಳ ು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ವ ೀತ್ನ ಗ ಳ ು 9,166 9,790 10,546 13,315 14,561 

ಪಆರ್ಐಗ ಳ ವ ೀತ್ನ ಗ ಳ ು (ಸಹಯಯ ಯನ ು ದಯನ ು) 11,608 11,918 12,412 14,709 16,960 

ಬಡ್ಡಿ ಪಯವ್ತಿ ಗ ಳ ು# 11,343 12,850 14,973 16,614 19,903 

ಪಂಚ್ ಣಿಗ ಳ ು 11,251 11,295 11,684 15,109 18,404 

ಸಹಯಯ ಧನ ಗ ಳ ು @ 13,149 14,387 14,148 15,400 17,534 

ಸಹಯಯ ಯನ ು ದಯನ ಮತ್ು ು ಹಣಕಯಸು ನ  ರವ್ು 10,840 13,163 11,812 24,888 19,023 

ಸಥಳಿೀಯ ಸಂ ಸ ಥಗ ಳಿಗ  ವಿತ್ರಣ * 21,163 23,466 25,131 26,720 27,514 

ಸಯ ಮಯಜಿಕ ಭ್ದರತ  ಪಂಚ್ ಣಿಗ ಳ ು 2,247 2,503 4,055 5,460 7,243 

ಆಡಳಿತಯ ತ್ಮಕ ವ ಚ್ಚಗ ಳ ು 1,958 1,966 2,404 2,136 2,467 

ಒಟ್ು ು̂  92,725 1,01,338 1,07,165 1,34,351 1,43,609 

ರಯಜ್ಸವ ಸ್ವ ೀಕೃ ತಿಗ ಳಿಗ  ಶ ತಯ ಂಶ ವಯಗಿ 

ವ ೀತ್ನ ಗ ಳ ು 7.71 7.35 7.17 8.07 8.30 

ಪ್ಂಚಯಯ ತ್ ರಯಜ್ ಸಂ ಸ ಥಗ ಳ ವ ೀತ್ನ ಗಳ ು 
(ಸಹಯಯ ಯನ ು ದಯನ) 

9.77 8.95 8.44 8.92 9.67 

ಬಡ್ಡಿ ಪಯವ್ತಿ ಗ ಳ ು 9.55 9.65 10.18 10.07 11.34 

ಪಂಚ್ ಣಿಗ ಳ ು 9.47 8.48 7.95 9.16 10.49 

ಸಹಯಯ ಧನ ಗ ಳ ು 11.07 10.80 9.62 9.33 9.99 

ಸಹಯಯ ಯನ ು ದಯನ ಮತ್ು ು ಹಣಕಯಸು ನ  ರವ್ು 9.12 9.88 8.04 15.08 10.84 

ಸಥಳಿೀಯ ಸಂ ಸ ಥಗ ಳಿಗ  ವಿತ್ರಣ  17.81 17.61 17.10 16.20 15.68 

ಸಯ ಮಯಜಿಕ ಭ್ದರತ  ಪಂಚ್ ಣಿಗ ಳ ು 1.89 1.88 2.76 3.31 4.13 

ಆಡಳಿತಯ ತ್ಮಕ ವ ಚ್ಚಗ ಳ ು 1.65 1.47 1.64 1.29 1.41 

ಒಟ್ು ು 78.04 76.07 72.90 81.43 81.85 

ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಚದ ಶ ತಯ ಂಶ ವಯಗಿ 

ವ ೀತ್ನ ಗ ಳ ು 7.83 7.42 7.40 8.10 8.36 

ಪ್ಂಚಯಯ ತ್ ರಯಜ್ ಸಂ ಸ ಥಗ ಳ ವ ೀತ್ನ ಗಳ ು 
(ಸಹಯಯ ಯನ ು ದಯನ) 

9.92 9.03 8.71 8.96 9.73 

ಬಡ್ಡಿ ಪಯವ್ತಿ ಗ ಳ ು 9.69 9.74 10.51 10.11 11.42 

ಪಂಚ್ ಣಿಗ ಳ ು 9.62 8.56 8.20 9.20 10.56 

ಸಹಯಯ ಧನ ಗ ಳ ು 11.24 10.91 9.93 9.37 10.06 

ಸಹಯಯ ಯನ ು ದಯನ ಮತ್ು ು ಹಣಕಯಸು ನ  ರವ್ು 9.26 9.98 8.29 15.15 10.92 

ಸಥಳಿೀಯ ಸಂ ಸ ಥಗ ಳಿಗ  ವಿತ್ರಣ  18.08 17.79 17.64 16.26 15.79 

ಸಯ ಮಯಜಿಕ ಭ್ದರತ  ಪಂಚ್ ಣಿಗ ಳ ು 1.92 1.90 2.84 3.32 4.16 

ಆಡಳಿತಯ ತ್ಮಕ ವ ಚ್ಚಗ ಳ ು 1.67 1.49 1.69 1.30 1.41 

ಒಟ್ು ು 79.23 76.82 75.21 81.77 82.41 

# ಆಯವಾಯದ ಹೆ ರಗಿನ ಸಯಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿಯನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. 
@ಹಣಕಯಸಿನ ಸಹಯಯದ ರ ಪ್ದ ಸಹಯಯಧನಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ಿದೆ. 
^ಗುತ್ತಗಿೆ/ಹೆ ರಗುತ್ತಿಗೆ ಉದೆ ಾೇಗಿಗಳಿಗೆ ದಿನಗ ಲಿ ಮತ್ುಿ ವೆೇತ್ನವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿಲ.ಿ 
* ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್  ಸಿಂಸೊಗಳ ವೆೇತ್ನೆೇತ್ರ ಘಟ್ಕ್ ಮತ್ುಿ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ ಸಿಂಸೊಗಳ ಮತ್ುಿ ನಗರ ಸೂಳಿೇಯ 
ಸಿಂಸೊಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಖಚ್ುಷಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. 
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ನಕ್ಷೆ-2.10: ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಿ ವೆಚ್ಚದ ಪಾಲು 

 

ಮೇಲಿನ ಕ ೆೇರ್ಾಕ್ದಲಿಿ ಕ್ಿಂಡಿಂತೆ, ಬದಿ ವೆಚ್ಚವು 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಸವ 
ವೆಚ್ಚದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 75ರಿಂದ 82ರಷ್ಟಾದ.ೆ ಬದಿವಲಿದ ವೆಚ್ಚವು ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಶೇೆಕ್ಡಯ 18 ರಿಂದ 
25ರವರೆಗ ೆಇದ.ೆ 2019-20ರಲಿಿ ಇತ್ರ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವಗೆಳಿಗ ೆಲಭ್ಾವಿರುವ ರಯಜ್ಸವ 
ವೆಚ್ಚವುಶೆೇಕ್ಡಯ 18 ಮತ್ುಿ ಒಟ್ುಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 14 ರಷ್ಟಾತ್ುಿ. 

2.5.2.4 ವೆೀತ್ನಗ್ಳು ಮತ್ುು ದ್ಧನಗ್ ಲ್ಲಗ್ಳು 
ವೆೇತ್ನದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವು 2015-16ರಲಿಿ `20,774 ಕ ೆೇಟಿಯದುಿ 2019-20ರಲಿಿ `31,521 ಕ ೆೇಟಿಗೆ 
ಏರದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ ಶೆೇಕ್ಡಯ 12ರರ್ುಾ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ಾ 
ಸಿಂಸೊಗಳ ವೆೇತ್ನವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಆದರ ೆನಗರ ಸೂಳಿೇಯ ಸಿಂಸೊಗಳ ವೆೇತ್ನವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿಲಿ. 
ಹೇಗಯಗಿ ವೆೇತ್ನದ ಮೇಲಿನ ವಚೆ್ಚವನುು ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿ ಹೆೇಳಲಯಗಿದೆ. ಇದು 2019-20ರಲಿಿ ರಯಜ್ಸವ 
ವೆಚ್ಚದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 18ರಷ್ಟಾದುಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ ಶೆೇಕ್ಡಯ ಒಿಂದರರ್ುಾ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳು 
ರಯಜ್ಾ ವಲಯಕಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಮಯತ್ರ ವೆೇತ್ನದ ದತಯಿಿಂಶವನುು ಒದಗಿಸಿರುತ್ಿದೆ. ಆದರೆ 
ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ಾ ಸಿಂಸೊಗಳ ವೆೇತ್ನ (`16,960 ಕ ೆೇಟಿ) ವೆಚ್ಚವನುು ದಯಖಲಿಸಿರುವುದಿಲಿ. 
ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ಾ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವೆೇತ್ನವನುು ಸಹಯಯಯನುದಯನವಯಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಯಡಲಯಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ುಾ ವೆೇತ್ನ ವೆಚ್ಚವು ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿ ಪ್ರತ್ತಫಲಿಸಿರುವುದಿಲಿ. 2019-
20ರಲಿಿ, ದಿನಗ ಲಿ ಮತ್ುಿ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೆ ರಗುತ್ತಿಗ ೆ ನೌಕ್ರರ ವೆಚ್ಚವು `922.63 ಕ ೆೇಟಿಯದುಿ ಇದು 
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ `209 ಕೆ ೇಟಿ ಹಚೆ್ಯಚಗಿದ.ೆ 

ಹಿಂದಿನ ರಯಜ್ಾ ಹಣಕಯಸು ವಾವಹಯರಗಳ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಯ ಮ ಲಕ್ ಇದನುು ಗಮನಕಕೆ ತ್ಿಂದಯಗ 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆ ತ್ನು ಅನಧಿಕ್ೃತ್ ಟಿಪ್ಪಿಯಲಿಿ (ಜ್ನವರ 2020) 2020-21ರ ಆರ್ಥಷಕ್ ವರ್ಷಕೆಕ 
ಜಿಲಯ ಿವಲಯ ವೇೆತ್ನವನುು ಲೆಕ್ಕ ಮಯಡಲು ಹೆ ಸ ಉದೆಿೇಶ ಶಿೇಷ್ಟಷಕೆ '005 –ಜಿಲಯ ಿಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ 
ವಲಯ-ವೆೇತ್ನ' ವನುು ಆರಿಂಭಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ.ೆ 
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2.5.2.5 ನಿವೃತಿು ವೆೀತ್ನಗ್ಳು 

2019-20ರಲಿಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೆೇತ್ನ ವೆಚ್ಚವು `18,404 ಕ ೆೇಟಿಯಷ್ಟಾತ್ುಿ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರೆ 
`3,295 ಕ ೆೇಟಿಯರ್ುಾ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿದೆ. 

 ನ ತ್ನ ಪಂಚ್ಣಿ ಯೀಜನೆ 

ಏಪಿರಲ 01, 2006 ರಿಂದು ಅಥವಯ ನಿಂತ್ರ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರ ಸೆೇವಗೆೆ ಸೆೇರದ ಎಲಿ ಉದೆ ಾೇಗಿಗಳಿಗೆ 
ನ ತ್ನ ಪಿಿಂಚ್ಿ ಯೇಜ್ನೆ (ಎನ ಪಿಎಸ) ಎಿಂದು ಕ್ರೆಯಲಪಡುವ ನಿದಿಷರ್ಾ ವಿಂತ್ತಗೆ ಪಿಿಂಚ್ಿ 
ಯೇಜ್ನೆಯು 01 ಏಪಿರಲ  2010ರರಿಂದ ಸಿಂಪ್ ಣಷವಯಗಿ ಜಯರಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಖಜಯನಗೆಳ 
ನಿದೆೇಷಶನಯಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಇದಕಯಕಗಿಯೇ  ಎನ ಪಿಎಸ ಕ ೆೇಶವನುು ರಚಿಸಲಯಗಿದೆ. ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರವು ನಿವೃತ್ತಿ ವೆೇತ್ನ ನಿಧಿ ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಯರಧಿಕಯರವು (ಪಿಎಫ ಆರ್ ಡಿಎ) 
ವಿನಯಾಸಗ ೆಳಿಸಿದ ಎನ ಪಿಎಸ ರಚ್ನೆಯನುು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಿಂಡಿದೆ ಮತ್ುಿ ನಯಾರ್ನಲ 
ಸೆಕ್ುಾರಟಿೇಸ ಡಿಪಯಸಿಟ್ರ ಲಿಮಟ್ೆಡ್ (ಎನ ಎಸ ಡಿಎಲ) ಅನುು ಕೇೆಿಂದರ ದಯಖಲೆ ನಿವಷಹರ್ಯ ಏಜನೆಿಿ 
(ಸಿಆರ್ ಎ) ಆಗಿ ನೆೇಮಸಿದ.ೆ ಆಕ್ರಸಿ ಬಯಾಿಂಕ್ ಅನುು ಪಿಿಂಚ್ಿ ನಿಧಿಗಳ ಕಯಯಯಷಚ್ರರ್ೆಯ ಉಸುಿವಯರ 
ಟ್ರಸಿಾೇ ಬಯಾಿಂಕ್ ಆಗಿ ಆಯಕ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 

ಖಜಯನೆಗಳ ಆಯುಕ್ಿರು (ಸೆಪಾೆಿಂಬರ್ 2020) ಒದಗಿಸಿದ ಯೇಜ್ನೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರ ಮತ್ುಿ ನೌಕ್ರರು ನಿೇಡಿದ ವಿಂತ್ತಗೆಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
 ಸಕಯಷರ ವಲಯ ಮತ್ುಿ ಸಯವಯತ್ಿ ಸಿಂಸೊಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಶಯಶವತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಯತೆ ಸಿಂಖಾೆ (ಪಿಆರ್ 

ಎಎನ) ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ನೌಕ್ರರ ಸಿಂಖಾೆ ಕ್ರಮವಯಗಿ 2,29,281 ಮತ್ುಿ 25,616 ಆಗಿದೆ 
 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ನೌಕ್ರರ ಕ ೆಡುಗೆ (ಸಯೂಯ ಮತ್ುಿ ಬಯಕ್ರ ಇದಿ12) `868.83 ಕ ೆೇಟಿ 

ಮತ್ುಿ ಸಕಯಷರದ ವಿಂತ್ತಗೆ13 `1,293.55 ಕೆ ೇಟಿ ಆಗಿತ್ುಿ. 
 ಈ ವರ್ಷದಲಿಿ, `4.67 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಆರಿಂಭಿಕ್ ಬಯಕ್ರ ಮೊತ್ಿವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡ`1,902.14 

ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ಎನಎಸ ಡಿಎಲ/ಟ್ರಸಿಾೇ ಬಯಾಿಂಕ್, (ನೌಕ್ರರು ಮತ್ುಿ ಉದೆ ಾೇಗದಯತ್ರ ಕ ೆಡುಗೆ) 
31 ಮಯರ್ಚಷ 2020ರ ಅಿಂತ್ಾದ ವೆೇಳಗೆೆ ವಗಯಷಯಸಲಯಯತ್ು ಮತ್ುಿ 

 2019-20ರಲಿಿ, `1.80 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ನ ತ್ನ ‘ವಿಂತ್ತಗೆ ಪಿಿಂಚ್ಿ 
ಯೇಜ್ನೆಯ ಹೆ ಸ ಕ ೆಡುಗೆ ಪಿಿಂಚ್ಿ ಯೇಜ್ನೆಗಳು - ಸೆೇವೆಯಲಿಿದಯಿಗ ನಿವೃತ್ಿರಯದ/ 
ಮರಣ ಹೆ ಿಂದಿದ ವಾಕ್ರಿಗಳು/ಕ್ುಟ್ುಿಂಬಗಳ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳಿಗ ೆ ಸೌಲಭ್ಾದ ವಿಸಿರರ್ೆ ’ಮತ್ುಿ ಹೆ ಸ 
ಪಿಿಂಚ್ಿ ಯೇಜ್ನೆಯಡಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಕ್ಕೊೋಶದಿೊಂದ ಪಡಕದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂತಕ, ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ಗಕ ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ವಗಾಿಯಿಸಿದ 
ಮೊತ್ು `1,902.1೪ ಕ ೆೇಟಿಗಳಯಗಿದುಿ ಪ್ರಧ್ಯನ ಮಹಯಲೇೆಖಯಪಯಲರ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ುಿ ಹಕ್ುಕಪ್ತ್ರ) 
ಪ್ುಸಿಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಯರ ವಗಯಷಯಸಿದ ಮೊತ್ಿ `1,೮೯೭,೫೭ ಕ ೆೇಟಿಗಳಯಗಿವೆ. ಸಕಯಷರದ ಆದೆೇಶದಲಿಿನ 
(ಮೇ ೨೦೧೭) ಸ ಚ್ನಗೆಳನವಯ `೪.೫೭ ಕ ೆೇಟಿಗಳ ವಾತಯಾಸವನುು ಹೆ ಿಂದಯಿಕ ೆಮಯಡಬೇೆಕಯಗಿದೆ. 
 

 

                                                           
12ನೌಕ್ರನು ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆೇರದಿಂದಿನಿಿಂದ ಯೇಜ್ನೆಯು ಅನುಷ್ಯಾನಗೆ ಿಂಡ ದಿನಯಿಂಕ್ದವರೆಗೆ ನೌಕ್ರನು ನಿೇಡಬೇೆಕಯದ ವಿಂತ್ತಗೆ. 
1331 ಮಯರ್ಚಷ 2020ರವರೆಗೆ ನೌಕ್ರರ ವಿಂತ್ತಗೆಯು `4,316.58 ಕೆ ೇಟಿ ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರ ನಿೇಡಿದ ಅನುರ ಪ್ 
ವಿಂತ್ತಗೆ `4,791.79 ಕೆ ೇಟಿಗಳು. 
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2.5.2.6 ಬಡಿಿ ಪಾವತಿಗ್ಳು14 

2015-16ರಲಿಿ `11,343 ಕ ೆೇಟಿಯದಿ ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಗಳು 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ `19,903 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆ
ಏರ `8,560 ಕ ೆೇಟಿಯರ್ುಾ (ಶೇೆಕ್ಡಯ 75) ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ೨೦೧೮-೧೯ಕಕೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರ ೆಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಯು 
ಶೆೇ.೧೯.೮೦ರರ್ುಾ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. 2019-20ರಲಿಿ ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಗಳು ಆಿಂತ್ರಕ್ ಸಯಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ 
(`15,085 ಕ ೆೇಟಿ), ಸಣು ಉಳಿತಯಯ ಭ್ವಿರ್ಾ ನಿಧಿ ಇತಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ (` 2,747 ಕ ೆೇಟಿ), 
ಕೇೆಿಂದರ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳು ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ (`684 ಕ ೆೇಟಿ), 
ಆಯವಾಯದ ಹೆ ರಗಿನ ಸಯಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ (`1,384 ಕ ೆೇಟಿ) ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಬಯಧಾತೆಗಳ 
ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿಗಳನುು (`3 ಕ ೆೇಟಿ) ಒಳಗೆ ಿಂಡಿವೆ. 

ಮಯರುಕ್ಟ್ೆಾ ಸಯಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಯನುು `2,790 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೆೇಕ್ಡಯ 27) ಹೆಚಿಚಸಿದ ಕಯರಣ 
ಆಿಂತ್ರಕ್ ಸಯಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ 2018-19ರಲಿಿ `12,359 ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ `15,085 
ಕ ೆೇಟಿಗ ೆಏರದೆ. ಸಣು ಉಳಿತಯಯ, ಭ್ವಿರ್ಾ ನಿಧಿ ಇತಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ 2018-19ರಲಿಿದಿ `2,358 
ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ `2,747 ಕ ೆೇಟಿಯಯಗಿ `390 ಕ ೆೇಟಿ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. ಇದು 
ಮುಖಾವಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ಭ್ವಿರ್ಾ ನಿಧಿ (ಶೆೇಕ್ಡಯ20) ಮತ್ುಿ ವಿಮಯ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಿಂದಯಗಿ 
(ಶೆೇಕ್ಡಯ 14) ಉಿಂಟ್ಯಗಿದೆ. 

2.5.2.7 ಸಹಾಯಧನಗ್ಳು 

ಕ ೆೇರ್ಾಕ್-2.18ರಲಿಿ ನಿೇಡಲಯಗಿರುವ ವಿವರದಲಿಿ ತ್ತಳಿಸಿರುವಿಂತೆ 2019-20ರಲಿಿ ಸಹಯಯಧನಗಳ 
ವೆಚ್ಚದಲಿಿ ಗಮನಯಹಷ ಏರಕೆ ಕ್ಿಂಡು ಬಿಂದಿದೆ. ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ಶತಯಿಂಶವಯಗಿ ಸಹಯಯಧನಗಳು 
2018-19ರಲಿಿನ ಒಿಂಬತ್ುಿ ಪ್ರತ್ತಶತ್ದಿಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ 10ಕಕೆ ಏರದೆ. ನಿಖರವಯಗಿ ಹೆೇಳುವುದಯದರೆ, 
ಸಹಯಯಧನಗಳ ಖಚ್ುಷ 2018-19ರಲಿಿದಿ `15,400 ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ `17,534 
ಕ ೆೇಟಿಗ ೆಏರದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.18: 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನಗ್ಳ ಮೀಲ್ಲನ ವೆಚ್ಚ. 

 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಸಹಯಯ ಧನಗ ಳು(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 13,149 14,387 14,148 15,400 17,534 

ರಯಜ್ಸವ ಸ್ವೀ ಕೃ ತಿಗ ಳಿಗ   ಶತಯಂಶವಯಗಿ 
ಸಹಯಯ ಧನಗ ಳು 

11.07 10.80 9.62 9.33 9.99 

ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಚಕ ೆ ಶತಯಂಶವಯಗಿ 
ಸಹಯಯ ಧನಗ ಳು 

11.24 10.91 9.93 9.37 10.06 

ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಕ್ೃಷ್ಟ ಪ್ಿಂಪ್ ಸೆಟ್ ಬಳಕಗೆಯಗಿ ರೆೈತ್ರಗೆ ಒದಗಿಸಲಯದ ಉಚಿತ್ ವಿದುಾತ ಸರಬರಯಜ್ು ಸಹಯಯಧನ, 
ಆಹಯರ ಸಹಯಯಧನ, ಬೆಳ ೆಸಯಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಿ ಸಹಯಯಧನ ಮತ್ುಿ ಸಯರಗೆ ಸಹಯಯಧನ ನಯಲುಕ 
ಪ್ರಮುಖ ಸಹಯಯಧನಗಳ ಘಟ್ಕ್ಗಳಯಗಿವೆ. ಕ್ಳದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಹಯಯಧನಗಳ ವಿವರಗಳನುು 
ಅನುಬಂಧ-2.3 ಮತ್ುಿ 2019-20ರಲಿಿ ನಿೇಡಲಯದ ವಿವರಗಳನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.11ರಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ. 

                                                           
142019-20ರ ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಗಳಿಗಯಗಿ 14ನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು `17,168 ಕೆ ೇಟಿಗಳ ಅಿಂದಯಜ್ು ಮಯಡಿತ್ುಿ. ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರವು ತ್ನು ಆಯವಾಯ ಮತ್ುಿ ಎಿಂ ಟಿ ಎಫ ಪಿ ನಲಿ ಿಕ್ರಮವಯಗಿ `19,060 ಕೆ ೇಟಿ ಮತ್ುಿ `18,990 ಕೆ ೇಟಿಗಳ 
ಪ್ರಕ್ಷೆೇಪ್ಣ ಮಯಡಿತ್ುಿ. ಆದರೆ ವಯಸವಿ ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಯು `19,903 ಕೆ ೇಟಿಗಳಷ್ಟಾತ್ುಿ. 
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ನಕ್ಷ-ೆ2.11: 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲ)ಿ 

 

 ಹಣಕಾಸಿನ ಬಂೆಬಲ, ಪೆ ರೀತಾಾಹಕ ಇತಾಯದ್ಧಗ್ಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಯಯಧನಗ್ಳು 

ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಒದಗಿಸುವ ಸಹಯಯಧನಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳಯಗಿವೆ. ಒಿಂದು ರಯಜ್ಾವು ಸಪರ್ಾವಯಗಿ 
ಸಹಯಯಧನದ ಸವರ ಪ್ದಲಿಿ ವೆಚ್ಚ ಮಯಡಲು ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇನೆ ುಿಂದು ಸಕಯಷರದ ಕಲೆವು 
ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಯನವನುು ನಿೇಡಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಸಹಯಯಧನಗಳು ಪ್ರೆ ೇಕ್ಷವಯಗಿ ವಸುಿ 
ರ ಪ್ದಲಿಿ ಅಥವಯ ತೆರಗ ೆರಯಯಯತ್ತಗಳ ರ ಪ್ದಲಿಿ ಇರಬಹುದು. 

ಹಣಕಯಸಿನ ನೆರವಿನ ರ ಪ್ದಲಿಿ ಸಹಯಯಧನಗಳು 2015-16ರಲಿಿ `3,913 ಕ ೆೇಟಿಗಳಷ್ಟಾದುಿ 2019-
20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ `4,048 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆಏರದೆ. ಅವುಗಳಲಿಿ ಮುಖಾವಯಗಿ ಬಿೇಜ್ಗಳ ಪ್ ರೆೈಕೆ, ನೆೇಕಯರರ 
ಪಯಾಕೇೆಜ್, ಆಶರಯ ಯೇಜ್ನೆ, ಸ ಕ್ಷಮ/ಹನಿ ನಿೇರಯವರ, ಕ್ನಿರ್ಾ ಮ ಲ ಬೆಲ ೆಯೇಜ್ನೆ, ದುಬಷಲ 
ವಗಷದವರಗೆ ವಸತ್ತ, ಗಯರಮೇಣ ಭ್ ಹೇನರಗೆ ಮನ ೆನಿವೆೇಶನಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳು ಸೆೇರವೆ. 2015-16 
ರಿಂದ 2019-20ರವರಗೆೆ ವಿಸಿರಸಲಪಟ್ಾ ಈ ಸಹಯಯಧನಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-2.4ರಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. ಸಹಯಯಧನಗಳ ವೆಚ್ಚವು ನಿಜ್ವಯಗಿ ತೆ ೇರಸಿದಿಕ್ರಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ನಿಜ್ವಯದ 
ಸಹಯಯಧನದ ಪಯವತ್ತಯು `17,534 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆಬದಲಯಗಿ `21,582 ಕ ೆೇಟಿಗಳಯಗುತ್ಿದೆ. 

ಶಿಫಾರಸು: ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಯಯಧನಗ್ಳ ವೆಚ್ಚವು ಸಿೆರವಾಗಿ ಹೆಚ್ುಚತಿುದೆ, ರಾಜಯ 
ಸಕಾವರ ಈ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಗ್ಮನ ಹರಿಸಬೆೀಕು. 

2.5.2.8 ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗ್ಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗ್ಳಿಗ ೆಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು 

2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸೂಳಿೇಯ ಸಿಂಸೊಗಳು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಯನದ ಮ ಲಕ್ ಒದಗಿಸಲಯದ ಸಹಯಯದ ಪ್ರಮಯಣವನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.19 ಮತ್ುಿ ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-
2.20ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

 

 

9,110

2,692

2,254

1,074

728

943
733 000

ಇಿಂಧನ ಆಹಯರ ಮತ್ು ಿಸರಬರಯಜ್ು ಕ್ೃಷ್ಟ ಮತ್ು ಿಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹಕಯರ ಸಯರಗೆ ವಸತ್ತ ಇತ್ರೆ
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ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 2.19: ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗ್ಳಿಗ ೆಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲ)ಿ 

ಸಂಸ ಥಯ ಹ ಸರು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಪ್ಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ಸಂಸ ಥಗ ಳು 26,694.94 29,697.94 31,054.63 35,897.61 38,049.61 

ನಗ ರ ಸಥಳಿೀಯ ಸಂಸ ಥಗ ಳು 6,076.05 5,685.58 6,489.76 5,425.31 6,424.72 

ಒಟ್ುು 32,770.99 35,383.52 37,544.39 41,322.92 44,474.33 

ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಹನೆ ುಿಂದನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಶಿಫಯರಸುಗಳ ಮುಿಂದುವರದ ಭಯಗವಯಗಿ, 196, 197 ಮತ್ುಿ 
198 ಎಿಂಬ ಮ ರು ವಿಭಿನು ಕಯಯಷಕ್ರಮ ಒಳ ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ 
ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆಅನುದಯನವನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗೆ ಸಹಯಯವು 
2015-16ರಲಿಿ `26,695 ಕ ೆೇಟಿಯದುಿ 2019-20ರಲಿಿ `38,050 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆಹೆಚಿಚದ.ೆ ನಗರ ಸೂಳಿೇಯ 
ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆನೆರವು 2015-16ರಲಿಿ `6,076 ಕೆ ೇಟಿಯದುಿ 2019-20ರಲಿಿ `6,425 ಕೆ ೇಟಿಗ ೆಏರದೆ. 

2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೆಯಯದ ಒಟ್ುಾ `38,050 
ಕ ೆೇಟಿಗಳಲಿಿ `16,960 ಕ ೆೇಟಿಗಳು (ಶೆೇಕ್ಡ 45)ಸಿಂಬಳದ ಕ್ಡಗೆೆ ಇತ್ುಿ. ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಶಿಕ್ಷಣ, 
ನಿೇರು ಸರಬರಯಜ್ು ಮತ್ುಿ ನೆೈಮಷಲಾ, ವಸತ್ತ, ಆರೆ ೇಗಾ ಮತ್ುಿ ಕ್ುಟ್ುಿಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ ಇತಯಾದಿ 
ಕ್ತ್ಷವಾಗಳನುು ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ ರಯಜ್ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆ ವಗಯಷಯಸಲಯಗಿದೆ. ಇದರಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರಕೆಕ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಯದ 14ನೇೆ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಅನುದಯನವೂ ಸೆೇರದೆ (`2,504.13 ಕೆ ೇಟಿ). 

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ ನಗರ ಸೂಳಿೇಯ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗೆ ನೆರವು `999 ಕ ೆೇಟಿಯರ್ುಾ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ, ಇದರಲಿಿ 
ವೆೇತ್ನದ ಭಯಗವೂ ಸೆೇರದೆ. ನಗರ ಸೂಳಿೇಯ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆನಿೇಡಿದ `6,424.72 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ನೆರವಿನಲಿಿ, 
`1,330.39 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೇೆಕ್ಡ 21) ಬಿಂಡವಯಳ ಆಸಿಿಗಳ ಸೃಜ್ನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಯಗಿದೆ. ಇದರಲಿಿ ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರಕಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಯದ 14ನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗದ ಅನುದಯನವೂ ಸೆೇರದೆ (`1,661.78 
ಕ ೆೇಟಿ). 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.20: ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆೆಗ್ಳಿಗ ೆಆರ್ಥವಕ ಬೆಂಬಲ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲ)ಿ 

ಸಂಸ ಥ ಯಹ ಸ ರು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಶಕ್ಷ ಣ ಸಂಸ ಥ ಗಳು (ವಿಶ ವವಿ ದಯಾಲ ಯಗಳನ ುು 
ಒಳಗ ೂಂ ಡು) 

1,406.50 1,449.75 1,293.70 1,081.29 1,405.90 

ಸಹಕ ಯರಿ ಸಂಘಗ ಳು ಮತ್ುು ಸಹಕ ಯರಿ ಸಂಸ ಥ ಗಳು 1,023.13 1,009.47 1,191.32 1,477.76 1,275.78 

ಇತ್ರ  ಸಂಸ ಥ ಗಳ ು ಮತ್ುು ನಿಕ ಯಯಗ ಳು (ಶಯಸನಬ ದಿ 
ಸಂಸ ಥ ಗ ಳನುು ಒ ಳಗ ೂಂ ಡು) 

4,820.87 6,656.29 7,067.08 6,720.59 7,446.88 

ಒಟ್ುು 7,250.50 9,115.51 9,552.10 9,279.64 10,128.56 

ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

2019-20ರಲಿಿ ಇತ್ರ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆನಿೇಡಿದ ಆರ್ಥಷಕ್ ನೆರವು(`7,447 ಕ ೆೇಟಿ) ಶಯಸನಬದಿ ಸಿಂಸೊಗಳು 
ಮತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಯರಧಿಕಯರಗಳು (`1,875 ಕ ೆೇಟಿ), ಸಕಯಷರೇೆತ್ರ ಸಿಂಸೊಗಳು (`2,305 ಕ ೆೇಟಿ), 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಉದಾಮಗಳು (`13 ಕ ೆೇಟಿ) ಮತ್ುಿ ಇತ್ರರಗ ೆ (`3,254 ಕ ೆೇಟಿ) ನಿೇಡಿದ 
ಸಹಯಯವನುು ಒಳಗ ೆಿಂಡಿದ.ೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕೆಕ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರ ೆಸಹಕಯರ ಸಿಂಘಗಳಿಗೆ ನರೆವು `202 
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ಕ ೆೇಟಿಯರ್ುಾ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆ`726 ಕ ೆೇಟಿ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿದೆ. ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆನೆರವು `325 ಕೆ ೇಟಿ ಹಚೆ್ಯಚಗಿದ.ೆ 

2.5.3 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 

ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು (ಕಯಾಪೆಕ್)ಿ ಮುಖಾವಯಗಿ ಕ್ಟ್ಾಡಗಳು, ರಸೆಗಿಳು, ಸೆೇತ್ುವಗೆಳು ಮುಿಂತಯದ ಸಿೂರ 
ಮ ಲಸೌಕ್ಯಷ ಸವತ್ುಿಗಳ ರಚ್ನೆಗ ೆ ಮಯಡಿದ ವೆಚ್ಚವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಬಿಂಡವಯಳ ವಚೆ್ಚವನುು 
ಆಯವಾಯ ಬೆಿಂಬಲ ಮತ್ುಿ ಹೆಚ್ುಚವರ ಆಯವಾಯ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳು/ಆಯವಾಯದ ಹೆ ರಗಿನ 
ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಿಂದ ಪ್ ರೆೈಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಇತ್ತಿೇಚ್ೆಗ,ೆ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಷದ ಅವಶಾಕ್ತೆಗಳು ಅನೆೇಕ್ ಪ್ಟ್ುಾ 
ಹೆಚಿಚವ ೆ ಮತ್ುಿ ಹೆಚಿಚನ ಪ್ರಮಯಣದ ವೆಚ್ಚವನುು ನಿವಷಹಸಲು ವಿಶೆೇರ್ ಉದೆಿೇಶ ಸಯಧನಗಳನುು 
ಸಯೂಪಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ರಯಜ್ಾದ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು (ಸಯಲ ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಿತ್ರರ್ೆ ಸೆೇರದಿಂತೆ) 2015-16ರಲಿಿದಿ 
`21,370 ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ 2018-19ರಲಿಿ `39,146 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 2019-20ರಲಿಿ, 
ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ `453 ಕ ೆೇಟಿಗಳರ್ುಾ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದು `39,599 
ಕ ೆೇಟಿಗಳಷ್ಟಾದೆ. 2015-20ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚದ ಹಯಗ  ಆಯವಾಯ 
ವಿವರಗಳನುು ನಕ್ಷೆ 2.12 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
ನಕ್ಷೆ-2.12: 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರವರೆಗಿನ ಐದು ವಷ್ವಗ್ಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವಚೆ್ಚದ 

(ಸಾಲ ಮತ್ುು ಮುಂಗ್ಡಗ್ಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ) ಪ್ರವೃತಿು 

 

ಮೇಲಿನ ನಕ್ಷಯೆಲಿಿ ತೆ ೇರಸಿದಿಂತೆ, 2015-16 ರಿಂದ 2017-18ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅಿಂದಯಜ್ು 
ಮಯಡಲಯದ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚಕ್ರಕಿಂತ್ ವಯಸಿವ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. ಆದರ,ೆ 2018-19 ಮತ್ುಿ 2019-20ರ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ, ವಯಸಿವ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು ಅಿಂದಯಜಿಗಿಿಂತ್ ಕ್ರಮವಯಗಿ ಶೆೇಕ್ಡ ಐದು ಮತ್ುಿ ಎಿಂಟ್ರರ್ುಾ 
ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ. 2019-20ರಲಿಿಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದಿಂತೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಷಕಗೆಳಡಿ 
ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚದಲಿಿ ಗಮನಯಹಷ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಯ ಇಳಿಕಯೆ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.21ರಲಿಿ 
ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.21: 2018-19ಕೆೆ ಹ ೆೀಲ್ಲಸಿದರೆ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲ)ಿ 

ಪ್ರಧ್ಯನ ಲ ಕೆಶ ೀರ್ಷವಕ  2018-19 2019-20 
ಏರಿಕ  (+)/ 

ಇ ಳಿಕ  (-) 
ಶ ೀಕಡಯವಯರು 

ವ್ಾತಯ ಾಸ 

4059-ಲ ೂೀಕ ೂೀಪ್ಯ ೀಗಿ ಕಯಮಗಯರಿಗ ಳ ಮೀಲಣ ಬಂ ಡವಯಳ ವ ಚ್ಚ 536.12 420.86 (-)115.26 (-)21.50 

4202-ಶಕ್ಷಣ, ಕರ ೀಡ , ಕಲ  ಮತ್ು ು ಸಂ ಸೃತಿ ಮೀಲಣ ಬಂ ಡವಯಳ ವ ಚ್ಚ 1,107.31 1,203.17 95.86  8.66 

4210-ವ ೈದ ಾಕೀಯ ಮತ್ು ು ಸಯ ವ್ವಜ್ನಿ ಕ ಆರ ೂೀಗ ಾದ ಮೀ ಲಣ ಬಂಡವಯಳ 
ವ ಚ್ಚ 

1,107.97 821.96 (-)286.01 (-)25.81 

4215-ನಿ ೀರು ಸರಬರಯಜ್ು ಮತ್ು ು ನ  ೈಮವಲ ಾದ ಮೀಲಣ ಬಂಡ ವಯಳ ವ ಚ್ಚ 1,612.29 2,255.91 643.62 39.92 

4217-ನ ಗ ರಯಭಿ ವ್ೃ ದ್ಧಿಯ ಮೀಲಣ ಬಂಡವ ಯಳ ವ ಚ್ಚ 2,153.63 1,764.52 (-)389.11 (-)18.07 

4225-ಪ್ರಿಶಷ್ು ಜಯತಿ, ಪ್ರಿಶಷ್ು ಪ್ಂಗ ಡ, ಇ ತ್ರ  ಹಂದು ಳಿದ ವ್ಗ ವಗಳ ು 
ಮತ್ು ಅಲಪಸಂ ಖ್ಯಾತ್ರ ಕಲಯಾಣದ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಚ 

3,422.37 2,783.45 (-)638.92 (-)18.67 

4701-ಮಧ ಾಮ ನಿ ೀರಯವ್ರಿ ಮೀ ಲಣ ಬಂ ಡವಯಳ ವ ಚ್ಚ 9,963.87 10,862.48 898.61  9.02 

4702-ಸಣಣ ನಿ ೀರಯವ್ರಿ ಮ ೀಲಣ ಬಂಡವಯ ಳ ವ ಚ್ಚ 1,990.67 2,268.59 277.92 13.96 

4711-ನ  ರ  ನಿ ಯ ಂತ್ ರಣ ಯೀಜ್ನ  ಗ ಳ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಚ 55.50 98.19 42.69 76.92 

4801-ವಿದು ಾಚ್ಚಕು ಯೀ ಜ್ನ  ಗ ಳ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಚ 627.85 858.35 230.50 36.71 

5054-ರಸ ುಗ ಳ ು ಮತ್ು ು ಸ ೀತ್ು ವ ಗ ಳ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಚ 8,327.05 8,343.98 16.93  0.20 

5055-ರಸ ು ಸಯ ರಿಗ  ಮೀಲಣ ಬಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಚ 399.38 389.17 (-)10.21 -2.56 

ಮೇಲಿನ ಕ ೆೇರ್ಾಕ್ವು ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರಧ್ಯನವಯಗಿ ಮಧಾಮ ನಿೇರಯವರ (ಶೆೇಕ್ಡ 31) ಮತ್ುಿ 
ರಸೆಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಸೆೇತ್ುವಗೆಳು (ಶೇೆಕ್ಡ 23) ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುು ತೆ ೇರಸುತ್ಿದೆ.  

ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ವೆಚ್ಚ ಸುಧ್ಯರರ್ಯ ಆಯೇಗ (ಇಆರ್ ಸಿ) ತ್ನು ಮೊದಲ ವರದಿಯಲಿಿ (ಫೆಬರವರ 
2010) ವಿವೆೇಚ್ನಯಯುಕ್ಿಹಿಂಚಿಕೆಗಳ ಮ ಲಕ್ ಬಿಂಡವಯಳ ಹ ಡಿಕಗೆಳನುು ಹೆಚಿಚಸಬೇೆಕ್ು ಮತ್ುಿ 
ಹಣಕಯಸಿನ ಅನಿಶಿಚತ್ತೆಗಳಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇೆಕ್ು ಎಿಂದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿತ್ುಿ. ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವನುು (ಋಣ 
ಸೆೇವಯೆನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ) ರಯಒಆಿಂಉದ ಐದು ಪ್ರತ್ತಶತ್ದರ್ುಾ ಕಯಯುಿಕ ೆಳುಲು ಅದು ಶಿಫಯರಸು 
ಮಯಡಿತ್ುಿ. ಆದರ,ೆ 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚದ 
ಅನುಪಯತ್ವು ಸರಯಸರ ಶೆೇಕ್ಡಯ ಎರಡರಿಂದ ಮ ರರರ್ುಾ ಮಯತ್ರಇತ್ುಿ. 

ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖೆಯು (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧) ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚವನುು ಸಂಕುಚಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿ ರಾಜಸವ ಹೆಚ್ಚಳವನುು 
ಗ್ಣನಾಹವವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಸಿದರೆ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನುು ಅಧಿಕವಾಗಿಸಬಹುದಾದರ  ರಾಜಸವ ವೆಚ್ಚವನುು 
ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸುವುದು ಕಾಯವಸಾಧಯವಲಿವಾದುರಿಂದ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಶೆೀಕಡ ಎರಡರಿಂದ 
ಮ ರರರ್ಷಟದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

2.5.4 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಗ್ುಣಮಟ್ಟ 
ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ವಿತ್ತಿೇಯ ಸುಧ್ಯರರ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಜಯರಯ ನಿಂತ್ರದಲಿಿ ಸಕಯಷರವು ತ್ನು ವಿತ್ತಿೇಯ 
ಕ ೆರತಯೆನುು (ಸಯಲ ಪ್ಡೆಯುವುದು) ಕ್ಡಿಮ ಮಟ್ಾದಲಿಿರಸಿಕೆ ಳುುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಬಿಂಡವಯಳ 
ವೆಚ್ಚ/ಹ ಡಿಕ ೆ(ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳು ಸೆೇರದಿಂತೆ) ಅವಶಾಕ್ತಗೆಳನುು ಪ್ ರೆೈಸುತ್ಿದೆ ಎಿಂದು 
ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಯಗಿದೆ. ಇದರ ಜೆ ತಯೆಲಿಿ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಸಹಯಯಧನ ನಿೇಡಿಕೆಗೆ ಬದಲಯಗಿ ತ್ನು 
ಹ ಡಿಕಯೆ ಮೇಲೆ ಸಮಪ್ಷಕ್ ಲಯಭ್ವನುು ಗಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನುು ಪಯರರಿಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ, ಸಯಲ 
ಪ್ಡೆದ ನಿಧಿಯ ವೆಚ್ಚವನುು ಮರುಪ್ಡೆಯುವುದು ಮತ್ುಿ ಹಣಕಯಸು ಕಯಯಯಷಚ್ರರ್ೆಗಳಲಿಿ 
ಪಯರದಶಷಕ್ತಯೆನುು ತ್ುಿಂಬಲು ಅಗತ್ಾ ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಳುಬೆೇಕಯಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಯಗವು ಹಿಂದಿನ 
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ವರ್ಷಗಳಿಗ ೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದಿಂತೆ 2019-20ರಲಿಿ ಸಕಯಷರವು ಕೈೆಗೆ ಿಂಡ ಹ ಡಿಕಗೆಳು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ 
ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸ ೂಲ ಆರ್ಥಷಕ್ ವಿಶೆಿೇರ್ರ್ೆಯನುು ಪ್ರಸುಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ಿದೆ. 

2.5.4.1 ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳು, ನಿಗ್ಮಗ್ಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗ್ಳಲ್ಲ ಿಹ ಡಿಕೆ 
31 ಮಯರ್ಚಷ 2020ರಲಿಿದಿಿಂತೆ, ಸಕಯಷರವು `67,817 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು 87 15  ಸಕಯಷರ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳಲಿಿ 
(`60,319 ಕ ೆೇಟಿ), ಒಿಂಬತ್ುಿ ಶಯಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳಲಿಿ (`2,764 ಕ ೆೇಟಿ), 44 ಕ್ ಡು ಬಿಂಡವಯಳ 
ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳಲಿಿ (`4,137 ಕ ೆೇಟಿ) ಮತ್ುಿ ಸಹಕಯರ ಸಿಂಸೊಗಳು, ಸೂಳಿೇಯ ಸಿಂಸೊಗಳು ಮತ್ುಿ ಪಯರದೆೇಶಿಕ್ 
ಗಯರಮೇಣ ಬಯಾಿಂಕ್ುಗಳಲಿಿ(`597 ಕ ೆೇಟಿ)ಹ ಡಿಕೆ ಮಯಡಿದೆ. 2019-20ರಲಿಿ, ಸಕಯಷರವು `1298.43 
ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ಸಕಯಷರ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳಲಿಿ (ಕಲೆಸ ಮಯಡುತ್ತಿರುವ) (`40.49 ಕ ೆೇಟಿ), ಕ್ ಡು ಬಿಂಡವಯಳ 
ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳಲಿಿ (`1,104.00 ಕ ೆೇಟಿ), ಶಯಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳಲಿ ಿ(`100.00 ಕ ೆೇಟಿ), ಮತ್ುಿ ಸಹಕಯರ 
ಸಿಂಸೊಗಳಲಿ ಿ(`53.94 ಕ ೆೇಟಿ)ಹ ಡಿಕ ೆಮಯಡಿದೆ. ಶಯಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಕಯಷರ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳ 
ಅಡಿಯಲಿಿನ ಹ ಡಿಕಗೆಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಯಗಗಳ16 ಅಡಿಯಲಿಿ ಹರಡಿದ.ೆ 
2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ‘ಸಹಕಯರ ಸಿಂಸೊಗಳು’ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಸಿಂಸೊಗಳ ಷ್ೆೇರು ಬಿಂಡವಯಳದಲಿಿ 
ಸಕಯಷರದ ಹ ಡಿಕಯೆ ಹಿಂತೆಗತೆ್ದ ಕಯರಣದಿಿಂದಯಗಿ, ಹ ಡಿಕಯೆು `1.00 ಕ ೆೇಟಿಯರ್ುಾ 
ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ ಅದರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಯನುು ಇತ್ರ ೆಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ ಶಿೇಷ್ಟಷಕಯೆಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 
ಅಲಿದೆ, 2014-15ಕಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ರಸೆಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ಕೆಕ (ಕಆೆರ್ ಡಿಸಿಎಲ)  
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಹ ಡಿಕಯೆನುು ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವಯಗಿ ಪ್ರವತ್ತಷಸಿದ ಕಯರಣ ಹ ಡಿಕಯೆಲಿಿ `885.70 
ಕ ೆೇಟಿ ಇಳಿಕಯೆಯಗಿದೆ. 
• ಹ ಡಿಕೆಯ ಮೀಲ್ಲನ ಪ್ರತಿಫಲ 
ಕ್ಳದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹ ಡಿಕಯೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುಿ ಅದರ ಲಯಭ್ವನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ - 2.22ರಲ್ಲಿ 
ಸ ಚಿಸಲಯಗಿದೆ. ಹ ಡಿಕಯೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತ್ತಫಲವು ನಗಣಾ ಎಿಂದು ಕ ೆೇರ್ಾಕ್ದಿಿಂದ ಸಪರ್ಾವಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.22: ಹ ಡಿಕೆಗ್ಳ ಮೀಲ್ಲನ ಪ್ರತಿಫಲ 
 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ವ್ರ್ಯಾ ವಂತ್ದ ಲಿಿ ಹೂ ಡ್ಡಕ  ಗಳು (` ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 61,335.89 63,115.06 65,145.88 66,518.28 67,816.71 

ಪ್ರತಿಫ ಲ (` ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 69.40 82.50 78.83 38.30 53.64 

ಪ್ರತಿಫ ಲ (ಶ ೀಕ ಡಯ ವಯರು) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ಸಕಯ ವರಿದ ಸಯ ಲದ ಮ ೀಲಿನ ಸರಯಸ ರಿ ಬ ಡ್ಡಿ ಯ 

ದರ (ಶ ೀಕ ಡ) 
6.53 6.35 6.40 6.25 6.39 

ಬ ಡ್ಡಿ ಯ ದ ರ ಮತ್ುು ಹೂ ಡ್ಡಕ  ಗ ಳ ಮ ೀಲಿನ 
ಪ್ರತಿಫ ಲಗಳ ನ ಡುವಿ ನ ವ್ ಾತಯಾ ಸ (ಶ ೀಕ ಡ) 

6.43 6.25 6.30 6.15 6.29 

ಆಕ್ರ : ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಈ ಹ ಡಿಕಗೆಳ ಮೇಲಿನ ಲಯಭ್ವು ಅಲಪವಯಗಿದ ೆಎಿಂದು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರ ಒಪಿಪಕ ೆಿಂಡಿದಿರ  (ಜ್ುಲೈೆ 
೨೦೧೧) ದಿೇರ್ಘಷವಧಿಯ ಸವಯಿಂವಧಷನೆ ಮತ್ುಿ ಮರುಪಯವತ್ತ ಅವಧಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡ ಸಯಮಯಜಿಕ್ 
ಮ ಲ ಸೌಕ್ಯಷಗಳಲಿಿ ಹ ಡಿಕ ೆ ಮಯಡುವುದಕೆಕ ಅದು ಹಿಂಜ್ರಯುವುದಿಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ.ೆ 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಮತ್ತಯು ಸಕಯಷರದ ಉತ್ಿರವನುು ಒಪಿಪಕ ೆಿಂಡಿದಿರ  (ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 2011) 
ಹಣಕಯಸಿನ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ನಿರೇಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತ್ತಫಲವನುು ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ ಮಯಡಲು ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯು 
                                                           
15ಇದು 16 ನಿಷ್ಟಕಿಯ ಸಕಯಷರ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳಲಿಿ ಹ ಡಿರುವ `68 ಕೆ ೇಟಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. 
16ನಿೇರಯವರ (`36,779 ಕೆ ೇಟಿ), ವಿದುಾಚ್ಛಕ್ರಿ (`10,375.11 ಕೆ ೇಟಿ), ಮ ಲಸೌಕ್ಯಷ (`4,819 ಕೆ ೇಟಿ), ಹಣಕಯಸು 

(`3,455 ಕೆ ೇಟಿ), ಸಯರಗೆ (`1,513 ಕೆ ೇಟಿ), ಸಯಮಯಜಿಕ್ (`1,997 ಕೆ ೇಟಿ), ವಸತ್ತ (`1,451 ಕೆ ೇಟಿ), ಕೆೈಗಯರಕೆ 
(`1,048 ಕೆ ೇಟಿ), ನಿಮಯಷಣ (`2 ಕೆ ೇಟಿ) ಮತ್ುಿ ಇತ್ರೆ ವಿಭಯಗಗಳು (`118 ಕೆ ೇಟಿ). 
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ಯಯವುದೆೇ ಕಯಯಷವಿಧ್ಯನವನುು ಪಯರರಿಂಭಿಸಿಲಿ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದಕಯಕಗಿ ಮಯಗಷಸ ಚಿಗಳನುು 
ರ ಪಿಸಲು ಸಮತ್ತಯು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿತ್ುಿ. ಸಕಯಷರವು ಈ ನಿಟಿಾನಲಿಿ ಸರಯಯದ ಪ್ರತ್ತಫಲವನುು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಪ್ರಯತ್ತುಸಲಯಗುವುದು ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಕ್ಳದೆ ಹತ್ುಿ ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ 
ಲೆಕ್ಕ ಸಮತ್ತಯ ಶಿಫಯರಸುಗಳು ಮತ್ುಿ ನಮೂ ನಿರಿಂತ್ರ ಆಕೆ್ಷೇಪ್ರ್ೆಗಳ ಹೆ ರತಯಗಿಯ , ಯಯವುದೆೇ 
ಮಯಗಷಸ ಚಿಗಳನುು ರ ಪಿಸಲಯಗಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ಶಯಸನಸಭಯೆ ಮುಿಂದೆ ಮಿಂಡಿಸಿದ ಮಧಾಮಯವಧಿ 
ವಿತ್ತಿೇಯ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಹ ಡಿಕಗೆಳ ಮೇಲೆ ಸರಯಯದ ಲಯಭ್ವನುು ಖಯತ್ತರಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಯಯವುದೆೇ 
ದಿಕ್ ಿಚಿಯನುು ಹೆ ಿಂದಿಲಿ ಎಿಂದು ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ.ೆ 
 ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳಲಿ್ಲ ಹ ಡಿಕೆ 
ಮೇಲಿನ ಹ ಡಿಕಗೆಳಲಿಿ ಗಣನಯಹಷ ನರ್ಾದಲಿಿರುವ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಲಿಿ ಹ ಡಿರುವ 
`41,989.34 ಕ ೆೇಟಿಗಳು (62 ಶೆೇಕ್ಡಯ) ಸೆೇರವೆ ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳಲಿಿನ ಹ ಡಿಕಗೆಳು ಗಣನಿೇಯವಯಗಿವೆ 
(ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.23). 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.23: ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹ ಡಿಕೆಗ್ಳು 
(` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

 ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

2019-20ರವರಗೆೆ ಸಕಯಷರವು ಈ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳಲಿಿ `41,989.34 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಹ ಡಿಕ ೆಮಯಡಿದೆ ಮತ್ುಿ 
ಸಿಂಚಿತ್ ನರ್ಾವು `13,880.09 ಕೆ ೇಟಿಯಷ್ಟಾದೆ. ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ಸಮತ್ತಗೆ 

ಕ ಂ ಪ್ನಿ/ನಿಗಮ 

2016-17ರ 
ಅಂ ತ್ಾಕ  ೆ ಸಂಚಿ ತ್ 

ನಷ್ಷ 

2017-18ರ 
ಅಂ ತ್ಾಕ  ೆ ಸಂಚಿ ತ್ 

ನಷ್ಷ 

2018-19ರ 
ಅಂ ತ್ಾಕ  ೆ ಸಂಚಿ ತ್ 

ನಷ್ಷ 

2019-20ರ ವ್ರ ಗ  
ಮ ಯಡ್ಡದ ಹ ೂಡ್ಡಕ   

ಶಯಸನಬ ದಿ ನಿಗ ಮಗಳು 
ವಯಯುವ್ ಾ ಕ ನಯವಟ್ಕ 
ರಸ ುಸಯರಿ ಗ  ನಿಗ ಮ 

720.50 792.48 881.55 266.85 

ಈಶಯನಾ ಕ ನಯವ ಟ್ಕ ರ ಸ ುಸಯರಿಗ  
ನಿಗಮ 

509.11 542.42 610.65 183.43 

ಕ ನಯವಟ್ಕ ರಯಜ್ ಾ ಹಣ ಕ ಯಸು 
ನಿಗಮ ನಿ ಯಮಿ ತ್ 

412.70 391.20 386.17 1,178.41 

ಸಕಯ ವರಿ ಕ ಂ ಪ್ನಿಗಳು 
ಕ ೃ ಷ್ಣ ಭ ಯಗ ಾ ಜ್ ಲ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿ ತ್ 
2,448.13 2,587.22 2,811.73 23,745.34 

ಕ ನಯವಟ್ಕ ನಿೀರಯ ವ್ರಿ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿ ತ್ 
2,971.09 3,492.46 4,469.21 13,034.03 

ಮೈ ಸೂ ರು ಸಕೆರ  ಕ ಯಖ್ಯ ವನ  
ನಿಯಮಿ ತ್ 

416.67 289.42 460.89 335.78 

ಮೈ ಸೂ ರು ಪ ೀಪ್ ರ್ ಮಿಲ್ಸಾ 
ಲಿಮಿ ಟ ಡ್ 

425.95 425.95 425.95 237.37 

ಹು ಬ ಬಳಿಿ ವಿದು ಾಚ್ಛಕು 
ಸರಬ ರಯಜ್ ು ಕ ಂ ಪ್ನಿ (ಹ ಸಯೆಂ) 

2,505.48 2,645.76 1,955.76 1,240.55 

ಗು ಲಬಗಯವ ವಿ ದುಾಚ್ಛಕು 
ಸರಬ ರಯಜ್ ು ಕ ಂ ಪ್ನಿ (ಜ  ಸಯೆಂ) 

864.94 1,349.58 1,002.44 963.69 

ಚ ಯಮುಂ ಡ ೀಶ ವರಿ ವಿ ದುಾಚ್ಛಕು 
ಸರಬ ರಯಜ್ ು ಕ ಂ ಪ್ನಿ (ಸ ಸಯೆಂ) 

612.82 110.06 875.74 803.89 

ಒಟ್ುು 11,887.39 13,127.55 13,880.09 41,989.34 
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ಸಲಿಿಸಿದ ತ್ನು ಉತ್ಿರದಲಿಿ (ಫೆಬರವರ 2011) ರಯಜ್ಾದ/ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಸೆೇವಯೆ ಮ ಲಭ್ ತ್ 
ಅಗತ್ಾತೆಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಾಸಲು ಸಯೂಪಿಸಲಯದ ಮೇಲಿನ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಲಿಿನ(ನಿೇರಯವರ ಮತ್ುಿ 
ವಿದುಾಚ್ಛಕಿ್ರ) ಹ ಡಿಕಯೆನುು ಹಣಕಯಸಿನ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ನೆ ೇಡಲಯಗುವುದಿಲಿ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಸಿತ್ುಿ. 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ಸಮತ್ತಯು ತ್ನು ಐದನೆೇ ವರದಿಯಲಿಿ (ಜ್ುಲೈೆ ೨೦೧೫) ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯ 
ಉತ್ಿರವನುು ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಒಪಿಪಕ ೆಿಂಡರ , ನರ್ಾವನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳ 
ಕಯಯಷ ಸಯಧಾತೆಯನುು ನಿಣಷಯಸಲು ಮತ್ುಿ ಹದಿಮ ರನೆ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸು 
ಮಯಡಿದಿಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳಲಿಿ ಕಯಯಷ ನಿವಷಹಸದ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳನುು ಮುಚ್ುಚವಿಕಗೆಯಗಿ 
ಗುರುತ್ತಸಲು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದೆ. ಆದರ,ೆ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಅಿಂತ್ಹ ಯಯವುದೆೇ ಕ್ರಮಕಕೆ ಚ್ಯಲನೆ 
ನಿೇಡಿರಲಿಲಿ. 2019-20ರಲಿಿ, ಸಕಯಷರವು ನರ್ಾ ಉಿಂಟ್ು ಮಯಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳಯಗಿದಿರ , ಹೆಸಯಕಮ್, 
ಗೆಸಯಕಮ್ ಮತ್ುಿ ಸೆಸಯಕಮ್ ಗಳಲಿಿ ಕ್ರಮವಯಗಿ `156.00 ಕ ೆೇಟಿ, `104.06 ಕ ೆೇಟಿ ಮತ್ುಿ `64.00 
ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ಹ ಡಿಕ ೆ ಮಯಡಿದೆ. ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯು ತ್ನು ಉತ್ಿರದಲಿಿ ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟ್ಾ 
ಇಲಯಖೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಾ ಕ್ರಮ ತೆಗದೆುಕೆ ಳುವಿಂತೆ ತ್ತಳಿಸಲಯಗುವುದು ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ.ೆ 
ಮೈಸ ರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಯಖಯಷನೆ ನಿಯಮತ್ಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ, ವಯಿಜ್ಾ ಮತ್ುಿ ಕೈೆಗಯರಕಯ ಇಲಯಖಯೆು 
ತ್ನು ಉತ್ಿರದಲಿಿ (ಸೆಪಾೆಿಂಬರ್ 2020), ದುಡಿಯುವ ಬಿಂಡವಯಳದ ಕ ೆರತಯೆಿಂದಯಗಿ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಯು 
ನರ್ಾವನುು ಅನುಭ್ವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ.ೆ 2015-16 ಮತ್ುಿ 2016-17ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಕ್ಬಿಬನ ರಸ 
ಹಿಂಡುವ ಕಲೆಸವನುು ನಿಲಿಿಸಲಯಯತ್ು. ಈ ಪ್ರದೇೆಶದ ರೆೈತ್ರ ಹತಯಸಕ್ರ ಿ ಕಯಪಯಡಲು, ಮತ್ುಿ ಈ 
ಪ್ರದೇೆಶದ ಇತ್ರ ಪ್ ರಕ್ ಘಟ್ಕ್ಗಳನುು ಪ್ುನರುಜಿಜೇವನಗೆ ಳಿಸಲು ಮತ್ುಿ ನೌಕ್ರರಗೆ ಸಿಂಬಳ/ವೆೇತ್ನ 
/ಪಿಿಂಚ್ಿಗಳನುು ಪಯವತ್ತಸಲು, ಸಕಯಷರವು 2017-18 ಮತ್ುಿ 2018-19ರಲಿಿ `57.00 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಿದುಿ, ಅದರಲಿಿ `17.00 ಕ ೆೇಟಿಯನುು ಸಯಲವಯಗಿ ಪ್ರಗಿಸಲಯಗಿದೆ. ಕ್ಿಂಪ್ನಿಯನುು 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ುನವಷಸತ್ತ ಕಯಯಯಷಚ್ರರ್ೆ ಮತ್ುಿ ವಗಯಷವರ್ ೆ(ಎಲ ಆರ್ ಒಟಿ) ಅಡಿಯಲಿಿ 40 ವರ್ಷಗಳ 
ಕಯಲ ಖಯಸಗಿಯಯಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿೇಡುವ ಪ್ರಸಯಿಪ್ವಿದ ೆಮತ್ುಿ ಒಟ್ುಾ 285 ಖಯಯಿಂ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳಲಿಿ 208 
ಜ್ನರಗೆ ಸವಯಿಂಪೆರೇರತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿೇಡುವ ಪ್ರಸಯಿಪ್ವಿದ ೆಎಿಂದು ತ್ತಳಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯು ತ್ನು ಉತ್ಿರದಲಿಿ (ಫೆಬರವರ ೨೦೨೧) ಸಕಯಷರವು ಈ ನಿಗಮಕಕೆ ಆರ್ಥಷಕ್ 
ಸಹಯಯವನುು ಒದಗಿಸಿದ ೆ ಮತ್ುಿ ಈ ನಿಗಮದಲಿಿ ಯಯವುದೇೆ ಹ ಡಿಕ ೆ ಮಯಡಿಲಿವೆಿಂದು ತ್ತಳಿಸಿದ.ೆ 
ಆದರ,ೆ ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿ `೩೩೫.೭೮ ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಸಕಯಷರದ ಹ ಡಿಕ ೆತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ. 

2.5.4.2 ರಾಜಯ ಸಕಾವರದ್ಧಂದ ಸಾಲ ಮತ್ುು ಮುಂಗ್ಡಗ್ಳು 
ಸಕಯಷರವು ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಹಕಯರ ಸಿಂಸೂೆಗಳಲಿಿ ಹ ಡಿಕ ೆಮಯಡುವುದರ ಜೆ ತೆಗ,ೆ 
ಅನೆೇಕ್ ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ. 31 ಮಯರ್ಚಷ 2020ರ ಹೆ ತ್ತಿಗೆ 
ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಸಿೂತ್ತಯನುು ಮತ್ುಿ ಕ್ಳದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲಿಿ ಬಡಿಿ 
ಪಯವತ್ತಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಬಢಿಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳನುುಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.24ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುಿತ್ಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.24: ಕಳದೆ ಐದು ವಷ್ವಗ್ಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಿಸಲಾದ ಮತ್ುು ವಸ ಲು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲಗ್ಳ 

ಪ್ರಮಾಣ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ) 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಬಯಕಯಿರು ವ್ ಸಯ ಲಗ ಳ ಪಯರರಂಭಿ ಕ ಶಲು ೆ 13,216 13,813 15,578 20,525 24,981 

ಪ್ರಸಕು ವ್ಷ್ವದಲಿ ಿಮು ಂಗ ಡ ನಿ ೀಡ್ಡದ ಮೊತ್ು 657 1,935 5,092 4,487 4,069 

ಪ್ರಸಕು ವ್ಷ್ವದಲಿ ಿವ್ಸೂ ಲು ಮಯಡ್ಡದ ಮೊ ತ್ು 60 100 137 31 203 

ಬಯಕಯಿರು ವ್ ಸಯ ಲಗ ಳ ಅಂತಿ ಮ ಶಲು ೆ 13,813 15,648 20,533 24,981 28,847 

ನಿ ವ್ವಳ ಕೂಡ್ಡಕ  597 1,835 4,955 4,456 3,866 
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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಗ ಳಿಸ್ದ ಬಡ್ಡಿ 264 145 99 108 357 

ಬಯಕಯಿರು ವ್ ಸಯ ಲಗ ಳ ು ಮತ್ು ು ಮು ಂಗ ಡಗಳಿಗ  ಬಡ್ಡ ಿ 
ಪಯವ್ತಿ ಗ ಳ ಶ ೀಕಡಯವಯರು 

1.91 0.93 0.48 0.43 1.24 

ಬಯಕಯಿರು ವ್ ಹ ೂಣ ಗಯ ರಿಗ ಳಿಗ  ಬಡ್ಡಿ ಪಯವ್ ತಿಗ ಳ 
ಶ ೀಕಡಯವಯರು 

6.19 5.81 6.08 5.82 5.90 

ಬಡ್ಡಿ ಸ್ವ ೀಕೃ ತಿಗ ಳ ು ಮತ್ು ು ಬಡ್ಡಿ ಪಯವ್ತಿ ಗ ಳ ನ ಡು ವಿನ 
ವ್ಾತಯ ಾಸ (ಶ ೀಕ ಡಯ) 

(-) 4.28 (-) 4.88 (-) 5.60 (-) 5.39 (-) 4.66 

ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 
 ಮಯರ್ಚಷ 31, 2020ರಿಂದು ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಸಯಲಗಳು ಒಟ್ುಾ `.24,981 ಕ ೆೇಟಿ 2015-16ರಲಿ ಿ

(-)4.28ರಷ್ಟಾದಿ ಸಕಯಷರ ಸಯಲಗಳ ಬಡಿಿ ಹರಹು 2019-20ರಲಿಿ (-)4.66ಕಕೆ ಏರದೆ. ಇದರ 
ಅಥಷ ರಯಜ್ಾವು ಮಯಡಿದ ಸಯಲಗಳು ಅದು ನಿೇಡಿದ ಸಯಲಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ುಚ ದುಬಯರಯಯಗಿದೆ. 

 2019-20ರಲಿಿ ನಿೇಡಿದ ಒಟ್ುಾ ಸಯಲಗಳಲಿಿ, (`4,069 ಕ ೆೇಟಿ) ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ವಿಭಯಗಕಕೆ 
`1,061 ಕ ೆೇಟಿ, ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ವಿಭಯಗಕಕೆ `3,002 ಕ ೆೇಟಿ ಮತ್ುಿ ಉಳಿದ `6 ಕ ೆೇಟಿ 
ಸಕಯಷರ ನೌಕ್ರರಗೆ ಸಿಂದಿದೆ. ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ವಿಭಯಗದಲಿಿ ನಗರಯಭಿವೃದಿಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 
ಪಯಲು `1,056.15 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೆೇಕ್ಡಯ 26) ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವಗೆಳಲಿಿ ವಿದುಾತ ಯೇಜ್ನೆಗಳು 
`2,500.00 ಕ ೆೇಟಿ (ಶೆೇಕ್ಡಯ 61) ನಿಂತ್ರ ಕೈೆಗಯರಕೆ ಮತ್ುಿ ಖನಿಜ್ಗಳಿಗ ೆ `488.89 ಕ ೆೇಟಿ 
(ಶೆೇ 12) ರರ್ುಾ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

 21 ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಸಯಲ ಮರುಪಯವತ್ತಯ ವಿವರವಯದ ಲೆಕ್ಕಗಳನುು ಪ್ರಧ್ಯನ 
ಮಹಯಲೆೇಖಯಪಯಲರು (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ುಿ ಹಕ್ುಕದಯರ) ಮತ್ುಿ 842 ಸಿಂಸೊಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಸಕಯಷರದ 
ಇಲಯಖೆಗಳ ಮುಖಾಸೂರು/ಮುಖಾ ನಿಯಿಂತ್ರರ್ಯಧಿಕಯರಗಳು ನಿವಷಹಸುತಯಿರೆ. 

 ಪ್ರಧ್ಯನ ಮಹಯಲೆೇಖಯಪಯಲರು (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ುಿ ಹಕ್ುಕದಯರ) ನಿವಷಹಸುತ್ತಿರುವ ಸಯಲ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗ ೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ, `9,231.55 ಕ ೆೇಟಿ ಮೊತ್ಿದ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮರುಪಯವತ್ತ 
(ಅಸಲು `4,856.60 ಕ ೆೇಟಿ ಮತ್ುಿ ಬಡಿಿ: `4,374.85 ಕ ೆೇಟಿ) 31 ಮಯರ್ಚಷ 2020 ರ 
ವೆೇಳಗೆೆ ಅವಧಿ ಮೇರತ್ುಿ. (ಅನುಬಂಧ 2.5). 

 ಆದರ,ೆ 2019-20ರ ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳ ವಿವರರ್ಯ ಪ್ಟಿಾ ಸಿಂಖಾೆ 7 ರಲಿಿರುವ ಇಲಯಖೆಗಳ 
ಮುಖಾಸೂರು/ಮುಖಾ ನಿಯಿಂತ್ರರ್ಯಧಿಕಯರಗಳು ನಿವಷಹಸುವ ಸಯಲಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅವಧಿ 
ಮೇರದ ಅಸಲು ಮತ್ುಿ ಬಡಿಿಯ ಮಯಹತ್ತಯು ಅಪ್ ಣಷವಯಗಿದೆ, ಏಕೆಿಂದರ ೆ842 ಸಿಂಸೊಗಳಲಿಿ 
ಕೇೆವಲ 1617 ಸಿಂಸೊಗಳು ಮಯತ್ರ ಅಗತ್ಾ ಮಯಹತ್ತಯನುು ಒದಗಿಸಿವ.ೆ 

 ಭಯರತ್ತೇಯ ಸಕಯಷರ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಮಯಣಕ್ಗಳು (ಐಜಿಎಎಸ)-3ರ ಅನವಯಸಯಲಗಳನುು 
ನಿಯಿಂತ್ತರಸುವ ನಿದಿಷರ್ಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ರ್ರತ್ುಿಗಳಿಲಿದ ೆ ಮಿಂಜ್ ರಯದ ಸಯಲಗಳನುು 
ಪ್ರಕ್ಟ್ಪ್ಡಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 2019-20ರಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಮಿಂಜ್ ರು ಮಯಡಿದ 
`5,463.87 ಕ ೆೇಟಿ ಮೊತ್ಿದ 62 ಸಯಲ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ, `5,025.37 ಕ ೆೇಟಿ ಮೊತ್ಿದ 41 
ಸಯಲಗಳನುು ಯಯವುದೆೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ರ್ರತ್ುಿಗಳನುು ನಿದಿಷರ್ಾಪ್ಡಿಸದೆ ಮಿಂಜ್ ರು 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಇದರ ವಿವರಗಳು ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳ ವಿವರರ್ಯ ಪ್ಟಿಾ ಸಿಂಖಾೆ 18ರ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಹೆಚ್ುಚವರ ಮಯಹತ್ತಯಯಗಿ ಪ್ರಕ್ಟ್ಗೆ ಿಂಡಿದ.ೆ 

ಹಣಕಯಸು ಇಲಯಖೆ ತ್ನು ಸುತೆ ಿೇಲೆಯಲಿಿ (ಆಗಸಾ 2018) ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಸಯಲ ಮಿಂಜ್ ರಯತ್ತಗ ೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಇಲಯಖೆಗಳು ಪಯಲಿಸಬೆೇಕಯದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ರ್ರತ್ುಿಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ 
ಕಯಯಷವಿಧ್ಯನದ ಅಿಂಶಗಳನುು ಪ್ರರ್ಕರಸಿದ ೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದುಿ, ನವೆಿಂಬರ್ 2013 ರ ಸಕಯಷರ 
ಆದೆೇಶದಲಿಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗ ೆ ಎಲಯಿ ಇಲಯಖೆಗಳ  ಬದಿವಯಗಿರಲು ಸ ಚ್ನ ೆ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ ಎಿಂದು 

                                                           
17೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲಿ ೮೪೨ರಲ್ಲಿ ೧೯ ಸೊಂಸಕೆಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸಿವಕ. 
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ಹೆೇಳಿದ.ೆ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮಿಂಜ್ ರಯದ ಸಯಲಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ರ್ರತ್ುಗಿಳನುು 
ನಿದಿಷರ್ಾಪ್ಡಿಸದ ಕಯರಣ, ವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗಳು ಸಕಯಷರದ ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು ಅನುಸರರ್ೆ ಮಯಡುವಲಿಿ 
ವಿಫಲವಯಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುು ಇದು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. ಇದು ಅಸಮಪ್ಷಕ್ ಸಯಲ ನಿವಷಹರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಅಲಪ 
ವಸ ಲಯತ್ತಗೆ ಎಡೆ ಮಯಡಿಕ ೆಡುತ್ಿದೆ.  
ಸಯಲ ಮರುಪಯವತ್ತಯಲಿಿನ ಅಲಪ ಪ್ರಗತ್ತ ಮತ್ುಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ರ್ರತ್ುಿಗಳನುು ನಿದಿಷರ್ಾಪ್ಡಿಸದ ೆ
ಸಯಲಗಳ ಮಿಂಜ್ ರಯತ್ತಯನುು 2006-07ರಿಂದ ಗಮನಕಕೆ ತ್ರಲಯಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ 
ರ್ರತ್ುಿಗಳ ಪ್ರರ್ಕರರ್ೆ ಕ್ುರತ್ು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಮತೆಿ ಮತೆಿ ಸುತ ೆಿೇಲೆಗಳನುು ಹೆ ರಡಿಸಿದೆ. 
ಆದಯಗ ಾ, ಇದು ಸಯಲ/ಬಡಿಿ ಮರುಪಯವತ್ತಗೆ ಯಯವುದೆೇ ಮಯಗಷದಶಷನವನುು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿಲಿ ಅಥವಯ 
ವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗಳು ಸಕಯಷರದ ಸುತ ೆಿೇಲೆಗಳನುು ಪಯಲಿಸದಿರುವ ಬಗೆೆ ಯಯವುದೆೇ ಕ್ರಮಗಳನುು 
ಜಯರಗೆ ಳಿಸಿಲಿ 
ಹಣಕಯಸಿನ ನಿವಷಹರ್ಯ ಪ್ರಶಿೇಲನಯ ಸಮತ್ತಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲಿಿ ನಿೇಡಿದ ಸಲಹಯೆನುು 
ಮುಿಂದುವರಸೆಿ (ಫೆಬರವರ 2020) ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯು ಸಯಲಗಳನುು ಸಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ಮರುಪಯವತ್ತ 
ವೆೇಳಯಪ್ಟಿಾಯ ಪ್ರಕಯರ ಮರುಪ್ಡೆಯುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ೆಳುಲು ಕಯಯಷದಶಿಷ ಮಟ್ಾದಲಿಿ 
ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ಇಲಯಖಗೆಳ ೆಿಂದಿಗ ೆನಿಯಮತ್ವಯಗಿ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವಿಂತೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದ.ೆ 
2.5.4.3 ಸಕಾವರಿ ಕಂಪ್ನಿ/ನಿಗ್ಮಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ೆಮತ್ುು ಆಯವಯಯ ಬೆಂಬಲ 
ಜ್ನ ಹತ್ವನುು ದೃಷ್ಟಾಯಲಿಿಟ್ುಾಕ ೆಿಂಡು ವಯಿಜ್ಾ ಸವರ ಪ್ದ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲು 
ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ದಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಶಯಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳನುು 
ಒಳಗ ೆಿಂಡಿರುವ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯದ ಸಿಂಸೊಗಳನುು (ಎಸ ಪಿಎಸ ಯು) 
ಸಯೂಪಿಸಲಯಗಿದ.ೆ ಈ ಸಿಂಸೊಗಳಲಿಿ ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ಸಕಯಷರದ ಹಣಕಯಸಿನ ಪಯಲು ಇದುಿ ಅದು 
ಮುಖಾವಯಗಿ ಕೆಳಕ್ಿಂಡ ರ ಪ್ದಲಿಿದ.ೆ 
 ಷ್ೆೇರು ಬಿಂಡವಯಳ ಮತ್ು ಿ

ಸಯಲಗಳು 
ಸಯಲಗಳ ಮ ಲಕ್ ಬಿಂಡವಯಳದ ಕ ೆಡುಗೆ ಮತ್ುಿ ಹಣಕಯಸಿನ 
ಸಹಯಯ 

 ವಿಶೆೇರ್ ಹಣಕಯಸು ಬೆಿಂಬಲ ಅನುದಯನ ಮತ್ು ಿ ಸಹಯಯಧನಗಳ ಮ ಲಕ್ ಆಯವಾಯ 
ಬೆಿಂಬಲ. 

 ಖಯತ್ರಗಳು ವಲಯದ ಉದಿಿಮಗಳು ಪ್ಡೆದ ಸಯಲವನುು ಬಡಿಯಿಿಂದಿಗ ೆ
ಮರುಪಯವತ್ತಸಲು. 

2018-19ನೆೇ ಸಯಲಿನಲಿಿಈ ಉದಿಿಮಗಳ ವಹವಯಟ್ು (`70,599.16 ಕ ೆೇಟಿ18) ರಯಜ್ಾದ ಒಟ್ುಾ ಆಿಂತ್ರಕ್ 
ಉತ್ಪನುದ ಶೆೇಕ್ಡ ಐದರರ್ುಾ ಇದುಿದರಿಂದ ಇದು ರಯಜ್ಾದ ಆರ್ಥಷಕ್ತಯೆಲಿಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಯೂನವನುು 
ಪ್ಡೆದುಕೆ ಿಂಡಿದೆ. 
ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯದ ಉದಿಿಮಗಳ ದಯಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಯರ ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಇಕ್ರವಟಿ, ಸಯಲಗಳು 
ಮತ್ುಿ ಖಯತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಿಂಕ್ರ ಅಿಂಶಗಳು ರಯಜ್ಾದ ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿ ಕ್ಿಂಡುಬರುವ 
ಅಿಂಕ್ರ ಅಿಂಶಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ತಯಳಯೆಯಗಬೆೇಕ್ು. ಅಿಂಕ್ರ ಅಿಂಶಗಳು ತಯಳಯೆಯಗದಿದಿಲಿಿ, ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟ್ಾ 
ಉದಿಿಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸಗಳ ಸಮನವಯವನುು ಕೈೆಗ ೆಳುಬೆೇಕ್ು. 31 
ಮಯರ್ಚಷ 2019 ರಲಿಿದಿಿಂತೆ ಈ ವಿರ್ಯದಲಿಿನ ಸಿೂತ್ತಯನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.25 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
 

 

                                                           
18ಸಕಪುೊಂಬರ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿದಿೊಂತಕ ಇತಿುೋರ್ಚನ ಅೊಂತಿಮಗಕೊಳಿಸಿದ ಲಕಕ್ೆಪತ್ರಗಳು 
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ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.25: ಸಾವವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಧುಮಗ್ಳ ದಾಖಲಗೆ್ಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸು ಲೆಕೆಗ್ಳ 
ಪ್ರಕಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಈಕಿವಟಿ, ಸಾಲಗ್ಳು ಖಾತ್ರಿಗ್ಳು 

(` ಕೆ ೀಟಿಗ್ಳಲ್ಲ)ಿ 

ಕ ರಮಸಂಖ್ ಾ ಬ ಯಕ ಇರುವ್ 

ಸಂಬ ಂ ಧಿಸ್ದ ಅಂ ಶ 

ಮೊತ್ು 
ವ್ಾತಯಾ ಸ ಹಣ ಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳು 

ಪ್ರಕ ಯರ 
ಸಾವವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಧುಮಗ್ಳ 

ಪ್ರಕಾರ 
1 ಈಕ್ವಿಟಿ 56,774.34 70,010.43 (-)13,236.09 

2 ಸಾಲಗಳು 5,096.29 4,651.29 445.00 

3 ಖಾತ್ರಿಗಳು 20,973.69 18,758.09 2,215.60 

ಆಕ್ರ: ಪಿಎಸ ಯು - 2018-19ರ ಕ್ುರತ್ು ಸಿ & ಎ ಜಿ ವರದಿ 

ಒಿಂಬತ್ುಿ 19  ವಿದುಾತ ವಲಯದ ಉದಿಿಮಗಳು ಮತ್ುಿ 87 ಇತ್ರ ಉದಿಿಮಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ 
ವಾತಯಾಸಗಳಿವೆ. ಎಿಂಟ್ು ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳಲಿಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾತಯಾಸಗಳನುು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. ಸಕಯಷರ ಮತ್ುಿ 
ಉದಿಿಮಗಳು ಲೆಕ್ಕಗಳನುು ಸಮನವಯಗೆ ಳಿಸಲು ದೃಢವಯದ ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಳುಬೆೇಕ್ು. 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಪಯಲಿನ ವಿವರಗಳನುು ಮುಿಂದಿನ ಕ್ಿಂಡಿಕಗೆಳಲಿಿ 
ಚ್ಚಿಷಸಲಯಗಿದೆ. 

(i) ರಾಜಯ ವಲಯದ ಸಾವವಜನಿಕ ಉದ್ಧುಮಗ್ಳಲ್ಲ ಿಷೆೀರು ಬಂಡವಾಳ 

2019ನೆೇ ವರ್ಷಕೆಕ ಕೆ ನೆಗ ೆಿಂಡ ಭಯರತ್ದ ಲಕೆ್ಕ ನಿಯಿಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುಿ ಮಹಯ ಲಕೆ್ಕ ಪ್ರಶೊೇಧಕ್ರ 
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಯರ, ಅವರ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನಯ ವಯಾಪಿಿಯಲಿಿ ರಯಜ್ಾದಲಿಿ 114 20  ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ 
ಉದಿಿಮಗಳಿವ.ೆ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಉದಿಿಮಗಳು ತ್ಮೂ ಇತ್ತೇಿಚಿನ ಅಿಂತ್ತಮ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿ ಿಒದಗಿಸಿದಿಂತೆ ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರವು 2019 ರ ಮಯರ್ಚಷ ಅಿಂತ್ಾದ ವೆೇಳಗೆೆ ಈ ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ `70,013.64 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು 
ಹ ಡಿಕ ೆಮಯಡಿದೆ.  

ಆದರ,ೆ ಹಣಕಯಸು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪ್ರಕಯರ, 96 ಸಕಯಷರ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಶಯಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, 
ಸಕಯಷರವು 2019-20ರ ಅಿಂತ್ಾಕಕೆ `60,297 ಕೆ ೇಟಿಗಳನುು ಹ ಡಿಕ ೆಮಯಡಿದೆ. 
ಈ ಹ ಡಿಕಗೆಳ ಜೆ ತೆಗೆ, 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಕೇೆಿಂದರ ಸಕಯಷರವು `2,326.44 ಕ ೆೇಟಿ ಮೊತ್ಿದ 
ಅನುದಯನ/ಸಹಯಯಧನಗಳನುು ನಿೇಡಿದಿರೆ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಈ 114 ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ 
ಉದಿಿಮಗಳಿಗ ೆ`14,135.95 ಕೆ ೇಟಿಗಳನುು ನಿೇಡಿದೆ. 

(i i ) ಸಾವವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಧುಮಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ೆ/ ಅವುಗ್ಳ ಮುಚ್ುಚವಿಕೆ 
ರಯಜ್ಾದಲಿಿನ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಉದಿಿಮಗಳ ಸುಧ್ಯರರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳ ಖಯಸಗಿೇಕ್ರಣದ ಕ್ುರತ್ು 
ಒಿಂದು ಸಮಗರ ನಿೇತ್ತಯನುು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಅನುಮೊೇದಿಸಿದೆ ಮತ್ುಿ ಅಿಂಗಿೇಕ್ರಸಿದೆ (ಫಬೆರವರ 
2001). ಅದರಿಂತೆ, ಸೆಪಾೆಿಂಬರ್ 2019ರ ಕ ೆನೆಯಲಿಿ ಏಳು ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳನುು ರದುಿಪ್ಡಿಸಲಯಯತ್ು/ 

                                                           
19ಈಕ್ವಿಟಿ: ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ಅಲಪಸೊಂಖಾಯತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಮೊಲ ಸೌಕ್ಯಿ ಮತ್ುು 
ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ಕ್ೃರ್ಣ ಭಾಗಯ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ಕ್ಾವಕೋರಿ 
ನಿೋರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ವಿಶಕಿೋಶಿರಾಯ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್,  

 ಸಾಲಗಳು: ರಾಜಿೋವ್ಗಾೊಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ವಿಶಕಿೋಶಿರಾಯ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ುು ದಿ ಮೈಸೊರು 
ರಕೋಪರ್ ಮಿಲ್್ ನಿಯಮಿತ್.  

20 ಶಾಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳು-೬, ಕ್ಾಯಿನಿವಿಹಿಸದ ಸಕ್ಾಿರಿ ಕ್ೊಂರಕನಿಗಳು-೧೩, ಕ್ಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತಿುರುವ ಸಕ್ಾಿರಿ 
ಕ್ೊಂರಕನಿಗಳು-೯೫. 
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ಒಗ ೆಡಿಸಲಯಯತ್ು. 103 ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ (ವಿದುಾತ ವಲಯವನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ), ಸಕಯಷರವು 
ನಿಷ್ಟಕಿಯ 13 ಉದಿಿಮಗಳನುು ಮುಚ್ಚಲು ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿತ್ು. 

(iii) ಸಕಾವರಿ ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳು / ನಿಗ್ಮಗ್ಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ 
2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಲಯಭ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಉದಿಿಮಗಳ ಸಿಂಖಾೆ 
44 ಮತ್ುಿ 47ರ ನಡುವ ೆ ಇದುಿ, ಅದರಲಿಿ ಕೇೆವಲ 10 ರಿಂದ 17 ಉದಿಿಮಗಳು ಲಯಭಯಿಂಶವನುು 
ಘ ೇಷ್ಟಸಿವೆ. 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಈ ಘಟ್ಕ್ಗಳು ಗಳಿಸಿದ `1,972.16ಕ ೆೇಟಿ ಲಯಭ್ಕೆಕ 
ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ, ಕೇೆವಲ `34.89 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ಲಯಭಯಿಂಶವಯಗಿ ಪಯವತ್ತಸಿದೆ. ಪಯವತ್ತಸಿದ ಬಿಂಡವಯಳದ 
ಶೆೇಕ್ಡಯವಯರು ಲಯಭಯಿಂಶ ಪಯವತ್ತ ಕೇೆವಲ ನಯಮಮಯತ್ರವಯಗಿತ್ುಿ ಮತ್ುಿ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ಶೆೇಕ್ಡಯ 0.31 ರಷ್ಟಾತ್ುಿ. 

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಉದಿಿಮಗಳ ಲಯಭ್ದಯಯಕ್ತೆಯನುು ಸಯಿಂಪ್ರದಯಯಕ್ವಯಗಿ ಹ ಡಿಕಯೆ ಮೇಲಿನ 
ಆದಯಯ 21 , ಷ್ೆೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಯಯ 22  ಮತ್ುಿ ಕಯಯಷವಯಹ ಬಿಂಡವಯಳದ ಮೇಲಿನ 
ಆದಯಯದ23 ಮ ಲಕ್ ನಿಣಷಯಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. 
 ರಯಜ್ಾದ ಎಿಂಟ್ು ವಿದುಾತ ವಲಯದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ ತ್ುಿಂಬಿದ ರಯಜ್ಾ 

ಸಕಯಷರದ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಆದಯಯವು (ಪಿವಿನಲಿಿ) ಹಿಂದಿನ ವೆಚ್ಚದ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ ೆಬರುವ 
ಪ್ರತ್ತಫಲಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ತಫಲವು ಕ್ಡಿಮಯಯಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲಿಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದು 
2016-17ರಲಿಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ. 

 ಎಿಂಟ್ು ವಿದುಾತ ವಲಯದ ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ ಈಕ್ರವಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತ್ತಫಲವು 2017-18 ಮತ್ುಿ 
2018-19ರಲಿಿ ಶೂನಾ ಆಗಿದಿರೆ, 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ತೆ ಡಗಿಸಿದ ಬಿಂಡವಯಳದ ಮೇಲಿನ 
ಪ್ರತ್ತಫಲವು ಶೆೇಕ್ಡಯ 12.11 ರಷ್ಟಾತ್ುಿ. 

 ವಿದುಾತ ವಲಯವನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಯಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ವಲಯ ಉದಿಿಮಗಳು 2014-15 
ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಹ ಡಿಕಯೆ ಮೇಲೆ ನಕಯರಯತ್ೂಕ್ ಲಯಭ್ವನುು ಹೆ ಿಂದಿವೆ. 

 ಅದೆೇ ರೇತ್ತ, ಎಲಯಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲಿಿ ಉದಿಿಮಗಳು ನರ್ಾವನುು ಅನುಭ್ವಿಸಿದಿರಿಂದ - ವಿದುಾತ 
ವಲಯವನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ - ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿನ ಇಕ್ರವಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತ್ತಫಲವು 
ನಕಯರಯತ್ೂಕ್ವಯಗಿತ್ುಿ 

 ವಿದುಾತ ವಲಯವನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಿ ಉದಾಮಗಳಲಿಿ ತೆ ಡಗಿಸಿದ ಬಿಂಡವಯಳದ ಮೇಲಿನ 
ಪ್ರತ್ತಫಲವು ಇಳಿತ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲಿಿದೆ ಮತ್ುಿ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಇದು ಶೆೇಕ್ಡಯ 1.36 
ರಷ್ಟಾತ್ುಿ, ಇದು ಲಯಭ್ದಯಯಕ್ತಯೆು ತೆ ಡಗಿಸಿದ ಬಿಂಡವಯಳಕೆಕ ಪ್ ರಕ್ವಯಗಿಲಿ ಎಿಂಬುದನುು 
ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. 

(iv) ನಷ್ಟಗ್ಳಿಗೆ ಈಡಾದ ಸಕಾವರಿ ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳು / ನಿಗ್ಮಗ್ಳು 
2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 43 ರಯಜ್ಾ ವಲಯ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಉದಿಿಮಗಳು ಒಟ್ಯಾರೆ `4,498.16 
ಕ ೆೇಟಿಗಳ (ಇದರಲಿಿ ವಿದುಾತ ವಲಯದ ಉದಿಿಮಗಳು - `587.33 ಕ ೆೇಟಿ) ನರ್ಾವನುು 

                                                           
21 ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ುು ದಿೋರ್ಘಿವಧಿಯ ಸಾಲಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ುಕ್ಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತಕ ನಿಗದಿತ್ 
ವರ್ಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನರ್ುವನುು ಅಳಕಯುತ್ುದಕ ಮತ್ುು ಒಟ್ುು ಹೊಡಿಕ್ಕಯ ಲಾಭದ ಶಕೋಕ್ಡಾವಾರು 
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಯಕ್ು ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದಕ. 

22ನಿವಿಳ ಲಾಭವನುು ಷಕೋರುದಾರರ ನಿಧಿಯಿೊಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಮೊಲಕ್ ಲಕಕ್ೆಹಾಕ್ವದ ಕ್ಾಯಿಕ್ಷಮತಕಯ ಅಳತಕ. 
23ಕ್ೊಂಪನಿಯ ಲಾಭದಾಯಕ್ತಕ ಮತ್ುು ಅದರ ಬೊಂಡವಾಳವನುು ಬಳಸುವ ದಕ್ಷತಕಯನುು ಅಳಕಯುವ ಹಣಕ್ಾಸು ಅನುರಾತ್ 
ಮತ್ುು ಕ್ೊಂಪನಿಯ ಗಳಿಕ್ಕಯನುು ಬಡಿ ಿಮತ್ುು ತಕರಿಗಕಗಳ ಮೊದಲು ಭಾಗಿಸುವ ಮೊಲಕ್ ಲಕಕ್ೆ ಹಾಕ್ಲಾಗುತ್ುದಕ. 
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ಅನುಭ್ವಿಸಿವೆ. ಉಳಿದ ನರ್ಾಕಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ, ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ನಿೇರಯವರ ನಿಗಮದ ಕೆ ಡುಗೆ 
ಪ್ರಮುಖವಯಗಿದೆ. 

(v) ಉದ್ಧುಮಗ್ಳಲ್ಲ ಿಬಂಡವಾಳ ಅಳಿವು 
ನಿವವಳ ಮೌಲಾವು ಒಿಂದು ಸಿಂಸೊಯು ಅದರ ಮಯಲಿೇಕ್ರಗ ೆ ಎರ್ುಾ ಬೆಲಯೆುಳುದುಿ ಎಿಂಬುದರ 
ಮಯಪ್ನವಯಗಿದೆ. ಋರ್ಯತ್ೂಕ್ ನಿವವಳ ಮೌಲಾವು ಮಯಲಿೇಕ್ರ ಸಿಂಪ್ ಣಷ ಹ ಡಿಕಯೆನುು ಸಿಂಚಿತ್ 
ನರ್ಾವು ಅಳಿಸಿಹಯಕ್ರದೆ ಎಿಂಬುದನುು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. 2018-19ರ ಅಿಂತ್ಾದ ವೆೇಳಗೆೆ, 24 ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ 
ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ `3,697.61 ಕ ೆೇಟಿ ಮೌಲಾದ ಬಿಂಡವಯಳವು ಅಳಿದುಹೆ ೇಗಿದೆ. 
2018-19 ಕಕೆ ಕ ೆನೆಗ ೆಿಂಡ ಕ್ಳದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲಿಿ ಎಿಂಟ್ು ವಿದುಾತ ವಲಯದ ಉದಿಿಮಗಳ 
ಒಟ್ಯಾರೆ ನಿವವಳ ಮೌಲಾವು ಧನಯತ್ೂಕ್ವಯಗಿದಿರೆ, ಎರಡು ಉದಿಿಮಗಳ (`635.12 ಕ ೆೇಟಿ) ನಿವವಳ 
ಮೌಲಾವು ಕ್ಷಿೇಿಸಿದೆ. 
ಅಿಂತೆಯೇ, ಕ್ಳದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲಿಿ ವಿದುಾತ ವಲಯವನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಉದಿಿಮಗಳ ಒಟ್ಯಾರೆ 
ನಿವವಳ ಮೌಲಾವು ಧನಯತ್ೂಕ್ವಯಗಿದೆ. ಆದರೆ, 31 ಮಯರ್ಚಷ 2019ರ ವೆೇಳಗೆೆ 26 ಉದಿಿಮಗಳ 
(`3,061.46 ಕ ೆೇಟಿ) ನಿವವಳ ಮೌಲಾವು ಸವೆದುಹೆ ೇಗಿದ ೆ

(vi) ದ್ಧೀಘವಕಾಲ್ಲೀನ ಸಾಲಗ್ಳ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆ 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ಉದಿಿಮಗಳು ಸಕಯಷರ, ಬಯಾಿಂಕ್ುಗಳು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಹಣಕಯಸು ಸಿಂಸೊಗಳಿಗ ೆಬಡಿ ಿವಯಾಪಿಿ 
ಅನುಪಯತ್ ಮತ್ುಿ ಋಣ ವಹವಯಟ್ು ಅನುಪಯತ್ದ ಮ ಲಕ್ ತ್ಮೂ ಜ್ವಯಬಯಿರಯಋಣವನುು 
ಪ್ ರೆೈಸುವ ಸಯಮಥಾಷದ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಿಂಶಗಳನುು ತೆ ೇರಸಿದ:ೆ 
 31 ಮಯರ್ಚಷ 2019ರ ಹೆ ತ್ತಿಗೆ, ಎಿಂಟ್ು ವಿದುಾತ ವಲಯದ ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ, ಏಳು 

ಉದಿಿಮಗಳಿಗಬೆಡಿಿಯ ಹೆ ರಯೆಯಗಿದೆ. ಈ ಪೆೈಕ್ರ ಮ ರು ಉದಿಿಮಗಳ ಬಡಿಿ ವಯಾಪಿ ಿ
ಅನುಪಯತ್ವು ಒಿಂದಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯದಿಿತ್ು. 

 ವಿದುಾತ ವಲಯದ ಎಿಂಟ್ು ಉದಿಿಮಗಳ ಸಿಂಯುಕ್ಿ ವಯಷ್ಟಷಕ್ ವಹವಯಟಿನ ವೃದಿಿಯದರವು 
2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಋಣಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದುಿ. ಋಣ ವಹವಯಟ್ು 
ಅನುಪಯತ್ವು ಸುಧ್ಯರರ್ೆಯಯಗಿಲ.ಿ 

 31 ಮಯರ್ಚಷ 2019 ರ ಹೆ ತ್ತಿಗೆ, 46 ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ 42 ಉದಿಿಮಗಳ ಬಡಿಿ ಅನುಪಯತ್ವು 
ಒಿಂದಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಇದುಿ, ಈ ಉದಿಿಮಗಳು ಬಡಿಿ ವೆಚ್ಚವನುು ಪ್ ರೆೈಸಲು ಸಯಕ್ರ್ುಾ 
ಆದಯಯವನುು ಗಳಿಸಲು ಸಯಧಾವಿಲಿ ಎಿಂದು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದ ೆ

 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ವಿದುಾತ ವಲಯವನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದ 
ಸಕ್ರರಯ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಉದಿಿಮಗಳ ಋಣ- ವಹವಯಟಿನ ಅನುಪಯತ್ವು ಸಿಂಯುಕ್ಿ ವಯಷ್ಟಷಕ್ 
ವೃದಿಿಯ ದರವು ಋಣಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದಿರಿಂದ ಸುಧ್ಯರರ್ೆಯಯಗಿಲಿ. 

(vii) ಸಯವ್ವಜ್ನಿಕ ವ್ಲಯ ಉ ದ್ಧದಮಗಳ ಜ್ವಯಬಯದರಿಯ ಚೌಕಟ್ುು ಮತ್ು ು ಲ ಕೆಸ ಲಿಕಿ  ಹ ಯಗೂ 

ಅವ್ುಗಳ ಲ ಕ ೆ ಪ್ರಿಶ   ೀ ಧನ  

ಸಕಯಷರ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರರಯಯನುು ಕ್ಿಂಪೆನಿ ಕಯಯಿ 1956ರ ಪ್ರಚ್ಛೆೇದ 619 
ಮತ್ುಿ ಕ್ಿಂಪೆನಿಗಳ ಕಯಯಿ 2013ರ ಪ್ರಚ್ಛೆೇದ 139 ಮತ್ುಿ 143ರ ಆಯಯ ನಿಬಿಂಧನೆಗಳಿಿಂದ 
ನಿಯಿಂತ್ತರಸಲಯಗುತ್ಿದ.ೆ ಭಯರತ್ದ ಲಕೆ್ಕ ನಿಯಿಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುಿ ಮಹಯಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧಕ್ರುಸಕಯಷರ 
ಕ್ಿಂಪ್ನಿಯ ಶಯಸನಬದಿ ಲಕೆ್ಕ ಪ್ರಶೊೇಧಕ್ರನುು ನೆೇಮಸುತಯಿರ.ೆ . ಇದಲಿದೆ, ಕಯಯದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ 143 
ರ ಉಪ್- ಪ್ರಚ್ಛೆೇದ7 ರ ಪ್ರಕಯರ, ಭಯರತ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಿಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುಿ ಮಹಯ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧಕ್ರು 
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(ಸಿಎಜಿ) ಯಯವುದೆೇ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಯು, ಪ್ರಚ್ಛೆೇದ 139ರ ಉಪ್- ಪ್ರಚ್ಛೆೇದ (5) ಅಥವಯ ಉಪ್- 
ಪ್ರಚ್ಛೆೇದ (7)ರ ವಯಾಪಿಿಯಲಿಿದಿರೆ ಅಗತ್ಾವೆಿಂದು ಕ್ಿಂಡುಬಿಂದಲಿಿ, ಆದೆೇಶದ ಮ ಲಕ್, ಅಿಂತ್ಹ 
ಕ್ಿಂಪ್ನಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಯ ತ್ನಿಖೆಯನುು ನಡೆಸಲು ಅವಕಯಶವಿದೆ. 

ಸಕಯಷರ ಕ್ಿಂಪ್ನಿಗಳ ಹಣಕಯಸು ತ್ಃಖೆಿಗಳನುು ಸಿಎಜಿ ನೆೇಮಕ್ ಮಯಡುವ ಶಯಸನಬದಿ ಲೆಕ್ಕ 
ಪ್ರಶೊೇಧಕ್ರು ತ್ಪಯಸರ್ ೆಮಯಡುತಯಿರ.ೆ ಈ ಹಣಕಯಸು ತ್ಃಖೆಿಗಳು ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನಯ ವರದಿಯನುು 
ಸಿವೇಕ್ರಸಿದ ದಿನಯಿಂಕ್ದಿಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಸೆಿಎಜಿ ನಡಸೆುವ ಪ್ ರಕ್ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಗೆ 
ಒಳಪ್ಟಿಾರುತ್ಿದೆ. ಆದರ  , ನಯಲುಕ ಶಯಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳಿಗ ೆಸಿಎಜಿ ಏಕೆೈಕ್ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧಕ್ರಯಗಿದುಿ, 
ಎರಡು ಶಯಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳಿಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಪ್ ರಕ್ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಯನುು ನಡಸೆುತಯಿರ.ೆ 

2018-19ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ವಿದುಾತ ವಲಯದ 11 ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ, ಎರಡು 
ಉದಿಿಮಗಳಿಿಂದ ಎರಡು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಸಲಿಿಕಬೆಯಕ್ರ ಉಳಿದಿವ.ೆ ವಿದುಾತ ವಲಯವನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, 95 
ಸಕ್ರರಯ ಉದಿಿಮಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ, 50 ಸಕ್ರರಯ ಉದಿಿಮಗಳಿಿಂದ 78 ಲೆಕ್ಕಗಳ ಸಲಿಿಕಬೆಯಕ್ರ 
ಉಳಿದಿದ.ೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಲಿಿಕಯೆ ಬಯಕ್ರಯು ಒಿಂದರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದೆ. 52 ಉದಿಿಮಗಳ ಪೆೈಕ್ರ 
28 ಉದಿಿಮಗಳಲಿಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನುು ಅಿಂತ್ತಮಗೆ ಳಿಸದ ವರ್ಷಗಳಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು `6,779.04 ಕ ೆೇಟಿ 
ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕ ೆ ಮಯಡಿದೆ. ಆದಿರಿಂದ, ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಯು ಅದರ ಲಕೆ್ಕಪ್ತ್ರ ನಿವಷಹರ್ ೆ ಮತ್ುಿ 
ಬಳಕಯೆನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ೆಳುಲು ಸಯಧಾವಯಗಲಿಲಿ 

೨.೫.೪.೪ ಅಪ್ ಣವ ಯೀಜನೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ್ವಾಗಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ  
ಅಪ್ ಣಷ ಕಯಮಗಯರಗಳಲಿ ಿತ ೆಡಗಿಸಿದ ಹಣವು ಬಿಂಧಿತ್ವಯಗಿರುವುದು- ಇದರಲಿಿ ದಯವೆ ಮುಿಂತಯದ 
ಕಯರಣಗಳಿಿಂದಯಗಿ ಸೂಗಿತ್ಗೆ ಿಂಡ ಕಯಮಗಯರಗಳು ಸೆೇರವೆ–ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ಾವನುು ಋರ್ಯತ್ೂಕ್ವಯಗಿ 
ಬಯಧಿಸುತ್ಿದೆ. 31 ಮಯರ್ಚಷ 2020 ರಲಿಿದಿಿಂತೆ ಅಪ್ ಣಷ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ವರ್ಷವಯರು ಕಯಲಯನುಕ್ರಮ 
ವಿವರವನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.26ರಲ್ಲ ಿ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇಲಯಖಯವಯರು ಮಯಹತ್ತಯನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-
2.27 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕ ೂೀಷ್ುಕ-2.2೬: ೩ ೧ ಮಯರ್ಚವ ೨ ೦೨೦ ರಲಿಿ ದದಂತ   ಒಂದು 
ಕ ೂೀಟಿಗ ೂ ಅಧಿಕವಯಗಿರು ವ್ ಅಪ್ೂಣವ ಯೀಜ್ನ  ಗ ಳ 

ಕಯಲಚಿತ್ರಣ               (` ಕ ೂೀಟಿಗ ಳ ಲಿಿ) 

 ಕ ೂೀಷ್ುಕ-2.2೭: ೩೧ ಮಯರ್ಚವ ೨ ೦೨ ೦ರಲಿಿ ದದಂತ   ಒಂದು ಕ ೂೀಟಿಗ ೂ 

ಅಧಿಕವಯಗಿರು ವ್ ಅಪ್ೂಣವ ಯ ೀಜ್ನ  ಗ ಳ ಇ ಲಯಖ್ಯ ವಯರು ವಿವ್ರ  
(` ಕ ೂೀಟಿಗಳ ಲಿಿ) 

ಈ ವ್ಷ್ವದ 

ಕ ೂನ  ಯ ಲಿಿ 

ಅಪ್ೂಣವ
ಯೀಜ್ನ  ಗ ಳ

ಸಂ ಖ್ ಾ 

ಅಂದಯಜ್ು
ವ ಚ್ಚ 

ವ ಚ್ಚ 
 

 ಇ ಲಯಖ್ ಯ ಡ್ಡ 
ಅಪ್ೂಣವ 

ಯೀಜ್ನ  ಗ ಳ 
ಸಂ ಖ್ ಾ 

ಅಂದಯಜ್ು 
ವ ಚ್ಚ 

ವ ಚ್ಚ 
 

2012-13 4 7.10 7.36  ರಸ ುಗ ಳ ು ಮತ್ು ು 
ಸ ೀತ್ು ವ ಗ ಳ ು 

856 3,847.79 1,942.89 

2013-14 4 12.79 9.90  

2014-15 20 128.60 126.46  ನಿ ೀರಯವ್ರಿ 76 140.37 104.36 

2015-16 31 179.01 87.14  ಕಟ್ುಡಗ ಳ ು 39 136.10 95.41 

2016-17 94 278.52 243.00  ಇ ತ್ರ  7 233.81 198.40 

2017-18 62 255.72 208.67  ಒಟ್ು ು 978 4,358.06 2,341.06 

2018-19 398 1,952.51 1,080.35  

2019-20 365 1,542.81 578.17  

ಒಟ್ು ು 978 4,358.06 2,341.06  

ಆಕ್ರ : ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

2020 ರ ಮಯರ್ಚಷ ಅಥವಯ ಅದಕ್ ಕ ಮೊದಲು ಪ್ ಣಷಗೆ ಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದಿ 978 
ಕಯಮಗಯರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ `4,358.06 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಆರಿಂಭಿಕ್ ಅಿಂದಯಜಿಗೆ ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ, ಸಿಂಚಿತ್ 
ವೆಚ್ಚವು `2,341.06 ಕ ೆೇಟಿಗಳಷ್ಯಾಗಿದೆ. 28 ಯೇಜ್ನೆಗಳಲಿಿ ವಿಳಿಂಬವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ 
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ಹೆಚ್ಯಚಗಿದುಿ 585 ಕಯಮಗಯರಗಳಲಿಿ ವಿಳಿಂಬವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಆದರ ೆ ಒಿಂದು 
ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನದಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ 365 ಕಯಮಗಯರಗಳಲಿಿ ಒಿಂದು ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ವಿಳಿಂಬವಯಗಿದೆ. 
ಕಯಮಗಯರ ಪ್ ಣಷಗೆ ಳುಲು ವಿಳಿಂಬವಯಗಲು ಯಯವುದೆೇ ಕಯರಣಗಳನುು ಲೆ ೇಕೆ ೇಪ್ಯೇಗಿ ಮತ್ುಿ 
ಬಿಂದರು ಮತ್ುಿ ಒಳನಯಡು ಜ್ಲ ಸಯರಗೆ ಮತ್ುಿ ನಿೇರಯವರ ಇಲಯಖಗೆಳು ನಿೇಡಿಲಿ. 
31.03.2020 ರಿಂದು ಅಪ್ ಣಷವಯಗಿರುವ 978 ಯೇಜ್ನೆಗಳಲಿಿ, ಶೆೇಕ್ಡಯ 20ರರ್ುಾ ಯೇಜ್ನೆಗಳು 
ಮ ರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ುಚ ಕಯಲದಿಿಂದ ಅಪ್ ಣಷವಯಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವ.ೆ ಸಮಯ ಮತ್ುಿ ವಚೆ್ಚದ 
ಒತ್ಿಡವನುು ಕ್ಡಿಮ ಮಯಡಲು, ಪ್ ಣಷಗೆ ಳುುವ ಹಿಂತ್ದಲಿಿರುವ ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗ ೆಆದಾತೆಯ ಮೇರೆಗೆ 
ಹಣವನುು ಒದಗಿಸಬೇೆಕೆಿಂದು ಎಿಂದು ಎಫ ಎಿಂಆರ್ ಸಿಯು ಸಲಹ ೆನಿೇಡಿದ ೆ(ಜ್ುಲೈೆ 2018). ಆದಯಗ ಾ, 
31 ಮಯರ್ಚಷ 2019ರ  ವೆೇಳಗೆೆ ಇದಿ 878 ಅಪ್ ಣಷ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ಸಿಂಖಾೆಯು 31 ಮಯರ್ಚಷ 
2020ರವರಗೆೆ 978ಕಕೆ ಏರದೆ ಎಿಂಬುದನುು ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ.ೆ 
ಇದಲಿದೆ, ಆಯಯ ವರ್ಷಗಳಲಿಿ ಈ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನಕಯಕಗಿ ಪ್ಡೆದ ಸಯಲದ ಹಣವು 
ನಿರಥಷಕ್ವಿೆಂದು ಸಯಬಿೇತಯಗಿರುವುದಲಿದೆ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ ಆಿಂತ್ರಕ್ ಹೆ ರ್ೆಗಯರಕಗೆಳ ತ್ತೇರುವಳಿಯ 
ವಿರ್ಯದಲಿಿ ರಯಜ್ಾವು ಹೆಚ್ುಚವರ ಹೆ ರೆಯನುು ಹಿಂಚಿಕ ೆಳುಬೆೇಕಯಗಿದ.ೆ ಸಮಯದ ಅತ್ತಕ್ರಮಣದಿಿಂದಯಗಿ 
ವೆಚ್ಚವು ಅತ್ತಕ್ರಮಸುವುದನುು ತ್ಪಿಪಸಲು ಮೇಲಿನ ಎಲಯಿ ಯೇಜ್ನೆಗಳನುು ಹೆಚಿಚನ ವಿಳಿಂಬವಿಲಿದೆ 
ಪ್ ಣಷಗೆ ಳಿಸಲು ಪ್ರರ್ಯಮಕಯರ ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಳುಬೆೇಕಯಗಿದೆ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯು ನಿಗಷಮನ ಸಭಯೆಲಿಿ (ಫೆಬರವರ ೨೦೨೧) ಅವಲೆ ೇಕ್ನವನುು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ 
ಮತ್ುಿ ಈ ವಿಚ್ಯರವನುು ಪ್ರಶಿೇಲಿಸಲಯಗುವುದು ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಸಿದ.ೆ 
2.5.5 ವೆಚ್ಚ ಆದಯತೆಗ್ಳು 
ಸಯಮಯಜಿಕ್ ವಲಯ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಷಕಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಜ್ವಯಬಯಿರಗಳು ಹೆಚ್ಯಚಗಿ 
ರಯಜ್ಾದವಿರ್ಯಗಳಯಗಿವೆ. ಮಯನವ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಟ್ಾವನುು ವಧಿಷಸಲು ರಯಜ್ಾಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆ ೇಗಾ 
ಮುಿಂತಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸೆೇವಗೆಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನುು ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕಯಗುತ್ಿದೆ. ಕ್ಡಿಮ 
ಹಣಕಯಸಿನ ಆದಾತೆಯನುು (ಒಟ್ುಾ ವೆಚ್ಚಕೆಕ ವೆಚ್ಚವಗಷದ ಅನುಪಯತ್) ಆ ನಿದಿಷರ್ಾ ವೆಚ್ಚ ಶಿೇಷ್ಟಷಕೆಯು 
ಸಯಮಯನಾ ವಗಷ ರಯಜ್ಾಗಳ (ಜಿಸಿಎಸ)/ರಯಷ್ಟರೇಯ ಸರಯಸರಗಿಿಂತ್ ಕಳೆಗಿದಿರೆ ಒಿಂದು ನಿದಿಷರ್ಾ 
ವಲಯಕಕೆ ನಿೇಡಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಒಟ್ುಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗ ೆ ಈ ಘಟ್ಕ್ಗಳ ಅನುಪಯತ್ವು ಹೆಚ್ಯಚಗಿದಿರೆ ವೆಚ್ಚದ 
ಗುಣಮಟ್ಾವು ಉತ್ಿಮವಯಗಿದೆಯಿಂದು ಪ್ರಗಿಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ಿ 2019-20ನೆೇ ಸಯಲಿನಲಿಿ ಸಯಮಯನಾ 
ವಗಷ ರಯಜ್ಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ುಿ ನೆರೆಯ ರಯಜ್ಾಗಳಿಗ ೆ ಸಯಪೆೇಕ್ಷವಯಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸಯಮಯಜಿಕ್ 
ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ುಿ ಬಿಂಡವಯಳ ವಚೆ್ಚಗಳಿಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಹಣಕಯಸಿನ ಆದಾತೆಯನುು 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.28 ವಿಶೆಿೇಷ್ಟಸುತಿ್ದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 2.28: 2019-20ರಲ್ಲ ಿರಾಜಯಗ್ಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಆದಯತೆ 
(ಶತಾಂಶವಾಗಿ) 

 ಒವ /ರಾಒಆಂಉ ಬ ಂ ವ /ಒ ವ  ಅವ /ಒ ವ  ಶಕ್ಷ ಣ/ಒ ವ  ಆರ ೂೀಗ ಾ/ಒವ  
ಸಯಮ ಯನಾ ವ್ಗ ವದ ರಯಜ್ ಾಗಳು 15.15 12.97 65.42 15.91 5.21 

ಕ  ೀರಳ* 13.39 7.39 46.06 16.40 6.59 

ತ್ಮಿಳು ನಯಡು 13.01 10.68 60.38 16.20 5.13 

ಆಂ ಧರಪ್ರದ ೀಶ 15.94 7.89 68.39 17.18 4.86 

ತ ಲಂ ಗಯಣ 13.86 12.55 72.27 9.33 5.14 

ಮಹಯ ರಯಷ್ರ 11.77 10.75 63.66 18.47 4.34 

ಮಧ ಾಪ್ರದ ೀಶ 19.93 16.19 57.96 15.93 4.70 

ಕ ನಯವಟ್ಕ 12.59 18.52 73.80 12.96 4.28 

ಆಕ್ರ: ಆರ್ಥಷಕ್ ಸಲಹೆಗಯರರು 
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*ಕೆೇರಳದ ರಯಒಆಿಂಉಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಿಂಕ್ರಅಿಂಶಗಳನುು ಮಹಯಲೇೆಖಯಪಯಲರು, ಕೆೇರಳರವರಿಂದ ಪ್ಡೆಯಲಯಗಿದೆ. 
ಒವೆ: ಒಟ್ುಾ ವೆಚ್ಚ, ಬಿಂವೆ: ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ, ಅವೆ: ಅಭಿವೃದಿಿ ವೆಚ್ಚ (ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ವಲಯಗಳ ಒಟ್ುಾ 
ವೆಚ್ಚವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ.) 
ರಯಒಆಿಂಉಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ, ಅಿಂಕ್ರಅಿಂಶಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಯಯಷಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಯಾನ ಸಚಿವಯಲಯದ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಿ 
31.07.2020 ರಿಂದು ಲಭ್ಾವಿರುವಿಂತೆ ದತಯಿಿಂಶ. 

೨೦೧೯ನೆೇ ವರ್ಷದ ತ್ುಲನಯತ್ೂಕ್ ವಿಶೆಿೇರ್ರ್ೆಯು ಕೆಳಗಿನ ಅಿಂಶಗಳನುು ವಾಕ್ಿಪ್ಡಿಸಿದೆ. 
 ರಯಜ್ಾದ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ವೆಚ್ಚ, ಒಟ್ಯಾರ ೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಯತ್ವು ಸಾಮಾನಯ 

ವಗಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನುರಾತ್ಕ್ವೆೊಂತ್ ಅಧಿಕ್ವಾಗಿದುಿ ಇದು ವಕಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ುವು 
ಉತ್ುಮವಾಗಿರುವುದನುು ಸೊರ್ಚಸುತ್ುದಕ. 

 ರಯಜ್ಾವು ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚಕೆಕ ಹೆಚಿಚನ ಅವಕಯಶದ ಆದಾತೆ ಒದಗಿಸಿದುಿ, ಇದರ ಒಟ್ಯಾರೆ ವೆಚ್ಚದ 
ಅನುಪಯತ್ವು ನೆರ ೆರಯಜ್ಾಗಳಿಗ ೆಹೆ ೇಲಿಸಿದರ ೆಅಧಿಕ್ವಯಗಿದುಿ, ಒಟ್ಯಾರೆ ವೆಚ್ಚವು ರಯಒಆಿಂಉಕ್ರಕಿಂತ್ 
ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿರುವುದು ಕಯರಣವಯಗಿದೆ (ಶೆೇಕ್ಡ ೧೨.೫೯). 

 ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಿ ಆರೆ ೇಗಾ ವಲಯಗಳ ವೆಚ್ಚವುನರೆೆ ರಯಜ್ಾಗಳಈ ವಲಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಯಮಯನಾ 
ವಗಷದ ರಯಜ್ಾಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಇದುಿ, ಈ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಯಕ್ರ್ುಾ ಪಯರಮುಖಾತೆ 
ಕ ೆಡುವ ಅವಶಾಕ್ತ ೆಇದೆ. 

 ೨೦೧೪-೧೫ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಿ ಆರೆ ೇಗಾ ವಲಯಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಯಗ  ಒಟ್ಯಾರೆ 
ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಯತ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು, ೨೦೧೮-೧೯ರವರೆಗ ೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲಿಿ ಕ್ಡಿಮ 
ಪಯರಮುಖಾತೆಯನುು ತೆ ೇರಸಿದ ೆ ಮತ್ುಿ ಆರೆ ೇಗಾ ವಲಯದಡಿ ಪಯರಮುಖಾತೆಯಲಿಿ ಮಹತ್ರಿ 
ಬದಲಯವರ್ೆ ಕ್ಿಂಡು ಬಿಂದಿಲಿ. ಆದಯಗ ಾ, ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದ ಪಯರಮುಖಾತೆಯಲಿಿ 
ಸವಲಪ ಏರಕ ೆಕ್ಿಂಡಿದುಿ, ಆರೆ ೇಗಾ ವಲಯದ ಪಯರಮುಖಾತೆಯಲಿಿ ಇಳಿಕೆ ಕ್ಿಂಡಿದೆ. 

 ರಯಜ್ಾದ ಅಭಿವೃದಿಿ ವೆಚ್ಚ/ಒಟ್ಯಾರೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಯತ್ವು ನೆರ ೆರಯಜ್ಾಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಯಮಯನಾ ವಗಷದ 
ರಯಜ್ಾಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದುಿ, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಯಗಿ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸೆೇವೆಗಳ ವಲಯ/ಒಟ್ಯಾರೆ ವೆಚ್ಚದ 
ಹೆಚಿಚನ ಅನುಪಯತ್ದಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಯಗಿದೆ. 

2.೬ ಸಾವವಜನಿಕ ಲೆಕೆ 

ಸಣು ಉಳಿತಯಯ, ಭ್ವಿರ್ಾ ನಿಧಿ ಇತಯಾದಿ ಮೇಸಲು ನಿಧಿ, ಠೇೆವಿ, ಅಮಯನತ್ುಿ, ಇರಸಯಲು ಮುಿಂತಯದ 
ಕಲೆವು ಸಿಂಚಿತ್ನಿಧಿಯ ಭಯಗವಯಗದ ವಹವಯಟ್ುಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ ಮತ್ುಿ ವಿತ್ರರ್ೆಗಳನುು 
ಸಿಂವಿಧ್ಯನದ ಅನುಚ್ಛೆೇದ 266(2)ರ ಅನವಯ ಸಯೂಪಿಸಲಯದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಲಿಿ 
ಇರಸಲಯಗುತ್ಿದೆ.ಮತ್ುಿ ಈ ವಹವಯಟ್ುಗಳು ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಸಭೆಯ ಮತ್ಕೆಕ ಒಳಪ್ಡುವುದಿಲಿ. ಈ 
ವಹವಯಟ್ುಗಳು ಕೇೆವಲ ವಹವಯಟ್ುಗಳಯಗಿ ಹಯದುಹೆ ೇಗುವುದರಿಂದ ಸಕಯಷರವು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಹಣದ 
ಪಯಲನೆಗಯಗಿ ಬಯಾಿಂಕ್ರ್/ಟ್ರಸಿಾಯಯಗಿ ಕಯಯಷನಿವಷಹಸುತ್ಿದೆ. 

2.6.1 ನಿವವಳ ಸಾವವಜನಿಕ ಲೆಕೆ ಶಿಲುೆಗ್ಳು 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಡಿಯಲಿಿ 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯ ನಿವವಳ ವಹವಯಟ್ುಗಳನುು 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.29ರಲ್ಲಿನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. ಮತ್ುಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಶಿಲುಕಗಳ ಸಿಂಯೇಜ್ನೆಯಲಿಿನ ವಯಷ್ಟಷಕ್ 
ಬದಲಯವರ್ೆಗಳನುು ನಕ್ಷೆ-2.13ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.29: ವಷ್ವದ ಮಾರ್ಚವ 31ರಲ್ಲಿದುಂತೆ ಸಾವವಜನಿಕ ಲೆಕೆದಲ್ಲ ಿಘಟ್ಕವಾರು ನಿವವಳ ಶಿಲುೆ 
(` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವ್ಲಯ ಉ ಪ್ವ್ಲಯ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

I -ಸಣಣ ಉ ಳಿತಯ ಯ ಗ ಳ ು, 
ಭ್ವಿಷ್ಾನಿ ಧಿ, ಮು ಂತ ಯದವ್ುಗ ಳ ು 

ಸಣಣ ಉಳಿತಾಯಗಳು, ಭವಿರ್ಯನಿಧಿ, 
ಮುೊಂತಾದವುಗಳು 

2,086 2,657 2,811 3,292 4,156 

J - ಮಿೀಸಲು ನಿ ಧಿಗ ಳ ು (ಎ) ಬಡಿ ಿಹಕೊೊಂದಿರುವ ಮಿೋಸಲು 
ನಿಧಿಗಳು 

- 1,236 (-)1,194 393 839 

(ಬಿ) ಬಡಿಿ ಹಕೊೊಂದಿರದ ಮಿೋಸಲು 
ನಿಧಿಗಳು 

2,081 4,777 4,212 2,804 3,889 

K - ಠ ೀವ್ಣಿಗ ಳ ು ಮತ್ು ು 
ಮು ಂಗ ಡಗ ಳು 

(ಎ) ಬಡಿ ಿಹಕೊೊಂದಿರುವ ಠಕೋವಣಿಗಳು 14 48 (-) 3 62 99 

(ಬಿ) ಬಡಿಿ ಹಕೊೊಂದಿರದ ಠಕೋವಣಿಗಳು 270 2,994 1,837 3,006 3,074 

(ಸಿ) ಮುೊಂಗಡಗಳು - - - - - 

L -ಅಮಯನ ತ್ು ು ಮತ್ು ು ಇತ್ರ  (ಎ) ಅಮಾನತ್ುು (-) 4 87 17 (-) 15 178 

(ಬಿ) ಇತ್ರಕ ಲಕಕ್ೆಗಳು 995 404 (-)1,526 (-)6,072 (-)1,542 

(ಸಿ) ಹಕೊರದಕೋಶಗಳ 
ಸಕ್ಾಿರಗಳಕ ೊಂದಿಗಿನ ಲಕಕ್ೆಗಳು 

- - - - - 

(ಡಿ) ಇತ್ರಕ - - - - - 

M -ಇ ರಸಯ ಲು ಗ ಳ ು (ಎ) ಮನಿ ಆರ್ಡಿರಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರಕ 
ಇರಸಾಲುಗಳು 

(-) 18 (-) 20 (-) 51 (-) 81 (-) 263 

(ಬಿ) ಅೊಂತ್ರ ಸಕ್ಾಿರಿ ಹಕೊೊಂದಾಣಿಕ್ಕ 
ಲಕಕ್ೆ 

1 (-) 18 (-) 25 42 (-) 84 

ಒಟ್ು ು 5,425 12,165 6,078 3,431 10,346 

ಟಿಪಪಣಿ: + ಧನಾತ್ಮಕ್ ಶಲೆನುು ಮತ್ುು – ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಶಲೆನುು ಸೊರ್ಚಸುತ್ುದಕ.  

ನಕ್ಷಕ-2.13 :ಸಾವಿಜ್ನಿಕ್ ಲಕಕ್ೆದಲ್ಲಿನ ಶಲುೆಗಳ ಸೊಂಯೋಜ್ನಕಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಬದಲಾವಣಕಗಳು 
(` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಲ್ಲಿ) 

 

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದ ನಿವವಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು 2015-16ರಲಿಿದಿ `೫,425 ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ 
`10,346 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆ ಏರದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ್ 2019-20ರಲಿಿಯ (`.6,915 ಕ ೆೇಟಿ) ನಿವವಳ 
ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಣು ಉಳಿತಯಯ, ಭ್ವಿರ್ಾ ನಿಧಿ ಇತಯಾದಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಬಡಿಿರಹತ್ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳು 
ಅಡಿಯಲಿಿ ಉಿಂಟ್ಯಗಿದ.ೆ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳು, ಸಣು ಉಳಿತಯಯ ಮತ್ುಿ ಭ್ವಿರ್ಾ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ 
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ನಿಧಿಗಳ ನಿವವಳ ಲಭ್ಾತೆಯು ವಿತ್ತಿೇಯ ಕ ೆರತಯೆನುು ನಿೇಗಿಸುವಲಿಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಯಲನುು ಹೆ ಿಂದಿದೆ. 
ಅಮಯನತ್ುಿ ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ೆಅಡಿಯಲಿಿ, ನಗದಿೇಕ್ರಸದ ಚ್ಕೆ್ ಗಳಿಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಹವಯಟ್ುಗಳಲಿ ಿಇಳಿಕೆ 
ಕ್ಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ, ಇದು 2018-19ರ ಅವಧಿಯ `6,072 ಕ ೆೇಟಿಗ ೆ ಹೆ ೇಲಿಸಿದರೆ 2019-20ರಲಿಿ 
`1,543 ಕೆ ೇಟಿಗಳಷ್ಟಾತ್ುಿ. 

2.6.2 ಮಿೀಸಲು ನಿಧಿಗ್ಳು 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ (ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ) ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿ ವಿಭಯಗ ‘ಜ’ೆ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿದಿಷರ್ಾ ಮತ್ುಿ ವಿಶಿರ್ಾ 
ಉದೆಿೇಶಗಳಿಗಯಗಿ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಯನುು ಸಯೂಪಿಸಲಯಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯನುು ಭಯರತ್ದ ಅಥವಯ ರಯಜ್ಾದ 
ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅಥವಯ ಹೆ ರಗಿನ ಏಜನೆಿಿಗಳ ಕ ೆಡುಗೆಗಳು ಅಥವಯ ಅನುದಯನದಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬಲಯಗುತ್ಿದೆ. ವಿಂತ್ತಗೆಗಳನುು ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ವೆಚ್ಚ ಎಿಂದು ಪ್ರಗಿಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. 
ನಿಧಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನುು ಆರಿಂಭ್ದಲಿಿ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಯಕ್ಲಯಗುತ್ಿದೆ, 
ಇದಕಯಕಗಿ ಶಯಸಕಯಿಂಗದ ಅನುಮೊೇದನೆಯನುು ಪ್ಡೆಯಲಯಗುತ್ಿದೆ. ವರ್ಷದ ಕ ೆನೆಯಲಿಿ, ಲಕೆ್ಕಗಳನುು 
ಅಿಂತ್ತಮಗೆ ಳಿಸುವ ಸಮಯದಲಿಿ, ನಿಧಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನುು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಕಕೆ 
ವಗಯಷಯಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳನುು ‘ಬಡಿಿ ಸಹತ್ ನಿಧಿಗಳು’ ಮತ್ುಿ ‘ಬಡಿಿ ರಹತ್ ನಿಧಿಗಳು’ 
ಎಿಂದು ವಗಿೇಷಕ್ರಸಬಹುದು.  
ಸಕಯಷರದ ಹ ೆರ್ೆಗಯರಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರರ್ಯಮ ಬಿೇರುವ ಕಲೆವು ಪ್ರಮುಖ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳ 
ವಿಶೆಿೇರ್ರ್ೆಯನುು ಕಳೆಗ ೆವಿವರಸಲಯಗಿದೆ. 

(ಅ) ಕೆ ರೀಢೀಕೃತ್ ಋಣ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿ 

ಹನೆುರಡನೆ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದಿಂತೆ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಎಲಯಿ ಸಯಲಗಳ 
ಮರುಪಯವತ್ತಗಯಗಿ 2012-13ರಲಿ ಿಒಿಂದು ಕ ೆರೇಢೇಕ್ೃತ್ ಋಣ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಯನುು ಸಯೂಪಿಸಿ `1,000 
ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ನಿಧಿಯ ಮ ಲಧನಕಕೆ ವಗಯಷಯಸಿತ್ು. ಈ ನಿಧಿಯನುು ಭಯರತ್ತೇಯ ರಜ್ರ್ವಷ ಬಯಾಿಂಕ್ 
ನಿವಷಹಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಮ ಲಧನವನುು ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಭ್ದರತೆಗಳಲಿಿ ಹ ಡಿಕ ೆ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 
ಸಕಯಷರದ ಅಧಿಸ ಚ್ನೆಯ ಪ್ರಕಯರ (ಫೆಬರವರ 2013), ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಯಸು ವರ್ಷದ ಅಿಂತ್ಾದಲಿಿ ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರವು ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಜ್ವಯಬಯಿರಗಳ ಶೆೇಕ್ಡಯ 0.50 ರರ್ುಾ (ಆಯವಾಯ ಹೆ ರಗಿನ ಸಯಲಗಳನುು 
ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ) ನಿಧಿಗೆ ಕ್ನಿರ್ಾ ವಯಷ್ಟಷಕ್ ವಿಂತ್ತಗೆಯನುು ನಿೇಡಬೆೇಕ್ು. 2019-20ನೆೇ ಸಯಲಿಗೆ ಅಗತ್ಾವಿದಿ 
`1,351.88 ಕ ೆೇಟಿ ಗಳಿಗ ೆಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಪ್ರಧ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಷಕ ೆ2048-ಕ ೆರೇಢೇಕ್ೃತ್ 
ಋಣ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಗೆ ವಿಂತ್ತಗೆ ಅಡಿಯಲಿಿ `350.00 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ನಿೇಡಿದೆ.  

ಹದಿನಯಲಕನೆಯ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಕ ೆರೇಢೇಕ್ೃತ್ ಋಣ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಯು ವಿವೆೇಚ್ನಯಯುಕ್ಿ 
ಹಣಕಯಸು ನಿವಷಹರ್ೆಯ ಒಿಂದು ಸಮಗರ ಭಯಗವಯಗಿದ ೆ ಎಿಂದು ತ್ನು ವರದಿಯಲಿಿ ವಿಶೆಿೇಷ್ಟಸಿದೆ. 
ಕ ೆರೇಢೇಕ್ೃತ್ ಋಣ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಯು ಹಣಕಯಸಿನ/ಮಯರುಕ್ಟ್ಾೆ ಒತ್ಿಡದ ಸಮಯದಲಿ ಿಮರುಪಯವತ್ತ 
ಹೆ ರ್ೆಗಯರಕೆಗಳನುು ಪ್ ರೆೈಸಲು ಒಿಂದು ಆಧ್ಯರವನುು ಕ್ಲಿಪಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಹ ಡಿಕದೆಯರರ 
ಆತ್ೂವಿಶಯವಸವನುು ಹೆಚಿಚಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಆ ಮ ಲಕ್ ಪಯರಥಮಕ್ ಮಯರುಕ್ಟ್ೆಾಯಲಿಿ ಸಯಮಯನಾ 
ಸಮಯದಲ ಿ ಸಹ ಸಮಿಂಜ್ಸವಯದ ವೆಚ್ಚದಲಿಿ ಸಯಲ ಪ್ಡಯೆಲು ಅನುಕ್ ಲವಯಗುತ್ಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ 
ಪ್ುಸಿಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಯರ ವರ್ಷದ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿಯ ಶಿಲುಕ `3,120 ಕ ೆೇಟಿಗಳಷ್ಟಾತ್ುಿ. 
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2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ `452.45 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಸಿಂಚಿತ್ ಬಡಿಿಯನುು ಸಕಯಷರ ಭ್ದರತೆಗಳಲಿಿ ಹ ಡಿಕೆ 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಆದಯಗ ಾ, 2012-13 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮಯಡಿದ ಹ ಡಿಕಯೆ ಮೇಲೆ 
ಪ್ಡೆದ `1,220.73 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಬಡಿಿಯು ಸಕಯಷರ ಲೆಕ್ಕಪ್ುಸಿಕ್ಗಳಲಿಿ ದಯಖಲಯಗಿಲಿ ಮತ್ುಿ ಕ ೆರೇಢೇಕ್ೃತ್ 
ಋಣ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಯಲಿಿಮರುಹ ಡಿಕಯೆಯಗಿದೆ. ರಯಜ್ಾ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಡಿ ಬಡಿಿಯನುು ಲೆಕ್ಕಹಯಕ್ಲು 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಸಮೂತ್ತಸಿದೆ ಮತ್ುಿ ಈ ಬಗೆೆ ಪ್ರಧ್ಯನ ಮಹಯಲೆೇಖಪಯಲರು (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ುಿ ಹಕ್ುಕಪ್ತ್ರ) 
ಅವರ ೆಿಂದಿಗೆ ಸಮಯಲೆ ೇಚಿಸುತ್ತದಿೆ. 

(ಆ) ಹಸಿರು ತೆರಿಗ ೆ
ವಯಯುಮಯಲಿನಾವನುು ನಿಯಿಂತ್ತರಸಲು ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ಮೊೇಟ್ಯರು ವಯಹನಗಳ ತೆರಗ ೆ(ತ್ತದುಿಪ್ಡಿ) ಕಯಯಿ, 
2002 ರಲಿಿ ಹಸಿರು ತೆರಗೆ24 ಎಿಂಬ ಉಪ್ಕ್ರ ಸಿಂಗರಹರ್ೆಯನುು ಸಕಯಷರವು ಪಯರರಿಂಭಿಸಿತ್ು. 

31 ಮಯರ್ಚಷ 2016ನೆೇ ವರ್ಷಕಕೆ ರಯಜ್ಾ ಹಣಕಯಸು ವಾವಹಯರಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಯರತ್ದ ಲೆಕ್ಕ 
ನಿಯಿಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುಿ ಮಹಯ ಲಕೆ್ಕ ಪ್ರಶೊೇಧಕ್ರ ವರದಿಯ ಕ್ಿಂಡಿಕೆ 1.3.1.1ರಲಿಿ, 'ಹಸಿರು ತೆರಗೆ 
ಉಪ್ಕ್ರ ಸಿಂಗರಹಗಳ ಅಸಮಪ್ಷಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ನಿವಷಹರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಉಪ್ಕ್ರದ ಬಳಕಯೆಯಗದಿರುವುದರ 
ಬಗೆೆ ವಯಾಖಯಾನಿಸುವಯಗ ಹಸಿರು ತೆರಗ ೆ ಉಪ್ಕ್ರ ಸಿಂಗರಹವನುು ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಷಕೆ 
'0041-00-102-0-11-ಹಸಿರು ತೆರಗೆ' ಯಡಿ ಮತ್ುಿ ವೆಚ್ಚವನುು '2401-00-001-0-07-ವಯಯು 
ಮಯಲಿನಾ ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆಳನುು ನಿಯಿಂತ್ತರಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನ' ಶಿೇಷ್ಟಷಕ ೆಅಡಿಯಲಿಿ 
ಲೆಕ್ಕ ಹಯಕ್ಬೇೆಕ್ು ಎಿಂದು ಸ ಚಿಸಲಯಗಿತ್ುಿ. ಸಿಂಗರಹಸಿದ ಹಸಿರು ತೆರಗ ೆಉಪ್ಕ್ರವನುು ವಗಯಷಯಸಲು 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುಿ ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿಗಳ-‘8229-00-200-0-63-ಹಸಿರು ತೆರಗೆ’ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮೇಸಲು 
ನಿಧಿಯನುು ಸಯೂಪಿಸಲಯಯತ್ು. 
2019-20ರಲಿಿ, `14.55 ಕ ೆೇಟಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಯಡಿ ಸಿಂಗರಹಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ವಯಯು ಮಯಲಿನಾ 
ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆಳನುು ನಿಯಿಂತ್ತರಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಯಾನಕಕೆ ಮಯಡಿದ ವೆಚ್ಚವು `0.14 
ಕ ೆೇಟಿಯಯಗಿತ್ುಿ. ಹೇಗಯಗಿ, ಜೆ ತೆಗ ೆ ಸಿಂಗರಹಸಿದ ಹಸಿರು ತೆರಗ ೆ ಉಪ್ಕ್ರ ಮತ್ುಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ 
ವೆಚ್ಚವನುು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದ ಹಸಿರು ತೆರಗ ೆನಿಧಿಗೆ ವಗಯಷಯಸಬೆೇಕಯಗುತ್ಿದೆ. ಆದರ,ೆ ಹಸಿರು ತೆರಗೆ 
ಉಪ್ಕ್ರ ಸಿಂಗರಹಗಳ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ ಮತ್ುಿ ಅದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಯದ ವೆಚ್ಚಗಳನುು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಕಕೆ 
ವಗಯಷಯಸಲಯಗಿಲಿ. 

(ಇ) ರಾಜಯ ವಿಪ್ತ್ುು ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ ಡಿಆರ ಎಫ್) 
ವಿಪ್ತ್ುಿ ನಿವಷಹರ್ಯ ಕಯಯಿ 2005 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ರಚಿಸಲಯದ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ು ಿಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿ 2010-
11 ರಿಂದ ಬಡಿಿರಹತ್ ಮೇಸಲು ನಿಧಿ ವಿಭಯಗದಡಿ ಕಯಯಷನಿವಷಹಸುತ್ತಿದೆ. ಮಯಗಷಸ ಚಿಗಳ ಪ್ರಕಯರ, 
ಎಸ ಡಿಆರ್ ಎಫ ನ ಹ ಡಿಕಯೆ ಮ ಲಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಆದಯಯದ ೆಿಂದಿಗೆ ಎಸ ಡಿಆರ್ ಎಫ ಗೆ 
ಸೆೇಪ್ಷಡೆಗ ೆಳುುವ ಆದಯಯವನುು ಒಿಂದು ಅಥವಯ ಹೆಚಿಚನ ಸಯಧನಗಳಲಿಿ ಅಿಂದರ,ೆ ಕೇೆಿಂದರ ಸಕಯಷರ 
ದಿನಯಿಂಕ್ ನಮ ದಿಸಿದ ಭ್ದರತೆಗಳು, ಹರಯಜ್ು ಮಯಡಿದ ಖಜಯನೆ ಬಿಲ ಗಳು ಮತ್ುಿ ಬಡಿ ಿ ಗಳಿಸುವ 
ಠೆೇವಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಅನುಸ ಚಿತ್ ವಯಿಜ್ಾ ಬಯಾಿಂಕ್ುಗಳ ಠೆೇವಿಗಳ ಪ್ರಮಯಣಪ್ತ್ರಗಳಲಿಿ ಹ ಡಿಕ ೆ
                                                           
24 ಹಸಿರು ತಕರಿಗಕ ಉಪಕ್ರವು ದಿಿಚ್ಕ್ರ ಮತ್ುು ಸಾರಿಗಕ-ರಹಿತ್ ವಾಹನಗಳಿಗಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತಕ ಹದಿನಕೈದು ವರ್ಿಗಳರ್ುು 
ಹಳಕಯದಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೋಲಕ ವಿಧಿಸುವ ಉಪಕ್ರವಾಗಿದಕ, ಮತ್ುು ನಕೊೋೊಂದಣಿ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು ನವಿೋಕ್ರಿಸುವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗಕ ವಾಹನಗಳಿಗಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತಕ ಏಳು ವರ್ಿಗಳನುು ಪೊಣಿಗಕೊಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗಕ 
ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಯವನುು ನಿಯೊಂತಿರಸಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷಾಾನದ ಉದಕಿೋಶಕ್ಾೆಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ತಕರಿಗಕಗಕ ಹಕಚ್ುಚವರಿಯಾಗಿ 
ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ುದಕ.  
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ಮಯಡಬೆೇಕ್ು. ನೆೈಸಗಿಷಕ್ ವಿಪ್ತ್ುಿಗಳಯದ ಬರ, ಪ್ರವಯಹ, ಚ್ಿಂಡಮಯರುತ್, ಭ್ ಕ್ಿಂಪ್, ಅಗಿು ದುರಿಂತ್ 
ಇತಯಾದಿಗಳು ಈ ಯೇಜ್ನೆಯಡಿ ಪ್ರಹಯರಕಕೆ ಅಹಷವಯಗಿವೆ. 

ಹದಿನಯಲಕನೆಯ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ನಿಧಿಗೆ ನಿೇಡುವ ಕ ೆಡುಗೆಯು ಕ್ರಮವಯಗಿ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರ 
ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ನಡುವೆ 90:10 ಅನುಪಯತ್ದಲಿಿರಬೆೇಕ್ು ಎಿಂದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದೆ. ಇದನುು 
ವಿಳಿಂಬವಯಗಿ 2018-19 ರಿಂದ ಜಯರಗೆ ತ್ರಲಯಯತ್ು. ಆದರ,ೆ 2019-20ರಲಿಿ, ಭಯರತ್ ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರದ ಕ ೆಡುಗೆಯು 90:10 ರ ಅನುಪಯತ್ಕ್ರಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಒಟ್ುಾ 
ಮೊತ್ಿ `876 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು ನಿಧಿ ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಷಯಸಲಯಗಿದೆ (ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ `507 
ಕ ೆೇಟಿಮತ್ುಿರಯಜ್ಾದ ಕ ೆಡುಗೆ `369 ಕೆ ೇಟಿ). 

ಇದಲಿದೆ, ರಯಷ್ಟರೇಯ ವಿಪ್ತ್ುಿ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಯಿಂದ (ಎನ ಡಿಆರ್ ಎಫ) `2,905.28 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಕ ೆಡುಗೆಯಯಗಿ ನಿಧಿ ಲೆಕ್ಕಕಕೆ ವಗಯಷಯಸಲಯಗಿದೆ. ಒಟ್ುಾ ಶಿಲುಕ `4,215.90 ಕ ೆೇಟಿ 
(ಆರಿಂಭಿಕ್ ಶಿಲುಕ `434.62 ಕ ೆೇಟಿ ಮತ್ುಿ ವರ್ಷದಲಿಿ ಪ್ಡದೆ `3,781.28 ಕ ೆೇಟಿ) ಪ್ರಧ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ 
ಶಿೇಷ್ಟಷಕ ೆ '2245-ನೆೈಸಗಿಷಕ್ ವಿಪ್ತ್ುಿಗಳ ಪ್ರಹಯರ'ದಡಿ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜಿಲಯಿಧಿಕಯರಗಳಿಗ ೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಯಡಲಯಗಿದುಿ ಇದನುು ಎಸ ಡಿಆರ್ ಎಫ  ಅಡಿ ಖಚ್ುಷ ಮಯಡಿದಿಂತೆ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ. 31 ಮಯರ್ಚಷ 
2019 ರಲಿಿದಿಿಂತೆ ನಿಧಿಯಲಿಿ ಬಯಕ್ರ ಉಳಿದಿಲಿ. 2245 ರ ಅಡಿಯಲಿಿನ ಖಚಿಷನ ವಿವರಗಳು - 2019-
20ರಲಿಿ ನೆೈಸಗಿಷಕ್ ವಿಪ್ತ್ುಿಗಳ ಪ್ರಹಯರದ ವಿವರಗಳನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.30ರಲ್ಲಿನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 2.30: ನೆೈಸಗಿವಕ ವಿಪ್ತ್ುುಗ್ಳ ಪ್ರಿಹಾರಕೆೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗ್ಳು 
(` ಕ ೂೀಟಿಗ ಳ ಲಿಿ)  

ಪ್ರಧ್ಯನ ಲ ಕೆ ಶೀರ್ಷವಕ  
2245- ನ  ೈಸಗಿವಕ ವಿಪ್ತ್ು ುಗ ಳಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರ 

ಒಳ ಲ ಕೆ ಶೀರ್ಷವ ಕ  ೨೦೧೯-೨ ೦ರಲಿ ಿ
ವ ಚ್ಚ 

02-ನ  ರ ಗ ಳ ು, ಚ್ಂ ಡಮಯರು ತ್ಗ ಳ ು ಇತಯ ಾದ್ಧ. 101-ಉದಕಿೋಶರಹಿತ್ ಪರಿಹಾರ 10.00 

ಉ ಪ್-ಮೊತ್ು 10.00 

05-ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ು ು ಪ್ರಿಹಯರ ನಿ ಧಿ ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ುು ಠಕೋವಣಿ ಖಾತಕಗಳಿಗಕ 
ವಗಾಿವಣಕ- ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ 

3,781.28 

901-ಕ್ಳಕಯಿರಿ-ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ುು ಪರತಿಕ್ವರಯೆ ನಿಧಿಯಿೊಂದ 
ಸೊಂಗರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ು 

(-) 4,215.90 

ಉ ಪ್ಮೊತ್ು (-) 434.62 

80-ಸಯ ಮಯನ ಾ 101-ವಿಪತ್ುು ಸನುದಿತಕಯ ತ್ರಬಕೋತಿ ಕ್ಕೋೊಂದರ 6.02 

102-ನಕೈಸಗಿಿಕ್ ವಿಪತ್ುುಗಳ ನಿವಿಹಣಕ, ವಿಪತ್ುು ಪಿೋಡಿತ್ 
ಪರದಕೋಶಗಳಲ್ಲ ಿಸಾೊಂದಭಿಿಕ್ ಯೋಜ್ನಕಗಳು 

4,904.55 

911- ಕ್ಳಕಯಿರಿ ಹಕರ್ಚಚನ ರಾವತಿಗಳ ವಸೊಲಾತಿ - 

ಉ ಪ್ಮೊತ್ು 4,910.57 

 ಒಟ್ು ು ಮೊತ್ು 4,4೮5.95 

ಇದಲಿದೆ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಎಸ ಡಿಆರ್ ಎಫ ನ ಆರಿಂಭಿಕ್ ಶಿಲುಕ (`434.62 ಕ ೆೇಟಿಗ)ೆ ಓವರ್  
ಡಯರಫಾ ಗಳಿಗ ೆ (2019-20ರಲಿಿ ಶೆೇಕ್ಡಯ5.58) ಅನವಯವಯಗುವ ದರದಲಿಿ `24.25 ಕ ೆೇಟಿ ಬಡಿಿಯನುು 
ಪಯವತ್ತಸಬೇೆಕಯಗಿತ್ುಿ ಮತ್ು ಿ ಅದನುು ಅಧಷ ವಯಷ್ಟಷಕ್ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಷಕೆ 
'2049-ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತ'ಯಡಿ ವಚೆ್ಚ ತೆ ೇರಸಿ ಪಯವತ್ತ ಮಯಡಬೆೇಕಯಗಿದೆ. ಆದರ ೆ ನಿಧಿಯ ಬಯಕ್ರಗಳಿಗೆ 
ಯಯವುದೆೇ ಬಡಿಿಯನುು ಪಯವತ್ತಸಲಯಗಿಲಿ. ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖಯೆು ತ್ನು ಉತ್ಿರದಲಿಿ (ಫೆಬರವರ 2021) 
ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಗ ೆ ಸಯಿಂಕೇೆತ್ತಕ್ ಅವಕಯಶವನುು ಪ್ ರಕ್ ಅಿಂದಯಜ್ು – 2ರಲಿಿ ಕ್ಲಿಪಸಲಯಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಿದೆ. 
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(ಈ) ಅರಣಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ 
ಅರಣಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ತೆರಗೆಯ ಮ ಲಕ್ ಸಿಂಗರಹವಯದ ಆದಯಯವನುು ಸಕಯಷರದ ಆದಯಯವೆಿಂದು ಜ್ಮ 
ಮಯಡಲಯಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಸಮಯನ ಮೊತ್ಿವನುು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಡಿಯಲಿಿ ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ಅರಣಾ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿಗೆ (ಕಎೆಫ ಡಿಎಫ) ವಗಯಷಯಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಅರಣಾ ಸಿಂರಕ್ಷರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕಯಯಷಗಳಿಗ ೆ ಮಯಡಿದ ವಯಸಿವ ವೆಚ್ಚವನುು ಲೆಕ್ಕ ಹೆ ಿಂದಯಿಕಗೆಳ ಮ ಲಕ್ ಲೆಕ್ಕ 
ಶಿೇಷ್ಟಷಕ ೆ8229-00-200-0-04 ಅಡಿಯಲಿಿ ಕೆಎಫ ಡಿಎಫ ಗೆ ವಗಯಷಯಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. 
1 ಏಪಿರಲ 2019ರಿಂದು ನಿಧಿಯಲಿಿ `2,973.47 ಕ ೆೇಟಿ ಶಿಲುಕ ಇತ್ುಿ. 2019-20ರಲಿಿ `0.26 ಕ ೆೇಟಿ 
ಮೊತ್ಿವನುು ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮಯ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಆದರ ೆ ಈ ವರ್ಷದಲಿಿ ಮಯಡಿದ `268.45 ಕ ೆೇಟಿಗಳ 
ವೆಚ್ಚವನುು ನಿಧಿಗೆ ವಗಯಷಯಸಲಯಗಿಲಿ. 2020ರ ಮಯರ್ಚಷ ಅಿಂತ್ಾದ ವೇೆಳಗೆ ೆ ನಿಧಿಯಲಿಿ `2,973.73 
ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಶಿಲುಕ ಉಳಿದಿದ.ೆ 
(ಉ) ಗಾರಹಕ ಕಲಾಯಣ ನಿಧಿ 
ರಯಜ್ಾ ಗಯರಹಕ್ ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿಯನುು (ಬಡಿಿ ರಹತ್) ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳು 
ವಿಭಯಗದಡಿ ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ರಯಜ್ಾ ಗಯರಹಕ್ ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು 2005ರ ನಿಯಮ 3ರ ಅನವಯ 
ಪ್ರಧ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಷಕ ೆ‘8229-00-123-ಗಯರಹಕ್ ಕ್ಲಯಾಣ ನಿಧಿ’ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಯೂಪಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿಿರುವ ನಿಬಿಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಯರ, ರಯಜ್ಾದಿಿಂದ ಗಯರಹಕ್ ಆಿಂದೆ ೇಲನೆಯನುು 
ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಕೇೆಿಂದರ ಸಕಯಷರವು ಒದಗಿಸಿದ ಸಹಯಯ/ಅನುದಯನ, ಹೆ ಿಂದಯಿಕಯೆ ಅನುದಯನ 
ಅಥವಯ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಯಯವುದೆೇ ಸಹಯಯ, ಜಿಲಯ ಿ ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಾ ಗಯರಹಕ್ ವೆೇದಿಕೆಯಲಿಿ 
ಸಿಂಗರಹವಯದ ನಯಾಯಯಲಯದ ಶುಲಕ, ಗಯರಹಕ್ರು ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನುಗಳು ಅಥವಯ ಸೆೇವಯ 
ಪ್ ರೆೈಕೆದಯರರ ತ್ಯಯರಕ್ರು ಪಯವತ್ತಸುವ ಯಯವುದೆೇ ದಿಂಡ, ಮತ್ುಿ ನಿಧಿಯ ಶಿಲುಕಗಳ 
ಹ ಡಿಕಯೆಿಂದ ಬರುವ ಯಯವುದೆೇ ಆದಯಯ ಮತ್ು ಿನಿಧಿಯ ಉದೆಿೇಶಕಯಕಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಪ್ಡೆದ 
ಯಯವುದೆೇ ಮೊತ್ಿವು ಈ ನಿಧಿಗೆ ಸಲುಿತಿ್ದೆ. ನಿಧಿಯಲಿಿನ ಸಿಂಗರಹವನುು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಗಯರಹಕ್ರ 
ಕ್ಲಯಾಣಕಯಕಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳುುತ್ಿದೆ. 
2019-20ರಲಿಿ, ಶಿೇಷ್ಟಷಕ ೆ 1456-00-800-0-01ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ವಯದ `0.30 ಕ ೆೇಟಿಗಳನುು 
ನಿಧಿ ಲೆಕ್ಕಕಕೆ ವಗಯಷಯಸಬೆೇಕಯಗಿತ್ುಿ. ಈ ವಗಯಷವರ್ೆಗ ೆ ಲೆಕ್ಕಶಿೇಷ್ಟಷಕೆ 3456-00-797-0-04-
261ರಡಿಯಲಿಿ ಆಯವಾಯದಲಿಿ ಅವಕಯಶ ಕ್ಲಿಪಸಲಯಗಿದಿರ  ಸಹ ಯಯವುದೆೇ ಮೊತ್ಿವನುು ನಿಧಿಗೆ 
ವಗಯಷಯಸಲಯಗಿಲಿ. ಪ್ರಸಕ್ ಿವರ್ಷದಲಿಿ `0.30 ಕ ೆೇಟಿ ಖಚ್ುಷ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದಿರ , ಅದನುು ನಿಧಿಗೆ 
ವಗಯಷಯಸಲಯಗಿಲಿ. ನಿಧಿಯ ಲಕೆ್ಕದಲಿಿ ಆರಿಂಭಿಕ್ ಮತ್ುಿ ಮುಕಯಿಯದ ಶಿಲುಕ `1.43 ಕ ೆೇಟಿ ಉಳಿದಿದ.ೆ 
ಹಿಂದಿನ ರಯಜ್ಾ ಹಣಕಯಸು ವಾವಹಯರಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಶೊೇಧನೆಯಲಿಿ ಸ ಚಿಸಿದಿರ  ಸಹ, ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ 
ಮತ್ುಿ ವೆಚ್ಚಗಳನುು ನಿಧಿ ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಷಯಸಲು ಯಯವುದೆೇ ಕ್ರಮವನುು ತೆಗದೆುಕೆ ಿಂಡಿಲಿ. 
ಮೇಸಲು ನಿಧಿಯ ವಹವಯಟಿನ ಪ್ರರ್ಯಮ 

2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮೇಲಿನ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳ ವಹವಯಟಿನ ಪ್ರರ್ಯಮ / ಫಲಿತಯಿಂಶವನುು 
ಕಳೆಗ ೆನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
 ಕ ೆರೇಡಿೇಕ್ೃತ್ ಋಣ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಗೆನಿೇಡಿದ ವಿಂತ್ತಗೆಯಲಿಿನಕ ೆರತಯೆು ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳ 

ಪ್ರಮಯಣವನುು ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಮತ್ುಿ ವಿತಿ್ತೇಯ ಕ ೆರತಯೆನುು ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿ ತೆ ೇರಸಿರುವುದರಲಿಿ 
ಪ್ರಣಮಸಿತ್ು; 
 



ಅಧ್ಾಯಯ-೨: ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕ್ಾಸು ವಯವಹಾರಗಳು 

63 

 ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಲಿಿಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ ಮತ್ುಿ ವೆಚ್ಚ ಎರಡನ ು ಹಸಿರು ತೆರಗ ೆ ನಿಧಿಗೆ 
ವಗಯಷಯಸದಿರುವುದು ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ/ವೆಚ್ಚವನುು ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಹೆೇಳಿದಿಂತಯಗಿದೆ; 

 ಅರಣಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿಗೆ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳನುು ಮಯತ್ರ ವಗಯಷಯಸಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನುು 
ವಗಯಷಯಸದೆ ಇರುವುದು ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವನುು ವಿತ್ತಿೇಯ ಕ ೆರತಯೆನುು ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಮತ್ುಿ 
ರಯಜ್ಸವ ಹಚೆ್ಚಳವನುು ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿ ತೆ ೇರಸಿದಿಂತಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ   

 ಜಿಲಯಿಧಿಕಯರಗಳ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ು ಿ ಪ್ರಹಯರ ನಿಧಿಗಳ ವೆೈಯಕ್ರಿಕ್ ಠೆೇವಿಗಳಲಿಿನ ಬಳಕಯೆಯಗದ 
ಶಿಲುಕಗಳು ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿ ಪ್ರತ್ತಫಲಿತ್ವಯಗದೆ ಸಯಮಯನಾ ಶಿಲುಕಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ವಿಲಿೇನಗ ೆಿಂಡಿವೆ. ಈ ವಚೆ್ಚ 
ಮಯಡದ ಶಿಲುಕಗಳು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಲಿಿಯ ನಿಧಿಲೆಕ್ಕವನುು ಕ್ಡಿಮ ಹೆೇಳಲು ಮತ್ುಿ ಸಿಂಚಿತ್ 
ನಿಧಿಯಲಿಿ ವಿಪ್ತ್ುಿ ಪ್ರಹಯರಕಯಕಗಿ ವೆಚ್ಚವನುು ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಹೆೇಳಲು ಕಯರಣವಯಯತ್ು. 

2.6.3 ನಿರ್ಷೆಿಯ ಮಿೀಸಲು ನಿಧಿಗ್ಳು 
31 ಮಯರ್ಚಷ 2020 ರ ಅಿಂತ್ಾದ ವೆೇಳಗೆೆ, 50 ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳಲಿಿ 26 ನಿಧಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಿಷ್ಟಕಿಯವಯಗಿದೆ 
(ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಒಪಿಪಗೆಯಿಂದಿಗೆ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಶೂನಾ ಶಿಲುಕ ಹೆ ಿಂದಿದಿ 80 
ನಿಷ್ಟಕಿಯ ಮೇಸಲು ನಿಧಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನುು ಅಿಂತ್ತಮಗೆ ಳಿಸಲಯಗಿದೆ) ಈ 26 ನಿಷ್ಟಕಿಯ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳಲಿಿ, 
31 ಮಯರ್ಚಷ 2020ರ  ವೆೇಳಗೆೆ ಮ ರು ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳು ಶೂನಾ ಶಿಲಕನುು ಹೆ ಿಂದಿವೆ, 13 
ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳು `3,138.01 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಧನಯತ್ೂಕ್ ಶಿಲುಕ ಮತ್ುಿ 10 ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳು `2,470.14 
ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಋರ್ಯತ್ೂಕ್ ಶಿಲುಕ ಹೆ ಿಂದಿವೆ. ಲೆಕ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಇದರ ಪ್ರರ್ಯಮವೆಿಂದರ ೆ ಮೇಸಲು 
ನಿಧಿಯಡಿ ಸಕಯಷರದ ಆಸಿಿ `667.87 ಕ ೆೇಟಿ (ನಿವವಳ) ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. 80 ನಿಷ್ಟಕಿಯ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಗಳನುು 
ಮುಚ್ಚಲು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡಿರುವುದು ಶಯಿಘನಿೇಯ. ಉಳಿದ 26 ನಿಷ್ಟಕಿಯ ಮೇಸಲು 
ನಿಧಿಗಳನುು ಲೆಕ್ಕ ಹೆ ಿಂದಯಿಕ ೆ ಮಯಡಿ ಅಿಂತ್ತಮಗ ೆಳಿಸಲು ಮುಿಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನುು 
ತೆಗದೆುಕೆ ಳುಬೆೇಕಯಗಿದೆ. 

2.6.4 ಕನಾವಟ್ಕ ಸಿೆರಾಸಿು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾರಧಿಕಾರ ನಿಧಿ  
ಸಿೂರಯಸಿಿ ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಪಯರಧಿಕಯರವು ಸಿೂರಯಸಿಿ (ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಮತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಿಿ) ಕಯಯದ ೆ2016ರ ಅನವಯ 
ಅಸಿಿತ್ವಕೆಕ ಬಿಂದಿದುಿ ವಸತ್ತ ವಾವಹಯರ ಮತ್ುಿ ಸಿೂರಯಸಿಿಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಹೆ ರ್ೆಗಯರಕ ೆ ಮತ್ುಿ 
ಪಯರದಶಷಕ್ತಯೆನುು ಹೆಚಿಚಸುವ ಗುರಯನುು ಹೆ ಿಂದಿದೆ. ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ದಲಿಿ ೧೦ ಜ್ುಲೈೆ ೨೦೧೭ರಿಂದು 
ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ಸಿೂರಯಸಿಿ ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಪಯರಧಿಕಯರ ನಿಯಮಗಳು 2017 ಅನುಮೊೇದನೆ ಮತ್ುಿ 
ಅಧಿಸ ಚಿತ್ವಯಯತ್ು. 

14 ಜ್ುಲೈೆ 2017ರ ಸಕಯಷರ ಆದೆೇಶದ ಅನವಯ ಬಡಿಿಸಹತ್ ಠೆೇವಿ ಶಿೇಷ್ಟಷಕ ೆ8343-00-120-0-02 
ಅಡಿ ಸಿೂರಯಸಿಿ ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಪಯರಧಿಕಯರ ನಿಧಿಯು ಸಯೂಪಿಸಲಪಟ್ುಾ ಸಿೂರಯಸಿಿ (ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಮತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಿಿ) 
ವಾವಹಯರಗಳನುು ಇದರಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಯಕ್ಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯಲಿಿ ಸಿಂಗರಹವಯದ ಮೊತ್ಿವನುು ರಯಜ್ಾ 
ಸರಕಯರವು ಪಯರಧಿಕಯರದ ಮತ್ುಿ ಮೇಲೂನವಿ ನಯಾಯ ಮಿಂಡಳಿಯ ವೆೇತ್ನ, ಭ್ತೆಾ, ಆಡಳಿತ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ುಿ 
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಷ್ಯಾನಕಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನುು ಭ್ರಸಲು ಬಳಸಿಕ ೆಳುುತ್ಿದೆ.  

ಈ ನಿಧಿಯು 2017-18 ರಿಂದಲೇೆ ಅಸಿಿತ್ವಕೆಕ ಬಿಂದಿದಿರ  ಸಿಂಗರಹವಯದ ಶುಲಕ (`9.07 ಕ ೆೇಟಿ) ಮತ್ುಿ 
ವೆಚ್ಚಗಳನುು (`3.72 ಕ ೆೇಟಿ) 2019-20ರಲಿಿ ಮೊದಲ ಬಯರಗ ೆನಿಧಿಗೆ ವಗಯಷಯಸಲಯಯತ್ು. 2017-
18 ಮತ್ುಿ 2018-19ನೆೇ ವರ್ಷಗಳಲಿಿನ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತ ಮತ್ುಿ ವೆಚ್ಚಗಳನುು ನಿಧಿಗೆ ವಗಯಷಯಸಿರಲಿಲಿ. 31 
ಮಯರ್ಚಷ 2020ರಿಂದು ನಿಧಿಯಲಿಿ `5.35 ಕೆ ೇಟಿಗಳ ಶಿಲುಕ ಉಳಿದಿತ್ುಿ. 
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2.7 ಋಣ ನಿವವಹಣ ೆ

ಋಣ ನಿವಷಹರ್ೆಯು ಸರಕಯರವು ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಮೊತಿ್ಗಳ ಸಿಂಗರಹರ್ೆ,ಅದರಲಿಿನ ಸಿಂಭಯವಾ 
ಅಪಯಯಮತ್ುಿ ಅದಕಯಕಗಿ ತೆರಬೆೇಕಯದಬೆಲೆ ಮತ್ುಿ ಅಧಿನಿಯಮನ ಅಥವ ವಯಷ್ಟಷಕ್ ಆಯವಾಯ 
ಪ್ರಕ್ಟ್ನಗೆಳ ಮ ಲಕ್ ಋಣ ನಿವಷಹರ್ೆಯ ಪ್ರಮಯಧಿಕಯರ ಗುರಗಳನುು ಸಯಧಿಸಲು ಅನುಸರಸುವ 
ಮತ್ುಿ ಕಯಯಷಗತ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರರಯಯಯಗಿದೆ. 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಬಯಕ್ರ 
ಇರುವ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ಅದರ ಶತಯಿಂಶವನುು ನಕ್ಷೆ 2.14 ರಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ. 
ನಕ್ಷೆ-2.14: 2015-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲ ಮತ್ುು ರಾಒಆಂಉಕೆೆ ಅದರ ಶತಾಂಶ 

 

ಮೇಲಿನ ನಕ್ಷೆಯಲಿಿ ಕ್ಿಂಡಿಂತೆ 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಬಯಕ್ರಯರುವ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ 
ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ಅದರ ಶತಯಿಂಶವು ಏರುಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲಿಿದಿರ  ಅವು ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ವಿತ್ತಿೇಯ 
ಸುಧ್ಯರರ್ಯ ಕಯಯದೆಯಲಿಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ (ಶೆೇಕ್ಡ 25)ಮತ್ುಿ ಹದಿನಯಲಕನೆಯ ಹಣಕಯಸು 
ಆಯೇಗವು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ (ಶೆೇಕ್ಡ 24.08 ರಿಂದ 26.22) ಗುರಯಳಗ ೆಇದಿಿತ್ು. 
2.7.1 ಋಣ ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳ ಚಿತ್ರಣ 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಒಟ್ುಾ ಋಣವು ರಯಜ್ಾದ ಆಿಂತ್ರಕ್ ಋಣ (ಮಯರುಕ್ಟ್ೆಾ ಸಯಲಗಳು, ಭಯರತ್ತೇಯ 
ರಜ್ರ್ವಷ ಬಯಾಿಂಕ್ರನ ಅರೆ ೇಷಪಯಯ ಮುಿಂಗಡಗಳು, ರಯಷ್ಟರೇಯ ಸಣು ಉಳಿತಯಯ ನಿಧಿಯಡಿ ನಿೇಡಿದ 
ವಿಶೆೇರ್ ಭ್ದರತೆಗಳು, ಹಣಕಯಸು ಸಿಂಸೊಗಳಿಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಸಯಲಗಳು ಇತಯಾದಿ) ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ 
ಪ್ಡೆದ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂಗಡಗಳು, ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಜ್ವಯಬಯಿರಗಳು ಮತ್ುಿ ಆಯವಾಯ 
ಹೆ ರಗಿನ ಸಯಲಗಳನುು ಒಳಗ ೆಿಂಡಿದೆ. 

ಋಣಗಳು, ಅವುಗಳ ವೃದಿಿಯ ದರ, ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ಜ್ವಯಬಯಿರಗಳ ಅನುಪಯತ್ಗಳ ವಿಭಯಗವಯರು 
ವಿವರಗಳನುು ಕ ೆೇರ್ಾಕ್-2.31ರಲಿಿ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ಸವಿಂತ್ 
ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಗೆ ವಿತ್ತಿೇಯ ಹೆ ರ್ೆಗಯರಕಗೆಳ ಪ್ಲವನತೆಯನುು ಅನುಬಿಂಧ-2.2ರಲಿಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 
ರಯಜ್ಾದ ವಿತ್ತೇಿಯ ಜ್ವಯಬಯಿರಗಳು 2015-16ರಲಿಿದಿ `1,83,322 ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ 
`3,37,520 ಕ ೆೇಟಿಗಳಯಗಿ ಶೆೇಕ್ಡ 84ರರ್ುಾ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. 2019-20ರಲಿಿ ಒಟ್ಯಾರ ೆ ಋಣ 
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ಸಿಂಯೇಜ್ನೆಯನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.15ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ 2015-16 ರಿಂದ 2019- 20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ಪ್ಡೆದ ಆಿಂತ್ರಕ್ ಋಣ ಮತ್ುಿ ಸಯಲ ಮರುಪಯವತ್ತಯ ವಿವರಗಳನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.16 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ. 

                 ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.31: ಭಾಗ್ವಾರು ಋಣ ಪ್ರವೃತಿುಗ್ಳು 
                                                      (`ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಬಯಕಯಿರುವ್ ಒಟಯುರ  ಋ ಣ 1,83,322 2,21,319 2,46,231 2,85,238 3,37,520 

ಸಯವ್ವಜ್ನಿಕ 
ಋ ಣ 

ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಋಣ 1,09,545 1,32,489 1,48,581 1,79,309 2,20,337 

ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದ 
ಸಾಲಗಳು 

13,002 13,794 14,555 14,657 13,908 

ಸಯವ್ವಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದ ಮ ೀ ಲಿನ 
ಹ ೂಣ ಗಯರಿಕ ಗ ಳು 

53,076 64,788 69,922 76,410 85,172 

ಆಯ ವ್ಾಯದ ಹ ೂರಗಿನ ಸಯಲಗ ಳು 7,699 10,248 13,173 14,862 18,103 

ಬಯಕಯಿರುವ್ ಋ ಣದ ವ್ೃದ್ಧಿಯ ದರ 
(ಶ ೀ ಕಡಯವಯರು) 

11.59 20.73 11.26 15.84 18.33 

ರಯಒಆಂಉ 10,45,168 12,09,136 13,57,579 15,44,399 16,99,115 

ಋ ಣ/ರಯಒಆಂಉ(ಶ ೀ ಕಡಯವಯರು) 17.54 18.30 18.14 18.47 19.86 

ಒಟ್ುು ಋ ಣ ಸ್ವೀ ಕೃ ತಿಗ ಳು 21,072 31,156 25,122 41,914 50,459 

ಒಟ್ುು ಋ ಣ ಮ ರುಪಯವ್ತಿಗ ಳು 4,110 7,420 8,269 11,083 10,180 

ಲಭ್ಾವಿರುವ್ ಒಟ್ುು ಋಣ 16,962 23,736 16,853 30,831 40,279 

ಋ ಣ ಮ ರುಪಯವ್ತಿಗ ಳು/ಋ ಣ ಸ್ವೀಕೃ ತಿಗ ಳು 
(ಶ ೀ ಕಡಯವಯರು) 

19.50 23.82 32.92 26.44 20.17 

ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಲಕೆ್ಕಗಳು 

 2019-20ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ವಯಿರುವ ಋಣದ    ವೃದಿಿಯ ದರವು ಶಕೋಕ್ಡ 18.33ರರ್ಷುದುಿ ಹಿೊಂದಿನ 
ವರ್ಿಕ್ವೆೊಂತ್ಲೊ (ಶಕೋಕ್ಡ 15.84) ಶಕೋಕ್ಡ 2.49ರರ್ುು ಹಕಚ್ಾಚಗಿದಕ; 

 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುರಾವತಿ/ ಸಾಲ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿಗಳ ಅನುರಾತ್ದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ್ಕಯಿದಿರೊ ಒಟ್ುು 
ಋಣ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿಯಲ್ಲಿ `8,545 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳ ಹಕಚ್ಚಳವಿದುಿ ಇದು ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿನ ಹಕಚ್ಚಳದಿೊಂದ 
ಉೊಂಟ್ಾಗಿದಕ, ಮತ್ುು 

 ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ುು ಋಣ ಲಭಯತಕಯಲ್ಲಿನ ಹಕಚ್ಚಳವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ `40470 

ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ಷುದಿ ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಲವು 2019-20ರಲ್ಲಿ `49,473 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಿಗಕ ಏರಿದುಿ ಮುಖ್ಯ 
ಕ್ಾರಣವಾಗಿದುಿ (ಅನುಬಂಧ-2.2) ಇದು ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಪಡಕದ ಸಾಲಗಳಲಿ್ಲ `769 

ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ುು ಕ್ಡಿಮಯಾಗಿ ಉತಾುರಗಕೊೊಂಡಿದಕ. 
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ನಕ್ಷ -2.15:2019-20ರ ಆರ್ಥವಕ ವ್ಷ್ವದ ಕ ೂನ ಯಲಿಿ ಒಟ್ುು ಋಣ ದ ವಿಭ್ಜ್ನ  
(` ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 

 

 

ನಕ್ಷ -2.16: ಸ ಕಯವರದ ಆಂತ್ರಿಕ ಸಯಲ ಮತ್ು ು ಮರುಪಯವ್ತಿ 
(` ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 

 

ಒಟ್ುು ಬಾಕ್ವ ಇರುವ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳು, ನಬಾರ್ಡಿ, ಎಲ್ಐಸಿ, ಜಿಐಸಿ ಮತ್ುು ಕ್ಕೋೊಂದರ 
ಸಕ್ಾಿರದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಗಕ ನಿೋಡಿದ ವಿಶಕೋರ್ ಭದರತಕಗಳನುು ಒಳಗಕೊೊಂಡ ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಋಣವು 
ಶಕೋಕ್ಡ 65.28ರರ್ಷುದಕ (`220337 ಕ್ಕೊೋಟಿ). ಸಾವಿಜ್ನಿಕ್ ಲಕಕ್ೆದ ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕಗಳು ಶಕೋಕ್ಡ 25.24, 
ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಸಾಲಗಳು ಶಕೋಕ್ಡ 4.12 ಮತ್ುು ಆಯವಯಯದ ಹಕೊರಗಿನ ಸಾಲಗಳು ಶಕೋಕ್ಡ 
5.36ರರ್ಷುವಕ. 

ಆಿಂತ್ರಕ್ ಋಣ
220337

65%
ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲಗಳು

13908

4%

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲಕೆ್ಕ
ಹೆ ರ್ಗೆಯರಕೆಗಳು

85172

25%

ಆಯವಾಯೇತ್ರ ಸಯಲಗಳು
18103

6%

ಒಟ್ುಟ ಋಣ `3,37,520 ಕೆ ೀಟಿ

ಆಿಂತ್ರಕ್ ಋಣ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲಗಳು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲಕೆ್ಕ ಹೆ ರ್ಗೆಯರಕೆಗಳು ಆಯವಾಯೇತ್ರ ಸಯಲಗಳು
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ಸೊಂರ್ಚತ್ ನಿಧಿಯ ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಒೊಂದು ಭಾಗವಕೋ ಆಗಿರುವ ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಋಣವು 2015-16ರಲ್ಲಿ 
`1,09,545 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ಷುದುಿ 2019-20ರಲ್ಲಿ `2,20,337 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಾಗಿ ಶಕೋಕ್ಡ 101ರರ್ುು ಹಕಚ್ಾಚಗಿದಕ. 
ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಪಡಕದ ಸಾಲಗಳು 2015-16ರಲ್ಲಿದಿ `13,002 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಿೊಂದ 2019-20ರಲ್ಲಿ 
`13,908 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಾಗಿ ಅೊಂತ್ರ ವರ್ಿ ವಯತ್ಯಯಗಳಕ ೊಂದಿಗಕ ಶಕೋಕ್ಡ ಏಳರರ್ುು ಅಧಿಕ್ವಾಗಿದಕ. ಆದರಕ 
2019-20ರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿೊಂದಿನ ವರ್ಿಕ್ವೆೊಂತ್ `749 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ುು (ಶಕೋಕ್ಡ ಐದು) ಕ್ಡಿಮಯಾಗಿದಕ.  

2.7.1.1 ಆಯವ್ಾಯದ ಹ  ೂರಗಿನ ಸಯಲಗ ಳ ು 

ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರಗಳು ಮಾಡುವ ಸಾಲಗಳನುು ಭಾರತ್ದ ಸೊಂವಿಧ್ಾನದ ಅನುಚ್ಕಚೋದ 293(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿಯೊಂತಿರಸಲಾಗುತ್ುದಕ. ಸಕ್ಾಿರಿ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಸೊಂಸಕೆಗಳು ಮಾಡುವ ಸಾಲಗಳಿಗಕ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕ್ಾಿರವು ಖಾತ್ರಿ ನಿೋಡುತ್ುದಕ. ಈ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಸೊಂಸಕೆಗಳು ಆಯವಯಯದ ಹಕೊರಗಕ 
ಪರಕ್ಷಕೋಪಿಸಲಾದ ಅನಕೋಕ್ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜ್ನಕಗಳ ಅನುಷಾಾನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು/ಹಣಕ್ಾಸುಸೊಂಸಕೆಗಳ ಮೊಲಕ್ 
ಸಾಲಗಳನುು ಪಡಕಯುತ್ುವಕ. ಈ ರಿೋತಿ ಪಡಕದ ಸಾಲಗಳು ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ ‘ಆಯವಯಯದ ಹಕೊರಗಿನ 
ಸಾಲ’ಗಳಕೊಂದು ಕ್ರಕಯಲಪಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರದ ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವತ್ಿನಕಯಾಗುತ್ುವಕ. ರಾಜ್ಯ 
ಸಕ್ಾಿರವು ಈ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಸೊಂಸಕೆಗಳು ಪಡಕದ ಸಾಲವನುು ಬಡಿಿಯೊಂದಿಗಕ ಬೊಂಡವಾಳ 
ಲಕಕ್ೆದಡಿ ನಿಯತ್ ಆಯವಯಯ ಅವಕ್ಾಶದಲ್ಲಿ ಮರುರಾವತಿ ಮಾಡುತ್ುದಕ. 

2019-20ರಲ್ಲಿ `39,599 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳ ಬೊಂಡವಾಳ ವಕಚ್ಚವು ಆಯವಯಯದ ಹಕೊರಗಿನ ಸಾಲಗಳ ಅಸಲ್ಲನ 
ಮರುರಾವತಿ `1,194.23 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳನುು ಒಳಗಕೊೊಂಡಿದಕ. ಕ ೂೀಷ್ು ಕ-2.32ರಲ್ಲಿ 2019-20ರ ಅೊಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಸೊಂಸಾೆವಾರು ಸಾಲದ ಸಿೆತಿಯನುು ನಿೋಡಲಾಗಿದಕ. 

ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.32: ಸಂಸಯಥವಯರು ಆಯವ್ಾಯದ ಹ  ೂರಗಿನ ಸಯಲಗ ಳ ಸ್ಥತಿ 
(`ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 

ಕ ಂ ಪ್ನಿ/ನಿಗಮ/ಮಂ ಡಳಿ 

ಬ ಯಕ ಯಿ ರುವ್ 

ಆಯವ್ ಾಯ ದ 
ಹ ೂರಗಿನ ಸಯಲಗ ಳು 

2019-

20ರ ಲಿನಿ 
ಸಯಲಗಳು 

2019-20ರ ಲಿಿ ಮ ರು 
ಪಯವ್ತಿಗ ಳು ಅಂ ತಿಮ 

ಶಲುೆ ಅಸ ಲು ಬ ಡ್ಡಿ 
ಕ ೃ ಷ್ಣ ಭ ಯಗ ಾ ಜ್ ಲ ನಿಗಮ 7,086.95 1,505.49 193.04 668.92 8,399.40 

ಕ ನಯವಟ್ಕ ನಿೀರಯ ವ್ರಿ ನಿಗಮ ನಿಯ ಮಿ ತ್ 2,988.83 1,265.00 520.92 272.61 3,732.91 

ಕ ನಯವಟ್ಕ ರಸ ು ಅಭಿ ವ್ೃ ದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿ ಯಮಿತ್ 114.14 1.00 14.50 12.11 100.64 

ರಯಜಿ ೀವ್ ಗಯಂ ಧಿ ಗಯರ ಮಿೀಣ ವ್ಸ ತಿ ನಿ ಗಮ 

ನಿಯಮಿ ತ್ 
892.18 400.00 159.12 78.16 1,133.06 

ಕ ನಯವಟ್ಕ ರಯಜ್ ಾ ಪ ೂಲಿ ೀ ಸ್ ವ್ ಸತಿ ಮತ್ುು 
ಮೂ ಲಸೌಕ ಯ ವ ಅಭಿ ವ್ೃ ದ್ಧದ ನಿಗಮನಿ ಯಮಿತ್ 

5.39 --- 3.08 0.41 2.31 

ಕ ಯವ ೀರಿ ನಿ ೀರಯ ವ್ರಿ ನಿಗ ಮ ನಿ ಯ ಮಿತ್ 2,235.00 500.00 50.00 194.70 2,685.00 

ವಿಶ ವೀಶ ವ ರಯ ಾ ಜ್ ಲ ನಿಗಮ ನಿಯ ಮಿತ್ 1,539.07 764.00 253.57 156.84 2,049.50 

ಒಟ್ುು 14,861.56 4,435.49 1,194.23 1,383.75 18,102.82 

ರಾಜ್ಯದ ಆಯವಯಯದ ಹಕೊರಗಿನ ಸಾಲಗಳನೊು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಿ 2020ರ ಅೊಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ುು 
ಜ್ವಾಬಾಿರಿಗಳು `3,37,520 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ಷುದಕ. ವರ್ಿದ ಕ್ಕೊನಕಗಕ ರಾಒಆೊಂಉಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ವ ಇರುವ 
ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕಗಳ (ಆಯವಯಯದ ಹಕೊರಗಿನ ಸಾಲಗಳನೊು ಒಳಗಕೊೊಂಡೊಂತಕ) ದರವು ಶಕೋಕ್ಡ 
19.86ರರ್ಷುದಕ. 
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2.7.2 ವಿತಿುೀ ಯ ಕ ೂರತ ಯ ಸ ಂಯ ೀಜ್ನ  ಮತ್ು ು ಅದರ ಪ್ೂರ ೈಕ ಯ ವಿಧ್ಯನ 
ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.33ರಲಿಿ ಬಿೊಂಬಿಸಿದೊಂತಕ ವಿತಿುೋಯ ಕ್ಕೊರತಕಯ ಪೊರಕೈಕ್ಕಯು ಸೊಂಯೋಜಿತ್ ಬದಲಾವಣಕಗಕ 
ಒಳಗಾಗಿದಕ ಮತ್ುು 2019-20ನಕೋ ವರ್ಿದ ಸಿೆತಿಯನೊು ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.34ರಲ್ಲಿ ತಕೊೋರಿಸಿದಕ. ರಾಜ್ಯವು ತ್ನು 
ಆದಾಯ ಮತ್ುು ಋಣಕೋತ್ರ ಸಿೋಿಕ್ೃತಿಗಳನುು ಮಿೋರಿದ ತ್ನು ನಿಧಿ ಅಗತ್ಯತಕಯನುು ಭರಿಸಲು ವಿವಿಧ 
ಸಾಲಗಳ ಮೊರಕ ಹಕೊೋಗುವುದನುು ವಿತಿುೋಯ ಕ್ಕೊರತಕಯ ಕ್ುಸಿತ್ವು ತಕೊೋರಿಸಿದಕ. ನಕ್ಷ  2.17ರಲಿಿ 
ಸಾಲಗಳ ಅೊಂಶವಾರು ಪರವೃತಿುಯನುು ತಕೊೋರಿಸಲಾಗಿದಕ. 

ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.33: ವಿತಿುೀ ಯ ಕ ೂರತ ಯ ಭಯಗಗಳ ು ಮತ್ು ು ಅದರ ಪ್ೂರ ೈಕ ಯ ವಿಧ್ಯನಗಳ ು 
(` ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 

ವಿವ್ರಗ ಳ ು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಆರ್ಥವಕ ಕ ೂರತ ಯ ಸಂ ಯೀಜ್ನ   -19,169 -28,664 -31,101 -38,442 -38,166 

1 ರಾಜ್ಸಿ ಹಕಚ್ಚಳ 1,789 1,293 4,518 679 1,185 

2 ನಿವಿಳ ಬೊಂಡವಾಳ ವಕಚ್ಚ 20,361 28,123 30,663 34,665 35,485 

3 ನಿವಿಳ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುೊಂಗಡಗಳು 597 1,834 4,956 4,456 3,866 

ಆರ್ಥವಕ ಕ ೂರ ತ ಯ ನ ುು ತ್ು ಂಬಿ ದ ರಿೀತಿ* 
1 ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳು 14,914 24,026 17,348 32,183 42,499 

2 ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಸಾಲಗಳು 321 791 761 103 -749 

3 ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಏಫ್ಗಕ ನಿೋಡಿದ ವಿಶಕೋರ್ 
ಭದರತಕಗಳು 

1,563 -1,573 -1,573 -1,595 -1,628 

4 ಹಣಕ್ಾಸು ಸೊಂಸಕೆಗಳಿೊಂದ ಸಾಲಗಳು 164 491 316 141 156 

5 ಸಣಣ ಉಳಿತಾಯಗಳು, ಭವಿರ್ಯನಿಧಿ, 
ಮುೊಂತಾದವುಗಳು 

2,086 2,657 2,812 3,292 4,156 

6 ಠಕೋವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ಮುೊಂಗಡಗಳು 284 3,041 1,833 3,068 3,174 

7 ಅಮಾನತ್ುು ಮತ್ುು ಇತ್ರಕ 990 491 -1,509 -6,087 -1,364 

8 ಇರಸಾಲುಗಳು -17 -38 -76 -40 -347 

9 ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಗಳು 2,081 6,013 3,019 3,197 4,728 

10 ಒಟಯ ುರ  ಕ ೂರತ  22,386 35,899 22,931 34,262 50,625 

11 ನಗದು ಶಲ್ಲೆನಲ್ಲ ಿಏರಿಕ್ಕ/ಇಳಿಕ್ಕ -3,217 -7,235 8,170 4,180 -12,459 

12 ಒಟಯ ುರ  ವಿತಿುೀಯ ಕ ೂರತ  19,169 28,664 31,101 38,442 38,166 

*ಈ ಎಲಿ ಅೊಂಕ್ವಗಳು ಪರಸಕ್ು ವರ್ಿದ ನಿವಿಳ ವಿತ್ರಣಕಗಳು/ಹಕೊರ ಹರಿವುಗಳು       ಆಕ್ರ: ಹಣಕ್ಾಸುಲಕಕ್ೆಗಳು 
ಕ ೂೀ ಷ್ುಕ-2.34: 2019-20ರಲಿಿ ವಿತಿುೀ ಯ ಕ ೂರತ ಯ ಭಯಗಗ ಳ ಪ್ೂರ ೈಕ ಯ ಸ್ವೀ ಕೃ ತಿಗ ಳ ಮ ತ್ುು ವಿತ್ರಣ ಗಳ ಭಯಗಗ ಳು 

(`ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 

ವಿವ್ ರಗಳು ಸ್ವೀಕ ೃ ತಿಗಳು ವಿತ್ರಣ  ಗ ಳು ನಿವ್ವಳ 

1 ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳು 48,499 6,000 42,499 

2 ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಸಾಲಗಳು 675 1,424 -749 

3 ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ಗಕ ನಿೋಡಿದ ವಿಶಕೋರ್ ಭದರತಕಗಳು - 1,628 -1,628 

4 ಆರ್ಬಿಐನಿೊಂದ ಮಾಗಕೊೋಿರಾಯ ಮುೊಂಗಡಗಳು 310 310 - 

5 ಹಣಕ್ಾಸು ಸೊಂಸಕೆಗಳಿೊಂದ ಸಾಲಗಳು 974 818 156 

6 ಸಣಣ ಉಳಿತಾಯಗಳು, ಭವಿರ್ಯನಿಧಿ ಮುೊಂತಾದವುಗಳು 8,331 4,175 4,156 

7 ಠಕೋವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ಮುೊಂಗಡಗಳು 60,643 57,469 3,174 

8 ಅಮಾನತ್ುು ಮತ್ುು ಸೊಂಕ್ವೋಣಿ 1,77,493 1,78,857 -1,364 

9 ಇರಸಾಲುಗಳು 46 393 -347 

10 ಮಿೋಸಲುನಿಧಿ 9,126 4,398 4,728 

11 ಒಟಯುರ ಕ ೂ ರತ  3,06,097 2,55,472 50,625 

12 ನಗದು ಶಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಏರಿಕ್ಕ/ಇಳಿಕ್ಕ 22,004 34,463 -12,459 

13 ಒಟಯುರ  ವಿತಿು ೀಯ ಕ  ೂರತ  3,28,101 2,89,935 38,166 



ಅಧ್ಾಯಯ-೨: ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕ್ಾಸು ವಯವಹಾರಗಳು 

69 

                   ನಕ್ಷ -2.17: ಅಂಶ ವಯರು ಋಣ ಪ್ರವ್ೃತಿುಗಳು 

(` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

 

ರಾಜ್ಯವು 2004-05ರಿೊಂದಲಕೋ ರಾಜ್ಸಿ ಹಕಚ್ಚಳವನುು ಸಾಧಿಸಿದುಿ, ರಾಜ್ಸಿ ಲಕಕ್ೆದಲ್ಲಿನ ಹಕಚ್ಚಳ, ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು 
ಸಾಲಗಳು, ಕ್ಕೋೊಂದರ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಸಾಲ ಇತಾಯದಿಗಳು ಬೊಂಡವಾಳ ವಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಳಕ್ಕಯಾಗಿವಕ. 2019-

20ರಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಾಸು ಸೊಂಸಕೆಗಳಿೊಂದ ಸಾಲ, ಸಣಣ ಉಳಿತಾಯ, ಭವಿರ್ಯನಿಧಿ ಇತಾಯದಿ, ಠಕೋವಣಿಗಳು ಮತ್ುು 
ಮುೊಂಗಡಗಳು, ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚ್ಕಕ್ುೆಗಳು ಮತ್ುು ಬಿಲುಿಗಳ 
ವಯವಹಾರಗಳನಕೊುಳಗಕೊೊಂಡ ಅಮಾನತ್ುು ಮತ್ುು ಇತ್ರಕ ಶಲುೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿೊಂದಿನ ವರ್ಿಕ್ವೆೊಂತ್ ಹಕಚ್ಚಳವಾಗಿದಕ. 
ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಪಡಕದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ್ಕಯಾಗಿದಕ. ಒಟ್ುು `42,499 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು 
ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ `30,040 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ುು ಮೊತ್ುವನುು ಮಾತ್ರ ವಿತಿುೋಯ ಕ್ಕೊರತಕಯನುು ತ್ುೊಂಬಲು 
ಬಳಸಿಕ್ಕೊೊಂಡಿದುಿ ಉಳಿದ `12,459 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ನಗದು ಶಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದಕ. 

2.7.3  ಋ ಣ ಚಿತ್ರಣ : ಅವ್ಧಿ ಪ್ೂಣವತ  ಮತ್ು ು ಮರುಪಯವ್ತಿ 

ಸಾಲಗಳ ಅವಧಿ ಪೊಣಿತಕ ಮತ್ುು ಮರುರಾವತಿಯ ರ್ಚತ್ರಣವು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ಮರುರಾವತಿಯ 

ಅಥವ ಋಣಸಕೋವಕಯ ಬದಿತಕಯನುು ಸೊರ್ಚಸುತ್ುದಕ. ಸಾವಿಜ್ನಿಕ್ ಋಣದ ಅವಧಿ ಪೊಣಿತಕಯ 

ರ್ಚತ್ರಣವನುುಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.35ರಲಿಿ ತಕೊೋರಿಸಲಾಗಿದಕ. 
 

 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳು 14,914 24,026 17,348 32,183 42,499

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದಿಂದ ಸಾಲಗಳು 321 791 761 103 -749

ಎನ ಎಸ ಎಫ ಎಫ ಗಟ ನೀಡಿದ  
ವಿಶಟೀಷ ಭದರತಟಗಳು 1,563 -1,573 -1,573 -1,595 -1,628

ಹಣರ್ಾಸು  ಸಿಂಸಟೆಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳು 164 491 316 141 156

ಸಣಣ ಉಳತಾಯಗಳು, ಪಿಎಫ 
ಮುಿಂತಾದವುಗಳು 2,086 2,657 2,812 3,292 4,156

ಠಟೀವಣಿಗಳು ಮತುು  ಮುಿಂಗಡಗಳು 284 3,041 1,833 3,068 3,174

ಅಮಾನತುು ಮತುು ಸಿಂಕೀಣಾ 990 491 -1,509 -6,087 -1,364

ಇರಸಾಲುಗಳು -17 -38 -76 -40 -347

ಮೀಸಲು ನಧಿ 2,081 6,013 3,019 3,197 4,728

ನಗದು ಶಿಲ್ಕಿನಲ್ಕಿ  ಏರಿರ್ಟ/ಇಳರ್ಟ -3,217 -7,235 8,170 4,180 -12,459

ಒಟ್ಾೆರಟ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಟೊರತಟ 19,169 28,664 31,101 38,442 38,166
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ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.35: ಸಯವ್ವಜ್ನಿಕ ಋಣ ದ ಅವ್ಧಿ ಪ್ೂಣವತ ಯ ಚಿತ್ರಣ 

(` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಅವ್ಧಿ ಪ್ೂಣವಗ ೂ ಳ ುಿ ವ್ 

ವ್ಷ್ವ 
ಅವ್ಧಿ 

ಮೊತ್ು ಒಟ್ು ು ಸಯ ವ್ವಜ್ನಿ ಕ ಋಣದ 
ಶ ೀಕಡಯವಯರು ಆಂ ತ್ರಿಕ 

ಋಣ 

ಭಯರತ್ ಸಕಯವ ರದ್ಧಂದ ಸಯ ಲಗ ಳ ು ಮತ್ು ು 
ಮು ಂಗ ಡಗ ಳು ಒಟ್ು ು 

2020-21ರ ೂಳ ಗ  0-1 ವರ್ಿ 9,379.96 694.53 10,074.49 4.30 

2021-22 ಮತ್ು ು 2022-
23ರ ನ ಡು ವ  

2-3 

ವರ್ಿಗಳು 
25,175.21 1,390.82 26,566.03 11.34 

2023-24 ಮತ್ು ು 2024-
25ರ ನ ಡು ವ  

4-5 

ವರ್ಿಗಳು 
38,332.71 1,052.32 39,385.03 16.82 

2025-26 ಮತ್ು ು 2026-
27ರ ನ ಡು ವ  

5-6 

ವರ್ಿಗಳು 
51,456.69 456.29 51,912.98 22.16 

2027-28 ಮತ್ು ು 2028-
29ರ ನ ಡು ವ  

6-7 

ವರ್ಿಗಳು 
57,148.57 316.29 57,464.86 24.53 

2029-30ರ ನ ಂತ್ ರ ೭ ವರ್ಿಗಳ 
ಮೋಲಕ 

38,843.78 9,998.25 48,842.03 20.85 

ಒಟ್ು ು  2,20,336.92 13,908.50 2,34,245.42 - 

31 ಮಯರ್ಚಷ 2020 ರಲಿಿದಿಿಂತೆ̀ 2,34,245.42 ಕ ೆೇಟಿ ಬಯಕ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣದಲಿಿ, 
ಶೆೇಕ್ಡಯ 46.69ರರ್ುಾ (`1,09,377.84 ಕ ೆೇಟಿ) 5-7 ವರ್ಷಗಳ ಮತ್ುಿ ಶೆೇಕ್ಡಯ 20.85 ರರ್ುಾ 
(`48,842.03 ಕ ೆೇಟಿ) ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಅವಧಿ ಪ್ ಣಷತೆಯ ಶೆರೇಿಗ ೆಸೆೇರದೆ ಎಿಂದು 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣದ ಅವಧಿ ಪ್ ಣಷತೆಯ ವಿವರವು ಸ ಚಿಸುವುದರೆ ಿಂದಿಗೆ ಇದು ಸಮೇಪ್ದಲಿಿ 
ವಿಮೊೇಚ್ನಯ ಒತ್ಿಡವಿಲಿದಿರುವುದನುು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. 

2.8 ಋಣ ಸಹಿಷ್ುುತೆಯ ವಿಶೆೀಿಷ್ಣೆ  

ಪ್ರಸಕ್ಿ ಸಿಂದಭ್ಷದಲಿಿ ರಯಜ್ಾವು ತ್ನು ಋಣವನುು ಪ್ರಸುಿತ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ವಿರ್ಾದಲಿಿ ಪ್ ರೆೈಸುವ ಸಿೂತ್ತಯಲಿಿದಿರೆ 
ಸಯಲವನುು ಸಹರ್ುುವಿೆಂದು ಪ್ರಗಿಸಲಯಗುತ್ಿದೆ. ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲದ ಪ್ರಮಯಣವಲಿದೆ, ರಯಜ್ಾದ 
ಋಣ ಸಹರ್ುುತೆಯನುು ನಿಧಷರಸುವ ವಿವಿಧ ಸ ಚ್ಕ್ಗಳನುು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟಸುವುದು ಮುಖಾವಯಗಿದೆ. ಅದಕೆಕ 
ಅನುಗುಣವಯಗಿ ಋಣ ಸಹರ್ುುತ ೆ ಸ ಚ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಯಲವನುು ಕಯಲಕಯಲಕಕೆ ಅಸಲು ಮತ್ುಿ ಬಡಿಿ 
ಪಯವತ್ತಗಳನುು ಸಿಂದಯಯ ಮಯಡಲು ಅಗತ್ಾವಯದ ಪ್ರಸುಿತ್ ಮತ್ುಿ ನಿಯತ್ ಆದಯಯದ ಮ ಲಗಳಿಿಂದ 
ದರವಾ ಲಭ್ಾತೆಯನುು ಆ ಮ ಲಕ್ ರಯಜ್ಾದ ವಿಶಯವಸಯಹಷತೆಯನುು ಮಯಪ್ನ ಮಯಡಲು ಪ್ರಯತ್ತುಸುತ್ಿವೆ.. 
ಈ ವಿಭಯಗವು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಋಣ ಸಹರ್ುುತೆಯನುು ಋಣ/ರಯಒಆಿಂಉದ ಅನುಪಯತ್, ವಿತ್ತಿೇಯ 
ಕ ೆರತೆ, ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಗಳ ಹೆ ರೆ (ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಬಡಿಿ ಪಯವತ್ತಗಳ ಅನುಪಯತ್ದಿಿಂದ 
ಅಳಯೆಲಯಗುತ್ಿದೆ) ಮತ್ುಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲದ ಅವಧಿ ಮುಕಯಿಯದ ವಿವರಗಳ ಮ ಲಕ್ 
ನಿಣಷಯಸುತ್ಿದೆ. 

2015-16 ರಿಂದ ಪಯರರಿಂಭ್ವಯಗುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಸ ಚ್ಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಯರ ರಯಜ್ಾದ ಋಣ 
ಸಹರ್ುುತೆಯನುುಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.36ರಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.36: ಋಣ ಸಹಿಷ್ುುತೆಯಸ ಚ್ಕಗ್ಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತಿುಗ್ಳು 
ಋಣ ಸಹಷ್ು ಣತ  ಸೂ ಚ್ಕಗ ಳ ು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಬಯಕಯಿರು ವ್ ಸಯ ವ್ವಜ್ನಿ ಕ ಋಣ* (` ಕ ೂೀಟಿಗ ಳ ಲಿಿ) 1,22,547 1,46,283 1,63,136 1,93,966 2,34,245 

ಬಯಕಯಿರು ವ್ ಸಯ ವ್ವಜ್ನಿ ಕ ಋಣದ ವ್ೃ ದ್ಧಿ ಯ ದರ (ಶ ತಯ ಂಶ ವಯಗಿ) 16.06 19.37 11.52 18.90 20.77 

ರಯಒಆಂಉ (` ಕ ೂೀಟಿಗ ಳ ಲಿಿ) 10,45,168 12,09,136 13,57,579 15,44,399 16,99,115 

ರಯಒಆಂಉ ದ ವ್ೃ ದ್ಧಿಯ ದರ (ಶ ೀಕ ಡ) 14.36 15.69 12.28 13.76 10.02 

ಋಣ/ರಯಒಆಂಉ (ಶ ೀಕ ಡ) 11.73 12.10 12.02 12.56 13.79 

ವಿತಿುೀಯ ಕ ೂರತ /ರಯಒಆಂಉ (ಶ ೀಕ ಡ) 1.83 2.37 2.29 2.49 2.25 

ಬಡ್ಡಿ ಪಯವ್ತಿ (ಶ ೀಕ ಡ) 11,343 12,850 14,973 16,614 19,903 

ಬಯಕಯಿರು ವ್ ಸಯ ವ್ವಜ್ನಿ ಕ ಋಣದ ಮ ೀಲಿ ನ ಸರಯ ಸರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಶ ೀಕಡ) 9.94 9.56 9.68 9.30 9.30 

ರಯಜ್ಸವ ಸ್ವ ೀಕೃ ತಿಗ ಳಿಗ  ಬಡ್ಡಿ ಪಯವ್ತಿ ಗ ಳ ಅನ ು ಪಯತ್ 9.55 9.65 10.18 10.07 11.34 

ಋಣ ಸ್ವ ೀಕೃ ತಿಗ ಳಿಗ  ಋಣ ಮರು ಪಯವ್ತಿ ಯ ಶ ೀಕಡ 19.50 23.82 32.92 26.44 20.17 

ರಯಜ್ಾಕ ೆ ಲಭ್ಾ ವಿರು ವ್ ನಿ ವ್ವಳ ಋಣ# (`ಕ ೂೀಟಿಗ ಳ ಲಿಿ) 8,060 13,609 5,005 17,766 24,510 

ಋಣ ಸ್ವ ೀಕೃ ತಿಗ ಳಿಗ  ಶ ೀಕಡಯವಯರಯಗಿ ಲಭ್ ಾವಿ ರು ವ್ ನಿ ವ್ವಳ ಋಣ(ಶ ೀಕಡ) 38.25 43.68 19.92 42.39 48.57 

ಋಣ ಸ್ಥರಿೀಕರಣ (ಪ್ರಮಯಣಹರವ್ು25 + ಪಯರಥ ಮಿಕ ಕ ೂರತ ) -2,409 -6,847 - 11,886 - 13,177 -16,576 

ಮ ಲ: ಹಣಕಯಸು ಖಯತಗೆಳು 
* ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ವೆಿಂದರೆ 6003-ಆಿಂತ್ರಕ್ ಋಣ ಮತ್ುಿ 6004- ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ 
ಮುಿಂಗಡಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಒಟ್ುಾ ಮೊತ್ಿ. 

# ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರಕೆಕ ಲಭ್ಾವಿರುವ ನಿವವಳ ಋಣವನುು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಸಯಲ ಮರುಪಯವತ್ತ ಮತ್ುಿ ಬಡಿ ಿಪಯವತ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇರದ 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಯಿಂದು ಲೆಕ್ಕಹಯಕ್ಲಯಗುತ್ಿದೆ.  

ಋಣ ಸಹರ್ುುತೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ೧೪ನೆೇ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದ ಹಣಕಯಸಿನ 
ಬಲವಧಷನೆಯ ಮಯಗಷಸ ಚಿಯು ಕೆಳಗಿನ ಗುರಗಳನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ೆ- 

 ಋಣ - ರಯಒಆಿಂಉದ ಅನುಪಯತ್ವು ಶೆೇಕ್ಡಯ 26.22 ಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯರಬೆೇಕ್ು; 
 ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ವಿತ್ತಿೇಯ ಕ ೆರತಯೆ ಅನುಪಯತ್ವು ಶೆೇಕ್ಡಯ 3.25 ಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯರಬೆೇಕ್ು 

ಮತ್ುಿ 
 ರಾಜ್ಸಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿಗಳಿಗಕ ಬಡಿಿರಾವತಿಯ ಅನುರಾತ್ವು ಶೆೇಕ್ಡಯ 9.15 ಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯರಬೆೇಕ್ು. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-2.3೬ರಲಿಿ ತೆ ೇರಸಲಯದ 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರವರೆಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ 
ವಿಶೆಿೇರ್ರ್ೆಯಿಂದ ಕಳೆಗಿನ ಅಿಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ 

 ಋಣ/ರಯಒಆಿಂಉದ ಅನುಪಯತ್ವು ಸಿೂರವಯಗಿದ ೆ ಮತ್ುಿ ಹದಿನಯಲಕನೆಯ ಹಣಕಯಸು 
ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 26.22 ಕ್ರಕಿಂತ್ಲ  ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ಋಣ 
ಪ್ರಮಯಣವು ಕೆಎಫ ಆರ್ ಎಯಲಿಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 25.00ರ ಮತ್ತಗಿಿಂತ್ ಕಳೆಗಿದ;ೆ 

 ರಯಒಆಿಂಉಕಕೆ ವಿತ್ತೇಿಯ ಕ ೆರತಯೆ ಅನುಪಯತ್ವು ಸಿೂರವಯಗಿದೆ ಮತ್ುಿ 2015-16 ರಿಂದ 
2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 14ನಯೆ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 
3.25 ಕ್ರಕಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಯಗಿದೆ; 

 ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಬಡಿ ಿಪಯವತ್ತಯ ಹೆ ರೆಯು ೧೪ನಕೋಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸು 
ಮಯಡಿದ ಪ್ರಮಯಣಕ್ರಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಬಡಿಿ 
ಪಯವತ್ತ/ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳ ಅನುಪಯತ್ವು ೧೪ನಕೋ ಹಣಕಯಸು ಆಯೇಗವು ಶಿಫಯರಸು 
ಮಯಡಿದ ಶೆೇಕ್ಡಯ 8.62 ರಿಂದ 9.15 ಕೆಕ ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ 9.55 ರಿಂದ 11.34 ರ ನಡುವ ೆಇದಿಿತ್ು; 

 

                                                           
25 ಋಣಭಯರದ ಶತಯಿಂಶವಯಗಿ ಬಡಿಿದರವು ಪ್ರಮಯಣ ಹರವು ಎನಿಸುತ್ಿದೆ.ಬಡಿಿ ಹರವು ರಯಒಆಿಂಉದ ವೃದಿಿಯ ದರ 

ಮತ್ುಿ ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಸಯವಷಜ್ಮಕ್ ಋಣದ ಮೇಲಿನ ಸರಯಸರ ಬಡಿಯಿ ದರದ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸ. 
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 ಬಯಕ್ರ ಇರುವ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣದ ವೃದಿಿಯ ದರವು ರಯಒಆಿಂಉದ ಬೆಳವಿಗೆಗಿಿಂತ್ 
ಹೆಚ್ಯಚಗಿದುಿ, ಇದು ರಯಒಆಿಂಉ ಅನುಪಯತ್ಕ್ರಕಿಂತ್ಹೆಚಿಚನ ಸಯಲವನುು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ; 

 2015-16 ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ 
ಋಣ ಮರುಪಯವತ್ತಯ ಶತಯಿಂಶವು 19.50 ಮತ್ುಿ 32.92 ರ ನಡುವೆ ಇದಿಿತ್ು; 

 ರಯಜ್ಾಕಕೆ ಲಭ್ಾವಿರುವ ನಿವವಳ ಋಣದಲಿಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮುಖಾವಯಗಿ ಆಿಂತ್ರಕ್ ಋಣದ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ತಗಳು 2018-19ರಲಿಿದಿ `40,470 ಕ ೆೇಟಿಯಿಂದ 2019-20ರಲಿಿ `49,784 
ಕ ೆೇಟಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚದಿರಿಂದ ಉಿಂಟ್ಯಗಿದುಿ ಇದು ಕೇೆಿಂದರ ಸರಕಯರದಿಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಸಯಲ ಮತ್ುಿ 
ಮುಿಂಗಡಗಳಲಿಿನ ಇಳಿಕಯೆಿಂದಯಗಿ ಉತಯರಗ ೆಿಂಡಿದೆ; ಮತ್ುಿ 

 ಋಣ ಪ್ರಮಯಣ ಹರವು ಮತ್ುಿ ಪಯರಥಮಕ್ ಕ ೆರತಯೆು ಋರ್ಯತ್ೂಕ್ ಮೊತ್ಿವನುು 
ತೆ ೇರಸಿರುವುದು ಅಸಿೂರ ಸಯಲದತ್ಿಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನುು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದ.ೆ 

2.8.1 ಸಾಲದ ಮೊತ್ುಗ್ಳ ಬಳಕೆ 
ಸಯಲಗಳಿಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಮೊತಿ್ಗಳನುು ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಬಿಂಡವಯಳ ಸೃಜ್ನೆ ಹಯಗ  ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಚ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆಳಿಗ ೆ ಮಯತ್ರ ಬಳಸಬೆೇಕ್ು. ವತ್ಷಮಯನ ವೆಚ್ಚಕೆಕ ಹಯಗ  ಬಯಕ್ರ ಉಳಿದ ಸಯಲಗಳ ಬಡಿಿ 
ಮರುಪಯವತ್ತಗೆ ಸಯಲದ ಮ ಲಕ್ ಪ್ಡೆದ ಮೊತ್ಿವನುು ಬಳಸುವುದು ಸಹರ್ುುತೆಯಲಿ. ೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ 
೨೦೧೯-೨೦ರವರೆಗಿನ ಸಯಲಗಳ ಮ ಲಕ್ ಪ್ಡೆದ ಮೊತಿ್ಗಳ ಬಳಕಯೆನುು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-೨.೩೭ರಲ್ಲಿ 
ವಿವರಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-೨.೩೭: ಸಾಲಗ್ಳ ಮ ಲಕ ಪ್ಡೆದ ಮೊತ್ುಗ್ಳ ಬಳಕ ೆ
(` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕ ರ.ಸಂ ವ್ಷ್ವ ದವಿ ವ್ರ ೨೦೧ ೫-೧೬ ೨೦೧೬-೧೭ ೨೦೧೭-೧೮ ೨೦೧ ೮-೧೯ ೨೦೧ ೯-೨ ೦ 
೧ ಒಟ್ುು ಪಡಕದ ಸಾಲ ೨೧,೦೭೨ ೩೧,೧೫೬ ೨೫,೧೨೨ ೪೧,೯೧೪ ೫೦,೪೫೯ 

೨ ಹಿೊಂದಕ ಪಡಕದ ಸಾಲದ (ಅಸಲು) 
ಮರುರಾವತಿ 

೪,೧೧೦ ೭,೪೨೦ ೯,೨೬೯ ೧೧,೦೮೩ ೧೦,೧೮೦ 

೩ ನಿವಿಳ ಬೊಂಡವಾಳ ವಕಚ್ಚ ೨೦,೩೬೧ ೨೮.೧೨೩ ೩೦,೬೬೩ ೩೪,೬೬೫ ೩೫,೪೮೫ 
೪ ನಿವಿಳ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು 

ಮುೊಂಗಡಗಳು 
೫೯೭ ೧,೮೩೪ ೪,೯೫೬ ೪,೪೫೬ ೩,೮೬೬ 

೫ ಸಯಲಗಳ ಮ ಲಕ್ ಪ್ಡೆದ 
ಮೊತ್ಗಿಳ ನಿವವಳ ಉಳಿಕೆ 

-3,996 -6,221 -೧೮,೭೬೬ -೮,೨೯೦ ೯೨೮ 

ಮೇಲಿನ ಕ ೆೇರ್ಾಕ್ದಿಿಂದ, ೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರವರೆಗಿನ ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವನುು (ಸಯಲ ಮತ್ುಿ 
ಮುಿಂಗಡಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡು) ಭ್ರಸಲು ಪ್ಡೆದ ಸಯಲ ಅಪ್ಯಯಷಪ್ಿವಯಗಿರುವುದನುು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಿ, ಪ್ಡೆದ ಸಯಲದ ಮೊತ್ಿವು ಬಿಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ ಭ್ರಸುವಲಿಿ ಪ್ಯಯಷಪ್ಿವಯಗಿತ್ುಿ. ಇದು 
ಸಕಯಷರವು ಅಗತ್ಾಕ್ರಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ುಚ ಮೊತ್ಿದ ಸಯಲವನುು ಪ್ಡೆಯಲಯಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುು ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ. 

2.8.2 ಖ್ಯತ್ರಿಗಳ ಸ್ಥತಿ-ಸಯಂದ ಭಿವಕ ಜ್ವಯಬಯದರಿಗಳು 
ಸಕ್ಾಿರವು ಖಾತ್ರಿ ನಿೋಡಿದ ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲ ತಿೋರಿಸದಿದಿ ಪರಸೊಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ 
ಸಾೊಂದಭಿಿಕ್ ಜ್ವಾಬಾಿರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ುವಕ. ಯಾವುದಕೋ ವರ್ಿದ ಏಪಿರಲ್ ತಿೊಂಗಳ ಒೊಂದರೊಂದು 
ಇದಿೊಂತಕ ಸಕ್ಾಿರವು ನಿೋಡಿದ ಖಾತ್ರಿ ಶಲುೆ ಎರಡನಕೋ ಹಿೊಂದಿನ ವರ್ಿದ ರಾಜ್ಸಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿಗಳ ಶಕೋಕ್ಡ 
80ರರ್ುನುು ಮಿೋರಬಾರದಕೊಂದು ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ಖಾತ್ರಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಮಿತಿಯ ಕ್ಾಯಿದಕ 1999 ವಿಧಿಸುತ್ುದಕ. 
ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.3೮ರಲಿಿ ಹಿೊಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಗಿದಕ.  
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ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.3೮: ರಯಜ್ಾಸ ಕಯವರವ್ು ನಿೀಡ್ಡದ ಖ್ಯತ್ರಿಗಳು 
(` ಕ ೂೀಟಿಗ ಳ ಲಿಿ) 

ಖ್ಯತ್ರಿಗಳು 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ವ್ಷ್ವ ದ ೩ ೧ ಮ ಯರ್ಚ ವ ಕ  ೂನ ಗ  ಖ್ಯತ್ ರಿ 
ನಿೀಡ್ಡ ದ ಗರಿ ಷ್ಠ ಮೊತ್ು 

18,358 21,115 24,025 30,719 35,694 

ವ್ಷ್ವ ದ ಕ  ೂನ ಗ  ಬ ಡ್ಡಿ ಯನುು ಒಳ ಗ ೂ ಂ ಡು 
ಬ ಯಕ ಯಿ ರುವ್ ಖ್ಯತ್ ರಿಗಳ ಮೊತ್ು 

13,324 15,392 18,416 24,091 26,830 

ಆಕ್ರ: ಹಣಕಯಸು ಖಯತಗೆಳು 

ಪರತಿವರ್ಿ ಏಪಿರಲ್ ಒೊಂದರೊಂದು ಬಾಕ್ವ ಇರುವ ಖಾತ್ರಿಗಳ ಮೊತ್ುವು ನಿಗದಿತ್ ಮಿತಿಯಳಗಕ ಇದಕ. 
2019-20ರ ಅೊಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ವ ಇರುವ `26830 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳು (ಅಸಲು+ಬಡಿಿ) ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ26 

161 ಸೊಂಸಕೆ/ಕ್ೊಂಪನಿಗಳಿಗಕ ನಿೋಡಿದ ಖಾತ್ರಿಗಳನುು ಒಳಗಕೊೊಂಡಿದಕ.  

ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವೊಂತಕ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಪರಕ್ಷಕೋಪಿಸಿದಿ `469.49 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳ ಖಾತ್ರಿ 
ಶುಲೆಕ್ಕೆ ಪರತಿಯಾಗಿ ಕ್ಕೋವಲ `205.21 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊಂದಾಯವಾಗಿತ್ುು. ವಿವಿಧ 
ಸೊಂಸಕೆಗಳು27ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರಕ್ಕೆ ರಾವತಿಸಬಕೋಕ್ಾಗಿದಿ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆದಲ್ಲಿ ಸೊಂದಾಯವಾದ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆವು 
ಸೊಂಸಕೆಗಳಿಗಕ ಸಹಾಯಧನ/ಸಹಾಯಾನುದಾನ/ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಕೊಂಬಲವಾಗಿ ಪುಸುಕ್ ಹಕೊೊಂದಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದ 
ಮೊತ್ುಗಳನೊು ಒಳಗಕೊೊಂಡಿದಕ.  
ಶಯಸಕಯಿಂಗದ ಮುಿಂದ ೆ ಮಿಂಡಿಸಲಯದ ಮಧಾಮಯವಧಿ ಹಣಕಯಸು ಯೇಜ್ನೆಯಲಿಿ (2016-20) 
ಖಯತ್ರಗಳು ಸಯಿಂದಭಿಷಕ್ ಹೆ ರ್ೆಗಯರಕಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕಕೆ ಕಯರಣವಯಗಿದಿರಿಂದ, ಇತ್ರ ವಿರ್ಯಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ 
ಸಯಲಗಯರರ ಸಯಲಯಹಷತೆ, ಖಯತ್ರಯ ವಯಾಪಿಿಗ ೆಒಳಪ್ಡುವ ಮೊತ್ಿ ಮತ್ುಿ ಸಿಂಭಯವಾ ಅಪಯಯಗಳು, 
ಸಯಲ ಪ್ಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳು, ಸಯಲ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಮಥಷನೆ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಉದೆಿೇಶ, 
ಸಿಂಭ್ವಿಸಬಹುದಯದ ವಿವಿಧ ಬದಿತೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಅಿಂತ್ಹ ಬದಿತೆಗಳ ಸಿಂಭ್ವನಿೇಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, 
ಇತಯಾದಿಗಳನುು ಗಣನೆಗ ೆ ತೆಗದೆುಕೆ ಿಂಡು ಅವುಗಳನುು ಸಯಲದ ಪ್ರಸಯಿಪ್ದಿಂತೆಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಬೆೇಕ್ು 
ಎಿಂದು ಸಕಯಷರವು ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಸಕ್ರರಯ ಖಯತ್ರ ಮೇಸಲು ನಿಧಿ ಮತ್ುಿ ಖಯತ್ರ ಕಯಯಷನಿೇತ್ತಯನುು 
ರ ಪಿಸುವ ಉದೆಿೇಶವು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಪ್ರಗಣನೆಯಲಿಿದೆ. 
ಖಯತ್ರ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಯನುು ನಿವಷಹಸಲು ಮತ್ುಿ ಮುಿಂದುವರಸಲು ಸ ಕ್ಿ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನುು 
ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ಸಮತ್ತಯು (ಜ್ುಲೈೆ 2015) ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದೆ.  
ಖಯತ್ರ ಮೇಸಲು ನಿಧಿಯ ಕಯಯಯಷಚ್ರರ್ೆಗಯಗಿ 2020-21ರ ಆಯವಾಯದಲಿಿ ಸಕಯಷರವು `50.00 
ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಅವಕಯಶವನುು ಕ್ಲಿಪಸಿದೆ. 
 

 

                                                           
26 ನಿೋರಾವರಿ (`16,866 ಕ್ಕೊೋಟಿ), ಸಹಕ್ಾರ (`1,342 ಕ್ಕೊೋಟಿ), ಆರ್ಥಿಕ್ (`1,362 ಕ್ಕೊೋಟಿ), ವಿದುಯತ್ (`4,075 

ಕ್ಕೊೋಟಿ), ವಸತಿ (`2,189 ಕ್ಕೊೋಟಿ), ಸಾರಿಗಕ (`310 ಕ್ಕೊೋಟಿ) ಮತ್ುು ಇತ್ರಕ ವಿಭಾಗಗಳು (`686 ಕ್ಕೊೋಟಿ). 
27ರಾಜಿೋವ್ ಗಾೊಂಧಿ ಗಾರಮಿೋಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ (`10.24 ಕ್ಕೊೋಟಿ), ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ರಸಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 

(`2.54 ಕ್ಕೊೋಟಿ, ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ವಿದುಯತ್ ಕ್ೊಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ (`37.46 ಕ್ಕೊೋಟಿ) ಕ್ೃರ್ಣ ಭಾಗಯ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 
(`12.01 ಕ್ಕೊೋಟಿ), ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ (`18.52 ಕ್ಕೊೋಟಿ), ವಿಶಕಿೋಶಿರಯಯ ಜ್ಲ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತ್ (`10.36 ಕ್ಕೊೋಟಿ), ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕ್ಾರಿ ಮಾರಾಟ್ ಒಕ್ೊೆಟ್ ನಿಯಮಿತ್ (`8.12 ಕ್ಕೊೋಟಿ) ಮತ್ುು 
ಕ್ವಯೋನಿಕ್ಸ ್(`2.03 ಕ್ಕೊೋಟಿ). 
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2.8.2.1 ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆದ ಅಧಯಯನ 
ಕ್ನಯಷಟ್ಕ್ ಸಕಯಷರ ಖಯತ್ರ ಮತ್ತ ಕಯಯಿ ೧೯೯೯ರ ಅನವಯ ವರ್ಷದ ಅಿಂತ್ಾದಲಿಿ ಬಯಕ್ರ ಉಳಿದಿರುವ 
ಖಯತ್ರ ಮೊತ್ಿದ ಕ್ನಿರ್ಾ ಶೆೇಕ್ಡ ಒಿಂದರರ್ುಾ ಮೊತ್ಿವನುು ಖಯತ್ರ ಶುಲಕವಯಗಿ ವಿಧಿಸಬೇೆಕಿೆಂದು ಮತ್ುಿ 
ಅದನುು ಯಯವುದೆೇ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ ಿ ಮನಯು ಮಯಡಲಯಗುವುದಿಲಿ ಎಿಂದು ಸಕಯಷರವು ವಿಧಿಸಿದ.ೆ 
ಸಹಕಯರ, ವಸತ್ತ ಮತ್ುಿ ನಗರಯಭಿವೃದಿಿ ಈ ಮ ರು ಇಲಯಖೆಗಳಿಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ೨೦೧೪-೧೫ರಿಂದ 
೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಖಯತ್ರ ಶುಲಕದ ಬಯಕ್ರ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಮೇಲಿವಚ್ಯರರ್ೆಯ ಸಮೇಕೆ್ಷಯನುು 
ನಡೆಸಲಯಯತ್ು. ಸಮೇಕೆ್ಷಯಲಿಿ ಗಮನಿಸಿದ ಅಿಂಶಗಳನುು ಮುಿಂದಿನ ಕ್ಿಂಡಿಕಗೆಳಲಿಿ ತ್ರಲಯಗಿದೆ. 
 ಖಾತ್ರಿಗ್ಳ ದತಾುಂಶ ಸಂಗ್ರಹವನುು ಪ್ರಿಷ್ೆರಿಸದ್ಧರುವುದು  
ಖಯತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಿಂಪ್ ಣಷ ದತ್ಿಸಿಂಗರಹದ ಅಸಿಿತ್ವವು ಖಯತ್ರಗಳ ಪ್ರರ್ಯಮಕಯರ ಮೇಲಿವಚ್ಯರರ್ೆಗೆ 
ಪ್ ವಯಷಪೆೇಕ್ಷಿತ್ವಯಗಿದೆ. ಪಿಿಂಚ್ಿ, ಸಣು ಉಳಿತಯಯ ನಿದೆೇಷಶನಯಲಯದ ಆಸಿಿ ಹೆ ರ್ೆಗಯರಕೆ 
ಉಸುಿವಯರ ವಿಭಯಗವು (ಎಎಲಎಿಂ) ಖಯತ್ರಗಳ ದತಯಿಿಂಶ ಸಿಂಗರಹವನುು ನಿವಷಹಸುತ್ಿದೆ. ಹಣಕಯಸು 
ಲೆಕ್ಕಗಳ ವಿವರರ್ಯ ಪ್ಟಿಾ ಸಿಂಖಾೆ 9 ಅನುು ತ್ಯಯರಸುವಯಗ ಈ ದತ್ಿಸಿಂಚ್ಯದಿಿಂದ ಮಯಹತ್ತಯನುು 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಯಖೆಗ ೆ ನಿೇಡಲಯಗುತ್ಿದೆ. ಆದರ ೆ ಖಯತ್ರಗಳನುು ಮಿಂಜ್ ರು ಮಯಡುವ ಸಕಯಷರ 
ಆದೆೇಶಗಳನುು ವೆಚ್ಚ ವಿಭಯಗಗಳು ಮತ್ುಿ ಹ ಡಿಕ ೆ ವಿಭಯಗಗಳು ಎಎಲಎಿಂ ವಿಭಯಗಕಕೆ 
ಕ್ಳುಹಸುತ್ತಿಲಿವಯದಿರಿಂದ ದತಯಿಿಂಶ ಸಿಂಗರಹವನುು ಪ್ರರ್ಕರಸಲಯಗಿಲಿ. ಎಎಲಎಿಂ ವಿಭಯಗವು 
ನಿವಷಹಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳಲಿಿ ವರ್ಷವಯರು ರದಯಿದ/ಹಿಂಪ್ಡೆದ/ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಖಯತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ 
ಯಯವುದೆೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರಲಿಲಿ, ಇದು ಎಎಲಎಿಂ ವಿಭಯಗದಲಿಿ ಪ್ ಣಷ ಮತ್ುಿ ಪ್ರರ್ೃತ್ ಮಯಹತ್ತಯ 
ಕ ೆರತಗೆೆ ಕಯರಣವಯಯತ್ು. 
 ಆಸ್ು ಮತ್ು ು ಹ  ೂಣ ಗಯರಿಕ  ಉಸ ುುವಯರಿ (ಎಎಲ್ಸಎಂ) ವಿಭಯಗದ ಕಯಯವ 
ಆಸಿು ಮತ್ುು ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕ ಉಸುುವಾರಿ ವಿಭಾಗ (ಎಎಲ್ಎೊಂ) ವನುು ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ಸಕ್ಾಿರವು 21 ಏಪಿರಲ್ 

2010ರ ದಿನಾೊಂಕ್ದ ಸಕ್ಾಿರಿ ಆದಕೋಶದನಿಯ ಖಾತ್ರಿಗಳು ಸಕೋರಿದೊಂತಕ ಸಕ್ಾಿರಿ ಸಿತ್ುುಗಳು ಮತ್ುು 
ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸಲು ರರ್ಚಸಿತ್ು. ಈ ವಿಭಾಗವು ಹಾನಿ ಸೊಂಭವ ಖಾತ್ರಿಗಳ ವಗಿೋಿಕ್ರಣಕ್ಕೆ 
ಒೊಂದು ಮಾದರಿಯನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸುವ ಜ್ವಾಬಾಿರಿಯನುು ಹಕೊೊಂದಿದಕ. ಈ ಕ್ಾಯಿಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ 
ಹಣಕ್ಾಸು ನಿಯತಾೊಂಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ುು ವಿಶಕೋಿರ್ಷಸಲು ಪರಿಣತಿಯ 

ಅಗತ್ಯವಿದಕ. ಸಕ್ಾಿರವು ಖಾತ್ರಿ ನಿೋಡಿದ ಸಾಲಗಳ ಮರುರಾವತಿಯನುು ಖ್ರ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೊಳುುವುದು 
ಮತ್ುು ಸಾಲಗಾರರು ಸುಸಿುದಾರರಾದ ಸೊಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕ್ಕೈಗಕೊಳುುವುದು ಸಹ 

ಇದರ ಜ್ವಾಬಾಿರಿಯಾಗಿದಕ. ಋಣಸಕೋವಕ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳು ಸೊಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿವರಗಳನುು ಎಎಲ್ಎೊಂ 
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರನುು ನಿದಕೋಿಶಸಲು ಯಾವುದಕೋ ಕ್ಾಯಿ ವಿಧ್ಾನವಿಲಿ. 
ವರ್ಿದಲ್ಲಿ ಹಕೊಸ ಗಾಯರೊಂಟಿ ನಿೋಡುವ ಅೊಂಶವು ವರ್ಿದ ಅೊಂತ್ಯದವರಕಗಕ ಎಎಲ್ಎೊಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 
ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲಿ. ಬಾಕ್ವ ಇರುವ ಅಸಲು ಮತ್ುು ಬಡಿಿ, ವರ್ಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರಾವತಿಗಳು ಮತ್ುು 
ಸಾಲಗಾರರು ವರ್ಿದಲ್ಲಿ ರಾವತಿಸಿದ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆದ ಬಗಕೆ ಹಣಕ್ಾಸು ವಿವರಣಾ ಪಟಿು ಸೊಂಖಕಯ 9ಕ್ಕೆ 
ಮಾಹಿತಿ ಸೊಂಗರಹಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಯತ್ುದ ಭಾಗವಾಗುವವರಕಗೊ ವಿವರಗಳು ಎಎಲ್ಎೊಂ ವಿಭಾಗದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲಿ. ವರ್ಿಕ್ಕೊೆಮಮ ಎಎಲ್ಎೊಂ ನಿದಕೋಿಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ವ ಇರುವ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆ 
ವಿವರಗಳನುು ಕ್ಕೊರೋಢೋಕ್ರಿಸಲಾಗುತ್ುದಕ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖಕಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳನುು 
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲು ಯಾವುದಕೋ ಮೋಲ್ಲಿಚ್ಾರಣಾ ಕ್ಾಯಿ ವಿಧ್ಾನವಿಲಿ. ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಋಣಸಕೋವಕಯಲ್ಲಿ 
ಸುಸಿುಯಾದ ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆವನುು ರಾವತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಕೈಫಲಯವು ವರ್ಿದ ಅೊಂತ್ಯದವರಕಗಕ 
ಎಎಲ್ಎೊಂ ವಿಭಾಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲಿ 
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 ಖ್ಯತ್ರಿ ನಿೀಡ್ಡದ ಸಯಲಗಳ ವಿವ್ರಗಳ ನುು ಒದಗಿಸ ದ್ಧರುವ್ುದು 
26 ಫಕಬರವರಿ 2018ರ ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕಯ ಸಕ್ಾಿರದ ಆದಕೋಶದ ಪರಕ್ಾರ, ಎಲಾಿ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು, 
ಸಹಕ್ಾರಿ ಸೊಂಸಕೆಗಳು, ಮೊಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ುು ನಿಗಮಗಳು ಸಕ್ಾಿರದ ಖಾತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಹಣಕ್ಾಸು ಸೊಂಸಕೆಗಳಿೊಂದ ಪಡಕದ ಸಾಲಗಳು, ಬಾಕ್ವ ಉಳಿದಿರುವ ಖಾತ್ರಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಖಾತ್ರಿ 
ಶುಲೆದ ಬಾಕ್ವ ಮತ್ುು ಖಾತ್ರಿ ವಿಲಕೋಖ್ ಮತ್ುು ಒಪಪೊಂದ ಪತ್ರಗಳಪರತಿಗಳು ಸಕೋರಿದೊಂತಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಇತ್ರ 
ಎಲಿ ವಿವರಗಳನುು ಪರತಿ ವರ್ಿವೂ ಪಿೊಂಚ್ಣಿ, ಸಣಣ ಉಳಿತಾಯ, ನಿದಕೋಿಶನಾಲಯದ ಎಎಲ್ಎೊಂ 
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬಕೋಕ್ಾಗುತ್ುದಕ. ಈ ಎಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನೊು ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕ್ಾಸು ಲಕಕ್ೆಗಳ ಮತ್ುು 
ಆಯವಯಯ ದಸಾುವಕೋಜ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕೋರಿಸಲಾಗುತ್ುದಕ. ಆದರಕ ಇವಾವುದನೊು ಮಾಡಲಾಗುತಿುಲಿ. 
 ಬಯಾಂಕಗ  ತ್ಪಪಸ ಬಹು ದಯಗಿದದ ಹ  ಚ್ುಚ ವ್ರಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಪಯವ್ತಿ - `0.53 ಕ ೂೀ ಟಿ 

ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕ್ಾರಿ ಮಾರಾಟ್ ಒಕ್ೊೆಟ್ ನಿಯಮಿತ್ಕ್ಕೆ (ಕ್ಕಎಸ್ಸಿಒಎೊಂಎಫ್) ಬಾಯೊಂಕ್ರ್ ಆದ 
ಬಾಯೊಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಸೊಂಸಕೆಯ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿದ ಸಾಲಗಳ ಸಾಲಖಾತಕಯಲ್ಲಿ 1 ಏಪಿರಲ್ 2019 

ರೊಂದು `300.00 ಕ್ಕೊೋಟಿ (ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ು) ಯರ್ುು ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ವ ಉಳಿಸಬಕೋಕ್ಕೊಂದು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ುು. ಆದರಕ ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕ್ಾರಿ ಮಾರಾಟ್ ಒಕ್ೊೆಟ್ ನಿಯಮಿತ್ವು ಆ 
ದಿನಾೊಂಕ್ದೊಂದು ಬಾಕ್ವ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ುವು `378.00 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ಷುತ್ುು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಚಿ 
2020ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ್ ಬಾಕ್ವಗಿೊಂತ್ ಹಕರ್ಚಚನ ಮೊತ್ುಕ್ಕೆ ಬಾಯೊಂಕ್ಸ`0.53 ಕ್ಕೊೋಟಿ ಹಕಚ್ುಚವರಿ ಬಡಿಿ ವಿಧಿಸಿದಕ. 
ನಿಗದಿತ್ ಬಾಕ್ವ ಮೊತ್ುವನುು ಕ್ಾಯುಿ ಕ್ಕೊಳುುವಲ್ಲಿ ಬಾಯೊಂಕ್ಸ ವಿಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ರ್ರತ್ುುಗಳನುು 
ರಾಲ್ಲಸದಿರುವುದು ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕ್ಾರಿ ಮಾರಾಟ್ ಒಕ್ೊೆಟ್ ನಿಯಮಿತ್ಕ್ಕೆ ಬಾಯೊಂಕ್ಸ  ಹಕಚ್ುಚವರಿ 
ಬಡಿಿ ವಿಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪಯಿವಸಾನವಾಯಿತ್ು. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ರ್ರತ್ುುಗಳನುು ರಾಲ್ಲಸಿದಿರಕ 
ಇದನುು ತ್ಪಿಪಸಬಹುದಿತ್ುು. 
 ಖ್ಯತ್ರಿ ಶು ಲೆ ಬಯಕಗಳ ನುು ಕಡ್ಡಮ/ಅಧಿಕವಯಗಿ ಹ  ೀ ಳಿರುವ್ುದು 
ಕ್ಕಳಗಿನ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.೩೯) 31 ಮಾರ್ಚಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಇದಿೊಂತಕ ಸೊಂಸಕೆಗಳು ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆದ ಬಾಕ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕ/ಎಎಲ್ಎೊಂ ವಿಭಾಗದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ 
ವಯತಾಯಸಗಳಿರುವುದನುು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದಕ. 

ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.೩೯: ಬಯಕ ಇರುವ್ ಖ್ಯತ್ರಿ ಶು ಲೆ ದಲಿಿ ವ್ಾತಯಾಸ ಗಳು 
(` ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 

ಸಂಸ ಥ ಯ ಹ ಸ ರು ಸಂಸ ಥ ಯು 
ನಿೀಡ್ಡ ದಂ ತ  

ಆರ್ಥವಕ ಇ ಲಯಖ್ /ಎ ಎಲ್ಸ ಎ ಮ್ 

ಅನುಭ ಯಗ ದ ಪ್ರಕ ಯ ರ 
ವ್ಾತಯಾ ಸ 

ಕ ನಯವಟ್ಕ ರಯಜ್ ಾ ಸ ಹಕ ಯರಿ ಕ ೃ ರ್ಷ ಮತ್ುು 
ಗಯರಮಿೀಣ ಯಭಿ ವ್ೃ ದ್ಧಿ ಬ ಯಾಂ ಕ್ ನಿಯ ಮಿತ್ (ಕ  ಎ ಸ್
ಸ್ಎಆ ರ್ ಡ್ಡಬಿ) 

130.29 118.56 11.73 

ಕ ನಯವಟ್ಕ ರಯಜ್ ಾ ಸಹಕ ಯರಿ ಮ ಯ ರು ಕ ಟ ು ಮಂ ಡಳಿ 
ನಿಯಮಿ ತ್ (ಕ  ಎ ಸ್ಸ್ ಒಎ ಮ್ ಎಫ್) 

13.63 11.87 1.76 

ದಕ್ಷಿಣ ಕ ನುಡ ಸಹಕ ಯರಿ ಸಕೆ ರ  ಕ ಯಖ್ಯ ವ ನ   12.52 - 12.52 

ಕ ನಯವಟ್ಕ ನಗರ ನಿ ೀರು ಸ ರಬ ರಯಜ್ ು ಮತ್ುು 
ಒಳಚ್ ರಂ ಡ್ಡ ಮಂ ಡಳಿ 

24.41 21.41 2.80 

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಸೊಂಸಕೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕ/ಎಎಲ್ಎಮ್ನ ನಿದಕೋಿಶನಾಲಯದ ನಡುವಕ ಖಾತ್ರಿ 
ನಿೋಡಿದ ಸಾಲಗಳ ಮತ್ುು ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆದ ಬಾಕ್ವಗಳ ಅೊಂಕ್ವಅೊಂಶಗಳ ಲಕಕ್ೆ ಹಕೊೊಂದಾಣಿಕ್ಕ 
ಆಗದಿರುವುದರಿೊಂದ ಹಣಕ್ಾಸು ಲಕಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನುು ಕ್ಡಿಮ/ಅಧಿಕ್ವಾಗಿ ಹಕೋಳಿರುವ ಸೊಂಭವವಿದಕ. 
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 ಪಯವ್ತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗ  ಬದಿವಯಗಿ ಲಿ ದ್ಧರುವಿಕ   
ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕಯ 17 ಸಕರಕುೊಂಬರ್ 2002 ರ ಸಕ್ಾಿರಿ ಆದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೊರ್ಚಸಿರುವೊಂತಕ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆದ 
ಬಾಕ್ವಗಳನುು ಪರತಿ ತಿೊಂಗಳು ಬಾಕ್ವ ಇರುವ ಅಸಲು ಮತ್ುು ಬಡಿಗಿಳ ಮೊತ್ುದ ಮೋಲಕ ಲಕಕ್ೆ ಹಾಕ್ುತಿುಲಿ. 
ಖಾತ್ರಿ ನಿೋಡಿದ ಸಾಲಗಳ ಅಸಲು ಮತ್ುು ಬಡಿಿಗಳ ಮುಕ್ಾುಯದ ಮಾಸವಾರು ಅೊಂತಿಮ ಶಲುೆ 
ಒದಗಿಸದಿದಿ ಸೊಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ಎಎಲ್ಎೊಂ ವಿಭಾಗವು ವರ್ಿವಾರು ಅೊಂತಿಮ ಶಲ್ಲೆನ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆವನುು 
ಒದಗಿಸುತ್ುದಕ. ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕ್ಾರ ಕ್ೃರ್ಷ ಮತ್ುು ಗಾರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಿ ಬಾಯೊಂಕ್ಸ ನಿಯಮಿತ್ ಹಾಗೊ 
ಸಕ್ಾಿರಿ ಸಕ್ೆರಕ ಕ್ಾಖಾಿನಕಗಳಿಗಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತಕ ಖಾತ್ರಿ ನಿೋಡಿದ ಸಾಲಗಳ ಮಾಸವಾರು ಅೊಂತಿಮ 

ಶಲ್ಲೆನ ವಿವರಗಳು ಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧನಕಗಕ ಲಭಯವಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆದ ರಾವತಿಯನುು ಪರತಿ ಆರು ತಿೊಂಗಳಿಗಕೊಮಮ ಮಾಡಬಕೋಕ್ಕೊಂದು ಸಕ್ಾಿರಿ ಆದಕೋಶವು 
ರ್ರತ್ುು ವಿಧಿಸಿದಕ. ಆದರಕ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಕೋ ಸೊಂಸಕೆಗಳು ನಿಗದಿತ್ ರಾವತಿ 
ನಿಯಮಗಳಿಗಕ ಬದಿವಾಗಿಲಿ. ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖಕಗಳು ಮತ್ುು ಪಿೊಂಚ್ಣಿ, ಸಣಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ುು ಆಸಿು-
ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕ ಉಸುುವಾರಿ (ಎಎಲ್ಎೊಂ) ನಿದಕೋಿಶನಾಲಯವು ಪರತಿ ಸೊಂಸಕೆಯಿೊಂದ ಬಾಕ್ವ ಇರುವ 
ವಿವರಗಳನುು ಮೋಲ್ಲಿಚ್ಾರಣಕ ಮಾಡಲು ಬಕೋಡಿಕ್ಕ ಸೊಂಗರಹ ಬಾಕ್ವ (ಡಿಸಿಬಿ) ವಹಿಯನುು ನಿವಿಹಿಸಿಲಿ 
ಮತ್ುು ನಿಯತ್ ಕ್ಾಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ಬಕೋಡಿಕ್ಕ ಸೊಚ್ನಕಗಳನುು ನಿೋಡಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಮೋಲ್ಲಿಚ್ಾರಣಾ 
ಕ್ಕೊರತಕಯು ಭಾರಿ ಮೊತ್ುದ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆ ಬಾಕ್ವಗಳಿಗಕ ಕ್ಾರಣವಾಗಿದಕ (ಎಎಲ್ಎೊಂ ದಾಖ್ಲಕಗಳ 
ಪರಕ್ಾರ 31 ಮಾರ್ಚಿ 2020ರಲ್ಲದಿಿೊಂತಕ `264.28 ಕ್ಕೊೋಟಿ ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆ ಬಾಕ್ವ ಇದಕ). 

 ತಿೀಮಯವನಗಳು 
 ಖಾತ್ರಿಗಳನುು ಅೊಂತಿಮಗಕೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖಕಗಳು/ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕಗಕ 

ಮಾಗಿದಶಿನಕ್ಾೆಗಿ ಯಾವುದಕೋ ಮಾನದೊಂಡಗಳನುು ಸೊರ್ಚಸಲಾಗಿಲಿ. 
 ಸಕ್ಾಿರದ ಖಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ುು ಕ್ಾಯಿಗತ್ಗಕೊಳಿಸುವ ಕ್ಾಯಿ ವಿಧ್ಾನಗಳ ನಿೋತಿಯ 

ಅನುಪಸಿೆತಿಯು ಖಾತ್ರಿಗಳನುು ನಿೋಡುವಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಬಾಿರಿಯ ಕ್ಕೊರತಕ ಮತ್ುು ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆ 
ಸೊಂಗರಹ ನಿವಿಹಣಕಯಲ್ಲಿ ಅಸೊಂಗತ್ತಕಗಳನುು ಉೊಂಟ್ುಮಾಡಿದಕ.  

 ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕಯ ವಿವಿಧ ಶಾಖಕಗಳು ಮತ್ುು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖಕಗಳ ನಡುವಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ 
ನಿರ್ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ವಿನಿಮಯವು ಸಾೊಂದಭಿಿಕ್ ತಿಳಿವಿನ (ಉಸುುವಾರಿ ದತಾುೊಂಶ ಸೊಂಗರಹ) ಮೋಲಕ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿರುವುದರಕೊೊಂದಿಗಕ ಖಾತ್ರಿಗಳ ಬಗಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ನಿಖ್ರತಕಯ ಮೋಲೊ 
ಪರಭಾವವುೊಂಟ್ು ಮಾಡಿದಕ.  

 ಶಫಯರಸ ುಗ ಳ ು 
 ಖಾತ್ರಿಗಳ ನಿೋಡುವಿಕ್ಕಯನುು ಕ್ುರಿತ್ು ಸಕ್ಾಿರವು ಕ್ಾಯಿನಿೋತಿಗಳನುು ಪರಕ್ಟಿಸಬಹುದು. 
 ಖಾತ್ರಿ ನಿೋಡಿದ ಸಾಲಗಳ ವಿಳೊಂಬವಿಲಿದ ಮರುರಾವತಿ ಮತ್ುು ನಿಗದಿತ್ ಮಧಯೊಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ 

ಖಾತ್ರಿ ಶುಲೆಗಳ ಬಾಕ್ವಗಳನುು ರಾವತಿಸುವುದನುು ಖ್ರ್ಚತ್ ಪಡಿಸಿಕ್ಕೊಳುಲು ಕ್ಟ್ುುನಿಟಿುನ 
ನಿಯಮಗಳನುು ಜಾರಿಗಕೊಳಿಸಬಹುದು. 

 ಖಾತ್ರಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ದತಾುೊಂಶ ಸೊಂಗರಹವನುು ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಯೊಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿರ್ೆರಿಸಬಹುದು 
ಮತ್ುು ಹಣಕ್ಾಸು ವಿವರಣಾ ಪಟಿುಗಳನುು ಅೊಂತಿಮಗಕೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ರ 
ಮಾಹಿತಿಗಳಕ ೊಂದಿಗಕ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಬಹುದು. ಮೊಲ ದಾಖ್ಲಕಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುು 
ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ನಿಖ್ರತಕಯನುು ಖ್ರ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೊಳುಲು ಎಎಲ್ಎೊಂಗಕ ಅಧಿಕ್ಾರ 
ನಿೋಡಬಹುದು. 

 ಖಾತ್ರಿಗಳನುು ಪರಕ್ವರಯೆಗಕೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖಕಗಳ ಮಾಗಿದಶಿನಕ್ಾೆಗಿ 
ಮಾನದೊಂಡಗಳನುು ಸೊರ್ಚಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದಕ. 
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ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕಯು ತ್ನು ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ (ಫಕಬರವರಿ ೨೦೨೧) ಆಸಿು ಮತ್ುು ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕ ಉಸುುವಾರಿ 
ವಿಭಾಗವು ಖಾತ್ರಿಗಳ ದತಾುೊಂಶವನುು ನವಿೋಕ್ರಿಸಲು ಬಕೋಕ್ಾದ ಅಗತ್ಯಕ್ರಮಗಳನುು ತಕಗಕದುಕ್ಕೊಳುಲು 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದಕ ಎೊಂದು ಹಕೋಳಿದಕ. 

2.8.3 ನಗದು ಶಲುೆ ನಿವ್ವಹಣ   
ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಾಯೊಂಕ್ಸ (ಆರ್ಬಿಐ) ನಕೊೊಂದಿಗಿನ ಒಪಪೊಂದದ ಪರಕ್ಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರಗಳು 
ಬಾಯೊಂಕ್ವನಕೊೊಂದಿಗಕ ಕ್ನಿರ್ಾ ದಕೈನೊಂದಿನ ನಗದು ಶಲೆನುು ಕ್ಾಯುಿಕ್ಕೊಳುಬಕೋಕ್ು. ಯಾವುದಕೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಲೆನ 
ಮೊತ್ುವು ಒಪಪೊಂದದ ಕ್ನಿರ್ಾಕ್ವೆೊಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಿದಿರಕ, ಕ್ಾಲ ಕ್ಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನಯ ಅರಕೊೋಿರಾಯ 

ಮುೊಂಗಡಗಳು (ಡಬುಿುಎೊಂಎ)/ವಿಶಕೋರ್ ಅರಕೊೋಿರಾಯ ಮುೊಂಗಡಗಳು (ಎಸ್ಡಬೊಿುಎೊಂಎ)/ಓವರ್
ಡಾರಫ್ು್ (ಒಡಿ) ತಕಗಕದುಕ್ಕೊಳುುವ ಮೊಲಕ್ ಕ್ಕೊರತಕಯನುು ತ್ುೊಂಬಲಾಗುತ್ುದಕ. ರಾಜ್ಯಸ ಕ್ಾಿರಕ್ಕೆ 
ಸಾಮಾನಯ ಅರಕೊೋಿರಾಯ ಮುೊಂಗಡಗಳಿಗಕ ಮಿತಿಯನುು ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಾಯೊಂಕ್ಸ ಕ್ಾೆಲಕ್ಾಲಕ್ಕೆ 
ಪರಿರ್ೆರಿಸುತ್ುದಕ. 
 ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಾಯೊಂಕ್ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮತ್ುು ವಿಶಕೋರ್ ಅರಕೊೋಿರಾಯಮುೊಂಗಡಗಳನುು 

ನಿೋಡುತ್ುದಕ. ಸಾಮಾನಯ ಅರಕೊೋಿರಾಯ ಮುೊಂಗಡಗಳ ಮಿತಿಯನುು ಏಪಿರಲ್ 2015ರಲ್ಲಿದಿ 
`937.50 ಕ್ಕೊೋಟಿಯಿೊಂದ 01 ಫಕಬರವರಿ 2016ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗಕ ಬರುವೊಂತಕ `1,985 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಕ 
ಏರಿಸಲಾಗಿದಕ. ಮಾರ್ಚಿ 1999 ರಿೊಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರದ ವಿಶಕೋರ್ ಅರಕೊೋಿರಾಯ ಮುೊಂಗಡಗಳ 
ಮಿತಿಯನುು ಅದು ಹಕೊೊಂದಿರುವ ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದ ಭದರತಕಗಳಿಗಕ ಸೊಂಬೊಂಧಗಕೊಳಿಸಲಾಗಿದಕ. ಈ 

ಮುೊಂಗಡಗಳು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಾಯೊಂಕ್ಸ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲ ಿಬಡಿಿಯನುು 
ಹಕೊೊಂದಿರುತ್ುವಕ. 

 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು ಜ್ುಲಕೈ 2019 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಕ `310.49 

ಕ್ಕೊೋಟಿ ಮೊತ್ುದ ವಿಶಕೋರ್ ಅರಕೊೋಿರಾಯ ಮುೊಂಗಡಗಳನುು ಪಡಕದುಕ್ಕೊೊಂಡಿದಕ, ಮತ್ುು ಅದನುು 
ಮರುರಾವತಿಸಲಾಗಿದಕ. ಸಕ್ಾಿರವು ಪಡಕದ ವಿಶಕೋರ್ ಅರಕೊೋಿರಾಯ ಮುೊಂಗಡಗಳಿಗಕ `0.05 

ಕ್ಕೊೋಟಿ ಬಡಿಿಯನುು ಆಗಸ್ು 2019ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ವಸೊಲ್ಲಮಾಡಿದಕ. 
ದಕೊಡಿ ಪರಮಾಣದ ನಗದು ಶಲೆನುು ಹಕೊೊಂದಿದಿರೊ ಸಹ ರಾಜ್ಯಸಕ್ಾಿರವು ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳಿಗಕ 
ಅವಲೊಂಬನಕಗಕೊೊಂಡದುಿ ಉತಾಪದಕ್ ಬಳಕ್ಕಗಕ ಬಾರದ ನಗದು ಶಲುೆಗಳನುು ಹಕರ್ಚಚಸಲು ಕ್ಾರಣವಾಯಿತ್ು. 
ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.40ರಲಿಿ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರದ ನಗದು ಶಲುೆ ಮತ್ುು ಹೊಡಿಕ್ಕಗಳನುು 
ನಿೋಡಲಾಗಿದಕ. 

ಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.40ನಗದು ಶಲುೆ ಮತ್ುು ಅವ್ುಗಳ ಹೂಡ್ಡಕ  
(` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

 ೧ ಏಪರಲ್ಸ ೨ ೦೧೯ ರ ಲಿದಿದಂತ   
ಪಯರರಂಭಿ ಕ ಶಲು ೆ 

೩೧ ಮಯರ್ಚವ ೨ ೦೨೦ 
ರಲಿದಿದಂತ   ಅಂತಿ ಮ ಶಲು ೆ 

ಎ. ಸಯ ಮಯನ ಾ ನ ಗ ದು ಶಲುೆ 
ಖಜಯನ  ಗ ಳ ಲಿನಿ ನಗ ದು -  

ಭಯರತಿೀಯ ರಿಸವ್ವ ಬಯಾಂಕ್ನ ಲಿಿ ಠ ೀವ್ಣಿ ಗ ಳ ು 989.96 1,659.20 

ಇ ತ್ರ  ಬಯಾಂಕ್ಗ ಳ ಲಿಿ ಠ ೀವ್ಣಿಗ ಳ ು - - 

ಸಯ ಗ ಣ ಯ ಲಿರಿು ವ್ ಹಣ ರವಯನ  ಗ ಳ ು-ಸಥಳಿೀ ಯ 0.01 0.01 

ಉ ಪ್ ಮೊತ್ು 989.97 1,659.21 

ನ ಗ ದು ಶಲುೆ ಹೂಡ್ಡಕ  ಲ ಕೆದಲಿಿರು ವ್ ಹೂ ಡ್ಡಕ ಗ ಳ ು 5,139.28 13,634.21 

ಒಟ್ು ು (ಎ) 6,129.25 15,293.42 

ಬಿ. ಇ ತ್ರ  ನ ಗ ದು ಶಲು ೆಗ ಳ ು ಮತ್ು ು ಹೂಡ್ಡಕ ಗ ಳ ು 
ಲ ೂೀಕ ೂೀಪ್ಯ ೀಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ು ು ಒಳ ನ ಯಡು ಸಯ ರಿಗ  ಇ ಲಯಖ್ಯ 
ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳ ು, ಅರಣಾ ಇ ಲಯಖ್ , ಜಿಲಯಿಧಿಕಯರಿಗ ಳ ು ಮು ಂತಯ ದ 
ಇ ಲಯಖ್ಯ ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳ ಲಿರಿು ವ್ ನ ಗ ದು 

2.09 2.09 
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 ೧ ಏಪರಲ್ಸ ೨ ೦೧೯ ರ ಲಿದಿದಂತ   
ಪಯರರಂಭಿ ಕ ಶಲು ೆ 

೩೧ ಮಯರ್ಚವ ೨ ೦೨೦ 
ರಲಿದಿದಂತ   ಅಂತಿ ಮ ಶಲು ೆ 

ಇ ಲಯಖ್ಯ ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳ   ಂ ದ್ಧಗಿನ ಸಯ ದ್ಧಲಯವ ರು ವ ಚ್ಚಕಯೆ ಗಿನ ಶಯಶವತ್ 
ಮು ಂಗ ಡಗ ಳು 

1.87 2.18 

ಮಿೀಸಲು ನಿ ಧಿಗ ಳ ಹೂಡ್ಡಕ  15,870.66 19,165.44 

ಒಟ್ು ು (ಬಿ) 15,874.62 19,169.71 

ಒಟ್ು ು (ಎ+ಬಿ) 22,003.87 34,463.13 

ಗ ಳಿಸ್ದ ಬಡ್ಡಿ 936.47  535.10 

ಆಧ್ಾರ: ಹಣಕ್ಾಸು ಲಕಕ್ೆಗಳು 

ವರ್ಿದ ಕ್ಕೊನಕಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಗದು ಶಲುೆ`34,463 ಕ್ಕೊೋಟಿ. ಇದಿಿತ್ು. ನಗದು ಹಕಚ್ಚಳವು ಹಿೊಂದಿನ 
ವರ್ಿಕ್ವೆೊಂತ್ ಶಕೋಕ್ಡಾ 57 ರರ್ಷುತ್ುು. ಪರಸಕ್ು ವರ್ಿದ ಕ್ಕೊನಕಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರದ ನಗದು ಶಲುೆ 2018-
19ರಲ್ಲಿದಿ `22,003.87 ಕ್ಕೊೋಟಿಯಿೊಂದ 2019-20ರಲ್ಲಿ `34,463.13 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಕ ಏರಿ `12,459 

ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ುು ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಹಕಚ್ಾಚಗಿದಕ. ಹಕಚ್ುಚವರಿ ನಗದು ಶಲುೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2019-20ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ `48,499 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳ ದಕಸಕಯಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾಗಿದಕ. 
ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು ತ್ನು ಹಕಚ್ುಚವರಿ ನಗದು ಶಲೆನುು ಅಲಪ ಮತ್ುು ದಿೋರ್ಘಿವಧಿಯ ಭಾರತ್ದ ಭದರತಕ 
ಮತ್ುು ಖ್ಜಾನಕ ಬಿಲುಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಹೊಡಿಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ುದಕ. ಅೊಂತ್ಹ ಹೊಡಿಕ್ಕಗಳಿೊಂದ ಪಡಕದ ಲಾಭವನುು 
'0049-ಬಡಿಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿಗಳು' ಎೊಂಬ ಶೋರ್ಷಿಕ್ಕಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವಾಗಿ ಲಕಕ್ೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದಕ. ರಾಜ್ಯ 
ಸಕ್ಾಿರವು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶಕೋಕ್ಡ 2.31ರ ಬಡಿಿ ದರದ 14 ದಿನಗಳ ಖ್ಜಾನಕ ಬಿಲುಿಗಳಲಿ್ಲ 
ಮತ್ುು ಶಕೋಕ್ಡ 5.42ರ ಬಡಿ ಿದರದ 91 ದಿನಗಳ ಖ್ಜಾನಕ ಬಿಲುಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಡಿಕ್ಕಯಿೊಂದ `535 ಕ್ಕೊೋಟಿ 
ಬಡಿಿಯನುು ಗಳಿಸಿದಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರತಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಶಕೋಕ್ಡಾ 6.38ರ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ 
ಸಾಲವನುು ಮಾಡಿದಕ.  
ಸಕ್ಾಿರವು ಖ್ಜಾನಕ ಬಿಲುಿಗಳ ಜಕೊತಕಗಕ, ನಗದು ಶಲುೆ ಮೊತ್ುವನುು ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಾದ ಕ್ಕೊರೋಢೋಕ್ೃತ್ 
ಋಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುು ಕ್ಲಾಯಣ ನಿಧಿ ಇತಾಯದಿಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಹೊಡಿಕ್ಕಮಾಡುತ್ುದಕ. 
`19,165 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳ ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿ ಮೊತ್ುದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೊರೋಢೋಕ್ೃತ್ ಋಣ ಪರಿಹಾರನಿಧಿಯಲ್ಲಿ `3,119 

ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳನುು, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುು ಕ್ಲಾಯಣನಿಧಿಗಳಲಿ್ಲ `16,021 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳನುು, ಮತ್ುು ಉಳಿದ 
ಮೊತ್ುವನುು (`25 ಕ್ಕೊೋಟಿ) ಸಾಮಾನಯ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದಕ. 
2015-16 ರಿೊಂದ 2019-20ರ ಐದು ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಗದು ಶಲುೆ 
ಹೊಡಿಕ್ಕಗಳನುುಕ ೂೀ ಷ್ು ಕ-2.4೧ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದಕ. 

ಕ ೂೀ ಷ್ುಕ-2.4೧ : ನಗ ದು ಶಲುೆ ಹೂಡ್ಡಕ  ಲ ಕೆ (ಪ್ರಧ್ಯನ ಲ ಕೆಶೀ ರ್ಷವಕ –8673) 
(` ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ) 

ವ್ಷ್ವ ಪಯರರಂಭಿಕ ಶಲುೆ ಅಂತಿಮ ಶಲುೆ ಏರಿಕ  (+)/ ಇಳಿ ಕ (-) ಗ ಳಿಸ್ದ ಬಡ್ಡಿ 
2015-16 17,962.31 16,917.13 (-)1,045.18 1,028.15 

2016-17 16,917.13 23,977.48 7,060.35 1,054.16 

2017-18 23,977.48 12,655.49 (-)11,321.99 1,078.30 

2018-19 12,655.49 5,139.28 (-)7,516.21 936.47 

2019-20 5,139.28 13,634.21 8,494.93 535.10 

ಆಕ್ರ :ಹಣಕ್ಾಸು ಲಕಕ್ೆಗಳು 

2015-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರದ ನಗದು ಶಲುೆ ಹೊಡಿಕ್ಕ ಪರವೃತಿುಯ ವಿಶಕಿೋರ್ಣಕಯಿೊಂದ 
2016-17 ಮತ್ುು 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ್ಕಯು ಗಮನಾಹಿವಾಗಿ ಹಕಚ್ಾಚಗಿದಕ ಎೊಂಬುದು 
ತಿಳಿಯುತ್ುದಕ. 
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ನಕ್ಷ -2.18ರಲಿಿ ನಗದು ಶಲುೆ ಹೊಡಿಕ್ಕ ಖಾತಕಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಶಲುೆಗಳನುು ಮತ್ುು 2015-20ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ತಕಗಕದುಕ್ಕೊೊಂಡ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕುಸಾಲಗಳನುು ಹಕೊೋಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದಕ. ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು 
ಸಾಲಗಳನುು ಹಕರ್ಚಚನ ಬಡಿಿದರದಲ್ಲಿ ತಕಗಕದುಕ್ಕೊಳುಲಾಗಿದಿರಕ, ಖ್ಜಾನಕ ಬಿಲುಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಡಿಕ್ಕಯು 
ಕ್ಡಿಮದರದಲ್ಲಿ ಬಡಿಿಯನುು ನಿೋಡುತ್ುದಕ. 

ನಕ್ಷ -2.18: ಮಯರುಕ ಟ ು ಸಯಲಗಳ ು ಮತ್ು ು ನಗದು ಶಲುೆ ಹೂಡ್ಡಕ  

 

ನಕ್ಷ -2.19ರಲಿಿ ಮಾಸಾವಾರು ನಗದು ಶಲುೆ ಹೊಡಿಕ್ಕ ಲಕಕ್ೆವನುು ರಾಜ್ಯವು ಪಡಕದ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು 
ಸಾಲಗಳಕ ೊಂದಿಗಕ ಹಕೊೋಲ್ಲಸಲಾಗಿದಕ. ನಕ್ಷ -2.20ರಲಿಿ ಪರಸಕ್ು ವರ್ಿದಲ್ಲಿ ಮಾಸಾವಾರು ನಗದು ಶಲ್ಲೆನ 
ಹರಿವು ಮತ್ುು ನಿವಿಳ ನಗದು ಶಲ್ಲೆನ ಹೊಡಿಕ್ಕಗಳನುು ಹಕೊೋಲ್ಲಸಲಾಗಿದಕ. 
ನಕ್ಷ -2.19: 2019-20ರಲಿಿ ಮಯಸಯವಯರು ನಗದು ಶಲುೆ ಹೂಡ್ಡಕ  ಲ ಕೆ ಮತ್ುು ಮಯರುಕ ಟ ು ಸಯಲಗಳ ು 

(` ಕ ೂೀ ಟಿಗ ಳಲಿ)ಿ 
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ನಕ್ಷ -2.20: ಪ್ರಸ ಕು ವ್ಷ್ವದ ಮಯಸಯವಯರು ನಗದು ಶಲಿೆ ನ ಹರಿ ವ್ು ಮತ್ು ು ನಿವ್ವಳ ನಗದು ಶಲಿೆ ನ 
ಹೂಡ್ಡಕ ಗಳ ು 

(` ಕ  ೂೀಟಿಗಳಲಿಿ)

 

ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು ಅಧಿಕ್ ಪರಮಾಣದ ನಗದು ಶಲುೆ ಹಕೊೊಂದಿದಿರೊ ಸಹ ವರ್ಿದ ಹಲವಾರು 
ಸೊಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳನುು ಪಡಕದುಕ್ಕೊೊಂಡಿದಕ ಮತ್ುು ಅದನುು ಉತಾಪದಕ್ ಬಳಕ್ಕಗಕ 
ಒಳಪಡಿಸದಕ ನಗದು ಶಲುೆಗಳು ಹಕಚ್ಾಚಗಲು ಕ್ಾರಣವಾಗಿದಕ ಎೊಂಬುದನುು ಹಿೊಂದಿನ ನಕ್ಷಕಸೊರ್ಚಸುತ್ುದಕ. 
2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು ಮಾರುಕ್ಟ್ಕುಯಿೊಂದ `48,499 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳನುು 
ಪಡಕದುಕ್ಕೊೊಂಡಿದಕ. ಅದಕೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಗದು ಶಲುೆ `5,139 ಕ್ಕೊೋಟಿಯಿೊಂದ `13,634 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಕ 
ಗಮನಾಹಿವಾಗಿ ಹಕಚ್ಾಚಗಿದಕ, ಇದು ಬಹು ರಾಲು ಸಾಲವನುು ತ್ಪಿಪಸಬಹುದಾಗಿತ್ುು ಎೊಂದು 
ಸೊರ್ಚಸುತ್ುದಕ. 
ಇದಲಿದಕ, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬೊಂಡವಾಳ ಯೋಜ್ನಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಮತ್ುು ಸಿತ್ುುಗಳ ಸೃರ್ಷುಗಕ 
ಸಾಲಗಳನುು ಆಶರಯಿಸಲಾಗುತ್ುದಕ. ಕ್ೊಂಡಿಕ್ಕ-2.4.3ರಲ್ಲಿ ಚ್ರ್ಚಿಸಿದೊಂತಕ ಹಿೊಂದಿನ ವರ್ಿಗಳಿಗಕ 
ಹಕೊೋಲ್ಲಸಿದರಕ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಂಡವಾಳ ವಕಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಕರ್ಚಚನ ಏರಿಕ್ಕ ಕ್ೊಂಡು ಬೊಂದಿಲಿ. 
ಆದಿರಿೊಂದ, ಹಕರ್ಚಚನ ಬಡಿಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡಕಯಲು ಯಾವುದಕೋ ತಾಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಾರಣವಿಲಿ ಎೊಂದು 
ತಕೊೋರುತ್ುದಕ, ಇದಲಿದಕ, ಸಕ್ಾಿರವು ವರ್ಿದ ಕ್ಕೊನಕಯಲ್ಲಿ, ಶಕೋಕ್ಡ 60ರರ್ುು ನಗದು ಶಲೆನುು 
ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಾಯೊಂಕ್ು ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಕೊಡಗಿಸಿದಕ.  ಈ ಶಕೋಕ್ಡ 60 ಭಾಗದ 
ಹೊಡಿಕ್ಕಯನುು ತ್ೊಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರದ ಮಾಸಿಕ್ ನಗದು ಶಲುೆ ಸಮಾಧ್ಾನಕ್ರವಾಗಿದಿರಿೊಂದ 
ಹಕರ್ಚಚನ ಸಾಲಗಳಿಗಕ ಮೊರಕ ಹಕೊೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆದಿರಿೊಂದ ಸಾಲ ಅದರಲೊಿ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು 
ಸಾಲವನುು ಮತ್ುು ಅದರ ಮೋಲ್ಲನ ಬಡಿಿಯ ಹಕೊರಕಯನುು ತ್ಪಿಪಸಬಹುದಾಗಿತ್ುು.  
ಹಕೊಸ ಸಾಲಗಳನುು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತ್ಮಮ ನಗದು ಶಲೆನುು ಹಕಚ್ುಚ ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ 
ನಿವಿಹಿಸುವ ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ನಗದು ಶಲುೆಗಳನುು ಸಮಥಿವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ್ಕೊಳುುವ 
ಪರಯತ್ುಗಳು ನಡಕಯಬಕೋಕ್ು ಎೊಂದು ಸತ್ತ್ ಹಣಕ್ಾಸು ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ುು ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸವ್ಿ 
ಬಾಯೊಂಕ್ಸ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿವಕ. 
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ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕಯು ನಿಗಿಮನ ಸಭಕಯಲ್ಲಿ (ಫಕಬರವರಿ ೨೦೨೧), ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨0ರ ಅೊಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದು 
ಶಲುೆ `13,೬೫೪ ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳರ್ಷುದುಿ, `೩೪,೪೬೪ ಕ್ಕೊೋಟಿಯರ್ುಲಿವಕೊಂದು ತಿಳಿಸಿದಕ. ಹಣಕ್ಾಸು ಲಕಕ್ೆಗಳ 
ಪರಕ್ಾರ ನಗದು ಶಲುೆ `೩೪,೪೬೪ ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಾಗಿದುಿ, ಇದು ಹಿೊಂದಿನ ಎಲಾಿ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕ್ಾಸು 
ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವೊಂತಕ ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಡಿಕ್ಕ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಬಾಬುನುು ಒಳಗಕೊೊಂಡಿದಕ. 
ನಗದು ಶಲುೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಡಿಕ್ಕಯು `೫,೧೩೯.೨೮ ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಿೊಂದ `13,೬೩೪ ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಾಗಿರುವುದನುು 
(ಶಕೋಕ್ಡ ೧೬೫) ಲಕಕ್ೆ ಪರಿಶಕ ೋಧನಕಯು ಗಮನಿಸಿದಕ. ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ್ಕಗಳಿೊಂದ 
ಸರಾಸರಿ ಶಕೋಕ್ಡ 2.31 ರೊಂತಕ `535 ಕ್ಕೊೋಟ್ಗಳ ಬಡಿಿಯನುು 14 ದಿನಗಳ ಖ್ಜಾನಕ ಬಿಲುಿಗಳಿೊಂದ 
ಗಳಿಸಿದುಿ, ಸರಾಸರಿ ಶಕೋಕ್ಡ 6.38ರ ದರದಲ್ಲಿ `19,903 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳ ಬಡಿಿಯನುು ರಾವತಿಸಿದಕ.  
ಆದಿರಿೊಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು ಅಧಿಕ್ ನಗದು ಶಲೆನುು ಹಕೊೊಂದಿದಿರೊ, ಹಕರ್ಚಚನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮೊರಕ 
ಹಕೊೋಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬಕೋಕ್ಾದ ಅೊಂಶವಾಗಿದಕ. ಮುೊಂದುವರಕದು, ಆರ್ಥಿಕ್ ಇಲಾಖಕಯು ಏಪಿರಲ್ 

ಹಾಗೊ ಮೋ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಕ್ಕೊೋವಿರ್ಡ-೧೯ ಲಾಕ್ಸ ಡೌನ್ ಕ್ಾರಣದಿೊಂದ ಕ್ಡಿಮ ರಾಜ್ಸಿವನುು 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದಿರಿೊಂದ, ೨೦೧೯-೨೦ರ ಕ್ಕೊನಕಯ ತಕೈಮಾಸಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಸಹಾಯ ಪಡಕಯಲಾಯಿತ್ು 
ಎೊಂದು ತಿಳಿಸಿದಕ. 

2.9 ತಿೀಮಯವನ ಮತ್ು ು ಶಫಯರಸ ುಗ ಳು 

ರಯಜ್ಾದ ಸ ವಂತ್ ಸ ಂಪ್ ನೂಮಲಗಳು 
2019-20ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು ತ್ನು ರಾಜ್ಸಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕೋಕ್ಡ 6.34 ರರ್ುು ಹಕಚ್ಚಳವನುು 
ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಿರೊ 2015-16ರಿೊಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಸಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿಗಳ ಬಕಳವಣಿಗಕಯ ದರವು 
ಕ್ುಸಿಯುತಿುರುವ ಪರವೃತಿುಯನುು ತಕೊೋರಿಸಿದಕ. ರಾಜ್ಯದ ಸಿೊಂತ್ ತಕರಿಗಕ ಆದಾಯವು ರಾಜ್ಸಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿಗಳ 
ಪರಮುಖ್ ಭಾಗವಾಗಿದಕ (ಶಕೋಕ್ಡ 58). ಆದಾಗೊಯ, ರಾಒಆೊಂಉಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ತಕರಿಗಕ ಆದಾಯದ 
ಅನುರಾತ್ವು ಕ್ಷಿೋಣಿಸುತಿುರುವ ಪರವೃತಿುಯನುು ತಕೊೋರಿಸಿದಕ. ಅಲಿದಕ, ರಾಒಆೊಂಉಕ್ಕೆ ತಕರಿಗಕಯೆೋತ್ರ 
ಆದಾಯದ ಅನುರಾತ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕೋ ಸುಧ್ಾರಣಕ ಕ್ೊಂಡು ಬೊಂದಿಲಿ ಮತ್ುು ಇದು 2015-16ರಿೊಂದ 
2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಒಆೊಂಉದ ಶಕೋಕ್ಡಾ ಒೊಂದಕ್ವೆೊಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಇದಿಿತ್ು. 
ಶಫಾರಸು: ವಕಚ್ಚ ಸುಧ್ಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ುು ವಿತಿುೋಯ ನಿವಿಹಣಾ ಸುಧ್ಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು 
(ಎೊಂಟಿಎಫ್ಪಿ 2020-24) ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವೊಂತಕ ಬಳಕ್ಕದಾರರ ಶುಲೆಗಳನುು ಪರಿರ್ೆರಿಸುವುದರ 
ಮೊಲಕ್ ಮತ್ುು ಬಡಿ ಿಸಿಿೋಕ್ೃತಿಗಳನುು ವಾಸುವಿಕ್ವಾಗಿ ಅೊಂದಾಜ್ು ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ್ ತಕರಿಗಕಯೆೋತ್ರ 
ಆದಾಯಗಳ ತ್ಕ್ಿಬದಿ ಸುಧ್ಾರಣಕಯತ್ು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದಕ. 
ರಾಜ್ಸಿ ವಕಚ್ಚ 
2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಿೊಂದಿನ ವರ್ಿಕ್ವೆೊಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಬಕಳವಣಿಗಕಯಲ್ಲಿ ಕ್ುಸಿತ್ ಕ್ೊಂಡು ಬೊಂದಿದಕ 
(ಶಕೋಕ್ಡ ಎರಡು) ಮತ್ುು ಒಟ್ುು ರಾಜ್ಸಿ ವಕಚ್ಚಗಳಿಗಕ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಕೋವಕಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ವಕಚ್ಚದ ರಾಲು ಸಹ 

2018-19ರಲ್ಲಿದಿ ಶಕೋಕ್ಡ 41ರಿೊಂದ 2019ರಲ್ಲಿ ಶಕೋಕ್ಡ 38ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದಕ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಕೋವಕಗಳ 
ಮೋಲ್ಲನ ವಕಚ್ಚದ ಬಕಳವಣಿಗಕ ಸಿಲಪ ಮಟಿುಗಕ ಶಕೋಕ್ಡಾ ಒೊಂಭತ್ುರರ್ುು ಹಕಚ್ಾಚಗಿದಕ. 
ರಾಜ್ಸಿ ವಕಚ್ಚದ ಶಕೋಕ್ಡಾ 81ರರ್ುು ಭಾಗವು ಸೊಂಬಳ, ಬಡಿಿ ರಾವತಿ, ಪಿೊಂಚ್ಣಿ, ಸಹಾಯಧನಗಳು, 
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಮತ್ುು ಹಣಕ್ಾಸಿನ ನಕರವು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ವಕಚ್ಚ ಮತ್ುು ಸೆಳಿೋಯ ಸೊಂಸಕೆಗಳಿಗಕ 
ಹೊಂರ್ಚಕ್ಕ ಮುೊಂತಾದ ಬದಿವಕಚ್ಚಗಳನುು ಒಳಗಕೊೊಂಡಿದಕ. ಹಿೊಂದಿನ ವರ್ಿಕ್ಕೆ ಹಕೊೋಲ್ಲಸಿದರಕ 2019-20ರಲ್ಲಿ 
ಆರಕೊೋಗಯ ಕ್ಷಕೋತ್ರದ ವಕಚ್ಚವು ಕ್ಡಿಮಯಾಗಿದಕ. 
ಶಫಾರಸುಗಳು: ಸೊಂಬಳ, ಪಿೊಂಚ್ಣಿ ಮತ್ುು ಬಡಿ ಿ ರಾವತಿಯ ವಕಚ್ಚಗಳು ಅನಮಯವಾದ ಕ್ಾರಣ, ತ್ಥಯ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವ ಮೊಲಕ್ ಸಿೆರವಾಗಿ ಹಕಚ್ಾಚಗುತಿುರುವ ಸಹಾಯಧನಗಳ ವಕಚ್ಚ ಮತ್ುು 
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ಸೆಳಿೋಯ ಸೊಂಸಕೆಗಳನುು ಹಕೊರತ್ು ಪಡಿಸಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನಗಳ ವಕಚ್ಚದ ಕ್ಡಕಗಕ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು 
ಹಕರ್ಚಚನ ಗಮನ ಹರಿಸಬಕೋಕ್ಾಗುತ್ುದಕ. 
ವ ಚ್ಚ ದ ಗು ಣಮ ಟ್ು 
ಪರಸಕ್ು ವರ್ಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುು ವಕಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೊಂಡವಾಳ ವಕಚ್ಚದ ರಾಲು ಶಕೋಕ್ಡ 19ರಲ್ಲ ಿ ಉಳಿದಿದಕ. ಒಟ್ುು 
ವಕಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ವಕಚ್ಚದ ಶಕೋಕ್ಡಾವಾರು ಪರಮಾಣವು 2018-19ರಲ್ಲಿದಿ ಶಕೋಕ್ಡ 76ರಿೊಂದ 2019-
20ರಲ್ಲಿ ಶಕೋಕ್ಡ 74ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದಕ. 2019-20ರ ಕ್ಕೊನಕಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಣಿ ಯೋಜ್ನಕಗಳಲ್ಲಿ ತಕೊಡಗಿಸಿರುವ 
`2,332 ಕ್ಕೊೋಟಿ ಮೊತ್ುವು ನಿಬಿೊಂಧಿತ್ವಾಗಿದಕ. 
ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು / ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚಿ 2020 ರಲ್ಲಿದಿೊಂತಕ ಹೊಡಿರುವ `67,817 ಕ್ಕೊೋಟಿಯ 

ಮೋಲ್ಲನ ಪರತಿಫಲವು ಅತ್ಯಲಪವಾಗಿದಕ (`53.64 ಕ್ಕೊೋಟಿ). ಹೊಡಿಕ್ಕಯು ನಿರೊಂತ್ರ ನರ್ುದಲ್ಲಿರುವ 
ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರುವ `41,989 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳನುು (ಶಕೋಕ್ಡ 62) ಒಳಗಕೊೊಂಡಿದಕ. 
ಶಫಾರಸುಗಳು: ಅಪೊಣಿ ಯೋಜ್ನಕಗಳನುು ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಪೊಣಿಗಕೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು 
ಮಾಗಿಸೊರ್ಚಗಳನುು ರೊಪಿಸಬಕೋಕ್ು ಸಮಯ ಮತ್ುು ವಕಚ್ಚವನುು ಮಿೋರುವ ಕ್ಾರಣಗಳನುು ಕ್ಟ್ುುನಿಟ್ಾುಗಿ 
ಪರಿಶೋಲನಕ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನುು ತಕಗಕದುಕ್ಕೊಳುಬಕೋಕ್ು. ಜಕೊತಕಗಕ, ಇದು ಪೊಣಿಗಕೊಳುುವ 
ಹೊಂತ್ದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಕ ಆದಯತಕ ನಿೋಡಬಕೋಕ್ು. 
ಭಾರಿ ನರ್ುವನುು ಅನುಭವಿಸುತಿುರುವ ಸಾವಿಜ್ನಿಕ್ ವಲಯದ ಉದಿಿಮಗಳನುು ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರ 
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಬಕೋಕ್ು ಮತ್ುು ಹೊಡಿಕ್ಕ ಹಿೊಂಪಡಕತ್/ಪುನಶಕಚೋತ್ನ/ಮುಚ್ುಚವಿಕ್ಕಗಕ ಸೊಕ್ು ಕ್ರಮ ತಕಗಕದುಕ್ಕೊಳುಬಕೋಕ್ು. 
ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ು ು ಇತ್ರ ಹ  ೂಣ ಗಯರಿಕ ಗಳ ು 
ರಾಜ್ಯದ ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿ, ಖಾತ್ರಿ ವಿಮೊೋಚ್ನಾ ನಿಧಿಯ ಮೊಲ ಧನವನುು ಕ್ಲ್ಲಪಸಲಾಗಿಲಿ. ಪರಸಕ್ು 
ವರ್ಿದಲ್ಲಿ, `14.55 ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳ ಹಸಿರು ತಕರಿಗಕ ಸೊಂಗರಹವನುು ನಿಧಿ ಲಕಕ್ೆಕ್ಕೆ ವಗಾಿಯಿಸಲಾಗಿಲಿ. 
ಶಫಾರಸುಗಳು: ವಿವಿಧ ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಗಳ ನಿವಿಹಣಕ ಮತ್ುು ಹೊಡಿಕ್ಕ ಮಾದರಿಗಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ನಿಯಮಗಳನುು ರೊಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದಕ. 
ಋ ಣ ಸಹ ಷ್ುಣ ತ  
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ುು ಹಣಕ್ಾಸಿನ ಹಕೊಣಕಗಾರಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ು ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳು ಪರಮುಖ್ ರಾಲನುು 
ಹಕೊೊಂದಿವಕ (ಶಕೋಕ್ಡ 59). ರಾಜ್ಸಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತಿ/ ಬಡಿಿ ರಾವತಿಯ ಅನುರಾತ್ದ ಮೊಲಕ್ ಅಳಕಯುವ ಬಡಿಿ 
ರಾವತಿಗಳ ಹಕೊರಕಯು 2017-18 ರಿೊಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಕೋಕ್ಡ 10.07 ರಿೊಂದ 11.34ರ  
ನಡುವಕ ಇದುಿ ಹದಿನಾಲೆನಕಯ ಹಣಕ್ಾಸು ಆಯೋಗವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಿ ಶಕೋಕ್ಡ 9.15ರ ಗುರಿಯನುು 
ಮಿೋರಿದಕ. 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭಯವಿರುವ ನಿವಿಳ ಸಾಲವು (`24,510 ಕ್ಕೊೋಟಿ) 
ಹಿೊಂದಿನ ವರ್ಿಕ್ಕೆ ಹಕೊೋಲ್ಲಸಿದರಕ ಶಕೋಕ್ಡಾ 38ರರ್ುು ಹಕಚ್ಾಚಗಿದಕ.  
ಶಫಾರಸುಗಳು: ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಿರವು ಬದಿವಕಚ್ಚಗಳನುು ಮಿತ್ಗಕೊಳಿಸಲು ವಕಚ್ಚ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧಯೊಂತ್ರ 
ತಿದುಿಪಡಿಗಳನುು ಮಾಡಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. 
ನಗದು ಶಲುೆ ಸ್ಥತಿ 
ಹಕಚ್ುಚವರಿ ಮಾರುಕ್ಟ್ಕು ಸಾಲಗಳಿೊಂದಾಗಿ ವರ್ಿದ ನಗದು ಶಲುೆ ಹಿೊಂದಿನ ವರ್ಿಕ್ವೆೊಂತ್ ಶಕೋಕ್ಡಾ 57ರರ್ುು 
ಹಕಚ್ಾಚಗಿದಕ.  
ಶಫಾರಸುಗಳು: ನಿರಥಿಕ್ ನಗದು ಶಲೆನುು ಇಟ್ುುಕ್ಕೊಳುುವುದು ವಿವಕೋಕ್ಯುತ್ ನಗದು ನಿವಿಹಣಕ ಅಲಿ. 
ಆದಿರಿೊಂದ, ಸಕ್ಾಿರವು ಮಾರುಕ್ಟ್ಕುಯ ಸಾಲಗಳನುು ಅದರ ಅವಶಯಕ್ತಕಗಕ ಸಿೋಮಿತ್ಗಕೊಳಿಸುವ 
ಅಗತ್ಯವಿದಕ. 
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ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಆಯವ್ಾಯ ನಿವ್ವಹಣ ೆ

೩.೧ ಪೀಠಿಕೆ 

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ರಯಜ್ಾದ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನನು ಆಧರಿಸಿದ.ೆ  ಇದನ ಸರ್ಯಾರದ 
ಸಂಪನಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳ ಆದಾತೆಗಳನನು ಪರಿಶೋಲಿಸನವುದಲಲದೆ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ವಿಧಿಗಳ ಉಲಲಂಘನೆಯ 

ಮತ್ನು ಪಯರದರ್ಾಕ್ತಯೆನನು ಬಯಧಿಸನವ ಅಂರ್ಗಳನನು ವರದಿ ಮಯಡನತ್ುದೆ. ಅಲಲದ,ೆ ಇದನ ಮಹಿಳಯ 
ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ವಿವರವಯದ ವಿಶಲೆೋೇ಼ ಷಣಯೆನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿದೆ. 

೩.೨ ಆಯವ್ಾಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ 

ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯನ ಆಯವಾಯವನನು ಸಿದಧಪಡಿಸಲನ ಅನನಸರಿಸಬೆೋರ್ಯದ 
ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನ ಮತ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನನು ಅಧಿಕ್ರಿಸಲನ ಅನನಸರಿಸಬೆೋರ್ಯದ ಕ್ರಮಗಳನನು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸನತ್ುದೆ. ಇಲಯಖೆಗಳ ಮನಖ್ಾಸಥರಿಂದ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಆಯವಾಯ ಪರಸ್ಯುವನೆಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ, 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ಆಯವಾಯವನನು ತ್ಯಯರಿಸನತ್ುದೆ. ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ಸರ್ಯಾರದ 
ನಿಧ್ಯಾರಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಯಜ್ನಗಳನನು ರ್ಮೆರೋಡಿೋಕ್ರಿಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು 
(ಅ) ಆಯವಾಯ ವಷಾದಲಿಲ ರಯಜ್ಾದ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಿಥತಿಯ ಸ್ಯರಯಂರ್ ಪಟ್ಟಿ; 
(ಆ) ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳ ಸವಿಸ್ಯುರ ಅಂದಯಜ್ನಗಳು; ಮತ್ನು 
(ಇ) ಅನನದಯನಗಳ ರ್ಮೆೋರಿರ್ಯೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ನು ಅದಕ್ಕನನಗನಣವಯಗಿ ಸವಿಸ್ಯುರ ವೆಚ್ಚಗಳ 

ಅಂದಯಜ್ನಗಳುಗಳನನು ತ್ಯಯರಿಸನತ್ುದೆ. 
ಈ ಅಂದಯಜ್ನಗಳು ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಭರಿಸಬೆೋರ್ಯದ ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ ವೆಚ್ಚಗಳನನು 
ಒಳಗೆಮಂಡಿರನತ್ುವೆ. ಪರತಿವಷಾವೂ ಹಣರ್ಯಸನ ಮಂತಿರಗಳು ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದ ಆಯವಾಯವನನು ರಯಜ್ಾ 
ಉಭಯ ಸದನಗಳಲಮಲ ಮಂಡಿಸನತಯುರೆ. 
ನಕ್ಷೆ ೩.೧ರಲಿಲ, ೨೦೧೯-೨೦ನೆೋ ಸ್ಯಲಿನಲಿಲ ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದಲಿಲ ಅನನಮೋದನೆಗಮೆಂಡ ಮಮಲ ಹಯಗಮ 
ಪಮರಕ್ ಅವರ್ಯರ್ಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ನು ಉಳಿತಯಯಗಳ ಒಟನಿ ಮತ್ುವನನು ತೆಮೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ನಕ್ಷೆ ೩.೧ ಕರ್ಯವಟಕ ರಯಜ್ಾದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಆಯವ್ಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಸಯರಯಾಂಶ 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

 

 

 

 

 

 

 

ಆಕರ: ಧನವಿನಿಯೀಗ ಲೆಕಕಗಳು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ಮೂಲ ಆಾಂದಯಜ್ತ: 
`2,40,745.86 

ಕೊೀಟಿ 

ಪ್ೂರಕ ಅಾಂದಯಜ್ತ 
`23,058.81 ಕೊೀಟಿ 

ಒಟತು ಆಯವ್ಾಯ:

`2,63,804.67 

ಕೊೀಟಿ 

ವೆಚ್ಚ: 
`2,33,978.23  

ಕೊೀಟಿ 

ಉಳಿತಯಯ: 

`29,826.44 

ಕೊೀಟಿ 

ಶಯಸರ್ಯಂಗದಿಂದ ಅನನಮೋದಿತ್ಹೆಮಂಡಿದನದ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಂಡಿದನದ 
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೩.೩ ಕರ್ಯವಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಾಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆ 

೩.೩.೧ ಪೀಠಿಕೆ 
ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯವು, ಆಯವಾಯ ಸಂಪನಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲಿಲ ಮಯತ್ರವಲಲದೆ 
ಸಮಗರ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನಗಳಯದ ಶಯಸನ ರಚ್ನೆ, ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳು, ಯೋಜ್ನೆಗಳು, ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳು, 
ವಾವಸೆ್ಥಗಳನನು ರಮಪಿಸನವುದನ ಮತ್ನು ಅದರ ಪರಿಪಯಲನೆ, ಅನನಷ್ಯಾನ, ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ, ಸಮೋಕೆ್ಷ, ಲೆಕ್ಕ 
ಪರಿಶೆ ೋದನೆ ಮತ್ನು ರ್ೈೆಗಮೆಂಡ ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ನು ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳ ಪರಭಯವಗಳನನು ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ 
ದೃಷ್ಟಿರ್ಮೆೋನದಿಂದ ಪರಿಶೋಲಿಸನತ್ುದೆ. 

೩.೩.೨ ಕರ್ಯವಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಾಯ 

೨೦೦೫-೦೬ರಲಿಲ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಆಯವಾಯದ26 ಒಂದನ ಭಯಗವಯಗಿ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯ ವಿವರಣಯ ಪಟ್ಟಿಯನನು ಪರಿಚ್ಯಸಲಯಯತ್ನ. ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರವು ೨೦೦೭-೦೮ರಿಂದ 
ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯವನನು ಶಯಸರ್ಯಂಗದಲಿಲ ಮಂಡಿಸನತಿುದೆ. ವಿತಿುೋಯ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ಸಂಸ್ೆಥಯ 

ಮಹಿಳಯ ಆಯವಾಯ ರ್ಮೆೋರ್ವು, ಇತ್ರ ಇಲಯಖೆಗಳು, ಸರ್ಯಾರೆೋತ್ರ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಹಯಗಮ ಪರಿಣಿತ್ರ 
ಸಹಯೋಗದೆಮಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯವನನು ತ್ಯಯರಿಸನತ್ುದೆ. ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕ್ಕಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆಯನ ನೆಮೋಡಲ್ ಏಜನೆಿಿಯಯಗಿದನದ, ಯೋಜ್ನಯ ಇಲಯಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೆಮಂದಿಗೆ 
ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ ಹಯಗಮ ಮೌಲಾಮಯಪನ ರ್ಯಯಾವನನು 
ನಿವಾಹಿಸನತ್ುದೆ. 
ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಯನ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ̓ ಎʼ , ̓ ಬಿʼ  ಮತ್ನು ̓ ಸಿʼ  ವಗಾಗಳಯಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. 
(ಅ) ʼಎʼ ವಗಾದಲಿಲ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦೦ರಷನಿ ಮಹಿಳಯೆರ ರ್ೋೆಂದಿರೋಕ್ೃತ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳು; 
(ಆ) ʼ ಬಿʼ  ವಗಾದಲಿಲ ಮಹಿಳಯೆರ ಪರ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ ೆಹಂಚಿರೆ್ಯ ಶೆೋಕ್ಡ ೩೦ ರಿಂದ 100ರಷನಿ 
ಹಂಚಿರೆ್; ಮತ್ನು 
(ಇ) ̓ ಸಿʼ  ವಗಾದಲಿಲ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಶೆೋಕ್ಡ ೩೦ಕ್ಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಇರನವ ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ವಲಲದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು. 
ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯವು, ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್27 ಮತ್ನು ಫಲಯನನಭವಿ 
ಉದೆದೋಶತ್ವಲಲದ28 ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳಂೆದನ ವಿಭಜಿಸನತ್ುದೆ. 
೨೦೦೯-೧೦ರಿಂದ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಹಣರ್ಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳ ವರದಿಯನ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವಯಸುವಿಕ್ ವಗಿೋಾಕ್ರಣದ ಅಗತ್ಾತೆ, ಪರತೆಾೋಕ್ಸಿದ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಮಯಹಿತಿಗಳ ರ್ಮೆರತ ೆ ಮತ್ನು ಮೋಲಿವಚಯರಣಯ ರ್ಯಯಾಗತಿಗಳಲಿಲ ಸನಧ್ಯರಣೆಗಳನನು ಕ್ನರಿತ್ 
ಅವಲೆಮೋಕ್ನಗಳನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿದೆ. ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಮತಿಯನ, ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳ 
                                                           
26

 2001ರಲಿಲ ಮಹಿಳಯ ಸಬಲಿೋಕ್ರಣರ್ಯಕಗಿ ರಯಷ್ಟರೋಯ ನಿೋತಿಯನನು ರಮಪಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಹಣರ್ಯಸನ ಸಚಿವಯಲಯವು ಸರ್ಯಾರಿ 
ವಹಿವಯಟನಗಳ ವಗಿೋಾಕ್ರಣದ ಬಗೆೆ ತ್ಜ್ಞರ ಗನಂಪನನು ರಚಿಸಿತ್ನ (2003), ಇದನನು ಅಶೆ ೋಕ್ ಲಹಿರಿ ಸಮತಿ ಎಂದಮ 
ಕ್ರೆಯಲಯಯತ್ನ. ರ್ಯಯಾಸ್ಯಧಾತೆಯನನು ಪರಿಶೋಲಿಸನವುದನ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯರ್ೆಕ ಸ್ಯಮಯನಾ 
ವಿಧ್ಯನವನನು ಸಮಚಿಸನವುದನ ಉಲೆಲೋಖ್ದ ನಿಯಮಗಳಲಿಲ ಒಂದಯಗಿತ್ನು. ಈ ಸಮತಿಯನ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ 
ಚೌಕ್ಟ್ಟಿನ ರ್ೆಲಸವನನು ಸಿದಧಪಡಿಸಲನ ಉಪ-ಗನಂಪನನು ರಚಿಸಿತ್ನ (ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ್ 2003). 

27
 ಇವುಗಳು ವೆೈಯಕ್ುಕ್ ಮತ್ನು ಗೃಹಯಧ್ಯರಿತ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳಯಗಿದನದ, ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಅಥವಯ ಹನಡನಗಿಯರಿಗೆ ನೆೋರವಯಗಿ 
ಪರಯೋಜ್ನವನನು ನಿೋಡನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಒಟನಿ ಫಲಯನನಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಯೆರನ/ಹನಡನಗಿಯರ ಫಲಯನನಭವಿಗಳ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರನ 
ವಯಾಪಿುಯಯಗಿ ಅಳಯೆಲಯಗನತ್ುದೆ 

28
 ಇವು ಗೃಹ ಮತ್ನು ಸಮನದಯಯ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳಯಗಿವೆ ಮತ್ನು ಉದೆದೋಶತ್ ಪರದೆೋರ್ದ ಒಟನಿ ಜ್ನಸಂಖೆಾಗೆ ಪರತಿಯಯಗಿ 
ಮಹಿಳಯೆರ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರನ ಪರಮಯಣವನನು ಅಳಯೆಲಯಗನತ್ುದೆ. 
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೨೦೦೯-೧0ರ ವರದಿಯನನು ಕ್ನರಿತ್ ತ್ನು ೧೩ನೆೋ ವರದಿಯಲಿಲ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ೨೦೧೧) ಮಹಿಳಯ ಆಯವಾಯ 

ರ್ಮೆೋರ್ವನನು ಬಲಪಡಿಸನವ ಅಗತ್ಾತೆ, ಎಲಯಲ ಇಲಯಖೆಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಲಯದ ಮಯಹಿತಿಗಳ ವಿಶೆಲೋಷಣೆಗೆ 
ಆದಾತೆ ಮತ್ನು ʼ ಎʼ  ಮತ್ನು ʼ ಬಿʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸರಿಯಯದ ಗನರನತಿಸನವಿರ್ಗೆ ೆ ಶಫಯರಸನ 
ಮಯಡಿದೆ. 
೩.೩.೩ ಕರ್ಯವಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಾಯವ್ನತು ಕತರಿತ್ತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೀಧರೆ್ಯ 

ಫಲ್ಲತಯಾಂಶಗಳು 
ಪರಸನುತ್ ಅಧಾಯನರ್ಕೆ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿತಿುೋಯ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ಸಂಸ್ೆಥಯ 

ದಯಖ್ಲೆಗಳು, ಮಹಿಳಯ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳು, ಹಯಗಮ ರ್ಯಮಾಕ್ ಮತ್ನು ರ್ೌರ್ಲಯಾಭಿವೃದಿಧ 
ಇಲಯಖೆಯ ೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರವರೆಗಿನ ಐದನ ವಷಾಗಳ ದಯಖ್ಲೆಗಳನನು ಪರಿಶೋಲನೆ 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಈ ಅಧಾಯನವು 

 ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ನು ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳನನು ರಮಪಿಸನವುದನ 
 ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ಪರಿಶೋಲನೆ ನಡೆಸನವುದನ 
 ರ್ಯಮಾಕ್ ಹಯಗಮ ರ್ೌರ್ಲಯಾಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆಯಲಿಲ ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ 

ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನಗಳು 
ಇವುಗಳ ಮೋಲೆ ರ್ೋೆಂದಿರೋಕ್ೃತ್ವಯಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಅವಲೆಮೋಕ್ನಗಳನನು ಮನಂದಿನ ಕ್ಂಡಿರೆ್ಗಳಲಿಲ 
ಚ್ಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ. 
(i) ಯೀಜ್ರ್ ೆಮತ್ತು ಕಯಯವನಿೀತಿಗಳನತು ರೂಪಸತವ್ುದತ 
(ಅ) ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಾಯದ ತ್ಯಯರಿಕೆಯ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನ 

ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಯಾಣ ಮಂತಯರಲಯದಿಂದ ಹೆಮರಡಿಸಲಯದ (ಅರೆ್ಮಿೋಬರ್ 

೨೦೧೫) ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯನ ಡೆಬಿಿ ಬಡಲೆಂಡರ್ರವರ ಐದನ ಹಂತ್ದ 
ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನವನನು ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ಅನನಷ್ಯಾನರ್ಕೆ ಸ್ಯಧನವನಯುಗಿ ಬಳಸಲನ 
ಶಫಯರಸನ ಮಯಡಿದ.ೆ (ಅಂಕ್ಣ – ೧) 

ಅಾಂಕಣ – ೧ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಾಯಕಯಕಗಿ ಐದತ ಹಾಂತ್ದ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನ 
ಹಂತ್-೧: ಗನರನತಿಸಿದ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಮಹಿಳಯೆರನ, ಪನರನಷರನ, ಬಯಲಕ್ಯರನ ಮತ್ನು ಬಯಲಕ್ರ ಪರಸಿಥತಿಗಳ 

ವಿಶಲೆೋೇ಼ ಷಣ ೆ

ಹಂತ್–೨: ಮದಲನೆ ಹಂತ್ದಲಿಲ ವಿವರಿಸಿರನವ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳು ಮಹಿಳಯೆರ ಉದೆದೋಶತ್ ವಿಷಯಗಳನನು ಮತ್ನು 
ರ್ೆಮರತೆಗಳನನು ಎಷರಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರತಿಬಿಂಬಿಸನತ್ುದೆ ಎಂಬ ನಿಧ್ಯಾರ 

ಹಂತ್-೩: ಹಂತ್ -೨ರಲಿಲ ಗನರನತಿಸಲಯದ ಮಹಿಳಯೆರ ಉದೆದೋಶತ್ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳ ಹಯಗಮ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳನನು 
ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಳಿಸಲನ ಬೆೋರ್ಯದ ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರ್ಗೆಳ ನಿಧ್ಯಾರ 

ಹಂತ್–೪: ಉದೆದೋಶತ್ ರಿೋತಿಯಲಿಲ ಹಣದ ಬಳರ್ೆಯಯಗಿದೆಯೋ, ಯಯರಿಗ ೆಮತ್ನು ಎಷನಿ ಮತ್ು ರ್ೆಮಡಲಯಗಿದೆ ಎಂಬ 
ಮೋಲಿವಚಯರಣ ೆ

ಹಂತ್–೫: ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ/ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ/ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಮೋಲೆ ಆದ ಪರಿಣಯಮ ಮತ್ನು ಮದಲನೆೋ ಹಂತ್ದಲಿಲ 
ವಿವರಿಸಿದ ಸಿಥತಿಗಿಂತ್ ಹೆೋಗೆ ಭಿನುವಯಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವೆೋಚ್ನ ೆ

ಆಕ್ರ: ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೆೈಪಿಡಿ (ಅರ್ೆಮಿೋಬರ್ ೨೦೧೫) 

ಆದರೆ, ರಯಜ್ಾವು ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಈ ಐದನ ಹಂತ್ದ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನವನನು 
ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ಮಂಡಿರನವ ಬಗೆೆ ಪನರಯವೆಗಳಿಲಲ. ನಕ್ಷ ೆ ೩.೨ರಲಿಲ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನವನನು 
ತೆಮೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷೆ ೩.೨. ಕರ್ಯವಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಾಯದ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನ 

ಆಕ್ರ: ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ದಯಖ್ಲಗೆಳು, ಎಫ್ಪಿಐನಿಂದ ಲಕೆ್ಕಪರಿೋಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ, ಕ್ಲಿಕ್ರಿಗೆ ಮತ್ನು ಸಂಶೆ ೋಧಕ್ರಿಗೆ ರೆ್ೈಪಿಡಿ 

ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ಪರತಿ ವಷಾವೂ ಹೆಮರಡಿಸನವ ಸನತಮೆುೋಲೆಯಲಿಲ, ಎಲಯಲ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಯಖೆಗಳೂ 
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲಯೆ ʼ ಎʼ  ಮತ್ನು ʼ ಬಿʼ  ವಗಾದಲಿಲ ಪಟ್ಟಿ 
ಮಯಡಲಯದ ಎಲಯಲ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವಿವರಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಪರತಿ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಪನರನಷ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯ 
ಫಲಯನನಭವಿಗಳ ಸಂಖಾೆಗಳನನು ತಿಳಿಸನವಂತೆ ನಿಗದಿಸಲಯಗಿದೆ. ಈ ನಮಮನೆಯನ, ಯೋಜ್ನೆಯ ವಯಾಪಿು, 
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರೆ್ ಮತ್ನು ವೆಚ್ಚ, ಯೋಜ್ನೆಯ ಸ್ೌಲಭಾವನನು ಪಡೆದ 
ಫಲಯನನಭವಿಗಳ ಸಂಖಾೆ ಮನಂತಯದವುಗಳನನು ಒಳಗೆಮಂಡ ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಣೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪು 
ವರದಿಯನನು ಅಡಕ್ಗೆಮಂಡಿರನತ್ುದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ದಲಿಲ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯವು 
ಐದನ ಹಂತ್ಗಳ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮದಲಿಲ ಮಮರನೆೋ ಹಂತ್ದಿಂದ ಪಯರರಂಭವಯಗನತ್ುದೆ. ಮನಂದನವರದೆನ, ಕಾಂಡಿಕೆ 
೩.೩.೩ (ii)(ಡಿ)ಯಲಿಲ ಚ್ಚಿಾಸಿರನವಂತೆ ಹಂತ್-೪ ಮತ್ನು ೫ರ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನವನನು ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾದಲಿಲ 
ಅನನಸರಿಸಿಲಲ. 
ಇದನ ಇಲಯಖೆಗಳು, ಮಹಿಳಯೆರ ಅಗತ್ಾತೆಗಳು ಹಯಗಮ ಆದಾತಗೆಳನನು ತಿಳಿಯಲನ ಯಯವುದೆ ಪರಯತ್ು 
ಮಯಡಿಲಲದಿರನವುದನನು ವಿಭಯಗದ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳು ಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಯೆರ ವಿಷಯ ಅಥವಯ 
ಅಂತ್ರವನನು ಸಂಬೆಮೋಧಿಸಿದದವು, ಈ ಅಂತ್ರವನನು ಕ್ಡಿಮಗೆಮಳಿಸಲನ ಹೆಮಸ ಚ್ಟನವಟ್ಟರ್ಗೆಳ ಅಗತ್ಾತೆ, 
ಮನಂತಯದ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ನರಿತ್ನ ಸಮಚಿಸನತ್ುದೆ. ಹಿೋಗೆ, ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯವು ರ್ೋೆವಲ 
ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಕ್ಸರತಯುಗಿ ಉಳಿದಿದ.ೆ 
(ಆ) ಅಸಮಗರ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ದತಯುಾಂಶ 

ಪರತೆಾೋಕ್ ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಮಯಹಿತಿಗಳು29 ಪನರನಷರ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯೆರ ಸಿಥತಿಗತಿಗಳ ನಡನವಿನ 
ವಾತಯಾಸವನನು ಅರಿಯನವಲಿಲ ಮತ್ನು ಅವರಲಿಲನ ಬದಲಯವಣೆಗಳನನು ತಿಳಿಸನವಲಿಲ ಸಹರ್ಯರಿಯಯಗನತ್ುದ.ೆ ಈ 

ಮಯಹಿತಿಯನ, ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ರಮಪಿಸನವಲಿಲ, ಯೋಜ್ನೆ ತ್ಯಯರಿಸನವಲಿಲ, ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ ಮಯಡನವಲಿಲ 
ಮತ್ನು ದಕ್ಷತೆಯ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮಯಡನವಲಿಲ ಅಗತ್ಾವಯಗಿರನತ್ುದೆ. ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲ 
ಪರತೆಾೋಕ್ಸದ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಮಯಹಿತಿಗಳು ʼ ಬಿʼ  ವಗಾದ ಶೆೋಕ್ಡ ೭೫ರಷನಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 
                                                           
29

 ಮಹಿಳಯೆರನ ಮತ್ನು ಪನರನಷರಿಗಯಗಿ ಪರತೆಾೋಕ್ವಯಗಿ ದತಯುಂರ್ವನನು ಸಂಗರಹಿಸಿತ್ ಪಟ್ಟಿಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಅಂಕ್ಅಂರ್ಗಳು ಮಹಿಳಯೆರನ ಮತ್ನು ಪನರನಷರ ನಡನವಿನ ವಾತಯಾಸವನನು ವಿವಿಧ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ನು ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಆಯಯಮಗಳಲಿಲ ಅಳಯೆಲನ ಅನನವು ಮಯಡಿರ್ೆಮಡನತ್ುದೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಇದನ ಕ್ೃಷ್ಟ ಮನೆಯ ಸಮೋಕ್ಷೆಯಲಿಲ “ಯಯರನ” 
ಪರಶೆುಗಳನನು ರ್ೆೋಳುವುದನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿರನತ್ುದೆ: ಯಯರನ ರ್ರಮವನನು ಒದಗಿಸನತಯುರೆ, ಯಯರನ ನಿಧ್ಯಾರ ತೆಗೆದನರ್ೆಮಳುುತಯುರೆ, 
ಯಯರನ ಭಮಮ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಸಂಪನಮೂಲಗಳನನು ಹೆಮಂದಿದಯದರೆ ಮತ್ನು ನಿಯಂತಿರಸನತಯುರೆ. 

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾಯಯನೀತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಂದ ಮಹಿಳಾ ಉದಥದೀಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕರಡು ತಯಾರಿಕಥಗಾಗಿ ಸುತಥ್ತೀಲಥ

ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖಥಯಂದ ಎಲಾಾ ಇಲಾಖಥಗಳಿಗಥ ಮಹಿಳಾ ಉದಥದೀಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಸುತಥ್ತೀಲಥಯ ಜಾರಿ

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾಯಯನೀತ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತುತ ಮಕಕಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಥಯಂದ್ಧಗಥ ಕಾಯಾಯಗಾರವ್ನ್ುು ನ್ಡಥಸುವ್ುದು

ಊರ್ಜಯತವಾದ ಯೀಜನಥಗಳ/ಕಾಯಯಕರಮಗಳನ್ುು ಮಹಿಳಾ ಮತುತ ಮಕಕಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಥಗಥ ಒಪ್ಪಿಸುವ್ುದು

ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖಥಯಂದ ಅಂತ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಉದಥದೀಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲಥಯ ಅನ್ುಮೀದನಥ

ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಾ ಇತರ ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲಥಗಳಥ ಂದ್ಧಗಥ ಮಹಿಳಾ ಉದಥದೀಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲಥಯ ಮಂಡನಥ
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ಲಭಾವಿಲಲದಿರನವುದನನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಲ ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ನ. ಇದನ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ 
ಮಯಡಬೆೋರ್ಯದ ವೆಚ್ಚದ ಮೋಲೆ ವಾತಿರಿಕ್ು ಪರಭಯವ ಹಯಗಮ ಸಂಪಮಣಾ ಮೌಲಾಮಯಪನದ ಮೋಲೆ ಪರಭಯವ 
ಬಿೋರನತ್ುದೆ. 

ಶಫಯರಸನ: ಇಲಯಖೆಗಳು ಕ್ಷೋೆತ್ರ ಮಟಿದ ಅಗತ್ಾತೆಗೆ ತ್ಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ರಮಪಿಸಬೆೋಕ್ನ. 
ಮನಂದನವರದೆನ, ಪರತೆಾೋಕ್ಸಲಯದ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಮಯಹಿತಿಗಳನನು ತ್ಯಯರಿಸಿ, ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯದ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ರಮಪಿಸನವವರಿಗೆ ಇದನನು ಒಂದನ ಸ್ಯಧನವನಯುಗಿ ಮಯಡನವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ii) ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಾಯದ ವಿಶೆಿೀೇ಼ ಷಣ ೆ

೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ವರಗೆಿನ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳ 
ಪರಿವಿಶಲೆೋಷಣೆಯಂದ ತ್ಪಯಾದ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನಗಳಿರನವುದನ ಕ್ಂಡನ ಬಂದಿದ.ೆ ಅವುಗಳನನು ಈ ರ್ಳೆಗೆ 
ಚ್ಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ: 

(ಅ) ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಾಯ ಹಾಂಚಿಕ ೆ

ವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗಳಲಿಲ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಮತ್ುವನನು ಪರಿಮಯಣಿಸನವ ಒಂದೆೋ ಒಂದನ 
ದಯಖ್ಲೆಯಂದರ ೆ ಅದನ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ಮಯತ್ರ. ʼ ಎʼ  ಮತ್ನು ʼ ಬಿʼ  ವಗಾದ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿಯಲಿಲ ಒಟನಿ ಹಂಚಿರೆ್ಯಯದ ಮತ್ುವನನು ಕೊೀಷುಕ ೩.೧ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ ೩.೧: 2015-16 ರಿಾಂದ 2019-20ರವ್ರೆಗಿನ ವ್ಗವವಯರತ ಹಾಂಚಿಕ ೆ
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವ್ಷವ ವ್ಷವದ ಒಟತು 
ಹಾಂಚಿಕ ೆ

ʼಎʼ ವ್ಗವದ 
ಒಟತು ಹಾಂಚಿಕೆ 

ʼಬಿʼ ವ್ಗವದ 
ಒಟತು ಹಾಂಚಿಕೆ 

ʼಬಿʼ ವ್ಗವದ 
30% ಹಾಂಚಿಕೆ 

ಒಟತು ಹಾಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ 
ʼಎʼ ವ್ಗವದ 
ಹಾಂಚಿಕೆಯ 
ಶತಯಾಂಶ 

ಒಟತು ಹಾಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ 
ʼಬಿʼ ವ್ಗವದ 

ಹಾಂಚಿಕೆಯ (೩೦%) 
ಶತಯಾಂಶ 

2015-16 1,47,963.84 5,617.10 55,834.26 16,750.28 3.79 11.32 

2016-17 1,72,097.16 5,047.45 61,066.96 18,320.09 2.93 10.64 

2017-18 1,94,917.19 5,901.83 82,156.54 24,646.96 3.02 12.64 

2018-19  

(ಜ್ತಲೈೆ 2018) 
2,24,110.77 6,049.41 95,975.37 28,792.61 2.70 12.84 

2019-20 2,40,745.86 5,100.95 1,20,868.97 36,260.69 2.11 15.06 

ಆಕ್ರ: ೨೦೧೬-೧೭ ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳು 

ಮೋಲಿನ ರ್ಮೆೋಷಿಕ್ದಿಂದ ʼ ಎʼ  ವಗಾದಡಿಯಲಿಲ ಮಯಡಿದ ಒಟನಿ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳಲಿಲ, ಸಂಪಮಣಾ ಮತ್ು 
ಮತ್ನು ಒಟನಿ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ರ್ತಯಂರ್ ಈ ಎರಡಮ ಭಯಗದಲಿಲ, ಹಂಚಿರ್ಗೆಳು ೨೦೧೭-೧೮ರಲಿಲ ಸವಲಾ ಏರಿರೆ್ಯನನು 
ಹೆಮರೆತ್ನಪಡಿಸಿ ಇಳಿರ್ಯೆಯಗಿರನವುದನ ಕ್ಂಡನ ಬಂದಿದ.ೆ 

ಮನಂದನವರದೆ ವಿಶೆಲೋಷಣೆಯಂದ ಈ ರ್ಳೆಕ್ಂಡ ಅಂರ್ಗಳನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ 

 ಆರೆಮೋಗಾ, ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಈ ಮಮರನ ಪರಮನಖ್ ಇಲಯಖೆಗಳಲಿಲ/ 
ವಿಭಯಗಗಳಲಿಲ ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳನನು ನಕ್ಷ ೆ೩.೩ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

 

 

 

 

 



31 ಮಯಚಿಾ 2020ರ್ೆಕ ರ್ೆಮನೆಗೆಮಂಡ ವಷಾದ ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವರದಿ 
 

90 

 

 

ನಕ್ಷೆ ೩.೩ : ಮೂರತ ಇಲಯಖೆಗಳಲ್ಲಿ ʼಎʼ ವ್ಗವದ ಆಯವ್ಾಯ ಹಾಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

 
ಆಕ್ರ: ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲಗೆಳು 

 ೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆಯಲಿಲ ಹಂಚಿರೆ್ಯನ 
ಏರಿರೆ್ಯಯಗಿದನದ, ಹಿಂದಿನ ವಷಾರ್ಕೆ ಹೆಮೋಲಿಸಿದರ ೆ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಸವಲಾ ಇಳಿರ್ ೆಕ್ಂಡಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ 
೨೦೧೫-೧೬ರ ಅವಧಿಯನನು ಹೆಮರತ್ನಪಡಿಸಿ, ವಯಸುವಿಕ್ ವೆಚ್ಚವು ಎಲಯಲ ವಷಾಗಳ ಹಂಚಿರೆ್ಗಿಂತ್ 
ಕ್ಡಿಮ ಇರನವುದನ ಕ್ಂಡನಬಂದಿದೆ. ೨೦೧೮-1೯ ಮತ್ನು ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕ್ಕಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆಯಲಿಲ ʼಎʼ ವಗಾದಡಿಯಲಿಲನ ಹಂಚಿರೆ್ಗೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ವೆಚ್ಚವು ಕ್ರಮಗಯಗಿ 
ಶೆೋಕ್ಡ ೫೩ ಮತ್ನು ೬೫ರಷ್ಟಿದಿದತ್ನ. ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ನು ಆರೆಮೋಗಾ ವಿಭಯಗಗಳಲಿಲ, ಕ್ಳದೆ ಐದನ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿದದ ನಿದಿಾಷಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿಯಲಿಲ ಹಂಚಿರೆ್ಯನನು 
ಹೆಚಿಚಸಿರಲಿಲಲ. ಮೋಲೆ ರ್ಯಣಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿಯನನು ರ್ಳೆಗಿನ ಪರಿಸಿಥತಿಯ ಹಿನುಲೆಯಲಿಲ 
ನೆಮೋಡಬೋೆಕ್ದೆ.  
(ಅ) ೨೦೧೧ರ ಜ್ನಗಣತಿಯಂತೆ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ದ ಲಿಂಗಯನನಪಯತ್ ೯೭೩ (ಒಂದನ ದರ್ಕ್ರ್ಕೆ ಶೆೋಕ್ಡ 
೦.೮ ಬೆಳವಣಿಗೆ) ಮತ್ನು ೨೦೧೨ರಿಂದ ೨೦೧೬ರ ವರಗೆಿನ ಜ್ನನದ ನೆಮೋಂದಣಿಯಂತೆ 
ಲಿಂಗಯನನಪಯತ್ದಲಿಲ ೯೭೧ರಿಂದ ೮೯೬ರ್ಕೆ ನಿರಂತ್ರ ಇಳಿರೆ್,  
(ಆ) ೨೦೦೧ರಿಂದ ೨೦೧೭ರವರೆಗಿನ ಮಯತ್ೃ ಸಂಬಂಧ ಮರಣ30 ಪರಮಯಣವು ಇಳಿರ್ಯೆ ಪರವೃತಿ 
ತೆಮೋರಿಸಿದನದ, ಅದನ ೨೦೧೫-೧೭ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ೯೭ರಷ್ಟಿತ್ನು.  
(ಇ) ೧೫ ರಿಂದ ೪೯ ವಯಸಿಿನ ಮಹಿಳಯೆರಲಿಲ ಶೆೋಕ್ಡ ೪೫ರಷನಿ ಮಂದಿಗೆ ರಕ್ುಹಿೋನತ ೆಇತ್ನು.  

ಜ್ನಲೈೆ ೨೦೧೮ರಲಿಲ ಕ್ನಯಾಟಕ್ದ ಮಹಿಳಯೆರಲಿಲ ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಪರಮಯಣ ಶೆೋಕ್ಡ ೭೦.೫ರಷ್ಟಿತ್ನು ಮತ್ನು ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ 
ಪರಮಯಣ31ದಲಿಲ ಲಿಂಗಬೆೋಧವು ಶೋೆಕ್ಡ ೧೨.೯ರಷ್ಟಿತ್ನು.   

 ಕ್ಳದೆ ಸ್ಯಲಿಗೆ ಹೆಮೋಲಿಸಿದರೆ ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಮೋಸಲಯದ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳಲಿಲ ಇಳಿರ್ಯೆಯಗಿದೆ. ಕೊೀಷುಕ ೩.೨ರಲಿಲ ಹಂಚಿರೆ್ಯನ ಗಣನಿೋಯವಯಗಿ 
ಇಳಿರ್ಯೆಯಗಿರನವ ರ್ಲೆವು ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವಿವರವನನು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. ಈ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ ಕ್ಳೆದ 

                                                           
30 ಅಂಕ್ಅಂರ್ ಮತ್ನು ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ ಅನನಷ್ಯಾನ ಸಚಿವಯಲಯ ಹೆಮರಡಿಸಿದ ಭಯರತ್ದಲಿಲ ಪನರನಷರನ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯೆರನ, 2019. 
31 ಅಂಕ್ಅಂರ್ ಮತ್ನು ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ ಅನನಷ್ಯಾನ ಸಚಿವಯಲಯ ಹೆಮರಡಿಸಿದ ಭಯರತ್ದಲಿಲ ಪನರನಷರನ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯೆರನ, 2019. 
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ಸ್ಯಲಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಂತ್ ಹಂಚಿರೆ್ಯಲಿಲ ಇಳಿರ್ಯೆಯಗಿದೆ. ಅಲಲದೆ, ೨೦೧೯-೨೦ರ ವೆಚ್ಚವು ಹಂಚಿರ್ೆಗೆ 
ಸಮನಯಗಿ ಅಥವಯ ಅದಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚಯಚಗಿರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ ೩.2: ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಮೀಸಲಯದ ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳ ಹಾಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳು ಹಾಂಚಿಕ ೆ ಶೆೀಕಡವಯರತ 
ಇಳಿಕೆ 2018-19 2019-20 

ಅಾಂಗನವಯಡಿ ಕಯಯವಕತ್ವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಂಚ್ಣಿ ಯೀಜ್ರ್ೆ 15.12 10.00 34 

ಸತರಕ್ಷಯ ಯೀಜ್ರ್ೆ 0.50 0.01 98 

ಉಜ್ವಲ ಯೀಜ್ರ್ೆ 3.78 1.00 74 

ಕೆಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಡಿಿ 
ಸಹಯಯಧನ 

32.94 10.00 70 

ಅಾಂಗನವಯಡಿ ಕಯಯವಕತ್ವರಿಗೆ ತ್ರಬೆೀತಿ 10.00 1.00 90 

ಪ್ರಧ್ಯನಮಾಂತಿರ ಮಯತ್ೃ ವ್ಾಂದರ್ಯ ಯೀಜ್ರ್ೆ 100.00 10.00 90 

ಆಕ್ರ: ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ 

 ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ಮನಂದನವರದೆ ವಿಶೆಲೋಷಣೆಯಲಿಲ ತಿಳಿದನ ಬಂದ ಅಂರ್ವೆಂದರೆ, 
ಅಧಿಕ್ ಹಂಚಿರೆ್ಯನ ಯಯವಯಗಲಮ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಮಯಡಲಯದ ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚವನನು 
ಖಯತ್ರಿಪಡಿಸನವುದಿಲಲ. ಉದಯಹರಣೆಗ,ೆ ‘ಸಬಲʼ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ (ಅಪಯರಪು ಬಯಲಕ್ಯರ 
ಸಬಲಿೋಕ್ರಣರ್ಯಕಗಿರನವ ಯೋಜ್ನೆ) ೨೦೧೮-೧೯ರಲಿಲನ ಹಂಚಿರೆ್ಯಯದ `೪.೨೩ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಯಂದ 
೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲನ ಹಂಚಿರೆ್ಯನ `೯.೦೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಿದದರಮ ಸಹ ಪರಸಕ್ು ಸ್ಯಲಿನಲಿಲ ರ್ೋೆವಲ 
`0.೭೬ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ವಚೆ್ಚವನನು (ಶೆೋಕ್ಡ ೮.೪೪) ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಇದೋೆ ರಿೋತಿ, ಮಯತ್ೃಶರೋ 
ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ (ಹಯಲನಣಿಸನವ ಮಯತೆಯರಿಗಯಗಿ ಮತ್ನು ಗಭಿಾಣಿ ಸಿರೋಯರ ಆರೆಮೋಗಾ 
ಸನಧ್ಯರಣೆಯ ಗನರಿ ಹೆಮಂದಿರನವ ಯೋಜ್ನೆ) ಹಂಚಿರೆ್ಯನ ೨೦೧೮-1೯ರಲಿಲನ `೩೫೦ 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ `೪೫೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಿದದರಮ, ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ `೭೮.೨೪ 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ (ಶೆೋಕ್ಡ ೧೬.೬೪) ವೆಚ್ಚವನನು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಸರ್ಯಾರವು ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಮೋಸಲಯದ 
ಎಲಯಲ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅನನಷ್ಯಾನದ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮತ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಭಯವವನನು 
ಪರಿಶೋಲಿಸಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ. 

 ಒಟನಿ ೨೯ ಅನನದಯನಗಳ ಪೆೈಕ್ ೬ ಅನನದಯನಗಳಯದ, ಸಮಯಜ್ ಕ್ಲಯಾಣ, ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕ್ಕಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧ, ಆರೆಮೋಗಾ ಮತ್ನು ಕ್ನಟನಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ, ಕ್ಂದಯಯ, ವಸತಿ ಮತ್ನು ಶಕ್ಷಣ ಅನನದಯನಗಳ 
ʼ ಎʼ  ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿಲ ಶೆೋಕ್ಡ ೯೯ರಷನಿ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳನನು ಮಯಡಲಯಗಿದೆ.  ಇದನನು 
ಕೊೀಷುಕ ೩.೩ರಲಿಲ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ ೩.೩ : ʼಎʼವ್ಗವದ ಆರತ ಅನತದಯನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರ್ಯವವಯರತ ಹಾಂಚಿಕೆ 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಅನತದಯನ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಸಮಯಜ್ ಕಲಯಾಣ 127.00 141.00 334.00 213.97 90.75 

ಮಹಿಳಯ ಮತ್ತು ಮಕಕಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ 705.45 642.72 778.08 1,011.36 1,004.33 

ಕಾಂದಯಯ 957.57 1,098.55 1,098.06 1,320.04 1,385.73 

ವ್ಸತಿ 3554.83 2795.44 3392.35 3114.20 2237.44 

ಶಿಕ್ಷಣ 52.87 135.28 41.20 114.53 109.15 

ಆರೊೀಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲಯಾಣ 211.49 208.15 231.77 258.36 253.68 

ಒಟತು 5,609.21 5,021.14 5,875.46 6,032.46 5,081.07 

ʼಎʼ ವ್ಗವದಡಿ ಒಟತು ಹಾಂಚಿಕೆ 5,617.10 5,047.45 5,901.83 6,049.41 5,100.95 

ಒಟತು ಹಾಂಚಿಕೆಯ ಶೆೀಕಡವಯರತ 99.85 99.47 99.55 99.71 99.61 

ಆಕ್ರ: ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ 
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ಕ್ೃಷ್ಟ, ಜ್ವಳಿ ಮತ್ನು ಆಹಯರ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳು, ಪೆಮಲಿೋಸ್, ಸ್ಯರಿಗ ೆಮನಂತಯದ ವಿಭಯಗಗಳಲಿಲ ಮಹಿಳಯೆರನನು 
ನಿಯೋಜಿಸಿದದರಮ ಸಹ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಯಯವ ನಿದಿಾಷಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ರಮಪಿಸಿರಲಿಲಲ. 
 ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರವು ರಚಿಸಿದ (೨೦೦೩) ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡವು ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯರ್ಕೆ 

ಅಗತ್ಾವಯದ ಮಯಹಿತಿಗಳನನು ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳ ಸವಭಯವ ಹಯಗಮ ಉದೆದೋರ್ಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ 
ನಯಲನಕ ಸಮಮಹಗಳಯದ ರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ರಮಬದಧ, ಆರ್ಥಾಕ್ ಹಯಗಮ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಸ್ೆೋವಯ ವಲಯಗಳಿಂದ 
ಸಂಗರಹಿಸಬೋೆರ್ೆಂದನ ಸಲಹ ೆ ಮಯಡಿದೆ.  ಆದರ,ೆ ಈ ಸಲಹಯೆನನು ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು 
ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಳಿಸಿಲಲ. 

 ʼಬಿʼ ವಗಾದಡಿಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಖ್ರವಯದ ಪರಮಯಣದ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ವಿವರಗಳು 
ದೆಮರೆತಿಲಲದಿರನವ ರ್ಯರಣ ಲೆೋಖಯಪರಿೋಕ್ಷಯೆನನು ʼ ಎʼ  ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳ 
ಪರಮಯಣವನನು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಮತ್ನು ಆರ್ಥಾಕ್ ಸ್ೆೋವಗೆಳ ವಲಯಗಳಲಿಲ ಹೆಮೋಲಿರ್ ೆಮಯಡಲಯಗಿದನದ 
ಇದನನು ಕೊೀಷುಕ ೩.೪ರಲಿಲ ತೆಮೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ ೩.೪: ʼಎʼವ್ಗವದ ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳಡಿ ಸಯಮಯಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥವಕ ಸೆೀವೆಗಳ ಹಾಂಚಿಕ ೆ
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವ್ಷವ ವಿಭಯಗವಯರತ ಹಾಂಚಿಕೆ (ಆವ್ರಣ ಚಿಹುೆಯಲ್ಲಿ ಶತಯಾಂಶ) 
ಸಯಮಯಜಿಕ ಸೀೆವೆಗಳು ಆರ್ಥವಕ ಸೀೆವೆಗಳು 

2015-16 5,609.21 (99.85) 7.89 (0.15) 

2016-17 5,021.14 (99.47) 26.31 (0.53) 

2017-18 5,875.46 (99.55) 26.37 (0.45) 

2018-19 6,032.46 (99.71) 16.95 (0.29) 

2019-20 5,081.07 (99.61) 19.88(0.39) 

ಆಕ್ರ: ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ 

ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಸ್ೆೋವಗೆಳಡಿಯಲಿಲ ʼಎʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿರೆ್ಯಯದ ಮತ್ುವು ಒಟನಿ ಹಂಚಿರೆ್ಯ 

ಶೆೋಕ್ಡ ೯೯ಕ್ಕಂತ್ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿದನದ, ಆರ್ಥಾಕ್ ಸ್ೆೋವಗೆಳಡಿ ಇದನ ಶೆೋಕ್ಡ ಒಂದಕ್ಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಇದ.ೆ  ಇದನ 
ಮಹಿಳಯೆರ ಸ್ಯವವಲಂಬನೆ ಮತ್ನು ಸ್ಯವಯತ್ುತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಯದ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ನು 
ರ್ೌರ್ಲಯಾಭಿವೃದಿಧ, ಸ್ಯಲ, ಮಮಲಸ್ೌಕ್ಯಾ ಮತ್ನು ಮಯರ್ೆಾಟ್ಟಂಗ್ಗಳಿಗ ೆ ಸ್ಯಕ್ಷನಿ ಗಮನ 
ಹರಿಸಿರಲಿಲಲವೆಂದನ ಸಮಚಿಸನತ್ುದ.ೆ 

(ಆ) ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳ ವ್ಗಿೀವಕರಣ 
ಕಾಂಡಿಕೆ ೩.೩.೨ರಲಿಲ ಚ್ಚಿಾಸಿರನವಂತೆ, ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲಗೆಳಲಿಲ 
ಯೋಜ್ನೆ/ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳನನು ನಿದಿಾಷಿವಯಗಿ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ರಮಪಿಸಿರನವ ಯೋಜ್ನೆಗಳು, 
ಮಹಿಳಯೆರ ಪರವಯದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ನು ಲಿಂಗಭೆೋದವಿಲಲದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಂೆದನ ವಿಂಗಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ವಗಿೋಾಕ್ರಣದ ವಿಶೆಲೋಷಣೆಯನನು ಈ ರ್ಳೆಗ ೆಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 

 ನಿದಿಾಷಿವಯಗಿ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಅಲಲದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ʼಎʼ ವಗಾದಡಿ ಸ್ೆೋರಿವ.ೆ ಉದಯ: 
ʼಪರಧ್ಯನಮಂತಿರ ಆವಯಸ್ ಯೋಜ್ನೆʼ - ನಗರ, ಇದನ ಪನರನಷ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯೆರಿಬಿರಿಗಮ 
ಅನವಯಸನವ ಯೋಜ್ನೆ, ಸರಳವಿವಯಹರ್ಯಕಗಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಗದನ ಪೆಮರೋತಯಿಹಧನ ನಿೋಡನವ 
ಯೋಜ್ನೆ, ಸ್ಯಮಮಹಿಕ್ ವಿವಯಹ (ಆದರ್ಾ ವಿವಯಹ ಯೋಜ್ನೆ) ಗಳು ಮನಂತಯದ ಮಹಿಳಯೆರ 
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ಹಿತ್ರ್ಯಕಗಿ ಮಯತ್ರ ಇರನವ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಲದಿದದರಮ ಸಹ ಅವುಗಳನನು ʼಎʼ ವಗಾದ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳನಯುಗಿ ಸ್ೆೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

 ರ್ಲೆವು ಯೋಜ್ನೆಗಳು, ಮಹಿಳಯೆರ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಸಿಥತಿ, ಸ್ಯವಯತ್ುತೆ ಹಯಗಮ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸವತ್ಂತ್ರಯಗಳ 
ಮೋಲೆ ಯಯವುದೆೋ ಪರಭಯವ ಬಿೋರದಿದದರಮ ಸಹ ಅಂಥಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ʼಎʼವಗಾದ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿ ಸ್ೆೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. ಉದಯ: ಶಕ್ಷಣ ಇಲಯಖೆಯ ಮಹಿಳಯ ರ್ಯಲೆೋಜ್ನಗಳು, 
ವಿಜ್ಯಪನರ ವಿರ್ವವಿದಯಾಲಯ, ಮೈಸಮರನ ವಿರ್ವವಿದಯಾಲಯ ಮನಂತಯದವುಗಳು, ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು 
ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆಯ ರಯಜ್ಾ ವಸತಿ ಮತ್ನು ಸತಯಕರ ರ್ೋೆಂದರಗಳು, ಕ್ೃಷ್ಟ ಇಲಯಖೆಯಲಿಲ 
ಮಹಿಳ ೆ ಮತ್ನು ಯನವಜ್ನಯಂಗರ್ಯಕಗಿ ತೆಮೋಟಗಯರಿರೆ್ಯಲಿಲ ವಾವಸ್ಯಯ ತ್ರಬೆೋತಿಗಳು.  ಈ 

ಇಲಯಖೆಗಳಡಿಯ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳು ಭೆಮೋದನಯ ಮತ್ನು ಭೆಮೋದನೆೋತ್ರ ಸಿಬಿಂದಿಗಳ ವೆೋತ್ನ 
ವೆಚ್ಚಗಳಯಗಿದದವು. 

 ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ʼಎʼ ಮತ್ನು ʼಬಿʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಫಲಯನನಭವಿ 
ಉದೆದೋಶತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ ಮತ್ನು ಫಲಯನನಭವಿ ಉದದೆೋಶತ್ವಲಲದ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮವೆಂದನ 
ಸಮಂಜ್ಸವಯಗಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಣ ಮಯಡಿಲಲದಿರನವುದನ ಕ್ಂಡನಬಂದಿದೆ. ೨೦೧೯-೨೦ರ ಮಹಿಳಯ 
ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ʼಅಂಗವಿಕ್ಲ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯʼ ಯೋಜ್ನೆಯನ ʼಎʼ 
ವಗಾದಲಿಲ ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮವಯಗಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಣಗೆಮಂಡಿದದರೆ, ದನಡಿಯನವ 
ಮಹಿಳಯೆರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಯೋಜ್ನೆಯನನು ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್ವಲಲದ ಯೋಜ್ನೆಯಂದನ 
ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಲಯಗಿದೆ.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ̓ ಬಿʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಆಯನಷ್ ನಿದೆೋಾರ್ನಯಲಯವು 
ʼಎʼ ವಗಾದ ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್ ಯೋಜ್ನೆಯಯಗಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವಯಗಿದದರೆ, ಆರಮೆೋಗಾ ಮತ್ನು 
ಕ್ನಟನಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ ನಿದೆೋಾರ್ನಯಲಯವು ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್ವಲಲದ ಯೋಜ್ನೆಯಂದನ 
ವಗಿೋಾಕ್ರಣಗೆಮಂಡಿದೆ. 

 ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ದಯಖ್ಲೆಗಳಲಿಲ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಯಯವ ಸಮಥಾನೆಯಮ 
ಇಲಲದೆ ಬದಲಯಗಿರನವ ರ್ಯರಣ, ವಗಿೋಾಕ್ರಣಗೆಮಂಡ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ರ್ಯಲದಿಂದ ರ್ಯಲರ್ೆಕ 
ಹೆಮೋಲಿರ್ ೆ ಮಯಡಲನ ಸ್ಯಧಾವಯಗಿಲಲ.  ಉದಯಹಯರಣೆಗ,ೆ ೨೦೧೮-೧೯ರಲಿಲ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಡಯ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೆೋಡಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆ, ಪರಧ್ಯನ ಮಂತಿರ ಆವಯಸ್ 

ಯೋಜ್ನೆ(ನಗರ) ಗಳನನು ʼಬಿʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಯಗಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಿದದರೆ, ೨೦೧೯-೨೦ರ 
ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಈ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ʼಎʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಯಗಿ 
ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಲಯಗಿದೆ.  ಇದೋೆ ರಿೋತಿ, ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಕ್ನಟನಂಬ ಪಿಂಚ್ಣಿ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ದ 
ನಿವೃತಿುದಯರರಿಗ ೆಪಿಂಚ್ಣಿಗಳು ಮನಂತಯದ ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಅನನದಯನ 
೩ – ಆರ್ಥಾಕ್ದಡಿ ʼಬಿʼ ವಗಾದ ವಗಿೋಾಕ್ರಣದಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರ ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್ವಲಲದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಂೆದನ ಪರಿವತಿಾಸಲಯಗಿದೆ. 

(ಇ) ತ್ಪ್ಯಾದ ವ್ರದ್ಧ 
 ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ವಿಭಜಿತ್ ಮಯಹಿತಿ ಲಭಾವಿಲಲದ ರ್ಯರಣ, ʼಬಿʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿಲ 

ಮಹಿಳಯೆರ ಉದೆದೋರ್ರ್ಯಕಗಿ ಮಯಡಿದ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಯಗಿ ಒಟನಿ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳನನು 
ಒಳಗೆಮಂಡಿದದವು.  ಇದರ ಪರಿಣಯಮ ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ದಯಖ್ಲೆಗಳಲಿಲನ 
ಹಂಚಿರೆ್ಗಳು ʼಬಿʼವಗಾದ ಹಂಚಿರ್ಗೆಳನನು ಹೆಚಯಚಗಿ ತೆಮೋರಿಸಿದಂತಯಗಿತ್ನು. 

 ಮನಂದನವರದೆನ, ತ್ಜ್ಞರ ಸಮತಿಯನ ʼಎʼ ಮತ್ನು ʼಬಿʼ ವಗಾಗಳ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಮಹಿಳಯ 
ಉದೆದೋಶತ್ ನಿದಿಾಷಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸರಣಿಗಳ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವನನು ಸರಿದಮಗಿಸನವುದರಿಂದ 

ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ನಿದಿಾಷಿ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳ ಅರಿವು ಮಮಡನವುದರಲಿಲ 
ಸಹಯಯರ್ಯರಿಯಯಗನತ್ುವೆ ಎಂದನ ಶಫಯರಸನ ಮಯಡಿತ್ನು.  ಅಂದರ,ೆ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಪರಮನಖ್ ಭಯಗವು 
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ಬದಧವೆಚ್ಚಗಳಯದ ವೆೋತ್ನ, ಕ್ಮಲಿಗಳ ರಮಪದಲಿಲದೆಯೋ ಅಥವಯ ಇದನ ಒಂದನ ವಿವೆೋಚ್ನೆಯ 

ಅಂರ್ವಯಗಿ ಉಳಿದಿದಯೆೋ ಎಂದನ ತಿಳಿದನರ್ಮೆಳುುವುದಯಗಿದೆ. 
ಯೋಜ್ನೆ/ರ್ಯಯಾಕ್ರಮದಲಿಲ ವಿವಿಧ ಅಂರ್ಗಳಯದ ಆಡಳಿತ್ ವೆಚ್ಚ ಹಯಗಮ ಮಹಿಳಯೆರ ಸ್ೌಲಭಾರ್ಕೆ 
ಅಗತ್ಾವಯದ ಸ್ಯಧನ ಸ್ಯಮಗಿರಗಳ ಉಪಸಿಥತಿ ಇದದರಮ ಸಹ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಈ ಅಂರ್ಗಳ ಮಯಹಿತಿ 
ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ನು ಅವುಗಳನನು ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ಮಂಡಿರಲಿಲಲ ಎಂದನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಲ 
ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. ಲಕೆ್ಕ ಶೋಷ್ಟಾರ್ಗೆಳಲಿಲ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಗಳ ವಿವರಗಳ ರ್ಮೆರತಯೆಂದ, ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ 
ವೆಚ್ಚವನನು ಒಳಗೆಮಂಡನ, ಎಲಯಲ ವೆಚ್ಚವನನು ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಫಲಯನನಭವಿ ವೆಚ್ಚಗಳಂೆದನ 
ತೆಮೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. ಇದನ ಮಹಿಳಯೆರ ಏಳಿಗೆಗ ೆ ಹೆಚ್ನಚ ಅನನಕ್ಮಲರ್ಯರಿ ಎಂಬ ತ್ಪಯಾದ ಚಿತ್ರಣವನನು 
ಮಮಡಿಸಿದಂತಯಗಿದೆ. 

(ಈ) ಮೆೀಲವಚಯರಣಯ ವ್ಾವ್ಸೆೆ 
ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ಅನನಷ್ಯಾನದಲಿಲನ ಸವಯಲನಗಳು ಮತ್ನು ಮತಿಗಳನನು ಗನರನತಿಸನವುದನ, 
ಈ ಆಯವಾಯದಲಿಲನ ಅಂತ್ರಗಳನನು ಅರಿಯನವ ಅಭಯಾಸವನನು ಪರಿಶೋಲಿಸನವುದನ, ಮಯಹಿತಿಗಳ 
ಪರಿಶೋಲನೆಗೆ ಪಯಯಾಯ ಮಯಗಾಗಳನನು ಸಮಚಿಸನವುದನ ಮತ್ನು ಇದರ ಸನಧ್ಯರಣೆಗಳಿಗೆ 
ಶಫಯರಸನಗಳನನು ಒದಗಿಸನವುದನ ಮನಂತಯದ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಗೆ ಸರ್ಯಾರವು ಜ್ಮನ್ ೨೦೧೩ರಲಿಲ 
ವಿಶೆೋಷ ರ್ಯಯಾಪಡ ೆಒಂದನನು ಸ್ಯಥಪಿಸಿತ್ನ (ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ್ ೨೦೧೫ರಲಿಲ ಇದನ ಮರನ ಸ್ಯಥಪನೆಯಯಗಿದೆ).  ಈ 

ಪಡೆ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ ಮತ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಯಗಮ ಅನನಷ್ಯಾನಗಳ ಕ್ನರಿತ್ನ 
ಸಲಹಗೆಳನನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ.  ಆದರ,ೆ ೨೦೧೫-೧೬ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ರ್ೋೆವಲ ಎರಡನ ಬಯರಿ32 

ಮಯತ್ರ ಸಭ ೆಸ್ೆೋರಿದ.ೆ  ಮನಂದನವರದೆನ, ರ್ಯಯಾಪಡೆಯನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ 
ವಿಷಯಗಳಿಗಯಗಿ ವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗಳ ವಯಷ್ಟಾಕ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಪರಿಶೋಲಿಸಬೋೆರ್ಯಗನತ್ುದೆ.  ಆದರೆ, 
೨೦೧೫-೧೬ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯ ಯಯವುದೆೋ ವಯಷ್ಟಾಕ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಇದನ ಪರಿಶೋಲಿಸಿಲಲ. 
ವಿಶೆೋಷ ರ್ಯಯಾಪಡ ೆ ಸಮತಿಯ ಸಭೆಯಲಿಲ (ದಿ:೧೩.೦೬.೨೦೧೭), ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ 
ಎಲಯಲ ̓ ಎʼ  ಮತ್ನು ̓ ಬಿʼ  ವಗಾಗಳ ಫಲಯನನಭವಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಮನಖ್ಾ ರ್ಯಯಾದಶಾಗಳ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ 
ರಯಜ್ಾಮಟಿದ ಸಭಯೆಲಿಲ ಪರಿಶೋಲಿಸಬೆೋರೆ್ಂದನ ನಿಧಾರಿಸಲಯಗಿತ್ನು.  ಆ ಸಭಗೆಳ ನಡವಳಿರೆ್ಗಳ 
ಪರಿಶೋಲನೆಗಳಿಂದ, ಅಂಥಹ ಸಭಗೆಳು ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಎಲಯಲ ಫಲಿತಯಂರ್/ಪರಭಯವಗಳ ಮೋಲೆ 
ರ್ೋೆಂದಿರೋಕ್ೃತ್ವಯಗಿರನವ ಬದಲನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪರಗತಿಯ ಮೋಲೆ ಹೆಚ್ನಚ ಗಮನ ಹರಿಸಿರನವುದನ ತಿಳಿದನ ಬಂದಿದೆ.  
ಫಲಯನನಭವಿ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಶೆಲೋಷಣೆ ರ್ೈೆಗಮೆಂಡಿರನವ ಬಗೆೆ ಯಯವ ಪನರಯವೆಗಳೂ ಇರಲಿಲಲ. 
ಅಲಲದೆ, ಪರಿಣಿತ್ರ ಸಮತಿಯಂದ ಸ್ಯಥಪಿಸಲಾಟಿ ಉಪ-ಸಮತಿಯಮ ಸಹ ಪರಗತಿಯನನು, ಸರ್ಯಾರದ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳ ಹಯಗಮ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳ ಪರಗತಿಯನನು, ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳನನು ರ್ಯಲಯನನರ್ಯಲರ್ಕೆ ನಡೆಸಬೆೋರೆ್ಂದನ ಶಫಯರಸನ ಮಯಡಿತ್ನು (ಅರೆ್ಮಿೋಬರ್ ೨೦0೩).  
ಆದರ,ೆ ಸರ್ಯಾರವು ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ಮತ್ನು ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳ ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ನಡೆಸಲನ 
ಇನಮು ಕ್ರಮ ರ್ೈೆಗಮೆಳುಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೦). 
ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಪಯರಥಮಕ್ ಮಟಿದ 
ಹಂಚಿರೆ್ಗಳ ಫಲಿತಯಂರ್ವನನು ತಿಳಿಯಲನ ಒಂದನ ಹೆಮಸ ಸ್ಯಧನವಯಗಿದೆಯಂದನ ನಿದೆೋಾರ್ಕ್ರನ, ಆರ್ಥಾಕ್ 
ನಿೋತಿ ಸಂಸ್ೆಥ ತಿಳಿಸಿದ ೆ (ಮಯಚಿಾ ೨೦೨೦).  ಈ ಸಂಸ್ೆಥಯನ ಕ್ಳದೆ ಸ್ಯಲಿನಲಿಲ ವಿರ್ವ ಸಂಸ್ೆಥ ಮಹಿಳಯೆರ 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಹಯಯದೆಮಂದಿಗೆ ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಕ್ಟಮೆಿಂದನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲನ 
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ಒಂದನ ಪಯರಯೋಜ್ನೆಯನನು ಅಂತ್ಾಗೆಮಳಿಸಿದನದ, ಅದನ ಇನಮು ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಳುಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ 
ಐದನ ಹಂತ್ದ ಚೌಕ್ಟ್ಟಿನಲಿಲ, ನಯಲನಕ ಮತ್ನು ಐದರ ಹಂತ್ಗಳು ರಯಜ್ಾದಲಿಲ ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಂಡಿಲಲ. 
(iii) ಅನತದಯನ ೨೩ – ಕಯಮವಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯಾಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಇಲಯಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೀಶಿತ್ 

ಆಯವ್ಾಯದ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನ 
ಅನನದಯನ ೨೩ - ರ್ಯಮಾಕ್ ಮತ್ನು ರ್ೌರ್ಲಯಾಭಿವೃದಿಧ ಅನನದಯನವು ರ್ಯಮಾಕ್ ಇಲಯಖ,ೆ ರ್ೈೆಗಯರಿರ್ಯ 
ತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ನು ಉದೊಾೀಗ, ರ್ೌರ್ಲಯಾಭಿವೃದಿಧ, ಉದಾಮಶೋಲ ಮತ್ನು ಜಿೋವನೆಮೋಪಯಯ ಈ ಮಮರನ 
ಇಲಯಖೆಗಳನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿದೆ.  ರ್ಯಮಾಕ್ರ ಹಕ್ನಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ನು ಲಯಭದಯಯಕ್ ಉದೆಮಾೋಗ ಕ್ಲಿಾಸನವುದನ 
ಈ ಇಲಯಖಗೆಳ ಹೆಮಣೆಗಯರಿರ್ಯೆಯಗಿದೆ.  ರ್ಯಯಾಕ್ಷೋೆತ್ರದಲಿಲ ಸವಚ್ಛ, ಸ್ೌಹಯದಾಯನತ್ ವಯತಯವರಣ ಹಯಗಮ 

ಮಹಿಳಯೆರ ವಿಶೆೋಷ ಅಗತ್ಾಗಳನನು ಪಮರೆೈಸನವುದನ ರ್ಯಮಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಒಂದನ ಮನಖ್ಾ 
ಉದೆದೋರ್ವಯಗಿದೆ. 
೨೦೧೫-೧೬ ರಿಾಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲಿಲ 
ಈ ಇಲಯಖೆಗಳು ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ನಿದಿಾಷಿ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳನನು ರಮಪಿಸಿರಲಿಲಲವೆಂದನ ತಿಳಿದನ ಬಂದಿದೆ. 
ಕೊೀಷುಕ ೩.೫ರಲಿಲ ʼ ಬಿʼ  ವಗಾದ ಮಹಿಳಯೆರ ಪರ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಂಖಾೆಗಳ (ರ್ ನಾ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳನನು 
ಹೆಮರತ್ನಪಡಿಸಿ) ವಿವರಗಳನನು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ ೩.೫: ಅನತದಯನ ೨೩ರಡಿಯ ʼಬಿʼವ್ಗವದ ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳ ಹಯಗೂ ಹಾಂಚಿಕೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವ್ಷವ 
ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳ ಸಾಂಖೆಾ ಹಾಂಚಿಕೆಗಳು 

ಫಲಯನತಭವಿ 
ಉದೆದೀಶಿತ್ 

ಫಲಯನತಭವಿ 
ಉದೆದೀಶಿತ್ವ್ಲಿದ33 

ಫಲಯನತಭವಿ 
ಉದೆದೀಶಿತ್ 

ಫಲಯನತಭವಿ 
ಉದೆದೀಶಿತ್ವ್ಲಿದ 

2015-16 12 9 504.85 385.05 

2016-17 10 8 390.26 362.70 

2017-18 14 13 758.77 941.86 

2018-19 14 19 376.29 807.29 

2019-20 16 16 792.56 469.56 

ಆಕ್ರ: ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ 

ಮೋಲಿನ ರ್ಮೆೋಷಿಕ್ದಿಂದ, ೨೦೧೭-೧೮ರ್ಕೆ ಹೆಮೋಲಿಸಿದರ,ೆ ೨೦೧೮-೧೯ ಮತ್ನು ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ʼ ಬಿʼ  
ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳಲಿಲ ಇಳಿರ್ಯೆಯಗಿರನವುದನ ಕ್ಂಡನ ಬರನತ್ುದೆ.  ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲಿಲ ʼಬಿʼ ವಗಾದ ೧೮ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧) ಮಹಿಳಯ 
ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲನ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಪರಮಯಣದ ಮೋಲೆ ಆರಿಸಿರೆ್ಮಳುಲಯಗಿದನದ, ಈ ಕ್ನರಿತ್ 
ಅವಲೆಮೋಕ್ನಗಳು ರ್ಳೆಕ್ಂಡಂತಿವೆ. 

 ಐದನ ಹಂತ್ದ ಚೌಕ್ಟ್ಟಿನಲಿಲ ಯಯವುದೆೋ ಹಂತ್ವು ಈ ಇಲಯಖೆಯಲಿಲ ಅನವಯಸಿಲಲ. 
 ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲಿಲ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ತ್ನಿಖೆ ಮಯಡಲಯದ ೧೯ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿಲ, ಎರಡನ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಹೆಮರತ್ನಪಡಿಸಿ, ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾದ ̓ ಬಿʼವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು 
ಪರಶಯುಹಾವಯಗಿದನದ ವೆಚ್ಚವು ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವೆಚ್ಚವಯಗಿದನದ ಅಥವಯ ಮಹಿಳಯೆರ 
ಸಬಲಿೋಕ್ರಣಯರ್ಯಕಗಿ ಮಯಡಿದ ವೆಚ್ಚವಯಗಿರಲಿಲಲ. ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನನು ನಕ್ಷ ೆ ೩.೪ರಲಿಲ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

                                                           
33 ಮಮರನೆೋ ವಗಿೋಾಕ್ರದಡಿಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ “ಫಲಯನನಭವಿ ಮತ್ನು ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್ವಲಲದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿಲ” ʼಎʼ ಮತ್ನು 
ʼಬಿʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಫಲಯನನಭವಿ ಉದೆದೋಶತ್ವಲಲದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿಲ ಸೆ್ೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಮೋಲಿನ ನಕ್ಷಯೆ ಪರರ್ಯರ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೧ರಷನಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮಯತ್ರ ಮಹಿಳಯೆರ ಪರವಯದ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳಯಗಿದನದ ಪರಧ್ಯನಮಂತಿರ ರ್ೌರ್ಲಾ ವಿರ್ಯಸಯೋಜ್ನೆ, ರ್ೌರ್ಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಷನ್ ಇತಯಾದಿಗಳು 
ಮಯತ್ರ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಸ್ೌಲಭಾವನನು ತ್ಲನಪಿಸಿವ.ೆ 

 ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಮಹಿಳಯೆರ ರ್ಮೆಡನಗೆ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿದದರಮ ಸಹ ಇಲಯಖೆಯನ ಮಹಿಳಯ 
ರ್ೋೆಂದಿರೋಕ್ೃತ್ ಕ್ಳಕ್ಳಿಗಳಯದ ಉಡನಪನ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳಲಿಲ ರ್ಲೆಸ ಮಯಡನವ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ 
ಶರ್ನಪಯಲನಯ ರ್ೋೆಂದರವನನು ಸ್ಯಥಪಿಸನವುದನ, ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಪರತೆಾೋಕ್ವಯದ ಶೌಚಯಲಯಗಳು, 
ಅಗರಬತಿು/ಆಹಯರ ಸಂಸಕರಣಯ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳಲಿಲ ರ್ಲೆಸಮಯಡನವವರಿಗೆ ವಿಮಯ ಯೋಜ್ನೆ 
ಮನಂತಯದವು ಅವರ ರ್ೌರ್ಲಾಗಳ ಮೋಲಿನ ಹಮಡಿರ್ೆ, ಹೆಮಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನಗಳಿಗೆ ಪರವೋೆರ್ 
ಒದಗಿಸನವುದನ ಮನಂತಯದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಯವುದೆೋ ರ್ೋೆಂದಿರೋಕ್ೃತ್ ಪರಯತ್ುಗಳನನು 
ಮಯಡಿರಲಿಲಲ. ಆದರ,ೆ ಸಂಪಮಣಾ ಆಯವಾಯವನನು ʼಬಿʼ ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 
ಹಂಚಿರೆ್ಗಳನನು ಮಯಡಲಯಗಿತ್ನು.  

 ಖಯಸಗಿ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳು/ಕ್ಂಪನಿಗಳಲಿಲ, ಪರಿಶಷಿ ಜಯತಿ/ಪರಿಶಷಿ ಪಂಗಡದ ಜ್ನರಿಗೆ 
ಉದೆಮಾೋಗಯವರ್ಯರ್ ಹಯಗಮ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ನಯಾಯ ಕ್ಲಿಾಸನವ ಸಲನವಯಗಿ ʼಆಶಯದಿೋಪʼಎಂಬ 
ಯೋಜ್ನೆಯನನು (೨೦೧೭-೧೮) ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಳಿಸಲಯಯತ್ನ. ೨೦೧೭-೧೮ ಮತ್ನು ೨೦೧೮-೧೯ನೆೋ 
ವಷಾದಲಿಲ ಕ್ರಮವಯಗಿ ̀  ೪೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಹಯಗಮ ̀  ೩.೨೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಯಡಲಯಗಿದನದ, 
೨೦೧೮-೧೯ರಲಿಲ ರ್ೋೆವಲ ` ೦.೧೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ವಯಸುವಿಕ್ ವೆಚ್ಚವನನು ಭರಿಸಲಯಗಿದೆ.  ಈ ವೆಚ್ಚವನನು 
ಮಯಹಿತಿ, ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ನು ಸಂಪಕ್ಾ (IEC) ಚ್ಟನವಟ್ಟರ್ಗೆಳಿಗೆ ಭರಿಸಲಯಗಿದೆ. ಆದರ,ೆ ಮಹಿಳಯ 
ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಸಂಪಮಣಾ ಬಿಡನಗಡಯೆನನು ವೆಚ್ಚವಯದಂತೆ ತೆಮೋರಿಸಲಯಗಿದೆ.  
೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಈ ಯೋಜ್ನೆಗ ೆ`೪.೩೩ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಯಡಲಯಗಿದನದ ` ೧೫.೨೧ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ 
ವಯಸುವಿಕ್ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿಲಯಗಿದೆ. ಹಿೋಗೆ, ಒಟನ ಿ `೪೭.೪೮ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಈ ಯೋಜ್ನೆಗ ೆ ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮಯಡಲಯಗಿದನದ ವಯಸುವ ವೆಚ್ಚ `೧೫.3೧ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಯಗಿದೆ.  ಈ ಮತ್ುದಲಿಲ ` ೦.೩೬ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು 
ಫಲಯನನಭವಿ ಮಹಿಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಶಷಾವೋೆತ್ನ, ರ್ಯಮಾಕ್ರ ರಯಜ್ಾ ವಿಮಯ/ರ್ಯಮಾಕ್ರ ಭವಿಷಾ 
ನಿಧಿಗಳಿಗಯಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ.  ಇದನ ಒಟನಿ ಮತ್ುದಲಿಲ ಶೋೆಕ್ಡ ಎರಡರಷನಿ ಇದ.ೆ ಹಿೋಗೆ, 
ʼ ಬಿʼ  ವಗಾದಲಿಲ ಅಂಥಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿರನವುದನ ಸಮಥಾನಿೋಯವಲಲ. 

21%

21%

26%

21%

11%

ನಕ್ಷೆ ೩.೪: ಮಹಿಳಯೆರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಯೀಜನೆಗಳು

ಆಡಳಿತಾತಮಕ ವಥಚ್ಚಗಳು ಮತುತ ವಥೀತನ್ ವಥಚ್ಚಗಳು

ಜಾಹಿೀರಾತು, ಕಥ್ೀವಿಡ್-೧೯ ಬಾಬ್ಲುತಗಳಿಗಥ 
ಸುರಕ್ಷತಥಯ ಸಲಕರಣಥಗಳ ವಿತರಣಥ

ಶಥೀ.೩೦ಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳಥಯರನಥ್ುಳಗಥ್ಂಡಿದುದ

ಲ್ಲಂಗಾಧಾರಿತ ವಿಭರ್ಜತ ಮಾಹಿತ್ಯ ಕಥ್ರತಥ

ಮಹಿಳಥಯರ ಪರವಾದ ಯೀಜನಥಗಳು



ಅಧ್ಯಾಯ-3: ಆಯವಾಯ ನಿವಾಹಣೆ 

97 

 ರ್ೌರ್ಲಯಾಭಿವೃದಿಧಗ ೆ ಸ್ಯಂಸಿಥಕ್ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣವನನು ಬಲಪಡಿಸಲನ ಹಯಗಮ ದೋೆರ್ದ ಯನವ 
ಜ್ನಯಂಗರೆ್ಕ ಗನಣಮಟಿದ ಪರವೋೆಶಯವರ್ಯರ್ ಮತ್ನು ಮಯರನಕ್ಟೆಿ ತ್ರಬೆೋತಿಯನನು ಬಲಪಡಿಸಲನ 
ʼಸಂಕ್ಲಾʼ  ಎಂಬ ಯೋಜ್ನೆಯನನು ಜ್ನವರಿ ೨೦೧೮ರಿಂದ ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಯತ್ನ.  ೨೦೧೯-೨೦ನೆೋ 
ವಷಾದಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನನು ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ʼ ಬಿʼ  ವಗಾದಲಿಲ 
ಪರಿಚ್ಯಸಲಯಯತ್ನ.  ಆದರ,ೆ ಈ ಮತ್ುವನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಯಡಿಲಲ. 

ಅನನದಯನ -೨೩ರಡಿಯಲಿಲ ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳ ʼಬಿʼ ವಗಾದಡಿ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳು 
ವಷ್ಯಾನನವಷಾ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿದದರಮ ಸಹ ಇವು ಮಹಿಳಯ ರ್ೋೆಂದಿರೋಕ್ೃತ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಗನರನತಿಸದ 
ರ್ಯರಣ ಅವರಿಗಯಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಹಮಡಿರ್ಯೆಯಗಿ ಪರಿವತಿಾತ್ವಯಗಿಲಲ.  ಮಹಿಳಯೆರ ಅಗತ್ಾಗಳನನು ಪಮರೆೈಸನವ 
ಹಯಗಮ ಒಳೆುಯ ವಯತಯವರಣ ಕ್ಲಿಾಸನವ ಉದೆದೋರ್ ಹೆಮಂದಲನ ಇಲಯಖೆಯನ ತ್ನು ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ಮತ್ನು 
ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಕ್ಡ ೆಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲಲ. ಜೆಮತೆಗ ೆಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವೆಚ್ಚವನನು ಸ್ೆೋರಿಸಿದಂತೆ ಒಟನಿ ವೆಚ್ಚವನನು 
ತೆಮೋರಿಸಿರನವುದನ ಹಯದಿ ತ್ಪಿಾಸಿದಂತಯಗಿದೆ. 

(iv) ನಿಣವಯ 

ಈ ಅಧಾಯನವು ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯರ್ಯಕಗಿ ಪರತಿ ವಷಾದ 
ಹಂಚಿರೆ್ಯಲಿಲ ಏರಿರೆ್ಯಯಗನತಿುರನವುದನನು ಗಮನಿಸಿದನದ ಇದನ ಒಳೆುಯ ಸಮಚ್ನಯೆಯಗಿದೆ. ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ 
ಅಂತ್ರಗಳಲಿಲ, ಆರೆಮೋಗಾ, ಸ್ಯಕ್ಷರತಯ ಪರಮಯಣ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯೆರ ಸಮಗರ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್, ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಸಿಥತಿಗತಿಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರೆ್ಯನನು ಹೆಚಿಚಸನವುದನ ಮಯತ್ರವಲಲದೆ 
ಮಹಿಳಯೆರ ಸಮಗರ ಸಬಲಿೋಕ್ರಣರ್ಕೆ ಹೆಚ್ನಚ ಪಯರಮನಖ್ಾತೆ ರ್ಮೆಡಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ.  ೨೦೦೯-೧೦ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ 
ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವರದಿ ಹಯಗಮ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಮತಿ 
(ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ೨೦೧೧) ಯ ಶಫಯರಸನಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಸ್ೆಳದೆಿದದರಮ ಸಹ ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ 
ಆಯವಾಯ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನದಲಿಲ ಸಮಗರ ವಿಶಲೆೋೇ಼ ಷಣ,ೆ ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ ವಿಭಜಿತ್ ಮಯಹಿತಿ ಹಯಗಮ 
ಮೋಲಿವಚಯರಣಯ ವಾವಸೆ್ಥಗಳ ರ್ಮೆರತೆಯತ್ನು.  ಸರ್ಯಾರದ ಪರಯತ್ುಗಳು ಮಹಿಳಯ ಉದದೆೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ 
ದಯಖ್ಲೆಗಳಲಿಲ ಮಹಿಳ ೆಮತ್ನು ಹೆಣನುಮಕ್ಕಳಿಗಯಗಿ ವಿವಿಧ ಇಲಯಖಗೆಳ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳ 
ಪರಮಯಣವನನು ಗನರನತಿಸನವುದರಲಿಲ ಮಯತ್ರ ಸಿೋಮತ್ವಯಗಿತ್ನು. ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳ ಪರಭಯವ ಹಯಗಮ 
ಅವುಗಳನನು ರಮಪಿಸನವ ಅಗತ್ಾತೆಯನನು ತಿಳಿಯನವ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ 
ವಿಭಜಿತ್ ಮಯಹಿತಿಗಳನನು ರ್ಮೆರೋಡಿೋಕ್ರಿಸನವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ.  ಅಲಲದೆ, ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮತ್ನು 
ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆ/ರ್ಯಯಾಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿಲ ಮಯಡಿದ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳ ಫಲ, ಅವುಗಳ ಪರಗತಿಯನನು 
ತಿಳಿಯಲನ ರಯಜ್ಾಸರ್ಯಾರರ್ಕೆ ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ ವಿಭಜಿತ್ ಮಯಹಿತಿಗಳ ಅಗತ್ಾವಿದೆ.  ಮನಂದನವರದೆನ, ಮಹಿಳಯ 
ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ತ್ಯಯರಿರ್ಯೆಲಿಲ ಸತ್ತ್ ಅಸಮಪಾಕ್ತಗೆಳಿದನದ, ಈ ಆಯವಾಯವನನು 
ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ರಮಪಿಸನವ ಸ್ಯಧನವನಯುಗಿ ಮಯಡಲನ ಅವುಗಳನನು ಸರಿಪಡಿಸನವ ಅಗತ್ಾತೆಯದೆ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ನಿಗಾಮನ ಸಭಯೆಲಿಲ (ಫೆಬರವರಿ 2021) ಈ ವರದಿಯಲಿಲ ಹೆಮರತ್ರಲಯಗಿರನವ 
ವಿಷಯಗಳನನು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಸಮಕ್ು ಕ್ರಮ ತೆಗದೆನರೆ್ಮಳುಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 

೩.೪  ಆಯವ್ಾಯ ಪ್ರಮತಖ ಕಯಯವನಿೀತಿ ಘೂೀಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ುಗಳ ಅನತರ್ಯಾನವ್ನತು 
ಖಯತಿರಪ್ಡಿಸಲತ ಒದಗಿಸಿದ ವಯಸುವ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 

೨೦೧೯-೨೦ರ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಸರ್ಯಾರವು ಪರಮನಖ್ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನನು ಘಮೋಷ್ಟಸಿತ್ನ 
(ಫೆಬರವರಿ ೨೦೧೯).  ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಲ, ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಕ್ರಮ ರ್ೈೆಗಮೆಂಡ ವರದಿಯನನು 
ಮಂಡಿಸಲಯಯತ್ನ. 



31 ಮಯಚಿಾ 2020ರ್ೆಕ ರ್ೆಮನೆಗೆಮಂಡ ವಷಾದ ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವರದಿ 
 

98 

 

ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಒಟನಿ ೩೨ ಹೆಮಸ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳನನು ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖೆ, 
ಪರ್ನಸಂಗೆಮೋಪನೆ ಮತ್ನು ಪರ್ನವೈೆದಾ ಸ್ೆೋವಗೆಳು, ಪರವಯಸ್ೆಮೋದಾಮ, ಅರಣಾ, ಜಿೋವಿಶಯಸರ ಮತ್ನು ಪರಿಸರ 
ಇಲಯಖೆಗಳಲಿಲ ಉಪಕ್ರಮಸಿತ್ನ.  ಈ ಇಲಯಖೆಗಳಲಿಲ ಸರ್ಯಾರವು ರ್ೈೆಗೆಮಂಡ ೨೮ ಉಪಕ್ರಮಗಳನನು ಕ್ನರಿತ್ನ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ನಡೆಸಲಯಯತ್ನ.  ಪರಮನಖ್ ರ್ಯಯಾನಿೋತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಯಾರವು 
ರ್ೈೆಗಮೆಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಸ್ಯರಯಂರ್ವನನು ಅನತಬಾಂಧ – ೩.೨ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
೨೮ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲಿಲ, ೯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಇನಮು ಪಯರರಂಭಿಕ್ ಹಂತ್ದಲಿಲದದವು. ಒಂದನ ಉಪಕ್ರಮವನನು 
ರ್ೈೆಬಿಡಲಯಗಿದನದ, ೧೩ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆೆ ಇನಮು ಕ್ರಮ ತೆಗದೆನರೆ್ಮಳುಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ರ್ೋೆವಲ ಐದನ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳಲಿಲ ಪರಗತಿಯಯಗಿತ್ನು. 
ಪಯರಮನಖ್ಾತೆ/ಮಹತ್ವದ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಳಿಸಬಹನದಯಗಿದದ ಪಯರರಂಭಿಕ್ ಹಂತ್ದಲಿಲರನವ 
ರ್ಲೆವು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನನು ಕೊೀಷುಕ ೩.೬ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ ೩.೬: ಕರಮ ತೆಗದೆತಕೊಳಳಬೆೀಕಯಗಿರತವ್ ಪ್ರಮತಖ ಉಪ್ಕರಮಗಳು 
ಕರ.ಸಾಂ. ಆಯವ್ಾಯ ಉಪ್ಕರಮಗಳು ತೆಗೆದತಕೊಾಂಡ ಕರಮ 

1 ಕ್ೃತ್ಕ್ ಅಂಗಗಳ ಹೆಮಂದಯಣಿರ್ೆ ಮತ್ನು ಆರೆಮೋಾಟ್ಟಕ್ ಿ ಪಠ್ಾಗಳ 
ಪರಮಯಣಿೋಕ್ರಣದ ತ್ರಬೋೆತಿ ರ್ೆೋಂದರಗಳ ಸ್ಯಥಪನೆಯ ಪರಸ್ಯುಪ 

ಸರ್ಯಾರವು ೨೦೨೦-೨೧ರಿಂದ ರ್ೆಮೋಸ್ಾ ಪಯರರಂಭಿಸಲನ 
ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ಒಪಿಾಗೆಯನನು ಮೋ ೨೦೨೦ರಲಿಲ ನಿೋಡಿದೆ. 

2 ಕ್ಷಿೋರ ಭಯಗಾ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಶಯಲಗೆೆ ಹೆಮೋಗನವ ಎಲಯಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
ಪೆಮೋಷ್ಟಿರ್ಯಂರ್ದ ಪರಮಯಣ ಹೆಚಿಚಸಲನ ಹಯಲನ ಪಮರೆೈಸಲನ ಪರಸ್ಯುಪ 

ಪರಸ್ಯುಪರ್ೆಕ ಇನಮು ಒಪಿಾಗೆ ದೆಮರೆಯಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. 

3 ನಿರಂತ್ರ ರ್ಬದದ ಗನಣಮಟಿವನನು ಗಮನಿಸನವ ರ್ೆೋಂದರಗಳನನು ೧೦ ನಗರಸಭಯ 
ಪರದೆೋರ್ಗಳಲಿಲ ಸ್ಯಥಪಿಸಲನ (ಬೆಂಗಳೂರನನು ಹೆಮರತ್ನಪಡಿಸಿ) ಪರಸ್ಯುಪ 

ಪರಸ್ಯುಪ ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಳುಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. 

4 ರ್ಯಾಸನಮರ್ ಅರಣಾ ರೆಮೋಗಗಳ ಲಸಿರ್ೆಗಳನನು ಉತಯಾದಿಸಲನ ಸಹರ್ಯರ 
ನಿೋಡಲನ ಪರಸ್ಯುಪ 

ಪರಸ್ಯುಪ ಇನಮು ಪಯರರಂಭಿಕ್ ಹಂತ್ದಲಿಲದೆ. 

3.5 ಧನವಿನಿಯೀಗ ಲೆಕಕಗಳು 

ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಭಯರತ್ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಅನನಚಛೆೋದ 204 ಮತ್ನು 205ರಡಿಯಲಿಲ ಶಯಸರ್ಯಂಗವು 
ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದ ಪರತಿ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಹಬಂಧಗೆಮಳಿಸಿದ 
ಅನನಸಮಚಿಗಳಲಿಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯದ ಮತ್ುಗಳಿಗ ೆ ಹೆಮೋಲಿಸಿದ ಸರ್ಯಾರದ ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ 
ವೆಚ್ಚಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳಯಗಿವೆ.  ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಒಟನಿ ವೆಚ್ಚವನನು ಆಧರಿಸಿದ.ೆ  ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮಮಲ 
ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜ್ನಗಳು, ಪಮರಕ್ ಅನನದಯನಗಳು, ಅಧಾಪಾಣೆಗಳು ಮತ್ನು ಪನನಾವಿನಿಯೋಗಗಳನನು 
ಸಾಷಿವಯಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಯಡಿ, ಧನವಿನಿಯೋಗ ರ್ಯಯದಗಳಡಿಯಲಿಲ ಅಧಿಕ್ೃತ್ಗೆಮಳಿಸಿದ ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ 
ವೆಚ್ಚಗಳ ಆಯವಾಯಗಳ ಬಯಬನುಗಳಿಗೆ ಪರತಿಯಯಗಿ ವಿವಿಧ ನಿದಿಾಷಿ ಸ್ೆೋವಗೆಳ ಮೋಲಿನ ವಯಸುವ 
ಬಂಡವಯಳ ಮತ್ನು ರಯಜ್ಸವ ವಚೆ್ಚಗಳನನು ಸಮಚಿಸನತ್ುವೆ.  ಹಿೋಗೆ, ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅನನದಯನಗಳ 
ಬಳರ್,ೆ ಹಣರ್ಯಸನ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ನು ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯರ್ಗಳ ಗಮನಿಸನವಿರೆ್ಗಳನನು ಅರೆೈಾಸಿರ್ೆಮಳುಲನ 
ಅನನಕ್ಮಲವಯಗಿದೆಯಲಲದೆ ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ34 ಪರಿಪಮರಕ್ವಯಗಿವೆ.   

3.5.1 2019-20ರ ಒಟತು ಅವ್ಕಯಶಗಳು, ವಯಸುವ್ ವೆಚ್ಚ ಹಯಗೂ ಉಳಿತಯಯಗಳ ಸಯರಯಾಂಶ 
2019-20ರಲಿಲ, ಪಮರಕ್ ಅಂದಯಜ್ನಗಳೂ ಸ್ೆೋರಿದಂತ ೆ 29 ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಿಗ ೆ ಪರತಿಯಯಗಿ 
ವಯಸುವ ವೆಚ್ಚ ಹಯಗಮ ಉಳಿರೆ್/ಹೆಚ್ನಚವರಿಗಳು, ರಯಜ್ಸವ/ಬಂಡವಯಳ ಹಯಗಮ ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ಗಳ 
ವಿಂಗಡಣೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪು ಸಿಥತಿಯನನು ಕೊೀಷುಕ 3.7ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

                                                           
34

 ಹಣರ್ಯಸನ ಲಕೆ್ಕವು ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರದ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದ ಹಣರ್ಯಸನ ವಾವಹಯರಗಳ ವಿಸ್ಯುರ ದೃಷ್ಟಿರ್ೆಮೋನವನನು 
ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ.  ಇಧನನು ಈ ವರದಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ಮತ್ನು ೨ರಲಿಲ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಕೊೀಷುಕ 3.7 : ಮೂಲ/ಪ್ೂರಕ ಅವ್ಕಯಶಗಳಿಗ ೆಪ್ರತಿಯಯಗಿ ವಯಸುವಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸಿೆತಿ 
 (` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ವೆಚ್ಚದ ಸವರೂಪ್ 
ಮೂಲ 
ಅನತದಯನ/ 
ವಿನಿಯೀಗ 

ಪ್ೂರಕ 
ಅನತದಯನ/ 
ವಿನಿಯೀಗ 

ಒಟತು ವಯಸುವ್ ವೆಚ್ಚ 

ಬಳಕೆಯಯಗದ 
ಅವ್ಕಯಶ(-)/ 
ಅವ್ಕಯಶಕ್ರಕಾಂತ್ 
ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ(+) 

ಅಧಾಪ್ವಣೆ 
ಮಯಡಿದ 
ಮೊತ್ು 

ಮಯರ್ಚವ 
31ರಾಂದತ 
ಅಧಾಪ್ವಣೆ 

ಮಯಡಿದ ಮೊತ್ು 

ಮಯರ್ಚವ 31ರಾಂದತ 
(ಶೆೀಕಡವಯರತ) 
ಉಳಿಕೆಯ 

ಅಧಾಪ್ವಣೆ 

ಪ್ತರಸೃತ್ I  ರಯಜ್ಸವ 1,62,464.81 15,628.45 1,78,093.26 1,60,084.08 18,009.18 10,134.67 10,134.67 100 

I I ಬಾಂಡವಯಳ 40,034.82 4,184.14 44,218.96 36,374.94 7,844.02 2,601.47 2,601.47 100 

I I I  ಸಯಲಗಳು 
ಮತ್ತು ಮತಾಂಗಡಗಳು 

4,898.26 2,532.37 7,430.63 5,463.87 1,966.76 0.60 0.60 100 

ಒಟತು ಪ್ತರಸೃತ್ 2,07,397.89 22,344.96 2,29,742.85 2,01,922.89 27,819.96 12,736.74 12,736.74 100 

ಪ್ರಭೃತ್ I V ರಯಜ್ಸವ 22,184.69 403.00 22,587.69 2,0678.70 1,908.99 1,653.68 1653.68 100 

V ಸಯವ್ವಜ್ನಿಕ 
ಋಣ ಪ್ಯವ್ತಿ 

1,198.92 0.36 1,199.28 1,194.85 4.43 0.03 0.03 100 

VI ಬಾಂಡವಯಳ 9,964.36 310.49 10,274.85 10,181.79 93.06 94.25 94.25 100 

ಒಟತು ಪ್ರಭೃತ್ 33,347.97 713.85 34,061.82 32,055.34 2,006.48 1,747.96 1,747.96 100 

ಒಟತು ಮೊತ್ು 2,40,745.86 23,058.81 2,63,804.67 2,33,978.23 29,826.44 14,484.70 14,484.70 100 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

2019-20ರಲಿಲ, 29 ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಲ `2,63,804.67 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ಅವರ್ಯರ್ರ್ಕೆ ಪರತಿಯಯಗಿ 
`2,33,978.23 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ವೆಚ್ಚವನನು ಭರಿಸಲಯಗಿದನದ, ಇದನ `29,826.44 (ಶೆೋಕ್ಡ 11) ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ 
ಅವರ್ಯರ್ವು ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಿಯನವಲಿಲ ಪರಿಣಮಸಿತ್ನ. 

3.5.2 ಪ್ತರಸೃತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೃತ್ ವಿತ್ರಣೆಗಳು 
2015-16ರಿಂದ 2019-20ರವರೆಗಿನ ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ ಬಟವಯಡೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪು ಸಿಥತಿಯನನು 
ಕೊೀಷುಕ-3.8ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-3.8: 2015-16ರಿಾಂದ 2019-20ರವ್ರೆಗಿನ ಪ್ತರಸೃತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೃತ್ ಬಡವಯಡಗೆಳು 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ವ್ಷವ ಬಟವಯಡೆಗಳು ಉಳಿತಯಯ (ಶತಯಾಂಶದಲ್ಲ)ಿ 
ಪ್ತರಸೃತ್ ಪ್ರಭೃತ್ ಪ್ತರಸೃತ್ ಪ್ರಭೃತ್ 

2015-16 1,31,707.53 17,542.30 10,863.92(8) 6,558.11(37) 

2016-17 1,51,848.04 21,196.98 11,750.35(8) 1,256.97(6) 

2017-18 1,67,845.36 24,474.88 16,547.66(10) 611.60(2) 

2018-19 1,89,840.99 30,693.11 23,265.27(12) 1,873.70(6) 

2019-20 2,01,922.89 32,055.34 27,819.96(14) 2,006.48(6) 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಬಳರ್ಯೆಯಗದ ಅವರ್ಯರ್ವು ಪನರಸೃತ್ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಶೆೋಕ್ಡ 8 
ರಿಂದ 14ರ ವಯಾಪಿುಯಲಿಲದನದ, ಪರಭೃತ್ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಇದನ ಶೆೋಕ್ಡ ಎರಡರಿಂದ ಆರರಷ್ಟಿದನದ 31 ಮಯಚಿಾ 
2016ರ ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸನ ವರದಿಯಲಿಲ ತಿಳಿಸಿರನವಂತೆ 2015-16ನೆೋ ಸ್ಯಲಿನಲಿಲ ಮಯತ್ರ ಆಯವಾಯದಲಿಲನ 
ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ಗಳ ನಡನವಿನ ದೆಮೋಷದ ಪರಿಣಯಮ ಇದನ ಶೆೋಕ್ಡ 37ರಷ್ಟಿತ್ನು. 

3.6 ಧನವಿನಿಯೀಗಗಳ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶ ೆೀಧರೆ್ 

ಭಯರತ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ್ರನ ಮತ್ನು ಮಹಯಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಡನವ ಧನವಿನಿಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕ 
ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ ವಿವಿಧ ಅನನದಯನಗಳಡಿ ಮಯಡಿದ ವಯಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 
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ನಿೋಡಿದ ಅಧಿರ್ಯರದ ಪರಿಮತಿಯಳಗ ೆಇದಯೆೋ ಮತ್ನು ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಉಪಬಂಧಗಳ (ಅನನಚಛೆೋಧ 202) 
ಮತ್ನು ವಿಧ್ಯನಸಭೆಯ ವಿವಿಧ ಶಯಸನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ಪರಭೃತ್ಗೆಮಳಿಸಬೋೆರ್ಯದ ವೆಚ್ಚವನನು ಹಯಗೆ 
ಪರಭೃತ್ಗೆಮಳಿಸಿದಯೆೋ ಎಂಬನದನನು ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿರ್ಮೆಳುಲನ ಬಯಸನತ್ುದೆ. ಅಲಲದೆ, ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವು 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಯನಮನನ, ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ನು ನಿದೆೋಾರ್ನಗಳಿಗ ೆಅನನಗನಣವಯಗಿದೆಯೋ 
ಎಂಬನದನನು ಸಹ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿರ್ೆಮಳುುತ್ುದೆ. 

3.6.1 ಹಣಕಯಸತ ನಿವ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 

3.6.1.1 ಆಯವ್ಾಯದಲ್ಲಿನ ದೊೀಷಗಳು 
ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ಗಳ ಮೋಲಿನ ವಹಿವಯಟನಗಳ ತ್ಪಯಾದ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವು ಸಂಬಂಧಪಟಿ 
ಶೋಷ್ಟೋಾರೆ್ಗಳಡಿಗಲಿಲ ವಹಿವಯಟನಗಳ ವಗಿೋಾಕ್ರಣದ ನಿಯಮಗಳ ಅನವಯದಲಿಲನ ರ್ಮೆರತಯೆನನು 
ಸಮಚಿಸನತ್ುದೆ. ಅಲಲದೆ, ವೆಚ್ಚದ ಸವರಮಪ ಮತ್ನು ಭವಿಷಾದ ಆಯವಾಯ ತ್ಯಯರಿರ್ಗೆ ೆವಹಿವಯಟನಗಳನನು 
ಸರಿಯಯದ ಉದೆಧೋರ್ ಶೋಷ್ಟಾರ್ಯೆಡಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸನವುದನ ಅವರ್ಾಕ್ವಯಗಿದೆ. 

(ಎ) ಪ್ತರಸೃತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೃತ್ಗಳ ವಿಭಯಗಗಳ ನಡತವೆ ತ್ಪ್ತಾ ವ್ಗಿೀವಕರಣ 
2019-20ರಲಿಲ, ಈ ರ್ಳೆಕ್ಂಡ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ ಪನರಸೃತ್/ಪರಭೃತ್ ವಿಭಯಗಗಳಿಗ ೆ ಬದಲಯಗಿ 
ಪರಭೃತ್/ಪನರಸೃತ್ಗಳಡಿ ತ್ಪಯಾಗಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಲಯಗಿರನವುದನನು ಕೊೀಷುಕ-3.9ರಲಿಲ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-3.9 : ಪ್ತರಸೃತ್/ಪ್ರಭೃತ್ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಾಯ ದೊೀಷಗಳು 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಕರಮ 

ಸಾಂಖೆಾ ಅನತದಯನ ಸಾಂಖೆಾ ಲೆಕಕ ಶಿೀರ್ಷವಕೆ ಅವ್ಕಯಶ/
ವೆಚ್ಚ ಅಭಿಪ್ಯರಯಗಳು 

1 ಅನನದಯನ ಸಂಖಾೆ. 3  
-ಆರ್ಥಾಕ್  

2071-01-104-2-06-240 

ಋಣಸ್ೆೋವೆಗಳು (ಪರ) 
1.53 ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರದ ಋಣಸ್ೆೋವೆಗಳಿಗೆ ರಯಜ್ಾದ 

ಖಯತ್ರಿಯದೆ ಎಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗನತ್ುದೆ. 
ಆದನದರಿಂದ, ಅವುಗಳನನು ಪರಭೃತ್ವೆಂದನ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೋೆಕ್ನ. ಆದರೆ, ರ್ೆಮೋಷಕಿ್ದಲಿಲನ ಋಣ 

ಸ್ೆೋವಗೆಳು ಪನರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಉಪದಯನ ಮತ್ನು 
ನೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹಿೋಗಯಗಿ ವೆಚ್ಚವು 
ಪನರಸೃತ್ದ ರಮಪದಲಿಲದೆ.  

2 ಅನನದಯನ ಸಂಖಾೆ 19 

-  ನಗರಯಭಿವೃದಿಧ 
3604-00-191-1-51-240 

ಋಣಸ್ೆೋವೆಗಳು (ಪರ) 
675.91 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ (ಮಯಚಿಾ 2020), 2019-20ರ ಆಯವಾಯದಲಿಲ ಈ ತ್ಪನಾ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವನನು 
ಸರಿಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿತ್ನು.  ಆದರ,ೆ 2019-20ರಲಿಲ ಕ್ಮಡ ಈ ತ್ಪನಾ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವು 
ಮನಂದನವರದೆಿದೆ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧) ಹಣರ್ಯಸನ ವಷಾ ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಲ ಇದನನು ಸರಿಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ 
ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 
(ಬಿ) ಪ್ರಧ್ಯನ ಶಿೀರ್ಷವಕೆ 2049 – ಬಡಿಿ ಪ್ಯವ್ತಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಯಡಿದ ತ್ಪ್ತಾ ಅವ್ಕಯಶ 
ಪರಧ್ಯನ ಮತ್ನು ಒಳಶೋಷ್ಟಾರ್ಗೆಳ ಪಟ್ಟಿಯಲಿಲ ಪರಧ್ಯನ ಶೋಷ್ಟಾರ್ ೆ೬೦೦೩ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಟ್ಟಪಾಣಿ (೩)ರಲಿಲನ 
ಸಮಚ್ನಗೆಳ ಅನವಯ ರ್ಮೆೋರಿರ್ೆ ಬಯರದ ಪರಿಹಯರ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಬಯಂಡ್ಗಳ ಶಲನಕಗಳನನು ಸ್ಯಮಯನಾವಯಗಿ 
ಅವುಗಳ ಅವಧಿ ಮನರ್ಯುಯ ದಿನದಿಂದ ೨೦ ವಷಾಗಳವರೆಗ ೆಸರ್ಯಾರದ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಲ ಉಳಿಸಿರೆ್ಮಳುಲಯಗನತ್ುದೆ. 
ನಂತ್ರ ಶಲನಕಗಳನನು ‘೦೦೭೫-ಇತ್ರ ೆ ಸ್ಯಮಯನಾ ಸ್ೆೋವಗೆಳು-ಇತ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳುʼ ಶೋಷ್ಟಾರ್ಗೆೆ ಜ್ಮ 
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ಮಯಡನವ ಮಮಲಕ್ ರಯಜ್ಸವರೆ್ಕ ವಗಯಾವಣೆ ಮಯಡಲಯಗನತ್ುದೆ. ಆ ನಂತ್ರ ಬೆೋಡಿರೆ್ ಬಂದ ಈ ಮತ್ುಗಳ 
ಮರನಪಯವತಿಗಳನನು ೨೦೭೫-ಇತ್ರೆ ಸ್ಯಮಯನಾ ಸ್ೆೋವಗೆಳು-ಇತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳುʼ ಶೋಷ್ಟಾರ್ಗೆೆ ಖ್ಚ್ನಾ 
ಹಯಕ್ಬೋೆಕ್ನ.  
ಅಂತ್ಹ ರ್ಮೆೋರಿರ್ಗೆಳಿಗಯಗಿ ೨೦19-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ‘೨೦೪೯-ಬಡಿಿ ಪಯವತಿಗಳುʼ ಅಡಿಯಲಿಲ `೦.೧೦ 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟಯ ಅವರ್ಯರ್ವನನು ಮಯಡಿರನವುದನ ಸರಿಯಲಲ.  

(ಸಿ) ತ್ಪ್ಯಾದ ಆಯವ್ಾಯ ತ್ಯಯರಿಕೆ 
2019-20ರಲಿಲ ಅನನದಯನ ೫ – ಗೃಹ ಮತ್ನು ಸ್ಯರಿಗೆಯಡಿಯಲಿಲ ಬೆಂಗಳೂರನ ಮಹಯನಗರ ಸ್ಯರಿಗೆ 
ಸಂಸ್ೆಥಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೋಷ್ಟಾರ್ ೆ 3055-00-190-0-03-240 ಋಣಸ್ೆೋವಗೆಳಡಿ 1500 ಬಸನಿಗಳ ಖ್ರಿೋದಿಯ 

ಸ್ಯಲದ ಮರನಪಯವತಿ ಹಯಗಮ ಬಡಿಿ ಪಯವತಿಗಯಗಿ `80.97 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ಅವರ್ಯರ್/ವೆಚ್ಚ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 
ಇದರ್ಯಕಗಿ 2019-20ರಲಿಲ ಕೊೀಷುಕ-3.10ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರನವಂತೆ ಹಣ ಬಿಡನಗಡೆ ಆದೆೋರ್ಗಳನನು 
ಹೆಮರಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-3.10: ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಮಹಯನಗರ ಸಯರಿಗ ೆಸಾಂಸೆೆಗೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಯಡಿದ ಮೊತ್ು 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಕಾಂತಿನ ಸಾಂಖೆಾ ಸಕಯವರಿ ಆದೆೀಶದ ಸಾಂ. ಮತ್ತು ದ್ಧರ್ಯಾಂಕ ಮೊತ್ು 
1 ಟ್ಟಡಿ 41 ಟ್ಟಸಿಬಿ 2019 ಬೆಂಗಳೂರನ ದಿನಯಂಕ್: 11.07.2019 20.24 

2 ಟ್ಟಡಿ 41 ಟ್ಟಸಿಬಿ 2019 ಬೆಂಗಳೂರನ ದಿನಯಂಕ್: 20.11.2019 6.23 

3 ಟ್ಟಡಿ 41 ಟ್ಟಸಿಬಿ 2019 ಬೆಂಗಳೂರನ ದಿನಯಂಕ್: 30.12.2019 18.02 

4 ಟ್ಟಡಿ 41 ಟ್ಟಸಿಬಿ 2019 ಬೆಂಗಳೂರನ ದಿನಯಂಕ್: 25.02.2020 17.75 

ಒಟತು 62.24 

ಹಿೋಗೆ, ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರನ ಮಹಯನಗರ ಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ೆಥಗ ೆಬಿಡನಗಡೆಯಯದ `80.97 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ 
`62.24 ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಋಣಸ್ೆೋವಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನದ. `18.73 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ಮತ್ುವನನು ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನನು ಸರ್ಯಾರದ ಗಮನರ್ಕೆ (ಮೋ 2019) ತ್ಂದಯಗ, ಸರ್ಯಾರವು ಆದೆೋರ್ 
ಸಂಖಾೆ ಟ್ಟಡಿ 01 ಟ್ಟಸಿಬಿ 2020ರಲಿಲ ಉದದೆೋರ್ ಶೋಷ್ಟಾರೆ್ ʼ 240 – ಋಣಸ್ೆೋವೆ̓ ಗಳಡಿ ಭರಿಸಲಯದ `80.97 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ `18.73 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಸಹಯಯಧನವಯಗಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಋಣಸ್ೆೋವಯೆಡಿ 
ಬಿಡನಗಡೆ ಮಯಡಿದ ಮತ್ುವು ಪರಭೃತ್ ವೆಚ್ಚವಯಗಿರನವುದರಿಂದ ಇದನ ತ್ಪಯಾಗಿದೆ. `18.73 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು 
ಸಹಯಯಧನವಯಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲನ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಅನನಮೋದನೆ ಅಗತ್ಾವಯಗಿರನವುದರಿಂದ ಇದನ ತ್ಪನಾ 
ವಗಿೋಾಕ್ರಣವಯಗಿ ಪರಿಣಮಸಿದಯೆಲಲದೆ, ನಿಗಮದ ಸ್ಯಲಗಳಿಗ ೆಸರ್ಯಾರವು ಖಯತ್ರಿ ನಿೋಡಿಲಲವಯದಧರಿಂದ, 
ಬಿಡನಗಡೆಗಮೆಳಿಸಿದ ಮತ್ುವನನು ಉದೆಧೋರ್ ಶೋಷ್ಟಾರ್ ೆʼ240-ಋಣಸ್ೆೋವಗೆಳುʼ  ಇದರ ಬದಲನ ʼ 103 – 
ಸಹಯಯಯನನದಯನ – ಸ್ಯಮಯನಾʼದಡಿಯಲಿಲ ಭರಿಸಬಹನದಯಗಿತ್ನು. 
ಇಲಯಖೆಯನ ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆಯನನು ಒಪಿಾರ್ಮೆಳುುತ್ು (ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ್ 2020), 2019-20ರಲಿಲ ನಿಗಮರ್ೆಕ 
ಬಿಡನಗಡೆಯಯದ ಸಹಯಯಧನದಲಿಲ ಕ್ಡಿತ್ವಯಗಿದದರಿಂದ ಹಯಗಮ ನಿಗಮವು ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖಾೆಯಲಿಲ 
ರಿಯಯಯತಿ/ಉಚಿತ್ ಬಸ್ ಪಯಸ್ ಗಳನನು ವಿತ್ರಿಸಿದ ರ್ಯರಣ ಹೆಚ್ನಚವರಿ ಮತ್ುರ್ಯಕಗಿ ಬೆೋಡಿರೆ್ ಸಲಿಲಸಿದದರಿಂದ 
`18.73 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಸಹಯಯಧನವಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸನವಂತೆ ಆದೆೋರ್ ಹೆಮರಡಿಸಲಯಗಿದೆ. ಅಲಲದೆ, 
ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ಗಳ ನಡನವ ೆ ಪನನಾವಿನಿಯೋಗರ್ಕೆ ಅವರ್ಯರ್ ಇಲಲದಿರನವುದರಿಂದ ಹಯಗಮ 

ಹೆಚ್ನಚವರಿ ಮತ್ುವನನು ಅಧಾಪಿಾಸಿ, ಪಮರಕ್ ಅವರ್ಯರ್ ಪಡಯೆಲನ ಸಮಯದ ಅಭಯವದಿಂದ ಈ 

ನಿಧ್ಯಾರವನನು ತೆಗದೆನರೆ್ಮಳುಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಅಲಲದೆ ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಲ ಲೆಕ್ಕಶೋಷ್ಟಾರ್ ೆ೫೦೫೫-೦೦-
೧೯೦-೦-೦೦-೨೧೧ ನಿಗಮದಲಿಲ ಹಮಡಿರ್-ೆಅಡಿ ಅವರ್ಯರ್ ಕ್ಲಿಾಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ಹೆೋಳಿದ.ೆ 
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ಜ್ಂಟ್ಟ ಪರವೋೆರ್ ಸಮಯಲೆಮೋಚ್ನಯ ಸಭಯೆಲಿಲ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ೨೦೨೦) ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ಈ ತ್ಪಾನನು 
ಒಪಿಾರ್ಮೆಂಡಿದನದ `18.73 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಉದೆದೋರ್ ಶೋಷ್ಟಾರ್ ೆ೨೪೦ –ಋಣಸ್ೆೋವಯೆಡಿ ಬಿಡನಗಡ ೆಮಯಡಿದನದ 
ಸರಿಯಲಲ ಮತ್ನು ಮನಂದೆ ಇಂತ್ಹ ತ್ಪನಾಗಳಯಗಲನ ಅವರ್ಯರ್ ನಿೋಡನವುದಿಲಲ ಎಂದನ ಹೆೋಳಿದ.ೆ 

೩.೬.೨ ಆಯವ್ಾಯ ಸಮಗರತೆ ಹಯಗೂ ಲೆಕಕಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಮೆೀಲ್ಲನ ವಯಾಖಯಾನಗಳು 

೩.೬.2.೧ ಕಯಯವನಿವಯವಹಕ ಆದೀೆಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಡತಗಡೆಯಯದ ಹೆಚ್ತಚವ್ರಿ ಮೊತ್ು 
ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨೦೪ ಮತ್ನು ೨೦೫ನೆೋ ವಿಧಿಗಳಡಿಯಲಿಲನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಧನವಿನಿಯೋಗ ರ್ಯಯದೆಗಳಡಿಯಲಿಲ 
ಶಯಸರ್ಯಂಗದಿಂದ ಅನನಮೋದಿತ್ವಯಗದ ಹೆಮರತ್ನ ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಹಣ ಸ್ೆಳಯೆನವುದನನು 
ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨66(೩)ನೆೋ ವಿಧಿಯನ ನಿಷ್ೆೋಧಿಸನತ್ುದೆ. 
2019-20ರಲಿಲ 19 ಅನನದಯನಗಳ ರಯಜ್ಸವ/ಬಂಡವಯಳ ವಗಾಗಳಡಿಯಲಿಲ `3,518.84 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು 
(ಇವು ರ್ೋೆವಲ ಉದಯಹರಣೆಯಯಗಿ ಮಯತ್ರ) 78 ರ್ಯಯಾನಿವಯಾಹಕ್ ಆದೆೋರ್ಗಳ ಮಮಲಕ್ ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮಯಡಿ ನಂತ್ರ ಪಮರಕ್ ಅಂದಯಜ್ನಗಳ ಮಮಲಕ್ ಸಕ್ರಮಗೆಮಳಿಸಿರನವುದನನು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ 
ಗಮನಿಸಿತ್ನ (ಅನತಬಾಂಧ 3.೩). ಈ ಹೆಚ್ನಚವರಿಗಳ ಮಮಲಕ್ ಮಯಡಿದ ವೆಚ್ಚವನನು ಭಯರಿ ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳು, 
ಇತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಯಂತೆಮರೋಪಕ್ರಣಗಳು ಮತ್ನು ಸ್ಯಧನ ಸ್ಯಮಗಿರಗಳು, ಸ್ಯರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮನಂಗಡಗಳು, 
ಸಹಯಯಯನನದಯನ ಮನಂತಯದ ನಿತ್ಾದ ಬಯಬನುಗಳ ಮೋಲೆ ಮಯಡಿರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ನ ಮತ್ನು 
ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ತ್ನತ್ನಾ/ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ವೆಚ್ಚಗಳಂೆದನ ಪರಿಗಣಿಸಲನ ಅಹಾವಯಗಿರಲಿಲಲ ಹಯಗಮ ಇದರ್ಯಕಗಿ 
ಪಮರಕ್ ಬೆೋಡಿರೆ್ಗಳ ಸಲಿಲಸನವಿರ್ಗೆಯಗಿ ನಿರಿೋಕ್ಷ ೆಮಯಡಬಹನದಯಗಿತ್ನು. ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತಿಯನ ತ್ನು 
ಐದನೆೋ ವರದಿಯಲಿಲ (ಹದಿನಯಲಕನೆೋ ವಿಧ್ಯನಸಭ)ೆ ರ್ಯಯಾನಿವಯಾಹಕ್ ಆದೆೋರ್ಗಳ ಮಮಲಕ್ ಹೆಚ್ನಚವರಿ 
ಮತ್ುವನನು ಮಂಜ್ಮರನ ಮಯಡನವುದನನು ತ್ತಯಕಲದ ಪರಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಮಯತ್ರ ಸಿೋಮತ್ಗೆಮಳಿಸಬೋೆಕ್ನ ಎಂದನ 
ಶಫಯರಸನ ಮಯಡಿತ್ನು (ಜ್ನಲೈೆ 2015). ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತಿಯ ಶಫಯರಸಿನ ಹೆಮರತಯಗಿಯಮ 
ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಅನನಮೋದನೆಯಲಲದೆ ಆದೆೋರ್ಗಳ ಮಮಲಕ್ ವೆಚ್ಚವನನು ಭರಿಸಿರನವುದನನು 
ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ನ. 
೨೦೧೭-೧೮ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರವರೆಗಿನ ರ್ಯಯಾರ್ಯರಿ ಆದೆೋರ್ಗಳ ಮಮಲಕ್ ಬಿಡನಗಡ ೆಮಯಡಿದ ಹೆಚ್ನಚವರಿ 
ಮತ್ುದ ವಿವರಗಳನನು ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೧ರಲ್ಲಿ ತೆಮೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೧: ೨೦೧೭-೨೦ರಲ್ಲಿ ಕಯಯವನಿವಯವಹಕ ಆದೀೆಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಯಡಿದ 
ಹೆಚ್ತಚವ್ರಿ ಮೊತ್ುಗಳು 

(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 
ವ್ಷವ ಅನತದಯನಗಳ ಸಾಂಖೆಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾಂಖೆಾ ಮೊತ್ು 

2017-18 20 128 3,747.77 

2018-19 19 77 3,940.35 

2019-20 19 78 3,518.84 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

೩.೬.೨.೨ ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ತು ಬಾಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚದಡಿ ತ್ಪ್ತಾ ವ್ಗಿೀವಕರಣ 
ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನು ಬಂಡವಯಳಗಳ ತ್ಪಯಾದ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವು ವಿತಿುೋಯ ಸಮಚ್ಕ್ಗಳಯದ, ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳದ 
ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರನತ್ುದೆ. ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ, ಅನನದಯನ ೨೫ – ಕ್ನುಡ ಮತ್ನು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಯಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕಶೋಷ್ಟಾರ್ೆ ೪೨೦೨-೦೪-೮೦೦-೧-೦೮-೧೦೧ – ಸಹಯಯಯನನದಯನ ವೆೋತ್ನಗಳು ಮತ್ನು ೧೦೩ – 
ಸಹಯಯಯನನದಯನ ಸ್ಯಮಯನಾ ದಡಿಯಲಿಲ `೨೮.೭೩ ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳ ಅವರ್ಯರ್ವನನು ರಯಜ್ಸವ ವಗಾದಡಿ ಮಯಡನವ 
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ಬದಲನ ತ್ಪಯಾಗಿ ಬಂಡವಯಳ ವಗಾದಡಿ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ಇದನ ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಳವನನು ಸಹ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ತೆಮೋರಿಸನವಲಿಲ 
ಪರಿಣಮಸಿದೆ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ನಿಗಾಮನ ಸಭೆಯಲಿಲ (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆ ಆಕ್ಷೆೋಪಣಯೆನನು 
ಒಪಿಾರ್ೆಮಳುುತಯು ೨೦೨೦-೨೧ರ ಹಣರ್ಯಸನ ವಷಾದಲಿಲ ಗಡಿ ಪರದೆೋರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಯರಧಿರ್ಯರರ್ೆಕ ನಿೋಡಿದ ಅನನದಯನವನನು 
ಬಂಡವಯಳದಡಿ ಮಯಡಿಲಲವಂೆದನ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

೩.೬.೨.೩ ಅನವ್ಶಾಕವಯದ/ಅಧಿಕ/ಅಪ್ಯಯವಪ್ು ಪ್ೂರಕ ಅವ್ಕಯಶಗಳು 

ನಕ್ಷೆ-೩.೫ರಲಿಲ ವಿವರಿಸಿರನವಂತೆ ರ್ಲೆವು ಪರಿೋಕ್ಷಯ ತ್ನಿಖೆ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ ಪಮರಕ್ ಅವರ್ಯರ್ಗಳು (`೫ 
ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ್ ಅಧಿಕ್) ಅನವರ್ಾಕ್/ಅಧಿಕ್/ಅಪಯಯಾಪುವಯಗಿದದವು ಎಂಬನದನನು ವಿರ್ದಪಡಿಸನತ್ುದೆ 
(ಅನತಬಾಂಧ ೩.೪, ಅನತಬಾಂಧ ೩.೫ ಮತ್ತು ಅನತಬಾಂಧ ೩.೬)   

ನಕ್ಷೆ 3.5: ಅನವ್ಶಾಕ/ಅಧಿಕ/ಸಯಕರ್ಷುಲಿದ ಪ್ೂರಕ ಅವ್ಕಯಶಗಳು 
 

 
ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಪಮರಕ್ ಅವರ್ಯರ್ವನನು ಹೆಚ್ನಚ ವಯಸುವಿಕ್ವಯಗಿ ಹಯಗಮ ಅಗತ್ಾತೆಗೆ ತ್ಕ್ಕಂತೆ, ಅನವರ್ಾಕ್/ಅಧಿಕ್ 
ಅವರ್ಯರ್ಗಳನನು ತ್ಪಿಾಸನವಂತೆ ತ್ಯಯರಿಸಬೆೋಕ್ನ. 

೩.೬.೨.೪ ಮೊತ್ುಗಳ ಪ್ತನವವಿನಿಯೀಗಗಳು 
ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಬೆೋರ್ಯದ ಅನನದಯನ ಅಥವಯ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಆಯಯ ಲೆಕ್ಕಗಳಡಿಯಲಿಲನ ಕ್ರಯಯಶೋಷ್ಟಾರೆ್/ 
ಉಪಶೋಷ್ಟಾರೆ್/ಸವಿವರಶೋಷ್ಟಾರ್/ೆಉದೆದೋರ್ಶೋಷ್ಟಾರ್ಗೆಳ ಪರರ್ಯರ ಹಂಚಿರೆ್ಯಯಗಿರನತ್ುದೆ. ಸಕ್ಷಮ 

ರ್ಯಯಾಪಯಲಕ್ ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ºÀtPÁ¸ÀÄ ವಷಾದ ಅಂತ್ಾದೆಮಳಗ,ೆ ಆಯಯ ಅನನದಯನ 
ಅಥವಯ ವಿನಿಯೋಗದೆಮ¼ÀUÉ, ವಿನಿಯೋಗದ ಪಯರಥಮಕ್ ಘಟಕ್ಗಳ ನಡನವ ೆ ಮತ್ುಗಳ 

ಅನ್ವ್ಶ್ಯಕ ಪ್ರಕ ಅವ್ಕಾಶ್
(೧೧ ಅನ್ುದಾನ್ಗಳಲ್ಲಾನ್ 9 

ಉದಥದೀಶ್ ಶಿೀರ್ಷಯಕಥಗಳಲ್ಲಾ)

ಮ್ಲ ಅವ್ಕಾಶ್: : 

`1,714.78 ಕಥ್ೀಟಿ
ವಥಚ್ಚ:  `1,235.85 ಕಥ್ೀಟಿ

ಪ್ರಕ ಅವ್ಕಾಶ್: : 

`340.97 ಕಥ್ೀಟಿ

ಬ್ಲಳಕಥಯಾಗದ ಅವ್ಕಾಶ್( `5 

ಕಥ್ೀಟಿಗಿಂತಲ್ ಅಧಿಕ
ಪರಕರಣಗಳು) `819.90 ಕಥ್ೀಟಿ. 

ಹಿೀಗಥ, ಸಂಪ್ಣಯ ಪ್ರಕ
ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ು ಅನ್ವ್ಶ್ಯಕವಥಂದು

ಸ್ಾಬೀತಾಯತು
(ಅನುಬಂಧ 3.4)

ಅಧಿಕ ಪ್ರಕ ಅವ್ಕಾಶ್
(೧೪ ಅನ್ುದಾನ್ಗಳಲ್ಲಾನ್ ೧೨
ಉದಥದೀಶ್ ಶಿೀರ್ಷಯಕಥಗಳಲ್ಲಾ)

ಮ್ಲ ಅವ್ಕಾಶ್: `5,520.28

ಕಥ್ೀಟಿ
ವಥಚ್ಚ: `14,057.50 ಕಥ್ೀಟಿ

ಪ್ರಕ ಅವ್ಕಾಶ್: : 

`10,217.37 ಕಥ್ೀಟಿ

ಬ್ಲಳಕಥಯಾಗದ ಅವ್ಕಾಶ್: 
ರ್.2,164.03 ಕಥ್ೀಟಿ (`5 

ಕಥ್ೀಟಿಗಿಂತಲ್ ಅಧಿಕ ಪರಕರಣಗಳು) 
: `1,680.15 ಕಥ್ೀಟಿ

(ಅನುಬಂಧ 3.5)

ಸ್ಾಕರ್ಷಿಲಾದ ಪ್ರಕ ಅವ್ಕಾಶ್
(೯ ಅನ್ುದಾನ್ಗಳಲ್ಲಾನ್ 10 

ಉದಥದೀಶ್ ಶಿೀರ್ಷಯಕಥಗಳಲ್ಲಾ)

ಮ್ಲ ಅವ್ಕಾಶ್:

`6,932.03 ಕಥ್ೀಟಿ
ವಥಚ್ಚ: `10,069.71 ಕಥ್ೀಟಿ

ಪ್ರಕ ಅವ್ಕಾಶ್: 

`2,154..37 ಕಥ್ೀಟಿ

ಅಧಿಕ ವಥಚ್ಚ :` 1,780.65  

(`5 ಕಥ್ೀಟಿಗಿಂತಲ್ ಅಧಿಕ
ಪರಕರಣಗಳು) : `983.31 

ಕಥ್ೀಟಿ
(ಅನುಬಂಧ 3.6)



31 ಮಯಚಿಾ 2020ರ್ೆಕ ರ್ೆಮನೆಗೆಮಂಡ ವಷಾದ ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವರದಿ 
 

104 

 

ಪನನವಿಾನಿಯೋಗರ್ಕೆ ಅನನಮೋದನೆ ನಿೋಡಬಹನದಯಗಿದೆ. ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿರ್ಯರಿಯನ ಒಂದನ ಅನನದಯನ/ 
ವಿನಿಯೋಗದ ಒಂದನ ಘಟಕ್ದಲಿಲನ ಉಳಿರೆ್ಯನನು ಅದೆೋ ಪನರಸೃತ್ ಅನನದಯನ ಅಥವಯ ಪರಭೃತ್ 
ವಿನಿಯೋಗದಲಿಲನ ಮತೆಮುಂದನ ಘಟಕ್ದಲಿಲನ ಹೆಚ್ಚಳವನನು ಭರಿಸಲನ ವಗಯಾವಣೆ ಮಯಡನವುದನ 
ಪನನವಿಾನಿಯೋಗವೆನಿಸನತ್ುದೆ. ಅನನದಯನದ ಯಯವ ಘಟಕ್ದಿಂದ ಮತ್ುಗಳನನು ವಗಯಾವಣೆ 
ಮಯಡಲಯಗನವುದೆಮೋ ಆ ಘಟಕ್ದಲಿಲನ ಮತ್ುಗಳು ಪಮಣಾವಯಗಿ ಬಳರ್ಯೆಯಗನವುದಿಲಲ ಅಥವಯ ಅದನ 
ಉಳಿತಯಯದಲಿಲ ಪರಿಣಮಸನತ್ುದೆ ಎಂದನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದದರೆ ಅಥವಯ ತಿಳಿದಿದದರೆ ಮಯತ್ರ ಮತ್ುಗಳ 
ಪನನವಿಾನಿಯೋಗವನನು ಮಯಡಬಹನದಯಗಿದೆ. 
೨೦೧೮-೧೯ರಲಿಲ `೯,೬೧೧.೦೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುರ್ಕೆ ಹೆಮರಡಿಸಲಯಗಿದದ ೩೫೦ ಪನನಾವಿನಿಯೋಗ ಆದೆೋರ್ಗಳಿಗೆ 
ಪರತಿಯಯಗಿ ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ `೯,೦೧೫.೫೯ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುರ್ಕೆ ೫೧೨ ಪನನಾವಿನಿಯೋಗ ಆದೆೋರ್ಗಳನನು 
ಹೆಮರಡಿಸಲಯಗಿದೆ.  ಆದೆೋರ್ಗಳ ಸಮೋಕೆ್ಷಯಂದ ರ್ಳೆಕ್ಂಡ ಅಂರ್ಗಳು ತಿಳಿದನ ಬಂದಿದ.ೆ 

(ಅ) ಅನಗತ್ಾ/ಅಧಿಕ/ಅಪ್ಯಯವಪ್ು ಮೊತ್ುದ ಪ್ತನವವಿನಿಯೀಗಗಳು 

೨೦೧೯-೨೦ರ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಪರಕ್ರಣಗಳ ತ್ನಿಖಯ ಪರಿೋಕ್ಷಯೆಲಿಲ ಅನಗತ್ಾ/ಅಧಿಕ್/ಅಸಮಪಾಕ್ ಮತ್ುದ 
ಈ ರ್ಳೆಕ್ಂಡ ಪರಕ್ರಣಗಳನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ (ಅನನಬಂಧ ೩.೭). 
 ೧೧ ಅನನದಯನಗಳ ೨೦ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ `೩೩೬.೩೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಪನನಾವಿನಿಯೋಗದ (`೨ 

ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಮ ಹೆಚಿಚನ ಮತ್ುದ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಮಮಲಕ್ ಅಗತ್ಾಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ನಚವರಿಯಯಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಯಗಿದನದ, ಇದನ `೫೮೫.೩೪ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ (`೨ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುಗಳ ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) 
ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಿತಯಯವಯಗನವಲಿಲ ಪರಿಣಮಸಿತ್ನ. 

 8 ಅನನದಯನಗಳ ೧೯ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ ಪನನಾವಿನಿಯೋಗದ (`೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಮ ಹೆಚಿಚನ ಮತ್ುದ 
ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಮಮಲಕ್ `೧,೫೪೯.೨೪ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಹೆಚ್ನಚವರಿಯಯಗಿ ಒದಗಿಸಲಯಗಿದನದ, ಇದನ 
ಒಟಯಿರೆ `೨೭೬.೪೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಬಳರೆ್ಯಯಗದೆ ಉಳಿದ ಅವರ್ಯರ್ದಲಿಲ (`೨ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಮ ಹೆಚಿಚನ 
ಪರಕ್ರಣಗಳು)  ಪರಿಣಮಸಿತ್ನ. 

 ನಯಲನಕ ಅನನದಯನಗಳ ನಯಲನಕ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ ಹೆಚ್ನಚವರಿ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗದ (`೨ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಮ 
ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಮಮಲಕ್ ಒದಗಿಸಲಯದ `೩೩೩.೫೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳು ಸ್ಯಲದಯಗಿ ಒಟಯಿರ ೆ`೧೪೧.೧೫ 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಆಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚವಯಗನವಲಿಲ (`೧ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಪರಿಣಮಸಿತ್ನ. 

 ನಯಲನಕ ಅನನದಯನಗಳ ಐದನ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ ಹಿಂಪಡೆದ `೧೬೭.೨೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗವು 
(`೦.೪೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಮ ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಒಟಯಿರೆ `೧೬೩.೭೭ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ (`೦.೫೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಮ 
ಹೆಚ್ನಚ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚದಲಿಲ ಪರಿಣಮಸಿತ್ನ. 

(ಆ) ದೊೀಷಪ್ೂಣವ ಪ್ತನವಿವನಿಯೀಗಗಳು 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನನಚಛೆೋದ 309, 312 ಹಯಗಮ 315(ಎ)ರ ಉಪಬಂಧಗಳಲಿಲ 
ಪನನವಿಾನಿಯೋಗವು ಸವಯಂ ಸಮತೆಮೋಲನ ಹೆಮಂದಿಲಲದಿದದರೆ ಹಯಗಮ ನಿಗದಿತ್ ನಮಮನೆಯಲಿಲ 
(ನಮಮನೆ ಸಂ.22ಎ - ಕ್.ಆ.ಸಂ.) ಇರದಿದದಲಿಲ, ಶಯಸನಸಭ ೆಅನನಮೋದಿಸಿರನವ ಒಂದನ ಪನರಸೃತ್ 
ಅನನದಯನದಿಂದ ಮತೆಮುಂದನ ಅನನದಯನರೆ್ಕ, ಪನರಸೃತ್ ವೆಚ್ಚ ಬಯ§ÄÛಗಳಿಂದ ಪರಭೃತ್ ವೆಚ್ಚ ಬಯ§ÄÛಗಳಿಗೆ, 
ಬಂಡವಯಳದಿಂದ ರಯಜ್ಸವರೆ್ಕ, ರಯಜ್ಸವದಿಂದ ಬಂಡವಯಳರೆ್ಕ, ಹಯಗಮ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ವಿವರಣಯ 
ಪಟ್ಟಿಯನ ಸಮತೆಮೋಲನವಯಗದಿದದರೆ, ಪನ£Àð«ನಿಯೋಗ ಮಯಡದಂತೆ ನಿಯಮಗಳನನು ವಿಧಿಸಿರನತ್ುದೆ. 
೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ `೬.೮೪ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುದ ೨೪ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಆದೆೋರ್ಗಳನನು ಪರಧ್ಯನ 
ಮಹಯಲೆೋಖಯಪಯಲರನ (ಲೆ.ಮತ್ನು ಹ) ಅನತಬಾಂಧ ೩.೮ರಲಿಲ ನಿೋಡಿರನವ ರ್ಯರಣಗಳಿಗಯಗಿ ಒಪಿಾರ್ಮೆಂಡಿಲಲ. 
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೩.೬.೨.೫. ಹಾಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಯಗಿ ಬಳಕಯೆಯಗದ ಅವ್ಕಯಶಗಳು/ಅಧಿಕ ಮೊತ್ುದ ಉಳಿತಯಯಗಳು/ 
ಅಧಾಪ್ವಣೆಗಳು 

(ಅ) ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ುದ (`೧೦೦ ಕೊೀಟಿಗೂ ಹೆಚ್ತಚ) ಉಳಿತಯಯಗಳರ್ೊುಳಗೊಾಂಡ 
ಅನತದಯನಗಳು 

೨೧ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಲನ ೩೩ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ ಪರತಿ ಪರಕ್ರಣದಲಮಲ ̀ ೧೦೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಮತ್ನು ಅದಕ್ಕಂತ್ 
ಹೆಚ್ನಚ ಮತ್ುವು ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಿದಿದದದವು.  ಇದರ ಮತ್ುವು `೨8,725.63 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಷ್ಟಿತ್ನು. ಅಧಿಕ್ 
ಮತ್ುದ (`೧,೦೦೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಿಗಮ ಅಧಿಕ್ವಯದ) ಬಳರ್ಯೆಯಗದ ಅವರ್ಯರ್ಗಳು ಅನತಬಾಂಧ ೩.೯ರಲಿಲ 
ತೆಮೋರಿಸಿರನವಂತೆ, ಕ್ೃಷ್ಟ ಮತ್ನು ತೆಮೋಟಗಯರಿರೆ್, ಆರ್ಥಾಕ್, ಗಯರಮೋಣಯಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ನು ಪಂಚಯಯತಿ ರಯಜ್, 

ಸಮಯಜ್ ಕ್ಲಯಾಣ, ಲೆಮೋರ್ಮೆೋಪಯೋಗಿ ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳು ಮತ್ನು ಜ್ಲಸಂಪನಮೂಲ ಕ್ಷೋೆತ್ರದ 
ಅನನದಯನಗಳಲಿಲದಿದತ್ನ. 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯ ನಿಯಮ ೨೬೪ರ ಅನವಯ ನಿಯಂತ್ರಣಯಧಿರ್ಯರಿಗಳಿಂದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಟಿ 
ಎಲಯಲ ಉಳಿತಯಯಗಳನನು ಕ್ಮಡಲೆೋ ಪಮಣಾ ವಿವರ ಮತ್ನು ರ್ಯರಣಗಳೂೆಂದಿಗ ೆDyðPÀ ಇಲಯಖೆಗ ೆವರದಿ 
ಮಯಡಬೆೋಕ್ನ. ಆದರ,ೆ ಇಲಯಖೆಗಳು ರ್ಯರಣಗಳನನು ಸಮಕ್ುವಯಗಿ ವಿವರಿಸಿಲಲದಿರನವುದನನು ಅಥವಯ 
ಸಲಿಲಸದಿರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ನ. 

(ಆ) ಬಳಕೆಯಯಗದ ಅವ್ಕಯಶಗಳ ಅಧಾಪ್ವಣ ೆ
ಇಲಯಖೆಗಳು ತ್ಮೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲಿಲರನವ ಅನನದಯನಗಳು/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಲ ಗಮನಿಸಿದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ೆಮಯಡಿದ 
ಎಲಲ ಬಳರ್ಯೆಯಗದ ಅವರ್ಯರ್ಗಳನನು ನಿದಿಾಷಿ ದಿನಯಂಕ್ದಮೆಳಗೆ DyðPÀ ಇಲಯಖೆಗ ೆ ಅಧಾಪಾಣೆ 
ಮಯಡಬೆೋರೆ್ಂದನ ಸ್ಯಮಯನಾ ಹಣರ್ಯಸನ ನಿಯಮ, ೨೦೧7ರ ನಿಯಮ ೬೬(೧) ತಿಳಿಸನತ್ುದೆ. ೨0೧೯-೨೦ರಲಿಲ  
`೨೯,೮೨೬.೪೪ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಷನಿ ಬಳರೆ್ ಮಯಡದ ಅವರ್ಯರ್ಗಳಿದದವು ಮತ್ನು ಅವು ಒಟನಿ ಅವರ್ಯರ್ದ ಶೆೋಕ್ಡ 
೧೧ರಷ್ಟಿತ್ನು. ಬಳರ್ ೆ ಮಯಡದ ಅವರ್ಯರ್ಗಳ ಪೆೈಕ್ `೧೪,೪೮೪.೬೯ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು (ಶೆೋಕ್ಡ 49) 

ಅಧಾಪಿಾಸಲಯಗಿತ್ನು. ಉಳಿದ `೧೫,೩೪೧.೭೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು (ಶೆೋಕ್ಡ 51) ಅಧಾಪಾಣೆ ಮಯಡಿರಲಿಲಲ. 
೧೨ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಲ, ಬಳರ್ಯೆಯಗದ ಸಂಪಮಣಾ ಮತ್ುವಯದ `೫,೩೬೯.೨೭ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು 
ಅಧಾಪಿಾಸಿರಲಿಲಲ (ಅನನಬಂಧ 3.೧೦). ಅಲಲದೆ, ೨೮ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಲನ ೪೯ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ 
ರ್ೋೆವಲ ಭಯಗರ್: ಅಧಾಪಾಣೆಯನನು ಮಯಡಲಯಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಿದ ಒಟನಿ ಅವರ್ಯರ್ದಲಿಲ 
(`೨೪,೪೫೭.೧೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ) ಶೆೋಕ್ಡ ೪೧ರಷಿನನು (`೯,೯೮೬.೯೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ) ಅಧಾಪಾಣ ೆಮಯಡಿರಲಿಲಲ (ಅನತಬಾಂಧ 
೩.೧೧). ಮೋಲಿನ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ ಅಧಾಪಾಣೆಗಳು ಗಣನಿೋಯವಯಗಿದನದ, ಶೆೋಕ್ಡ ೫೦ರಷನಿ ಬಳರ್ಯೆಯಗದ 
ಅವರ್ಯರ್ವನನು ಅಧಾಪಿಾಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನು ೨೩ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಲ (`೨,೬೫೩.೬೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ) (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧೨) 
ಅಧಾಪಾಣೆಯನ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦೦ರಷಿನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿದೆ. ಇದಲಲದೆ, ಅಧಾಪಾಣೆಯ ಮತ್ುವು `೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಮ 

ಅಧಿಕ್ವಯಗಿದದ ೧೮ ಅನನದಯನಗಳಲಿಲ `೧೧,೩೭೪.೮೭ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದ ರ್ಮೆನೆಯ ಎರಡನ 
ದಿನಗಳಲಿಲ ಅಧಾಪಿಾಸಲಯಗಿದೆ (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧೩). ಇದನ ಅಸಮಪಾಕ್ ಹಣರ್ಯಸನ ನಿಯಂತ್ರಣವನನು 
ಸಮಚಿಸನತ್ುದೆ. 

೩.೬.೨.೬ ಸಕರಮೀಕರಣದ ಅಗತ್ಾವಿರತವ್ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು 
¨sÁgÀvÀ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨೦೪ ವಿಧಿAiÀÄಡಿಯಲಿಲನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಧನವಿನಿಯೋಗ ರ್ಯಯದೆAiÀÄಡಿಯಲಿಲ 
ಶಯಸರ್ಯಂಗದಿಂದ ಅನನಮೋದಿತ್ವಯಗದ ಹೆಮರತ್ನ ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಹಣ ಸ್ೆಳಯೆನªÀAw®è 
ªÀÄvÀÄÛ ೨೦೫ನೆೋ ವಿಧಿAiÀÄÄ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗದ ಮೋಲಿನ ಅಧಿಕ್ವನನು ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದಿಂದ 
ಸಕ್ರಮಗೆಮಳಿಸ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀqÁØAiÀÄವಯಗಿ «¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ವೆಚ್ಚದ ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣರ್ೆಕ 
ಯಯವುದೆೋ ಸಮಯದ ಚೌಕ್ಟಿನನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರದಿದದರಮ ಸಹ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತಿಯಂದ 



31 ಮಯಚಿಾ 2020ರ್ೆಕ ರ್ೆಮನೆಗೆಮಂಡ ವಷಾದ ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವರದಿ 
 

106 

 

ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಚ್ಚೆಾಯನ ಪಮಣಾಗೆಮಂಡ ನಂತ್ರ ಅಧಿಕ್ ವಚೆ್ಚದ ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣವನನು 
ಮಯಡಲಯಗನತ್ುದೆ. ೨೦೧೯-20ರ ವಷಾದಲಿಲ ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣದ ಅಗತ್ಾವಿರನವ ಅವರ್ಯರ್ಗಳನನು ಮೋರಿದ 
ವೆಚ್ಚಗಳನನು ಒಳಗೆಮಂಡ ಯಯವುದೆೋ ಅನನದಯನಗಳು/ವಿನಿಯಗದ ಪರಕ್ರಣಗಳಿರಲಿಲಲ.  
ಅನತಬಾಂಧ 3.14ರಲ್ಲ ಿ ತೆಮೋರಿಸಿರನವಂತೆ, 2012-13ರಿಂದ 201೭-1೮ರ ಅವಧಿಯ `2,೪೦೯.೫೩ 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಷನಿ ಒಟನಿ ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚವನನು ಇನಮು ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣಗೆಮಳಿಸಬೋೆಕ್ದೆ. ೨೦೧೮-೧೯ ಹಯಗಮ ೨೦೧೯-
೨೦ರಲಿಲ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಲ ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚವಯಗಿಲಲದಿರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನು ಇದನ 
ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚವನನು ತ್ಪಿಾಸನವುದರಲಿಲ ಸರ್ಯಾರವು ತೆಗದೆನರೆ್ಮಂಡ ಕ್ಟನಿನಿಟಯಿದ ಕ್ರಮವನನು ಸಮಚಿಸನತ್ುದೆ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖಯೆನ (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧) ಜ್ಮನ್ ೨೦೨೦ರಲಿಲ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಇಲಯಖೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚದ 
ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣದ ವಿವರವನನು ಪಡೆಯಲನ ಕ್ರಮ ರ್ೈೆಗಮೆಳುಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಈ ವಿವರಗಳ 
ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯ ನಂತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪಟಿ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚದ ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣವನನು ನಿಗದಿತ್ 
ಮಯಗಾದ ಮಮಲಕ್ ಮಯಡಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 

೩.೬.೩ ಪ್ರಿಣಯಮಕಯರಿ ಆಯವ್ಾಯ ತ್ಯಯರಿಕ ೆಹಯಗೂ ಲೆಕಕ ವಿಧ್ಯನದ ಮೆೀಲ್ಲನ ವಯಾಖಯಾನಗಳು 

೩.೬.೩.೧ ಆಯವ್ಾಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಾತಯಾಸಗಳಿಗೆ ವಿವ್ರಣೆಗಳಿಲಿದ್ಧರತವ್ುದತ/ಅಪ್ೂಣವವಿವ್ರಣೆಗಳು 
ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕವು ಅನನಮೋದಿತ್ ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅನನಗನಣವಯಗಿ ಆದ ವೆಚ್ಚಗಳ 
ವಿವರಗಳನನು ತೆಮೋರಿಸನವುದಲಲದೆ, ಪಮರಕ್ ಅವರ್ಯರ್ಗಳನಮು ಒಳಗಮೆಂಡ ಒಟನಿ ಆಯವಾಯ 

ಅವರ್ಯರ್ಗಳಿಗಂತ್ ಮಹತ್ವವಯಗಿ ಭಿನುವಯಗಿರನವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಯಬನುಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. 
ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಮತಿಯ ಅನನಮೋದಿಸಿದ ಪಯರರಂಭಿಕ್ ಮಟಿದ ಮತಿಗಳಿಗ ೆಅನನಗನಣವಯಗಿ ಸವಿಸ್ಯುರ 
ವಯಾಖಯಾನಗಳನನು ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಲ ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ಮಳುಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ.  ಈ ಪರಮಯಣವು ೧೯೮೩-೮೪ನೆೋ 
ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದಿಂದ ಜಯರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  
ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಲ ವಿವರವಯಗಿ ವಯಾಖಯಾನಿಸಲನ ಹಯಗಮ ಉಪಶೋಷ್ಟಾರೆ್ ಮಟಿದಲಿಲ ವಯಾಖಯಾನವನನು 
ನಿೋಡಲನ ಅನನಮೋದಿಸಲಯದ ಪರಮಯಣವನನು ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ರ್ಮೆೋಷಿಕ್ ೩.೧೨ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಕೊೀಷುಕ ೩.೧೨: ಧನವಿನಿಯೀಗ ಲೆಕಕಗಳಲಿ್ಲ ವಯಾಖಯಾನ ಮಯಡಲತ ಆಯೆಕಗೆ ಗೊತಯುದ ಪ್ರಮಯಣ 

ಉಳಿತಯಯ ಒಟತು ಉಳಿತಯಯವ್ು ಅನತದಯನ/ವಿನಿಯೀಗದ ಶೆೀಕಡ ಎರಡಕ್ರಕಾಂತ್ 
ಹೆಚ್ತಚ ಇದದರ ೆಹಯಗೂ ಯಯವ್ುದೆೀ ಉಪ್ಶಿೀರ್ಷವಕೆಯಲ್ಲ ಿಉಳಿತಯಯವ್ು 
ಶೆೀಕಡ ೧೦ಕ್ರಕಾಂತ್ ಅಧಿಕವಯಗಿದದರ,ೆ ಅವ್ುಗಳನತು ವಯಾಖಯಾನಿಸಲಯಗತತ್ುದೆ. 

ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಒಟನಿ ವೆಚ್ಚವು ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦ಕ್ಕಂತ್ 
ಅಧಿಕ್ವಯಗಿದದರೆ ಮತ್ನು ಯಯವುದೆೋ ಉಪಶೋಷ್ಟಾರೆ್ಯಲಿಲ ವೆಚ್ಚವು `೨ 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಿಗಮ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿದದರೆ, ಅವುಗಳನನು ವಯಾಖಯಾನಿಸಲಯಗನತ್ುದೆ. 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

೨೦೧೯-೨೦ರ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯರ್ಗಳಿಗಿಂತ್ 
ಮಹತ್ವವಯಗಿ ಭಿನುವಯಗಿರನವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಯಬನುಗಳಿಗ ೆವಿವರಣೆ/ನಿದಿಾಷಿ ವಿವರಣೆಗಳನನು ಶೆೋಕ್ಡ ೪೬ರಷನಿ 
ಮತ್ುಗಳಿಗ ೆನಿೋಡಿರನವುದಿಲಲ. ೨೯ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಪೆೈಕ್, 27 ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಲ 
`13,811.08 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ಉಳಿತಯಯಗಳಿಗೆ ನಿದಿಾಷಿ ರ್ಯರಣಗಳನನು ವಿವರಿಸಿಲಲ. ಈ ಅನನದಯನಗಳ 
ವಿವರಗಳನನು ಅನತಬಾಂಧ–೩.೧೫ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
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೩.೬.೩.೨ ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒತ್ುಡ 
೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಸರ್ಯಾರದ ಬೆಮಕ್ಕಸರೆ್ಕ ಮಯಸಿಕ್ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಗಳ ಹರಿಯನವಿರೆ್ ಮತ್ನು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಗಳನನು 
ನಕ್ಷೆ-೩.೬ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ನಕ್ಷ-ೆ೩.೬: ೨೦೧೯-೨೦ರ ಮಯಸಿಕ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವ್ರಗಳು (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 
ಆಕ್ರ: ಮಯಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಕೆ್ಕಗಳು ೨೦೧೯-೨೦ 

ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಮಯಚಿಾ ೨೦೨೦ರ ತಿಂಗಳೂೆಂದರಲೆಲೋ ಒಟನಿ ವೆಚ್ಚದ (`೨,೨೦,೧೬೭ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ) ಶೆೋಕ್ಡ 
೧೬ರಷನಿ (`೩೫,೮೧೧ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ) (ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಋಣಗಳನನು ಒಳಗೆಮಂಡನ) ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿರನವುದನನು 
ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ನ. 
೨೦೨೦ರ ಮಯಚಿಾ ತಿಂಗಳಲಿಲಯೋ ಶೆೋಕ್ಡ ೫೦ಕ್ಕಂತ್ ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚದ ಪರಮನಖ್ ಪರಕ್ರಣಗಳನನು ಕೊೀಷುಕ-
೩.೧೩ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೩: ಮಯಚಿವ ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಯಣ 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಪ್ರಧ್ಯನ ಲೆಕಕಶಿೀರ್ಷವಕ/ೆವಿವ್ರಣೆ 1ರೆ್ೀ 

ತೆೈಮಯಸಿಕ 
2ರೆ್ೀ 

ತೆೈಮಯಸಿಕ 
3ರೆ್ೀ 

ತೆೈಮಯಸಿಕ 
4ರೆ್ೀ 

ತೆೈಮಯಸಿಕ ಒಟತು ವೆಚ್ಚ ಮಯಚಿವ 
ತಿಾಂಗಳ ವೆಚ್ಚ 

ಒಟತು ವೆಚ್ಚಕೆಕ 
ಮಯಚಿವ ತಿಾಂಗಳ 
ವೆಚ್ಚದ ಶತಯಾಂಶ 

4220-ವಯತಯವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಯರದ ಮೆೀಲಣ 
ಬಾಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 

0.00 0.00 0.73 3.16 3.89 2.92 75 

4402-ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೀರಿನ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ 

ಮೆೀಲಣ ಬಾಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 
0.00 0.00 0.00 23.69 23.69 19.45 82 

4705–ಜ್ಲಯಧಿೀನ ಪ್ರದೆೀಶ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ 
ಮೆೀಲಣ ಬಾಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 

3.62 21.00 17.28 71.57 113.47 65.46 58 

4711-ಪ್ರವಯಹ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳ 
ಮೆೀಲಣ ಬಾಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 

3.80 5.37 12.40 76.60 98.19 69.29 71 

5452-ಪ್ರವಯಸೊೀದಾಮ ಮೆೀಲಣ 
ಬಾಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 

2.70 40.44 49.46 189.58 283.18 148.49 52 

5465-ಸಯಮಯನಾ ಹಣಕಯಸತ ಹಯಗೂ 
ವಯಾಪ್ಯರ ಸಾಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸತವಿಕ ೆ

43.69 29.41 45.02 417.82 535.94 266.65 50 

6801-ವಿದತಾತ್ಛಕ್ರು ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಯಲಗಳು 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100 

ಆಕ್ರ: ಮಯಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಕೆ್ಕಗಳು ೨೦೧೯-೨೦ 
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ಸರ್ಯಾರವು, ವಷಾದ ರ್ಮೆನೆಯಲಿಲ ಗಣನಯಹಾ ಪರಮಯಣದ ವೆಚ್ಚವನನು ಭರಿಸಿರನವುದನ ಮೋಲಿನ 
ರ್ಮೆೋಷಿಕ್ದಿಂದ ತಿಳಿದನ ಬರನತ್ುದೆ. ವಷಾದ ರ್ಮೆನೆಯಲಿಲ ಬಿಡನಗಡೆಯಯದ ಮತ್ುಗಳು ಯಯವ ಉದೆದೋರ್ರ್ೆಕ 
ಬಿಡನಗಡೆ ಮಯಡಲಯಗಿದೆಯೋ ಅದೆೋ ಉದೆದೋರ್ರ್ಕೆ ಬಳರ್ಯೆಯಗಿದೆ ಎಂಬನದನನು ಸರ್ಯಾರವು 
ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿರೆ್ಮಳುಬೆೋಕ್ನ. 

೩.೭ ಆಯದ ಅನತದಯನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ಲತಯಾಂಶಗಳು 

ಆಯದ ಎರಡನ ಅನನದಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೨೦೧೭-೧೮ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರವರೆಗಿನ ಮಮರನ 
ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಆಯವಾಯ ವಿಧ್ಯನ ಹಯಗಮ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮೋಕೆ್ಷಯಲಿಲ ರ್ಳೆಗಿನ 
ಅಂರ್ಗಳನನು ಗಮನಿಸಲಯಯತ್ನ. 

೩.೭.೧ ಆನತದಯನ ಸಾಂಖೆಾ ೧೮ – ವಯಣಿಜ್ಾ ಮತ್ತು ಕೆೈಗಯರಿಕೊೀದಾಮಗಳು 

೩.೭.೧.೧ ಪೀಠಿಕೆ 
ರಯಜ್ಾದ ಭಯರಿ ಮತ್ನು ಬೃಹತ್ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳು, ಸಮಕ್ಷಮ, ಸಣು ಮತ್ನು ಮಧಾಮ ಉದಾಮಗಳಲಿಲ 
ಹಮಡಿರ್ಗೆಳನನು ಉತೆುೋಜಿಸಲನ ಅವರ್ಾಕ್ವಯದ ಅನನಕ್ಮಲತೆಗಳು, ಪೆಮರೋತಯಿಹ, ರಿಯಯಯತಿಗಳು, ತಯಂತಿರಕ್ 
ಸಹಯಯ, ರ್ೌರ್ಲಯಾಭಿವೃದಿಧ, ಮಯರನಕ್ಟೆಿಗಳ ಅವರ್ಾಕ್ತ ೆಮನಂತಯದವುಗಳನನು ಒದಗಿಸನವುದನ ವಯಣಿಜ್ಾ 
ಮತ್ನು ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಮೋದಾಮ ಇಲಯಖಯೆ ಮನಖ್ಾ ಉದೆದೋರ್ಗಳಯಗಿವ.ೆ  ಈ ಉದೆದೋರ್ಗಳನನು ಜಿಲಯಲ ರ್ೈೆಗಯರಿರ್ಯ 
ರ್ೋೆಂದರ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಮೋದಾಮ ಪರದೋೆರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿ, ತಯಂತಿರಕ್ ಸಮಯಲೆಮೋಚ್ನಯ ಸ್ೆೋವಯ 
ರ್ೋೆಂದರ ಮನಂತಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆ/ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳ ಮಮಲಕ್ ಜಯರಿಗೆಮಳಿಸಲಯಗನತ್ುದೆ. ಅನನದಯನ – 
೧೮ ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಪರಧ್ಯನ ಶೋಷ್ಟಾರ್ಗೆಳನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿದೆ. 
 

೨೮೫೧ ಗಯರಮೋಣ ಮತ್ನು ಸಣು ಉದಾಮಗಳು 
೨೮೫೨ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳು 
೨೮೫೩ ಕ್ಬಿಿೋಣೆೋತ್ರ ಗಣಿ ಮತ್ನು ಲೆಮೋಹಗಳ ಉದಾಮಗಳು 
೪೮೫೧ ಗಯರಮೋಣ ಮತ್ನು ಸಣು ಉದಾಮಗಳ ಮೋಲಣ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 
೪೮೫೨ ಕ್ಬಿಿಣ ಮತ್ನು ಉಕ್ನಕ ಉದಾಮಗಳ ಮೋಲಣ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 
೪೮೬೦ ಗಯರಹಕ್ ವಸನುಗಳ ಉದಾಮಗಳ ಮೋಲಣ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚ 
೬೮೫೧ ಗಯರಮೋಣ ಮತ್ನು ಸಣು ಉದಾಮಗಳಿಗ ೆಸ್ಯಲಗಳು 
೬೮೫೨ ಕ್ಬಿಿಣ ಮತ್ನು ಉಕ್ನಕ ಉದಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಲ 
೬೮೬೦ ಗಯರಹಕ್ ವಸನುಗಳ ಉದಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಲಗಳು 
೬೮೮೫ ಖ್ನಿಜ್ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ೆಉದಾಮಗಳಿಗ ೆಇತ್ರ ೆಸ್ಯಲಗಳು 

೩.೭.೧.೨ ಆಯವ್ಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 
ಈ ಅನನದಯನದಡಿಯಲಿಲ ಕ್ಳದೆ ಮಮರನ ವಷಾಗಳ (೨೦೧೭-೧೮ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦) ಆಯವಾಯ 

ಅವರ್ಯರ್ಗಳು ವಯಸುವಿಕ್ ವಿತ್ರಣೆ ಹಯಗಮ ಉಳಿತಯಯಗಳ ಸಮಗರ ಸಿಥತಿಗಳನನು ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೪ ರಲಿಲ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

 

 

 

 



ಅಧ್ಯಾಯ-3: ಆಯವಾಯ ನಿವಾಹಣೆ 

109 

 

ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೪: ಆಯವ್ಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ  
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ವ್ಷವ ವಿಭಯಗ ಆಯವ್ಾಯ 

ಅವ್ಕಯಶ ಒಟತು ವೆಚ್ಚ ಬಳಕೆಯಯಗದ ಅವ್ಕಯಶ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಶತಯಾಂಶ 

2017-18 ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ(ಪನರಸೃತ್) 828.96 1,008.08 874.61 133.47 (13) 

ಪಮರಕ್ 179.12 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 920.99 1,059.69 1,018.54 41.15(4) 

ಪಮರಕ್ 138.70 

2018-19 ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 835.87 1,188.87 1,056.74 132.13(11) 

ಪಮರಕ್ 353.00 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 1,462.51 1,505.91 929.63 576.28(38) 

ಪಮರಕ್ 43.40 

2019-20 ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 1,094.02 1,302.79 1,063.14 239.65(18) 

ಪಮರಕ್ 208.77 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 1,088.00 1,113.77 697.59 416.18(37) 

ಪಮರಕ್ 25.77 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

೨೦೧೭-೧೮ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ರಯಜ್ಸವ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಬಳರ್ ೆಮಯಡದ ಅವರ್ಯರ್ವು ಒಟನಿ 
ಅವರ್ಯರ್ಗಳ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೧ ಮತ್ನು ೧೮ರ ನಡನವಿನ ವಯಾಪಿುಯಲಿಲ ಮತ್ನು ಬಂಡವಯಳ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಇದನ ಶೆೋಕ್ಡ 
೪ರಿಂದ ೩೮ರ ನಡನವ ೆಇದಿದತ್ನ. 

೩.೭.೧.೩ ನಿರಾಂತ್ರ ಉಳಿತಯಯಗಳು 
2017-18ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ವಷಾಗಳ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲಿಲ ಮಮರನ 
ಲೆಕ್ಕಶೋಷ್ಟಾರ್ಗೆಳಡಿಯಲಿಲ ನಿರಂತ್ರ ಉಳಿತಯಯಗಳನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದನದ, ಇವು ಅಪಯಯಾಪು 
ಆಯವಾಯ ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ ಮತ್ನು ರ್ಯಯಾನಿವಾಹಣೆಯಲಿಲನ ರ್ಮೆರತೆ ಅಥವಯ ಎರಡನಮು ಸಮಚಿಸನತ್ುದೆ. 
ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳು ಪರತಿವಷಾವೂ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಇರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದನದ ಇದನ 
ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಷಾದಲಿಲ ಪರಕೆ್ಷೋಪಿತ್ ವಿತಿುೋಯ ಗನರಿಗಳನನು ಸ್ಯಧಿಸದಿರನವುದನನು ಸಮಚಿಸನತ್ುದೆ. ಕ್ನಯಾಟಕ್ 
ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯ ೧೧೦ನೆೋ ನಿಯಮದ ಅನನಸ್ಯರ ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ವೆಚ್ಚವನನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, 
ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳನನು ಮಯಡಿರನವುದನ, ನಿರಂತ್ರ ಉಳಿತಯಯವಯಗನವಲಿಲ ಪರಿಣಮಸಿರನವುದನನು 
ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೫ರಲ್ಲಿ ತೆಮೋರಿಸಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೫: ನಿರಾಂತ್ರ ಉಳಿತಯಯಗಳು 
(` ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಕರಮ 

ಸಾಂಖೆಾ. ಲೆಕಕ ಶಿೀರ್ಷವಕೆ ಉಳಿತಯಯ 

2017-18 2018-19 2019-20 

1 2853-02-102-0-15-059 - ಇತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 56.55 19.47 14.23 

2 4851-00-104-0-05-211 - ಹಮಡಿರ್ ೆ 0.90 0.50 1.00 

3 6852-02-190-4-02-394 - ಸ್ಯಲಗಳು 5.00 3.50 5.00 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 

ಕ್ರಮಸಂಖೆಾ ೨ರ ಪರಕ್ರಣರ್ಕೆ ಉತ್ುರವಯಗಿ ಇಲಯಖೆಯನ (ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ್ ೨೦೨೦) ಮಕ್ದದಮಯ ರ್ಯರಣ 

ಕ್ಲಯಗಯರಮ ನಿಮಯಾಣರ್ಕೆ ಸಥಳವನನು ಗನರನತಿಸನವ ರ್ಯಯಾ ತ್ಡವಯದದರಿಂದ, ಅವರ್ಯರ್ವನನು 
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ಹಿಂಪಡೆಯಲನ ಸರ್ಯಾರರ್ಕೆ ಪರಸ್ಯುಪನೆಯನನು ಸಲಿಲಸಲಯಯತ್ನ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಕ್ರಮಸಂಖೆಾ -೧ ಮತ್ನು 
೩ರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆಉತ್ುರ ಬಂದಿಲಲ. 

೩.೭.೧.೪ ಸಕಯವರದ ಹಣವ್ನತು ಸಕಯವರದ ಲೆಕಕಗಳಿಾಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಬವಾಂಧಿಸಿರತವ್ುದತ 
ವಯಸುವವಯಗಿ ಅಗತ್ಾತಯೆಲಲದ,ೆ ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಹಣ ತೆಗಯೆನವುದನ ವಿವೆೋಚ್ನಯಯನಕ್ು 
ವಿತಿುೋಯ ಕ್ರಮವಲಲ. ಬಿಡನಗಡೆಯಯದ ಉದೆದೋರ್ರ್ಕೆ ವಯಸುವವಯಗಿ ಹಣವನನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಅದನನು 
ವೆಚ್ಚವಂೆದನ ತೆಮೋರಿಸನವುದನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಷಾಗಳಲಿಲ ವಿತಿುೋಯ ಸಮಚ್ಕ್ಗಳನನು ವಿರಮಪನಗೆಮಳಿಸನವಲಿಲ 
ಪರಿಣಮಸನತ್ುದೆ. 
ವಯಣಿಜ್ಾ ಮತ್ನು ರ್ೈೆಗಯರಿರ್ಯ ಇಲಯಖಯೆನ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು/ಮಂಡಳಿಗಳು ಮನಂತಯದ ಅನನಷ್ಯಾನ 
ಏಜನೆಿಿಗಳ ಅನೆೋಕ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನನದಯನವನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಯಡನತ್ುದೆ. 
೨೦೧೭-೧೮ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಎರಡನ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗ ೆಬಿಡನಗಡೆ ಮಯಡಿದ ಅನನದಯನ ಮತ್ನು 
ವೆಚ್ಚಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲಿಲ, ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ` ೧೫೧.೭೪ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ವೆಚ್ಚವನನು ತೆಮೋರಿಸಿದನದ ` ೯೧.೭೭ 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಿದನ ಇದನನು ಅನನಷ್ಯಾನ ಏಜನೆಿಿಗಳ ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆಗಳಲಿಲ 
ಇರಿಸಿರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ.  ಇದನ ವೆಚ್ಚವನನು ` ೯೧.೭೭ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿ ತೆಮೋರಿಸಿದಂತಯಗಿದೆ.  
ಪರತೆಾೋಕ್ ಅವಲೆಮೋಕ್ನಗಳನನು ಈ ರ್ಳೆಗ ೆಚ್ಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ. 

(ಎ) ಕರ್ಯವಟಕ ಚ್ಮವ ತ್ಾಂತ್ರಶಯಸರದ ಸಾಂಸೆೆ 
೧೯೮೩-೮೪ ರಲಿಲ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಚ್ಮಾ ತ್ಂತ್ರಶಯಸರದ ಸಂಸ್ೆಥಯನನು (ರ್ಐೆಎಲ್ಟ್ಟ) ಉದೆಮಾೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸನವ 
ಉದೆದೋರ್ದ ಮಮಲಕ್ ರಯಜ್ಾ ಚ್ಮಾ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಮರಕ್ವಯಗಿ ಮತ್ನು ಚ್ಮಾ 
ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ರ್ೌರ್ಲಾವುಳು ಮಯನವ ಸಂಪನಮೂಲಗಳನನು ಒದಗಿಸನವ ಸಲನವಯಗಿ ಸ್ಯಥಪಿಸಲಯಯತ್ನ.  
ಈ ಉದೆದೋರ್ವನನು ನೆರವೆೋರಿಸಲನ ಸಂಸ್ೆಥಯನ ಚ್ಮಾ ಮತ್ನು ಫಯಾರ್ನ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನದಲಿಲ ದಿೋಘಾ ಮತ್ನು 
ಕ್ರನ ಅವಧಿಗಳ ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ಮೆೋಸ್ಾಗಳನನು ನಡೆಸನತ್ುದೆ. 
೨೦೧೭-೧೮ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಕ್ಟಿಡ ನಿಮಯಾಣ, ತ್ರಬೆೋತಿ ಚ್ಟನವಟ್ಟರ್ಗೆಳು 
ಮನಂತಯದವುಗಳಿಗೆ `೯.೩೯ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ವಿವಿಧ ಶೋಷ್ಟಾರ್ೆಗಳಲಿಲ ಬಿಡನಗಡೆಗಮೆಳಿಸಲಯಗಿದೆ. ಇದರ್ೆಕ 
ಪರತಿಯಯಗಿ `೭.೩೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ವೆಚ್ಚವನನು ಭರಿಸಲಯಗಿದನದ, `೨.೦೯ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಬಯಕ್ ಇತ್ನು.  ೨೦೧೭-೧೮ರಲಿಲನ 
ಪಯರರಂಭಿಕ್ ಶಲನಕ ̀ ೧.೭೬ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಿದನದ, ೨೦೧೭-೧೮ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರವರೆಗಿನ ಬಡಿಿ ̀ ೦.೧೭ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಯನನು 
ಸ್ೆೋರಿ ಸಂಸ್ೆಥಯ ಅಂತಿಮ ಶಲನಕ `೪.೦೨ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳಯಗಿದದವು. ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಿದ ಹಣವನನು 
ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆಯಲಿಲ ಇಡಲಯಗಿದನದ ಇದನ ಸರ್ಯಾರದ ಹಣವನನು ನಿಬಾಂಧಗೆಮಳಿಸಿದಂತಯಗಿದೆ.  
ಅಲಲದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ `0.೦೨ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಆದಯಯ ತೆರಿಗಯೆನನು ಬಡಿಿಯ ಹಣದಿಂದ ಪಯವತಿಸಿರನವುದನನು 
ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಇದರ್ಕೆ ಉತ್ುರವಯಗಿ ಇಲಯಖಯೆನ (ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ್ ೨೦೨೦) ಯೋಜ್ನೆಯನನು ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಳಿಸನವುದನ 
ತ್ಡವಯದದರಿಂದ ಆಡಳಿತ್ ಪರಿಷತಿುನ ಸಲಹಯೆ (ಜ್ನಲೈೆ 2019) ಮೋರೆಗೆ ಉಳಿತಯಯದ ಹಣವನನು 
ನಿಗದಿತ್ ಠೆೋವಣಿಯಲಿಲ ಇಟ್ಟಿರನವುದಯಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ನ.  ಮನಂದನವರದೆನ, ೨೦೧೯-೨೦ರ ಆದಯಯ ತೆರಿಗೆ 
ಸಲಿಲರ್ಯೆ ವೆೋಳ ೆಟ್ಟಡಿಎಸ್ ರ್ಲೆೈಮ್ ಮಯಡಲಯಗನವುದನ ಎಂದಮ ತಿಳಿಸಿತ್ನ. 

(ಬಿ) ಕರ್ಯವಟಕ ರಯಜ್ಾ ಸಣು ಕೆೈಗಯರಿಕಗೆಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾ ಸಣು ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ (KSSIDC)ವು ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾದ 
ಹಮಡಿರ್ೆ ಮತ್ನು ಉತೆುೋಜ್ನಯ ಏಜೆನಿಿಯಯಗಿದನದ ರಯಜ್ಾದ ಸಣು ವಗಾದ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳ ಉತೆುೋಜ್ನ ಮತ್ನು 
ರ್ೈೆಗಯರಿರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಉದೆದೋರ್ವನನು ಹೆಮಂದಿದೆ. 
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೨೦೧೭-೧೮ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಒಟನಿ ̀ ೧೮೬.೨೯ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ಬಿಡನಗಡೆಗ ೆಪರತಿಯಯಗಿ ̀ ೧೪೭.೪೪ 
ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಸಹಯಯಯನನದಯನ, ಮಮಲಭಮತ್ ಸ್ೌಲಭಾಗಳಿಗಯಗಿ ಭರಿಸಲಯಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಶಲಯಕದ 
`೩೮.೮೫ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳೂೆಂದಿಗೆ ೨೦೧೭-೧೮ರ ಆರಂಭಿಕ್ ಶಲಯಕದ `೪೮.೯೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳನನು ರ್ಯಪೆಮೋಾರೆೋಷನ್ 

ಬಯಾಂಕ್ನ ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆಯಲಿಲ ಇಡಲಯಗಿದೆ.  ಇದನ ಸರ್ಯಾರದ ಹಣವನನು ನಿಬಾಂಧಗೆಮಳಿಸನವಲಿಲ 
ಪರಿಣಮಸಿದೆ. 

೩.೭.೧.೫ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 
ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದ ರ್ಮೆನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿಲ ಆಗನವ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡಗಳು ಆರ್ಥಾಕ್ ಔಚಿತ್ಾದ 
ಉಲಲಂಘನೆಯಯಗಿರನವುದರಿಂದ ಇದನನು ತ್ಪಿಾಸಬೆೋರೆ್ಂದನ ನಿಯಮ ೬೨(೩)ರ ಸ್ಯಮಯನಾ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ನಿಯಮ ೨೦೧೭ ತಿಳಿಸನತ್ುದೆ. ಮತ್ುಗಳ ಬಿಡನಗಡೆ, ಸ್ೆಳತೆ್ ಮತ್ನು ಲಕೆ್ಕ ವಿಧ್ಯನರೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಇಲಯಖೆಯನ ಜಯರಿ ಮಯಡಿದ ೯ ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ್ ೨೦೦೪ರ ಆದೆೋರ್ದ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೬ರಂತೆ, ಆಡಳಿತ್ ಇಲಯಖಯ 
ಮನಖ್ಾಸಥರನ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದ ಉಳಿದ ಭಯಗರ್ಕೆ ಬೋೆರ್ಯದ ವೆಚ್ಚವನನು ಎಚ್ಚರಿರೆ್ಯಂದ ಮತ್ನು ಉಳಿದಿರನವ 
ಅನನದಯನಗಳ ಬಳರ್ೆಯನನು ಯೋಜಿಸಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ. ಫೆಬರವರಿ-ಮಯಚಿಾ ತಿಂಗಳಲಿಲ ಆಗಬಹನದಯದ 
ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ, ಸಮಕ್ು ಮಟಿದ ಅಧಿರ್ಯರಿಯಂದ ಅಗತ್ಾವಯದ ಅನನಮೋದನೆ ಪಡೆದನ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ 
ಆದೆೋರ್ಗಳನನು ಮನಂಚಿತ್ವಯಗಿಯೋ ಹೆಮರಡಿಸಬೆೋಕ್ನ. ಆದರ,ೆ ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಮಯಚಿಾ ತಿಂಗಳಿನಲಿಲ 
ವೆಚ್ಚವು ಶೆೋಕ್ಡ ೩೨ರಿಂದ ೧೦೦ರಷ್ಟಿದನದ, ರ್ಮೆನೆಯ ತೆೈಮಯಸಿಕ್ದಲಿಲ ಅದನ ಶೆೋಕ್ಡ ೫೦ ರಿಂದ 
೧೦೦ರಷ್ಟಿರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ.  ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷ್ಟಾರ್ಯವಯರನ ವಿವರವನನು ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೬ರಲ್ಲಿ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೬: ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಲೆಕಕ ಶಿೀರ್ಷವಕೆ ಒಟತು 
ವೆಚ್ಚ 

ಕೊರ್ೆಯ ತೆೈಮಯಸದ ವೆಚ್ಚ 
ಹಯಗೂ ಅದರ ಶತಯಾಂಶ 

ಮಯಚಿವ ತಿಾಂಗಳಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಶತಯಾಂಶ 

2851-00-102-0-84-102-ಸಹಯಯಯನತದಯನ ಆಸಿು ಸೃಜ್ರ್ೆ 2.50 2.50 (100) 1.09 (44) 

2851-00-102-0-85-102-ಸಹಯಯಯನತದಯನ ಆಸಿು ಸೃಜ್ರ್ೆ 1.35 1.35 (100) 1.35(100) 

2851-00-103-0-62-422-ಪ್ರಿಶಿಷು ಜಯತಿ ಉಪ್ ಯೀಜ್ರ್ೆ 21.90 15.04 (69) 11.53 (53) 

2851-00-103-0-62-423-ಪ್ರಿಶಿಷು ಪ್ಾಂಗಡದ ಉಪ್ ಯೀಜ್ರ್ೆ 13.22 10.31 (78) 8.97 (68) 

2851-00-104-0-19-106-ಸಹಯಯಧನ 1.15 1.15 (100) 0.90 (78) 

2852-80-102-0-04-059-ಇತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 5.00 2.50 (50) 2.50 (50) 

2853-02-102-0-14-059- ಇತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು   0.20 0.20 (100) 0.20 (100) 

2853-02-102-0-15-059- ಇತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 28.05 27.51 (98) 17.51 (62) 

4851-00-102-0-19-132-ಬಾಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2.40 1.90 (79) 0.90 (38) 

4851-00-190-0-20-211-ಹೂಡಿಕೆ 54.94 54.94 (100) 17.47 (32) 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 

 ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ (ಫೆಬರವರಿ 2021) ವಷ್ಯಾಂತ್ಾದಲಿಲ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡವನನು ತ್ಪಿಾಸಲನ ಸಮತೆಮೋಲನ 
ವೆಚ್ಚವನನು ಯೋಜಿಸನವಂತೆ ಎಲಯಲ ಇಲಯಖೆಗಳಿಗ ೆಸಮಚಿಸಿರನವುದಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಆದರ,ೆ ವಷ್ಯಾಂತ್ಾದಲಿಲ 
ಹೆಚ್ನಚ ವೆಚ್ಚ ಮಯಡನವುದನನು ಇಲಯಖೆಗಳು ಮನಂದನವರಸೆಿವ.ೆ 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ವೆಚ್ಚದ ರಿೋತಿಯನನು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷ್ಯಾಂತ್ಾದಲಿಲ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡವನನು 
ತ್ಪಿಾಸಲನ ಸರಿಯಯದ ಕ್ರಮಗಳನನು ತೆಗದೆನರೆ್ಮಳುಬೆೋಕ್ನ. 
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೩.೭.೨ ಅನತದಯನ ಸಾಂಖೆಾ ೨೧ – ಜ್ಲಸಾಂಪ್ನೂೂಲಗಳು 
೩.೭.೨.೧ ಪೀಠಿಕೆ 
ಅನನದಯನ ಸಂಖಾೆ ೨೧ – ಜ್ಲಸಂಪನಮೂಲ ಇಲಯಖೆಯ ಆಯವಾಯ ಮತ್ನು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದನದಲಲದೆ, ಕ್ನಡಿಯನವ ನಿೋರಿನ ಪಮರೆೈರೆ್ ಮತ್ನು ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾದ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ನಿೋರಯವರಿ 
ಸ್ೌಲಭಾಗಳನನು ಒದಗಿಸನವ ಜ್ವಯಬಯದರಿ ಹೆಮಂದಿರನವ ಸಣು ನಿೋರಯವರಿ ಇಲಯಖೆಯನೆಮುಳಗೆಮಂಡಿದೆ. 
೩.೭.೨.2 ಆಯವ್ಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 
ಈ ಅನನದಯನದ ೨೦೧೭-೧೮ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರವರಗೆಿನ ಮಮರನ ವಷಾಗಳ ಆಯವಾಯ, ವಯಸುವಿಕ್ ವೆಚ್ಚ 
ಹಯಗಮ ಉಳಿತಯಯಗಳ ಸಮಗರ ವಿವರಗಳನನು ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೭ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೭: ಆಯವ್ಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ  
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ವ್ಷವ ವಿಭಯಗ ಆಯವ್ಾಯ 

ಅವ್ಕಯಶ ಒಟತು ವೆಚ್ಚ ಬಳಕೆಯಯಗದ ಅವ್ಕಯಶ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಶತಯಾಂಶ 

೨೦೧೭-೧೮ 

ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 1,081.88 
1,081.88 911.99 

169.89 

(16) ಪಮರಕ್ 0.00 

ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ (ಪರಭೃತ್) 952.97 
952.97 933.47 

19.50 

(2) ಪಮರಕ್ 0.00 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 12,072.87 
12,588.74 9,950.54 

2,638.20 

(21) ಪಮರಕ್ 515.87 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪರಭೃತ್) 345.34 
345.34 345.34 0.00 ಪಮರಕ್ 0.00 

2018-19 

ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 1,032.98 
1,039.03 913.72 

125.31 

(12) ಪಮರಕ್ 6.05 

ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ (ಪರಭೃತ್) 1,291.39 
1,291.39 1,152.87 

138.52 

(11) ಪಮರಕ್ 0.00 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 10,979.69 
11,453.92 10,906.46 

547.46 

 (5) ಪಮರಕ್ 474.23 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪರಭೃತ್) 1,235.28 
1,235.28 1,148.71 

86.57 

 (7) ಪಮರಕ್ 0.00 

2019-20 

ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 1,077.07 
1,090.40 799.87 

290.53  

(27) ಪಮರಕ್ 13.33 

ರಯಜ್ಸವ-ಮಮಲ (ಪರಭೃತ್) 1,498.19 
1,498.19 1,317.19 

181.00 

 (12) ಪಮರಕ್ 0.00 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪನರಸೃತ್) 12,065.70 
13,402.32 12,291.48 

1,110.84 

 (8) ಪಮರಕ್ 1,336.62 

ಬಂಡವಯಳ-ಮಮಲ (ಪರಭೃತ್) 1,017.27 1,017.63 1,017.26 0.37 

(0) ಪಮರಕ್ 0.36 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

೨೦೧೭-೧೮ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಬರೆ್ಯಯಗದ ಉಳಿತಯಯವು ರಯಜ್ಸವ ಪನರಸೃತ್ ವಿಭಯಗದಲಿಲ 
ಶೆೋಕ್ಡ ೧೨ರಿಂದ ಶೆೋಕ್ಡ ೨೭ರ ನಡನವ ೆಮತ್ನು ಪರಭೃತ್ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಶೆೋಕ್ಡ ೨ರಿಂದ ೧೨ರ ನಡನವ ೆಇದಿದತ್ನ.  
ಬಂಡವಯಳ ಪನರಸೃತ್ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಬಳರ್ಯೆಯಗದ ಅವರ್ಯರ್ವು ಶೆೋಕ್ಡ ೫ ರಿಂದ ಶೋೆಕ್ಡ ೨೧ರ ನಡನವೆ 
ಮತ್ನು ಬಂಡವಯಳ ಪರಭೃತ್ ವಿಭಯಗದಲಿಲ ಇದನ ಶೆೋಕ್ಡ ೭ರವರೆಗ ೆಇದಿದತ್ನ. 
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೩.೭.೨.೩ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಲಹೆಗಯರರನತು ರ್ೆೀಮಕ ಮಯಡದ್ಧರತವ್ುದತ 
ಸರ್ಯಾರವು ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಸಲಹಯೆ ಮೋರೆಗೆ ಒಂದನ ಇಲಯಖಗೆೆ ಅಥವಯ ಗನಂಪನ ಇಲಯಖಗೆಳಿಗೆ 
ಒಬಿ ಆಂತ್ರಿಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಲಹಗೆಯರರನನು ನೆೋಮಸನತ್ುದೆ. ಜ್ನಲೈೆ ೧೯೮೨ರಲಿಲ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರ 
ಹೆಮರಡಿಸಿರನವ ಅಧಿಸಮಚ್ನೆಯ ಅನವಯ, ಆಂತ್ರಿಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಲಹಗೆಯರರನ, ಆಯವಾಯ 

ಅಂದಯಜ್ನಗಳನನು ಸಮಕ್ುವಯಗಿ ರಮಪಿಸನವುದನ, ವೆೋಳಯಪಟ್ಟಿಯನನು ಕ್ಟನಿನಿಟಯಿಗಿ ಅನನಸರಿಸನವುದನ, ಹೆಮಸ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಹೆಮಸ ವೆಚ್ಚ, ಇತಯಾದಿಗಳನನು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಸಲಹ ೆ ನಿೋಡನವುದನ. ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ 
ಜ್ಲಸಂಪನಮೂಲ ಇಲಯಖ ೆಹಯಗಮ ಸಣು ನಿೋರಯವರಿ ಇಲಯಖೆಗಳ ದಯಖ್ಲೆಗಳ ಸಮೋಕೆ್ಷಯಲಿಲ ಇಲಯಖೆಯನ 
ಆಂತ್ರಿಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಲಹಗೆಯರರಿಲಲದೆ ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಿಸನತಿುರನವುದನ ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಇಲಯಖೆಯನ (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧) ಆಂತ್ರಿಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಲಹಗೆಯರರನ ಇಲಲದಿರನವುದರಿಂದ ಒಬಿ ಆಂತ್ರಿಕ್ 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಲಹಗೆಯರರ ಹನದೆದಯನನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೆೋರೆ್ಂದನ ಪರಸ್ಯುಪವನನು ಸಲಿಲಸಲಯಗಿದೆ (ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ್ ೨೦೧೫) 
ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಆದರ,ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ರಮ ಇನಮು ರ್ೈೆಗಮೆಂಡಿಲಲ. 

೩.೭.೨.೪ ಆಯವ್ಾಯ ಪ್ರಸಯುಪ್ರ್ೆಯನತು ನಿವೆೀದ್ಧಸತವ್ುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಾಂಬ 
ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜ್ನಗಳ ತ್ಯಯರಿರ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು ಆಯವಾಯ ಪರಸ್ಯುಪನೆಗಳನನು 
ಕ್ಳುಹಿಸಲನ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಯಂಕ್ವನನು ಆಯವಾಯ ಸನತಮೆುೋಲೆಗಳಲಿಲ ಸಮಚಿಸಲಯಗಿರನತ್ುದೆ. ೨೦೧೭-೧೮ರಿಂದ 
೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಸಂಬಂಧ ಪಟಿ ಇಲಯಖೆಗಳು ಈ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಯಂಕ್ವನನು ಅನನಸರಿಸದಿರನವುದನನು 
ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಇಲಯಖೆಗಳ ಆಯವಾಯ ಪರಸ್ಯುಪನೆ ಸಲಿಲರ್ಗೆಳ ವಿವರಗಳನನು ರ್ೆಮೋಷಿಕ್ 
೩.೧೮ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ ೩.೧೮: ಆಯವ್ಾಯ ಪ್ರಸಯುಪ್ರ್ಯ ನಿವೀೆದರ್ೆಗಳ ವಿಳಾಂಬ 

ವ್ಷವ ಸಲ್ಲಸಿಬೆೀಕಯದ ನಿಗದ್ಧತ್ 
ದ್ಧರ್ಯಾಂಕ 

ಜ್ಲಸಾಂಪ್ನೂೂಲ ಇಲಯಖೆ ಸಣು ನಿೀರಯವ್ರಿ ಇಲಯಖ ೆ
ಸಲ್ಲಸಿಿದ 
ದ್ಧರ್ಯಾಂಕ 

ವಿಳಾಂಬ 
(ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ) 

ಸಲ್ಲಸಿಿದ 
ದ್ಧರ್ಯಾಂಕ 

ವಿಳಾಂಬ 
(ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ) 

2017-18 30-11-2016 28-02-2017 89 28-02-2017 89 

2018-19 30-11-2017 22-01-2018 52 22-01-2018 52 

2019-20 30-11-2018 21-01-2019 50 21-01-2019 50 

ಮೋಲಿನ ರ್ಮೆೋಷಿಕ್ದಿಂದ ಜ್ಲಸಂಪನಮೂಲ ಮತ್ನು ಸಣು ನಿೋರಯವರಿ ಇಲಯಖೆಗಳಿಂದ ಆಯವಾಯ 

ಪರಸ್ಯುವನೆಗಳ ಸಲಿಲಸನವಲಿಲ ಗಣನಿೋಯ ವಿಳಂಬವಯಗಿರನವುದನ ಕ್ಂಡನ ಬಂದಿದ.ೆ  ನಿಗದಿತ್ ದಿನಯಂಕ್ದ 
ಒಳಗೆ ಆಯವಾಯ ಪರಸ್ಯುಪನೆಯನನು ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಗ ೆಸಲಿಲಸನವುದರಿಂದ ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜ್ನಗಳ 
ಸಮಕ್ು ಪರಿಶೋಲನೆ ಸ್ಯಧಾವಯಗನತ್ುದೆ. ನಿಗದಿತ್ ದಿನಯಂಕ್ಗಳಲಿಲ ಪರಸ್ಯುವನೆ ಸಲಿಲಸದಿರನವುದನ ಆಯವಾಯ 

ರ್ಯಯಾವನನು ಕ್ನಂಠಿತ್ಗೆಮಳಿಸನತ್ುದೆಯಲಲದೆ ಒಂದನ ಬಯಬಿುಗ ೆ ಅಸಮಪಾಕ್ ಅವರ್ಯರ್ ಅಥವಯ 
ಅವರ್ಯರ್ವನೆುೋ ಮಯಡದಿರಬಹನದಯದ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳಿರನತ್ುವೆ. 

೩.೭.೨.೫ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಉಳಿತಯಯವ್ನತು ಅಧಾಪವಸದತರತವ್ುದತ/ಭಯಗಶ: ಅಧಾಪ್ವಣ ೆ
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿ ೧೯೭೫ರ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೨೬೪ರ ಪರರ್ಯರ ಇಲಯಖೆಗಳು ಅನನದಯನ/ 
ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಲನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಉಳಿತಯಯವನನು ಅಥವಯ ಅದರ ಭಯಗವನನು ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖಗೆೆ 
ಅಧಾಪಿಾಸಬೆೋಕ್ನ.  ಅಲಲದೆ, ಉಳಿತಯಯವು ಕ್ಂಡ ಕ್ಮಡಲೆೋ ಇವುಗಳನನು ವಷ್ಯಾಂತ್ಾರ್ಕೆ ರ್ಯಯದೆೋ 
ಅಧಾಪಿಾಸನವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ಅವರ್ಾವಿರನವ ಇತ್ರೆ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ ೆಸಮಥಾವಯಗಿ ಈ 

ಮತ್ುವನನು ಬಳಸಲನ ಸಹರ್ಯರಿಯಯಗನತ್ುದೆ. ೨೦೧೭-೧೮ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರವರೆಗಿನ ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ದಲಿಲ 
ಒಟನಿ ಉಳಿತಯಯವಯದ `5,308.19 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ಪೆೈಕ್ `3೭೨.೦೯ ರ್ಮೆೋಟ್ಟ ಅಧಾಪಿಾಸಿರನವುದನ ಉಳಿದ 
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`೪,೯೩೬.೧೦ ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳು ಅಧಾಪಾಣೆ ಆಗದ ೆಉಳಿಯನವಲಿಲ ಪರಿಣಮಸಿದೆ (`5,308.19 ರ್ಮೆೋಟ್ಟಗಳ ಶೆೋಕ್ಡ 
೯೩ ಭಯಗ). ಇದರ ವಿವರಗಳನನು ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೯ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಕೊೀಷುಕ-೩.೧೯: ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ಉಳಿತಯಯವ್ನತು ಅಧಾಪವಸದ್ಧರತವ್ುದತ/ಭಯಗಶ: ಅಧಾಪ್ವಣ ೆರಯಜ್ಸವ 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವ್ಷವ 
ಉಳಿತಯಯ ಅಧಾಪವಸದ ಮೊತ್ು 

ಪ್ತರಸೃತ್ ಪ್ರಭೃತ್ ಒಟತು ಪ್ತರಸೃತ್ ಪ್ರಭೃತ್ ಒಟತು 
2017-18 169.89 19.50 189.39 10.60 0.00 10.60 

2018-19 125.31 138.52 263.83 15.21 0.00 15.21 

2019-20 290.53 181.00 471.53 19.05 0.00 19.05 

ಒಟತು 585.73 339.02 924.75 44.86 0.00 44.86 

ಬಾಂಡವಯಳ 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವ್ಷವ ಉಳಿತಯಯ ಅಧಾಪವಸದ ಮೊತ್ು 
ಪ್ತರಸೃತ್ ಪ್ರಭೃತ್ ಒಟತು ಪ್ತರಸೃತ್ ಪ್ರಭೃತ್ ಒಟತು 

2017-18 2,638.20 0.00 2638.20 19.27 0.00 19.27 

2018-19 547.46 86.57 634.03 31.12 0.00 31.12 

2019-20 1,110.85 0.36 1,111.21 276.84 0.00 276.84 

ಒಟತು 4,296.51 86.93 4,383.44 327.23 0.00 327.23 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 
೩.೭.೨.6 ಸತ್ತ್ ಉಳಿತಯಯಗಳು 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೧೧೦ರ ಅನನಸ್ಯರ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ರಮಪಣ/ಅನನಷ್ಯಾನ, 
ಸರ್ಯಲದಲಿಲ ಅನನಷ್ಯಾನಗೆಮಳಿಸಲನ ಏಜನೆಿಿಗಳ ಸ್ಯಂಸಿಥಕ್ ಕ್ಷಮತ,ೆ ವಚೆ್ಚ ಮಯಡನವ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗ ೆವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲನ 
ಇರನವ ನಿಬಾಂಧಗಳು ಮತ್ನು ಪರಮನಖ್ವಯಗಿ ಹಣ ಪಡೆದವರ ಬಳಿ ಬಳರ್ಯೆಯಗದ/ಲೆಕ್ಕರ್ಕೆ ಸಿಗದ 
ಸರರ್ಯರದ ಸಹಯಯದ ಮತ್ು ಮದಲಯದವುಗಳು ಮನಂದಿನ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಅವರ್ಯರ್ದ ಅಧಾಪಾಣೆಗಳನನು 
ಕ್ನಿಷಾಗೆಮಳಿಸಲನ ಹಿಂದಿನ ನಿವಾಹಣೆಗಳನನು ಗಮನದಲಿಲಟನಿರ್ಮೆಳುಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. 2017-20ರ ಅವಧಿಯ 

ಸತ್ತ್ ಉಳಿತಯಯಗಳನನು ಗಮನಿಸಿದಯಗ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೧೧೦ರ 
ಉಪಬಂಧಗಳನನು ಗಮನಿಸಿಲಲದಿರನವುದನ ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಅಂರ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದನ ಬರನತ್ುದೆ.  ಕೊೀಷುಕ-
೩.20ರಲಿಲ ಶೋಷ್ಟಾರ್ಯವಯರನ ವಿವರಗಳನನು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-೩.20: ಸತ್ತ್ ಉಳಿತಯಯಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮ 

ಸಾಂಖೆಾ ಲೆಕಕ ಶಿೀರ್ಷವಕ/ೆವಿವ್ರ 2017-18 2018-19 2019-20 

1 2700-05-001-0-01-059 – ಇತ್ರೆ ವಚೆ್ಚಗಳು 9.90 9.90 9.90 

2 2701-80-001-0-21 -014 - ಇತ್ರೆ ಭತೆಾಗಳು  3.17 3.17 11.03 

3 2702-02-005-0-15-180 –ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ಸ್ಯಮಗಿರಗಳು 5.93 11.04 9.45 

4 2702-03-101-0-02 -200 – ನಿವಾಹಣಯ ವೆಚ್ಚ  12.28 9.31 21.04 

5 2705-00-201-0-01-102 ಅನನದಯನ – ಆಸಿು ಸೃಜ್ನ ೆ 13.10 3.10 4.93 

6 4701-73-800-0-01-139 – ಪರಧ್ಯನ ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳು 169.32 61.45 155.67 

7 4701-74-800-0-01-139 – ಪರಧ್ಯನ ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳು 68.78 61.45 48.25 

8 4701-80-800-0-10-059 – ಇತ್ರೆ ವಚೆ್ಚಗಳು 51.69 20.49 85.52 

9 4701-80-800-0-13-059 – ಇತ್ರ ೆವಚೆ್ಚಗಳು 177.71 10.00 1.00 

10 4705-00-800-0-01-133 – ವಿಶೋೆಷ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜ್ನ ೆ 80.66 73.53 47.69 

ಆಕ್ರ: ಅನನಧ್ಯನ ವಹಿ 
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೩.೭.೨.7 ಸಯಲ ತಿೀರತವ್ಳಿಗಯಗಿ ಕೃರ್ಯು ಭಯಗಾ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಲೆಕಕ 
ಶಿೀರ್ಷವಕೆಯಾಂದ ಕಯವೀೆರಿ ನಿೀರಯವ್ರಿ ನಿಗಮಕೆಕ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಯಡಿರತವ್ುದತ 

ಇಲಯಖೆಯ ಆಯವಾಯ ಅಗತ್ಾತೆಯನ ನಯಲನಕ ಪರಮನಖ್ ಕ್ಂಪನಿಗಳಯದ ಕ್ೃಷ್ಯು ಭಯಗಾ ಜ್ಲ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮತ್, ಕ್ನಯಾಟಕ್ ನಿೋರಯವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್, ರ್ಯವೆೋರಿ ನಿೋರಯವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್, ಮತ್ನು 
ವಿಶೆವೋರ್ವರಯಾ ನಿೋರಯವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ಗಳಿಗ ೆಅವರ್ಯರ್ ಒದಗಿಸನವುದನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿರನತ್ುದೆ. ಈ 

ಕ್ಂಪನಿಗಳು ಕ್ರಮವಯಗಿ ೧೯೯೪, ೧೯೯೮ ೨೦೦೩ ಮತ್ನು ೨೦೧೬ರಲಿಲ ನಿೋರಯವರಿ ವಲಯದ 
ರ್ಯಯಾಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ಅನನಷ್ಯಾನ ಮಯಡನವ ಉದೆದೋರ್ದಿಂದ ಸ್ಯಥಪಿಸಲಾಟಿವು. ಈ ಕ್ಂಪನಿಗಳು ರಯಜ್ಾ 
ಆಯವಾಯದ ಹೆಮರಗ ೆಮಯರನಕ್ಟೆಿ ಅಥವಯ ಹಣರ್ಯಸನ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಂದ ಸ್ಯಲವನನು ಪಡೆಯನತ್ುವೆ.   
ರಯಜ್ಾ ಯೋಜ್ನಯ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳ ಅನನಷ್ಯಾನರ್ಯಕಗಿ ಈ ಕ್ಂಪನಿಗಳು ರಯಜ್ಾ ಆಯವಾಯದ ಹೆಮರಗೆ 
ಹಣ ಸಂಗರಹ ಮಯಡಬೆೋರ್ಯಗಿದದರಮ ಸಹ ಈ ಕ್ಂಪನಿಗಳ ಸ್ಯಲರ್ಕೆ ಖಯತ್ರಿ ನಿೋಡದಿರನವುದರಿಂದಯಗಿ ಇವು 
ಖಯತ್ರಿ ನಿಂತ್ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಹೆಮಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳಯಗಿರನತ್ುವೆ.  ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಈ ನಿಗಮಗಳ 
ಆಯವಾಯ ಹೆಮರಗಿನ ಸ್ಯಲವನನು ಬಡಿಿಯಮ ಸ್ೆೋರಿದಂತ ೆ ಸ್ಯಮಯನಾ (ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನು ಬಂಡವಯಳ) 
ಆಯವಾಯದ ಮಮಲಕ್ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಅನನಮೋದನೆ ಪಡೆದನ ಮರನಪಯವತಿ ಮಯಡನತ್ುದೆ.  ಈ 

ಕ್ಂಪನಿಗಳು ಮಯಡನವ ಸ್ಯಲಗಳನನು ಆಯವಾಯ ಸಮಥಲ ನೆಮೋಟದಲಿಲ ಸತ್ತ್ವಯಗಿ ಆಯವಾಯದ 
ಹೆಮರಗಿನ ಸ್ಯಲಗಳಡಿಯಲಿಲ ತೆಮೋರಿಸಲಯಗನತಿುದೆ.   
ರ್ಯವೆೋರಿ ನಿೋರಯವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ವು ತ್ನು ಅಗತ್ಾತೆಗಳನನು ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಗ ೆ ಪರತೆಾೋಕ್ವಯಗಿ 
ಸಲಿಲಸಿದಯದಗಮಾ ಸರ್ಯಾರವು ರ್ಯವೆೋರಿ ನಿೋರಯವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ರ್ಕೆ ಸ್ಯಲ ತಿೋರನವಳಿಗಯಗಿನ ಹಣವನನು 
ಕ್ೃಷ್ಯು ಭಯಗಾ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ರೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೨೭೦೧-೮೦-೧೯೦-೦-೦೧-೨೪೦ ಲೆಕ್ಕ 
ಶೋಷ್ಟಾರ್ಯೆಡಿಯಲಿಲ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಯಡನತಿುರನವುದನನು ೨೦೧೭-೨೦ರ ಅವಧಿಯ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳ 
ಪರಿಶೋಲನೆಯಂದ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋದನೆಯನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಇದನ ರ್ಯವೆೋರಿ ನಿೋರಯವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ದ 
ಋಣಸ್ೆೋವೆಯನನು ಕ್ೃಷ್ಯು ಭಯಗಾ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ದೆಮಂದಿಗ ೆ ಒಗಮೆಡಿಸಿರನವುದನನು ಹಯಗಮ 

ಆಯವಾಯ ಸಿದಧಪಡಿಸನವಲಿಲ ಪಯರದರ್ಾಕ್ತಯೆ ರ್ಮೆರತಯೆನನು ತೆಮೋರಿಸನತ್ುದೆ.  
೩.೭.೨.೮ ಬಾಂಡವಯಳ ಶಿೀರ್ಷವಕೆಗಳಡಿ ಸಿಬಬಾಂದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳ ತ್ಪ್ತಾ ವ್ಗಿೀವಕರಣ 
ಸ್ಯಮಯನಾ ಆರ್ಥಾಕ್ ನಿಯಮಗಳು ೨೦೧೭ರ ನಿಯಮ ೮೪ರನವಯ, ಶಯರ್ವತ್ ಮೌಲಾಯನತ್ ಆಸಿುಗಳನನು 
ಹೆಮಂದನವ ಉದೆದೋರ್ದಿಂದ ಸಂಸ್ೆಥಯಲಿಲ ಬಳಸಲನ ಮತ್ನು ಸ್ಯಮಯನಾ ವಾವಹಯರದಲಿಲ ಮಯರಯಟ 
ಮಯಡದಿರನವ ಅಥವಯ ಹಯಲಿಯರನವ ಆಸಿುಗಳ ಉಪಯನಕ್ುತೆಯನನು ಹೆಚಿಚಸಲನ ಭರಿಸಲಯಗನವ ಪರಮನಖ್ 

ವೆಚ್ಚಗಳನನು ಬಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚವಂೆದನ ಉಲೆಲೋಖಿಸಲಯಗನತ್ುದೆ.  ತ್ದನಂತ್ರದ ಆಸಿುಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ದನರಸಿು 
ಮತ್ನು ಸನಸಿಥತಿಯಲಿಲಡಲನ ಭರಿಸಲಯಗನವ ವೆಚ್ಚ ಹಯಗಮ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಸ್ೆೋರಿದಂತ ೆಸಂಸ್ೆಥಯನನು 
ನಡೆಸಲನ ಅವರ್ಾಕ್ವಯದ ದೆೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನನು ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚವಂೆದನ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಲಯಗನತ್ುದೆ.  ಬಂಡವಯಳ 
ಮತ್ನು ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚಗಳನನು ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಲ ಪರತೆಾೋಕ್ವಯಗಿ ತೆಮೋರಿಸಬೆೋಕ್ನ. ಆದರ,ೆ ವೆೋತ್ನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಯಗಿ 
ಬಂಡವಯಳ ವಗಾದ ಆಸಿುಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅವರ್ಯರ್ಗಳನನು ಮಯಡಲಯಗಿರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ.  
೨೦೧೭-೧೮ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರವರೆಗೆ `16.05 ರ್ೆಮೋಟ್ಟ ವೆೋತ್ನ ವಚೆ್ಚಗಳನನು ಬಂಡವಯಳ ಲಕೆ್ಕಗಳಡಿಯಲಿಲ ಲೆಕ್ಕ 
ಮಯಡಿರನವುದನ ಬಂಡವಯಳ ವಚೆ್ಚವನನು ಹಚೆಿಚಸಿದಂತಯಗಿದೆಯಲಲದ ೆ ರಯಜ್ಸವದಡಿಯಲಿಲ ವೆೋತ್ನ ವಚೆ್ಚವನನು 
ಕ್ಡಿಮಗೆಮಳಿಸಿದಂತಯಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನನು ಕೊೀಷುಕ-೩.೨೧ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
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ಕೊೀಷುಕ-೩.೨೧: ಬಾಂಡವಯಳ ಲೆಕಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆೀತ್ನ ವೆಚ್ಚದ ತ್ಪ್ತಾ ವ್ಗಿೀವಕರಣ 
(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಕರಮ ಸಾಂಖೆಾ ಲೆಕಕ ಶಿೀರ್ಷವಕೆ 2017-18 2018-19 2019-20 ಒಟತು 
1 4700 4.95 5.82 0.00 10.77 

2 4701 1.50 1.82 1.96 5.28 

ಒಟತು 6.45 7.64 1.96 16.05 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 

ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ನಿಗಾಮನ ಸಭಯೆಲಿಲ (ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧) ಅವಲೆಮೋಕ್ನವನನು ಒಪಿಾರ್ಮೆಂಡನ ಮನಂದೆ 
ಇಂತ್ಹ ತ್ಪನಾಗಳನನು ತ್ಪಿಾಸಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 
೩.೭.೨.9 ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 
ಮತ್ುಗಳ ಬಿಡನಗಡೆ, ಸ್ೆಳತೆ್ ಮತ್ನು ಲೆಕ್ಕ ವಿಧ್ಯನರೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ಜಯರಿ ಮಯಡಿದ 
೯ ಸ್ೆಪೆಿಂಬರ್ ೨೦೦೪ರ ಸನತಮೆುೋಲೆಯ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೬ರಂತೆ, ಆಡಳಿತ್ ಇಲಯಖಯ ಮನಖ್ಾಸಥರನ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದ 
ಉಳಿದ ಭಯಗರ್ಕೆ ಬೆೋರ್ಯದ ವೆಚ್ಚವನನು ಎಚ್ಚರಿರ್ಯೆಂದ ಮತ್ನು ಅನನದಯನಗಳ ಅವರ್ಯರ್ದ ಒಳಗೆ 
ಯೋಜಿಸಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ. ಮಯಚಿಾ ತಿಂಗಳಲಿಲ ಬಿಲನಲಗಳನನು ಒಟನಿಗಮಡಿಸನವುದನ ಮತ್ನು ಆತ್ನರದ 
ಪಯವತಿಯನನು ತ್ಪಿಾಸಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ.  ವೆಚ್ಚಗಳಿಗ,ೆ ಅಗತ್ಾವಿರನವ ಸಮಕ್ು ಮಟಿದ ಅಧಿರ್ಯರಿಯಂದ 
ಅನನಮೋದನೆ ಪಡೆದನ ಆಡಳಿತಯತ್ೂಕ್ ಆದೆೋರ್ಗಳನನು ಮನಂಚಿತ್ವಯಗಿಯೋ ಹೆಮರಡಿಸಬೆೋಕ್ನ. ೨೦೧೯-೨೦ರ 
ರ್ಮೆನೆಯ ತೆೈಮಯಸಿಕ್ದಲಿಲ ಅದರಲಮಲ ಮಯಚಿಾ ತಿಂಗಳಿನಲಿಲ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡವನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದನದ, 
ಉದೆದೋರ್ ಶೋಷ್ಟಾರ್ಯವಯರನ ವೆಚ್ಚ, ಒಟನಿ ವೆಚ್ಚರೆ್ಕ ಹೆಮೋಲಿಸಿದರ,ೆ ರ್ಮೆನೆಯ ತೆೈಮಯಸಿಕ್ದಲಿಲನ ವೆಚ್ಚದ ರ್ತಯಂರ್ 
ಮತ್ನು ಮಯಚಿಾ ತಿಂಗಳಿನಲಿಲನ ವಚೆ್ಚಗಳ ಒತ್ುಡದ ವಿವರಗಳನನು ಕೊೀಷುಕ-೩.೨೨ರಲಿಲ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷುಕ-೩.೨೨: ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 

(` ರ್ೆಮೋಟ್ಟಗಳಲಿಲ) 

ಕರ.ಸಾಂ. ಲೆಕಕ ಶಿೀರ್ಷವಕೆ ಮತ್ತು ವಿವ್ರ ಒಟತು ವೆಚ್ಚ ಕೊರ್ೆಯ ತೆೈಮಯಸಿಕದಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಮಯಚಿವ ತಿಾಂಗಳಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಮೊತ್ು ಶೆೀಕಡ ಮೊತ್ು ಶೆೀಕಡ 

1 2700-09-101-0-01-200 

ನಿವಾಹಣೆ 

111.51 61.95 56 61.95 56 

2 2705-00-204-0-01-101 

ಸಹಯಯಯನನದಯನ - ವೆೋತ್ನಗಳು 
15.40 6.67 43 6.67 43 

3 2711-02-103-0-01-200– 
ನಿವಾಹಣೆ 

4.89 4.45 91 2.00 41 

4 4701-74-800-0-01-139 ಭಯರಿ 
ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳು 

11.75 11.75 100 11.75 100 

5 4702-00-101-0-10-423 

ಗಿರಿಜ್ನ ಉಪ ಯೋಜ್ನೆ 
4.34 3.71 85 2.14 49 

6 4702-00-101-1-07-139- 

ಭಯರಿ ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳು 
208.00 135.69 65 88.60 43 

7 4702-00-101-1-16-132 

ಬಂಡವಯಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
28.30 21.22 75 21.22 75 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 
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ಮಯಚಿಾ ತಿಂಗಳಿನ ಒಟನಿ ವೆಚ್ಚದ ರ್ತಯಂರ್ವು ಶೆೋಕ್ಡ ೪೧ರಿಂದ ೧೦೦ರಷ್ಟಿದನದ, ರ್ಮೆನೆಯ ತೆೈಮಯಸದಲಿಲ 
ಇದನ ಶೆೋಕ್ಡ ೪೩ರಿಂದ ೧೦೦ರಷನಿ ಇದ.ೆ  ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾದ ರ್ಮೆನೆಯ ತೆೈಮಯಸಿಕ್ದಲಿಲ ವೆಚ್ಚಗಳನನು 
ಒಟನಿಮಯಡನವುದನ ಅಸಮಂಜ್ಸವಯಗಿದನದ, ಇದನ ವಿವೆೋಚ್ನೆಯ ಆರ್ಥಾಕ್ ನಿವಾಹಣೆಯಯಗನವುದಿಲಲ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ತ್ನು ಉತ್ುರದಲಿಲ (ಫೆಬರವರಿ 2021) ಇಲಯಖಯ ಮನಖ್ಾಸಥರನಗಳಿಗ ೆ ಮಮರನ 
ತೆೈಮಯಸಿಕ್ದ ಮತ್ು ಬಿಡನಗಡೆಯ ಅಧಿರ್ಯರವನನು ಏಪಿರಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲಿಲಯೋ ತಿಳಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನು 
ರ್ಯಯಾತ್ಂತ್ರಗಳನನು ರಮಪಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅನನಮೋಧನೆ ಪಡೆಯಲನ ಅಗತ್ಾ ನಿದೆೋಾರ್ನಗಳನನು 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 

೩.೮ ನಿಣವಯಗಳು 

 ಒಟನಿ ಅವರ್ಯರ್ದ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೧ ರಷನಿ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಿದಿರನವುದರಿಂದ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು 
ರ್ೈೆಗಮೆಳುುವ ಆಯವಾಯ ಪರಕ್ರಯಯನ ಹೆಚ್ನಚ ವಯಸುವಿಕ್ವಯಗಿರಬೆೋಕ್ನ. ಪರಸಕ್ು ವಷಾದ ಒಟನಿ 
ವೆಚ್ಚವು ಮಮಲ ಅವರ್ಯರ್ಕ್ಕಂತ್ ಶೆೋಕ್ಡ ಮಮರರಷನಿ ಕ್ಡಿಮಯದೆ ಮತ್ನು ಪಮರಕ್ ಅವರ್ಯರ್ವು 
ಮಮಲ ಅವರ್ಯರ್ದ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦ರಷನಿ ಇದೆ. ಅಲಲದೆ, ಶೆೋಕ್ಡ ೫೧ರಷನಿ ಬಳರ್ಯೆಯಗದ 
ಅವರ್ಯರ್ವನನು ಅಧಾಪಿಾಸಿರಲಿಲಲ. 

 ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ಕೆೈಪಡಿಯ ಉಪಬಂಧ ೨೬೪ರಲಿಲ ನಿದಿಾಷಿವಯಗಿ ಉಳಿತಯಯರೆ್ಕ ವಿವರಣೆ 
ನಿೋಡಲನ ತಿಳಿಸಿದದರಮ ಸಹ ಇಲಯಖಗೆಳು ಶೆೋಕ್ಡ ೪೬ರಷನಿ ಉಳಿತಯಯಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನಿೋಡಿಲಲ. 

 ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನು ಬಾಂಡವಯಳ ವಗಾಗಳ ನಡನವ ೆ ತ್ಪನಾ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವಯಗಿದನದ, ಇದನ ವಿತಿುೋಯ 

ಸಮಚ್ಕ್ಗಳ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರನತ್ುದೆ.  
 ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ದಯಖ್ಲೆಗಳು ರ್ೋೆವಲ ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ ಅಂರ್ಗಳನೆಮುಳಗೆಮಂಡ 

ನಿದಿಾಷಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳ ಪರಮಯಣವನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿತ್ನು ಮತ್ನು ಇದನನು ವಾವಸಿಥತ್ 
ರಿೋತಿಯಲಿಲ ಮಯಡಿಲಲ. ಹಿಂದಿನ ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸನ ವಾವಹಯರಗಳ ವರದಿಯಲಿಲ ತಿಳಿಸಿದಯದಗಮಾ, 
ವಿಭಜಿತ್ ಲಿಂಗಯಧ್ಯರಿತ್ ಮಯಹಿತಿ ಮತ್ನು ಮಹಿಳಯ ಉದೆಿೀಶಿತ್ ಆಯವಾಯದ ಮೋಲಿವಚಯರಣೆಗಳ 
ರ್ಮೆರತ ೆಮನಂದನವರದೆಿತ್ನು. 

 ಪಮವಾಭಯವಿ ಚ್ಟನವಟ್ಟರ್ಗೆಳು ಅಪಮಣಾವಯದದರಿಂದ, ಸರ್ಯಾರದ ಪರಸಕ್ು ವಷಾದ ಪರಮನಖ್ 

ರ್ಯಯಾನಿೋತಿ ಪರಕ್ರಯಗಳನನು ಈಡೆೋರಿಸಲಯಗಿಲಲ. 
 ೨೦೧೨-೧೩ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ರವರೆಗಿನ ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚವನನು ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಉಪಬಂಧ ೨೦೫ರ ಪರರ್ಯರ 

ಸಕ್ರಮಗೆಮಳಿಸಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ. 
 ಪಮರಕ್ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ನು ಪನನವಿಾನಿಯೋಗಗಳನನು ಸಮಕ್ು ಸಮಥಾನೆ ಇಲಲದೆ 

ತೆಗದೆನರೆ್ಮಳುಲಯಗಿದದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪರಮಯಣದ ಮತ್ು ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಿತಯಯವಯಗಿದೆ. 

೩.೯ ಶಿಫಯರಸತಗಳು 

 ಅವರ್ಯರ್ಗಳು ಬಳರ್ೆಯಯಗದೆ ಉಳಿಯನವ ಪರಕ್ರಣಗಳನನು ತ್ಪಿಾಸಲನ ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜಿನ 
ನಿಯಂತ್ರಣವನನು ಎಲಯಲ ಇಲಯಖಗೆಳಲಮಲ ಬಲಪಡಿಸಬೆೋಕ್ನ. 

 ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತಿಯ ಮನಂದೆ ಮಂಡಿಸನವ ಮಮಲಕ್, ೨೦೧೨-೧೩ನೆೋ ವಷಾದಿಂದ 
ಅಧಿಕ್ ವೆಚ್ಚವನನು ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣಗೆಮಳಿಸಲನ ಹೆಚಿಚನ ಆದಾತೆ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ನ. 

 ಅನವರ್ಾಕ್/ಅಧಿಕ್ ಪಮರಕ್ ಅವರ್ಯರ್ಗಳನನು ತ್ಪಿಾಸಬೆೋಕ್ನ. 
 ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಂಹಿತೆ ಅನನರಮಪತೆಯ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನನಸ್ಯರ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ 

ಆದೆೋರ್ಗಳನನು ಹೆಮರಡಿಸಬೆೋಕ್ನ. 
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ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಲೆಕ್ಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಿಕ್ ನಿರೂಪಣಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು 

ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನುು ಆಧರಿಸಿದ ಸವಸಥ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೂಪಣಾ ವ್ಯವ್ಸೆ್ಥಯು 
ಉತತಮ ಆಡಳಿತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.  ಈ ಅಧ್ಾಯಯವ್ು ಪರಸಕತ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು 
ನಿಯಮಗಳ, ಕಾಯಿ ವಿಧ್ಾನಗಳ ಮತುತ ನಿದೆದಿಶನಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಸಿಥತಿಯನುು ಮತುತ ಸೂಥಲ 
ನೊದಟವ್ನುು ನಿದಡುತತದೆ. 

ಎ. ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪರಿಪೂಣಿತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲೂೆೇಕ್ನಗಳು 

೪.೧ ರಯಜ್ಾದ್ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿ ಅಥವಯ ಸಯವಿಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಂದ್ ಹೊರಗ ೆಉಳಿದರುವ ಮೊತ್ು 
 ಸರ್ಯಿರದಂದ್ ಪಡೆದ್ ಅನುದಯನಗಳ ಮೇಲ ೆಗಳಿಸಿದ್ ಬಡ್ಡಿಯನುು ಜ್ಮ ಮಯಡದರುವುದ್ು 

ಸಕಾಿರವ್ು ಕಂಪನಿಗಳಿಗ,ೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ಸ್ಾವಯುತತ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗ ೆ( ಪ್ಾರದೆದಶಿಕ, ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದಧ 
ಮಂಡಳಿಗಳನೊುಳಗೊಂಡು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಶೆದರು ಬಂಡವಾಳ, ಅನುದಾನ, ಸಹಾಯಾನುದಾನ, 
ಖರ್ುಿಗಳ ಮರುಪ್ಾವ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯದಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡುವ್ ಮೊತತ, ಮೊದಲಾದವ್ುಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡುತತದೆ. 

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು, ಆದೆದಶ ಸಂಖಯೆ : ಆಇ ೫೩/ಬೆಂ/೨೦೦೩, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ ೩ ಜುಲೈೆ ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಿ ನಿಗಮಗಳು, ಸ್ಾವಯತತ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗೆ ನಿದೆದಿಶನ ನಿದಡಿ, ಸಕಾಿರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತತಗಳ 
ಮದಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನುು ಸಕಾಿರದ ಲೆಕಕ ಶಿದರ್ಷಿಕ ೆ ʼ ೦೦೪೯ – ಬಡಿಿ ಸಿವದಕೃತಿಗಳುʼ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ 

ಮಾಡುವ್ಂತೆ ಆದೆದಶ ನಿದಡಿತು.  ಅಲಿದೆ, ಹದಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿ ಮೊತತವ್ನುು ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ಬೆದರ ೆಖರ್ುಿಗಳಿಗೆ 
ಉಪಯದಗಿಸುವ್ಂತಿಲಿವೆಂದೂ ಒತಿತ ಹೆದಳಿದ.ೆ  ಈ ವಿಷಯವ್ನುು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತೂೆತದಲೆ ಸಂಖಯೆ 
ಆಇ ೨೪/ಟಿಎಆರ್ ೨೦೧೯ ದಿನಾಂಕ ೨೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಪುರುರ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹತುತ ಕಂಪನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು, ಮದಲ್ಲನ ಸೂರ್ನಗೆಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿ `803.99 ಕೂೆದಟಿ ಬಡಿಿ ಮೊತತವ್ನುು 
ಸಕಾಿರಕಕೆ ಜಮ ಮಾಡಿರುವ್ುದಿಲಿ.  ೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರವ್ರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯ ವಿವ್ರಗಳನುು 
ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ ೪.೧ರಲ್ಲಿ ನಿದಡಲಾಗಿದೆ. 

ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ ೪.೧. ಬಡ್ಡಿ ಹಣದ್ ವಿವರ ಮತ್ುು ಅದ್ರ ವಾವಹಯರ 
(` ಕೊದಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಸಂಸೆೆಗಳ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣದ್ ವಾವಹಯರ 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಡ್ಡ.ದೆೇವರಯಜ್ ಅರಸು ಹಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ 

- 23.50 22.28 18.870 ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ, ೨೦೧೬-೧೭ ರಿಂದ ೨೦೧೯-
೨೦ರ ವ್ರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿ ಿಮೊತತವ್ನುು 
ಸಕಾಿರಕೆಕ ಪ್ಾವ್ತಿಸಬೆದಕಾದ ಹಣವೆಂದು 
ನಿಗಮದ ಲಕೆಕಗಳಲ್ಲಿ 
ತೊದರಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಸಕಾಿರಕೆಕ 
ಪ್ಾವ್ತಿಸಿರುವ್ುದಿಲಿ 

ತ್ುಮಕ್ೂರು ಯಂತ್ರ ಉಪಕ್ರಣ ಪಯರ್ಕಿ  1.54 4.50 3.090 ಲಕೆಕ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಿ ಮೊತತವ್ನುು 
ಜವಾಬಾಾರಿಯಂದು ತೊದರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿಶೆವೇಶ್ವರಯಾ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 0.38 16.30 23.66  38.410 
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ಸಂಸೆೆಗಳ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣದ್ ವಾವಹಯರ 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಕ್ರ್ಯಿಟ್ಕ್ ನವಿೇಕ್ರಣ ಶ್ಕ್ತು ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತ್ 
2.75 0 0 0.017 ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಲಕೆಕ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಿ

ಹಣವ್ನುು ಆದಾಯವೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಡಯ. ಅಂಬೆೇಡಕರ್ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತ್ 
4.39 16.24 6.00 0.160 

ಕ್ರ್ಯಿಟ್ಕ್ ನಿೇರಯವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 15.65 34.45 42.22 48.680 

ಕ್ರ್ಯಿಟ್ಕ್ ಭೊೇವಿ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ  0.48 3.57 3.74 7.440 

ಕ್ೃಷ್ಯಾ ಭಯಗಾ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 58.32 80.79 148.51 133.880 

ಕ್ರ್ಯಿಟ್ಕ್ ಮಿೇನು ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತ್ 
3.28 3.50 1.88 1.210 

ಕ್ರ್ಯಿಟ್ಕ್ ತಯಂಡಯ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತ್ 
7.73 7.77 10.42 8.380 ನಿಗಮವ್ು ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿ ಿಹಣದಲ್ಲಿ 

(`34.30 ಕೊದಟಿ) `15.92 ಕೊದಟಿಗಳನುು 
ವೆದತನ ಮತುತ ಆಡಳಿತ ವೆರ್ಚಗಳಿಗೆ 
ಉಪಯದಗಿಸಿದೆ.  

ಒಟ್ುಟ 92.98 187.66 263.21 260.14 803.99 

ಮುಂದುವ್ರದೆು, ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 ಕನಾಿಟಕ ನಿದರಾವ್ರಿ ನಿಗಮವ್ು, ಸಕಾಿರದ ಅನುದಾನದ ಮದಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನುು ವೆದತನ 

ವೆರ್ಚಗಳು, ಆಡಳಿತ ವೆರ್ಚಗಳು, ಭೂ ಸ್ಾವಧಿದನ ವೆರ್ಚಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೂೆದರ್ಟಿ ಬಾಬುತಗಳು ಮುಂತಾದ 
ವೆರ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಕದೆಳಿತಾತದರೂ(ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ೨೦೧೯), ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು (೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೨೦) ಇದನುು ತಿರಸಕರಿಸಿ, ಬಡಿಿ ಮೊತತವ್ನುು ಸಕಾಿರದ ಲೆಕಕಕಕೆ ಜಮ 

ಮಾಡಬೆದಕೆಂದು ಆದೆದಶ ನಿದಡಿತು.  ಆದಾಗೂಯ, ಬಡಿಿ ಮೊತತವ್ನುು ಸಕಾಿರದ ಲೆಕಕಕಕೆ ಜಮ 

ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ. 
 ಕನಾಿಟಕ ಮದನು ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ನಿಗಮ ನಿಯಮತವ್ು ತನು ಉತತರದಲ್ಲಿ (ಜನವ್ರಿ ೨೦೨೧) ಸಕಾಿರದಿಂದ 

ಅನುದಾನ ನಿವ್ಿಹಣೆಗ ೆಯಾವ್ುದೆದ ಹಣ/ಶುಲಕ ಬರದ ಕಾರಣ, ನಿಗಮವ್ು ಬಡಿ ಿಹಣವ್ನುು ಆಡಳಿತಾತಮಕ 
ವೆರ್ಚ, ಮದಲ್ಲವಚಾರಣಾ ವೆರ್ಚ, ದಾಖಲೆಗಳನುು ನಿವ್ಿಹಸುವ್ ವೆರ್ಚ, ಟೆಂಡರ್ ವೆರ್ಚ ಮುಂತಾದ ವೆರ್ಚಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸಿಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆದಳಿದೆ.  ಮುಂದುವ್ರದೆು, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ೆಆದೆದಶದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ 
ಮದಲ್ಲನ ಬಡಿಿ ಮೊತತದ ಬಳಕಯೆ ಬಗೆೆ ಸೂರ್ನಗೆಳಿಲಿದ ಕಾರಣ, ನಿಗಮವ್ು ಈ ಹಣವ್ನುು ನಿಗಮದ 
ಆದಾಯವಂೆದು ತನು ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ೆಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಆದರ ೆ೩ ಜುಲೆೈ ೨೦೦೩ ಮತುತ ೨೭ 
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ರ ಸಕಾಿರಿ ಆದೆದಶಗಳನವಯ, ಸಕಾಿರದ ಅನುದಾನಗಳನುು ಬಾಯಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರಿಸಿ ಅದರಿಂದ 
ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿ ಮೊತತವ್ನುು ಸಕಾಿರದ ಲೆಕಕಗಳಿಗ ೆಜಮ ಮಾಡುವ್ ಅಗತಯತೆಯಿರುವ್ುದರಿಂದ, ನಿಗಮವ್ು 
ಈ ಆದೆದಶಗಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.  

 ವಿಶೆವದಶವರಯಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮತವ್ು ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನುು ಸಂಬಳ ನಿದಡಲು ಮತುತ ಕಚದೆರಿ 
ನಿಮಿಹಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದುಾ, ನಿಗಮವ್ು ಈ ವೆರ್ಚಗಳನುು ಭರಿಸಲು ತನುದೆದ ಆದ ಆದಾಯವ್ನುು 
ಹೊಂದಿಲಿ ಮತುತ ಸಕಾಿರದ ಅನುದಾನವ್ನೆುದ ಅವ್ಲಂಬಿಸಿದ ೆಎಂದು ಹೆದಳಿದ(ೆಅಕೊ್ದಬರ್ ೨೦೨೦). 
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ಸಕಾಿರದ ಅನುದಾನಗಳ ಮದಲೆ ಕಂಪ್ೆನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನುು ಸರಕಾರಕೆಕ ಸಂದಾಯ 

ಮಾಡಲು ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜಯದ ತೆರಿಗಯೆದತರ ಆದಾಯವ್ನುು ಹೆರ್ಚಚಸಿಕೂೆಳಳಲು ಸಕಾಿರವ್ು ಕರಮ 

ಕೈೆಗೂೆಳಳಬೆದಕು. 
ಇದನುು ಒಪ್ಪಿಕೂೆಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖಯೆು ನಿಗಿಮನ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ (ಫೆಬರವ್ರಿ ೨೦೨೧) ಮುಂದಿನ ಕರಮ 

ತೆಗದೆುಕೊಳಳಲು ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ವ್ಲಯದ ಉದಿಾಮಗಳ ವಿವ್ರಗಳನುು ತಿಳಿಸಬೆದಕೆಂದು 
ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆಯನುು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಬಿ. ಪಯರದ್ಶ್ಿಕ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅವಲೂೆೇಕ್ನಗಳು 

4.೨ ಬಳರ್ೆ ಪರಮಯಣ ಪತ್ರಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವಲಿಿ ವಿಳಂಬ 
ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹತೆ, 1958ರ ನಿಯಮ 161(5) ರ ಪರಕಾರ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ನಿದಡಿದ ಅನುದಾನಗಳಿಗ ೆಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಂದ ಬಳಕ ೆಪರಮಾಣಪತರಗಳನುು ಪಡೆಯಬೆದಕು ಹಾಗೂ 

ಪರಿಶಿದಲನೆಯ ನಂತರ ಅವ್ುಗಳನುು ಮಂಜೂರಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳೂೆಳಗ ೆ (ಬೆದರ ೆ ರಿದತಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾರ ಹೊರತಾಗಿ)  ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರಿಗ ೆ(ಲ ೆಮತುತ ಹ) ಕಳುಹಸಬದೆಕು. ಆದಾಗೂಯ, 2019-
20ರ ಅಂತಯಕಕೆ `182.49 ಕೂೆದಟಿಗಳ ಬಳಕ ೆಪರಮಾಣ ಪತರಗಳು ಬಾಕಿ ಇದುಾ ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.೨ರಲ್ಲ ಿವಿವ್ರಗಳನುು 
ನಿದಡಲಾಗಿದೆ.  ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.೩ರಲ್ಲಿ ವ್ಷಿವಾರು ಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಪರಮಾಣ ಪತರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯನುು 
ನಿದಡಲಾಗಿದೆ.  

ರೆ್ೂೇಷ್ಟಕ್ 4.೨ : 2019-20ರಲಿ ಿಬಯಕ್ತ ಇರುವ ಪರಮಯಣ ಪತ್ರಗಳು 
(` ಕೊದಟಿಗಳಲ್ಲ)ಿ 

ವ್ಷಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲುಕ ಸಿವದಕೃತಿಗಳು ತಿದರುವ್ಳಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೆದಕಾದ 
ಪರಮಾಣ ಪತರಗಳು 

ಸಂಖ್ೆಾ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಾ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಾ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಾ ಮೊತ್ು 
2019-20 110 764.81 79 737.13 138 1.319.45 51 182.49 

ಆಕ್ರ: ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲೆೇಖ್ಯಪಯಲರು(ಲೆ.ಮತ್ುು ಹ.) 
ರೆ್ೂೇಷ್ಟಕ್ 4.೩ : ವಷ್ಿವಯರು ಬಯಕ್ತ ಇರುವ ಬಳರೆ್ ಪರಮಯಣ ಪತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣ ೆ

(` ರ್ೊೇಟಿಗಳಲಿಿ) 
ವ್ಷಿ ಬಳಕೆ ಪರಮಾಣ ಪತರಗಳ ಸಂಖೆಯ ಮೊತತ 

2002-03 3 1.41 

2007-08 3 0.30 

2010-11 3 1.00 

2011-12 3 1.14 

2012-13 3 1.50 

2013-14 4 25.86 

2014-15 1 3.75 

2015-16 2 1.85 

2016-17 8 30.38 

2017-18 2 3.51 

2018-19 19 111.79 

ಒಟು್ 51 182.49 

ಆಕರ: ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರು (ಲೆ.ಮತುತ ಹ.) 
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ಮುಂದುವ್ರದೆು, ನಿಯಮ 161(5)ರ ಅನುಸ್ಾರ ಬಳಕ ೆಪರಮಾಣ ಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಬದೆಕಾದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸಕತ  ವ್ಷಿದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನಗಳನುು ಅಧಯಪ್ಪಿಸಬೆದಕು ಅಥವಾ ಈ ಮೊತತವ್ನುು ನಂತರದ 
ವ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಡುವ್ ಅನುದಾನಗಳ ಮೊತತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡಬೆದಕೆಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೂರ್ಚಸಲಾಗಿದೆ.  
ಮದಲೆ ವಿವ್ರಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕ ೆಪರಮಾಣಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲಿದಿರುವ್ ಕಾರಣ, ಪೂಣಿ ಅನುದಾನಗಳ 
ಬಳಕಯೆನುು ಖರ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲಾಗಿಲಿ.  ಬಳಕ ೆ ಪರಮಾಣಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸದಿದಾಾಗೂಯ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನಗಳನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುಾ, ಇದು ಅನುದಾನಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಯಂತರಣವಿಲಿದಿರುವ್ುದನುು ಸೂರ್ಚಸುತತದೆ.  ಆದಾರಿಂದ, ಸಕಾಿರವ್ು ಒಂದು ವ್ಷಿಕಿಕಂತ ಹೆರ್ುಚ ಕಾಲದಿಂದ 
ಬಾಕಿಯಿರುವ್ ಬಳಕೆ ಪರಮಾಣಪತರಗಳ ಪರಕರಣಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ನಂತರ ಅನುದಾನಗಳನುು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಬೆದಕು. 
ನಕ್ಷ ೆ4.1: ಐದ್ು ಪರಮುಖ ಇಲಯಖೆ್ಗಳಲಿಿ 2018-19ರಲಿಿ ನಿೇಡ್ಡದ್ ಅನುದಯನಗಳ ಬಳರ್ೆ ಪರಮಯಣಪತ್ರಗಳು 

ಬಯಕ್ತ ಉಳಿದರುವುದ್ು 
(` ರ್ೊೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

 

ಬಳಕ ೆಪರಮಾಣಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ್ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಚಚನ ಪ್ಾಲು ವೆೈದಯಕಿದಯ ಮತುತ ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ 
ಆರೊದಗಯ ಇಲಾಖ ೆ (ಶೆದಕಡ 64) ಮತುತ ನಗರಾಭಿವ್ೃದಿಧ ಇಲಾಖಗೆ ೆ (ಶೆದಕಡ 31) ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಬಳಕೆ 
ಪರಮಾಣ ಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವ್ಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿಯು ಯಾವ್ ಉದೆಾದಶಕಾಕಗಿ ಅನುದಾನಗಳು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆಯದ ಅದರ ಬಳಕಯೆ ಬಗೆೆ ಆಶಾವಸನೆಯ ಅನುಪಸಿಥತಿಯನುು ಸೂರ್ಚಸುತತದಲಿದ ೆ
ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುದಾನಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಗಳ ಬಳಕಯೆ ಮದಲ್ಲವಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ 
ಕೂೆರತಯೆನೂು ಸಹ ಸೂರ್ಚಸುತತದೆ. ಪರಧ್ಾನ ಶಿದರ್ಷಿಕ ೆಮತುತ ಇಲಾಖಾವಾರು ಬಾಕಿಯಿರುವ್ ಬಳಕ ೆಪರಮಾಣ 

ಪತರಗಳ ವಿವ್ರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ 4.1ರಲಿಿ ನಿದಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದಕಕೆ ಉತತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಬಳಕ ೆ ಪರಮಾಣಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವ್ಂತೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆಸೂರ್ಚಸಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ಹೆದಳಿದ ೆ(ಫೆಬರವ್ರಿ ೨೦೨೧). 
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4.೩ ಸಂಕ್ಷಿಪು ಸಯದಲಯವರು ಬಿಲುಿಗಳು 

ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ವೆರ್ಚ ಕೈೆಪ್ಪಡಿ 1958ರ ನಿಯಮ 36ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ್ಂತೆ, 
ನಿಯಂತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ ವಿತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ೆದವಾ ಲೆಕಕಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಿಗೆ ಖರ್ುಿ ಹಾಕಿ ಸಂಕ್ಷಿಪತ 
ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವ್ನುು ಸ್ೆಳಯೆಬಹುದಾಗಿದುಾ, ಅದಕೆಕ ಪ್ಾವ್ತಿಗಲಿದ ಸವಿವ್ರ ಸ್ಾದಿಲಾವರು 
ಬಿಲುಿಗಳನುು (ಅಂತಿಮ ವೆರ್ಚಕೆಕ ಸಮಥಿನೆಯಾಗಿ ವದರ್ರುಗಳು) ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿ ಸ್ೆಳದೆ 
ತಿಂಗಳಿನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 15ನೆದ ದಿನಾಂಕದೂೆಳಗೆ ಖಜಾನೆಗಳ ಮೂಲಕ  ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರು 
(ಲೆ ಮತುತ ಹ) ಅವ್ರಿಗ ೆ ಕಳುಹಸಬದೆಕಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ವಿತರಣೆಗ ೆಅಗತಯವಿದಾ ಹೊರತು ಖಜಾನಯೆಿಂದ 
ಹಣವ್ನುು ಸ್ೆಳಯೆದಿರುವ್ುದನುು ಸಹ ನಿಯಂತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರ್ಚತಪಡಿಸಿ ಕೂೆಳಳಬೆದಕಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚಿ 
20೨೦ರ ಅಂತಯಕಕೆ `೯6.68 ಕೂೆದಟಿಗಳ ಮೊತತದ 1,959 ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳು, ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.೪ರಲಿಿ 
ವಿವ್ರಿಸಿರುವ್ಂತೆ, ಸವಿವ್ರ ಬಿಲುಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕಯೆಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.  
ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.೪: ಸಂಕ್ಷಿಪು ಸಯದಲಯವರು ಬಿಲುಿಗಳಿಗ ೆಸಲಿಸಿಬೆೇರ್ಯದ್ ಸವಿವರ ಸಯದಲಯವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಪರಗತಿ 

(` ರೆ್ೂೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

ವ್ಷಿ 
ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲುಕ ಸಿವದಕೃತಿಗಳು ತಿದರುವ್ಳಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಶಿಲುಕ 
ಸಂಖ್ೆಾ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಾ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಾ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಾ ಮೊತ್ು 

2017-18ರ ವರಗೆ ೆ 3,272 84.81 3,094 90.03 3,090 90.84 3,276 84.00 

2018-19 3,276 84.00 2,286 188.64 3,467 179.37 2,095 93.27 

2019-20* 2,095 93.27 2,109 182.90 2,245 179.49 1,959 96.68 

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸು ಲಕೆಕಗಳು 
*ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೦ರ ತಿಂಗಳಿನ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 

ನಕ್ಷೆ 4.2: ಪರಮುಖ ಇಲಯಖೆ್ಗಳಲಿಿ ಬಯಕ್ತಯಿರುವ ಸವಿವರ ಸಯದಲಯವರು ಬಿಲುಿಗಳು 
 (` ರೆ್ೂೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

 

ಆಕರ: ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲದೆಖಾಪ್ಾಲರು (ಲ ೆಮತುತ ಹ) 
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ನಕ್ಷೆ 4.2ರಲ್ಲಿ ತೊದರಿಸಿರುವ್ಂತೆ ಸವಿವ್ರ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕ ೆಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಸ್ಾದಿಲಾವರು 
ಬಿಲುಿಗಳಲ್ಲಿ ಶದೆಕಡ 45ರಷು್ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುತ ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಾರಣಾ ಇಲಾಖ ೆ(ರ್ುನಾವ್ಣೆಗಳು) – ಪರಧ್ಾನ 
ಶಿದರ್ಷಿಕೆ 2015 (`43.39 ಕೂೆದಟಿ), ಶೆದಕಡ 32ರಷು್ ಒಳಾಡಳಿತ (ಪ್ೊಲ್ಲದಸ್ಟ) - ಪರಧ್ಾನ ಶಿದರ್ಷಿಕ ೆ2055 
(`31.12 ಕೂೆದಟಿ) ಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಾವ್ು. 

ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮದಲೆ ಸ್ೆಳದೆ ಮೊತತವ್ನುು ಸಂರ್ಚತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯಾ ಸ್ೆದವಾ ಪರಧ್ಾನ 
ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿ ಖರ್ುಿ ಹಾಕಲಾಗುತತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗ ೆಈ ಲೆಕಕವ್ನುು ಇತಯಥಿ ಮಾಡದಿದಾಲ್ಲಿ 
ವೆರ್ಚವ್ನುು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೊದರಿಸಿದಂತಾಗುತತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸಕಾಿರದ ಎಲಾಿ ಪರಧ್ಾನ 
ಕಾಯಿದಶಿಿ/ಕಾಯಿದಶಿಿಗಳಿಗೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗ ೆಲಕೆಕಗಳನುು ತಿದರುವ್ಳಿ ಮಾಡಲು, ಇಲಿದಿದಾಲ್ಲಿ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳವ್ನುು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೂೆಳುಳವ್ಂತೆ 
ಸೂರ್ನಗೆಳನುು ನಿದಡಿದೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 2012). ಆದಾಗೂಯ, ಗಮನಾಹಿ ಸಂಖಯೆಯ ಬಿಲುಿಗಳು ಬಾಕಿಯಿದಾ 
ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಳ ಸ್ೆಳಯೆುವ್ ಪರಿಪ್ಾಠವ್ು ಮುಂದುವ್ರದೆಿದುಾ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 

ಸೂರ್ನಯೆ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ್ ಕೂೆರತಯೆನುು ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಮದಲೆ ಸ್ೆಳದೆ ಮೊತತಗಳ ಕೆಿೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ವದರ್ರುಗಳನುು 
ಸ್ಾದಿಲಾವರು ವೆರ್ಚ ಕೈೆಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ್ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬದೆಕು. 

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಸವಿವ್ರ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳನುು ತಿದರುವ್ಳಿ 
ಮಾಡಲು ಮತುತ ಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಗಿಳನುು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತಯಥಿಗೊಳಿಸಲು 
ಸೂರ್ನಗೆಳನುು ನಿದಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ೆ(ಫೆಬರವ್ರಿ ೨೦೨೧). 

4.೪ ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು 

ಕನಾಿಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹತೆ ೧೯೫೮ರ ನಿಯಮ ೨೮೬ರ ಪರಕಾರ, ವ್ಹವಾಟುಗಳ ಲೆಕಾಕಚಾರಕೆಕ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿನ 
ವಿಧ್ಾನವ್ು ಸೂಕತವ್ಲಿವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಪರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಿರದ ಅನುಮತಿಯಂದಿಗೆ ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ 

(ಪ್ಪಡಿ) ಲೆಕಕಗಳನುು ನಿವ್ಿಹಸಲು ಅವ್ಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸಿದ.ೆ ರಾಜಯದ ಸಂರ್ಚತ ನಿಧಿಗೆ ಖರ್ುಿ ಹಾಕಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದ 
ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಲೆಕಕಗಳನುು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ರಾಿಂತಯದಲ್ಲಿ ಮುಕಾತಯಗೊಳಿಸಬದೆಕಾಗಿದೆ.  ಆದರ,ೆ ಈ 

ನಿಯಮವ್ನುು ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಕಟು್ನಿಟಾ್ಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸದೆ ಗಣನಿದಯವಾದ ಶಿಲುಕಗಳನುು ನಂತರದ ವ್ಷಿಕಕೆ 
ಮುಂದುವ್ರಸೆಿಕೊಂಡು ಹೊದಗಲಾಗುತಿತದುಾ ಅವ್ುಗಳನುು ಮುಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ°è ರ್ರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ವೆೈಯಕಿತಕ 
ಠೆದವ್ಣಿ ಲೆಕಕಗಳ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು DyðPÀ ªÀµÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ಸಂರ್ಚತನಿಧಿಗ ೆವ್ಗಾಿಯಿಸಬದೆಕಾದ 
ಮೊತತಗಳನುು ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೆದಕಾಗಿದೆ. ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಲೆಕಕಗಳನುು ಚಾಲ್ಲತಯ ಅವ್ಧಿ ಮುಗಿದ 
ನಂತರವ್ೂ ಮುಂದುವ್ರಸೆಬದೆಕಾದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖಯೆ 

ಅನುಮತಿಯನುು ಪಡೆಯಬೆದಕಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕಕೆ ವೆೈಯಕಿತಕ ಲೆಕಕಗಳನುು ಖಜಾನೆಯ ಲೆಕಕಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ್ುದು ಆಯಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬಾಾರಿಯಾಗಿರುತತದೆ. 

4.೪.1 ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಅಂತಿಮ ಶಿಲುಕಗಳ ಪರವೃತಿುಗಳು 
2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಐದು ವ್ಷಿಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರಗೆಿನ 76 ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಅಂತಿಮ ಶಿಲುಕಗಳ ವಿವ್ರಗಳನುು ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.೫ರಲ್ಲಿ ನಿದಡಲಾಗಿದೆ. 
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ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.೫: ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖ್ಯತಗೆಳಲಿಿನ ಮೊತ್ು 
(` ರೆ್ೂೇಟಿಗಳಲಿ)ಿ 

ವ್ಷಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲುಕ ಸಿವದಕೃತಿಗಳು/ಠೆದವ್ಣಿಗಳು ಹಂಪಡೆತಗಳು ನಿವ್ವಳ ಅಂತಿಮ ಶಿಲುಕ 
2015-16 2,428.29 6,368.39 6,061.07 2,735.61 

2016-17 2,735.61 5,516.51 5,310.01 2,942.12 

2017-18 2,942.12 4,191.46 4,395.06 2,741.52 

2018-19 2,741.52 5,350.98 4,007.36 4,085.14 

2019-20 4,085.14 6,557.67 6,221.25 4,221.56 

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸು ಲಕೆಕಗಳು 

2019-20ರ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ ಮಾಡಿದ `6,557.67 ಕೂೆದಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
`643.60 ಕೂೆದಟಿಗಳನುು ಮಾರ್ಚಿ 2020ರಲ್ಲಿ ವ್ಗಾಿವ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲ ಿ ಠೆದವ್ಣಿ 

ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಲುಕ 2018-೧9ಕಕೆ ಹೊದಲ್ಲಸಿದರೆ ಶೆದಕಡ ಮೂರರಷು್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. 

ಅಧಿಕ ಶಿಲುಕಗಳಿರುವ್ ಕಲೆವ್ು ಆಡಳಿತಗಾರರ ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಲೆಕಕಗಳ ನಿವ್ವಳ ಅಂತಿಮ ಶಿಲುಕಗಳನುು 
ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.೬ರಲ್ಲ ಿನಿದಡಲಾಗಿದೆ. 

ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.೬: ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲುಕಗಳು 
(` ಕೊದಟಿಗಳಲಿ)ಿ 

ಕರಮ ಸಂಖೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮೊತತ 
1 ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿಗಳು – ಸ್ಾಮಾನಯ 474.89 

2 ಜಿಲಾಧಿಿಕಾರಿಗಳ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳು 8,689.59 

3 ನಿದೆದಿಶಕರು, ಪರಿಶಿಷ್ ಪಂಗಡಗಳ ಇಲಾಖೆ 386.66 

4 ಆಯುಕತರು, ಕಾಲದೆಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 197.41 

ಆಕರ: ಋಣ, ಠೆದವ್ಣಿ ಮತುತ ಇರಸ್ಾಲು (ಡಿಡಿಆರ್) ಲೆಡಜರ್ 

4.೪.2 ನಿಷ್ಕ್ಕಿಯ ಮತ್ುು ಹೊಂದಯಣಿರ್ೆಯಯಗದ್ ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖ್ಯತಗೆಳು 

ಕನಾಿಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹತೆಯ ಅನುಚಛೆದದ 286ಎ ಅನವಯ ಅವ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಮದಲಿಟ್ ನಿರ್ಷಕಿಯವಾಗಿರುವ್ 
ಎಲಿ ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತಗೆಳನುು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರವ್ು ಮುಕಾತಯ ಗೊಳಿಸಬದೆಕಾಗಿರುತತದೆ. 20೨೦ರ 
ಹಣಕಾಸು  ಲೆಕಕಗಳ ಟಿಪಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಚಸಿರುವ್ಂತೆ ೭೬ ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ೨೩ ವೆೈಯಕಿತಕ 
ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳು (13 ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲ ಿ`4.13 ಕೂೆದಟಿ ಧನಾತಮಕ ಶಿಲುಕ ಮತುತ JAlÄ 
ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳಲಿ್ಲ ̀ 1.13 ಕೂೆದಟಿ ಋಣಾತಮಕ ಶಿಲುಕ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವೆೈಯಕಿತಕ ಠದೆವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳ 
ಶಿಲುಕ ಶ ನಯ) ಮೂರು ವ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮದಲಿಟು್ ನಿರ್ಷಕಿಯವಾಗಿರುತತವೆ (ಅನುಬಂಧ 4.೨). ಶಿಲಕನುು ವಿಶೆಿದರ್ಷಸಿ,  
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಮುಕಾತಯಗೊಳಿಸಲು ಮತುತ ರಾಜಯದ ಸಂರ್ಚತ ನಿಧಿಗೆ ವ್ಹವಾಟುಗಳನುು ವಾಪಸುು 
ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೂೆಳಳಬೆದಕಾಗಿದೆ.  

ಇದಕಕೆ ಉತತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಲುಕಗಳನುು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ 
ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರದ ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಲೆಕಕಗಳನುು ಮುಕಾತಯಗೊಳಿಸಲು ಪರಸ್ಾತವ್ನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೂೆದರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆದಳಿದ(ೆಫೆಬರವ್ರಿ ೨೦೨೧). 
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ಸಿ. ಮಯಪನರ್ೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅವಲೂೆೇಕ್ನಗಳು 
4.5 ಅಮಯನತ್ುು ಮತ್ುು ಋಣ, ಠೇೆವಣಿ ಮತ್ುು ಇರಸಯಲು (ಡ್ಡಡ್ಡಆರ್) ಲೆಕ್ಕಗಳಡ್ಡ ಉಳಿದರುವ ಶಿಲುಕಗಳು 
೪.೫.೧ ಪರಮುಖ ಅಮಯನತ್ುು ಲೆಕ್ಕಗಳಡ್ಡ ಬಯಕ್ತ ಉಳಿದರುವ ಶಿಲುಕಗಳು 

ಸಕಾಿರದ ಲೆಕಕಗಳನುು ನಗದು ಆಧ್ಾರದ ಮದಲೆ ನಿವ್ಿಹಸಲಾಗುತತದೆ. ಸಕಾಿರಿ ಲೆಕಕದಲ್ಲ ಿಉದಭವಿಸುವ್ 
ಕಲೆವ್ು ವ್ಹವಾಟುಗಳ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಸಿವದಕೃತಿ ಮತುತ ಪ್ಾವ್ತಿಗಳನುು ಸಿವದಕೃತಿಯ ಸವರೂಪ ಅಥವಾ ಬೆದರೆ 
ಯಾವ್ುದೆದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿವದಕೃತಿ ಅಥವಾ ವೆರ್ಚ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿ ಲೆಕಕ ಮಾಡಲಾಗದಿದಾರೆ ಅವ್ುಗಳನುು 
ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುತ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿ ಇಡಲಾಗುತತದೆ. ಈ ಲೆಕಕಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳನುು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ಅನುಕರಮವಾಗಿ ಅವ್ುಗಳ ಅಂತಿಮ ಲೆಕಕಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದಾಗ, ಅವ್ುಗಳನುು ಸಿವದಕೃತಿ ಅಥವಾ ವೆರ್ಚದ 
ಕಡಿತದಿಂದ ತಿದರುವ್ಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು. ಒಂದು ವೆದಳ ೆಈ ಮೊತತಗಳು ತಿದರುವ್ಳಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದರೆ, 
ಅಮಾನತುತ ಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿ ಶಿಲುಕಗಳ ಶೆದಖರಣೆಯಾಗಿ ಸಕಾಿರದ ಸಿವದಕೃತಿಗಳು ಮತುತ ವರೆ್ಚಗಳನುು 
ನಿಖರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ್ುದಿಲಿ. ಕಲೆವ್ು ಪರಧ್ಾನ ಅಮಾನತುತ ಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿಯ ಶಿಲುಕಗಳನುು ಪರಧ್ಾನ 
ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರು (ಲ.ೆಮತುತ ಹ) ನಿವ್ಿಹಸಿರುವ್ ಲೆಡಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ್ಂತ ೆ ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ ೪.೭ರಲಿಿ 
ತೊದರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಋಣ, ಠೆದವ್ಣಿ ಮತುತ ಇರಸ್ಾಲು ಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳು (ಡಿಡಿಆರ್) ಇಂತಹ ವ್ಹವಾಟುಗಳನುು ಲೆಕಕ ಮಾಡಲು 
ಇದುಾ, ಸಕಾಿರವ್ು ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಹಣದ ಪ್ಾಲಕನಾಗಿ ಈ ಹಣವ್ನುು ಸಿವದಕರಿಸುತತದೆ ಮತುತ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಿವಾಗಿ 
ನಿವ್ಿಹಸುತತದೆ. 

2019-20ರ ರಾಜಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕಕಗಳ ನಿಖರತೆಯ ಮದಲೆ, ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿದರಿವೆ: 
(i ) ಅಮಾನತುತ ಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿ ಅಂತಿಮ ವ್ಗಿದಿಕರಣವ್ನುು ನಿರಿದಕ್ಷಿಸುತಿತರುವ್ ಹೆರ್ಚಚನ ಸಂಖಯೆಯ 

ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತುತ  
(i i ) ಋಣ, ಠೆದವ್ಣಿ ಮತುತ ಇರಸ್ಾಲು ಲೆಕಕಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿ ಹೆರ್ುಚತಿತರುವ್ ವ್ಯತಿರಿಕತ ಶಿಲುಕಗಳ ಸಂಖಯೆ ಮತುತ 

ಪರಮಾಣ.  

ಈ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಮದಕೆ್ಷಯು ಕಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ತೊದರಿಸಿದೆ: 
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ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.7 : ಅಮಯನತ್ುು ಮತ್ುು ಇರಸಯಲು ಶಿೇಷ್ಕ್ಿರ್ೆಗಳಡ್ಡಯಲಿಿನ ಶಿಲುಕಗಳು 
(` ರ್ೊೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

ಆಕರ: ಋಣ, ಠೆದವ್ಣಿ ಮತುತ ಇರಸ್ಾಲು (ಡಿಡಿಆರ್) ಲೆಡಜರ್ 

ಹಣಕಾಸು ಲೆಕಕಗಳು ಈ ಲೆಕಕಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿಯ ನಿವ್ವಳ ಶಿಲುಕಗಳನುು ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುತತವೆ. ಬಾಕಿಯಿರುವ್ 
ಶಿಲುಕಗಳನುು ಖರ್ುಿ ಮತುತ ಜಮಯನುು ಪರತೆಯದಕವಾಗಿ ಒಟು್ಗೂಡಿಸಿ ಲೆಕಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಅಮಾನತುತ 
ಲೆಕಕಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿಯ ಶಿಲುಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಮುಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವೆೇತ್ನ ಮತ್ುು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಛೆೇರಿ (ಪಿಎಒ) ಅಮಯನತ್ುು 

ಈ ಲೆಕಕ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆನುು ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ ವಿವಿಧ ಪರತೆಯದಕ ವೆದತನ ಮತುತ ಲೆಕಾಕಧಿಕಾರಿಗಳ (ಪ್ಪಎಒ) ಮತುತ 
ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ್ ವ್ಹವಾಟುಗಳನುು ಇತಯಥಿಗೊಳಿಸಲು 
ನಿವ್ಿಹಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲಗ ೆ ಈ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿ ದಾಖಲಾದ 
ವ್ಹವಾಟುಗಳನುು ವೆದತನ ಮತುತ ಲೆಕಾಕಧಿಕಾರಿಯವ್ರಿಂದ ಚೆಕ್/ಡಿಮಾಯಂಡ್ ಡಾರಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿವದಕೃತವಾದ 
ನಂತರ ವೆದತನ ಮತುತ ಲೆಕಾಕಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಯ ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವದಕರಿಸಿದ ಮೊತತಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 
ಚೆಕ್/ಡಿಮಾಯಂಡ್ ಡಾರಫ್ಟ್ಗಳನುು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಿದರುವ್ಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ. ಈ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿಯ 

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಖರ್ಚಿನ ಶಿಲುಕ, ವೆದತನ ಮತುತ ಲೆಕಾಕಧಿಕಾರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರು 
ಸಂದಾಯಗಳನುು ಮಾಡಿದುಾ, ಅವ್ುಗಳನುು ಇನೂು ವ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಬೆದಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಚಸುತತದ.ೆ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದ ಜಮಯ ಶಿಲುಕ, ವೆದತನ ಮತುತ ಲೆಕಾಕಧಿಕಾರಿ ಬದಲ್ಲಗೆ  ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರು 
ಸಂದಾಯಗಳನುು ಸಿವದಕರಿಸಿದುಾ, ಅವ್ುಗಳನುು ಇನೂು ಪ್ಾವ್ತಿ ಮಾಡಬೆದಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಚಸುತತದೆ. ಈ 

ಒಳಶಿದರ್ಷಿಕೆ 2017-18 2018-19 2019-20 

ಒಳಶಿದರ್ಷಿಕೆ 8658-ಅಮಾನತುತ ಖರ್ುಿ ಜಮ ಖರ್ುಿ ಜಮ ಖರ್ುಿ ಜಮ 

101- ವೆೇತ್ನ ಮತ್ುು ಲೆರ್ಯಕಧಿರ್ಯರಿಗಳ ಅಮಯನತ್ುು 189.66 0.25 288.08 16.93 270.30 10.86 

ನಿವ್ವಳ ಖರ್ುಿ 189.41 ಖರ್ುಿ 271.15 ಖರ್ುಿ  259.44 
102- ಅಮಯನತ್ುು  ಲೆಕ್ಕಗಳು-ಸಿವಿಲ್ 17.37 175.77 17.76 296.45 18.14 414.95 

ನಿವ್ವಳ ಜ್ಮ 158.40 ಜ್ಮ 278.69 ಜ್ಮ 396.81 

107- ನಗದ್ು ಇತ್ಾಥಿ ಅಮಯನತ್ುು ಲೆಕ್ಕಗಳು 20.53 0.00 20.53 0.00 20.53 0.00 

ನಿವ್ವಳ ಖರ್ುಿ  20.53 ಖರ್ುಿ  20.53 ಖರ್ುಿ 20.53 
110 – ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾಂರ್ಕ ಅಮಯನತ್ುು (ಕೆದಂದರ 
ಲಕೆಕ ಕಛೆದರಿ ) 

44.53 151.18 91.41 183.28 17.59 154.67 

ನಿವ್ವಳ ಜ್ಮ  106.65 ಜ್ಮ 91.87 ಜ್ಮ 137.08 

112 – ಮೂಲ ಆದಯಯದ್ಲಿಿ ಕ್ಡ್ಡತ್ಗೊಳಿಸಿದ್ 
ತೆರಿಗೆ (ಟಿಡ್ಡಎಸ್) ಅಮಯನತ್ುು 

0.74 68.41 204.16 233.34 0.7೪ 32.77 

ನಿವ್ವಳ ಜ್ಮ 67.67 ಜ್ಮ 29.18 ಜ್ಮ 32.0೩ 
123- ಐಎಎಸ್ ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳ ಸಮೂಹ ವಿಮಯ 
ಯೇಜ್ರ್ೆ 

1.19 0.00 9.3೦ 0.00 1.00 0.00 

ನಿವ್ವಳ ಖರ್ುಿ  1.19 ಖರ್ುಿ 9.3೦ ಖರ್ುಿ ೧.೦೦ 
8782-ನಗದ್ು ರವಯರ್ ೆ       

102 - ಖಜಯರ್ೆಗೆ ಲೊೇರ್ೊೇಪಯೇಗಿ 
ರ್ಯಮಗಯರಿ ಇಲಯಖ್ೆಯ ರವಯರ್ೆಗಳು 

81.72 0.00 82.61 0.00 82.61 0.00 

ನಿವ್ವಳ ಖರ್ುಿ 81.72 ಖರ್ುಿ 82.61 ಖರ್ುಿ 82.61 
103 -  ಖಜಯರ್ೆಗೆ ಅರಣಾ ಇಲಯಖ್ೆಯ 

ರವಯರ್ೆಗಳು 
12.13 0.00 12.13 0.00 12.13 0.00 

ನಿವ್ವಳ ಖರ್ುಿ 12.13 ಖರ್ುಿ 12.13 ಖರ್ುಿ 12.13 
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ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿಯ ನಿವ್ವಳ ಖರ್ಚಿನ ಶಿಲುಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪರವ್ೃತಿತಯನುು ತೊದರಿಸುತಿತದೆ. ಇದರ 
ತಿದರುವ್ಳಿ/ಇತಯಥಿದಿಂದ ರಾಜಯಸಕಾಿರದ ನಗದುಶಿಲುಕ ಹೆಚಾಚಗುತತದೆ. ಈ ವ್ಹವಾಟುಗಳು ಮುಖಯವಾಗಿ 
ರಾರ್ಷರದಯ ಹೆದಾಾರಿಗಳು ಮತುತ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದಿಂದ ಪ್ಾವ್ತಿಸಿದ ಕದೆಂದರ ಸಕಾಿರದ ನಾಗರಿದಕ ಪ್ಪಂರ್ಣಿಯ 

ಬಾಬಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಾಗಿದೆ. 

 ಅಮಯನತ್ುು ಲೆಕ್ಕ (ಸಿವಿಲ್) 

ಪೂಣಿ ವ್ಗಿದಿಕರಣದ ಮಾಹತಿಯು ಇರದಿರುವ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವದರ್ರ್/ಅನುಸೂರ್ಚಗಳು 
ಇರದಿರುವ್ ಅಥವಾ ಖಜಾನೆಯ ಅನುಸೂರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಅಂಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖಜಾನ ೆಅನುಸೂರ್ಚಗಳ 
ಪ್ಾವ್ತಿಗಳ/ನಗದು ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರದಿ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಗಳು ಮತುತ ಸಂಬಂಧಿತ ವದರ್ರ್ಗಳು, 
ಅನುಸೂರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ್ ಅಂಕಿಗಳ ನಡುವ ೆವ್ಯತಾಯಸವಿರುವ್ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಈ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ್ 
ಅಂಕಿಗಳ ಹೆರ್ಚಚನ ಭಾಗವಾಗಿರುತತವೆ. ರಾಜಯ ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ್ ರೆೈಲೆವ, ರಕ್ಷಣೆ, ಅಂಚ ೆ ಮತುತ 
ದೂರಸಂಪಕಿ ಲೆಕಕಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳನುು ಮೊದಲು ಈ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಲ್ಲಿ 
ವ್ಗಿದಿಕರಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆಿೈಮುಗಳು ಬರುವ್ ತನಕ ತಿದರುವ್ಳಿಯನುು 
ಬಾಕಿ ಇರಿಸಲಾಗುವ್ುದು.  ಪರಸಕತ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಈ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿ ನಿವ್ವಳ ಧನಾತಮಕ ಶಿಲುಕ ̀ 118.12 ಕೂೆದಟಿಗಳಷು್ 
ಹೆಚಾಚಗಿದೆ. ರೆೈಲೆವ (`3.15 ಕೂೆದಟಿ) ಮತುತ ರಕ್ಷಣಾ (`೧.57 ಕೂೆದಟಿ) ಲೆಕಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮಾನತುತ 
ತಿದರುವ್ಳಿಯ ನಂತರ ನಗದು ಶಿಲ್ಲಕನಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಚಳವಾಗುವ್ುದು. ಉಳಿದ ಬಾಬುತಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ತಿದರುವ್ಳಿಯು ನಗದು ಶಿಲ್ಲಕನ ಮದಲೆ ಪರಿಣಾಮವ್ನುು ಬಿದರುವ್ುದಿಲಿ. 

 ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾಂರ್ಕ ಅಮಯನತ್ುು, ರ್ೆೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಛೇೆರಿ 

ಈ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆನುು ಸರಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಹವಾಟುಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸಲು ನಿವ್ಿಹಸಲಾಗಿದುಾ ಎರಡು 
ಸಕಾಿರಗಳ ನಡುವಿನ ನಗದು ಶಿಲ್ಲಕನ ಇತಯಥಿವ್ು ಭಾರತಿದಯ ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಂಕಿನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಕದೆಂದರ ಲೆಕಕ 
ವಿಭಾಗಕಕೆ ಸೂರ್ನ ೆ ಕಳುಹಸುವ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತತದೆ. s̈ÁgÀwÃAiÀÄ jdªÀð ¨ÁåAPïನಿಂದ ಹಣ 

ಇತಯಥಿವಾದ ಸೂರ್ನ ೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಶಿದರ್ಷಿಕೆಗೆ ವ್ಗಾಿಯಿಸುವ್ುದರ ಮೂಲಕ ಈ 

ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆನುು ತಿದರುವ್ಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು.  ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಸಿವದಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ/ಸ್ಾಲಗಳು 
ಮತುತ ಅವ್ುಗಳ ಮರುಪ್ಾವ್ತಿ, Dgï©L£À ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಋಣ ಕಛದೆರಿಗಳಿಂದ ಭದರತಾ ತಿದರುವ್ಳಿ ಮತುತ 
ಅದಕೆಕ ಪ್ಾವ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಡಿಿಗಳ ವಿಲೆದವಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸಿದ ಪರಧ್ಾನ 
ನಿದೆದಿಶಕರು, ಪೂರೆೈಕೆ ಮತುತ ಇತಯಥಿ ಅವ್ರಿಗ ೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಾವ್ತಿಗಳು ಈ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆ ಪರಮುಖ 

ಅಮಾನತುತ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳಾಗಿರುತತವೆ. ೨೦೧9-20ರ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿಯಲ್ಲಿನ ಧನಾತಮಕ ಶಿಲುಕ 
`137.08 ಕೂೆದಟಿಗಳಾಗಿದುಾ ಮತುತ ಕಳದೆ ವ್ಷಿಕಕೆ ಹೊದಲ್ಲಸಿದರ ೆ`45.21 ಕೂೆದಟಿ ಹೆಚಾಚಗಿದ.ೆ 

4.5.2 ಋಣ, ಠೆೇವಣಿ, ಇರಸಯಲು (ಡ್ಡಡ್ಡಆರ್) ಶಿೇಷ್ಕ್ಿರ್ೆಗಳಡ್ಡ ವಾತಿರಿಕ್ು ಶಿಲುಕಗಳು 

ವ್ಯತಿರಿಕತ ಶಿಲುಕಗಳಂೆದರೆ ಋಣಾತಮಕ ಶಿಲುಕ ಇರಬಾರದಂತಹ ಲೆಕಕಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿ ಕಾಣುವ್ ಋಣಾತಮಕ 
ಶಿಲುಕಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವ್ುದೆದ ಸ್ಾಲ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ಲೆಕಕಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿಯ ಋಣಾತಮಕ 
ಶಿಲುಕ, ಮುಂಗಡ ನಿದಡಿದ ಮೂಲ ಮೊತತಕಕೆ ಪರತಿಯಾಗಿ ಹೆರ್ಚಚನ ಮರುಪ್ಾವ್ತಿಯನುು ಸೂರ್ಚಸುತತದೆ. ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್-
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4.8ರಲ್ಲಿ  ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಋಣ, ಠೆದವ್ಣಿ, ಇರಸ್ಾಲು ಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ್ ವ್ಯತಿರಿಕತ ಶಿಲುಕಗಳನುು 
ತೊದರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್-4.8: ಸಯವಿಜ್ನಿಕ್ ಋಣ, ಠೆೇವಣಿ, ಇರಸಯಲು ಶಿೇಷ್ಕ್ಿರ್ೆಗಳಡ್ಡಯಲಿಿನ ವಾತಿರಿಕ್ು ಶಿಲುಕಗಳು 

(` ಕೊದಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕರ. 
ಸಂ. ಲೆಕಕ ಶಿದರ್ಷಿಕೆ ವಿವ್ರಣೆ ಮೊತತ ಕಾರಣಗಳು 

ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಋಣ 

1 6003-00-108-0-01 ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ಆಂತರಿಕ ಋಣ 

– ರಾರ್ಷರದಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ 
ನಿಗಮ ನಿಯಮತದಿಂದ ಸ್ಾಲ 

ಖರ್ುಿ174.40 ರಾರ್ಷರದಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ನಿಗಮ (ಎನ್
ಸಿಡಿಸಿ)ದಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ಾಲದ ಸಿವದಕೃತಿಗಳು ಸಕಾಿರದ 
ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗದೆ,  ಮರುಪ್ಾವ್ತಿಗಳು ಸಂರ್ಚತ 
ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿರುವ್ುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 

2 6004-03 & 6004-04 ಕೆದಂದರ ಯದಜನೆ/ಕೆದಂದರ 
ಪುರಸೃತ ಯದಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಕೆದಂದರ ಸಕಾಿರದಿಂದ ಪಡೆದ 
ಸ್ಾಲ ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳು 

ಖರ್ುಿ 10.36 13ನೆದ ಹಣಕಾಸು ಸಮತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮದಲೆ ಕೆದಂದರ 
ಸ್ಾಲಗಳನುು ವ್ಜಾ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ 
(31 ಮಾರ್ಚಿ 2010ರಲ್ಲದಿಾಂತೆ ಬಾಕಿ ಶಿಲುಕ). ಹಣಕಾಸು 
ಮಂತಾರಲಯ, ಭಾರತ ಸಕಾಿರ 2010-12ರ 
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ    ವೆದತನ ಮತುತ ಲೆಕಕ ಕಛದೆರಿಗಳಿಗೆ 
ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕ ಮರುಪ್ಾವ್ತಿಗಳನುು ಹೊಂದಾಣಿಕ ೆ
ಮಾಡಬೆದಕಿದೆ.  

ಒಟು್ ಖರ್ುಿ 184.76  

ಸ್ಾಲಗಳು ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳು 
3 6202,6215, 6217, 

6401, 6402, 6405, 

6408, 6435 6505, 

6506, 6701, 7475 & 

7615 

ರಾಜಯದ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಲ ಜಮ 90.06 ವ್ಯತಿರಿಕತ ಶಿಲುಕ ತಪುಿ ವ್ಗಿದಿಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದುಾ, 
ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೆದಕಾಗಿದೆ.  

4 7610  

 

ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಾಲ ಮತುತ 
ಮುಂಗಡ 

ಜಮ 6.24  

 

ವ್ಯತಿರಿಕತ ಶಿಲುಕ ತಪುಿ ವ್ಗಿದಿಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದುಾ, 
ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೆದಕಾಗಿದೆ.  

ಒಟು್ ಜಮ 96.30  

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸು ಲಕೆಕಗಳು 

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ತನು ಉತತರದಲ್ಲಿ (ಫೆಬರವ್ರಿ ೨೦೨೧) ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಧ್ಾನ 
ಮಹಾಲೆದಕಾಪ್ಾಲರೊಂದಿಗ ೆರ್ರ್ಚಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಮತುತ ಶಿಲ್ಲಕನ ತಿದರುವ್ಳಿಗಾಗಿ ಅಗತಯ ಕರಮಗಳನುು ಶಿದಘರದಲ್ಲಿ 
ತೆಗದೆುಕೊಳಳಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 

4.6 ಹೊಂದಯಣಿರ್ೆಯಯಗದ್ ಇಲಯಖೆ್ಯ ಅಂಕ್ತಗಳು 

ವೆರ್ಚದ ಮದಲ್ಲನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತರಣವ್ನುು ಸ್ಾಧಿಸಲು ಮತುತ ಲಕೆಕಪತರಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಖರತೆಯನುು ಖರ್ಚತಪಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲು ಎಲಾಿ ಬಟವಾಡ ೆಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಮ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿನ ವೆರ್ಚ ಮತುತ 
ಸಿವದಕೃತಿಗಳ ಅಂಕಿಗಳನುು ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆಕಕ ಮತುತ ಹಕುಕಗಳು) ಲೆಕಕ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು 
ಮಾಡಿರುವ್ ಅಂಕಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಪರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೊಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡಬೆದಕಾಗಿರುತತದೆ. ೨೦೧೭-೨೦ರ ಮೂರು 
ವ್ಷಿಗಳ ಆದಾಯ ಮತುತ ವೆರ್ಚಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕಯೆ ವಿವ್ರಗಳನುು ನಕ್ಷೆ ೪.3ರಲಿಿ ನಿದಡಲಾಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷೆ 4.3: 2017-18ರಿಂದ್ 2019-20ರ  ಅವಧಿಯಲಿಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಯಣಿರ್ೆಗಳು 
(` ರ್ೊೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

  
ಸ್ಾಲ ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ                                         ಆಕರ: ಹಣಕಾಸು ಲಕೆಕಗಳು 

ಕಳದೆ ಮೂರು ವ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವದಕೃತಿ ಮತುತ ವೆರ್ಚಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡಿದ ನಿಯಂತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಸಂಖಯೆ ಮತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕಯೆ ವಾಯಪ್ಪತಯನುು ಕೂೆದಷ್ಕ-4.9ರಲ್ಲಿ ನಿದಡಲಾಗಿದೆ.  

ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್-4.9 : ಸಿವೇಕ್ೃತಿ ಮತ್ುು ವೆರ್ಚಗಳ ಅಂಕ್ತಗಳ ಹೊಂದಯಣಿರ್ಗೆಳ ಸಿೆತಿ 
(` ಕೊದಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವಷ್ಿ 
ಒಟ್ುಟ 

ನಿಯಂತ್ರಣಯ 
ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು 

ಪೂಣಿ 
ಹೂೆಂದಯಣಿರ್ೆ 
ಮಯಡ್ಡರುವ 
ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು 

ಭಯಗಶ್: 
ಹೂೆಂದಯಣಿರ್ೆ 
ಮಯಡ್ಡದ್ 

ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು 

ಹೂೆಂದಯಣಿರ್ೆ 
ಮಯಡದ್ 

ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು 

ವಹವಯಟ್ು 
ನಡೆಸದ್ 

ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು 
ಒಟ್ುಟ ಮೊತ್ು ಹೂೆಂದಯಣಿರ್ೆ 

ಮೊತ್ು ಶ್ತಯಂಶ್ 

ಸಿವದಕೃತಿಗಳು 
2017-18 80 66 0 14 - 1,47,003.35 1,45,344.5೨ 98.87 

2018-19 92 84 04 04 - 1,64,973.15 1,64,817.4೧ 99.90 

2019-20 101 75 18 08 - 1,75,487.87 1,73,687.60 98.97 

ವೆರ್ಚಗಳು 
2017-18 194 159 18 17 - 1,73,149.09 1,38,610.2೨ 80.05 

2018-19 331 299 05 26 01 1,98,959.17 1,97,933.2೨ 99.48 

2019-20 322 245 50 27 - 2,09,786.84 1,79,098.೩೮ 85.37 

ಆಕರ: ಮಾಸಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಲಕೆಕಗಳ ಮದಲ್ಲನ ವ್ರದಿ ಮತುತ ಹಣಕಾಸು ಲಕೆಕಗಳು 

ಕೂೆದಷ್ಕ ೪.9ರಲ್ಲಿ ತೊದರಿಸಿರುವ್ಂತೆ ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲ ಿಶೆದಕಡ ೯೯ರಷು್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದುಾ ಇದು ೨೦೧೭-
೧೮ರಲ್ಲಿ ಆದ ಹೊಂದಾಣಿಕ ೆ(ಶೆದಕಡ ೮೦)ಕಿಕಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದುಾ, ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ (ಶೆದಕಡ ೮೫) ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ. 
ಸ್ಾಲ ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳಡಿ ಲೆಕಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಲಿ. ಸ್ಾಲ ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಡಿ ಸಿವದಕೃತಿ ಮತುತ ವರೆ್ಚಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕಗೆೆ ಅಗತಯ ಕರಮಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೊಳಳಬೆದಕಾಗಿದೆ. 
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೪.೭ ನಗದ್ು ಶಿಲುಕಗಳಲಿಿ ಹೊಂದಯಣಿರ್ ೆ

ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರ (ಲ ೆಮತುತ ಹ) ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜಯದ ನಗದು ಶಿಲುಕ ಹಾಗೂ ರಿಸರ್ವಿ 
ಬಾಯಂಕಿನ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರದಿ ಮಾಡಿರುವ್ ರಾಜಯದ ನಗದು ಶಿಲುಕ ಇವರೆಡರ ಮಧ್ೆಯ ವ್ಯತಾಯಸವಿರಕೂಡದು.  
ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೦ರ ಅಂತಯದವ್ರೆಗೆ ರಾಜಯದ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿನ ನಗದು ಶಿಲ್ಲಕಗೂ (`೧,೬೫೯.೨೦ ಕೂೆದಟಿ - ಜಮ) 

ಮತುತ ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಂಕ್ ಸೂರ್ಚಸಿರುವ್ ರಾಜಯದ ನಗದು ಶಿಲ್ಲಕಗೂ (`೧೨.೧೧ ಕೂೆದಟಿ - ಜಮ) `೧,೬೭೧.೩೧ 
ಕೂೆದಟಿಗಳ (ಜಮ) ವ್ಯತಾಯಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದ.ೆ  ಈ ವ್ಯತಾಯಸವ್ು ವಿಶಾರಂತಿ ವೆದತನದ ವಿತರಣೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ದುಾ, ಏಜನೆಿು ಬಾಯಂಕುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುು ಒದಗಿಸಿಲಿದ ಕಾರಣ ಮತುತ 
ಹೊಂದಾಣಿಕಯೆಾಗಿಲಿವಾದಾರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನುು ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರ(ಲೆ ಮತುತ ಹ) 

ಕಛದೆರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡಲಾಗುತಿತದೆ. 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು, ವಿಶಾರಂತಿವೆದತನ ಪ್ಾವ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತಾಯಸವ್ು ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಂಕ್, ೨೦೧೯-೨೦ರ 
ವ್ಷಿದ ಮಧ್ೆಯ ವಿಶಾರಂತಿ ವೆದತನ ಪ್ಾವ್ತಿಯ ಹೊಸಮಾದರಿಯನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದಾರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಉತತರಿಸಿದೆ (ಫೆಬರವ್ರಿ ೨೦೨೧).  ಈ ವಿಶಾರಂತಿ ವೆದತನ ಮಾದರಿಯು ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸಿಥರಗೂೆಂಡರೆ ಇದು 
ಬಗೆಹರಿಯುವ್ುದು ಎಂದೂ ಹೆದಳಿದ.ೆ 

ಡ್ಡ. ಪರಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಭಿಪಯರಯಗಳು 

೪.೮ ಲೆಕ್ಕ ಮಯನದ್ಂಡಗಳ ಅನುಸರಣ ೆ

ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ ಸಹಯದಗದೊಂದಿಗೆ ಸಕಾಿರದ ಲೆಕಕಗಳ ಮಾನದಂಡ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ 
(ಗಸಬ್)ಯನುು ಭಾರತದ ಲೆಕಕನಿಯಂತರಕರು ಮತುತ ಮಹಾ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ದಧಕರ ಕಛದೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಥಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ.  
ಸಕಾಿರದ ಕಛದೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಮತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ರದಿಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳನುು 
ರೂಪ್ಪಸುವ್ುದು ಮತುತ ಪರಸ್ಾತಪ್ಪಸುವ್ ಜವ್ಬಾಾರಿಯನುು ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಭಾರತ 
ಲೆಕಕನಿಯಂತರಕರು ಮತುತ ಮಹಾ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ದದಕರ ಸಲಹಯೆ ಮದರೆಗೆ ರಾರಾರಧಯಕ್ಷರು ಈವ್ರಗೆ ೆಮೂರು 
ಭಾರತಿದಯ ಸಕಾಿರಿದ ಲೆಕಕ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಪರಕಟಿಸಿದಾಾರೆ. 

ಭಾರತಿದಯ ಸಕಾಿರಿದ ಲೆಕಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತುತ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದಿಂದ ಅವ್ುಗಳ ಅನುಸರಣೆಗಳ 
ವಿವ್ರಗಳನುು ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ ೪.10ರಲಿ ಿರ್ರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್-೪.10: ಲೆಕ್ಕ ಮಯನದ್ಂಡಗಳ ಅನುಸರಣ ೆ
ಕರ. 
ಸಂ ಲಕೆಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಭಯರತಿೇಯ ಸರ್ಯಿರದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಯನದ್ಂಡಗಳ 

(ಐಜಿಎಎಸ್) ಸಯರಯಂಶ್ ಸಿಥತಿ ನೂಯನತೆಗಳ ಪರಭಾವ್ 

1 ಐಜಿಎಎಸ್ಟ -1: 

ಸಕಾಿರದಿಂದ 
ಖಾತರಿಗಳನುು 
ಬಹರಂಗಪಡಿಸುವ್ 
ಅಗತಯತಗೆಳು 

ಸಕಾಿರವ್ು ತನು ಹಣಕಾಸು ವಿವ್ರಣಗೆಳಲ್ಲ ಿಖಾತರಿಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾನದಂಡವ್ನುು 
ರರ್ಚಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪರಸಕತ ವ್ಷಿದಲ್ಲ ಿ ಸಕಾಿರವ್ು 
ನಿದಡಿದ ಗರಿಷಠ ಖಾತರಿ ಮೊತತ, ಸೆ್ದಪಿಡಿಕೆ, ಕಳೆದದುಾ 
(ಪರಸಕತ ವ್ಷಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ವದಕ್ ಗಳನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
ವ್ಷಿದ ಆರಂಭ ಮತುತ ವ್ರಾಿಂತಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ್ 
ಮೊತತ ಹಾಗೂ ಖಾತರಿ ಕಮಷನ್ ಅಥವಾ ಶುಲಕಗಳು 
ಸೆ್ದರಿವೆ. 

ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದ ೆ ಖಾತರಿಗಳನುು ಪರಕಟ ಪಡಿಸುವ್ 
ಪರಮಾಣವ್ು ಅನುಪ್ಾಲನೆಯಾಗಿದೆ. 

2 ಐಜಿಎಎಸ್ಟ - 2 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಗಳ 
ಲಕೆಕಹಾಕುವಿಕೆ ಮತುತ 
ವ್ಗಿದಿಕರಣ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಗಳನುು ಅನುದಾನ ಪರಧ್ಾನರ 
ಲಕೆಕಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸವ ವೆರ್ಚಗಳೆಂದು, ಅನುದಾನಿತರ 
ಲಕೆಕಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸವ ಸಿವದಕೃತಿಗಳೆಂದು 
ವ್ಗಿದಿಕರಿಸಬೆದಕು. 

ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿಲ ಿ ಕೆಲವ್ು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗ ೆ ನಿದಡಿದ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನವ್ನುು (` ೩೮.೭೩ 
ಕೊದಟಿ) ರಾಜಸವ ವ್ಗಿದ ಬದಲು 
ಬಂಡವಾಳ ವ್ಗಿದಡಿ 
ವ್ಗಿದಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಡವಾಳ 
ವೆರ್ಚವ್ನುು ಅಧಿಕವಾಗಿ 
ತೊದರಿಸಿರುವ್ುದಲದಿೆ ರಾಜಸವ ಹೆರ್ಚಳವ್ನುು 
ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೊದರಿಸಲಾಗಿದುಾ, ಈ 

ಮಾನದಂಡವ್ು 
ಅನುಪ್ಾಲನೆಯಾಗಿರುವ್ುದಿಲ ಿ  

3 ಐಜಿಎಎಸ್ಟ -3 ಸಕಾಿರವ್ು 
ಮಾಡಿದ ಸ್ಾಲಗಳು ಮತುತ 
ಮುಂಗಡಗಳು  

ಈ ಮಾನದಂಡವ್ು ಹಣಕಾಸು ವಿವ್ರಣಾ ಪಟಿ್ಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸಕಾಿರವ್ು ಮಾಡಿದ ಸ್ಾಲ ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವ್ ಮಾಪನ, ಮೌಲ್ಲಯದಕರಣ ಮತುತ ಅವ್ುಗಳ 
ವ್ರದಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ರುವ್ುದಲದಿ ೆ ಸಮಗರ, ನಿಖರ 
ಮತುತ ಏಕರೂಪ ಲಕೆಕ ಹಾಕುವಿಕೆಗಳನುು 
ಖರ್ಚತಪಡಿಸುತತದೆ. 

ಭಾಗಶ: 
ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದ ೆ

ರಾಜಯ ಸಕಾಿರವ್ು ಈ ಮಾನದಂಡವ್ು 
ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯನುು 
ಅನುಪ್ಾಲನ ೆಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ,  ಸ್ಾಲ 
ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳ ಅಸಲು ಮತುತ 
ಬಡಿಗಿಳ ವಿವ್ರಣೆಗಳನುು ಪರಧ್ಾನ 
ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರಿಗೆ (ಲ.ೆ ಮತುತ ಹ.) 

ಒದಗಿಸಿಲವಿಾದಾರಿಂದ ಇದರಲ್ಲನಿ 
ಮಾಹತಿಗಳು ಅಪೂಣಿವಾಗಿವೆ.  

ಕರಮಸಂಖೆಯ ೨ಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗ ೆ ನಿದಡಿದ ಅವ್ಕಾಶವ್ನುು ೨೦೨೦-೨೧ರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ 
ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಿಂದ ರಾಜಸವ ಶಿದರ್ಷಿಕಗೆೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಉತತರಿಸಿದೆ 
(ಫೆಬರವ್ರಿ ೨೦೨೧). 

ಕರಮಸಂಖೆಯ ೩ಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಮಾನದಂಡವ್ನುು ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಧ್ಾನ 
ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ ನಿವ್ಿಹಸಿರುವ್ ಸ್ಾಲ ವಿವ್ರಗಳ ಸಂಪೂಣಿ ವಿನಿಮಯ ಮತುತ 
ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತರ ಸ್ಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖಯೆು ಉತತರಿಸಿದ ೆ (ಫೆಬರವ್ರಿ ೨೦೨೧). 
ಖಜಾನೆ-೨ರ ಎ ಎಲ್ ಎಂ ಮಾದರಿಯ ಅನುರಾಠನದಿಂದ ಸಕಾಿರದ ಸ್ಾಲಗಳ ವ್ಯವ್ಸಿಥತ ಲೆಕಕ ನಿವ್ಿಹಣೆ, 
ದಾಖಲಾತಿ ಮತುತ ವಿತರಣೆಗಳು ಸ್ಾಧಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 

೪.೯ ಸಯವಯತ್ು ಸಂಸೆೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಸಲಿಿರ್ೆ ಮತ್ುು ಪರತೆಾೇಕ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶಿೇಲರ್ಯ ವರದಗಳ ಮಂಡರೆ್ಯ ಸಿೆತಿ 

ರಾಜಯ ಸಕಾಿರವ್ು ಗಾರಮದಣ ಮತುತ ಸಣಣ ಕೈೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ನಗರಾಭಿವ್ೃದಿಧ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷದೆತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವ್ು 
ಸ್ಾವಯತತ ಸಂಸ್ೆಥಗಳನುು ಸ್ಾಥಪ್ಪಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಲೆಕಕನಿಯಂತರಕರು ಮತುತ ಮಹಾಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧಕರ (ಕತಿವ್ಯ, 
ಅಧಿಕಾರ ಮತುತ ಸ್ೆದವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1971ರ 19 ಮತುತ 20ನೆದ ಪರಿಚಫೆದದಗಳಡಿ 
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ರಾಜಯದಲ್ಲಿನ 12 ಸ್ಾವಯತತ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆಯನುು ಭಾರತದ ಲೆಕಕನಿಯಂತರಕರು ಮತುತ 
ಮಹಾಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧಕರಿಗೆ ವ್ಹಸಲಾಗಿದೆ.  

ಲೆಕಕಪತರಗಳನುು ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆಗೆ ವ್ಹಸಿರುವಿಕೆ, ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕ,ೆ ಪರತೆಯದಕ ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನಾ ವ್ರದಿಗಳ 
ಜಾರಿ ಮತುತ ರಾಜಯವಿಧ್ಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ುಗಳ ಮಂಡನೆಯ ಸಿಥತಿಯನುು ಅನುಬಂಧ ೪.3ರಲಿಿ 
ನಿದಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊದರಿಸಿರುವ್ಂತೆ ಎಂಟು ಸ್ಾವಯತತ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು 
ಪರತೆಯದಕ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ದಧನಾ ವ್ರದಿ, ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ವ್ರದಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದ 
ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದ.ೆ ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲಿ ಕನಾಿಟಕ ಪಠಯಪುಸತಕ ಸ್ೊಸ್ೈೆಟಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 
೨೦೦೬-೦೭ನೆದ ವ್ಷಿದ ಲೆಕಕಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 

೪.೧೦ ಇಲಯಖ್ಯ ವಯಣಿಜ್ಾ ಉದಿಮಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಕ್ಂಪನಿಗಳು 

ಕಲೆವ್ು ಸಕಾಿರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಇಲಾಖಾ ಉದಿಾಮಗಳು ವಾಣಿಜಯ ಮತುತ ಅರೆವಾಣಿಜಯ ಸಿರೂಪದ 
ರ್ಟುವ್ಟಿಕಗೆಳನುು ನಡೆಸುತಿತದುಾ, ಈ ಉದಿಾಮಗಳು ಪರತಿ ವ್ಷಿವ್ೂ, ಸಕಾಿರವ್ು ಈ ಉದಿಾಮಗಳ ಕಾಯಿ 
ವೆೈಖರಿಯನುು ಅಳಯೆಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ್ಂತೆ, ಹಣಕಾಸು ನಿವ್ಿಹಣೆಯ ಕಾಯಿಫಲಗಳನುು 
ತೊದರಿಸುವ್ಂತಹ ಪರಪತರ ಲೆಕಕಗಳನುು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬೆದಕಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖಾ ನಿವ್ಿಹಣೆಯ 

ವಾಣಿಜಯ ಮತುತ ಅರೆವಾಣಿಜಯ ಉದಿಾಮಗಳ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ಲೆಕಕಗಳು ಈ ಉದಿಾಮಗಳ ಸಮಗರ ಆರ್ಥಿಕ 
ಸ್ಾವಸಥಯವ್ನುು ಮತುತ ಅವ್ುಗಳ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳನುು ನಿವ್ಿಹಸುವ್ಲ್ಲಿನ ಸಮಥಿತೆಯನುು ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುತತದೆ. 
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಗಳನುು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ್ಲ್ಲಿನ ಅನುಪಸಿಥತಿಯು ಸಕಾಿರದ ಹೂಡಿಕಯೆು 
ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆಯ/ಶಾಸಕಾಂಗದ  ಪರಿಶಿದಲನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ ೆಉಳಿಯುತತವೆ. ತತಿರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವ್ುಗಳ 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕಗೆಳನುು ಖರ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವ್ ಮತುತ ದಕ್ಷತೆಯನುು ಹೆರ್ಚಚಸುವ್ ಕರಮಗಳನುು 
ತೆಗದೆುಕೊಳಳಬೆದಕಾಗಿದಾಲ್ಲಿ, ಅವ್ುಗಳನುು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗದೆುಕೂೆಳಳಲಾಗುವ್ುದಿಲಿ. ಅಲಿದ,ೆ ಇಂತಹ 

ವಿಳಂಬಗಳಿಂದ, ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಂರ್ನೆಯ ಅಪ್ಾಯ ಮತುತ ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಹಣದ ಸ್ೊದರುವಿಕಯೆ ಸ್ಾಧಯತ ೆ
ಇರುತತದೆ. 

ಸಕಾಿರದ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯಸಥರು, ಈ ಉದಿಾಮಗಳು ತಮಮ ಲೆಕಕಗಳನುು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ 
ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರ ಲೆಕಕಪರಿಶ ೆದಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ್ುದನುು ಖರ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆದಕು. ಮುರ್ಚಚ ಹೊದಗಿರುವ್/ 
ವ್ಗಿವಾಗಿರುವ್/ಸಹಕಾರಿ ಒಕೂಕಟಗಳಾಗಿ ಪರಿವ್ತಿಿತವಾಗಿರುವ್ ಒಂಭತುತ ಉದಿಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಉದಿಾಮಗಳ ಪರಪತರ ಲೆಕಕಗಳು 1969-70ರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕಯೆಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಉದಿಾಮಗಳ ಪರಪತರ ಲೆಕಕಗಳ 
ತಯಾರಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಸಿಥತಿಯನುು ಅನುಬಂಧ-೪.4ರಲಿಿ ನಿದಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾರ್ಚಿ 2016ಕಕೆ ಕೂೆನೆಗೂೆಂಡ ವ್ಷಿದ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮದಲ್ಲನ ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನಾ ವ್ರದಿಯ ಕ್ಂಡ್ಡರ್ೆ 
೩.೪ಕಕೆ ಉತತರವಾಗಿ DyðPÀ ಇಲಾಖೆಯು (ಮಾರ್ಚಿ 201೮) 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2015ರಂದು ನಡೆದ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ 
ಮಹಾಲೆದಖಪ್ಾಲರಿಗೆ ಪರಪತರ ಲಕೆಕಪತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವ್ುದನುು ಮುಂದುವ್ರಸೆುವ್ಂತೆ ಮತುತ ಘಟಕಗಳನುು 
ಮುರ್ಚಲು ಸಮಗರ ಪರಸ್ಾತವ್ನೆಗಳನುು DyðPÀ ಇಲಾSÉಗೆ ಕಳುಹಸುವ್ಂತೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಚಸಲಾಗಿದ ೆಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿತು. 
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೪.೧೧ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ ೆಮತ್ುು ಪಯರಧಿರ್ಯರಗಳಿಗೆ ನಿೇಡ್ಡದ್ ಅನುದಯನ/ಸಯಲದ್ ವಿವರಗಳನುು ಸಲಿಿಸದರುವುದ್ು 

ಯಾವ್ುದೆದ ಸಂಸ್ೆಥ ಅಥವಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ರಾಜಯದ ಸಂರ್ಚತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ 
ಸ್ಾಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಣನಿದಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಆ ಸಂಸ್ೆಥ/ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಅನವಯವಾಗುವ್ ಯಾವ್ುದೆದ ಕಾನೂನಿನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ, ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿ್ರುತತದೆ.  ಭಾರತದ 
ಲೆಕಕ ನಿಯಂತರಕರು ಮತುತ ಮಹಾ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ದಧಕರ ಕತಿವ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಮತುತ ಸ್ೆದವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 
(ಡಿಪ್ಪಸಿ) ಪರಿಚಛೆದದ ಕಾಯಾ ೧೯೭೧ರ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ ೧೪ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ೆಥ ಅಥವಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಎಲಾಿ 
ಸಿವದಕೃತಿಗಳನುು ಮತುತ ವೆರ್ಚಗಳನುು ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ದಧಿಸಿ ವ್ರದಿ ಮಾಡಬೆದಕಿರುತತದೆ. ಯಾವ್ುದದೆ ನಿದಿಿಷ್ 
ಉದೆಾದಶಕಾಕಗಿ ಯಾವ್ುದೆದ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಾಲವ್ನುು ನಿದಡಲಾಗಿದಾರೆ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಅಧಿಕಾರ, 
ಕಾಯಿವಿಧ್ಾನ ಷರತುತಗಳ ಪ್ಾಲನೆಯನುು ಭಾರತ ಲೆಕಕ ನಿಯಂತರಕರು ಮತುತ ಮಹಾ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ದಧಕರ 
(ಡಿಪ್ಪಸಿ) ೧೯೭೧ರ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ ೧೫ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಲಾಗುತತದೆ. 

ಮದಲ್ಲನ ಪರಿಚಫೆದದಗಳಡಿ, ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ದಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ್ ಸಂಸ್ೆಥಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವಾಗುವ್ಂತೆ, 
ಸಕಾಿರದ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯಸಥರುಗಳು ಪರತಿ ವ್ಷಿವ್ೂ ̀ 25 ಲಕ್ಷ ಮತುತ ಅದಕಿಕಂತ ಹೆರ್ಚಚನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ 

ಪಡೆದಿರುವ್ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ, ಸಹಾಯ ನಿದಡಿದ ಉದೆಾದಶ ಮತುತ ಒಟು್ ವೆರ್ಚದ ವಿವ್ರಗಳ ಮಾಹತಿಯನುು 
ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬದೆಕಾಗಿರುತತದೆ. 

ಹದಿನಾಲುಕ ಇಲಾಖೆಗಳು 2 ರಿಂದ 20 ವ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆರ್ಚಚನ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ `25 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 
ಅದಕಿಕಂತಲೂ ಹೆರ್ಚಚನ ಅನುದಾನ ಪಡೆದಿರುವ್ ೧೧೨೧ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹತಿಯನುು 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ್ುದಿಲಿ. ವಿವ್ರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ ೪.5ರಲಿಿ ನಿದಡಲಾಗಿದ.ೆ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ್ಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲಾಖೆಯು ಪರಮುಖ ಕತಿವ್ಯಲೊದಪ ಇಲಾಖಯೆಾಗಿದೆ. 

ಅಗತಯ ಮಾಹತಿಯನುು ನೆದರವಾಗಿ ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬದೆಕು ಎಂದು ಎಲಾಿ ಆಡಳಿತ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಯಿದಶಿಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸೂರ್ನಗೆಳನುು ಹೊರಡಿಸಿತುತ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2017).  

ಆದರ,ೆ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದೆದ ಸುಧ್ಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲಿ. DyðPÀ ಇಲಾಖೆಯು 
ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರಿಗೆ ಅಗತಯ ಮಾಹತಿಯನುು ಶಿದಘರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆ ಸೂರ್ನೆ 
ನಿದಡಲಾಗುವ್ುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾರೂ (ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೦) ಸಹ, ಕಳದೆ ವ್ಷಿಕಕೆ ಹೊದಲ್ಲಸಿದರ ೆಮಾಹತಿ 
ಸಲ್ಲಿಸದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಖಯೆಗಳು ಹೆರ್ಚಚರುವ್ುದನುು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

೪.೧೨ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ುು ರ್ಯಲ ಪರಿಮಿತಿಗಳು 

ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಂಕ್ನ ಸೂರ್ನಗೆಳಲಿದೆ, ೩೪ ಖಜಾನೆಗಳು, ೫ ಇತರ ೆ ಕಛದೆರಿಗಳು, ೧೦೩ 
ಲೊದಕೊದಪಯದಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತುತ ೧೦೩ ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ಾರಥಮಕ 
ಲೆಕಕಗಳನುು ಪಡೆದು ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರು (ಲ.ೆಮತುತ ಹ.) ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ಲಕೆಕಗಳನುು 
ಕೂೆರದಡಿದಕರಿಸುತಾತರೆ.  ಮಾಸಿಕ ಲೆಕಕಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ಆಗಾಗೆೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವ್ುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ್ ಘಟಕಗಳು ಲೆಕಕಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ್ುದರಿಂದ ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾ ಲೆದಖಾಪ್ಾಲರು 
(ಲೆ.ಮತುತ ಹ.) ಕಲೆವ್ು ಲೆಕಕಗಳನುು ಮಾಸಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೆದರಿಸಿರುವ್ುದಿಲಿ. ವಿವ್ರಗಳನುು ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 
4.11ರಲ್ಲಿ ನಿದಡಲಾಗಿದೆ.  
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ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.1೧: 2019-20ರ್ೆೇ ಸಯಲಿನಲಿಿ ಮಯಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಂದ್ ಹೊರಗುಳಿದ್ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ 
ಲಕೆಕ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ ಘಟಕಗಳು ಏಪ್ಪರಲ್ ಮದ ಜೂನ್ ಜುಲೆೈ ಆಗಸ್್ಟ ಸ್ೆಪ್ೆಂ್ಬರ್ ಅಕೊ್ದಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ಜನವ್ರಿ ಫೆಬರವ್ರಿ ಮಾರ್ಚಿ 
ಖಜಯರ್ೆಗಳು - - - - - - - - - - - - 

ಇತ್ರೆ ಕ್ಛೆೇರಿಗಳು 02 - 04 03 01 - 02 02 01 - - - 

ಲೊೇರ್ೊೇಪಯೇಗಿ ರ್ಯಮಗಯರಿ 
ವಿಭಯಗಗಳು 

02 01 01 01 01 01 - - - 01 - - 

ಅರಣಾ ವಿಭಯಗಗಳು - - - - - - - - - - - - 

ಆಕರ: ಮಾಸಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಲಕೆಕಗಳ ವ್ರದಿ 

ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ 4.1೧ರಲಿಿ ತೂೆದರಿಸಿರುವ್ಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎರಡು ವ್ಗಿ/ಕಛದೆರಿಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಲೆಕಕಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದಾರೂ ಸಹ, ವ್ರಾಯಿಂತದ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಲೆಕಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ್ ಘಟಕಗಳು ಪರಧ್ಾನ 
ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆ.ಮತುತ ಹ.) ರಿಗೆ ಲೆಕಕಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ್ಂತೆ ರಾಜಯ ಸರಕಾರವ್ು ಮುತುವ್ಜಿಿ 
ವ್ಹಸಿದೆ. 
೪.೧೩ ದ್ುರುಪಯೇಗಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು, ಕ್ಳವು ಮುಂತಯದ್ವುಗಳು 
೨೦೧೯-೨೦ರ ಅಂತಯಕಕೆ `೧೭.೪೦ ಕೂೆದಟಿಗಳಷು್ ಸಕಾಿರಿ ಹಣವ್ನುು ಒಳಗೊಂಡ ೧೪ ದುರುಪಯದಗಗಳು 
ಹಾಗೂ ನಷ್ ಪರಕರಣಗಳು ಅಂತಿಮ ಕರಮ ತೆಗದೆು ಕೂೆಳಳಲು ಬಾಕಿ ಇದಾವ್ು. ಇಲಾಖಾವಾರು ಬಾಕಿ ಇರುವ್ 
ಪರಕರಣಗಳ ವಿಶೆಿದಷಣೆಯನುು ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ ೪.೧೨ ರಲ್ಲಿ ಮತುತ ವ್ರಾಿವಾರು ವಿಂಗಡಣೆಯನುು ಅನುಬಂಧ 
೪.6ರಲ್ಲಿ ನಿದಡಲಾಗಿದೆ. 

ರ್ೊೇಷ್ಟಕ್ ೪.೧2: ಬಯಕ್ತ ಇರುವ ದ್ುರುಪಯೇಗಗಳು, ನಷ್ಟ ಹಯಗೂ ಕ್ಳವು ಪರಕ್ರಣಗಳು. 
(` ರ್ೊೇಟಿಗಳಲಿಿ) 

ಇಲಾಖೆ 

ದ್ುರುಪಯೇಗಗಳು, ನಷ್ಟ 
ಹಯಗೂ ಸರ್ಯಿರದ್ 
ಸಯಮಗಿರಗಳ ಕ್ಳವು 
ಪರಕ್ರಣಗಳು 

ದ್ುರುಪಯೇಗಗಳು, ನಷ್ಟ, ಕ್ಳವು, ಮುಂತಯದ್ ಬಯಕ್ತ ಇರುವ ಪರಕ್ರಣಗಳ ವಿಲೆೇವಯರಿಗೆ 
ತ್ಡವಯದ್ ರ್ಯರಣಗಳು 

ಇಲಾಖಾ ಹಾಗೂ 
ಕಿರಮನಲ್ ವಿಚಾರಣಗೆಳು 
ತಪ್ಾಸಣೆಯಲ್ಲಿರುವ್ುದು 

ಇಲಾಖಾ ಕರಮಗಳು 
ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಿ ಇನೂು 
ಕೊನೆಗೊಳಳದಿರುವ್ುದು 

ಕಿರಮನಲ್ ನಡವ್ಳಿಕೆಗಳು 
ಪೂಣಿಗೊಂಡಿರುವ್ುದು 

ಆದರೆ ಮೊತತದ ವ್ಸೂಲ್ಲ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದಿರುವ್ುದು 

ಪರಕರಣಗಳ 
ಸಂಖೆಯ 

ಮೊತತ ಪರಕರಣಗಳ 
ಸಂಖೆಯ 

ಮೊತತ ಪರಕರಣಗಳ 
ಸಂಖೆಯ 

ಮೊತತ ಪರಕರಣಗಳ 
ಸಂಖೆಯ 

ಮೊತತ 

ಲೊೇರ್ೊೇಪಯೇಗಿ 
ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳು 

02 11.80 - - 02 11.80 - - 

ಒಳಯಡಳಿತ್ 05 1.72 - - 05 1.72 - - 

ರ್ಯಮಿಿಕ್ 01 0.03 - - 01 0.03 - - 

ಸಮಯಜ್ ಕ್ಲಯಾಣ 01 3.26 - - 01 3.26 - - 

ಶಿಕ್ಷಣ 01 0.29 - - 01 0.29 - - 

ಪಶ್ುಸಂಗೊೇಪರ್ೆ ಮತ್ುು 
ಮಿೇನುಗಯರಿರ್ೆ 

01 0.06 - - 01 0.06 - - 

ಕ್ೃಷ್ಕ್ ಮತ್ುು ತೊೇಟ್ಗಯರಿರ್ ೆ 01 0.02 - - 01 0.02 - - 

ರ್ಯನೂನು 01 0.20 - - 01 0.20 - - 

ಆರೊೇಗಾ ಮತ್ುು ಕ್ುಟ್ುಂಬ 
ಕ್ಲಯಾಣ 

01 0.02 - - 01 0.02 - - 

ಒಟು್ 14 17.40 - - 14 17.40 - - 

ಆಕರ:  ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲದೆಖಾಪ್ಾಲರು (ಲದೆಖಾಪರಿದಕ್ಷೆ – I ) ಮತುತ ಮಹಾಲದೆಖಾಪ್ಾಲರು (ಲದೆಖಾಪರಿದಕ್ಷೆ- II)  
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೪.೧೪ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಿರದ್ ಹಣರ್ಯಸು ವಾವಹಯರಗಳ ವರದಯ ಅನುಸರಣಯ ಕ್ರಮಗಳು 

2009-10ನೆದ ವ್ಷಿದ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಮದಲ್ಲನ ಭಾರತದ ಲೆಕಕನಿಯಂತರಕರು ಮತುತ 
ಮಹಾಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧಕರ ವ್ರದಿಯನುು ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಲೆಕಕಪತರ ಸಮತಿಯು ಮದ 2011ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2011ರ 
ನಡುವಿನ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರ್ಚಿಸಿತು. ಶಿಫಾರಸುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ರದಿಯನುು ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2011ರಲಿ್ಲ 
ಶಾಸನಸಭಯೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಲೆಕಕಪತರ ಸಮತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರಮ ತೆಗದೆುಕೊಂಡ ವ್ರದಿಯನುು ಸ್ೆಪ್ೆ್ಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಲೆಕಕ ಪತರ ಸಮತಿಯ 

ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಲೆಕಕ ಸಮತಿಯು ಸಕಾಿರವ್ು ಮಂಡಿಸಿದ ಕರಮ ತಗೆೆದುಕೊಂಡ 
ವ್ರದಿಯನುು ರ್ರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನುು ಶಾಸನ ಸಭಯೆ ಮುಂದ ೆ  ಜುಲೆೈ  2015ರಲ್ಲ ಿ
ಮಂಡಿಸಿತು.  

ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಲೆಕಕ ಸಮತಿಯ ಗಮನಕಕೆ ತರಲು ಅಹಿವಾದ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಖಯವಾದ ಅಂಶಗಳಾದ 
೨೦೧೨-೧೩ ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ರ ವ್ರಗೆಿನ ಅಧಿಕ ವೆರ್ಚಗಳ ಸಕರಮದಕರಣ, ಧನವಿನಿಯದಗ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಣಿಗಳ 
ಆಯಕಗಾಗಿ ವಿತತ ಮತಿಗಳ ಪರಿಷಕರಣೆ ಇವ್ುಗಳನುು ಘನಸಮತಿಯ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ.  

೪.೧೫ ಸಮಯಪನ 

ಸಕಾಿರ ನಿದಡಿದ ಅನುದಾನಗಳ ಮದಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನುು ಕಲೆವ್ು ಸಕಾಿರಿ ಕಂಪ್ೆನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂರ್ನಗೆಳ ನಂತರವ್ೂ ಸಕಾಿರದ ಲೆಕಕಕಕೆ ಜಮ ಮಾಡಿರುವ್ುದಿಲಿ. 

ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲುಕ ಕಳದೆ ಎರಡು ವ್ಷಿಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯ ಪರವ್ೃತಿತಯಲ್ಲಿದೆ. 
ದೊಡಿ ಪರಮಾಣದ ಮೊತತವ್ನುು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳವ್ುದು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತರಣ ಸಿದಾಧಂತಕಕೆ 
ವಿರುದಧವಾಗಿದೆ.  ಅಲಿದ,ೆ ನಿರ್ಷಕಯಿ ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಷಕಿಯ 

ವೆೈಯಕಿತಕ ಠೆದವ್ಣಿ ಖಾತೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕಯೆಾಗದಿರುವ್ುದು ಮತುತ ಅಂಥಹ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕಯೆಾಗದೆ 
ಉಳಿದ ಮೊತತವ್ನುು ಸಂರ್ಚತ ನಿಧಿಗೆ ವ್ಗಾಿಯಿಸದ ೆಇರುವ್ುದು ಸ್ಾವ್ಿಜನಿಕ ಹಣದ ದುರುಪಯದಗ, 
ವ್ಂರ್ನೆ ಮತುತ ಅವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ್ ಅಪ್ಾಯವ್ನುು ಹೊಂದಿರುತತವೆ.   

ಅಮಾನತುತ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿದರುವ್ಳಿಯಾಗದಿರುವ್ುದು, ಸರಕಾರದ ಸಿವದಕೃತಿಗಳು ಮತುತ ವೆರ್ಚಗಳನುು ಸರಿಯಾದ 
ಶಿದರ್ಷಿಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚತವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ್ುದಿಲಿ.  ಮುಂದುವ್ರದೆು, ಋಣ, ಠೆದವ್ಣಿ ಮತುತ ಇರಸ್ಾಲು 
ಶಿದರ್ಷಿಕಯೆಡಿ ವ್ಯತಿರಕತ ಶಿಲುಕಗಳಿದುಾ, ಇವ್ುಗಳ ತಿದರುವ್ಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರೊದಪ್ಾಯ ಕರಮಗಳನುು 
ತೆಗದೆುಕೊಳುಳವ್ ಅಗತಯವಿದೆ. 
ಪರಸಕತ ವ್ಷಿದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಶೆದಕಡ ೨೦ರಷು್ ಬಿಲುಿಗಳು ಪ್ಾವ್ತಿಗಲಿದ ಸವಿವ್ರ 
ಸ್ಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ್ುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವ.ೆ 
ಸಕಾಿರವ್ು ಗಣನಿದಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆೆ ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆಗೆ ಮಾಹತಿ ನಿದಡಲು 
ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆDyðPÀ ಇಲಾಖೆಯು ಸೂರ್ನಗೆಳನುು ನಿದಡಿದಾರೂ ಸಹ ಅಗತಯ ಮಾಹತಿ ನಿದಡದ 
ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಸಂಖಯೆ ಹೆರ್ುಚತತಲೆದ ಇದೆ.  ಇದು ರಾಜಯಸಕಾಿರದ ಅಪಯಾಿಪತ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರಣ ಮತುತ 
ಮದಲ್ಲವಚಾರಣೆ ವ್ಯವ್ಸೆ್ಥಯ ನೂಯನತೆಗಳನುು ಸೂರ್ಚಸುತತದೆ. 
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೪.೧೬ ಶಿಫಯರಸುಗಳು 

 ಸರ್ಯಿರವು ನಿಗದಪಡ್ಡಸಿದ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸಂಕ್ಷಿಪು ಸಯದಲಯವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಹೊಂದಯಣಿರ್ೆಯಯಗುವುದ್ನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿರ್ೊಳಳಬೆೇಕ್ು; 

 ತ್ಮಮ ಅಗತ್ಾತೆಯನುು ಮಿೇರಿದ್ ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖ್ಯತಗೆಳಲಿಿರುವ ಶಿಲುಕಗಳನುು 
ಇತ್ಾಥಿಗೊಳಿಸುವುದ್ನುು ಪರಿಶಿೇಲಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದ ೆಮತ್ುು ವೆೈಯಕ್ತುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖ್ಯತಗೆಳ ಸಿೆತಿಗತಿಯನುು 
ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆ್ುರ್ೊಳುಳವ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತಯಧಿರ್ಯರಿಗಳು ಹಯಗೂ ಖಜಯರ್ಯೆಂದಗೆ 
ಸಮಯಲೂೆೇಚಿಸಿ ಶಿಲುಕಗಳನುು ಹೊಂದಯಣಿರ್ೆ ಮಯಡ್ಡದ್ ನಂತ್ರ ನಿಷ್ಕ್ಕಿಯ ಖ್ಯತಗೆಳನುು 
ಮುರ್ಯುಯಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದ.ೆ 

 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ್ ವಷ್ಿದ್ಲಿಿಯೇ ವಹವಯಟ್ುಗಳನುು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿೇಷ್ಕ್ಿರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ತ್ರಲು ಅಮಯನತ್ುು 
ಶಿೇಷ್ಕ್ಿರ್ೆಗಳ ಪರಿಶಿೇಲರ್ಯೆನುು ರ್ೆೈಗೂೆಳಳಬೆೇಕ್ು.  

 ಸರ್ಯಿರದಂದ್ ಗಣನಿೇಯ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದರುವ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಮಯಹತಿಯನುು  
ಎಲಯಿ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ್ ಇಲಯಖೆ್ಗಳು ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲೇೆಖ್ಯಪಯಲರಿಗೆ (ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶ ೆೇಧರೆ್) ಸಲಿಸಿುವುದ್ನುು 
ಸರ್ಯಿರವು ಖಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿರ್ೊಳಳಬೆೇಕ್ು. 

 

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು     (ಇ.ಪಿ. ನಿವೇೆದತ್) 
ದಿನಾಂಕ       ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆದಖಾಪ್ಾಲರು (ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ದಧನೆ–I) 

     ಕ್ರ್ಯಿಟ್ಕ್ 
 

 

ಮೇಲು ಸಹ ಮಯಡ್ಡದ ೆ

 

 

ನವದಹೆಲಿ       (ಗಿರಿೇಶ್ ರ್ಂದ್ರ ಮುಮುಿ) 
ದರ್ಯಂಕ್        ಭಯರತ್ದ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ್ರು ಮತ್ುು ಮಹಯಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೇಧಕ್ರು 

 

 







 

 

 



ಅನುಬಂಧಗಳು 

143 

ಅನುಬಂಧ 1.1 - ರಾಜ್ಯ ಚಿತ್ರಣ 

       (ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 1.2 ಪುಟ 1) 
ಎ  ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀvÁÛA±À 

ಕ್ರ. ಸಂ.  ವಿವರಗಳು CAQUÀ¼ÀÄ 

1 «¹ÛÃtð 1,91,791 ZÀ.Q.«ÄÃ 

2 d£À À̧ASÉå  

ಎ 2001gÀ d£ÀUÀtw ¥ÀæPÁgÀ 5.29 ಕ ್ೇಟಿ 
ಬಿ 2011gÀ d£ÀUÀtw ¥ÀæPÁgÀ. 6.11 ಕ ್ೇಟಿ 

3 1d£À À̧ASÉåAiÀÄ ¸ÁAzÀævÉ (2011 d£ÀUÀtw).  
(gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁAzÀævÉ = ¥Àæw ZÀ.Q.«ÄÃ.UÉ 382 d£À) 

¥Àæw ZÀ.Q.«ÄÃ 319 d£À 

4 2§qÀvÀ£À gÉÃSÉAiÀÄ PÉ¼ÀV£À d£À À̧ASÉå. (2011 ಜ್ನಗಣತಿ) 
(gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj = 21.90 %) 

19.60 ±ÉÃPÀqÀ 

5 3¸ÁPÀëgÀvÉ (2011) (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj = 73.00 % ) 75.36 ±ÉÃPÀqÀ 

6 4²±ÀÄ ªÀÄgÀtzÀgÀ (¥Àæw 1,000 fÃªÀAvÀ d£À£ÀUÀ½UÉ)                                                  
(gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj = 33 ¥Àæw 1,000 fÃªÀAvÀ d£À£ÀUÀ½UÉ ) 

1000 ಜೇವಂತ್ ಜ್ನನಗಳಿಗ್ 25  

7 5d£À£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ DAiÀÄÄ: ¥ÀæªÀiÁt   (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj = 69.0 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ)                         69.20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 

8 6ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ ಚ್ಯಂಕವು1(2012) (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ = 0.587)  0.611  

9 7gÁdåzÀ MlÄÖDAvÀjPÀGvÀà£Àß (gÁMDAG) 2019-20 ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¨É̄ ÉUÀ¼À°è (PÉÆÃnUÀ¼À°è) 16,99,115 

10 vÀ¯ÁgÁMDAG (2019-20) 
(gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À°è) 

PÀ£ÁðlPÀ 2,53,444 
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj 1,50,927 

11 vÀ¯ÁgÁMDAG ¹JfDgï  
(2010-11 jAzÀ 2019-20) 

PÀ£ÁðlPÀ 14.95 
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð gÁdåUÀ¼ÀÄ2 - 

12 gÁMDAG ¹JfDgï 
(2010-11jAzÀ 2019-20) 

PÀ£ÁðlPÀ 16.83 
5¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð gÁdåUÀ¼ÀÄ - 

13 8d£À À̧ASÁåªÀÈ¢Þ  
(2010-2020) 

PÀ£ÁðlPÀ 9.70 
6¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð gÁdåUÀ¼ÀÄ - 

B DyðPÀzÀvÁÛA±À 
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ CAQUÀ¼ÀÄ (±ÉÃPÀqÀ) 

 
¹JfDgï£À 

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð gÁdåUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ 
2010-11 

 ರಿಂದ 
2018-19 

2014-15 

ರಿಂದ 
2018-19 

2018-19 

ರಿಂದ 
2019-20 

2010-11 

ರಿಂದ  
2018-19 

2014-15 

ರಿಂದ 
2018-19 

2018-19   

ರಿಂದ   
2019-20^ 

ಅ gÁd¸Àé  ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 13.65 12.71 2.08 13.91 12.19 6.34 

ಆ ¸ÀéAvÀ vÉjUÉ DzÁAiÀÄ 12.21 10.42 2.12 12.23 8.38 5.71 

ಇ vÉjUÉAiÉÄÃvÀg ÀDzÁAiÀÄ 11.19 9.67 23.44 9.17 9.63 13.41 

ಈ MlÄÖ  ªÉZÀÑ 13.87 12.22 4.09 14.45 13.22 5.12 

ಉ §AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ 14.64 12.35 (-)3.86 12.66 15.28 1.16 

ಊ ²PÀëtzÀ ªÉÄÃ°£À gÁd¸Àé ªÉZÀÑ 11.58 9.37 11.81 10.17 6.71 13.21 

ಋ DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ°£À gÁd¸Àé ªÉZÀÑ 15.43 13.23 9.48 17.14 13.42 (-)0.36 

ಎ ¸ÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄdÆj 10.78 10.35 9.51 11.30 8.97 12.46 

ಏ ¦AZÀtÂ 14.14 14.27 9.74 17.82 10.54 21.81 

DPÀgÀ: ºÀtPÁ¸ÀÄ zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ºÀtPÁ À̧Ä ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ. 

                                                           

1 ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ ಚ್ಯಂಕವು ಜೇವಿತಾವಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ತ್ಲಾ ಆದಾಯವನುು ಒಳಗ್ ಂಡಿರುವ ಸಂಯೇಜತ್ 
ಸ ಚ್ಯಂಕವಾಗಿದ್. 

2 «±ÉÃµÀ ¥ÀæªÀUÀðzÀ gÁdåUÀ¼ÉA§ÄzÁV ¥ÀjUÀtÂ À̧¯ÁVgÀÄªÀ 11 gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ (CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±À, C¸ÁìA, 
»ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±À, dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ, ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, «ÄeÉÆÃgÁA, £ÁUÁ¯ÁåAqï, ¹QÌA, wæ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ 
GvÀÛgÁRAqÀ). 
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 ಸಾಮಾನಯ ವಗಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹ್ಗಾರರು, ಭಾರತ್ದ ಲಕ್ೆನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ುು ಮಹಾ ಲಕ್ೆಪರಿಶ್ ೇಧಕರ 
ಕಛ್ೇರಿ, ನವದ್ಹಲಿ ಇವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಯಲಾಗಿದ್. 

^ ೨೦೧೮-೧೯ ರಿಂದ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುು ಮಾಚಿಿ ೨೦೨೦ಕ್ೆ ಕ್ ನ್ಗ್ ಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಕ್ೆಗಳಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್. 
 
¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðPÉÌ À̧A§A¢ü¹zÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ  
(i) £ÀAiÀÄªÉÄÃ¯ÉäöÊ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ (2018-19) - 100 ZÀ.Q.«ÄÃUÉ 39.36 Q.«ÄÃ.  
(ii) MgÀlÄªÉÄÃ¯ÉäöÊ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ (2018-19) - 100 ZÀ.Q.«ÄÃUÉ 0.41 Q.«ÄÃ. 
(iii) «zÀÄå¢ÃPÀgÀtªÁzÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÀ(2018-19) - 99.97.   
(iv) MmÁÖgÉ PÀÈ¶ ¥ÀæzÉÃ±À(2017-18) –119.94 ºÉPÉÖÃgÀÄUÀ¼ÀÄ. 
(v) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ (2019-20gÀ°èzÀÝAvÉ) –62,319. 
(vi) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå - 2,359. 
(vii) ¥Àæw MAzÀÄ ®PÀëd£À ¸ÀASÉåUÉ EgÀÄªÀ ºÁ¹UÉUÀ¼ÀÄ (2018-19)–108. 
 

1. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೇಕ್ಷ್, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ೨೦೧೯-೨೦ 
2. DyðPÀ¸À«ÄÃPÉë (¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ) 2019-20, ಸಂಪುಟ II ¥ÀÄl J 168-169, PÉÆÃµÀÖP À 9.8. 
3. DyðPÀ ¸À«ÄÃPÉë (¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ) 2019-20, ಸಂಪುಟ II¥ÀÄl J 164, PÉÆÃµÀÖP À 9.4. 
4. DyðPÀ¸À«ÄÃPÉë (¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ) 2019-20, ಸಂಪುಟ II ¥ÀÄl J 160, PÉÆÃµÀÖP À 9.1. 

5. DyðPÀ¸À«ÄÃPÉë (¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ) 2019-20, ಸಂಪುಟ II ¥ÀÄl J 160, PÉÆÃµÀÖP À 9.1. 
6. DyðPÀ¸À«ÄÃPÉë (PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ) 2019-20. 
7. gÁMDAGzÀ CAzÁdÄ CAQUÀ¼À£ÀÄß 31 ಜ್ುಲೈ್2020gÀಲಿಲ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟುಲಿಲ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ್É. 
8. ¨sÁgÀvÀ d£ÀUÀtw 2001 (d£À¸ÀASÁå ¥ÀæPÉëÃ¥ÀuÉ 2001-2026, PÉÆÃµÀÖPÀ 14, ¥ÀÄl 104 jAz À115)  

n¥ÀàtÂ: ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ gÁdåUÀ¼À CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÁ¸ÀjAiÀÄ£ÀÄß 16 ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀUÀðzÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ MzÀV¹zÀ 

CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ¯ÁVzÉ– vÉ®AUÁt ¸ÉÃjzÀAvÉ DAzsÀæ¥ÀæzÉÃ±À, ©ºÁgÀ, ಛwÛÃ¸ÀUÀqÀ, 
UÀÄdgÁvï, ºÀjAiÀiÁt, eÁRðAqï, PÀ£ÁðlPÀ, PÉÃgÀ¼À, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±À, ªÀÄºÁgÁµÀÖç, Mr±Á, ¥ÀAeÁ¨ï, 
gÁeÁ¸ÁÜ£À, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, GvÀÛgÀ¥ÀæzÉÃ±À ºÁUÀÆ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À. 
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ಅನುಬಂಧ  1.2 
¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À 

(G É̄èÃR: ಕಿಂಡಿಕೆ 1.೪ ¥ÀÄl: 6) 

 

 

  

ºÀtPÁ¸ÀÄ É̄PÀÌUÀ¼À «£Áå¸À 
gÁdå ºÀtPÁ¸ÀÄ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À°è vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÀÄl-I ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ «ªÀgÀuÁ 
¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÄl-II ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzÀgÀ ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. «£Áå¸ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F PÉ¼ÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 
C®èzÉ ¸ÀA¥ÀÄl-II ««zsÀ C£ÀÄ§AzsÀUÀ¼À°è ¤ÃrgÀÄªÀAvÉ ¥ÀæzsÁ£À ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è ¸ÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀUÀ¼À vÀÄ®£ÁvÀäPÀ ªÉZÀÑ, 
gÁdå¸ÀPÁðgÀ ¤ÃrzÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛDyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÁºÀå ¨ÉA§°vÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃd£Á 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ°£À ªÉZÀÑ, C£ÀÄµÁ×£À KeÉ¤ìUÀ½UÉ PÉÃAzÀæ AiÉÆÃd£Á ªÉÆvÀÛUÀ¼À £ÉÃgÀ ©qÀÄUÀqÉ, ²®ÄÌUÀ¼À ¸ÁgÁA±À, ¤ÃgÁªÀj 
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À DyðPÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ C¥ÀÆtð ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À UÀÄwÛUÉUÀ¼À §zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÉ. 

«ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ 
¸ÀASÉå 

«£Áå¸À 

1 gÁdåzÀ DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
2 ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
3 ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ°è£À ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
4 ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
5 PÀæªÀÄªÀÈ¢ÞAiÀÄ §AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
6 ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Á®UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
7 gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ¸Á®UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
8 ¸ÀPÁðgÀzÀÀ ºÀÆrPÉUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
9 ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃrzÀ SÁvÀjUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
10 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃrzÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖÀÀ. 
11 ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÈvÀ ªÉZÀÑUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
12 gÁd¸Àé ¯ÉPÀÌªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ªÉZÀÑzÀ DPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀéAiÀÄUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
13 ¸ÀAavÀ ¤¢ü, ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À°è£À ²®ÄÌ «ªÀgÀUÀ¼À ¸ÁgÁA±À. 
14 M¼À²Ã¶ðPÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀªÀgÉUÉ gÁd¸Àé ªÀÄvÀÄÛ §AqÀªÁ¼À dªÉÄUÀ¼À ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
15 M¼À²Ã¶ðPÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ gÁd¸Àé ªÉZÀÑUÀ¼À ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
16 M¼À²Ã¶ðPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À²Ãರ್ಷಿಕ್ಗಳ ºÀAvÀzÀ §AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 

17 ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
18 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃrgÀÄªÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
19 ¸ÀPÁðgÀzÀÀ ºÀÆrPÉUÀ¼À ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
20 ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃrzÀ SÁvÀjUÀ¼À ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
21 ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉPÀÌ ªÀ»ªÁlÄUÀ¼À ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
22 «ÄÃ¸À°lÖ ¤¢üUÀ¼À°è£À ²®ÄÌUÀ¼À ¸À«ªÀgÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ. 
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ಅನುಬಂಧ 1.3 
31 ªÀiÁZïð 2020gÀ°èzÀÝAvÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹Üw 

(G É̄èÃR: PÀArPÉ 1.7 ; ¥ÀÄl 9)  
(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 

31.03.2019 
gÀAzÀÄEzÀÝAvÉ 

 dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ  31.03.2020 
gÀAzÀÄEzÀÝAvÉ 

1,79,309.31  DAvÀjPÀIÄt  2,20,336.92 

 1,57,889.80  §rØ̧ À»vÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 2,00,389.03  

 0.64  §rØgÀ»vÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 0.86  

 105.14  ̈ sÁgÀwÃAiÀÄ fÃªÀ «ªÀiÁ ¤UÀªÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 72.50  

 4,325.13  EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 4,513.85  

 16,988.60 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ j¸Àªïð ¨ÁåAQ¤AzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ G½vÁAiÀÄ ¤¢üUÉ PÉÆlÖ «±ÉÃµÀ 
¨sÀzÀævÉUÀ¼ÀÄ 

15,360.68  

14,657.49  PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ   13,908.50 

 0.07 1984-85£ÉÃ ¸Á°£À »A¢£À ªÀµÀðzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 0.07  

 40.37 AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 35.33  

 11,241.18 gÁdåAiÉÆÃd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÁV ¸Á®UÀ¼ÀÄ 9,820.72  

 6.56 PÉÃAzÀæAiÉÆÃd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÁV ¸Á®UÀ¼ÀÄ 7.89  

 (-)18.25 PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÁV ¸Á®UÀ¼ÀÄ (-)18.25  

 3,387.56 EvÀgÉ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 4,062.74  

80.00  ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü  80.00 

31,023.42  ¸ÀtÚ G½vÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨sÀ«µÀå ¤¢üUÀ¼ÀÄ EvÁå¢  35,179.15 

32,871.47  «ÄÃ À̧®Ä ¤¢üUÀ¼ÀÄ  37,599.04 

28,385.41  oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ  31,559.22 

6,660.36  CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQÃtð ²®ÄÌUÀ¼ÀÄ  5,296.95 

2,92,987.46  MlÄÖ  3,43,959.78 

  D¹ÛUÀ¼ÀÄ   

2,70,269.76  ¹ÜgÀ D¹ÛUÀ¼À ªÉÄÃ°£À MlÄÖ §AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ  3,05,798.20 

 66,518.28 PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ, ¤UÀªÀÄUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À µÉÃgÀÄUÀ¼À°è ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ 67,816.71  

 2,03,751.48 EvÀgÉ §AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ 2,37,981.49  

24,980.59  ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ  28,847.23 

 2,981.08 «zÀÄåvïZÀÒQÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÁV ¸Á®UÀ¼ÀÄ 5,336.90  

 21,913.40 EvÀgÉ C©üªÀÈ¢Þ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 23,424.71  

 86.11 ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÉ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQÃtð ¸Á®UÀ¼ÀÄ 85.62  

690.50  EgÀ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ  1,037.95 

6.94  EvÀgÉ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ  6.94 

22,003.87  £ÀUÀzÀÄ  34,463.13 

 --- ReÁ£ÉUÀ¼À°è£À £ÀUÀzÀÄ ---  

 3.96 SÁAiÀÄA ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ E¯ÁSÁ £ÀUÀzÀÄ ²®ÄÌ 4.27  

 989.96 j¸Àªïð ¨ÁåAPï oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 1,659.20  

 0.01 gÀªÁ£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ EgÀ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ 0.01  

 5,139.28 £ÀUÀzÀÄ ²®ÄÌ ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ 13,634.21  

 15,870.66 «ÄÃ¸À®Ä ¤¢üUÀ½AzÀ ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ 19,165.44  

(-)24,964.20  ಒಟ್ುು  (-)26,193.67 

 (-)24,294.39 ¸ÀAavÀ ºÉZÀÑ¼À (-)24,964.21  

 (-)678.81 gÁd¸Àé ºÉZÀÑ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼É¬Äj (-)1,185.39  

 --- EvÀgÉ ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼É¬Äj ---  

 (+)9.00 §AqÀªÁ¼À ¹éÃPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼É¬Äj (-)44.07*  

2,92,987.46  ¸ÀPÁðj É̄PÀÌUÀ¼À ªÉÄÃ°£À ºÉZÀÑ¼À  3,43,959.78 

*¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw DzÀ ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ `1.00PÉÆÃn ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÆvÀÛ vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ 
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ಅನುಬಿಂಧ-೨.೧ 
ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ುು ಬಟವಾಡಗೆಳ ಸಾರಾಿಂಶ 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೨.2 ; ಪುಟ 19) 

(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 
¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ §lªÁqÉUÀ¼ÀÄ 

2018-19  2019-20 2018-19  2019-20 

¨sÁUÀ J: 2019-20ನೆೀ ¸Á°£À dªÉÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÁgÁA±À 

¨sÁUÀ– J: gÁd À̧é 

1,64,978.66 I. gÁd¸Àé dªÉÄUÀ¼ÀÄ 1,75,442.79 1,64,299.85 I. gÁd¸Àé ªÉZÀÑ ꜛꜛ 1,74,257.40# 

96,829.71 vÉjUÉ gÁd¸Àéꜛꜛ 1,02,362.79 42,655.05 ¸ÁªÀiÁ£Àå  ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 48,823.84 

6,772.87 vÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀ gÁd À̧éꜛꜛ 7,681.47  ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 

35,894.83 PÉÃAzÀæzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
À̧ÄAPÀUÀ¼À°è gÁdåzÀ ¥Á®Ä 

30,919.00 23,424.22 ²PÀët, QæÃqÉ, PÀ É̄ ªÀÄvÀÄÛ À̧A À̧Ìøw 26,517.81 

25,481.25 PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ À̧ÌøvÀ 
AiÉÆÃd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÁV 
C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

34,479.53 8,369.26 DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt 8,338.53 

10,393.44 PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ À̧ÌøvÀ AiÉÆÃd£Á 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 

12,213.55 8,610.97 ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ £ÉÊªÀÄð®å, ªÀ À̧w, ªÀÄvÀÄÛ 
£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 

7,132.91 

3,373.89 ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ 
C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

4,672.91 181.63 ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ 148.12 

11,713.92 EvÀgÉ ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ 
gÁdåUÀ½UÉC£ÀÄzÁ£À 

17,593.07 8,487.81 ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
EvÀgÉ »AzÀÄ½zÀ ವಗಿಗಳು ಮತ್ುು ಅಲಪ 
ಸಂಖ್ಾಯತ್ರು 

7,167.25 

   519.87 PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄ ÛPÁ«ÄðPÀ PÀ¯Áåt 525.01 

   18,186.34 À̧ªÀiÁd PÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÀvÉ 16,327.50 

   154.25 EvÀgÉ 215.68 

   67,934.35 MlÄÖ  ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 66,372.81 

    DyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 

   20,304.58 PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ 

21,668.56 

   7,001.37 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 7,276.64 

   306.16 «±ÉÃµÀ ¥ÀæzÉÃ±À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 226.42 

   2,059.35 ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁºÀ ¤AiÀÄAvÀæt 2,103.15 

   10,061.40 EAzsÀ£À 12,264.40 

   1,486.30 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ R¤dUÀ¼ÀÄ 1,473.35 

   3,695.73 ¸ÁjUÉ 3,566.77 

   84.65 «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj À̧gÀ 65.54 

   3,285.61 ¸ÁªÀiÁ£Àå DyðPÀ Ȩ́ÃªÉUÀ¼ÀÄ 3,991.21 

   48,285.14 MlÄÖ DyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 52,636.04 

   5,425.31 ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ 6,424.71 

   678.81 II gÁd¸Àé ºÉZÀÑ¼À s̈ÁUÀ ‘©’ UÉ 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹zÀÄÝ 

1,185.39 

1,64,978.66  1,75,442.79 1,64,978.66 MlÄÖ 1,75,442.79 

¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ §lªÁqÉUÀ¼ÀÄ 

2018-19  2019-20 2018-19  2019-20 

s̈ÁUÀ-© : §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 

26,184.05 II.SÁAiÀÄA ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ 
²°Ì£À ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
«ÄÃ¸À°lÖ ¤¢üUÀ½AzÀ 
ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉDgÀA©üPÀ 
£ÀUÀzÀÄ ²®ÄÌ 

22,003.87    

(-) 5.51 III. EvÀgÉ §AqÀªÁ¼À dªÉÄUÀ¼ÀÄ 45.07 34,659.32  III.  §AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ 35,529.44* 
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¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ §lªÁqÉUÀ¼ÀÄ 
2018-19  2019-20 2018-19  2019-20 

   827.41 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 778.92 

    ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ  

   1,107.31 ²PÀët, QæÃqÉ, PÀ É̄ ªÀÄvÀÄÛ À̧A À̧Ìøw 1,203.17 

   1,107.97 DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛPÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt 821.96 

   4,023.85 ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ, £ÉÊªÀÄð®å, ªÀ À̧w ªÀÄvÀÄÛ 
£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 

4,244.78 

   45.19 ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ 3.89 

   3,422.37 ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀEvÀgÉ 
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀಳು ಮತ್ುು 
ಅಲಪಸಂಖ್ಾಯತ್ರು 

2,783.45 

   66.44 À̧ªÀiÁdPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÀ DºÁgÀ 75.07 

   20.42 EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 59.49 

   9,793.56 MlÄÖ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 9,191.81 

    ಆರ್ಥಿಕ್ಸೆೇವೆಗಳು 
   214.52 PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ 
321.16 

   66.82 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 64.80 

   1,162.89 «±ÉÃµÀ ¥ÀæzÉÃ±À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 1,190.16 

   12,095.67 ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁºÀ ¤AiÀÄAvÀæt 13,342.73 

   627.85 EAzsÀ£À 858.35 

   616.14 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ R¤dUÀ¼ÀÄ 450.35 

   8,858.80 ¸ÁjUÉ 8,896.81 

   395.66 ಸಾಮಾನಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ೇವ್ಗಳು 434.35 

   24,038.35 ಒಟುು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ೇವಗ್ಳು 25,558.71 

31.23 IV. ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À 
ªÀ¸ÀÆ¯ÁwUÀ¼ÀÄ  

202.44 4,487.22 IV.  ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 4,069.08 

14.74 «zÀÄåZÀÒQÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ 144.18 1,500.00 «zÀÄåZÀÒQÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ 2,500.00 

3.87 À̧PÁðj £ËPÀgÀjAzÀ 5.14 11.08 À̧PÁðj £ËPÀgÀjUÉ 6.04 

12.62 EvÀgÀjAzÀ 53.12 2,976.14 EvÀgÀjUÉ 1,563.04 

41,914.06 V.  ¸ÁªÀðd¤PÀIÄt dªÉÄUÀ¼ÀÄ 50,459.01 11,082.62 V.   ¸ÁªÀðd¤PÀIÄt ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw 10,180.39 

40,469.67 CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛNªÀgï qÁæ¥sïÖUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ DAvÀjPÀ IÄt 

49,473.26 9,741.03 CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
NªÀgï qÁæ¥sïÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ 
DAvÀjPÀ IÄt 

8,445.65 

--- ¨sÁgÀwÃAiÀÄ j À̧ªïð ¨ÁåAQ¤AzÀ 
CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 

310.49  

-- 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ j À̧ªïð ¨ÁåAQ¤AzÀ 
CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 

310.49 

1,444.39 PÉÃAzÀæ À̧PÁðgÀ¢AzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 

675.26 1,341.59 PÉÃAzÀæ À̧PÁðgÀ¢AzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw 

1,424.25 

--- VI. ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü 
(¥ÀÄ£À s̈Àðwð) 

---  

--- 

VI.  ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü («vÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ) --- 

2,37,759.98 VII. ¸ÁªÀðd¤PÀ É̄PÀÌ dªÉÄUÀ¼ÀÄ 2,55,637.80 2,34,329.59 VII.  ¸ÁªÀðd¤PÀ É̄PÀÌ «vÀgÀuÉUÀ¼ÀÄs 2,45,291.54 

7,135.54 À̧tÚ G½vÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¨sÀ«µÀå ¤¢üUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ 

8,330.44 3,843.25 À̧tÚ G½vÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀå 
¤¢üUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ 

4,174.71 

4,547.07 «ÄÃ¸À®Ä ¤¢üUÀ¼ÀÄ 9,125.73 1,350.22 «ÄÃ¸À®Ä ¤¢üUÀ¼ÀÄ 4,398.15 

57,756.86 oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 60,642.69 54,689.35 oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 57,468.88 

1,68,284.37 CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ À̧AQÃtðUÀ¼ÀÄ 1,77,492.99 1,74,371.32 CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ À̧AQÃtðUÀ¼ÀÄ 1,78,856.40 

36.14 EgÀ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ 45.95 75.45 EgÀ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ 393.40 

678.81 VIII. gÁd¸ÀéC¢üPÀ s̈ÁUÀ ‘J’ 
¬ÄAzÀvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÄÝ 

1,185.39 22,003.87 VIII. CAwªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ²®ÄÌ 
(31.03.2020) 

34,463.13 
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¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ §lªÁqÉUÀ¼ÀÄ 
2018-19  2019-20 2018-19  2019-20 

   0.01 ReÁ£ÉUÀ¼À°è£À £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À̧Ü½ÃAiÀÄ 
EgÀ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ 

0.01 

   989.96 j À̧ªïð ¨ÁåAQ£À°è£À oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 1,659.20 

   3.96 SÁAiÀÄA ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ Ȩ́ÃjzÀAvÉ 
E¯ÁSÁ £ÀUÀzÀÄ ²®ÄÌ 

4.27 

   5,139.28 £ÀUÀzÀÄ ²®ÄÌ ºÀÆrPÉ 13,634.21 

   15,870.66 GzÉÝÃ²vÀ ¤¢üUÀ½AzÀ ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ 19,165.44 

3,06,562.62 MlÄÖ 3,29,844.07 3,06,562.62 MlÄÖ 3,29,844.07 

#««zsÀ Ȩ́ÃªÁ ²Ã¶ðPÉUÀ¼Àr DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ ºÉÆgÀV£À ¸Á® ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ §rØ ¥ÁªÀwAiÀÄ£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArzÉ.  `1,383.75 PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß «±ÉÃµÀ GzÉÝÃ±À ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸Á®ªÀ£ÁßV ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.  ¸ÁªÀiÁ£Àå 
Ȩ́ÃªÉUÀ¼ÀÄ (``0.41 PÉÆÃn), ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (` 78.16PÉÆÃn) ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (`1,305.18 PÉÆÃn). 

*DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ ºÉÆgÀV£À ¸Á®UÀ½AzÁzÀ `1,೧೯೪.೨೩ PÉÆÃnUÀ¼À ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 
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ಅನುಬಿಂಧ-೨.2 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಹಣಕಾಸ್ನ ಕಾಲಸರಣಿ ದತಾುಿಂಶಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೨.೨, ೨.೪.೩, ೨.೭.೧.; ಪುಟ 19, 24, 64, 65) 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಭಾಗ-ಎ:ಸ್ವೇಕ್ೃತಿಗಳು 
1. gÁd À̧é ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 1,18,817 1,33,214 1,47,000 1,64,979 1,75,443 

ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ 14.09 12.12 10.35 12.23 6.34 

(i)  vÉjUÉ DzÁAiÀÄ 75,550(64) 82,956(62) 87,130(59) 96,830(59) 1,02,363(58) 

    ªÀÈ¢ÞAiÀÄ zÀgÀ 7.65 9.80 5.03 11.13 5.71 
gÁdå¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÁ vÉjUÉ - - 24,182(28) 41,956(43) 42,147(41) 
PÀÈ¶ DzÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ°£À vÉjUÉ 12(-) 1(-) 15(-) - 1(-) 
ªÀiÁgÁl, ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ°£À vÉjUÉ 40,449(53) 46,105(56) 25,093(29) 14,003(15) 16,424(16) 
gÁdå C§PÁj 15,333(20) 16,484(20) 17,949(21) 19,944(21) 21,584(21) 
ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ°£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ 5,001(7) 5,594(7) 6,209(7) 6,568(7) 6,763(7) 
ªÀÄÄzÁæAPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÀtÂ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ 8,215(11) 7,806(9) 9,024(10) 10,775(11) 11,308(11) 
s̈ÀÆPÀAzÁAiÀÄ 181(-) 209(-) 195(-) 144(-) 203(-) 

¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ªÉÄÃ°£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ 3,125(4) 3,306(4) 1,279(1) 28(-) 65(-) 
«zÀÄåZÀÒQÛ ¸ÀÄAPÀzÀ ªÉÄÃ°£À vÉjUÉ 1,170(2) 1,451(2) 1,485(2) 2,334(2) 2,693(3) 
EvÀgÉ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Rað£À ªÉÄÃ É̄ 840(1) 901(1) 964(1) 1,057(1) 1,140(1) 
EvÀgÉ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ- À̧gÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Ȩ́ÃªÉUÀ¼À 
ªÉÄÃ É̄ 

1,224(2) 1,099(1) 736(1) 21(-) 34(-) 

(ii) vÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀ DzÁAiÀÄ 5,355(4) 5,795(4) 6,477(4) 6,773(4) 7,681(4) 

    ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ 14.23 8.22 11.77 4.57 13.41 
§rØ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 1,293 1,200 1,178 1,112 895 
r«qÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á s̈ÁA±À 69 83 79 38 54 
PÀ©âuÉÃvÀgÀUÀtÂUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ 
É̄ÆÃºÀUÀ¼À PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ 

2,004 2,419 2,747 3,027 3,629 

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ 
DgÉÆÃUÀå 

261 153 364 330 599 

EvÀgÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 269 131 271 253 305 
CgÀtå ¥ÀæzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfÃ«UÀ¼ÀÄ 168 292 314 309 267 
²PÀët, QæÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA À̧Ìøw 160 193 176 200 183 
¥ÉÆ°Ã¸ï 172 176 253 241 308 
gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃvÀÄªÉUÀ¼ÀÄ 56 62 103 105 71 
EvÀgÉvÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 903 1,086 992 1,158 1,370 

(iii) PÉÃAzÀævÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À°è£À 
gÁdåzÀ ¥Á®Ä 

23,983(20) 28,760(22) 31,752(22) 35,895(22) 30,919(18) 

     ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ 63.66 19.92 10.40 13.05 (-)13.86 

(iv) s̈ÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ 
     À̧ºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

13,929(12) 15,703(12) 21,641(15) 25,481(15) 34,480(20) 

     ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ (-)4.73 12.74 37.81 17.74 35.32 
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 5,548 7,045 - - - 
gÁdå AiÉÆÃd£ÉUÉ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 8,105 8,102 - - - 
PÉÃAzÀæ  AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 139 116 - - - 
PÉÃAzÀæ  ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ 
C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

137 440 11,617 10,393 12,214 

EvÀgÉ ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ gÁdåUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À - - 7,316 11,714 17,593 
ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ - - 2,708 3,374 4,673 

2. §AqÀªÁ¼À ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ      

(i) EvÀgÉ §AqÀªÁ¼À ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 352 27 4 (-)6 45 

(ii)  ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÆ¯Áw 60 100 137 31 203 

(iii) ¸ÁªÀðd¤PÀIÄt ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 21,072 31,156 25,122 41,914 50,459 

ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಋಣದ ರ್ೃದ್ಧಿಯದರ/ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು (-)3.67 47.85 (-)19.37 66.84 20.39 

DAvÀjPÀIÄt (CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
NªÀgïqÁæ¥sïÖ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) 

19,801(94) 29,238(94) 23,179(92) 40,470(97) 49,473(98) 
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CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NªÀgïqÁæ¥sïÖUÀ¼À 
¤ªÀé¼À ªÀ»ªÁlÄ 

--- --- --- --- 310(1) 

s̈ÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 

1,271(6) 1,918(6) 1,943(8) 1,444(3) 675(1) 

3. MlÄÖgÁd¸Àé ªÀÄvÀÄÛ IÄuÉÃvÀgÀ 
  §AqÀªÁ¼À dªÉÄUÀ¼ÀÄ (1+2(i)+2(ii)) 

1,19,229 1,33,341 1,47,141 1,65,004 1,75,691 

4. À̧AavÀ ¤¢üAiÀÄ MlÄÖ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ (3+2(iii)) 1,40,301 1,64,497 1,72,263 2,06,919 2,26,150 

5.  ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ --- --- --- --- --- 

6.  ¸ÁªÀðd¤PÀ É̄PÀÌ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 1,60,519 1,79,318 2,00,615 2,37,760 2,55,638 

7. gÁdåzÀ MlÄÖ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ (4+5+6) 3,00,820 3,43,815 3,72,878 4,44,679 4,81,787 

s̈ÁUÀ ©- ªÉZÀÑ/§lªÁqÉ 

8. gÁd¸Àé ªÉZÀÑ 1,17,028 1,31,921 1,42,482 1,64,300 1,74,258 

 ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ 12.95 12.73 8.01 15.31 6.06 
AiÉÆÃd£É 40,009(34) 47,962(36) - - - 
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ 77,019(66) 83,959(64) - - - 
¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (§rØ 
¥ÁªÀwUÀ¼À£ÉÆß¼À UÉÆAqÀÄ) 

30,799(26) 31,265(24) 34,484(24) 42,655(26) 48,824(28) 

¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 46,307(40) 54,549(41) 58,652(41) 67,935(41) 66,373(38) 
DyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 33,846(29) 40,421(31) 42,856(30) 48,285(29) 52,636(30) 
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAwUÉUÀ¼ÀÄ 6,076(5) 5,686(4) 6,490(5) 5,425(4) 6,425(4) 

9. §AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ 20,713 28,150 30,667 34,659 35,530 

AiÉÆÃd£É 20,316(98) 27,684(98) - - - 
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ 397(2) 466(2) - - - 
¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 991(5) 1,060(4) 977(3) 827(2) 779(2) 

¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 5,314(26) 6,897(24) 8,677(28) 9,794(28) 9,192(26) 
DyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 14,408(69) 20,193(72) 21,013(69) 24,038(70) 25,559(72) 

10. ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ 657 1,934 5,093 4,487 4,069 

AiÉÆÃd£É 558 1,929 - - - 
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ 99 5 - - - 
¸ÁªÀiÁ£Àå Ȩ́ÃªÉUÀ¼ÀÄ --- --- --- --- --- 
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 327 1,674 1,178 2,441 1,061 
DyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 239 254 3,910 2,035 3,002 
EvÀgÉ ¸Á®UÀ¼ÀÄ 91 6 5 11 6 

11.MlÄÖ§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ (9+10) 21,370 30,084 35,760 39,146 39,599 

 ªÀÈ¢ÞAiÀÄ zÀgÀ 5.80 40.78 18.87 9.47 1.15 

12. MlÄÖ ªÉZÀÑ (8+9+10) 1,38,398 1,62,005 1,78,242 2,03,446 2,13,857 

ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ 11.78 17.06 10.02 14.14 5.11 

13. ¸ÁªÀðd¤PÀIÄtzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ 4,110 7,420 8,269 11,083 10,180 

DAvÀjPÀIÄt (CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
NªÀgïqÁæ¥sïÖ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) 

3,161(77) 6,294(85) 7,087(80) 9,741(88) 8,446(83) 

CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  
NªÀgïqÁæ¥sïÖUÀ¼Àr ¤ªÀé¼À ªÀ»ªÁlÄ 

--- --- --- --- 310(3) 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 949(23) 1,126(15) 1,182(14) 1,342(12) 1,424(14) 

14. ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üUÉ «¤AiÉÆÃUÀ --- --- --- --- --- 

15. À̧AavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ MlÄÖ §lªÁqÉ (12+13+14) 1,42,508 1,69,425 1,86,511 2,14,528 2,24,037 

16.¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü §lªÁqÉUÀ¼ÀÄ --- --- --- --- --- 

17. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉPÀÌ §lªÁqÉUÀ¼ÀÄ 1,55,095 1,67,154 1,94,537 2,34,330 2,45,292 

18.gÁdåz MlÄÖ §lªÁqÉUÀ¼ÀÄ 
(15+16+17) 

2,97,603 3,36,579 3,81,048 4,48,858 4,69,329 

s̈ÁUÀ ¹-PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ/ºÉZÀÑ¼ÀUÀ¼ÀÄ 

19.gÁd À̧é PÉÆgÀvÉ(-)/gÁd¸Àé ºÉZÀÑ¼À (+) (1-8) 1,789 1,293 4,518 679 1,185 

20. «wÛÃAiÀÄ PÉÆgÀvÉ (3-12) 19,169 28,664 31,101 38,442 38,166 

21.¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆgÀvÉ (20-22) 7,826 15,814 16,128 21,828 18,263 
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¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÉZÀÑ¼À (22-20) --- --- ---- --- --- 

s̈ÁUÀ r- EvÀgÉ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼ÀÄ 

22.   §rØ ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ (gÁd¸Àé ªÉZÀÑzÀ°è ¸ÉÃjzÉ) 11,343 12,850 14,973 16,614 19,903# 

23. À̧Ü½ÃAiÀÄ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ 40,021 44,499 47,096 50,603 54,603 

24. CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ/NªÀgï qÁæ¥sïÖ (ಪಡೆದ 
ದ್ಧನಗಳು) 

     

CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ (ಪಡೆದದಿನಗಳು) --- --- --- --- 2 

 NªÀgïqÁæ¥sïÖ ಪಡೆದ ದ್ಧನಗಳು --- --- --- --- --- 

25. CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
NªÀgïqÁæ¥sïÖ ªÉÄÃ°£À §rØ 

--- --- --- --- 0.05 

26. gÁdåzÀ MlÄÖ DAvÀjPÀ GvÀà£Àß*(gÁMDAG) 10,45,168 12,09,136 13,57,579 15,44,399 16,99,115 

27. ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ 14.36 15.69 12.28 13.76 10.02 

28. ¨ÁQ EgÀÄªÀ «wÛÃAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ (DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ 
ºÉÆgÀV£À ¸Á®UÀ¼ÀÄ Ȩ́ÃjzÀAvÉ) 

1,83,322 2,21,319 2,46,231 2,85,238 3,37,520 

29. ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ 11.59 20.73 11.26 15.84 18.33 

30. ¨ÁQ EgÀÄªÀ SÁvÀjUÀ¼ÀÄ  
(§rØ ¸ÉÃjzÀAvÉ) (ªÀµÁðAvÀå) 

13,324 15,392 18,416 24,091 26,830 

31. SÁvÀj ¤ÃrzÀUÀjµÀ× ªÉÆvÀÛ (ªÀµÁðAvÀå) 18,358 21,115 24,025 30,719 35,694 

32. C¥ÀÆtð PÁªÀÄUÁjUÀ¼À À̧ASÉå 346 341 236 881 978 

33. C¥ÀÆtð PÁªÀÄUÁjUÀ¼À°è 
vÉÆqÀV¹gÀÄªÀ §AqÀªÁ¼À 

1,495 2,027 967 3,128 4,359 

s̈ÁUÀ E-«wÛÃAiÀÄDgÉÆÃUÀå ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 

I ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸ÀAUÀæºÀ 
gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ/gÁMDAG 11.37 11.02 10.83 10.68 10.33 
¸ÀéAvÀ vÉjUÉ gÁd¸Àé/gÁMDAG 7.23 6.86 6.42 6.27 6.02 
¸ÀéAvÀ vÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀ gÁd¸Àé/gÁMDAG 0.51 0.48 0.48 0.44 0.45 
PÉÃAzÀæ ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼ÀÄ/gÁMDAG 3.63 3.68 3.93 3.97 3.85 
vÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀgÁd¸Àé/gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 4.51 4.35 4.41 4.11 4.38 
¸ÀéAvÀ vÉjUÉ gÁdåzÀ ªÀÈ¢ÞAiÀÄzÀgÀ 8.06 9.70 5.47 10.68 6.22 

II ªÉZÀÑ  ¤ªÀðºÀuÉ 
MlÄÖ ªÉZÀÑ/gÁMDAG 13.24 13.40 13.13 13.17 12.59 
gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ/MlÄÖ  ªÉZÀÑ 85.85 82.23 82.47 81.09 82.04 
gÁd¸Àé ªÉZÀÑ/MlÄÖ ªÉZÀÑ 84.56 81.43 79.94 80.76 81.48 
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À ªÉÄÃ°£À ªÉZÀÑ/MlÄÖ ªÉZÀÑ 37.54 38.96 38.43 39.41 35.83 
DyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À ªÉÄÃ°£À ªÉZÀÑ/MlÄÖ ªÉZÀÑ 35.04 37.57 38.03 36.55 37.97 
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ/MlÄÖ ªÉZÀÑ 15.44 18.57 20.07 19.24 18.52 
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛDyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À ªÉÄÃ°£À §AqÀªÁ¼À 
ªÉZÀÑ/MlÄÖ ªÉZÀÑ 

14.66 17.91 19.51 18.83 18.15 

III«wÛÃAiÀÄ C¸ÀªÀÄvÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ 

gÁd¸Àé ºÉZÀÑಳ (PÉÆgÀತೆ)/gÁMDAG 0.17 0.11 0.33 0.04 0.07 

«wÛÃAiÀÄ PÉÆgÀvÉ/gÁMDAG 1.83 2.37 2.29 2.49 2.25 
¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆgÀvÉ(ºÉZÀÑ¼À)/gÁMDAG 0.75 1.31 1.19 1.41 1.07 
¥ÁæxÀ«ÄPÀ gÁd¸Àé ²®ÄÌ (PÉÆÃngÀÆ UÀ¼À°è) 13,132 14,143 19,491 17,293 21,088    
gÁd¸ÀéPÉÆgÀvÉ/«wÛÃAiÀÄ  PÉÆgÀvÉ 1.26 1.17 1.44 1.12 1.24 

IV«wÛÃAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ 
«wÛÃAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ (DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ ºÉÆgÀV£À 
¸Á®UÀ¼ÀÄ Ȩ́ÃjzÀAvÉ)/gÁdåzÀ MlÄÖ DAvÀjPÀGvÀà£Àß 

17.54 18.30 18.14 18.47 19.86 

«wÛÃAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ/gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 154.29 166.14 167.50 172.89 192.38 
«wÛÃAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ/¸ÀéAvÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 226.59 249.37 263.05 275.32 306.71 
EvÀgÉ «wÛÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀå  ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 
ºÀÆrPÉUÀ¼À ªÉÄÃ°£À ¥Àæw¥sÀ® (` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 69.40 82.50 78.83 38.30 53.64 

ºÀtPÁ¸ÀÄ D¹ÛUÀ¼ÀÄ/dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ 1.09 1.08 1.10 1.00 1.00 
gÁd¸Àé ¥ÀèªÀ£ÀvÉ** ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 
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gÁMDAG 0.98 0.77 0.84 0.89 0.63 
gÁdåzÀ ¸ÀéAvÀvÉjUÉ 1.84 1.24 2.06 1.10 1.11 
gÁMDAGPÉÌ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdåzÀ ¸ÀéAvÀvÉjUÉAiÀÄ 
¥ÀèªÀ£ÀvÉ 

0.53 0.62 0.41 0.81 0.57 

MlÄÖ ªÉZÀÑzÀ ¥ÀèªÀ£ÀvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 
gÁMDAG 0.82 1.09 0.82 1.03 0.52 
gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 0.84 1.41 0.97 1.16 0.82 
gÁd¸Àé ªÉZÀÑzÀ ¥ÀèªÀ£ÀvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 
gÁMDAG 0.90 0.81 0.65 1.11 0.60 
gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 0.92 1.05 0.10 2.53 0.96 
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑzÀ ¥ÀèªÀ£ÀvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 
gÁMDAG 0.40 2.60 1.54 0.69 0.12 
gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 0.41 3.36 1.82 0.77 0.18 
«wÛÃAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À ¥ÀèªÀ£ÀvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 
gÁMDAG 0.81 1.32 0.92 1.15 1.83 
gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ 0.82 1.71 1.09 1.30 2.89 
¸ÀéAvÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1.44 2.14 2.06 1.48 2.95 

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸುಲಕ್ೆಗಳು 
DªÀgÀtzÀ°ègÀÄªÀ CAQUÀ¼ÀÄ ±ÀvÁA±ÀªÀ£ÀÄß (¥ÀÆuÁðAPÀUÉÆ½¹zÉ) ¥Àæw G¥À²Ã¶ðPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 
¸ÀÆa¹zÉ. 

#««zsÀ ¸ÉÃªÁ ²Ã¶ðPÉUÀ¼Àr DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ ºÉÆgÀV£À ¸Á® ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ §rØ 
¥ÁªÀwAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.  `1,383.75 PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß «±ÉÃµÀ GzÉÝÃ±À ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸Á®ªÀ£ÁßV 
¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.  ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (``0.41PÉÆÃn), ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (`78.16PÉÆÃn) ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ 
¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (`1,305.18PÉÆÃn). 
*ಹಿಂದ್ಧನ ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನಾ ರ್ರದ್ಧಗಳಲ್ಲಲ ತೆ ೀರಸ್ರುರ್ gÁMDAGದ ಅಿಂಕಿಗಳು 2015-16 

(`10,45,182ಕ ್ೇಟಿ), 2016-17(`11,55,912 ಕ ್ೇಟಿ), 2017-18 (`13,25,443 ಕ ್ೇಟಿ) ಮತ್ುು 2018-19 

(`14,08,112 ಕ್ ೇಟಿ). 

**¥ÀèªÀ£ÀvÉAiÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ ªÀÄÆ® C¹ÜgÀvÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «wÛÃAiÀÄ ªÀåvÀåAiÀÄzÀ 
¹Üw¸ÁÜ¥ÀPÀvÀéªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ gÁd¸Àé ¥ÀèªÀ£ÀvÉAiÀÄÄ 
0.4gÀ°èzÉ JAzÀgÉ gÁdåzÀ MlÄÖ DAvÀjPÀ GvÀà£ÀßªÀÅ ±ÉÃPÀqÀ MAzÀgÀµÀÄÖ ºÉZÁÑzÀ°è gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 
0.4 CAPÀUÀ¼ÀÀµÀÄÖ ºÉZÀÄÑvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 
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ಅನುಬಿಂಧ-೨.೩ 
ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಹಾಯಧನಗಳ ಪಾಲು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೨.೫.೨.೭; ಪುಟ 42) 

(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 
E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 C©ü¥ÁæAiÀÄ 

«zÀÄåZÀÒQÛ 
 

8,693 8,647 7,957 7,593 9,110 EzÀÄ ¨sÁUÀåeÉÆåÃw ªÀÄvÀÄÛ PÀÄnÃgÀeÉÆåÃw 
§¼ÀPÉzÁgÀjUÉ L¦ ¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä 
«zÀÄåZÀÒQÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀA¥À¤UÀ½UÉ 
¤ÃrzÀ DyðPÀ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArzÉ. EzÀÄ `2,758 PÉÆÃnUÀ¼À 
¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ 
CzÀgÀ° è̀ 2,321 PÉÆÃnUÀ¼ÀÄ «zÀÄåZÀÒQÛ 
¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀPÉÌ 
¥ÀæwAiÀiÁV G½¹PÉÆArzÀÝ vÉjUÉ ¨ÁQUÉ 
¸ÀA§A¢ü¹zÉ. 

DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ 
¸ÀgÀ§gÁdÄ 

2,196 1,854 1,917 2,404 2,692 §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PÉ¼ÀVgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°gÀÄªÀ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ C£Àß¨sÁUÀåzÀ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆArzÉ 

PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ 

31 1,335 1,455 2,336 2,254 PÀÈ¶, «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ, CgÀtÂåÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀ£ÀåfÃ« ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÉqÉV£À 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ 

¸ÀºÀPÁgÀ 765 818 778 777 1,074 C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rØAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀAvÉ 
¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ ¸Á®UÀ¼À ªÀÄ£ÁßªÀ£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ 

¸ÁjUÉ 
 

749 799 757 820 728 F ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀÅ «zÁåyðUÀ½UÉ 
¸ÁévÀAvÀæå ºÉÆÃgÁlUÁgÀjUÉ «±ÉÃμÀ 
ZÉÃvÀ£ÀjUÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀjUÉ ¤ÃrzÀ 
¥ÀæAiÀiÁtzÀgÀ jAiÀiÁ¬ÄwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ.  
EzÀÄ, «zÁåyðUÀ½UÉ «vÀj¹zÀ GavÀ 
§¸ï¥Á¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÁV 
vÉÆÃj¹zÀ ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄUÀ½AzÀ 
§gÀ¨ÉÃQzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À 
vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀ 
`174.86 PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

ªÀ¸Àw 223  402 362 459 943 ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀÅ D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 
PÀqÉVvÀÄÛ. 

EvÀgÉ 492 532 922 1,011 733 CzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÀ¯Áåt, PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÁtÂdå E¯ÁSÉUÀ¼ÀrAiÀÄ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ 

MlÄÖ 13,149 14,387 14,148 15,400 17,534  

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸು ಲಕ್ೆಗಳು 
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ಅನುಬಿಂಧ-೨.೪ 
ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೨.೫.೨.೭; ಪುಟ 43) 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ AiÉÆÃd£É «ªÀgÀ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

1 2202-01-109-0-03 «zÁå «PÁ¸À AiÉÆÃd£É 230.11 407.06 501.15 466.27 538.08 

2 2202-02-107-0-05 8£ÉÃ vÀgÀUÀw «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÉÊPÀಲ್ 189.66 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 2216-02-101-0-07 ªÁd¥ÉÃ¬Ä £ÀUÀgÀ ªÀ À̧w AiÉÆÃd£É 100.00 100.00 336.62 250.00 93.75 

4 2216-02-102-0-02 zÀÄ§ð®ªÀUÀðzÀªÀjUÉ ªÀ À̧w 15.00 11.00 1.00 0.00 0.00 

5 2216-03-102-0-01 ¨sÀÆgÀ»vÀjUÉ ªÀÄ£É ¤ªÉÃ±À£À  5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 2216-03-104-0-01 D±ÀæAiÀÄ 1,668.24 1,251.55 944.42 654.00 1,461.35 

7 2235-02-102-0-25 ¨sÁUÀå®QëöäÃ 473.35 338.40 301.90 294.27 294.30 

8 2401-00-103-0-15 ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À 
À̧gÀ§gÁdÄ (PÀÈ¶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛUÀÄtªÀÄlÖ ¤AiÀÄAvÀæt) 

554.66 677.57 213.20 559.95 590.85 

9 2401-00-108-1-15 À̧tÚ ¤ÃgÁªÀj 200.89 326.56 94.85 440.37 429.57 

10 2401-00-108-2-30 £ÁåµÀ£À̄ ï «ÄµÀ£ï D£ï 
À̧ Ȩ́ÖöÊ£À§¯ï CVæPÀ®Ñgï (ºÀ¤ 

¤ÃgÁªÀj) 

171.96 36.97 288.47 364.54 337.19 

11 2405-00-103-0-20 ªÀÄvÀìöå D±ÀæAiÀÄ 0.00 26.28 15.00 4.00 0.00 

12 2425-00-108-0-57 AiÀÄ±À¹é¤ 109.56 170.43 190.79 99.75 0.00 

13 2851-00-103-0-62 £ÉÃAiÉÄÎzÁgÀjUÉ ¥ÁåPÉÃeï 99.93 114.54 38.75 114.76 127.15 

14 2851-00-103-0-69 £ÉÃAiÉÄÎzÁgÀjUÉ ¥ÁåPÉÃeï PÉJZïr¹ 30.01 24.00 6.02 9.39 20.00 

15 2852-80-103-0-59 CºÀð PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl 
vÉjUÉ ªÁ¥À À̧Äì 

0.00 89.41 80.00 299.46 155.26 

16 3475-00-107-0-20 PÀ¤µÀÖ ªÀÄÆ® ¨É¯É AiÉÆÃd£É 64.23 140.00 306.00 220.30 0.00 
MlÄÖ 3,912.60 3,713.77 3,318.17 3,777.06 4,047.50 

  DPÀgÀ: ¥ÀæzsÁ£À ²Ã¶ðPÉUÀ½AzÀ PÉÆæÃrÃPÀj¹zÀ ¸ÁgÁA±À 

 

. 
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ಅನುಬಿಂಧ-೨.೫ 
ಮಹಾಲೀೆಖಾಪಾಲರ ಕಛೆೀರಯಲ್ಲಲ ನಿರ್ಾಹಸಲಪಟಿಿರುರ್ ಸವಿರ್ರ ಸಾಲ ಲೆಕಕಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೨.೫.೪.2; ಪುಟ 50) 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ/¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ 31-03-2020gÀ°èzÀÝAvÉ 

ಬಾಕಿಗಳು 
C¸À®Ä §rØ 

1 6215-01-190-2-86: É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr 
ªÀÄAqÀ½ 

4,474.85 3,312.19 

2 6215-01-190-1-00: PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ 
M¼ÀZÀgÀAr ªÀÄAqÀ½ 

211.35 622.95 

3 6216-02-201-1-00: PÀ£ÁðlPÀ UÀÈºÀ ªÀÄAqÀ½ 23.61 95.45 

4 6217-60-191-1-03: É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ (ºÀÄqÉÆÌÃ ¸Á®UÀ¼À 
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwUÁV) 

17.17 34.74 

5 6220-01-190-1-00: PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ZÀ®£À avÀæPÉÊUÁjPÁ C©üªÀÈ¢Þ 
¤UÀªÀÄ 

0.41 1.84 

6 6401-00-113-2-00: PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆænÃ£ïì °«ÄmÉqï 0.70 3.76 

7 6401-00-103-2-00: PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ©Ãd ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ 2.88 6.34 

8 6401-00-103-3-00: PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀºÀPÁj JuÉÚ ©ÃdUÀ¼À 
¨É¼ÉUÁgÀgÀ MPÀÆÌl 

0.75 7.32 

9 6851-00-200-0-00: É̄zÀgï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï qÉªÀ®¥ïªÉÄAmï 
PÁ¥ÉÆðgÉÃµÀ£ï 

1.26 4.38 

10 6852-02-190-3-00: zÁAqÉÃ° ¹ÖÃ¯ï CAqï ¥sóÉgÉÆæÃC¯ÁAiÀiïì 
°«ÄmÉqï 

0.31 1.39 

11 6853-02-190-1-00: ºÀnÖUÉÆÃ¯ïØ ªÉÄÊ£ïì PÀA¥À¤ °«ÄmÉqï 0.30 1.73 

12 6858-01-190-3-00: PÀ£ÁðlPÀ EA¦èªÉÄAmïì CAqï ªÉÄ²£Àj PÀA¥À¤ 1.10 5.27 

13 6858-02-190-1-00: E É̄PÉÆÖçÃ ªÉÆ¨ÉÊ¯ï EArAiÀiÁ °«ÄmÉqï 0.61 2.78 

14 6858-02-190-0-01: ZÁªÀÄÄAr ªÉÄ²£ï lÆ¯ïì 0.18 0.35 

15 6858-01-190-2-00: £ÀÆå UÀªÀ£ÀðªÉÄAmï E É̄QÖçPï ¥sóÁåPÀÖj 67.47 201.09 

16 6859-01-190-0-01: PÀ£ÁðlPÀ mÉ¯ÉPÀªÀÄÄå¤PÉÃµÀ£ï °«ÄmÉqï 1.65 6.54 

17 6860-04-190-2-01: ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ±ÀÄUÀgï PÀA¥À¤ 47.00 34.15 

18 6860-60-212-1-00: PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÆÃ¥ïì CAqï rleÉðAmïì 2.25 15.74 

19 6860-60-600-3-00: ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ mÉÆ¨ÁåPÉÆÌÃ PÀA¥À¤ °«ÄmÉqï 1.34 12.47 

20 6885-01-190-3-00: PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÖÃmï ¥sóÉÊ£Á£ïì PÁ¥ÉÆðgÉÃµÀ£ï 0.40 0.78 

21 7452-80-190-1-00: PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀæªÁ Ȩ́ÆÃzÀåªÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ 
¤AiÀÄ«ÄvÀ 

1.01 3.62 

MlÄÖ 4,856.60 4,374.85 

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸುಲ್ಕೆಗಳು 
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ಅನುಬಿಂಧ ೩.೧ 
ಮಹಳಾ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯರ್ಯಯದ ಅಧಯಯನಕಾಕಗಿ ಅನುದಾನ ೨೩ರಲ್ಲಲ ಪರಶಿೀಲ್ಲಸ್ದ 

ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಪಟಿ ಿ
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 3.3.3(i i i ); ಪುಟ 95) 

(`  ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ)  
ಕರಮ 

ಸಿಂಖೆಯ 
ಲೆಕಕಶಿೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ುು ಯೀಜ್ನೆ ಅರ್ಕಾಶ 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

1 2230-01-001-0-01 

ಕಾಮಿಕ ಆಯುಕುರು 
0.00 0.00 0.00 4.26 4.78 

2 2230-01-101-0-01 

ಕಾಮಿಕ ಕಾನ ನುಗಳ ಸಮಾಚ್ರಣ್ 

0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 

3 2230-01-103-6-01 

ಬಾಲ ಕಾಮಿಕರ ಪುನವಿಸತಿ 
4.54 4.88 5.20 5.00 4.00 

4 2230-01-277-0-01 

ರಾರ್ಷರೇಯ ಕಾನ ನು ಶಾಲಯ್ 

ಸಹಯೇಗದ್ ಂದ್ಧಗ್ ಕಾಮಿಕ ಅಧಯಯನ 
ವಿರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ೆ 

1.00 1.00 1.00 0.75 2.00 

5 2230-01-111-0-05 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕಾಮಿಕ 
ಸಾಮಾಜಕ ಭದರತಾ ಮಂಡಳಿ 

1.14 0.00 0.00 0.00 20.69 

6 2230-01-800-0-04/(2017-18ರವರ್ಗ್) 
2230-01-104-0-01(2018-19ರಿಂದ) 
ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕಾಮಿಕರ ನ ತ್ನ ಪಂಚ್ಣಿ 

ವಯವಸ್ೆಗಾಗಿ ವಂತಿಗ್ 

7.00 1.00 1.00 0.50 0.00 

7 2230-01-101-0-05 

ಆಶಾದ್ಧೇಪ ಯೇಜ್ನ್ 
0.00 0.00 5.00 4.33 4.33 

8 2230-01-103-4-00 

ಕನಾಿಟಕ ಕಾಮಿಕ ಕಲಾಯಣನಿಧಿಗ್ ಅಂಶದಾನ 
2.25 2.40 6.00 5.00 7.18 

9 4250-00-203-0-01/(2017-18ರವರ್ಗ್) 
4250-00-203-0-07(2018-19ರಿಂದ) 
ಐಟಿಐಗಳ ನಿಮಾಿಣ (ನಬಾರ್ಡಿ ಮತ್ುು 
ನಬಾಡೇ್ಿತ್ರ 

30.00 0.00 82.04 44.14 98.92 

10 2230-03-101-0-26(2017-18ರವರ್ಗ್) 
2230-03-101-0-49/(2018-19ರಿಂದ) 
ಔದ್ ಯೇಗಿಕ ತ್ರಬ್ೇತಿ ಕ್ೇಂದರಗಳನುು ನಿದ್ಧಿರ್ು 
ವೃತಿು ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ೇಂದರಗಳನಾುಗಿ 
ಉನುತಿೇಕರಿಸುವುದು 

28.42 10.00 12.21 3.07 0.01 

11 2230-01-277-0-02/(2017-18ರವರ್ಗ್) 
2230-01-277-0-03(2018-19ರಿಂದ) 
ನ್ೈಪುಣಾಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಿಕರಮಗಳು 

0.00 0.70 0.25 0.25 0.12 

12 2230-02-101-0-01(2017-18ರವರ್ಗ್) 
2230-02-101-0-10(2018-19ರಿಂದ) 
ಸಾಮಾನಯ ಉದ್ ಯೇಗ ವಿನಿಮಯ ಕ್ೇಂದರಗಳು 

6.91 7.38 8.05 7.55 8.93 

13 2230-02-001-0-01(2017-18ರವರ್ಗ್) 
2230-02-001-0-03(2018-19ರಿಂದ) 
ನಿದ್ೇಿಶಕರು, ಉದ್ ಯೇಗ ಮತ್ುು ತ್ರಬ್ೇತಿ 

137.20 144.90 395.75 215.58 220.31 
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ಕರಮ 

ಸಿಂಖೆಯ 
ಲೆಕಕಶಿೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ುು ಯೀಜ್ನೆ ಅರ್ಕಾಶ 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ಇಲಾಖ್್ಯ ನಿದ್ೇಿಶಕರು 
14 2230-02-800-0-02 

ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೇಜ್ನ್ ಮತ್ುು 
ಬುಡಕಟುು ಉಪಯೇಜ್ನ್ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ 
ಬಳಕ್ಯಾಗದ್ ಇರುವ ಮೊತ್ು 

0.00 0.00 6.94 11.62 33.58 

15 2230-03-101-0-38 (2017-18ರವರ್ಗ್) 
2230-03-101-0-54 (2018-19ರಿಂದ) 
ಮಾಡುಯಲಾರ್ ತ್ರಬ್ೇತಿ 

10.00 2.01 2.00 0.00 0.00 

16 2230-02-101-0-13 

ಸಂಕಲ್ಪಪ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

17 2230-03-101-0-59 

ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೌಶಲಯ ವಿಕಾಸ ಕಾಯಿಕರಮ 

0.00 0.00 52.48 21.00 10.00 

18 2230-02-101-0-09 

ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಶನ್ 

0.00 0.00 220.00 55.00 108.53 

19 2230-03-003-0-02 

ವಿದಾಯಪೇಠಗಳು–ಸಮಗರ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಂಸ್ೆಗಳು 

0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 

   ಆಕರ: ಮಹಿಳಾ ಆಯವಯಯ ದಾಖಲ್ಗಳು 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.2 
ಆಯರ್ಯಯ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಪರಮುಖ ಕಾಯಾನಿೀತಿ ಉಪಕರಮಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ:  ಕಿಂಡಿಕೆ 3.4; ಪುಟ 98) 
 

ಕರಮ
ಸಿಂಖೆಯ 

 

ಆಯರ್ಯಯ ಭರರ್ಸೆಗಳು 
ಕರಮ 

ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡ 
ರ್ರದ್ಧಯಿಂತೆ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡ 

ಕರಮ 

ಲೆಕಕ ಪರಶ ೆೀಧನಾ ವಿಶೆಲೀಷಣೆ 

ಮಹಳಾ ಮತ್ುು ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
1 ಇಲಾಖ್್ಯಲಿಲ ಎಲಾಲ ಮಟುದ ಕಮಿಚಾರಿಗಳಿಗ್ ತ್ರಬ್ೇತಿಯನುು ನಿೇಡಲು ಬಳಾಾರಿ 

ಜಲ್ಲಯಲಿಲ ರಾಜ್ಯಮಟುದ ತ್ರಬ್ೇತಿ ಕ್ೇಂದರವನುು ಹಾಗ  ಮೈಸ ರು, ಬ್ಳಗಾವಿ, 
ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ುು ಬ್ಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಚಿತ್ುದುಗಿದಲಿಲ ವಿಭಾಗಮಟುದ 
ತ್ರಬ್ೇತಿ ಕ್ೇಂದರಗಳನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.  ಈ ಉದ್ೆೇಶಕಾೆಗಿ 2019-

2020ನ್ೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ `5 ಕ್ ೇಟಿಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೊೇದನ್ 
ನಿೇಡಿ, ಸಕಾಿರ 
ಆದ್ೇಶ ಸಂಖ್್ಯ: 
ಮಮಇ 12 

ಐಸಿಡಿ 2019 

ದ್ಧನಾಂಕ 
12.07.2019ನುು 
ಹ್ ರಡಿಸಲಾಗಿದ್ 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೊೇದನ್ಯನುು ಮಾತ್ರ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ್ು 
ಹ್ ಸಹುದ್ೆಗಳ ಅನುಮೊೇದನ್ಗ್ 
ಅಸಮಿಥತ್ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್. ಇದರಿಂದ 
ತ್ರಬ್ೇತಿಕ್ೇಂದರಗಳನುು ಸಾೆಪಸಲಾಗಿಲಲ 
(ಸ್ಪ್್ುಂಬರ್ 2020). 

2 ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲಿಲ ಜ್ನಸಾಂದರತ್ ಅತಿೇ ಹ್ಚ್ುು ಇರುವುದರಿಂದ ಹ್ ಸ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ೇಂದರಗಳನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶಯಕವಾಗಿದ್. ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ 
ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲಿಲ ೧೦೦ ಹ್ ಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ೇಂದರಗಳನುು ಈ ಸಾಲಿನಲಿಲ 
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲು ಉದ್ೆೇಶಿಲಾಗಿದ್.. 

ಆದ್ೇಶಸಂಖ್್ಯ: 
ಮಮಇ ೮೭ 
ಐಸಿಡಿ ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧೩.೦೮.೨೦೧೯ನುು 
ಹ್ ರಡಿಸಲಾಗಿದ್
. 

೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ ಉಸುುವಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕಾಯಿಕತ್ಿರ ಮೇಲಿಿಚಾರಣ್ಯಲಿಲ ೧೦೦ 
ಹ್ ಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ೇಂದರಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್. ಇವುಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶವನುು 
೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಲ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

3 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು  ಜಲ್ಲಯಲಿಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಮಂದ್ಧರ ಇಲಲದ್ಧರುವುದರಿಂದ, 
ಹ್ಚಿುನ ಸಂಖ್್ಯಯ ಬಾಲಕಿಯರನುು ಇತ್ರ್ ಜಲ್ಲಗಳ ಬಾಲಮಂದ್ಧರಗಳಿಗ್ 
ದಾಖಲಿಸಬ್ೇಕಾಗುತಿುದ್. ಆದೆರಿಂದ ಈ ಸಾಲಿನಲಿಲ ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಜಲ್ಲಯಲಿಲ 
ಒಂದು ಹ್ ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಮಂದ್ಧರವನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೊೇದನ್ 
ನಿೇಡಿ, ಸಕಾಿರಿ 
ಆದ್ೇಶ ಸಂ. 
ಮಮಇ 35 

ಮಭಾಬ 2019 

ದ್ಧನಾಂಕ 
17.07.2019ನುು 
ಹ್ ರಡಿಸಲಾಗಿದ್
. 

ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲಿಲನ ಬಾಲಮಂದ್ಧರವನುು 
ಬಾಡಿಗ್ ಕಟುಡದಲಿಲ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್. 
ಜಲಾಲದ್ಧಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭ ಮಯ 

ಹಂಚಿಕ್ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಹ್ ಸ ಕಟುಡ 
ನಿಮಾಿಣದಕ್ಲಸವು ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಿಲಲ. 
ಮುಂದುವರದ್ು, ಜ್ುಲ್ೈ ೨೦೨೦ರಲಿಲ 
ಮಹಾಲ್ೇಖ್ಾಪ್ಾಲ  (ಲ ್ಮತ್ುು ಹ) ರಿಂದ 
ಸಾೆಪನಾ ದೃಢೇಕರಣವನುು 
ಹ್ ರಡಿಸಲಾಗಿದುೆ, ಟ್್ುರ್ರಿಯಂದ ಡಿಡಿಒ 
ಕ್ ೇರ್ಡ ಇನ ು ಬರಬ್ೇಕಾಗಿದ್. 

4 ರಾಜ್ಯದ೧೦ಜಲ್ಲಗಳಮಕೆಳವಿಶ್ೇರ್ನಾಯಯಾಲಯಗಳನುುಮಕೆಳ-
ಸ್ುೇಹಿನಾಯಯಲಯಗಳನಾುಗಿಪರಿವತಿಿಸಲುಒಟುು` 3 
ಕ್ ೇಟಿಅನುದಾನವನುುಒದಗಿಸಿದ್. 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕಅನು
ಮೊೇದನ್ನಿೇಡಿ. 
ಸಕಾಿರಿಆದ್ೇಶ
ಸಂ. ಮಮಇ 
3೮ ಮಭಾಬ 
2019 ದ್ಧನಾಂಕ 
17.07.2019ನುು
ಹ್ ರಡಿಸಲಾಗಿದ್
. 

ಮ ರು ಮಕೆಳ ವಿಶ್ೇರ್ ನಾಯಯಲಯಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ಲಸವು 
ಮುಕಾುಯಗ್ ಂಡಿದ್. ಒಂದು 
ನಾಯಯಾಲಯದ ಕ್ಲಸವು 
ಪ್ಾರರಂಭಗ್ ಂಡಿದುೆ, ಎರಡು 
ನಾಯಯಾಲಯಗಳ ಟ್್ಂಡರ್ ಪರಕಿರಯ್ದ 

ಪರಗತಿಯಲಿಲದ್. ನಾಲುೆ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ 
ವಿರ್ಯಗಳಲಿಲ ಸಕಾಿರದ್ಧಂದ ಇನ ು ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗಬ್ೇಕಿದ್ 
5 ಇಲಾಖ್್ಯು ಖ್ಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿದ್ ಂದ್ಧಗ್ ನಡ್ಸುತ್ುರುವ ತ್ರಬ್ೇತಿ ಕ್ೇಂದರಗಳಲಿಲ 

ಶರವಣದ್ ೇರ್ವುಳಾ ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬ್ೇತಿ ಹಾಗ  ಬುದ್ಧಿಮಾಂದಯ ಮಕೆಳ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬ್ೇತಿ ಕಾಯಿಕರಮವನುು  ಕ್ೈಗ್ ಳಾಲಾಗುವುದು. 

ಸಕಾಿರಿ ಆದ್ೇಶ 
ಸಂ. ಮಮಇ 
35 ಪಹ್ಚ್ಪ 
2019 ದ್ಧನಾಂಕ 
17.07.2019ನುು 
ಕಾಯಿಕರಮ 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೊೇದನ್ ಆಗಸ್ಟು 
೨೦೧೯ರಲಿಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆರ  ಸಹ, 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಕರಮ 

ಕ್ೈಗ್ ಳುಾವಲಿಲ ತ್ಡವಾಗಿದ್. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 
ಕ್ ನಗ್್ ಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಖ್ಯ್ 

ಪರಸಾುಪವನುು ಸಕಾಿರವು ಒಪಪಕ್ ಂಡಿಲಲ 
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ಕರಮ
ಸಿಂಖೆಯ 

 

ಆಯರ್ಯಯ ಭರರ್ಸೆಗಳು 
ಕರಮ 

ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡ 
ರ್ರದ್ಧಯಿಂತೆ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡ 

ಕರಮ 

ಲೆಕಕ ಪರಶ ೆೀಧನಾ ವಿಶೆಲೀಷಣೆ 

ಅನುಷ್ಾಾನಕಾೆಗಿ 
ಹ್ ರಡಿಸಲಾಗಿದ್
. 

(ಮೇ ೨೦೨೦) 

6 ದ್ೈಹಿಕ ವಿಕಲ ಚ್ೇತ್ನರಿಗ್ ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ್ ದ್ಧಿಚ್ಕರವಾಹನವನುು (ರ್ಟ್್ ರೇಫಿಟ್್ರ್ಡ) 

2000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ್ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ನಿೇಡಲು ಉದ್ೆೇಶಿಸಲಾಗಿದ್.  ಈ 

ಉದ್ೆೇಶಕಾೆಗಿ 2019-20ನ್ೇಸಾಲಿನಲಿಲ `15 ಕ್ ೇಟಿಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೊೇದನ್ 
ಸಕಾಿರಿ ಆದ್ೇಶ 
ಸಂಖ್್ಯ ಮ.ಮ.ಅ 
29/ಪಹ್ಚ್ ಪ 
2019 ದ್ಧನಾಂಕ 
18.12.2019ರಲಿಲ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. 
 

2000 ವಾಹನಗಳನುು ಖರಿೇದ್ಧಸಲು 
ಪರಸಾುಪಸಲಾಗಿದುೆ, ಇದರಲಿಲ 1566 

ವಾಹನಗಳನುು ಮಾತ್ರ (ಬಿಎಸ್ಟ-6) 

ಖರಿೇದ್ಧಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ುು 230 ವಾಹನಗಳನುು 
6 ಜಲ್ಲಗಳಲಿಲ ಹಂಚಿಕ್ಮಾಡಲಾಗಿದ್.(ಆಗಸ್ಟು 
2020) 

7 ದಮನಿತ್ ಮಹಿಳಯ್ರ ಬದುಕಿನಲಿಲ ಭದರತ್ಯನುು ಒದಗಿಸಿ, ಸಾಿವಲಂಭನ್ಯ, 

ಸಾಿಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟಿುಕ್ ಡಲು ನಮಮ ಸಕಾಿರ ಬದೆವಾಗಿದ್. ಈ 

ಹಿನುಲ್ಯಲಿಲ 1000 ದಮನಿತ್ ಮಹಿಳಯ್ರಿಗ್ ಉದಯಮಶಿೇಲತ್ ಮತ್ುು ಕೌಶಲಯ 
ತ್ರಬ್ೇತಿ ನಿೇಡಿ ಉತಾಪದನಾ ಘಟಕಗಳನುು ಸಾೆಪಸಲು ನ್ರವು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.  
ಇದಕಾೆಗಿ `11.50 ಕ್ ೇಟಿಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರದ ವಸತಿ 
ಯೇಜ್ನ್ಗಳಲಿಲ ದಮನಿತ್ ಮಹಿಳಯ್ರಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿ ನಿೇಡಲು ಕರಮ 

ಕ್ೈಗ್ ಳಾಲಾಗುವುದು. 

ಪರಸಾುಪವು 
ಪರಿರ್ೆರಣ್ಯಲಿಲ
ದ್. 

30 ಜಲ್ಲಗಳಲಿಲ 1000 ದಮನಿತ್ ಮಹಿಳಯ್ರ 
ತ್ರಬ್ೇತಿಗಾಗಿ `1.50 ಕ್ ೇಟಿಗಳನುು 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ನಿಮಾಿಣ 

ಘಟಕಗಳ ಸಾೆಪನ್ಗ್ `10 ಕ್ ೇಟಿಗನುು 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿಲಲವಾದೆರಿಂದ, ಈ 

ಪರಸಾುಪವನುು ಹಿಂಪಡ್ಯಲಾಗಿದುೆ, ಇದು 
ಕಾಯಿಗತ್ವಾಗಿಲಲ (ಜ್ ನ್ 2020) 

8 ತ್ುಮಕ ರು ಜಲ್ಲಯ ತ್ುರುವ್ೇಕ್ರ್ ತಾಲ ಲಕಿನ ಮಾಯಸಂದರದ ಆದ್ಧಶಕಿು 
ಮಾತ್ಯರ ವೃದಾಿಶರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ `2 ಕ್ ೇಟಿಗಳನುು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

ಈ 

ಯೇಜ್ನ್ಯು 
ಕನುಡ ಮತ್ುು 
ಸಂಸೃತಿ 
ಇಲಾಖ್್ಯಂದ 
ವಗಾಿವಣಗ್್ ಂ
ಡಿದುೆ, ಪರಸಾುವನ್ 
ಪರಿಶಿೇಲನ್ಯಲಿಲ
ದ್. 

ವೃದಾಿಶರಮದ ನಿವಿಹಣ್ಗ್ ಕ್ೇವಲ`0.08 

ಕ್ ೇಟಿಗಳ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ ಅವಕಾಶವಿದುೆ, 
ಹ್ ಸ ವೃದಾಿಶರಮದ ನಿಮಾಿಣಕ್ೆ ಅವಕಾಶ 
ಒದಗಿಸಿಲಲವಾದೆರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಕರಮವು 
ಕಾಯಿಗತ್ವಾಗಿಲಲ. ಇಲಾಖ್್ಯು 2020-

21ರಲಿಲ ವಿಶ್ೇರ್ ಅನುದಾನವನುು ಒದಗಿಸಿದರ್ 
ಈ ಕಾಯಿಕರಮವನುು 
ಕಾಯಿಗತ್ಗ್ ಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದ್ (ಆಗಸ್ಟು 2020). 

ಪಶುಸಿಂಗೆ ೀಪನೆ ಇಲಾಖ ೆ

9 ಪಶುಪ್ಾಲನಾ ಇಲಾಖ್್ಯ ತ್ಜ್ಞ ಪಶುವ್ೈದಯರ ಸ್ೇವ್ಯನುು ಬಳಸಿಕ್ ಂಡು 
ಪಶುಪ್ಾಲಕರ ಮನ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನಲಿಲ ರ್ ೇಗಗರಸೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗ್ ವಿಶ್ೇರ್ 
ತ್ುತ್ುಿಚಿಕಿತ್ೆ ನಿೇಡಲು `2 ಕ್ ೇಟಿಗಳ ವ್ಚ್ುದಲಿಲ 15 ಜಲ್ಲಗಳಲಿಲ 
ʼ ಸುಸಜಿತ್ಪಶುಚಿಕಿತಾವೆಾಹನʼ ಗಳ ವಯವಸ್ೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೊೇದನ್ 
ಸಕಾಿರಿ ಆದ್ೇಶ 
ಸಂಖ್್ಯ ಪಸಂಮೇ 
08 /ಪಪಯೇ 
2019 ದ್ಧನಾಂಕ 
11.07.2019ರಲಿಲ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. 
 

ಜ್ನವರಿ ಮತ್ುು ಮಾಚಿಿ೨೦೨೦ರ 
ಅವದ್ಧಯಲಿಲ ೧೫ ಪಶು ಚಿಕಿತಾೆ 
ವಾಹನಗಳನುು ಖರಿೇದ್ಧಸಲಾಗಿದ್. 
ಇಲಾಖ್್ಯು ಕ್ ರ್ ೇನಾ ಪಡುಗಿನಿಂದಾದ 
ಲಾಕ್ ಡೌನಿುಂದ ವಾಹನಗಳನುು 
ಪುಣ್ಯಂದ ಬ್ಂಗಳೂರಿಗ್ 
ತ್ರಲಾಗಲಿಲಲವ್ಂದು ಹ್ೇಳಿದ್ (ಆಗಸ್ಟು 
೨೦೨೦) 

10 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲಿೇಕರಣ ಮತ್ುು ಸಾವಿಜಕರಿಗ್ ಪ್ೌರ್ಷುಕ 
ಆಹಾರ ಪ ರ್ೈಸುವ ದೃರ್ಷುಯಂದ ರಾಜ್ಯದಲಿಲ 2019-20ನ್ೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ `5 

ಕ್ ೇಟಿ ವ್ಚ್ುದಲಿಲ 10,000 ಬಡನಿರುದ ್ಯೇಗಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗ್ 
ʼನಾಟಿಕ್ ೇಳಿಸಾಕಾಣಿಕ್ʼ ಮಾಡಲು ಪ್್ ರೇತಾಹೆ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೊೇದನ್ 
ಸಕಾಿರಿ ಆದ್ೇಶ 
ಸಂಖ್್ಯ ಪಸಂಮೇ 
08 /ಪಪಯೇ 
2019 ದ್ಧನಾಂಕ 
11.07.2019ರಲಿಲ 

೧೦೦೦೦ ನಿರುದ್ ಯೇಗಿ ಯುವಜ್ನರಿಗ್ 
ನಾಟಿಕ್ ೇಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕ್ ಮಾಡಲು 
ಪರಸಾುಪಸಲಾಗಿದುೆ ಇದರಲಿಲ ೮೦೫೨ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಯಿಕರಮ 

ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಂಡಿದ್. ಕ್ ೇವಿರ್ಡ ೧೯ ಪಡುಗಿನ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕಾರಣದ್ಧಂದ ಈ 
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ಕರಮ
ಸಿಂಖೆಯ 

 

ಆಯರ್ಯಯ ಭರರ್ಸೆಗಳು 
ಕರಮ 

ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡ 
ರ್ರದ್ಧಯಿಂತೆ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡ 

ಕರಮ 

ಲೆಕಕ ಪರಶ ೆೀಧನಾ ವಿಶೆಲೀಷಣೆ 

ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. ಕಾಯಿಕರಮವನುು ಮುಂದುವರಸ್ಲಾಗಿಲಲ. 
(ಆಗಸ್ಟು ೨೦೨೦) 

11 ೨೦೧೯-೨೦ನ್ೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ ದ್ೇಶಿೇಯ ಕುರಿತ್ಳಿಗಳಲಿಲ ಅವಳಿ-ಜ್ವಳಿ 
ಸಂತಾನ್ ೇತ್ಪತಿುಯನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಳಿಸುವ ಯೇಜ್ನ್ಗ್ ಪರಯೇಗಾಲನವನುು 
ಸಾೆಪಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಭವಿರ್ಯದಲಿಲ ಕುರಿಸಾಕಣಿಕ್ದಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 
ಹ್ಚ್ುು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅನುಕ ಲವಾಗಲಿದ್.  ಈ ಯೇಜ್ನ್ಗ್ ೨೦೧೯-೨೦ನ್ೇ 
ಸಾಲಿನಲಿಲ `೫ ಕ್ ೇಟಿಗಳನುು ಮೇಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಪರಸಾುವನ್ 
ಪರಿಶಿೇಲನ್ಯಲಿಲದ್. 

ಈ ಕಾಯಿಕರಮವನುು ಕ್ೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ 
(ಆಗಸ್ಟು 2020). 

ಪರವಾಸೆ ೀದಯಮ ಇಲಾಖೆ 
12 ಚಾಲುಕಯರ ಶಿರೇಮಂತ್ ಪರಂಪರಿಯನುು ಪರಿಚ್ಯಸಲು ಬಾದಾಮಯನುು 

ವಿಶಿವಿಖ್ಾಯತ್ ಪರವಾಸಿತಾಣವನಾುಗಿ ಮತ್ುು ಕರಕುಶಲ ಮಾರುಕಟ್್ುಯನಾುಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಉದ್ೆೇಶಕಾೆಗಿ ೨೦೧೯-೨೦ನ್ೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ `2೫ 
ಕ್ ೇಟಿಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೊೇದನ್ 
ಸಕಾಿರಿ ಆದ್ೇಶ 
ಸಂಖ್್ಯ ಪರ.ಇ ೨೪೨ 
/ಟಿಟಿಸಿ 201೮ 
ದ್ಧನಾಂಕ 
೨೦.0೬.2019ರಲಿಲ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ ೨೦೧೯ರಲಿಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೊೇದನ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆರ  ಸಹ 

ಕನಾಿಟಕ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯು 
ಪರವಾಸ್ ೇದಯಮ ಪ್ಾಲಜಾ ನಿಮಿಸಲು 
ಟ್್ಂಡರ್ ಪರಕಿರಯ್ದ ಇನ ು 
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಬ್ೇಕಿದ್. 

13 ವಿಶಿವಿಖ್ಾಯತ್ ಹಂಪ ಮತ್ುು ಮೈಸ ರಿನ ಪರವಾಸಿತಾಣಗಳ ವಿೇಕ್ಷಣ್ಗಾಗಿ 
ಪರವಾಸಿಗರಿಗ್ ಲಂಡನ್ ಬಿಗ್ ಬಸ್ಟ ಮಾದರಿಯ ೦೬ ಡಬಲ್ಪ ಡ್ಕೆರ್ ತರ್್ದ ಬಸ್ಟ 

ಗಳನುು ಕ.್ಎಸ್ಟ.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ ವತಿಯಂದ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಉದ್ೆೇಶಕಾೆಗಿ 
`2 ಕ್ ೇಟಿಗಳಅನುದಾನಒದಗಿಸಿದ್. 

ಆದ್ೇಶ ಸಂಖ್್ಯ 
ಪರ.ಇ ೨೪೨/ 
ಪರವಾನಿ 201೮ 
ದ್ಧನಾಂಕ 
೨೦.0೬.2019 ರಲಿಲ 
ಹ್ ರಡಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಬಸುೆಗಳಕಾಯನಿಮಾಿಣದಕ್ಲಸವನುುಮ. 

ಕ್ಎಮ್ಎಸ್ಟ ಕ್ ೇಚ್ ಬಿಲಡಸ್ಟಿ ಪ್್ೈವ್ೇಟ್ 

ಲಿಮಟ್್ಡರವರಿಗ್ವಹಿಸಲಾಗಿದುೆ, 
ಕ್ಲಸಪರಗತಿಯಲಿಲದ್. 

14 ಪಣಂಬ ರುಮತ್ುುಸಸಿಹಿತ್ುಲವಿನಲಿಲಕಡಲತಿೇರದಪರವಾಸ್ ೇದಯಮಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾ
ಗುವುದು.  ಈಉದ್ೆೇಶಕಾೆಗಿ೨೦೧೯-೨೦ನ್ೇಸಾಲಿನಲಿಲ̀ 7 
ಕ್ ೇಟಿಗಳಅನುದಾನಒದಗಿಸಿದ್. 

ಪರಸಾುವನ್ಪರಿಶಿೇಲ
ನ್ಯಲಿಲದ್.. 

ಫ್ಬರವರಿ ೨೦೨೦ರಲಿಲ `೫ ಕ್ ೇಟಿಗಳನುು 
ಲ್ ೇಕ್ ೇಪಯೇಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ುು 
ಒಳನಾಡು ಜ್ಲಸಾರಿಗ್ ಇಲಾಖ್ಗ್್ ಬಿಡುಗಡ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ವಲಯದ್ಧಂದ ಯೇಜ್ನ್ಗ್ ಇನ ು 
ಅನುಮತಿ ದ್ ರ್ಯಬ್ೇಕಾಗಿದ್. 

ಅರಣಯ, ಪರಸರ ಮತ್ುು ಜೀವಿಶಾಸರ ಇಲಾಖೆ 
15 ಕ್ೇಂದರ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದಲಿಲ ಗುರುತಿಸಿರುವ ೧೭ 

ಕಲುರ್ಷತ್ ನದ್ಧತಿೇರಗಳ ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟು ಮಾಪನಕ್ೇಂದರಗಳನುು ಹಾಗ  

ನವದ್ಹಲಿಯ ಮಾನಯ ಹಸಿರು ನಾಯಯಮಂಡಳಿಯ ಪರಧಾನ ಪೇಠ 
ಆದ್ೇಶಿಸಿರುವಂತ್ ಬ್ಳಾಂದ ರು ಕ್ರ್, ಆಗರ ಕ್ರ್ ಮತ್ುು ವತ್ ಿರು ಕ್ರ್ಗಳಲಿಲನ 
ನಿೇರಿನ ಗುಣಮಟುವನುು ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ೩ ನಿರಂತ್ರ ಪರಿವ್ೇರ್ುಕ ನಿೇರಿನ 
ಗುಣಮಟು ಮಾಪನ ಕ್ೇಂದರಗಳನುು ಒಟ್ಾುರ್ `9 ಕ್ ೇಟಿಗಳ ವ್ಚ್ುದಲಿಲ ಸಾೆಪಸಲು 
ಉದ್ೆೇಶಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖ್್ಯು 
ಪರಸಾುಪವನುು 
ಅನುಮೊೇದ್ಧಸಿದ್. 

ಸಕಾಿರವು ಈ ಯೇಜ್ನ್ಗಳಿಗ್ ಯಾವುದೇ್ 
ಹಣ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿಲಲ ಅಲಲದ್, ಕನಾಿಟಕ 
ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗ್ ಈ 

ಯೇಜ್ನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್್ರಜ್ರಿಯಂದ ಹಣ 

ಸ್ಳಯ್ಲು ಅನುಮತಿಸಿಲಲ.  ಆದೆರಿಂದ, ಈ 

ಮ ರು ಯೇಜ್ನ್ಗಳನುು ೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಲ 
ಕಾಯಿಗ್ ಳಿಸಲಾಗಿಲಲ. 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.3 
ಆಯರ್ಯಯದಲ್ಲಲ ಅರ್ಕಾಶ  ಕಲ್ಲಪಸದೆ ಕಾಯಾಕಾರ ಆದೀೆಶಗಳ ಮುಖಾಿಂತ್ರ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡಲಾದ 

ಹೆಚ್ುುರ್ರ ಅರ್ಕಾಶಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೧; ಪುಟ 102) 

(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 

ಕರಮ 

ಸಿಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ ಸಿಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ ಪರಕರಣಗಳ 

ಸಿಂಖೆಯ 
ಮೊತ್ು 

1 1 – PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛvÉÆÃlUÁjPÉ 6 326.32 

2 2 - ¥À±ÀÄ À̧AUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ 9 137.19 
3 3 - DyðPÀ 1 3.60 
4 4 – ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ À̧ÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ 8 20.48 

5 5 - M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ 2 8.90 
6 8 – CgÀtå, fÃ«±Á À̧Ûç ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj À̧gÀ 1 2.00 

7 11 – ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©üªÀÈ¢Þ 5 37.95 

8 14 – PÀAzÁAiÀÄ 5 2,491.83 

9 17 - ²PÀët 1 2.39 
10 19 - £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 1 8.00 
11 20 - É̄ÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 1 50.00 
12 21 –  d® À̧A¥À£ÀÆä® 2 7.20 

13 22 – DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛPÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt 6 203.31 

14 23 – PÁ«ÄðPÀ ಮತ್ುು PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ 3 130.38 

15 25 – PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA À̧Ìøw 2 13.83 

16 26 – AiÉÆÃd£É, ¸ÁATåPÀ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À 1 15.00 

17 27 – PÁ£ÀÆ£ÀÄ 19 56.11 

18 28 - ¸ÀA À̧¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á À̧£À gÀZÀ£É 4 1.30 
19 29 – ಋಣ ಮೇಲುಸುುವಾರಿ 1 3.05 

MlÄÖ 78 3,518.84 

DPÀgÀ: zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೪ 
ಅನಗತ್ಯ ಪ ರಕ ಅಿಂದಾಜ್ುಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೩; ಪುಟ 103 ) 
(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

 
C£ÀÄzÁ£À ¸ÀASÉå 

 
É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ 

ಅವಕಾಶ RZÀÄð §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ 
CªÀPÁ±À ªÀÄÆ®  ¥ÀÆgÀPÀ MlÄÖ 

1  
1 - PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ 
vÉÆÃlUÁjPÉ 

2401-00-108-1-15-423-  
Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É 

27.00 

 

5.83 

 

32.83 26.91 5.92 

2 2401-00-110-0-07-423 
Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É 

75.00 11.46 86.46 74.52 11.94 

3 2401-00-119-4-06-133 
«±ÉÃµÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É 

24.51 9.36 33.87 23.03 10.84 

4 2401-00-800-1-70-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

4.64 

 

12.24 

 

16.88 

 

0 

 

16.88 

 

5 4 - ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ 
DqÀ½vÀ À̧ÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ 

2052-00-090-0-27-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

8.10 

 

5.94 

 

14.04 

 

0 

 

14.04 

 

6 3451-00-090-2-04-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

100.00 11.00 111.00 59.10 51.90 

 

7 5 –ಒಳಾಡಳಿತ್ ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÁjUÉ 

2055-00-001-0-07-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

75.65 74.23 149.88 0 

 

149.88 

  8 07 –UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ 
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwgÁeï 

2515-00-800-0-19-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

2.94 5.84 

 

8.78 0 

 

8.78 

9 10 - À̧ªÀiÁd PÀ̄ Áåt 2406-01-800-0-17-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

534.22 5.00 539.22 528.92 

 

10.30 

 

10 2225-03-001-0-05-103 
À̧ºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À - ¸ÁªÀiÁ£Àå 

248.39 6.00 

 

254.39 119.65 134.74 

 

11 14 –PÀAzÁAiÀÄ 2053-00-093-0-01-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

15.79 24.59 40.38 0 

 

40.38 

  12 2250-00-103-5-12-0-103 

ಸಹಾಯಾನುದಾನ-ಸಾಮಾನಯ 
70.80 10.00 80.80 69.75 11.05 

13 4059-80-051-0-52-386 
¤ªÀiÁðt 

20.00 10.00 30.00 

 

9.95 

 

20.05 

14 17-²PÀët 2202-01-197-1-01-451 
zÁªÀtUÉgÉ 

373.52 9.51 383.03 314.71 

 

68.32 

15 20 - ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 2059-80-800-0-07-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

6.35 16.96 23.31 0 

 

23.31 

16 21-d® À̧A¥À£ÀÆä® 2701-80-001-0-21-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

3.17 7.86 11.03 0 

 

11.03 

17 4701-73-800-0-01-139 
s̈Áj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

70.80 36.62 107.42 0 

 

107.42 

18 22 –DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ 
PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt 

2210-01-800-0-07-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

16.75 38.64 

 

55.39 0 

 

55.39 

19 27-PÁ£ÀÆ£ÀÄ 2014-00-102-0-02-180 
AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£À 
¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 

16.25 9.15 25.40 0.86 24.54 

20 2014-00-102-0-14-014 
EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

11.64 20.74 32.38 0 

 

32.38 

21 2014-00-105-0-01-180 
AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£À 
¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 

9.26 10.00 19.26 8.45 10.81 

MlÄÖ 1,714.78 340.97 2,055.75 1,235.85 819.90 

DPÀgÀ: C£ÀÄzÁ£À ªÀ» 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೫ 
ಅಧಿಕವಾದ ಪ ರಕ ಅಿಂದಾಜ್ುಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: 3.6.2.3 ಕಿಂಡಿಕೆ; ಪುಟ 103 ) 
         (` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À ¸ÀASÉå É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ ಅವಕಾಶ RZÀÄð §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ 
CªÀPÁ±À ªÀÄÆ® ¥ÀÆgÀPÀ MlÄÖ 

1 1 - PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛvÉÆÃlUÁjPÉ 2401-00-102-0-08-106 
À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

125.94 38.67 164.61 154.10 10.51 

2 2401-00-800-1-05-100 
ºÀtPÁ À̧Ä À̧ºÁAiÀÄ/¥ÀjºÁgÀ 

0.00 1500.00 1500.00 1486.98 13.02 

3 2401-00-800-1-53-106 
À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

39.30 142.96 182.26 169.98 12.28 

4 2401-00-800-1-57-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

3.96 9.07 13.03 4.31 8.72 

5 2401-00-800-1-57-103 
À̧ºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå 

78.10 77.17 155.27 119.07 36.20 

6 2401-00-800-1-57-106 
À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

63.19 27.33 90.52 77.03 13.49 

7 2 - ¥À±ÀÄ À̧AUÉÆÃ¥À£É 
ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ 

4403-00-101-0-11-059  
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

23.06 30.00 53.06 47.29 5.77 

8 3 - DyðPÀ 2071-01-117-0-01-251  
¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

900.00 335.22 1235.22 1187.21 48.01 

9 5 –ಒಳಾಡಳಿತ್ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ 2055-00-108-0-01-003 
¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 

952.52 145.00 1097.52 1071.28 26.24 

10 2055-00-108-0-01-014 

EvÀgÉ ಭತಯ್ಗಳು 
288.36 30.13 318.49 313.05 5.44 

11 2055-00-116-0-03-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

4.18 278.88 283.06 4.83 278.23 

12 07 –UÁææ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 

ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁ¬Äತಿ ರಾಜ್ 

5054-03-337-0-75-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

498.18 1800.00 2298.18 1744.36 553.82 

13 08 - CgÀtå, fÃ«±Á À̧Ûç 
ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj À̧gÀ 

2406-01-102-1-03-139  
¨sÁj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

200.00 90.00 290.00 268.45 21.55 

14 10 – À̧ªÀiÁdPÀ¯Áåt 4225-02-794-0-01-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

142.23 48.96 191.19 155.63 35.56 

15 11 - ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À 
C©üªÀÈ¢Þ 

2235-02-102-0-40-059 
EvÀgÉªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

0.01 24.50 24.51 13.95 10.56 

16 2235-02-102-0-43-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

0.01 129.71 129.72 65.76 63.96 

17 14 –PÀAzÁAiÀÄ 2245-80-102-0-01-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

536.00 4478.88 5014.88 4879.43 135.45 

18 17 - ²PÀët 2202-01-111-0-01-059  
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

137.50 94.00 231.50 214.24 17.26 

19 20 - ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 5054-03-337-0-18-154  
À̧ÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 

500.00 250.00 750.00 505.63 244.37 

20 21 - d® À̧A¥À£ÀÆä® 4702-00-101-3-01-139   
¨sÁj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

632.66 145.30 777.96 746.60 31.36 

21 4702-00-101-5-01-139   
¨sÁj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

175.00 285.00 460.00 453.09 6.91 

22 4702-00-800-8-00-133 – 
«±ÉÃµÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É 

50.00 60.00 110.00 98.21 11.79 

23 23 -PÁ«ÄðPÀ ªÀÄತ್ುು 
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ 

2501-01-198-6-03-300 
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ 
ErUÀAlÄ 

150.00 181.59 331.59 250.71 80.88 

24 26 - AiÉÆÃd£É, ¸ÁATåPÀ, 
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À 

4515-00-800-0-03-132 - 
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

20.08 15.00 35.08 26.31 8.77 

MlÄÖ 5,520.28 10,217.37 15,737.65 14,057.50 1,680.15 
DPÀgÀ: C£ÀÄzÁ£À ªÀ» 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೬ 
ಸಾಕರ್ಷಿಲಲದ ಪ ರಕ ಅಿಂದಾಜ್ುಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: 3.6.2.3 ಕಿಂಡಿಕೆ; ಪುಟ 103 ) 
(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À 

¸ÀASÉå/ಇಲಾಖೆ 
É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ CªÀPÁ±À RZÀÄð ¸Á®¢gÀÄªÀÅzÀÄ 

ªÀÄÆ® ¥ÀÆgÀPÀ MlÄÖ 

1 1 - PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ 
vÉÆÃlUÁjPÉ 

2401-00-108-2-30-106  

ಸಹಾಯ ಧನ 
177.63 61.96 239.59 244.69 5.10 

2 2401-00-800-1-53-059  
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

25.50 5.21 30.71 41.82 11.11 

3 05-ಒಳಾಡಳಿತ್ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ 

2055-00-109-1-01-003  
¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 

1585.45 138.56 1724.01 1734.71 10.70 

4 06 – 
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ 
¸ËPÀAiÀið 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

5465-01-190-3-05-132 
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

131.49 85.00 216.49 309.29 92.80 

5 10 - ¸ÀªÀiÁd 
PÀ¯Áåt 

2225-02-794-0-03-059  
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

8.63 15.58 24.21 41.41 17.20 

6 4225-01-796-0-01-132 
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

770.00 68.63 838.63 850.93 12.30 

7 16 - ªÀ¸Àw 2216-03-104-0-01-106  
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

421.63 490.50 912.13 943.38 31.25 

8 17 - ²PÀët 2202-01-197-1-01-408 
aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ  

249.51 12.97 262.48 273.24 10.76 

9 2202-01-197-1-01-418  
§¼Áîj 

334.79 27.17 361.96 430.29 68.33 

10 2202-01-197-6-01-418  
§¼Áîj 

72.87 6.08 78.95 83.96 5.01 

 11 2202-02-196-0-01-418  
§¼Áîj 

52.67 8.69 61.36 70.91 9.55 

12 2202-02-197-0-01-418  
§¼Áîj 

107.94 5.37 113.31 128.94 15.63 

13 20 - 
¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 

5054-04-337-0-01-154 
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 

1005.30 250.00 1255.30 1648.76 393.46 

14 5054-04-337-0-02-436 
£À¨Áqïð PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

248.37 50.00 298.37 337.94 39.57 

15 21- 
d®¸ÀA¥À£ÀÆä® 

4701-80-190-5-00-132  
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

1137.88 500.00 1637.88 1764.08 126.20 

16 4702-00-800-0-01-132 
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

50.00 50.00 100.00 110.99 10.99 

17 22 - DgÉÆÃUÀå 
ªÀÄvÀÄÛPÀÄlÄA§ 
PÀ¯Áåt 

2210-01-110-1-22-034 
UÀÄwÛUÉ/ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ 

41.96 38.84 80.80 87.94 7.14 

18 2210-03-800-0-18-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

496.17 318.81 814.98 913.91 98.93 

19 2210-05-105-1-50-103 
¸ÀºÁAiÀÄ£ÀÄzÁ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå 

9.23 11.00 20.23 28.23 8.00 

20 2210-06-001-0-01-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

5.01 10.00 15.01 24.29 9.28 

MlÄÖ 6,932.03 2,154.37 9,086.40 10,069.71 983.31 

DPÀgÀ: C£ÀÄzÁ£À ªÀ» 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೭ 
ಅನರ್ಶಯಕ/ಅಧಿಕತ್ಮ/ಅಸಮಪಾಕ ಪುನವಿಾನಿಯೀಗಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೪(ಅ); ಪುಟ 104 ) 
(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 

ಅನರ್ಶಯಕ ಪುನವಿಾನಿಯೀಗಗಳು 

 

 

 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À 
¸ÀASÉå 

É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ CªÀPÁ±À 

(ªÀÄÆ®+ಪೂgÀPÀ) 
¥ÀÄ£À«ð¤AiÉÆÃUÀ 

(+) 
MlÄÖ RZÀÄð G½vÁAiÀÄ 

(-) 

1 03 

 

2071-01-115-1-55-251  
¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

113.78 2.00 115.78 113.59 2.19 

2 2071-01-115-2-02-251  
¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

160.00 4.00 164.00 157.81 6.19 

3 05 2055-00-108-0-01-003  
¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 

1097.52 36.20 1133.72 1071.28 62.44 

4 2056-00-001-0-01-051  
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

1.00 2.35 3.35 0.69 2.66 

5 10 2225-03-102-0-13-059  
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

28.00 5.20 33.20 26.20 7.00 

6 2225-03-277-2-61-051  
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

20.00 3.00 23.00 17.59 5.41 

7 2225-03-277-3-05-059  
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

7.00 2.61 9.61 6.93 2.68 

8 11 2235-02-101-0-99-422  
¥Àj²µÀÖ eÁw G¥À 
AiÉÆÃd£É 

1.65 3.00 4.65 1.47 3.18 

9 12 3452-80-104-0-01-059  
EvÀgÉªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

35.26 7.90 43.16 33.13 10.03 

10 17 2202-02-109-0-13-003 
¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 

34.53 156.00 190.53 30.14 160.39 

11 2203-00-112-0-02-011  
vÀÄnÖ s̈ÀvÉå 

21.78 5.24 27.02 21.62 5.40 

12 18 2853-02-001-0-01-002 
 C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÃvÀ£À 

15.04 2.53 17.57 12.69 4.88 

13 20 4711-02-103-2-00-139  
¨sÁj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

9.80 19.60 29.40 9.76 19.64 

14 5054-03-101-0-02-132  
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

110.80 10.00 120.80 109.20 11.60 

15 21 4701-73-800-0-01-139  
¨sÁj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

107.42 48.25 155.67 0.00 155.67 

16 22 2210-01-110-1-21-200  
¤ªÀðºÀuÉ 

26.80 10.00 36.80 20.97 15.83 

17 2210-01-110-1-22-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

35.53 2.80 38.33 26.68 11.65 

18 2210-01-110-1-22-195  
¸ÁjUÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

5.06 5.00 10.06 4.62 5.44 

19  

23 

 

2230-02-001-0-0-423  
Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É 

2.70 5.40 8.10 1.18 6.92 

20 2501-01-198-6-03-300  
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ 
ErUÀAlÄ 

331.58 5.17 336.75 250.71 86.04 

MlÄÖ 2,165.25 336.35 2,501.60 1,916.26 585.34 
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ಅಧಿಕತ್ಮ ಪುನವಿಾನಿಯೀಗಗಳು 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À 
¸ÀASÉå 

É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ CªÀPÁ±À (ªÀÄÆ®+ 
¥ÀÆgÀPÀ) 

¥ÀÄ£À«ð¤AiÉÆÃUÀ
(-) 

MlÄÖ RZÀÄð G½vÁAiÀÄ 
(-) 

1 01 2401-00-110-0-07-106 
À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

608.10 97.11 705.21 680.28 24.93 

2 05 2055-00-104-0-01-003  
¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 

315.08 47.96 363.04 354.89 8.15 

3 2055-00-109-1-01-003   
¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 

1,724.00 59.45 1,783.45 1,734.71 48.74 

4 2055-00-118-0-01-002  
C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÃvÀ£À 

9.58 8.90 18.48 11.89 6.59 

5 06 5465-01-190-3-05-132  
§AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

216.49 103.00 319.49 309.29 10.20 

6 07 2215-01-001-1-03-003  
¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 

42.37 12.87 55.24 49.39 5.85 

7 10 2225-02-794-0-05-059  
 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

330.42 16.71 347.13 330.92 16.21 

8 2225-03-800-0-07-059  
 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

60.00 84.79 144.79 126.29 18.50 

9 11 2235-02-103-0-61-059   
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

7.40 47.10 54.50 49.34 5.16 

10 17 2202-01-197-1-01-300   
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ErUÀAlÄ 

244.06 39.04 283.10 258.74 24.36 

11 2202-03-103-2-01-003   
¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 

56.80 27.98 84.78 75.33 9.45 

12 2202-03-104-1-01-101  
À̧ºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À - ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 

733.59 426.18 1,159.77 1,141.41 18.36 

13 20 3054-03-337-0-05-200  

¤ªÀðºÀಣಾ ವ್ಚ್ುಗಳು 
335.17 22.00 357.17 346.11 11.06 

14 3054-04-337-1-10-200  

¤ªÀðºÀಣಾ ವ್ಚ್ುಗಳು 
355.94 15.42 371.36 356.87 14.49 

15 4059-80-051-0-29-386  
¤ªÀiÁðt 

110.00 12.00 122.00 115.17 6.83 

16 5054-03-337-0-17-154   
À̧ÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 

250.00 102.73 352.73 327.79 24.94 

17 5054-03-337-0-17-160 
£À«ÃPÀgÀt 

23.20 14.00 37.20 27.50 9.70 

18 5054-04-337-0-01-154 
À̧ÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 

1,255.30 400.00 1,655.30 1,648.76 6.54 

19 5054-04-337-0-01-160  
£À«ÃPÀgÀt 

57.00 12.00 69.00 62.61 6.39 

MlÄÖ 6,734.50 1,549.24 8,283.74 8,007.29 276.45 
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ಅಸಮಪಾಕ ಪುನವಿಾನಿಯೀಗಗಳು 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À 
¸ÀASÉå 

É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ CªÀPÁ±À (ªÀÄÆ®+ 
¥ÀÆgÀPÀ) 

¥ÀÄ£À«ð¤AiÉÆÃUÀ 
(+) 

MlÄÖ RZÀÄð ಅಧಿಕ್ 
 (+) 

1 05 2055-00-109-1-01-041  

¥ÀæAiÀiÁt ವ್ಚ್ುಗಳು 
60.00 12.00 72.00 82.38 10.38 

2 10 2225-01-197-1-01-418 §¼Áîj 30.42 3.50 33.92 38.08 4.16 

3 18 6852-02-800-0-01-394 

ಸಾ®ಗಳು 
350.00 38.00 388.00 414.99 26.99 

4 20 5054-03-337-0-84-172  
gÀ Ȩ́ÛUÀ¼ÀÄ 

321.95 280.00 601.95 701.57 99.62 

MlÄÖ 762.37 333.50 1,095.87 1,237.02 141.15 

«ªÉÃZÀ£ÁgÀ»vÀ ¥ÀÄ£Àð«¤AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À 
¸ÀASÉå 

É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ CªÀPÁ±À (ªÀÄÆ®+ 
¥ÀÆgÀPÀ) 

¥ÀÄ£À«ð¤AiÉÆÃUÀ 
 (-) 

MlÄÖ RZÀÄð ಅಧಿಕ್ 
 (-) 

1 7 2215-01-001-1-03-002 
C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÃvÀ£À 

29.46 8.00 21.46 22.06 0.60 

2 7 2515-00-198-1-12-300 
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ErUÀAlÄ 

452.23 0.75 451.48 452.23 0.75 

3 17 2202-02-109-0-13-002 
C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÃvÀ£À 

719.55 156.00 563.55 723.92 160.37 

4 25 2205-00-102-4-01-059  
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

9.70 2.00 7.70 9.04 1.34 

5 28 2011-02-102-0-05-059 
EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

2.80 0.45 2.35 3.06 0.71 

ಒಟ್ುು 1,213.74 167.20 1,046.54 1,210.31 163.77 

DPÀgÀ: C£ÀÄzÁ£À ªÀ» 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೮ 
ದೆ ೀಷಪ ರತ್ ಪುನವಿಾನಿಯೀಗ ಆದೀೆಶಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೪(ಆ); ಪುಟ 104) 

(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À 
¸ÀASÉå 

¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå. ¢£ÁAPÀ ªÉÆvÀÛ eÁjªÀiÁrzÀ C¢üPÁj wgÀ¸ÀÌgÀuÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ 

1 01 À̧A. ºÉZïMDgï-J/2019-20 10.03.2020 0.20 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, vÉÆÃlUÁjPÁ E¯ÁSÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 
«ªÀgÀ¥ÀnÖ 22-J 
À̧évÀÄ®£ÉAiÀiÁV®è 

2 05 n¹/JJ¸ïL/JAiÀÄÄL/2019-20 18.03.2020 0.03 DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ. ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ Ȩ́Û 
À̧ÄgÀPÁë E¯ÁSÉ, 

±ÁAw£ÀUÀgÀ,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

3 D.E 452 ©DgïJ¸ï 2019 21.03.2020 3.00 À̧ÀPÁðgÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ð, 
DyðPÀ E¯ÁSÉ, «zsÁ£À ¸ËzsÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

²®ÄÌ PÉÆgÀvÉ 

4 10 JA qÀ§Æè r 85/ 2020 19.02.2020 0.10 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, C®à À̧ASÁåvÀgÀ 
C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

 
«ªÀgÀ¥ÀnÖ 22-J 
À̧évÀÄ®£ÉAiÀiÁV®è 5 12 

 

À̧A. J¥sï n J¸ï/03/¯ÉPÀÌ 20.02.2020 0.01 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, À̧PÁðgÀzÀ 
GqÁªÀuÁvÀgÀ ¨ÉÃw ±Á É̄, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

6 r ªÉÊ J¸ïJ¸ï/14 28.02.2020 0.10 DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, AiÀÄÄªÀd£À Ȩ́ÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ 
QæÃqÁ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

7 L DAqï ¦/DgïE¦/2019-

20 

05.03.2020 0.05 DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ 
E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

ªÀÄÆ® DAiÀÄªÀåAiÀÄ 
CªÀPÁ±ÀzÀ°è 
ªÀåvÁå À̧«zÉ 

8 r ªÉÊ J¸ïJ¸ï/30 10.03.2020 0.10 DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, AiÀÄÄªÀd£À Ȩ́ÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ 
QæÃqÁ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

 

 

 

 

 

 
«ªÀgÀ¥ÀnÖ 22-J 
À̧évÀÄ®£ÉAiÀiÁV®è 

9 15 

 

rLn 13/J¹n/ EvÀgÉ/ 507  10.02.2020 0.04 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À 
ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À 
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ,  É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ 

10 17 PÁ²E /DAiÀÄªÀåAiÀÄ/Dgï J/ 
18 

25.09.2019 0.10 PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ 
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

11 18 JªÀiï f r/ºÀÄAqï/Dgï J 

/2019-20 

27.01.2020 0.10 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, UÀtÂ ªÀivÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁÕ£À 
E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

12 18/M J¸ï PÉ /EJ¦/ 

42/2019-20/1462 

10.02.2020 0.02 DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÀ§Äâ) ªÀÄvÀÄÛ 
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ( À̧PÀÌgÉ) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

²®ÄÌ PÉÆgÀvÉ 

13 PÉf/¯ÉPÀÌ/ J2/G¦nr /19-20 05.03.2020 0.03 DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, dªÀ½ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ 
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÉÊªÀÄUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ dªÀ½ 
E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

«ªÀgÀ¥ÀnÖ 22-J 
À̧évÀÄ®£ÉAiÀiÁV®è 

14 19 ¦nr 74/J¸ïJ¥sï ¹/ 2020 06.03.2020 0.07 À̧PÁðgÀzÀC¢üÃ£À 
PÁAiÀÄðzÀ²ð,£ÀUÀgÀAiÉÆÃd£É, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

 

 

 

 
«ªÀgÀ¥ÀnÖ 22-J 
À̧évÀÄ®£ÉAiÀiÁV®è 

15 J¸ï E ¹/29/ É̄PÀÌ /2018-19 25.02.2020 0.03 PÁAiÀÄðzÀ²ð,J¸ïE¹, 
PÉJ¸ï¹J¸ï©, PÀ¤ßAUï ºÁåªÀiïgÀ Ȩ́Û, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-2 

16 22 À̧A. JªÀiï r 222 JªÀiïJªÀiï 
¹ 

07.01.2020 0.49 À̧PÁðgÀzÀC¢üÃ£À 
PÁAiÀÄðzÀ²ð,DgÉÆÃUÀå 

ªÀÄvÀÄÛPÀÄlÄA§ PÀ¯Áåಣ E¯ÁSÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

17 À̧A. JªÀiï r 572 JªÀiïJªÀiï 
¹ 

10.03.2020 0.47 

18 23 J¸ï r E J¯ï 63 LnL 
2019 

23.04.2019 0.26 À̧PÁðgÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ð, 

PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ, GzÀåªÀÄ²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ 
fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ E¯ÁSÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

 

 

 
«ªÀgÀ¥ÀnÖ 22-J 
À̧évÀÄ®£ÉAiÀiÁV®è 

19 J¸ï r E J¯ï 12 E 
J¯ïJ¸ï E 2019 

30.04.2019 0.49 

    20 ¯ÉPÀÌ-2/EvÀgÉ/¹ Dgï-30/ 

2019-20 /851 

03.03.2020 0.10 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ಕಾರ್ಾಾನೆªÀÄvÀÄÛ 
¨ÁAiÀÄègï E¯ÁSÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
 

²®ÄÌ PÉÆgÀvÉ 
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PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À 
¸ÀASÉå 

¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå. ¢£ÁAPÀ ªÉÆvÀÛ eÁjªÀiÁrzÀ C¢üPÁj wgÀ¸ÀÌgÀuÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ 

21 27 D.E 150 ©DgïJ¸ï 2019 18.12.2019 0.65 À̧PÁðgÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ð, 
DyðPÀ E¯ÁSÉ, (J¥sïDgï 
ªÀÄvÀÄÛ©¹¹) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

¥ÀÄgÀ À̧ÌøvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 
¥Àæ¨sÀÈvÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 
¥ÀÄ£Àð«¤AiÉÆÃUÀ 
ªÁVzÉ 

22 28 ಭಾಇ/33/Dgï J/19-20 16.08.2019 0.03 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, s̈ÁµÁAvÀgÀ E¯ÁSÉ, 
¥ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÁèPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

«ªÀgÀ¥ÀnÖ 22-J 
À̧évÀÄ®£ÉAiÀiÁV®è 

23 PÀ«¥À/15/Dgï J /2019-20 22.01.2020 0.15 PÁAiÀÄðzÀ²ð,PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À 
¥ÀjµÀvÀÄÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 
DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ CªÀPÁ±À 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÆgÁzÀ 
ªÉÆvÀÛUÀ¼À°è 
ªÀåvÁå À̧«zÉ. 
 

24 PÀ« À̧¤/J¯ï ¦ J¸ï-
3/77/Dgï J /2020 

07.03.2020 0.22 À̧PÁðgÀzÀC¢üÃ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð, 
PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À À̧¨sÁ À̧aªÁ®AiÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

«ªÀgÀ¥ÀnÖ 22-J 
À̧évÀÄ®£ÉAiÀiÁV®è 

ಒಟ್ುು 6.84   

DPÀgÀ: ªÀÄºÁ¯ÉÃSÁ¥Á®gÀÄ (¯É ªÀÄvÀÄæ ºÀ) 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೯ 
`೧೦೦ ಕೆ ೀಟಿ ಹಾಗ  ಅದಕಿಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ಾುದ ಬಳಕೆಯಾಗದೆೀ ಉಳಿದ ಅರ್ಕಾಶಗಳ 

ಅನುದಾನ/ವಿನಿಯೀಗಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೫(ಅ); ಪುಟ 105 ) 

(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À/ಇಲಾಖೆ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ CªÀPÁ±À 
ªÉÆvÀÛ 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁrzÀ ªÉÆvÀÛ 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁqÀ¢gÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ 

RZÀÄð §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ 
CªÀPÁ±À 

 01 - PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ 

1 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 6,544.06 2,142.34 8,686.40 7,507.85 1,178.55 

2 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 497.75 0.30 498.05 69.46 428.59 

 02- ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ 

3 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 2,786.56 93.69 2,880.25 2,710.87 169.38 

 03 - DyðPÀ 

4 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 28,751.71 346.04 29,097.75 22,774.5 6,323.25 

 04 - ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ 

5 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,022.55 55.68 1,078.23 973.94 104.29 

 05 –ಒಳಾಡಳಿತ್ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ 

6 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 7,180.33 713.15 7,893.48 7,317.22 576.26 

7 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 879.58 0.00 879.58 778.34 101.24 

 07 –UÁææ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁ¬Äತಿ gÁeï 

8 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 10,990.10 225.18 11,215.28 9,743.27 1,472.01 

9 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 3,909.09 1,800.00 5,709.09 4,485.69 1,223.40 

 09 - ¸ÀºÀPÁgÀ 

10 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 7,831.75 0.01 7,831.76 6,532.04 1,299.72 

 10 - ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt 

11 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 8,454.51 81.48 8,535.99 7,384.92 1,151.07 

12 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 2,876.39 157.59 3,033.98 2,783.45 250.53 

 11 – ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ¯Áåt 

13 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 5,174.59 180.64 5,355.23 4,644.69 710.54 

 12 – ªÁvÁð, ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀivÀÄÛ AiÀÄÄªÀd£À ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 

14 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 457.50 5.00 462.50 336.40 126.10 

 14 - PÀAzÁAiÀÄ 

15 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 10,110.17 7,847.30 17,957.47 17,554.41 403.06 

 16 – ªÀ¸Àw 

16 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 2,410.74 1,154.77 3,565.51 3,097.89 467.62 

 17 - ²PÀët 

17 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 26,932.80 636.80 27,569.60 26,944.60 625.00 

18 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,218.26 10.00 1,228.26 1,104.85 123.41 

 18 – ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ 

19 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,094.02 208.77 1,302.79 1,063.14 239.65 

20 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,088.00 25.77 1,113.77 697.59 416.18 



 31 ಮಾಚಿಿ 2020ಕ್ೆ ಕ್ ನ್ಗ್ ಂಡ ವರ್ಿದ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಯವಹಾರಗಳ ಲಕ್ೆಪರಿಶ್ ೇಧನಾ ವರದ್ಧ 
 

172 

 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À/ಇಲಾಖೆ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ CªÀPÁ±À 
ªÉÆvÀÛ 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁrzÀ ªÉÆvÀÛ 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁqÀ¢gÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ 

RZÀÄð §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ 
CªÀPÁ±À 

 19 - £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 

21 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 8,980.87 997.20 9,978.07 9,037.88 940.19 

22 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 675.91 0.00 675.91 0.00 675.91 

23 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 8,771.57 35.00 8,806.57 5,425.80 3,380.77 

 20 - É̄ÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 

24 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 3,218.82 17.18 3,236.00 2,639.32 596.68 

25 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 7,757.60 550.00 8,307.60 6,919.12 1,388.48 

 21 - d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® 

26 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,077.07 13.33 1,090.40 799.87 290.53 

27 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 1,498.19 0.00 1,498.19 1,317.19 181.00 

28 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 12,065.70 1,336.62 13,402.32 12,291.48 1,110.84 

 22 –DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄ ÛPÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt 

29 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 8,284.58 472.21 8,756.79 8,000.79 756.00 

30 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,063.76 8.59 1,072.35 821.98 250.37 

 23-PÁ«ÄðPÀ 

31 gÁd¸Àé ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,194.25 196.96 1391.21 1168.30 222.91 

 26 – ಯೀಜ್ನೆ, ಸಾಿಂಖಯಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

32 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,858.37 42.75 1,901.12 1,253.14 647.98 

 29 –IÄt ªÉÄÃ®Ä¸ÀÄÛªÁj 

33 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 19,410.31 353.23 19,763.54 18,869.42 894.12 

MlÄÖ 2,06,067.46 19,707.58 2,25,775.04 1,97,049.41 28,725.63 

DPÀgÀ: zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೧೦ 
ಅರ್ಕಾಶಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗದ ೆಉಳಿದು ಅದರ ಯಾರ್ುದೆೀ ಭಾಗರ್ನುು ಅಧಯಪಾಣ ೆಮಾಡದ್ಧರುರ್ 

ವಿವಿಧ ಅನುದಾನ/ವಿನಿಯೀಗಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೫(ಆ); ಪುಟ 105) 

    (` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À 
¸ÀASÉå 

ಇಲಾಖೆ/ªÀUÀð §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ 
DªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ 

1 3 DyðPÀ  
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 19.32 

2 4 ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ  

§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 6.12 

 

3 

6 ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ  

gÁd À̧é¥ÀÄgÀ À̧ÌøvÀ 0.15 

4 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 41.56 

 

5 

9 ¸ÀºÀPÁgÀ  
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 3.08 

 

6 

10 ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt  
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 250.53 

 

7 

14 PÀAzÁAiÀÄ  
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 75.46 

8 §AqÀªÁ¼À ¥Àæ s̈ÀÈvÀ 4.04 

 

9 

17 ²PÀët  
gÁd À̧ é¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 625.00 

 

10 

19 £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ  
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 3,380.77 

 

11 

21 d® ¸ÀA¥À£ÀÆä®  
gÁd À̧éÀ¥Àæ¨sÀÈvÀ 181.00 

12 §AqÀªÁ¼À ¥Àæ s̈ÀÈvÀ 0.37 

 

13 

23 PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ  
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 53.62 

 

14 

25 PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw  

§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 80.27 

 

15 

26 AiÉÆÃd£É, ¸ÁATåPÀ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ À  
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 647.98 

MlÄÖ 5,369.27 
 DPÀgÀ: zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೧೧ 
ಬಳಕೆಯಾಗದೆೀ ಉಳಿದ ಅರ್ಕಾಶಗಳ ಅಧಯಪಾಣೆ 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೫(ಆ); ಪುಟ 105) 

(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À/ಇಲಾಖೆ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ 
CªÀPÁ±À 
ªÉÆvÀÛ 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁrzÀ 
ªÉÆvÀÛ 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁqÀ¢gÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ 

 01 PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ    

1 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,178.55 935.53 243.02 

2 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 428.59 424.78 3.81 

 02 ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ    

3 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 169.38 49.70 119.68 

4 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 18.26 5.77 12.49 

 03 DyðPÀ    

5 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 6,323.26 6,266.87 56.39 

6 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 6.67 5.87 0.80 

 04 ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ    

7 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 104.29 16.02 88.27 

8 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 56.52 3.04 53.48 

 05 ಒಳಾಡಳಿತ್ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ    

9 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 576.26 293.38 282.88 

10 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 0.02 0.02 0.00 

11 §AqÀªÁ¼ ¥ÀÄgÀ À̧ÌøvÀ 101.24 8.10 93.14 

 07 UÁææ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁ¬ÄತಿgÁeï    

12 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,472.01 306.76 1,165.25 

13 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,223.40 80.00 1,143.40 

 08 CgÀtå, fÃ«±Á À̧Ûç ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ    

14 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 86.43 80.75 5.68 

15 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 19.81 0.07 19.74 

16 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 50.35 0.35 50.00 

 09 ¸ÀºÀPÁgÀ    

17 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,299.72 24.20 1,275.52 

 10 ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt    

18 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1,151.07 1.06 1,150.01 

 11 ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©üªÀÈ¢Þ    

19 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 710.54 354.16 356.38 

20 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 14.58 4.58 10.00 

 12 ªÁvÁð, ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀivÀÄ ÛAiÀÄÄªÀd£À 
¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 

   

21 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 42.50 0.26 42.24 

22 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 126.37 27.87 98.50 

 13 DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ    

23 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 92.80 69.15 23.65 

 14 PÀAzÁAiÀÄ    

24 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 403.06 1.00 402.06 

 15 ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À    

25 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 66.57 11.03 55.54 



ಅನುಬಂಧಗಳು 

175 

DPÀgÀ: zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 

  

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À/ಇಲಾಖೆ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ 
CªÀPÁ±À 
ªÉÆvÀÛ 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁrzÀ 
ªÉÆvÀÛ 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁqÀ¢gÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ 

 16 ªÀ¸Àw    

26 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 467.63 419.77 47.86 

27 §AqÀªÁ¼À ¥Àæ¨sÀÈvÀ 0.03 0.03 0.00 

 17 ²PÀët    

28 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 123.40 15.69 107.71 

 18 ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ    

29 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 239.65 120.33 119.32 

30 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 416.18 327.89 88.29 

 19 £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ    

31 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 940.19 159.30 780.89 

32 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 675.91 675.91 0.00 

 20 É̄ÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV    

33 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 596.68 471.33 125.35 

34 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 27.81 27.81 0.00 

35 §AqÀªÁ¼À¥ÀÄgÀ À̧ÌøvÀ 1388.49 1307.60 80.89 

 21 d® ¸ÀA¥À£ÀÆä®    

36 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 290.53 19.05 271.48 

37 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 1110.85 276.84 834.01 

 22 DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt    

38 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 755.93 435.86 320.07 

39 §AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 250.37 122.60 127.77 

 23 PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ    

40 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 222.91 2.42 220.49 

 24 EAzsÀ£À    

41 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 5.99 3.98 2.01 

 25 PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw    

42 gÁd À̧é¥ÀÄgÀ À̧ÌøvÀ 28.54 2.86 25.68 

 26 AiÉÆÃd£É, ¸ÁATåPÀ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛvÀAvÀæeÁÕ£    

43 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 83.33 0.48 82.85 

 27 PÁ£ÀÆ£ÀÄ    

44 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 61.67 61.68 0.00 

45 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 46.17 46.15 0.02 

 28 ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£À gÀZÀ£É    

46 gÁd À̧é ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 14.46 27.73 0.00 

47 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 0.95 0.97 0.00 

 29 IÄt ಮೀಲುಸುುವಾರ    

48 gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 894.12 893.84 0.28 

49 §AqÀªÁ¼À ¥Àæ¨sÀÈvÀ 93.06 94.25 0.00 

MlÄÖ 24,457.10 14,484.69 9,986.90 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೧೨ 

ಪರಸಕು ರ್ಷಾದಲ್ಲಲ ಗಣನಿೀಯ ಅಧಯಪಾಣೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೫(ಆ); ಪುಟ 105) 

(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À/ಇಲಾಖೆ É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ/AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀPÁ±À CzsÀå¦ð¹zÀ 
ºÀt 

±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ
CzsÀå¥ÀðuÉ 

µÀgÁ 

1 01- PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ 
vÉÆÃnUÁjPÉ 

2401-00-102-0-28-059 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 162.59 150.23 92 DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ°è WÉÆÃ¶¹zÀ 
ºÉÆ À̧ ¥ÁæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 
eÁjUÉÆ¼Àî¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

 

2 2401-00-102-0-29-059 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 395.00 395.00 100 

3 2401-00-102-0-28-422- ¥Àj²µÀÖ eÁw 
G¥À AiÉÆÃd£É 

75.00 75.00 100 

4 2401-00-102-0-29-423  Vjd£À G¥À 
AiÉÆÃd£É 

30.00 30.00 100 

5 2401-00-119-1-05-059 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 15.00 15.00 100 ¤¢ðµÀÖPÁgÀt ¤Ãr®è 

6 4401-00-102-0-01-059 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 10.00 10.00 100 DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ°è WÉÆÃ¶¹zÀ 
ºÉÆ À̧ ¥ÁæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 
eÁjUÉÆ¼Àî¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

7 4401-00-108-0-01-132 §AqÀªÁ¼À 
ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

111.87 111.87 100 

8 4401-00-108-0-01-422 ¥Àj²µÀÖ eÁw 
G¥À AiÉÆÃd£É 

24.32 24.32 100 ನಿದ್ಧಿರ್ು ಕಾರಣ ನಿೇಡಿಲಲ 

9 4401-00-108-0-02-423  
Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É 

103.50 103.50 100 

10 4401-00-108-0-02-422  ¥Àj²µÀÖ eÁw 
G¥À AiÉÆÃd£É 

22.50 22.50 100 

11 4401-00-113-0-01-059  EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 10.00 10.00 100 

12 4401-00-102-0-01-059 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 100.00 76.31 76 ºÉÆ À̧ ¥ÁæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 
eÁjUÉÆ¼Àî¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

13 4851-00-107-1-01-132 §AqÀªÁ¼À 
ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

25.00 25.00 100 ನಿದ್ಧಿರ್ು ಕಾರಣ ನಿೇಡಿಲಲ 

14 4851-00-107-1-03-436 £À¨Áqïð 
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

10.63 10.44 98 

15 03-DyðPÀ 2070-00-800-0-11-014 EvÀgÉಭತ್ೆೆಗಳು 112.00 88.41 79 ¨sÀÆ«ÄzÉÆgÀAiÀÄ¢zÀÝjAzÀ 

16 2071-01-115-1-11-251 
¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

30.00 28.94 96 SÁ° ºÀÄzÉÝ 
¨sÀwðAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ 

17 2071-01-115-1-14-251 ¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ 
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

80.00 61.25 77 ¤¢ðµÀ ÖPÁgÀt ¤Ãr®è 
 

 18 2071-01-115-1-53-251 ¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ 
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

22.37 16.62 77 

19 2071-01-115-3-21-251 ¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ 
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

35.00 32.55 74 

20 2071-01-200-0-06-251 ¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ 
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

11.90 11.90 100 

21 2071-01-200-0-05-251 ¦AZÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ 
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 

35.76 32.30 90 

22 2235-04-101-0-01-100 ಹಣಕಾಸು 
ಸಹಾಯ/ಪರಿಹಾರ 

5475.00 4075.00 74 

23 2235-04-101-0-01-422 ¥Àj²µÀÖ eÁw 
G¥À AiÉÆÃd£É 

700.00 700.00 100 

24 2235-04-101-0-01-423 Vjd£À G¥À 
AiÉÆÃd£É 

325.00 325.00 100 

25 05- ಒಳಾಡಳಿತ್  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ 

2055-00-116-0-03-059 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 283.06 248.24 88 

26 07-UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 
ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï 

2515-00-198-6-12-300  f¯Áè 
¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ErUÀAlÄ 

306.51 306.51 100 À̧ªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀ ºÁUÀÆ 
RjÃ¢UÉ vÁAwæPÀ PÁgÀtUÀ¼À 
À̧®ÄªÁV mÉAqÀgï ¥ÀæQæAiÉÄ 
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PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À/ಇಲಾಖೆ É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ/AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀPÁ±À CzsÀå¦ð¹zÀ 
ºÀt 

±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ
CzsÀå¥ÀðuÉ 

µÀgÁ 

ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆ¼ÀîzÀ PÁgÀt 

27 12- ªÁvÁð, 
¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀivÀÄÛ 
AiÀÄÄªÀd£À ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 

5452-01-800-0-10-436  £À¨Áqïð 
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

38.39 27.87 73 PÉÃAzÀæ À̧gÀPÁgÀ¢AzÀ 
¤jÃQë¹zÀµÀÄÖ ºÀt 
©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

28 15 ªÀiÁ»w  
vÀAvÀæeÁÕ£À 

3451-00-090-2-08-059  EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 11.00 11.00 100 ¤¢ðµÀÖPÁgÀt ¤Ãr®è 

29 16-ªÀ À̧w 2216-02-800-0-04-032  §AqÀªÁ¼À 
D¹ÛUÀ¼À À̧Èd£ÉUÁV C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

34.51 27.75 80 ಸ್ಬಬಿಂದ್ಧ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ 
ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ್್ 
ಯಡಿಯಲಿಲನ (ಇ-ಆಡಳಿತ್) 
ಕನಾಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಿಮೊೇಟ್ 

ಸ್ನಿಂೆಗ್ ಕ್ೇಂದರವನುು 
೦೧.೦೪.೨೦೧೯ರಿಂದ ವಗಾಿವಣ್ 
ಮಾಡಿದೆರಿಂದ 

30 2216-02-800-0-04-422- ¥Àj²µÀÖ eÁw 
G¥À AiÉÆÃd£É 

125.29 113.08 90 ಕ್ೇಂದರದ ಹಣ ಸಕಾಿರದ 
ಲಕ್ೆಕ್ೆ ಬರದ್ ನ್ೇರ 
©ಡುಗಡಯ್ಾಗಿದ ್31 2216-02-800-0-04-423 Vjd£À G¥À 

AiÉÆÃd£É 
90.20 87.28 92 

32 18- ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ 
PÉÊUÁjPÉ 

2851-00-102-0-84-102 

À̧ºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À– D¹Û À̧Èd£É 
56.84 54.34 96 

33 20- É̄ÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 

4860-04-190-1-00-211 ºÀÆrPÉ 100.00 100.00 100 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಘಟಕ 
ರಚ್ನ್ಯಾಗಿಲಲ 

34 3054-04-337-1-10-422 ¥Àj²µÀÖ eÁw 
G¥À AiÉÆÃd£É 

70.00 70.00 100 ¤¢ðµÀÖPÁgÀt ¤Ãr®è 
 

35 3054-04-337-1-10-423 Vjd£À G¥À 
AiÉÆÃd£É 

30.00 30.00 100 

36 5051-02-211-0-01-059  EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 35.00 34.32 98 ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೇಜ್ನ್, 
ಕಾರವಾರ ಬಂದರುಗಳ 
ತ್ಡ್ನಿೇರಿನ ನಿಮಾಿಣಕ್ೆ 
ಹ್ೈಕ ್ೇಟ್ಿ ತ್ಡ್ಯಾಜ್ಞ್ ಮತ್ುು 
ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಬಂದರು 
ಬ್ರ್ತಿ ಟ್್ಂಡರ್ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳಲಿಲನ 
ವಿಳಂಬದ್ಧಂದಾಗಿ 

37 5051-80-190-0-03-422 ¥Àj²µÀÖ eÁw 
G¥À AiÉÆÃd£É 

178.00 178.00 100 ¤¢ðµÀÖ PÁgÀt ¤Ãr®è 

38 5051-80-190-0-03-423 Vjd£À G¥À 
AiÉÆÃd£É 

72.00 72.00 100 

39 22-DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ 
PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt 

2210-01-200-0-04-422  ¥Àj²µÀÖ eÁw 
G¥À AiÉÆÃd£É 

14.00 14.00 100 

40 4210-01-110-1-01-423  Vjd£À G¥À 
AiÉÆÃd£É 

12.49 10.54 84 

41 27-PÁ£ÀÆ£ÀÄ 2014-00-102-0-02-180  AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ಸಾಧನ ಸಾಮಗಿರಗಳು 
25.40 24.54 97 

42 28 - À̧A À̧¢ÃAiÀÄ 
ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
±Á À̧£À gÀZÀ£É 

2011-02-101-0-11-059 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 21.25 16.06 76 

43 29-IÄt Ȩ́ÃªÉUÀ¼ÀÄ 2049-03-117-0-01-240 IÄt Ȩ́ÃªÉUÀ¼ÀÄ 13.00 13.00 100 

ಒಟ್ುು 9,439.38 7,869.67 83  

DPÀgÀ: zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 
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ಅನುಬಿಂಧ 3.೧೩ 
೩೦ ಮತ್ುು ೩೧ ಮಾರ್ಚಾ ೨೦೨೦ರಿಂದು ಅಧಯಪಾಣೆ ಮಾಡಲಾದ `ಐದು ಕೆ ೀಟಿಗ  ಮೀರದ 

ಅರ್ಕಾಶಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೫(ಆ); ಪುಟ 105) 

(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

C£ÀÄzÁ£À/ಇಲಾಖೆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 
CªÀPÁ±À 

CzsÀå¥ÀðuÉ 
ªÀiÁrzÀ ªÉÆvÀÛ 

MlÄÖCªÀPÁ±ÀzÀ 
±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ 

1 1 PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ 17 3,743.72 417.15 11 

2 2 ¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ 
«ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ 

2 1,302.06 42.05 3 

3 3 DyðPÀ 29 23,862.37 6,168.30 26 

4 5 ಒಳಾಡಳಿತ್ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ 3 372.47 261.21 70 

5 7 UÁææ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ಮತ್ುು 
¥ÀAZÁ¬Äತಿ gÁeï 

1 306.51 306.51 100 

6 8 CgÀtå, fÃ«±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ 
¥Àj¸ÀgÀ 

2 75.08 27.27 36 

7 11 ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À 
C©üªÀÈ¢Þ 

5 514.40 264.21 51 

8 12 ಮಾಹಿತಿ, ಪರವಾಸ್ ೇದಯಮ 

ಮತ್ುು ಯುವಜ್ನ ಸ್ೇವ್ಗಳು 
1 38.39 27.87 73 

9 13 DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ 
¸ÀgÀ§gÁdÄ 

1 2701 51.31 2 

10 16 ªÀ¸Àw 4 750 418.51 56 

11 18 ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄ ÛPÉÊUÁjPÉ 8 790.41 492.94 62 

12 19 £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 1 386.54 130.38 34 

13 20 ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 27 7,181.35 1,409.33 20 

14 21 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1 23.15 14.58 63 

15 22 DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ 
PÀ̄ Áåt ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 

19 1,517.45 276.62 18 

16 27 PÁ£ÀÆ£ÀÄ 4 102.84 62.94 61 

17 28 ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£À gÀZÀ£É 

2 41.25 21.66 53 

18 29 IÄt ಮೇಲುಸುುವಾರಿ 9 3,849.61 982.03 26 

MlÄÖ 136 47,558.60 11,374.87 24 

DPÀgÀ: C£ÀÄzÁ£À ªÀ» 
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ಅನುಬಿಂಧ ೩.೧೪ 
ಸಕರಮಗೆ ಳಿಸಬೆೀಕಾಗಿರುರ್ ಹೆಚ್ಾುದ ವೆಚ್ುಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೨.೬; ಪುಟ 106) 

(ªÉÆvÀ Û̀ UÀ¼À°è) 
ªÀµÀð C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À 

¸ÀASÉå/ವಿವರ 

zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ É̄PÀÌ/ 
É̄PÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á 

ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀÆa¹gÀÄªÀ 
¸ÀPÀæªÀÄUÉÆ½¸À¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ 

ºÉZÁÑzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

 
 
 

µÀgÁ 

2012-13 08 –CgÀtå, 
fÃ«±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ 
¥Àj¸ÀgÀ 
gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 
 

 
 

4,94,02,43,684 
 

`209.51 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀ C¢üPÀ ªÉZÀÑªÀÅ CgÀtå C©üªÀÈ¢ ÞvÉjUÉ¬ÄAzÀ 
¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. dªÉÄAiÀÄÄ 
¤jÃQëvÀ ªÉÆvÀÛQÌAvÀ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ vÀ¥ÀÄà ªÀVÃðPÀgÀtzÀ zÉ¸É¬ÄAzÀ 
ªÁtÂdå vÉjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è G½¢zÀÝ `284.51 PÉÆÃnUÀ¼ÀµÀÄÖ DzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß 
¸ÀjAiÀiÁV ªÀVÃðPÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸À¯ÁVzÉ. 

2013-14 08 –CgÀtå, 
fÃ«±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ 
¥Àj¸ÀgÀ 
gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
 

3,55,38,75,841 

C¢üPÀ ªÉZÀÑªÀÅ CgÀtåC©üªÀÈ¢ÞvÉjUÉ¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤¢üUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ 
PÁgÀt¢AzÀ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. dªÉÄAiÀÄÄ ¤jÃQëvÀ ªÉÆvÀÛQÌAvÀ ºÉZÁÑV 
¸ÀAUÀæºÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

26-AiÉÆÃd£É 
¸ÁATåPÀ, «eÁÕ£À 
ªÀÄvÀÄÛvÀAvÀæeÁÕ£À 
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 

 
 

20,41,65,300 

¥sÉ§ÄæªÀj 2013gÀ°è ªÀÄAr¹zÀÝ ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀzÀÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÝ DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ 
PÉ® ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀrAiÀÄ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß dÄ¯ÉÊ 2013gÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ°è 
»AvÉUÉ¢zÀÝjAzÀ DzÀ ºÉZÀÄÑªÀj ªÉZÀÑ. 

2014-15 08 –CgÀtå, 
fÃ«±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ 
¥Àj¸ÀgÀ 
gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
 

1,88,75,14,849 

C¢üPÀ ªÉZÀÑªÀÅ CgÀtå C©üªÀÈ¢Þ vÉjUÉ¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤¢üAiÀÄ CgÀtå 
C©üªÀÈ¢Þ ¤¢üUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. dªÉÄAiÀÄÄ 
¤jÃQëvÀ ªÉÆvÀÛQÌAvÀ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛvÀ¥ÀÄà ªÀVÃðPÀgÀtzÀ PÁgÀt¢AzÀ®Æ 
GAmÁVzÉ. 

10-¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt 
gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
6,36,000 

ºÉZÀÄÑªÀjUÉAiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr®è. 

2015-16 01 PÀÈ¶ 
ªÀÄvÀÄÛvÉÆÃlUÁjPÉ 
§AqÀªÁ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 

 
 

7,93,05,365 

EzÀPÉÌ ªÀÄÄAUÀqÀ¥ÀvÀæzÀ°è EgÀÄªÀ zÉÆÃµÀªÀÅ PÁgÀtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀÄzÁ£À 1PÉÌ 
§zÀ¯ÁV C£ÀÄzÁ£À 18gÀ°è CªÀPÁ±À MzÀV¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß 
C£ÀÄzÁ£À 1gÀ°è ªÀVÃðPÀj¸À¯ÁVzÉ. 

05 – M¼ÁqÀ½vÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ 
gÁd¸Àé¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 

 
44,94,34,163 

ºÉZÀÄÑªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr®è. 

06 – ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ 
¸ËPÀAiÀÄðC©üªÀÈ¢Þ 
gÁd¸Àé ¥Àæ¨sÀÈvÀ 
§AqÀªÁ¼À ¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
 

17,08,292 
4,94,81,312 

EzÀPÉÌ ªÀÄÄAUÀqÀ¥ÀvÀæzÀ°è EgÀÄªÀ zÉÆÃµÀªÀÅ PÁgÀtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀPÉÌ 
§zÀ¯ÁV ¥Àæ¨sÀÈvÀ «¨sÁUÀzÀ CrAiÀÄ°è CªÀPÁ±À MzÀV¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÀÆ 
ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. 

19- £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 
§AqÀªÁ¼À ¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
8,04,77,000 

2016-17 01 - PÀÈ¶ 
ªÀÄvÀÄÛvÉÆÃlUÁjPÉ 
§AqÀªÁ¼À-¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 

 
 

1,76,74,83,304 

186.01 ಕ್ ೇಟಿ ಮೊತ್ುದ ಅಧಿಕ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß gÁd¸Àé ²Ã¶ðPÉ¬ÄAzÀ (2401) 
§AqÀªÁ¼À ²Ã¶PÉUÉ (4401) §zÀ¯Á¬Ä¹gÀÄªÀÅzÀjAzÀ GAmÁVzÉ. CªÀ±ÀåPÀ 
CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÀPÀ CªÀPÁ±ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÃrPÉ-01gÀ CrAiÀÄ°è 
ªÀiÁrgÀ°®è. 

05 – M¼ÁqÀ½vÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ 
§AqÀªÁ¼À-¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 

 
55,36,88,503 

gÁd¸Àé ªÀÄvÀÄÛ §AqÀªÁ¼ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀÄ£À«ð¤AiÉÆÃUÀ DzÉÃ²¹gÀÄªÀ 
PÁgÀt¢AzÀGAmÁVzÉ. 

14 – PÀAzÁAiÀÄ 
gÁd¸Àé -¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 

 
 

6,32,06,33,666 

`1,235.52 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄJ£ï r DgïJ¥sï 
ªÀAwUÉAiÀÄ£ÀÄß 2016-17£ÉÃ DyðPÀ ªÀµÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ 
ªÀiÁr 2016-17gÀ°èAiÉÄÃ ¤¢üAiÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
GAmÁVzÉ. 
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ªÀµÀð C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À 

¸ÀASÉå/ವಿವರ 

zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ É̄PÀÌ/ 
É̄PÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á 

ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀÆa¹gÀÄªÀ 
¸ÀPÀæªÀÄUÉÆ½¸À¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ 

ºÉZÁÑzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 

 
 
 

µÀgÁ 

20- 
¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 
gÁd¸Àé -¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 

 
 
 

59,81,01,797 

gÉÃªÀÅ, ¢Ã¥À¸ÀÛA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀqÀUÀÄ CrAiÀÄ°è ¸ÀAUÀæ»¸À¯ÁzÀ ¹éÃPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß 
gÉÃªÀÅ C©üªÀÈ¢Þ ¤¢üUÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ DVzÉ.  ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ 
CªÀPÁ±ÀªÀÅ ¸ÀAUÀæºÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÄÝ, gÁdå ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ PÉÃAzÀægÀ¸ÉÛ 
¤¢üUÉ dªÉÄAiÀiÁVzÀÝ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀÅ ªÀiÁZïð wAUÀ¼À 
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉPÀÌzÀrAiÀÄ PÉÃAzÀægÀ¸ÉÛ ¤¢ü¬ÄAzÀ DyðPÀ 
¸ÀºÁAiÀÄzÀ oÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ GAmÁVzÉ. 

29 -  IÄt 
¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ 
§AqÀªÁ¼À-¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
 

1,61,41,83,927 
 

EzÀPÉÌ IÄt «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¢üAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ 
ªÉÄÃ¯É ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV vÀAiÀiÁj¸ÀzÉ ¤¢ü «vÀgÀuÉUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄªÀ KeÉ¤ìUÀ¼À£ÀÄß 
CAvÀºÀÀ ¸Á®UÀ¼À ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« E¯ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸ÀzÉ »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À 
ªÁ¸ÀÛªÀz DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁVzÉ. 

2017-18 03 – ºÀtPÁ¸ÀÄ 
gÁd¸Àé - ¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
11,99,37,383 

DyðPÀ CrAiÀÄ°è£À C¢üPÀ ªÉZÀÑªÀÅ s̈ÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ 
ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ ¹¦JNgÀªÀjAzÀ ¤ªÀÈvÀÛ GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ 
£ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀjUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀ ¦AZÀtÂAiÀÄ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 
PÉèöÊªÀiïUÀ¼À wÃgÀÄªÀ½AiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ GAmÁVzÉ. 

08 –CgÀtå, 
fÃ«±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ 
¥Àj¸ÀgÀ 
gÁd¸Àé - ¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
 
 

80,98,05,156 

CgÀtå, fÃ«±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ CrAiÀÄ°è C¢üPÀ ªÉZÀÑªÀÅ DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ°è£À 
zÉÆÃµÀ¢AzÁVvÀÄÛ, É̄PÀÌ²Ã¶ðPÉ 2406-CgÀtå ªÀÄvÀÄ ÛªÀ£ÀåfÃªÀ£À-CgÀtå-
«ÄÃ¸À®Ä ¤¢üUÀ¼ÀÄ/oÉÃªÀtÂ SÁvÉUÀ½UÉ ªÀUÁðªÀuÉ-PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå C©üªÀÈ¢Þ 
¤¢üUÉ CgÀtå C©üªÀÈ¢Þ ±ÀÄ®ÌzÀ ªÀUÁðªÀuÉ CrAiÀÄ°è `85 PÉÆÃnAiÀÄ 
CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¨sÀÈvÀ ªÀUÀðzÀr ªÀiÁqÀzÉ vÀ¥ÁàV ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ ªÀUÀðzÀr 
ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DVvÀÄÛ.  DzÀgÉ, ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àæ¨sÀÈvÀ ªÀUÀðzÀr ¯ÉPÀÌ 
ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. 

24 –EAzsÀ£À 
§AqÀªÁ¼À-¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ 

 
12,94,95,000 

EAzsÀ£À CrAiÀÄ°è£À C¢üPÀ ªÉZÀÑªÀÅ 2017-18gÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹gÀ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 31.03.2018gÀ ¸ÀPÁðj 
DzÉÃ±ÀzÀ ªÀVðÃPÀgÀtzÀ°è MzÀV¹zÀÝAvÉ `12.95 PÉÆÃnAiÀÄ EJ¦ ¸Á®zÀ 
ºÉÆAzÁtÂPÉ ¬ÄAzÁV¢ÝvÀÄ. 

29 -  IÄt 
ಮೇಲುಸುುವಾರಿ 
§AqÀªÁ¼À-¥Àæ¨sÀÈvÀ 

 
 

93,51,25,086 

IÄt¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ CrAiÀÄ ºÉZÀÑ¼ÀªÀÅ ¨ÁåPï-lÄ-¨ÁåPï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 
©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ EJ¦ ¸Á®UÀ¼À C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rØAiÀÄ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwUÉ 
DAiÀÄªÀåzÀ°è CªÀPÁ±À MzÀV¹gÀ°®èªÁzÀÝjAzÀ GAmÁVzÉ.  F 
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwAiÀÄÄ ªÉÆzÀ°UÉ £ÀªÀzÉºÀ°AiÀÄ «vÀÛ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ PÀAmÉÆæÃ¯gï 
D¥sï JAiÀiïØ CPËAmïì ªÀÄvÀÄÛ Drmï CªÀjAzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖzÀÄÝ CAwªÀÄªÁV 
¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªïð ¨ÁåAQ£À QèAiÀÄgÉ£ïì ªÉÄªÉÆÃUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÁdå 
¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV, ªÀÄºÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ (¯ÉPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌzÁj) 
CªÀjAzÀ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  

MlÄÖ 24,09,52,95,328  
DPÀgÀ: zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 
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ಅನುಬಿಂಧ ೩.1೫ 
ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ುಗಳಿಗೆ ನಿದ್ಧಾಷಿ ಮಾಹತಿ ಒದಗಿಸದ ಅನುದಾನಗಳ ವಿರ್ರಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ ೩.೬.೩.೧; ಪುಟ 106) 
(` PÉÆÃnUÀ¼À°è) 

ಕರಮ 

ಸಿಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ ಸಿಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ ಮೊತ್ು 

೧ 1 – PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ ೧೬೩.೧೭ 
೨ 2 - ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ ೩೯.೨೬ 
೩ 3 - DyðPÀ ೩೧.೪೫ 
೪ 4 – ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ ೧೪೦.೨೩ 
೫ 5 - M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ ೨೩೭.೭೨ 
೬ ೬- ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೪೧.೫೬ 
೭ ೭–ಗಾರಮೇಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ುು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ೨,೨೬೫.೧೪ 
೮ 8 –CgÀtå, fÃ«±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ೫೦.೦೦ 
೯ ೯ - ಸಹಕಾರ ೧,೨೭೦.೦೫ 
೧೦ ೧೦–ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಯಣ ೧೩೦೭.೧೧ 
೧೧ 11 – ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©üªÀÈ¢Þ ೩೫೮.೩೯ 
೧೨ ೧೨ -ಮಾಹಿತಿ, ಪರವಾಸ್ ೇದಯಮ ಮತ್ುು ಯುವಜ್ನ ಸ್ೇವ್ಗಳು ೧೨೪.೧೯ 
೧೩ ೧೩-ಆಹಾರ ಮತ್ುು ನಾಗರಿೇಕ ಸರಬರಾಜ್ು ೧೫.೦೦ 
೧೪ 14 – PÀAzÁAiÀÄ ೪೧೧.೫೧ 
೧೫ ೧೫–ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ೫೫.೪೮ 
೧೬ ೧೬ - ವಸತಿ ೪೮.೩೪ 
೧೭ 17 - ²PÀët ೫೮೧.೮೮ 
೧೮ ೧೮– ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ುು ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ೧೪೩.೮೨ 
೧೯ 19 - £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ೩,೯೭೫.೮೩ 
೨೦ 20 - ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ೧೩೪.೧೨ 
೨೧ 21 – d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® ೧,೧೧೪.೦೯ 
೨೨ 22 – DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ೨೪೬.೮೨ 
೨೩ 23 – PÁ«ÄðPÀ ಮತ್ುು PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ ೨೨೪.೬೯ 
೨೪ 25 –PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ೧೦೧.೬೭ 
೨೫ 26 – AiÉÆÃd£É, ¸ÁATåPÀ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛvÀAvÀæeÁÕ£À ೭೨೮.೩೯ 
೨೬ 28 - ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£À gÀZÀ£É ೧.೦೭ 
೨೭ 29 –IÄt ಮೇಲುಸುುವಾರಿ ೦.೧೦ 

ಒಟುು ೧೩,೮೧೧.೦೮ 
DPÀgÀ: zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 
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ಅನುಬಿಂಧ 4.1 
ಪರಧಾನ ಶಿೀರ್ಷಾಕಾವಾರು ಇಲಾಖಾವಾರು ಮತ್ುು ರ್ರ್ಾಾವಾರು ಬಾಕಿ ಇರುರ್ ಬಳಕೆ ಪರಮಾಣ 

ಪತ್ರಗಳ ವಿರ್ರಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ 4.2; ಪುಟ 124) 

(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 
ಕರಮ ಸಿಂಖೆಯ ಲೆಕಕ 

ಶಿೀರ್ಷಾಕೆ 
ಇಲಾಖ ೆ ಅನುದಾನ 

ವಿತ್ರಸ್ದ ರ್ಷಾ 
ಪರಕರಣಗಳ ಸಿಂಖೆಯ ಮೊತ್ು 

1 2204 ಕಿರೇಡಗ್ಳು ಮತ್ುು 
ಯುವಜ್ನ ಸ್ೇವಗ್ಳು 

2018-19 1 0.88 

ಒಟುಿ 1 0.88 

2 2210 ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಮತ್ುು 
ಜ್ನಾರ್ ೇಗಯ 

2014-15 1 3.75 

2015-16 2 1.85 

2016-17 8 30.38 

2017-18 2 3.51 

2018-19 16 78.61 

ಒಟುಿ 29 118.10 

3 2217 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 2013-14 1 23.61 

2018-19 2 32.30 

ಒಟುಿ 3 55.91 

4 2220 ವಾತಾಿ ಮತ್ುು 
ಪರಚಾರ 

2007-08 3 0.30 

2010-11 3 1.00 

2011-12 3 1.14 

2012-13 3 1.50 

2013-14 3 2.25 

ಒಟುಿ 15 6.19 

5 2245 ನ್ೈಸಗಿಿಕ 
ವಿಕ್ ೇಪಗಳಿಗ್ 
ಪರಿಹಾರ 

2002-03 3 1.41 

ಒಟುಿ 3 1.41 

ಒಟುಿ  51 182.49 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ುು ಹ) ಕಛೆೀರ 
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ಅನುಬಿಂಧ 4.೨ 
ಸಕಿರಯ ಮತ್ುು ನಿರ್ಷಕಿಯ ವೆೈಯಕಿುಕ ಠೆೀರ್ಣಿ ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಲ ಉಳಿದ್ಧರುರ್ ಶಿಲುಕಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ 4.4.೨; ಪುಟ: ೧27) 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

 
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ oÉÃªÀtÂ É̄PÀÌUÀ¼À C©üzÁ£À 

ªÀÄºÁ¯ÉÃSÁ¥Á®gÀ 
zÁR¯ÁwUÀ¼À°èzÀÝAvÉ ²®ÄÌ 

(ªÉÆvÀ Û̀ UÀ¼À°è) 
 

 

µÀgÁ 

dªÉÄ ²®ÄÌ 
೧ PÁå±ï DqÀðgï oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 10,228.81 2000QÌAvÀ »A¢£ÀzÀÄ 

೨ ¸ÀPÀÌgÉ ªÉÄÃ®ÄPÀgÀ 7,14,048.55 1993-94QÌAvÀ »A¢£ÀzÀÄ 

೩ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿ ಮತ್ುು ಅಲಪ ಸಂಖ್ಾಯತ್ರ ವಿದಾಯರ್ಥಿವ್ೇತ್ನ 
ಲಕ್ೆ 

22,99,172.30 ªÀiÁ»w ®¨sÀå«®è 

೪ «±ÉÃµÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, r Dgï r J¸ï, ªÀÄAqÀå 4,49,156.07 1994-95jAzÀ ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ 

೫ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ oÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ 5,95,047.31 ªÀiÁ»w ®¨sÀå«®è 

೬ ಖ್ಾಯಂ ಮತ್ುು ಹಂಗಾಮ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ oÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 28,31,395.86 ªÀiÁ»w ®¨sÀå«®è 

೭ gÁªÀÄPÀÄªÀiÁgï d¯Á® ¸ÁägÀPÀ ¤¢ü 195.00 1994-95jAzÀ ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ 

೮ ¥ÀrvÀgÀ CAUÀr r¥ÉÆÃ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ oÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 49,936.00 1994-95jAzÀ ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ 

೯ ಬಾಗಿಲುಕ್ ೇಟ್್ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ oÉÃªÀtÂ 

¯ÉPÀÌಗಳು 
49,41,519.93  

 
ªÀiÁ»w ®¨sÀå«®è 

೧೦ JDgï¹J¸ï, ²ªÀªÉÆUÀÎ 10,000.00 

೧೧ «±ÉÃµÀ ¨sÀÆ ¸Áé¢üÃ£ÀC¢üPÁj, J¸ï.¹.Dgï, ¥ÁæeÉPïÖ 2,76,96,190.00 

೧೨ ಸ ಪರಿಂಟ್್ಂಡ್ಂಟ್, ಕ್ೇಂದರಜ್ೈಲು, ಕಲಬುಗಿಿರವರ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ 
oÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 

52,684.00 

೧೩ ¨sÀÆ ¸Áé¢üÃ£Àದ ªÉÊAiÀÄQÛPÀoÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 16,82,557.60 

ಒಟ್ುು 4,13,32,131.43  

 
RZÀÄð ²®ÄÌ 

1. ºÀjd£ÀC©üªÀÈ¢ÞPÀ¯Áåt ¤¢ü 5,18,350.71 ªÀiÁ»w ®¨sÀå«®è 

2. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ªÀÄºÁgÁd ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁ¯ÉÃdÄ 9,052.00 2008-09jAzÀ ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ 

3. ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À §gÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü 82,45,390.20 2000 QÌAvÀ »A¢£ÀzÀÄ 

4. D±Á QgÀt ªÉÊAiÀÄQÛPÀ oÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 26,350.00 1994-95 jAzÀ ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ 

5. ಮುನಿಸಿಪಲ್ಪ ಆಯುಕುರು, ತ್ುಮಕ ರು ಇವರ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ 
oÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 

23,72,940.16 2000 QÌAvÀ »A¢£ÀzÀÄ 

6. ªÁtÂdå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼Àr SÁ¸ÀV J¸ÉÖÃmïUÀ¼À oÉÃªÀtÂ 75.00 2000 QÌAvÀ »A¢£ÀzÀÄ 

7. dAnPÁ«ÄðPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ ªÉÊAiÀÄQÛP oÉÃªÀtÂ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ   26,059.44 2000 QÌAvÀ »A¢£ÀzÀÄ 

8. f¯Áè UÁæºÀPÀgÀ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 1,24,360.00 ªÀiÁ»w ®¨sÀå«®è 

ಒಟ್ುು 1,13,22,577.51  

±ÀÆ£ÀåCAwªÀÄ ²®ÄÌ 
1. G¥À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ©ÃzÀgï. 0.00 2000 QÌAvÀ »A¢£ÀzÀÄ 
2. ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ £ÉÆÃAzÀuÁ¢PÁj, 

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 
0.00 2000 QÌAvÀ »A¢£ÀzÀÄ 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ುು ಹ) ಕಛೆೀರಯ ಡಿಡಿಆರ  ಲೆಡಜರ 
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ಅನುಬಿಂಧ 4.3 
ಸಾವಯತ್ು ಸಿಂಸೆೆಗಳ ಲೆಕಕಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಲಕೆ ಮತ್ುು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಿಂಡಲದಲ್ಲಲ ಸಾವಯತ್ು ಸಿಂಸೆೆಗಳ 

ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನಾ ರ್ರದ್ಧಗಳ ಮಿಂಡನೆಯ ಸ್ೆತಿ 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ 4.೯ ; ಪುಟ 135) 

 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

 

¸ÀA¸ÉÜ 
AiÀiÁªÀ ವಗಿದ 

PÉ¼ÀUÉ DrmïDVzÉ 

ªÀ»¹zÀ CªÀ¢ü É̄PÀÌ 
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß 
AiÀiÁªÀ 

ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ 
MzÀV¹zÉ. 

AiÀiÁªÀ 
ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ 
¥ÀævÉåÃPÀ É̄PÀÌ 
¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á 
ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ 

«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ 
É̄PÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢AiÀÄ 

ªÀÄAqÀ£É 

1 PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ¤ÃgÀÄ 
¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr 
ªÀÄAqÀ½, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (3) 2015-16 ರಿಂದ  
2019-20 

2018-19 2017-18 2016-17 

2 PÀ£ÁðlPÀ PÉÆ¼ÀZÉ C©üªÀÈ¢üÝ 
ªÀÄAqÀ½, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (3) 2017-18 ರಿಂದ 
2021-22 

2018-19 2018-19 2017-18 

3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ 
ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀÄAqÀ½, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (3) 2017-18 ರಿಂದ 
2021-22 

2018-19 2017-18 2017-18 

4 PÀ£ÁðlPÀ UÀÈºÀ ªÀÄAqÀ½, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (3) 2016-17 ರಿಂದ 
2020-21 

2017-18 2017-18 2016-17 

5 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ 
¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (3) 2015-16 ರಿಂದ 
2019-20 

2018-19 2017-18 2016-17 

6 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄ 
¸ÉÃªÉUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (2) C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ 
¥ÀæPÁgÀ 

2018-19 2017-18 2015-16 

7 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ£ÀªÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (2) C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ 
¥ÀæPÁgÀ 

2018-19 2018-19 2016-17 

8 PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±Á©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (3) 2014-15 ರಿಂದ 
2018-19 

2018-19 2018-19 2017-18 ದ್ಧ.18.02.2020 

9 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå SÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ 
UÁæ«ÄÃt PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ªÀÄAqÀ½, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19 (3) 2017-18 ರಿಂದ 
2021-22 

2018-19 2018-19 2017-18 

ದ್ಧ 18.02.2020 

10 PÀ£ÁðlPÀfÃªÀ ªÉÊ«zsÀå 
ªÀÄAqÀ½, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

20(1) 2014-15 ರಿಂದ 
2018-19 

2019-20 2018-19 2017-18 

ವರದ್ಧಯನುುವಿಧಾನಸಭ್ಗ್ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ 

11 PÀ£ÁðlPÀ PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛEvÀgÉ 
¤ªÀiÁðt PÁ«ÄðPÀgÀ PÀ¯Áåt 
¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

19(2) C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ 
¥ÀæPÁgÀ 

2016-17 2015-16 ಮಂಡನ್ಯಾಗಿಲಲ 

12 ಕನಾಿಟಕ ಪಠಯಪುಸುಕಗಳ ಸಂಘ, 

ಬ್ಂಗಳೂರು 

19(3) 2020-21ರವರ್ಗ್ 2006-07 2006-07 ಯಾವುದ  ಇಲಲ 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕ ಪರಶ ೆೀಧನ-ೆI ) ಮತ್ುು ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕ ಪರಶ ೆೀಧನೆ-I I )  
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ಅನುಬಂಧ4.4 
ಬಾಕಿ ಇರುರ್ ಇಲಾಖಾ ನಿರ್ಾಹಣೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ುು ಅರೆವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಧದಮಗಳ ಪರಪತ್ರಲೆಕಕಗಳ 

ವಿರ್ರಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ 4.1೦; ಪುಟ 135) 

 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

 

G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ 
É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 

¥ÀÆtðUÉÆArgÀÄªÀ 
ªÀµÀð 

¥ÀÆtðUÉÆ½¹zÀ 
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¯ÉPÀÌUÀ¼À 
¥ÀæPÁgÀ ºÀÆrPÉ 

 

µÀgÁ 

1. ZÁªÀÄgÁeÉÃAzÀæ vÁAwæPÀ ²PÀët 
À̧A Ȩ́Ü, ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ 

1984-85 - ¥Àæ¥ÀvÀæ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 1985-86 jAzÀ ¨ÁQ 
EzÉ. 

2. À̧PÁðj ¸Á«Ä®Äè, eÉÆÃAiÀÄØ 1968-69 - ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 1969-70 jAzÀ ¨ÁQ 
EzÉ. G¢ÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 27.04.1971 gÀAzÀÄ 
ªÀÄÄZÀÑ̄ ÁVzÉ. 

3. zÀ À̧gÁ ªÀ À̧ÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À  À̧«Äw, 
ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ 

1980-81 - 1981-82 jAzÀ 1995-96gÀªÀgÉUÉ ¥Àæ¥ÀvÀæ 
¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ ¨ÁQ EzÉ. 

4. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÉÊj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 1973-74 - G¢ÝªÉÄAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ºÁ®Ä 
GvÁàzÀPÀgÀ À̧ºÀPÁgÀ MPÀÆÌl ¤AiÀÄ«ÄvÀPÉÌ 

ನವೆಂಬರ್ 1984jAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ DVzÉ. 

5. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, ºÀÄ§â½î-zsÁgÀªÁqÀ 

1980-81 - 1981-82 jAzÀ 1984-85gÀªÀgÉUÉ ¥Àæ¥ÀvÀæ 
¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ ¨ÁQ EzÉ. 
PÉrr¹UÉ ªÀUÁðªÀÀuÉ DVzÉ.. 

6. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ 

1968-69  - ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 1969-70 jAzÀ 
30.11.1975 gÀªÀgÉUÉ ¨ÁQ EzÉ  

01.12.1975 ರಿಂದ PÉrr¹UÉ ªÀUÁðªÀÀuÉ 

DVzÉ. 
7. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 

AiÉÆÃd£É, ¨É¼ÀUÁ« 
1974-75 - ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 1977-78 jAzÀ 1984-

85gÀªÀgÉUÉ (31.01.1985gÀªÀgÉUÉ) ¨ÁQ 

EzÉ. 01.12.1975ರಿಂದ PÉrr¹UÉ 
ªÀUÁðªÀÀuÉDVzÉ 

8. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, PÀ®§ÄVð 

1982-83 - ¥Àæ¥ÀvÀæ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 1983-84jAzÀ 1984-85 
(31.01.1985 gÀªÀgÉUÉ) ¨ÁQ EzÉ 
PÉrr¹UÉ ªÀUÁðªÀÀuÉ DVzÉ 

9. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, ¨sÀzÁæªÀw 

1980-81  - ¥Àæ¥ÀvÀæ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 1983-84jAzÀ 1984-85 

(14.02.1985gÀªÀgÉUÉ) ¨ÁQ EzÉ PÉrr¹UÉ 
ªÀUÁðªÀÀuÉ DVzÉ 10. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 

AiÉÆÃd£É, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
1982-83 - 

11. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, PÀÆrUÉ 

1972-73 - ¥Àæ¥ÀvÀæ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 1973-74 ªÀÄvÀÄÛ 1974-
75 (30.11.1975 gÀªÀgÉUÉ) ¨ÁQ EzÉ. 
G¢ÝªÉÄ PÉrr¹UÉ ªÀUÁðªÀÀuÉ DVzÉ 

12. ªÁåQì£ï E£ï¹àlÆåmï, ¨É¼ÀUÁ« 1992-93 - 1993-94jAzÀ ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌ ¨ÁQ EzÉ. 
13. À̧PÁðjgÉÃµÉä ¦ü¯ÉÃZÀgÀÄ, 

PÉÆ¼ÉîÃUÁ® 
2015-16 1.69  

 

 

 

ಮಾಹಿತಿ ಲಭಯವಿಲಲ 

14. À̧PÁðj gÉÃµÉä ¦ü¯ÉÃZÀgÀÄ, 
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 

2015-16 1.68 

15. À̧PÁðj gÉÃµÉä ¦ü¯ÉÃZÀgÀÄ, 
À̧AvÉªÀiÁgÀÀºÀ½î 

2016-17 1.24 

16. À̧PÁðj gÉÃµÉä ¦ü¯ÉÃZÀgÀÄ, 
ªÀiÁA§½î 

2015-16 2.38 

17. À̧PÁðj gÉÃµÉä ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃAiÉÄÎ 
PÁSÁð£É, ªÀÄÄrUÀÄAqÀA 

2015-16 1.81 

18. À̧PÁðj PÉÃAzÀæ PÁAiÀiÁðUÁgÀ, 
ªÀÄrPÉÃj 

2008-09 0.07 2009-10 jAzÀ ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌ ¨ÁQ EzÉ. 

19 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ «ªÀiÁ 
E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

- §AqÀªÁ¼À ¯ÉPÀÌ 
EgÀÄªÀÅ¢®è 

ªÀiÁ»w ® s̈Àå«®è 
 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನ-ೆI ) ಮತ್ುು ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನೆ-I I )  
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ಅನುಬಿಂಧ 4.5 
ಸಕಾಾರದ್ಧಿಂದ ಗಣನಿೀಯವಾಗಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಸಿಂಸೆೆಗಳಿಿಂದ ಮಾಹತಿ ಬಾರದ್ಧರುರ್ುದು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ 4.11; ಪುಟ 136) 
 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

E¯ÁSÉ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀiÁ»w ¨ÁgÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 

1. ²PÀët 1,058 1994-95 ರಿಂದ 2019-20 
2. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët 25 2013-14 ರಿಂದ 2019-20 
3. ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛPÉÊUÁjPÉ 8 2003-04 ರಿಂದ 2019-20 
4. DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛPÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt 2 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 
5. PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ 1 2013-14 ರಿಂದ 2019-20 
6. ªÀÄÄdgÁ¬Ä 2 2012-13 ರಿಂದ 2019-20 
7. ªÀiÁ»wvÀAvÀæeÁÕ£À, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛvÀAvÀæeÁÕ£À 5 2014-15 ರಿಂದ 2019-20 
8. ¸ÀºÀPÁgÀ 1 1994-95 ರಿಂದ 2019-20 
9. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA À̧Ìøw 1 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 

10. ಕಾನ ನು ಮತ್ುು ನಾಯಯ 3 2014-15 ರಿಂದ 2019-20 
11. ಯುವಜ್ನ್ ಸ್ೇವ್ ಮತ್ುು ಕಿರೇಡಾ ಇಲಾಖ್ ್ 4 1999-2000 ರಿಂದ 2019-20 
12. ಸಮಾಜ್ಕಲಾಯಣ 7 2003-04 ರಿಂದ 2014-15 

ರಿಂದ 2019-20 
13. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 
14. ವಾತಾಿ ಮತ್ುು ಪರಚಾರ 2 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನೆ-I ) ಮತ್ುು ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನೆ-I I )  
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ಅನುಬಿಂಧ 4.೬ 
ಹಣ ದುರುಪಯೀಗ ದುಬಾಳಕ ೆಇತಾಯದ್ಧ ಪರಕರಣಗಳ ಇಲಾಖಾವಾರು/ಅರ್ಧಿವಾರು ವಿರ್ರಗಳು 

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 4.೧೩; ಪುಟ 137) 
(` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ) 

ಇಲಾಖೆ < 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ <15ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ <20  ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ <25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ >25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ಒಟ್ುು 
¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ 

ವೆೈದಯಕಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ - - - - - - - - - - - - 

ಪಶು ಸಿಂಗೆ ೀಪನೆ 
ಮತ್ುು ಮೀನುಗಾರಕ ೆ

01 6.25 - - - - - - - - 01 6.25 

ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು 
ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾಯಣ 

01 2.21 - - - - - - - - 01 2.21 

ಗೃಹ/ಓಳಾಡಳಿತ್ 02 83.44 - - 02 22.90 01 66.05 - - 05 172.39 

ಕಾಮಾಕ 01 3.10 - - - - - - - - 01 3.10 

ಕಾನ ನು ಮತ್ುು 
ಸಿಂಸದ್ಧೀಯ 

ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳು 

01 20.00 - - - - - - - - 01 20.00 

ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಯಣ 01 325.28 - - - - - - - - 01 325.28 

ಸ್ಬಬಿಂದ್ಧ ಮತ್ುು 
ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ 

- - - - - - - - - - - - 

ಕಿಂದಾಯ - - - - - - - - - - - - 

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ುು 
ತೆ ೀಟಗಾರಕೆ 

01 1.47 - - - - - - - - 01 1.47 

ಲೆ ೀಕೆ ೀಪಯೀಗಿ, 
ಬಿಂದರು ಮತ್ುು ಒಳ 
ನಾಡು ಜ್ಲ ಸಾರಗೆ 

02 1,180.08 - - - - - - - - 02 1,180.08 

ಶಿಕ್ಷಣ 01 28.75 - - - - - - - - 01 28.75 

ಒಟುಿ 11 1,650.58 - - 02 22.90 01 66.05 - - 14 1,739.53 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನ-ೆI ) ಮತ್ುು ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನೆ-I I ) 
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ಅನುಬಂಧ4.4 
ಬಾಕಿ ಇರುರ್ ಇಲಾಖಾ ನಿರ್ಾಹಣೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ುು ಅರೆವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಧದಮಗಳ ಪರಪತ್ರಲೆಕಕಗಳ 

ವಿರ್ರಗಳು 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ 4.1೦; ಪುಟ 135) 

 
PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

 

G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ 
É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 

¥ÀÆtðUÉÆArgÀÄªÀ 
ªÀµÀð 

¥ÀÆtðUÉÆ½¹zÀ 
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¯ÉPÀÌUÀ¼À 
¥ÀæPÁgÀ ºÀÆrPÉ 

 

µÀgÁ 

1. ZÁªÀÄgÁeÉÃAzÀæ vÁAwæPÀ ²PÀët 
À̧A Ȩ́Ü, ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ 

1984-85 - ¥Àæ¥ÀvÀæ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 1985-86 jAzÀ ¨ÁQ 
EzÉ. 

2. À̧PÁðj ¸Á«Ä®Äè, eÉÆÃAiÀÄØ 1968-69 - ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 1969-70 jAzÀ ¨ÁQ 
EzÉ. G¢ÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 27.04.1971 gÀAzÀÄ 
ªÀÄÄZÀÑ̄ ÁVzÉ. 

3. zÀ À̧gÁ ªÀ À̧ÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À  À̧«Äw, 
ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ 

1980-81 - 1981-82 jAzÀ 1995-96gÀªÀgÉUÉ ¥Àæ¥ÀvÀæ 
¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ ¨ÁQ EzÉ. 

4. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÉÊj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 1973-74 - G¢ÝªÉÄAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ºÁ®Ä 
GvÁàzÀPÀgÀ À̧ºÀPÁgÀ MPÀÆÌl ¤AiÀÄ«ÄvÀPÉÌ 

ನವೆಂಬರ್ 1984jAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ DVzÉ. 

5. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, ºÀÄ§â½î-zsÁgÀªÁqÀ 

1980-81 - 1981-82 jAzÀ 1984-85gÀªÀgÉUÉ ¥Àæ¥ÀvÀæ 
¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ ¨ÁQ EzÉ. 
PÉrr¹UÉ ªÀUÁðªÀÀuÉ DVzÉ.. 

6. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ 

1968-69  - ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 1969-70 jAzÀ 
30.11.1975 gÀªÀgÉUÉ ¨ÁQ EzÉ  

01.12.1975 ರಿಂದ PÉrr¹UÉ ªÀUÁðªÀÀuÉ 

DVzÉ. 
7. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 

AiÉÆÃd£É, ¨É¼ÀUÁ« 
1974-75 - ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ 1977-78 jAzÀ 1984-

85gÀªÀgÉUÉ (31.01.1985gÀªÀgÉUÉ) ¨ÁQ 

EzÉ. 01.12.1975ರಿಂದ PÉrr¹UÉ 

ªÀUÁðªÀÀuÉDVzÉ 
8. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 

AiÉÆÃd£É, PÀ®§ÄVð 
1982-83 - ¥Àæ¥ÀvÀæ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 1983-84jAzÀ 1984-85 

(31.01.1985 gÀªÀgÉUÉ) ¨ÁQ EzÉ 
PÉrr¹UÉ ªÀUÁðªÀÀuÉ DVzÉ 

9. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, ¨sÀzÁæªÀw 

1980-81  - ¥Àæ¥ÀvÀæ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 1983-84jAzÀ 1984-85 

(14.02.1985gÀªÀgÉUÉ) ¨ÁQ EzÉ PÉrr¹UÉ 

ªÀUÁðªÀÀuÉ DVzÉ 10. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

1982-83 - 

11. À̧PÁðj ºÁ®Ä À̧gÀ§gÁdÄ 
AiÉÆÃd£É, PÀÆrUÉ 

1972-73 - ¥Àæ¥ÀvÀæ É̄PÀÌUÀ¼ÀÄ 1973-74 ªÀÄvÀÄÛ 1974-
75 (30.11.1975 gÀªÀgÉUÉ) ¨ÁQ EzÉ. 
G¢ÝªÉÄ PÉrr¹UÉ ªÀUÁðªÀÀuÉ DVzÉ 

12. ªÁåQì£ï E£ï¹àlÆåmï, ¨É¼ÀUÁ« 1992-93 - 1993-94jAzÀ ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌ ¨ÁQ EzÉ. 
13. À̧PÁðjgÉÃµÉä ¦ü¯ÉÃZÀgÀÄ, 

PÉÆ¼ÉîÃUÁ® 
2015-16 1.69  

 

 

 

ಮಾಹಿತಿ ಲಭಯವಿಲಲ 

14. À̧PÁðj gÉÃµÉä ¦ü¯ÉÃZÀgÀÄ, 
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 

2015-16 1.68 

15. À̧PÁðj gÉÃµÉä ¦ü¯ÉÃZÀgÀÄ, 
À̧AvÉªÀiÁgÀÀºÀ½î 

2016-17 1.24 

16. À̧PÁðj gÉÃµÉä ¦ü¯ÉÃZÀgÀÄ, 
ªÀiÁA§½î 

2015-16 2.38 

17. À̧PÁðj gÉÃµÉä ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃAiÉÄÎ 
PÁSÁð£É, ªÀÄÄrUÀÄAqÀA 

2015-16 1.81 

18. À̧PÁðj PÉÃAzÀæ PÁAiÀiÁðUÁgÀ, 
ªÀÄrPÉÃj 

2008-09 0.07 2009-10 jAzÀ ¥Àæ¥ÀvÀæ ¯ÉPÀÌ ¨ÁQ EzÉ. 

19 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ «ªÀiÁ 
E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

- §AqÀªÁ¼À ¯ÉPÀÌ 
EgÀÄªÀÅ¢®è 

ªÀiÁ»w ® s̈Àå«®è 
 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನ-ೆI ) ಮತ್ುು ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನೆ-I I )  
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ಅನುಬಿಂಧ 4.5 
ಸಕಾಾರದ್ಧಿಂದ ಗಣನಿೀಯವಾಗಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಸಿಂಸೆೆಗಳಿಿಂದ ಮಾಹತಿ ಬಾರದ್ಧರುರ್ುದು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಿಂಡಿಕೆ 4.11; ಪುಟ 136) 
 

PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå 

E¯ÁSÉ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀiÁ»w ¨ÁgÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 

1. ²PÀët 1,058 1994-95 ರಿಂದ 2019-20 
2. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët 25 2013-14 ರಿಂದ 2019-20 
3. ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛPÉÊUÁjPÉ 8 2003-04 ರಿಂದ 2019-20 
4. DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛPÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt 2 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 
5. PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ 1 2013-14 ರಿಂದ 2019-20 
6. ªÀÄÄdgÁ¬Ä 2 2012-13 ರಿಂದ 2019-20 
7. ªÀiÁ»wvÀAvÀæeÁÕ£À, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛvÀAvÀæeÁÕ£À 5 2014-15 ರಿಂದ 2019-20 
8. ¸ÀºÀPÁgÀ 1 1994-95 ರಿಂದ 2019-20 
9. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA À̧Ìøw 1 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 

10. ಕಾನ ನು ಮತ್ುು ನಾಯಯ 3 2014-15 ರಿಂದ 2019-20 
11. ಯುವಜ್ನ್ ಸ್ೇವ್ ಮತ್ುು ಕಿರೇಡಾ ಇಲಾಖ್ ್ 4 1999-2000 ರಿಂದ 2019-20 
12. ಸಮಾಜ್ಕಲಾಯಣ 7 2003-04 ರಿಂದ 2014-15 

ರಿಂದ 2019-20 
13. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 
14. ವಾತಾಿ ಮತ್ುು ಪರಚಾರ 2 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನೆ-I ) ಮತ್ುು ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನೆ-I I )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ಅನುಬಂಧಗಳು 
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ಅನುಬಿಂಧ 4.೬ 
ಹಣ ದುರುಪಯೀಗ ದುಬಾಳಕ ೆಇತಾಯದ್ಧ ಪರಕರಣಗಳ ಇಲಾಖಾವಾರು/ಅರ್ಧಿವಾರು ವಿರ್ರಗಳು 

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 4.೧೩; ಪುಟ 137) 
(` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ) 

ಇಲಾಖೆ < 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ <15ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ <20  ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ <25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ >25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ಒಟ್ುು 
¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ ¸ÀASÉå ªÉÆvÀÛ 

ವೆೈದಯಕಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ - - - - - - - - - - - - 

ಪಶು ಸಿಂಗೆ ೀಪನೆ 
ಮತ್ುು ಮೀನುಗಾರಕ ೆ

01 6.25 - - - - - - - - 01 6.25 

ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು 
ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾಯಣ 

01 2.21 - - - - - - - - 01 2.21 

ಗೃಹ/ಓಳಾಡಳಿತ್ 02 83.44 - - 02 22.90 01 66.05 - - 05 172.39 

ಕಾಮಾಕ 01 3.10 - - - - - - - - 01 3.10 

ಕಾನ ನು ಮತ್ುು 
ಸಿಂಸದ್ಧೀಯ 

ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳು 

01 20.00 - - - - - - - - 01 20.00 

ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಯಣ 01 325.28 - - - - - - - - 01 325.28 

ಸ್ಬಬಿಂದ್ಧ ಮತ್ುು 
ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ 

- - - - - - - - - - - - 

ಕಿಂದಾಯ - - - - - - - - - - - - 

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ುು 
ತೆ ೀಟಗಾರಕೆ 

01 1.47 - - - - - - - - 01 1.47 

ಲೆ ೀಕೆ ೀಪಯೀಗಿ, 
ಬಿಂದರು ಮತ್ುು ಒಳ 
ನಾಡು ಜ್ಲ ಸಾರಗೆ 

02 1,180.08 - - - - - - - - 02 1,180.08 

ಶಿಕ್ಷಣ 01 28.75 - - - - - - - - 01 28.75 

ಒಟುಿ 11 1,650.58 - - 02 22.90 01 66.05 - - 14 1,739.53 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನ-ೆI ) ಮತ್ುು ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕಕಪರಶ ೆೀಧನೆ-I I ) 
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ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ಕ  ೋಶ 

ಲ ಕಾಾ ಚಾರದ ಆಧಾರ 

ನಿಯತಾಾಂಕ ದ ಪಲವನತ  ನಿಯತಾಾಂಕ ದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ/ಜಿ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಬ ಳ ವಣಿಗ ಯ ದರ 
ನಿಯತ ಾಂಕದ ಪ್ಲವನತೆ (X) 

ಬೆೇರ ೆಾಂದು ನಿಯತ ಾಂಕದ ಸಾಂಬಾಂಧವ ಗಿ (Y) 

ನಿಯತ ಾಂಕದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (X)/ 

ನಿಯತ ಾಂಕದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ(Y) 

ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ROG) [(ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ/ಹಾಂದ್ಧನ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ)-1] * 100 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚ ಸ ಮ ಜಿಕ ಸೆೇವಗೆಳು + ಆರ್ಥಷಕ ಸೆೇವಗೆಳು 
ಬ ಕಿಯಿರುವ ಸ ಲದ ಸರ ಸರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ]ಬಡ್ಡಿ ಪ ವತಿಗಳು/ (ಸ ವಷಜನಿಕ ಋಣದ ಪ ರರಾಂಭಿಕ ಶಿಲುು + 

ಸ ವಷಜನಿಕ ಋಣದ ಅಾಂತಿಮಶಿಲುು / 2)] 
ಬ ಕಿಯಿರುವ ಸ ಲಗಳಿಗ ೆಶೆೇಕಡ ವ ರ ಗಿ ಪ್ಡೆದ 
ಬಡ್ಡಿ 

ಪ್ಡೆದಬಡ್ಡಿ [(ಪ ರರಾಂಭಿಕ ಶಿಲುು + ಸ ಲ ಮತ್ುತ ಮುಾಂಗಡಗಳ ಅಾಂತಿಮ 

ಶಿಲುು) / 2 * 100] 
ರ ಜಸವ ಕ ೆರತ/ೆರ ಜಸವ ಅಧಿಕ ರ ಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿ–ರ ಜಸವ ವೆಚ್ಚ 
ಆರ್ಥಷಕ ಕ ೆರತೆ ರ ಜಸವ ವೆಚ್ಚ + ಬಾಂಡವ ಳ ವೆಚ್ಚ + ನಿವವಳ ಸ ಲ ಮತ್ುತ 

ಮುಾಂಗಡಗಳು–ರ ಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು–ಇತ್ರೆ ಬಾಂಡವ ಳ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು 
ಪ ರಥಮಿಕ ಕ ೆರತ ೆ ವಿತಿತೇಯ ಕ ೆರತ–ೆ ಬಡ್ಡಿ ಪ ವತಿಗಳು 
ಪ್ರಸಕತ ರ ಜಸವದ ಉಳಿಕೆ (BCR) ರ ಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು - ಎಲ್ ಾ 2048 ಪ್ರಮುಖ ಶಿೇರ್ಷಷಕೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಾ 

ದ ಖಲ್ ದ ಖಚ್ುಷಗಳನುು ಹೆ ರತ್ು ಪ್ಡ್ಡಸ್ ಯೇಜನ  ಅನುದ ನಗಳು 
ಮತ್ುತ ಯೇಜನೆೇತ್ರ ರ ಜಸವ ವೆಚ್ಚ - ಸ ಲವನುು ತ್ಪ್ಪಿಸುವುದನುು 
ಕಡ್ಡಮೆ ಮ ಡಲು ಪ್ುನವಿಷನಿಯೇಗ. 
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ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ಕ  ೋಶ 

ಲ ಕಾಾ ಚಾರದ ಆಧಾರ 

ನಿಯತಾಾಂಕ ದ ಪಲವನತ  ನಿಯತಾಾಂಕ ದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ/ಜಿ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಬ ಳ ವಣಿಗ ಯ ದರ 
ನಿಯತ ಾಂಕದ ಪ್ಲವನತೆ (X) 

ಬೆೇರ ೆಾಂದು ನಿಯತ ಾಂಕದ ಸಾಂಬಾಂಧವ ಗಿ (Y) 

ನಿಯತ ಾಂಕದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (X)/ 

ನಿಯತ ಾಂಕದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ(Y) 

ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ROG) [(ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ/ಹಾಂದ್ಧನ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ)-1] * 100 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚ ಸ ಮ ಜಿಕ ಸೆೇವಗೆಳು + ಆರ್ಥಷಕ ಸೆೇವಗೆಳು 
ಬ ಕಿಯಿರುವ ಸ ಲದ ಸರ ಸರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ]ಬಡ್ಡಿ ಪ ವತಿಗಳು/ (ಸ ವಷಜನಿಕ ಋಣದ ಪ ರರಾಂಭಿಕ ಶಿಲುು + 

ಸ ವಷಜನಿಕ ಋಣದ ಅಾಂತಿಮಶಿಲುು / 2)] 
ಬ ಕಿಯಿರುವ ಸ ಲಗಳಿಗ ೆಶೆೇಕಡ ವ ರ ಗಿ ಪ್ಡೆದ 
ಬಡ್ಡಿ 

ಪ್ಡೆದಬಡ್ಡಿ [(ಪ ರರಾಂಭಿಕ ಶಿಲುು + ಸ ಲ ಮತ್ುತ ಮುಾಂಗಡಗಳ ಅಾಂತಿಮ 

ಶಿಲುು) / 2 * 100] 
ರ ಜಸವ ಕ ೆರತ/ೆರ ಜಸವ ಅಧಿಕ ರ ಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿ–ರ ಜಸವ ವೆಚ್ಚ 
ಆರ್ಥಷಕ ಕ ೆರತೆ ರ ಜಸವ ವೆಚ್ಚ + ಬಾಂಡವ ಳ ವೆಚ್ಚ + ನಿವವಳ ಸ ಲ ಮತ್ುತ 

ಮುಾಂಗಡಗಳು–ರ ಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು–ಇತ್ರೆ ಬಾಂಡವ ಳ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು 
ಪ ರಥಮಿಕ ಕ ೆರತ ೆ ವಿತಿತೇಯ ಕ ೆರತ–ೆ ಬಡ್ಡಿ ಪ ವತಿಗಳು 
ಪ್ರಸಕತ ರ ಜಸವದ ಉಳಿಕೆ (BCR) ರ ಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು - ಎಲ್ ಾ 2048 ಪ್ರಮುಖ ಶಿೇರ್ಷಷಕೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಾ 

ದ ಖಲ್ ದ ಖಚ್ುಷಗಳನುು ಹೆ ರತ್ು ಪ್ಡ್ಡಸ್ ಯೇಜನ  ಅನುದ ನಗಳು 
ಮತ್ುತ ಯೇಜನೆೇತ್ರ ರ ಜಸವ ವೆಚ್ಚ - ಸ ಲವನುು ತ್ಪ್ಪಿಸುವುದನುು 
ಕಡ್ಡಮೆ ಮ ಡಲು ಪ್ುನವಿಷನಿಯೇಗ. 
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