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ಹನ್ನ್ೆಾಂದನ್ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗರ್ು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ತಿದುುಪಡಿರ್ ಪರಮಿತಿಗಳನುೆ ಆಧರಿಸಿ 
2000-05ರ ಅರ್ಧಿಗನ ಮೊದಲ ಮಧಯಮಾರ್ಧಿರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೇಜನ್ನರ್ನುೆ ಜಾರಿಗನ್ಳಿಸುರ್ 
ಮ್ಲಕ ಕನ್ಾಯಟಕ ಸಕಾಯರರ್ು ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಧಾರಣನಗಳು ಮತ್ುು ಬಲರ್ಧಯನ್ನಗನ ಆದಯತನ ನಿೇಡಿದನ. 
ಮಧಯಮಾರ್ಧಿರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೇಜನ್ನರ್ು ಆರ್ತ್ಯನ ರ್ಾರ್ಷಯಕ ದಾಖಲನಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿತಿುೇರ್  ಗುರಿಗಳು ಮತ್ುು ಕಾರ್ಯ ನಿೇತಿಗಳು ರ್ಾರ್ಷಯಕ ಆರ್ರ್ಯರ್ ತ್ಯಾರಿಕನಗನ 
ಪ್ರಕರ್ಾಗಿದನ. ಕನ್ಾಯಟಕರ್ು  ವಿತಿುೇರ್  ಜರ್ಾಬ್ಾುರಿ ಕಾಯಿದನ ರ್ನುೆ (ಸನಪನಟಾಂಬರ್ 2002) 

ಜಾರಿಗನ್ಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜಯರ್ಾಗಿದುು, ಮಧಯಮಾರ್ಧಿರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೇಜನ್ನಗನ ಶಾಸನಬದಧ 
ಬ್ನಾಂಬಲರ್ನುೆನಿೇಡಿದನ.  ಕನ್ಾಯಟಕ  ವಿತಿುೇರ್  ಜರ್ಾಬ್ಾುರಿ ಕಾಯಿದನರ್ು  ರಾಜಸವ ಹನಚ್ಚಳರ್ನುೆ  
ಸಾಧಿಸುರ್ುದು, ವಿತಿುೇರ್ ಕನ್ ರತನರ್ನುೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುರ್ುದು, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿೇತಿರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ನಿರ್ಯಹಣನಗನ  ಇರುರ್  ಅಡಿಗಿಳನುೆ ತನಗನದುಹಾಕುರ್ುದರ ಮ್ಲಕ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ುು ಭೌತಿಕ 
ಮ್ಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ುು ಮಾನರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧರ್ನುೆ ಸುಧಾರಿಸುರ್ ರ್ಾಯಪ್ತುರ್ನುೆ ಹನಚ್ಚಚಸುರ್ುದು ಮತ್ುು 
ಸಾಲ ಮತ್ುು ಋಣ ಮತ್ುು ಕನ್ ರತನಗಳ  ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಿತಿಗಳ  ಮ್ಲಕ ವಿರ್ನೇಚ್ನ್ಾರ್ುಕು ಋಣ 

ನಿರ್ಯಹಣನ, ಮಧಯಾಂತ್ರ ವಿತಿುೇರ್ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಬಳಕನಯಿಾಂದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಯಹಣನರ್ಲ್ಲಿಹನಚ್ಚಚನ 
ಪಾರದಶಯಕತನರ್ನುೆ ಸಾಧಿಸುರ್ುದರ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿರತನ ಮತ್ುು ಸಹಿಷ್ುುತನರ್ನುೆ 
ಖಾತಿರಪಡಿಸುರ್ ಗುರಿರ್ನುೆ ಹನ್ಾಂದಿದನ       

ವರದಿ 

31 ಮಾರ್ಚಯ 2021ಕನೆ ಕನ್ ನ್ನಗನ್ ಾಂಡ ರ್ಷ್ಯಕನೆ ಕನ್ಾಯಟಕ ಸಕಾಯರದ ಪರಿಶನ ೇಧಿತ್ ಲನಕೆಗಳನುೆ ಆಧರಿಸಿ, 
ಈ ರ್ರದಿರ್ು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಹಣಕಾಸುಗಳ ರ್ಯರ್ಹಾರದ ವಿಶನಿೇಷ್ಣಾತ್ಮಕ ವಿಮಶನಯರ್ನುೆ 
ಒದಗಿಸುತ್ುದನ. ರ್ರದಿರ್ನುೆ ನ್ಾಲುೆ ಅಧಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಚ್ಚಸಲಾಗಿದನ. 
ಅಧ್ಯಾಯ 1 - ಅರ್ಲನ್ೇಕನ: ಈ ಅಧಾಯರ್ರ್ು ರ್ರದಿರ್ ಆಧಾರ ಮತ್ುು ವಿಧಾನರ್ನುೆ ವಿರ್ರಿಸುತ್ುದನ 
ಮತ್ುು ಇದರಲ್ಲಿನ  ದತಾುಾಂಶರ್ು,  ಸಕಾಯರಿ ಲನಕೆಗಳ ರಚ್ನ್ನ, ಆರ್ರ್ಯರ್ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳು, ಪರಮುಖ 

ಸ್ಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಸಮಗರ ಹಣಕಾಸು ವಿಶನಿೇಷ್ಣನ ಮತ್ುು ಕನ್ ರತನಗಳು / ಹನಚ್ಚಳರ್ೂ  ಸನೇರಿದಾಂತನ  ರಾಜಯದ 
ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿರ್ ಅರ್ಲನ್ೇಕನರ್ನುೆ ಒದಗಿಸುತ್ುದನ. 
ಅಧ್ಯಾಯ 2 - ರಯಜ್ಾದ ಹಣಕಯಸು ವ್ಾವ್ಹಯರಗಳು: ಈ ಅಧಾಯರ್ರ್ು ರಾಜಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಶಾಲ 
ನ್ನ್ೇಟದನ್ಾಂದಿಗನ ರಾಜಯದ ಹಣಕಾಸು ಲನಕೆಗಳನುೆ ಆಧರಿಸಿ,  ಹಿಾಂದಿನ ರ್ಷ್ಯಕನೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತನ 
ಪರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಟುಟಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಣಾಯರ್ಕ ಬದಲಾರ್ಣನಗಳನುೆ,   2016-17ರಿಾಂದ 2020-21 
ರರ್ರನಗಿನ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಾಟರನ ಪರರ್ೃತಿುಗಳು, ರಾಜಯದ ಋಣ ಚ್ಚತ್ರಣ ಮತ್ುು  ಪರಮುಖ ಸಾರ್ಯಜನಿಕ 
ಲನಕೆ ರ್ಹಿರ್ಾಟುಗಳ ವಿಶನಿೇಷ್ಣನರ್ನುೆ ಒದಗಿಸುತ್ುದನ. 
ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಆರ್ರ್ಯರ್ ನಿರ್ಯಹಣನ: ಈ ಅಧಾಯರ್ರ್ು ರಾಜಯದ ಧನ ವಿನಿಯೇಗ ಲನಕೆಗಳನುೆ 
ಆಧರಿಸಿದನ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಹಣ ವಿನಿಯೇಗ ಮತ್ುು ಹಾಂಚ್ಚಕನರ್ ಆದಯತನಗಳನುೆ 
ಪರಿಶೇಲ್ಲಸುತ್ುದನ. ಇದು ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಾಂಧನ್ನಗಳಿಾಂದ ಆದ ವಿಚ್ಲನಗಳನುೆ  ಕುರಿತ್ು ರ್ರದಿ 
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ಮಾಡುತ್ುದನ ಮತ್ುು ಪಾರದಶಯಕತನರ್ ಮೆೇಲನ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುರ್ ಅಾಂಶಗಳನುೆ ಪರಧಾನರ್ಾಗಿ 
ತನ್ೇರಿಸುತ್ುದನ. 
ಅಧಾಯರ್ 4 – ಲನಕೆಗಳ ಗುಣಮಟಟ ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸು ರ್ರದಿರ್ ರ್ಢಿಗಳು: ಈ ಅಧಾಯರ್ರ್ು ಪರಸಕು 
ರ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಮಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ುು ನಿದನೇಯಶನಗಳನ ಾಂದಿಗನ 
ರಾಜಯಸಕಾಯರದ ಇಲಾಖನಗಳ ಅನುಸರಣನರ್ ಅರ್ಲನ್ೇಕನ ಮತ್ುುಸಿಿ ತಿರ್ನುೆಒದಗಿಸುತ್ುದನ. 
ರ್ರದಿರ್ಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪಾರರ್ಗಳಿಗನ ಸಮರ್ಯನಿೇರ್ರ್ಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮ್ಲಗಳಿಾಂದ ಸಾಂಗರಹಿಸಿದ ಹನಚ್ುಚರ್ರಿ 
ದತಾುಾಂಶದ ಅನುಬಾಂಧಗಳನುೆ ರ್ರದಿರ್ು ಒಳಗನ್ಾಂಡಿದನ. ಆರ್ುಪದಗಳ ಪಾರಿಭಾರ್ಷಕ ಪಟ್ಟಟರ್ನುೆ 
ರ್ರದಿರ್ ಕನ್ ನ್ನರ್ಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದನ. 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿ್ಲನ ಅಂಶಗಳು 
 

ಹಣಕಯಸಿನ ಸಿಿತಿ 

ರಾಜಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿರ್ನುೆ ಮ್ರು ಪರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಮಿತಿಗಳ ಪರಿಭಾಷನರ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ನ್ೇಡಲಾಗುತ್ುದನ – ರಾಜಸವ ಹನಚ್ಚಳ/ ಕನ್ ರತನ, ವಿತಿುೇರ್ ಕನ್ ರತನ ಮತ್ುು ರಾಜಯದ ಒಟುಟ ಆಾಂತ್ರಿಕ 
ಉತ್ಪನೆ(ರಾಒಆಾಂಉ)ಕನೆ ಬ್ಾಕ್ರ ಇರುರ್ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತ್. 
2016-17 ರಿಾಂದ 2019-20ರ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಸವ ಹನಚ್ಚಳರ್ನುೆದಾಖಲ್ಲಸಿದು ರಾಜಯರ್ು  2020-21ರಲಿ್ಲ 
ರಾಜಸವ ಕನ್ ರತನರ್ನುೆ ಕಾಂಡಿದನ. ರಾಜಸವ ಕನ್ ರತನರ್ು `19,338 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳರ್ಷಟತ್ುು. ಕಳನದ ನ್ಾಲುೆ 
ರ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿತಿುೇರ್ ಕನ್ ರತನರ್ು ರಾಒಆಾಂಉ ದ  ಶನೇಕಡ ಮ್ರಕ್ರೆಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ುು 2020-21ರಲ್ಲಿ 
ಶನೇಕಡ ಐದಕ್ರೆಾಂತ್  (ಶನೇ. 3.72) ಕಡಿಮೆ ಇಡುರ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಯರ್ು ರ್ಶಸಿವಯಾಗಿದನ. 
ಈ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ, ರಾಜಯದ ಬ್ಾಕ್ರ ಇರುರ್ ಸಾಲರ್ು (ಆರ್ರ್ಯರ್ದ ಹನ್ರಗಿನ ಸಾಲಗಳ  ಸನೇರಿದಾಂತನ) 
ರಾಒಆಾಂಉ ದ ಶನೇಕಡ  18.32 ಮತ್ುು 22.37 ನಡುರ್ನ ಉಳಿಯಿತ್ು (2020-21ರ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ, ಋಣ-

ರಾಒಆಾಂಉದ ಅನುಪಾತ್ರ್ನುೆ ಲನಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಕು ಮತ್ುು ಸನೇರ್ಾ ತನರಿಗನ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲ್ಲಗನ ಪಡನದ 
ಬ್ಾಯಕ್-ಟು-ಬ್ಾಯಕ್ ಸಾಲರ್ನುೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲಿ), ಇದು ಕನ್ಾಯಟಕರ್ು  ವಿತಿುೇರ್  ಜರ್ಾಬ್ಾುರಿ ಕಾಯಿದನ 
2002ರಲ್ಲಿ ಸ್ಚ್ಚಸಲಾದ ರಾಒಆಾಂಉದ ಶನೇಕಡ 25ಕ್ರೆಾಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿದನ. 

(ಅಧ್ಯಾಯ 1) 

ರಯಜ್ಾದ ಹಣಕಯಸು ವ್ಯವ್ಹಾರ 

ಹಿಾಂದಿನ ರ್ಷ್ಯಕನೆ ಹನ್ೇಲ್ಲಸಿದರನ  2020-21ರಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರರ್ು ತ್ನೆ ರಾಜಸವ ಸಿವೇಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ ಶನೇಕಡ 
10.67ರಷ್ುಟ  ಇಳಿಕನ ರ್ನುೆ ದಾಖಲ್ಲಸಿದನ. 
ರಾಒಆಾಂಉಕನೆ  ರಾಜಯದ ತನರಿಗನ ಆದಾರ್ದ ಅನುಪಾತ್ರ್ು  2016-17 ರಲ್ಲಿದು  6.87ರಿಾಂದ 2020-21 
ರಲ್ಲಿ 5.38ಕನೆ ಇಳಿದಿದನ. ಸವಾಂತ್ ತನರಿಗನ ಆದಾರ್ರ್ು ರಾಜಸವ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳ ಪರಮುಖ ಭಾಗದ (ಶನೇಕಡ 62) 
ಕನ್ ಡುಗನ ನಿೇಡಿದನ. ರಾಜಸವ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳಿಗನ  ತನರಿಗನಯೆೇತ್ರ ಆದಾರ್ದ ಅನುಪಾತ್ರ್ು 2016-17 ರಲ್ಲಿದು  
ಶನೇಕಡ 4.35ರಿಾಂದ  2020-21ರಲ್ಲಿ ಶನೇಕಡ 5.04ಕನೆ ಏರಿದನ. ರಾಒಆಾಂಉಕನೆ  ಅದರ ಅನುಪಾತ್ರ್ು 
ಅತ್ಯಲಪರ್ಾಗಿದನ (2020-21ರಲ್ಲ ಿ ಶನೇಕಡ 0.44 ). ಇದು ತನರಿಗನಯೆೇತ್ರ ಆದಾರ್ ಸಾಂಗರಹರ್ನುೆ  
ಸಜುುಗನ್ ಳಿಸುರ್ ಅಗತ್ಯರ್ನುೆ ಸ್ಚ್ಚಸುತ್ುದನ. 2020-21ರಲ್ಲಿ  ಹಿಾಂದಿನ ರ್ಷ್ಯಕನೆ ಹನ್ೇಲ್ಲಸಿದರನ, ಕನೇಾಂದರ 
ತನರಿಗನಗಳು ಮತ್ುು ಸುಾಂಕಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜಯದ ಪಾಲು ಮತ್ುು ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ  ಸಹಾಯಾನುದಾನರ್ು 
ಕರಮರ್ಾಗಿ ಶನೇಕಡ 29.84 ಮತ್ುು ಶನೇಕಡ 12.77ರಷ್ುಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದನ. 
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ರಯಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ 

ಹಿಾಂದಿನ ರ್ಷ್ಯಕನೆ (ಶನೇಕಡ 38) ಹನ್ೇಲ್ಲಸಿದರನ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸನೇರ್ನಗಳ ವಿಭಾಗದಡಿರ್ 

ರ್ನಚ್ಚದಪಾಲು (ಶನೇಕಡ 35) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದನ. ಆದಾಗ್ಯ, 2020-21ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಸನೇರ್ನಗಳ 
ವಿಭಾಗದಡಿರ್ ಪಾಲು ಪರತಿಶತ್ 28ರಿಾಂದ31 ಕನೆ ಏರಿತ್ು. ಶನೇಕಡ 85ರಷ್ುಟ ರಾಜಸವ  ರ್ನಚ್ಚರ್ು ಸಾಂಬಳ, 
ಸಿಳಿೇರ್ ಸಾಂಸನಿಗಳಿಗನ ಹಾಂಚ್ಚಕನಗಳು, ಬಡಿಿಪಾರ್ತಿಗಳು, ಪ್ತಾಂಚ್ಣಿಗಳು, ಸಬಿಡಿಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರ್ನಚ್ಚಗಳು, 
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸಿನ ನ್ನರವಿನ ಮೆೇಲ್ಲನ ಬದಧ ರ್ನಚ್ಚರ್ನುೆ ಒಳಗನ್ಾಂಡಿದನ. 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಗಳು ರಾಜಸವ  ಸಿವೇಕೃತಿಗಳ ಶನೇಕಡಾರ್ಾರು  10ರಿಾಂದ (2019-20) 12ಕನೆ (2020-21) 
ಏರಿಕನಯಾಗಿದನ. 

ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ಟ 

ಹಿಾಂದಿನ ರ್ಷ್ಯಕನೆ ಹನ್ೇಲ್ಲಸಿದರನ (ಶನೇಕಡ 18.52)  2020-21ರ ರ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ರ್ನಚ್ಚಕನೆ ಬಾಂಡರ್ಾಳ 
ರ್ನಚ್ಚದ ಪಾಲು (ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುಾಂಗಡಗಳು ಸನೇರಿದಾಂತನ) (ಶನೇಕಡ 21.45)  2.93ರಷ್ುಟ ಹನಚ್ಾಚಗಿದನ. 
ಕಾಂಪನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ, 31 ಮಾರ್ಚಯ 2021ರಲ್ಲಿದುಾಂತನ ಹ್ಡಿಕನಯಿಾಂದ ಬಾಂದ ಲಾಭರ್ು ಅತ್ಯಲಪರ್ಾಗಿದನ 
(`80.70 ಕನ್ ೇಟ್ಟ). ಹ್ಡಿಕನಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುರ್ ಕಾಂಪನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಡಿದ   `42,119.95 
ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳನುೆ  (ಶನೇಕಡ 62) ಒಳಗನ್ಾಂಡಿತ್ುು. 

ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಹೆೊಣೆಗಯರಿಕೆಗಳು 

ಪರಸಕು ರ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತನರಿಗನ ಉಪಕರ ̀ 10.86 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳು ಮತ್ುು ರಸನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರ  ̀ 10.92 

ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳನುೆ ಕರಮರ್ಾಗಿ ಹಸಿರು ತನರಿಗನ ನಿಧಿ ಮತ್ುು ರಸನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರ ನಿಧಿಗನ ರ್ಗಾಯಯಿಸಲಾಗಿಲಿ. 
ಆರ್ರ್ಯರ್ ಅಾಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ̀ 50 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳನುೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಟ್ಟಟದುರ್ ಯಾರ್ುದನೇ ರ್ನಚ್ಚ ಮಾಡಿಲಿ. ಆದುರಿಂದ 

ಖಾತ್ರಿ ವಿಮೊೇಚ್ನ್ಾ ನಿಧಿರ್ನುೆ ಪುನಶನಚೇತ್ನಗನ್ಳಿಸಲಾಗಿಲಿ. 

ಋಣ ಸಹಿಷ್ುುತ ೆ

ಮುಕು ಮಾರುಕಟ್ನಟ ಸಾಲಗಳು ರಾಜಯದ ಒಟುಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಹನ್ಣನಗಾರಿಕನಗಳಲ್ಲಿ (ಆರ್ರ್ಯರ್ದ ಹನ್ರಗಿನ 
ಸಾಲಗಳ  ಸನೇರಿದಾಂತನ) ಪರಮುಖ ಪಾಲನುೆ (ಶನೇಕಡ 63) ಹನ್ಾಂದಿದುರ್ು. ಹಿಾಂದಿನ ರ್ಷ್ಯಕನೆ 
ಹನ್ೇಲ್ಲಸಿದರನ 2020-21ರಲ್ಲಿ  ರಾಜಯಕನೆ ಲಭಯವಿರುರ್ ನಿರ್ವಳ ಋಣರ್ು (`41,946 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳು) 4.14 
ಪರತಿಶತ್ದಷ್ುಟ ಹನಚ್ಾಚಗಿದನ. ಬಡಿಪಿಾರ್ತಿರ್ ಹನ್ರನ ಹನಚ್ುಚತಿುರುರ್ ಪರರ್ೃತಿುರ್ಲ್ಲಿದನ ಮತ್ುು ರಾಜಸವ 
ಸಿವೇಕೃತಿಗಳಿಗನ ಬಡಿಿಪಾರ್ತಿರ್ ಅನುಪಾತ್ರ್ು 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕರ್ಾಗಿದುು  14.95 ರರ್ಷಟದನ. 

ನಗದು ಶಿಲ್ುಕಗಳು 

ಹನಚ್ುಚರ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ನಟರ್ ಸಾಲಗಳ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ ರ್ಷ್ಯದ ಅಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯದ ನಗದು ಶಲುೆ  
(ಭಾರತಿೇರ್ ರಿಸರ್ವಯ ಬ್ಾಯಾಂಕ್ರನಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಟ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ುು ಠನೇರ್ಣಿಗಳ ಹ್ಡಿಕನ ಸನೇರಿದಾಂತನ) 
ಹಿಾಂದಿನ ರ್ಷ್ಯಕ್ರೆಾಂತ್  ಪರತಿಶತ್ 37ರಷ್ುಟ ಹನಚ್ಾಚಗಿದನ. 

  (ಅಧ್ಯಾಯ 2) 
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ಆಯವ್ಾಯ ನಿವ್ವಹಣ ೆ

2020-21ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದು ಒಟುಟ ₹2,65,220.73 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳಿಗನ ಪರತಿಯಾಗಿ, ರ್ನಚ್ಚರ್ು  ₹2,42,694.49 
ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳಾಗಿದುು  ಪರಿಣಾಮರ್ಾಗಿ ₹22,526.24 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳು (ಶನೇಕಡ 8.49) ರ್ನಚ್ಚರ್ಾಗದನ ಉಳಿದಿದನ.. 
ಪರಸಕು ರ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನೇಕಡ 80 ರಷ್ುಟ ಉಳಿತಾರ್ರ್ನುೆ ಅಧಯಪಯಣನ ಮಾಡಿಲಿ. ಉಳಿತಾರ್ದ ಶನೇಕಡ 80 
ರಷ್ಟಕನೆ  ಹಾಗ್ ಹಾಂಚ್ಚಕನ ಮತ್ುು ರ್ನಚ್ಚಗಳ ನಡುವಿನ ರ್ಯತಾಯಸಗಳಿಗನ  ನಿರ್ಾಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಧಾನ 
ಮಹಾಲನೇಖಾಪಾಲ (ಲನಕೆ ಮತ್ುು ಹಕುೆದಾರಿ)ರಿಗನ ವಿರ್ರಣನರ್ನುೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲಿ.  
ಹತ್ುು ಅನುದಾನಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ₹5,281.70 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳ ಹನಚ್ುಚರ್ರಿ ರ್ನಚ್ಚಕಾೆಗಿ ಶಾಸಕಾಾಂಗದ 
ಅನುಮೊೇದನ್ನಯಿಲಿದನ 36 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದನೇಶಗಳನುೆ ಹನ್ರಡಿಸಲಾಗಿತ್ುು. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ 
ಆದನೇಶಗಳನುೆ ನಾಂತ್ರ ಪ್ರಕ ಬ್ನೇಡಿಕನಗಳ ಮ್ಲಕ ಕರಮಬದಧಗನ್ಳಿಸಲಾಯಿತ್ು. 2018-19 ರಿಾಂದ 
2020-21ರ ಅರ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಆದನೇಶಗಳ ಮ್ಲಕ ಹನಚ್ುಚರ್ರಿ ಮೊತ್ುರ್ನುೆ ಬಡುಗಡನ 
ಮಾಡಿದ ಪರಕರಣಗಳ ಸಾಂಖನಯರ್ು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುರ್  ಪರರ್ೃತಿುರ್ನುೆ ತನ್ೇರಿಸಿದನಯಾದರ್, ಹಿಾಂದಿನ 
ರ್ಷ್ಯಕನೆ ಹನ್ೇಲ್ಲಸಿದರನ  ಆದನೇಶಗಳ ಮೊತ್ುರ್ು 2020-21 ರಲ್ಲ ಿಹನಚ್ಾಚಗಿದನ. 
ಸಕಾಯರದ ಮಹತ್ವದ ನಿೇತಿ ಉಪಕರಮಗಳಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಪರತಿಭಾ ಶನ ೇಧ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು, ಕೃತ್ಕ 
ಬುದಿಧಮತನು ಸಾಂಶನ ೇಧನ್ನ ಅನುರ್ಾದ ಪಾಕ್ಯ, ನಿೇರಿನ ಶನೇಖರಣನಗಾಗಿ ಟ್ಾಯಾಂಕ್ವ ಬ್ಾಯಾಂಕ್ವ, ಮಣಿುನ ಸಾವಸಿಯ  
ನಿೇತಿ ಇತಾಯದಿಗಳಿಗನ ಹಣ ಬಡುಗಡನ ಮಾಡದಿರುರ್ುದು ಮತ್ುು ಸಿವೇಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಾಂಬರ್ಾದ 
ಕಾರಣಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಪರಸಕು ರ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ನರರ್ನೇರಲ್ಲಲಿ.  
43 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ ಅಾಂದಾಜುಗಳ ಮ್ಲಕ ಪಡನದ ̀ 391.79 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳ ಹನಚ್ುಚರ್ರಿ ಅರ್ಕಾಶರ್ು  
ಅನಗತ್ಯರ್ಾಗಿತ್ುು ಮತ್ುು 24 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಡನದ `1,403.28 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳು ಅಗತ್ಯಕ್ರೆಾಂತ್ ಅಧಿಕರ್ಾಗಿತ್ುು. 
51 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ ಅರ್ಕಾಶದ ಪುನವಿಯನಿಯೇಗರ್ನುೆ ಅನುಚ್ಚತ್ರ್ಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದನ, ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮರ್ಾಗಿ ಅರ್ಕಾಶರ್ು ಬಳಕನಯಾಗದನ ಉಳಿದಿರುರ್ುದು ಅರ್ರ್ ಅರ್ಕಾಶಕ್ರೆಾಂತ್ ಹನಚ್ಚಚನ ರ್ನಚ್ಚರ್ಾಗಿದನ. 
2020-21ರಲ್ಲಿ ಆರ್ರ್ಯರ್ ಅರ್ಕಾಶಕ್ರೆಾಂತ್ ಅಧಿಕ ರ್ನಚ್ಚರ್ಾದ `415.90 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳ (ಅನುದಾನ 14ರ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ `402.60 ಕನ್ ೇಟ್ಟ ಮತ್ುು ಅನುದಾನ 24ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ `13.30 ಕನ್ ೇಟ್ಟ) ಮೊತ್ುರ್ು 
ಸಾಂವಿಧಾನದ 205ನ್ನೇ ಅನುಚ್ನಛೇದದಡಿ ಸಕರಮಿೇಕರಣಗನ್ಳಿಸಬ್ನೇಕ್ರದನ. ಅಲಿದನ  2012-13 ರಿಾಂದ 2017-
18 ರ ಅರ್ಧಿಗನ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತನ ಆರ್ರ್ಯರ್ರ್ನುೆ ಮಿೇರಿದ  `2,409.53 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳ ರ್ನಚ್ಚರ್ನ್ೆ 
ಸಾಂವಿಧಾನದ 205ನ್ನೇ ವಿಧಿರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕರಮಬದಧಗನ್ಳಿಸಬ್ನೇಕಾಗಿದನ. 
ವಿತಿುೇರ್ ಸ್ಚ್ಕರ್ಾದ ರಾಜಸವ  ಕನ್ ರತನರ್ ಮೆೇಲನ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುರ್ ರಾಜಸವ/ಬಾಂಡರ್ಾಳ 
ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ `217.02 ಕನ್ ೇಟ್ಟಗಳ ಮೊತ್ುರ್ನುೆ ತ್ಪಾಪಗಿ ರ್ಗಿೇಯಕರಿಸಲಾಗಿದನ. 

 (ಅಧಾಯರ್ -3) 

ಲೆಕ್ಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ುು ಹಣಕಯಸು ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿನ ರೊಢಿಗಳು 

2020-21ರಲ್ಲಿ,  ಬ್ಾಕ್ರ ಉಳಿದಿರುರ್ ಸಾಂಕ್ಷಿಪು ಸಾದಿಲಾವರು ಬಲುಿಗಳ ಸಾಂಖನಯರ್ು ಹಿಾಂದಿನ ರ್ಷ್ಯಗಳಿಗನ 
ಹನ್ೇಲ್ಲಸಿದರನ ಶನೇಕಡಾ 13 ರಷ್ುಟ ಹನಚ್ಾಚಗಿದನ. ಮೊತ್ುದ ಲನಕೆದಲ್ಲಿ  ಇದು 31 ಪರತಿಶತ್ದಷ್ುಟ ಹನಚ್ಾಚಗಿದನ. 
2020-21ರಲ್ಲಿ ಸನಳನದ 2,247 ಸಾಂಕ್ಷಿಪು ಸಾದಿಲಾವರು ಬಲುಿಗಳ ಪನೈಕ್ರ 662 ಬಲವಗಳು (ಶನೇಕಡ 29) 
ಎನವಡಿಸಿ ಬಲವಗಳ ಕನ್ ರತನಯಿಾಂದ ಬ್ಾಕ್ರ ಉಳಿದಿರ್ನ. 
`25 ಲಕ್ಷ ಅರ್ರ್ಾ ಅದಕ್ರೆಾಂತ್ ಹನಚ್ಚಚನ ಅನುದಾನರ್ನುೆ ಬಡುಗಡನ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಸನಿಗಳಿಗನ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ಮಾಹಿತಿರ್ನುೆ 22 ಇಲಾಖನಗಳು ಒದಗಿಸಿಲಿ. 



ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಾಂಶ 
 

xv 
 

ರ್ನೈರ್ಕ್ರುಕ ಠನೇರ್ಣಿ (ಪ್ತಡಿ) ಲನಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದನ್ಡಿ ಮೊತ್ುದ ಶಲೆನುೆ ಉಳಿಸಿಕನ್ಳುುರ್ುದು, ಚ್ಾಲ್ಲುರ್ಲ್ಲಿಲಿದ 
ಪ್ತಡಿ ಖಾತನಗಳ ಲನಕೆ ಸಮನವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಕಾುರ್ಗನ್ಳಿಸದಿರುರ್ುದು, ಮತ್ುು ರ್ನಚ್ಚರ್ಾಗದನ ಉಳಿದಿರುರ್ 
ಶಲುೆಗಳನುೆ ಸಾಂಚ್ಚತ್  ನಿಧಿಗನ ರ್ಗಾಯಯಿಸದಿರುರ್ುದು ಶಾಸಕಾಾಂಗದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಾಂತ್ರಣ ತ್ತ್ವಗಳಿಗನ 
ವಿರುದಧರ್ಾಗಿದನ.  ಪ್ತಡಿ ಖಾತನಗಳಲ್ಲಿನ ಅಾಂತಿಮ ಶಲುೆಗಳು  ಹದಿಮ್ರು ಮತ್ುು ಹದಿನ್ಾಲೆನ್ನರ್  

ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗಗಳ  ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕನಯಾಗದನ ಉಳಿದಿರುರ್ ಮೊತ್ುಗಳನುೆ ಒಳಗನ್ಾಂಡಿತ್ುು.  
ಇದು ಪ್ತಡಿ  ಖಾತನಗಳನುೆ ರ್ನಚ್ಚರ್ಾಗದನ ಉಳಿದ  ಎಲಾಿ ಮೊತ್ುಗಳನುೆ ನಿಲುಗಡನಮಾಡಲು  ಬಳಸಲಾಗಿದನ 
ಎಾಂದು ಸ್ಚ್ಚಸುತ್ುದನ. 

 (ಅಧಾಯರ್ – 4)  









1 

 

 
 
1.1 ಪೀಠಿಕೆ 

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ರಯಜ್ಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ವರದಿಯ ಆಧ್ಯರ ಮತ್ನತ ವಿಧ್ಯನ್ವನ್ನು 
ವಿವರಿಸನತ್ತದೆ. ವರದಿಗ ೆ ಆಧ್ಯರವಯಗಿರನವ ದತಯತಂಶವು ಸರ್ಯಾರಿ ಲೆಕ್ಕಗಳ ರಚನೆ, ಆಯವಾಯ 

ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳು, ಪ್ರಮನಖ ಸೂಚಾಂಕ್ಗಳ ಸೂೂಲವಿತ್ತೀಯ ವಿಶೆಲೀಷಣ ೆಮತ್ನತ ರ್ೂೆರತಗೆಳು/ಹೆಚಚಳ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ರಯಜ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಸಿೂತ್ಯ ಅವಲೊೀಕ್ನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ತದೆ. 

1.2  ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರ 

• ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಚಕಗಳು 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ವು ಭೌಗೊೀಳಿಕ್ ವಿಸಿತೀಣಾದಲ್ಲಲ (1,91,791 ಚ.ಕ್ರ.ಮೀ) ರಯಷರದ ಆರನೆೀ ಅತ್ದೊಡ್ಡ ರಯಜ್ಾವಯಗಿದೆ 
ಮತ್ನತ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಾೆಯಲ್ಲಲ ಎಂಟನೆೀ ದೊಡ್ಡ ರಯಜ್ಾವಯಗಿದೆ. ರಯಜ್ಾದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಾೆಯನ 6.11 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳು 
(2011ರ ಜ್ನ್ಗಣತ್) ಮತ್ನತ ಸನಮಯರನ ಶೆೀಕ್ಡಯ 16ರಷನು ದಶಕ್(2001-11) ಬೆಳವಣಿಗಯೆನ್ನು 
ದಯಖಲ್ಲಸಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಯರತ್ದ ಸರಯಸರಿ 21.90 (2011-12) ರ್ಕೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರ ೆಬಡ್ತ್ನ್ ರೆೀಖ್ಗೆಿಂತ್ 
ರ್ಳೆಗಿರನವ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಾೆಯ ಶೆೀಕ್ಡಯವಯರನ ಪ್ರಮಯಣವು 20.901 ಆಗಿತ್ನತ. ಸಯಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಯಣವು ಶೆೀಕ್ಡ್ 
75.36ರಷ್ಟುದ ೆ(2011ರ ಜ್ನ್ಗಣತ್). ರಯಜ್ಾವು 30 ಜಿಲೆಲಗಳು ಮತ್ನತ 176 ತಯಲೂಕ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.   
• ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು 
2020-21ರಲ್ಲಲ ಮಯರನಕ್ಟ್ೆು ಬೆಲಯೆಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ುವು (ರಯಒಆಂಉ) `18,03,609 

ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಯಗಿದನು, ಹಂದಿನ್ ವಷಾಕ್ರಕಂತ್ ಶೆೀಕ್ಡ್ 10.72ರಷನು ವೃದಿಿಯ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ೃಷ್ಟ, 
ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ವಿಭಯಗಗಳ ರಯಒಆಂಉದ ವೃದಿಿಯ ದರವು ಹಂದಿನ್ ವಷಾಕ್ರಕಂತ್ ಕ್ರಮವಯಗಿ 
ಶೆೀಕ್ಡ್ 10.04, ಶೆೀಕ್ಡ್ (-) 4.66 ಮತ್ನತ ಶೆೀಕ್ಡ್ 2.34 ರಷ್ಟುದ.ೆ 
ರಯಷ್ಟರೀಯ ತ್ಲಯವಯರನ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ುವು `1,41,945ರಷ್ಟುದನು ಪ್ರತ್ಯಯಗಿ ತ್ಲಯವಯರನ ರಯಜ್ಾದ 
ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ುವು (ರಯಒಆಂಉ) `2,49,947 ಆಗಿತ್ನತ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲಗೆಳಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ನಿವವಳ ತ್ಲಯ 
ಆದಯಯವು ದೆೀಶದ ಸರಯಸರಿ `1,26,9682ರ ಪ್ರತ್ಯಯಗಿ ₹2,26,796 ಆಗಿದ ೆ(ಮಯರ್ಚಾ 2021 ರಲ್ಲಲ 
ಇದುಂತೆ – ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಮೀಕೆ್ಷ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರ - 2020-21). ರಯಜ್ಾರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಯಮಯನ್ಾ 
ಮತ್ನತ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ದತಯತಂಶವನ್ನು ಅನುಬಂಧ 1.1ರಲ್ಲಿ ನಿೀಡ್ಲಯಗಿದೆ. 
1.2.1 ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ುು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನನ  
ರಯಜ್ಾದ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ು ಎನ್ನುವುದನ ಒಂದನ ನಿದಿಾಷು ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ 
ಉತಯಪದಿಸಲಯದ ಅಧಿಕ್ೃತ್ವಯಗಿ ಗನರನತ್ಸಲಪಟು ಎಲಯಲ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಗೆಳ ಮಯರನಕ್ಟ್ೆು ಮೌಲಾವಯಗಿದೆ.  
ರಯಒಆಂಉವು ಆರ್ಥಾಕ್ತಯೆನ ಬದಲಯಗನತ್ತರನವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸನವುದರಿಂದ ಅದರೆ್ಕ ವಿಭಯಗವಯರನ 
ರ್ೂೆಡ್ನಗೆಯಲ್ಲಲನ್ ಬದಲಯವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಾಮಯಡಿರ್ೂೆಳುುವುದನ ಮನಖಾವಯಗಿದೆ. ಆರ್ಥಾಕ್ 

 
1 2020-21ರ ಭಯರತ್ದ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರರ್ಯರ 

2 ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ತ್ಲಯ ಆದಯಯ ಮತ್ನತ ರಯಷ್ಟರೀಯ ಸರಯಸರಿ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ವಾತಯಾಸವು `೯೯,೮೨೮ ಆಗಿತ್ನತ 

ಅಧ್ಾಯಯ 1 - ಅವಲೊೀಕನ 
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ಚಟನವಟಿರ್ಯೆನ್ನು ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ಪ್ಯರರ್ಮಕ್, ಮಯಧಾಮಕ್ ಮತ್ನತ ತ್ೃತ್ೀಯ ವಲಯಗಳಯಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಲಯಗಿದನು ಇದನ ಕ್ೃಷ್ಟ, ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ಕ್ಷೀೆತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಯಗಿರನತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ 
ಬೆಲಗೆಳಲ್ಲಲ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ು ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಾದ ವಯಷ್ಟಾಕ್ ವೃದಿಿಯಲ್ಲಲನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಕೊೀಷ್ುಕ 1.1 
ರಲ್ಲಲ ಸೂಚಿಸಲಯಗಿದ ೆಮತ್ನತ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲಗೆಳು ಮತ್ನತ ಸಿೂರ ಬೆಲಗೆಳಲ್ಲಲ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ು ಮತ್ನತ 
ರಯಒಆಂಉದ ವೃದಿಿಯ ದರವನ್ನು ನಕ್ಷ ೆ1.1ರಲ್ಲಲಚಿತ್ರಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷ್ುಕ 1.1 - ಒಟ್ುು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನನಕೆೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದಂತೆ ರಾಒಆಂಉದ ಪ್ರವೃತ್ತತಗಳು 
ವಷ್ಿ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಭಾರತ್ದ ಜಿಡಿಪ* 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

1,53,91,668 1,70,90,042 1,88,86,959 2,03,51,012 1,94,81,975 

ವೃದ್ಧಿಯ ದರ 
(ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 

11.76 11.03 10.51 7.75 (-)4.27 

ರಾಒಆಂಉ# 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 
12,07,608 13,36,914 14,90,624 16,28,928 18,03,609 

ವೃದ್ಧಿಯ ದರ 
(ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 

15.54 10.71 11.50 9.28 10.72 

ಆಕ್ರ: *ಅಖಿಲ ಭಯರತ್ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ುದ ಮತ್ನತ ರಯಒಆಂಉದ (2016-17 ರಿಂದ 2019-20) ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳು ಕ್ನಯಾಟಕ್  
ಸರ್ಯಾರ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ - 2020-21ರಿಂದ. 

   #  ರಯಒಆಂಉದ ಅಂಕ್ರ  ಅಂಶಗಳು 2020-21- ಅಂಕ್ರಅಂಶಗಳು ಮತ್ನತ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ ಅನ್ನಷ್ಯಾನ್ ಸಚಿವಯಲಯದ ಪ್ರರ್ಯರ. 

ನಕ್ಷೆ - 1.1: ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ುು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನನ ಮತ್ುತ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ುು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನನದ ವೃದ್ಧಿ 

 

ಕೊೀಷ್ುಕ 1.1 ಮತ್ನತ ನಕ್ಷ ೆ1.1ರಲ್ಲಲ ನೊೀಡಿದಂತೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲಗೆಳು ಮತ್ನತ ಸಿೂರ ಬಲೆೆಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ನಯಾಟಕ್ದ 
ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ುದ ವೃದಿಿಯ ದರವು ಹೆಚಿಚನ್ ವಷಾಗಳಲ್ಲಲ ರಯಷರದ ವೃದಿಿಯ ದರಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ. 
ಆದಯಗೂಾ, ಹಂದಿನ್ ಮೂರನ ವಷಾಗಳಿಗ ೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರ,ೆ 2020-21ರಲ್ಲಲ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲಯೆಲ್ಲಲ 
ರಯಒಆಂಉವು ಹೆಚಿಚದುರೆ, ಸಿೂರಬೆಲೆಯಲ್ಲಲ ಐದನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ಡಿಮೆ ವೃದಿಿಯ ದರವನ್ನು ದಯಖಲ್ಲಸಿದೆ. 
2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ, ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ರ್ೈೆಗಯರಿರೆ್, ಉತ್ಪನ್ು  ತೆರಿಗಗೆಳು3 ಮತ್ನತ 

 
3  ಉತ್ಪನ್ುದ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅರ್ವಯ ಸಹಯಯಧನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ುದ ಘಟಕ್ವನಯುಗಿ ಪ್ಯವತ್ಸಲಯಗನತ್ತದೆ/ 
ಸಿವೀಕ್ರಿಸಲಯಗನತ್ತದೆ. ಉದಯಹರಣೆಯಯಗಿ ಉತ್ಪನ್ುದ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗ ೆಅಬರ್ಯರಿ ತೆರಿಗೆ, ಮಯರಯಟ ತೆರಿಗೆ, ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗೆ 
ಮತ್ನತ ಆಮದನ ಮತ್ನತ ರಫ್ನತ ಸನಂಕ್ಗಳಯಗಿವೆ. ಬಯಾಂಕ್ರನ್ ಮೂಲಕ್ ಪ್ಡೆಯನವ ಉತ್ಪನ್ು ಸಹಯಯಧನ್ಗಳು ಆಹಯರ, 
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ಸಹಯಯಧನ್ಗಳ ತ್ನಲನಯತ್ಮಕ್ ಪ್ಯಲನ ಕ್ಡಿಮೆಯಯಗಿದುರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ವಲಯದ ಪ್ಯಲನ ಹೆಚ್ಯಚಗಿದೆ 
ಎಂಬನದನ ನಕ್ಷ ೆ1.2 ತ್ಳಿಸನತ್ತದೆ,  

ನಕ್ಷೆ-1.2: ರಾಒಆಂಉಕೆೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (2016-17 ಮತ್ುತ 2020-21) 

ಆಕ್ರ: ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ನಿದೆೀಾಶನಯಲಯ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರ 
^ ರಯಒಆಂಉರ್ೆಕ ವಿಭಯಗಿೀಯ ರ್ೊಡ್ನಗೆ 

ಆದಯಗೂಾ, ಹಂದಿನ್ ವಷಾರ್ಕೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ, ಇದನ ವಿಭಿನ್ು ಸನಿುವೆೀಶವನ್ನು ತೊೀರಿಸನತ್ತದೆ. 2020-21 
ರಲ್ಲಲ, ನಕ್ಷೆ 1.3ರಲ್ಲಲ ಕ್ಂಡ್ನಬರನವಂತೆ ಎಲಯಲ ಮೂರನ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಲನ್ ವೃದಿಿಯ ದರದಲ್ಲಲ ಕ್ನಸಿತ್ 
ಕ್ಂಡ್ನಬಂದಿದೆ. 

ನಕ್ಷೆ-1.3: ರಾಒಆಂಉದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ವೃದ್ಧಿ 

 

ಆಕ್ರ: ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ನಿದೆೀಾಶನಯಲಯ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರ 
 

ಪ್ೆಟ್ೂೆತೀಲ್ಲಯಮಚ ಮತ್ನತ ಗೊಬಬರ ಸಹಯಯಧನ್ಗಳು, ರೆೈತ್ರಿಗೆ ನಿೀಡ್ಲಯಗನವ ಬಡಿಡ ಸಹಯಯಧನ್ಗಳು, ಗೃಹೊೀಪ್ಯೊೀಗಿ 
ವಸನತಗಳು ಮನಂತಯದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 
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ಕ್ೃಷ್ಟ ವಿಭಯಗದಲ್ಲಲನ್ ಕ್ನಸಿತ್ವು ಮನಖಾವಯಗಿ ಜಯನ್ನವಯರನ ಮತ್ನತ ಮೀನ್ನಗಯರಿರ್ಯೆ ವೃದಿಿಯ ದರದಲ್ಲಲನ್ 
ಕ್ನಸಿತ್ದಿಂದಯಗಿದುರೆ, ರ್ೈೆಗಯರಿರ್ಯ ವಿಭಯಗದಲ್ಲಲ ಗಣಿಗಯರಿರ್ೆ ಮತ್ನತ ಕ್ಲನಲ ಗಣಿಗಯರಿರ್ ೆಮತ್ನತ ನಿಮಯಾಣ 

ಕ್ಷೀೆತ್ರಗಳಲ್ಲಲನ್ ವೃದಿಿಯ ದರದಲ್ಲಲನ್ ಕ್ನಸಿತ್ವು ಹಂದಿನ್ ವಷಾರ್ಕೆ (2019-20) ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರ ೆ ಒಟ್ಯುರೆ 
ಕ್ನಸಿತ್ರೆ್ಕ ರ್ಯರಣವಯಗಿದೆ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖ್ೆಯನ ಕ್ೃಷ್ಟ, ರ್ೈೆಗಯರಿರ್ೆ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಲನ್ ವೃದಿಿಯ ದರದಲ್ಲಲನ್ ಕ್ನಸಿತ್ವು 
ರ್ೂೆೀವಿಡ್19/ ಸಯಂರ್ಯರಮಕ್ ಪ್ರಿಸಿೂತ್ಯಂದಯದ ಲಯಕಚ ಡೌನಚ ಹೆೀರಿರ್ಯೆನ ಉತಯಪದನೆ / ವಯಾಪ್ಯರ / ಸೆೀವಯ 
ವಲಯಗಳ ಮನಚನಚವಿರೆ್ಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಿಣಮಸಿ ಆರ್ಥಾಕ್ ಚಟನವಟಿರ್ಗೆಳಲ್ಲಲ ನಿಧ್ಯನ್ಗತ್ ಉಂಟ್ಯಯತ್ನ ಎಂದನ 
ಉತ್ತರಿಸಿದೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021). 

2020-21 ರಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತಯಪದನೆಗ ೆವಿಭಯಗಿೀಯ ರ್ೂೆಡ್ನಗೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆ - 1.4 ರಲ್ಲಲ 
ನಿೀಡ್ಲಯಗಿದೆ. 

ನಕ್ಷೆ -1.4: 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ುು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತಾಪದನಗೆೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೊಡುಗೆ 

 

ಆಕ್ರ: ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ನಿದೆೀಾಶನಯಲಯ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರ 

1.3 ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದ್ಧಗ ೆಆಧ್ಾರ ಮತ್ುತ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧ್ಾನ 

ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸನ ವಾವಹಯರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಯ ವರದಿಯನ್ನು ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ 151(2) ನೆೀ 
ಅನ್ನಚ್ಛೆೀದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲಯಗನತ್ತದೆ. ಇದನ ಭಯರತ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ್ರನ ಮತ್ನತ ಮಹಯಲೆಕ್ಕ 
ಪ್ರಿಶೆ ೀಧಕ್ರನ (ಸಿಎಜಿ) ಅವರನ ರಯಜ್ಾದ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಲಸಬೀೆಕ್ನ ಎಂದನ 
ವಿಧಿಸನತ್ತದೆ. ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಾಪ್ಯಲರನ, ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಯಜ್ಾದ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಮನಂದೆ ಮಂಡಿಸನತಯತರೆ. 
ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಮಹಯಲೆೀಖ್ಯಪ್ಯಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನತ ಹಕ್ನಕದಯರಿ) ಖಜಯನೆಗಳು, ಆರಂಭಿಕ್ ಮತ್ನತ ಪ್ೂರಕ್ ಲೆಕ್ಕ 
ನಿವಾಹಣಯ ಜ್ವಯಬಯುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರನವ ಕ್ಛೀೆರಿಗಳು ಹಯಗೂ ಇತ್ರ ಇಲಯಖ್ೆಗಳು ಸಲ್ಲಲಸನವ 
ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮತ್ನತ ಭಯರತ್ೀಯ ರಿಸರ್ಚಾ ಬಯಾಂಕಚನಿಂದ ಪ್ಡೆದ ವಿವರಣಯ ಪ್ಟಿುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ ವಷಾ ರಯಜ್ಾದ 
ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮತ್ನತ ಧನ್ವಿನಿಯೊೀಗ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನತಯತರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಧ್ಯನ್ 
ಮಹಯಲೆೀಖ್ಯಪ್ಯಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ-1) ಸವತ್ಂತ್ರವಯಗಿ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸನತಯತರೆ. ಮತ್ನತ ಭಯರತ್ದ  ಲೆಕ್ಕ 
ನಿಯಂತ್ರಕ್ರನ ಮತ್ನತ ಮಹಯ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧಕ್ರನ ಪ್ರಮಯಣಿೀಕ್ರಿಸನತಯತರೆ. 

11%

17%

55%

17%

ಕೃ ಷಿ

ಕ ೈಗಾರಿ ಕ 

ಸ ೇವ ಗ ಳ ು

ಇ ತರ 
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ರಯಜ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮತ್ನತ ಧನ್ವಿನಿಯೊೀಗ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಮನಖ ದತಯತಂಶಗಳಯಗಿವೆ 
ಇತ್ರ ಮೂಲಗಳು ಈ ರ್ಳೆಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 

• ಪ್ರಕೆ್ಷೀಪ್ಣಗಳಿಗ ೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ಪ್ರಮತ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಆದಾತೆಗಳ ಹಯಗೂ 
ಆಯವಾಯ ಅನ್ನಷ್ಯಾನ್ದ ಪ್ರಿಣಯಮರ್ಯರಿತ್ವವನ್ನು ಹಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ 
ನಿಗದಿತ್ ರ್ಯಯಾ ವಿಧ್ಯನ್ಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾರಿಸಲನ ರಯಜ್ಾದ ಆಯವಾಯ 

ಅಂದಯಜ್ನಗಳು; 
• ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಮಹಯಲೆೀಖ್ಯಪ್ಯಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ - I) ಮತ್ನತ ಮಹಯಲೆೀಖ್ಯಪ್ಯಲರನ (ಲೆಕ್ಕ 

ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ - II) ಕ್ಚೆ್ೀರಿಯಂದ ನ್ಡೆಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯ ಫ್ಲ್ಲತಯಂಶಗಳು; 
• ವಿವಿಧ ಸರ್ಯಾರಿ ಇಲಯಖ್ೆಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂಸೊಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಇತ್ರ ಹಣರ್ಯಸನ ದತಯತಂಶ; 
• ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರದ ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ನಿದೀೆಾಶನಯಲಯದಿಂದ ಪ್ಡೆದ 

ರಯಒಆಂಉದ ದತಯತಂಶ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ರಯಜ್ಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಂಕ್ರ ಆಂಶಗಳು;  
• ಹದಿನಯಲಕನೆಯ ಮತ್ನತ  ಹದಿನೆೈದನೆಯ ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೊೀಗದ ಶಫಯರಸನಗಳು; 
• ಕ್ನಯಾಟಕ್ ವಿತ್ತೀಯ ಜ್ವಯಬಯುರಿ ರ್ಯಯದೆ 2002; ಮತ್ನತ 
• ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ಮಯಗಾಸೂಚಿಗಳು.  

1.4  ಸಕಾಿರಿ ಲೆಕೆಗಳ ರಚನೆ 

ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮೂರನ ಭಯಗಗಳಲ್ಲಲ ಇರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

 

ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ 202ನೆೀ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಉಭಯ ಸದನ್ಗಳಿಗೆ 
ಆಯವಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೀೆಕ್ನ. 'ವಯಷ್ಟಾಕ್ ಹಣರ್ಯಸನ ವಿವರಣಯ ಪ್ಟಿುʼಯನ ಆಯವಾಯದ ಮನಖಾ 
ದಯಖಲೆಯಯಗಿದೆ.  ಆಯವಾಯವು ರ್ಳೆಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರನತ್ತದೆ.  

ಸಂಚಿತ ನಿ ಧಿ

•ರ ಾ ಜ್ಸ ವ ಮತು ತ ಬಂಡ ವಾಳ ಲ ಕ ಕ, ಸ ಾ ವವ ಜ್ನಿಕ ಋಣ ಮತು ತ ಸ ಾಲ ಗಳು ಮತು ತ ಮುಂ ಗಡಗ ಳ
ಎ ಲ ಿ ಸ್ಥ ವೇಕ ೃತಿ ಗಳು ಮತು ತ ವ ಚ್ಚಗ ಳು ಸ ಂ ವಿಧಾನ್ದ 266(1)ನ  ೇ ಅನ್ ುಚ ಛೇದದಡಿ ಸ ಾ ಿಪಿಸ ಲಾ ದ
ರ ಾ ಜ್ಯ ದ ಸ ಂ ಚಿತ ನಿ ಧಿ ಎ ಂ ಬ ಹ ಸ ರಿ ನ್ ಒಂ ದು ಕ  ರ್ೇಢೇಕ ೃತ ನಿ ಧಿಯಡಿ ಲ ಕ ಕ ಮ ಾ ಡಲಾ ಗ ು ತ ತದ  .

ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ನಿ ಧಿ

•ರ ಾ ಜ್ಯ ದ ಸ ಾದ್ಧಲಾ ವರು ನಿ ಧಿಯು ಸ ಂ ವಿಧಾ ನ್ದ 267(2)ನ  ೇ ಅ ನ್ು ಚ ಛೇದದಡಿ ಸಾ ಿಪಿಸ ಲಾ ಗಿ ರು ವ
ರ ಾ ಜ್ಯ ಪಾ ಲ ರ ವಿಲ  ೇವಾ ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಂ ಗಡ ಸ ವರ್ಪ್ ದ ನಿ ಧಿಯಾಗಿ ದುು ಸ ಕಾ ವ ರದ
ಅನಿ ರಿ ೇಕ್ಷಿತ ವ ಚ್ಚಗಳನ್ ು ನ ಭರಿ ಸಲ ು ಶ ಾ ಸಕ ಾಂ ಗ ದ ನ್ಂ ತರದ ಅ ನ್ು ಮೇದನ  ಗ  ಒಳಪ್ಟ್ ುು
ಮುಂಗ ಡವಾ ಗಿ ನಿ ೇಡಲ ು ಅವಕ ಾಶವನ್ು ನ ಒದಗಿ ಸು ತ ತದ . ರ ಾಜ್ಯ ಸ ಂ ಚಿತ ನಿ ಧಿಯ ಕ್ರ ರಯಾ ಪ್ ರಧಾ ನ್
ಲ ಕ ಕ ಶ ೇಷಿವ ಕ  ಗ ವ ಚ್ಚ ಹ ಾ ಕ್ರ ನಿ ಧಿಗ  ಪ್ು ನ್ಭ ವ ತಿ ವ ಮ ಾ ಡಲಾ ಗ ುತ ತದ .

ಸಾವವಜ್ನಿಕ
ಲ ಕಕ

•ರ ಾ ಜ್ಯ ಸ ಂ ಚಿತ ನಿ ಧಿಯ ಭಾ ಗವಲದಿ ಸ ಣ ಣ ಉಳಿತ ಾಯಗಳು, ಭ ವಿ ಷ್ಯ ನಿ ಧಿ, ಮೇಸ ಲ ು ನಿ ಧಿ,

ಠ  ೇವಣಿಗ ಳು, ಅಮ ಾನ್ತು ತ ಮತು ತ ಇರಸ ಾಲ ುಗ ಳು ಮುಂ ತಾ ದವು ಗಳಿಗ  ಸ ಂಬಂಧಿ ಸ್ಥ ದ ಸ್ಥ ವೇಕೃತಿ
ಮತು ತ ವ  ಚ್ಚಗಳ ಲ ಕ ಕವನ್ು ನ ಸ ಂ ವಿಧಾನ್ದ 266(2)ನ  ೇ ಅನ್ ು ಚ ಛೇದದಡಿ ಸಾ ಿಪಿಸ ಲಾ ದ ಸ ಾ ವವ ಜ್ನಿ ಕ
ಲ ಕ ಕದಡಿ ಇಡಲಾಗ ುತ ತದ ಮತು ತ ಈ ಲ ಕ ಕದಡಿಯ ವಯ ವ ಹಾರಗ ಳು ಶ ಾಸಕ ಾಂ ಗ ದ ಅನ್ ುಮ ೇದನ  ಗ 
ಒಳ ಪ್ಟ್ಟುರು ವು ದ್ಧಲ ಿ.
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• ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು : ತೆರಿಗ ೆಆದಯಯ, ತೆರಿಗಯೆೆೀತ್ರ ಆದಯಯ, ರ್ೀೆಂದರ ತೆರಿಗಗೆಳು/ಸನಂಕ್ಗಳ 
ಪ್ಯಲನ ಮತ್ನತ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ಅನ್ನದಯನ್ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರನತ್ತದೆ. 

• ರಾಜ್ಸವ ವೆಚಚ : ಇದನ ಭೌತ್ಕ್ ಅರ್ವಯ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಆಸಿತಗಳ ಸೃಷ್ಟುಗೆ ರ್ಯರಣವಯಗದ ಸರ್ಯಾರದ ಎಲಯಲ 
ಖಚನಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರನತ್ತದೆ. ಇದನ ಸರ್ಯಾರಿ ಇಲಯಖ್ೆಗಳು ಮತ್ನತ ವಿವಿಧ ಸೆೀವಗೆಳ ಸಯಮಯನ್ಾ 
ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಣೆಗ ೆತ್ಗಲನವ ವೆಚಚಗಳು, ಸರ್ಯಾರವು ಮಯಡಿದ ಸಯಲದ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಬಡಿಡ ಪ್ಯವತ್ಗಳು 
ಮತ್ನತ ವಿವಿಧ ಸಂಸೊಗಳಿಗ ೆನಿೀಡಿದ ಅನ್ನದಯನ್ಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ (ರ್ಲೆವು ಅನ್ನದಯನ್ಗಳು ಆಸಿತಗಳ 
ಸೃಷ್ಟುಗ ೆಮೀಸಲಯಗಿರಬಹನದನ). 

• ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು :  
➢ ಋಣ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು : ಮಯರನಕ್ಟ್ೆು ಸಯಲಗಳು, ಬಯಂಡ್ಚಗಳು, ಹಣರ್ಯಸನ ಸಂಸೊಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದ 

ಸಯಲಗಳು, ಮಯಗೊೀಾಪ್ಯಯಗಳ ನಿವವಳ ವಹವಯಟನ, ರ್ೀೆಂದರ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಸಯಲಗಳು 
ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡ್ಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರನತ್ತವೆ. 

➢ ಋಣೆೀತ್ರ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು : ಬಂಡ್ವಯಳ ಹಂತೆಗದೆನರೆ್ೂಳುುವಿರೆ್, ಸಯಲಗಳ ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡ್ಗಳ 
ವಸೂಲಯತ್. 

• ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ : ಭೂಮ, ಕ್ಟುಡ್, ಯಂತೊರೀಪ್ಕ್ರಣಗಳು, ಇತ್ರ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳ ಖರಿೀದಿ, 
ಷ್ೆೀರನಗಳಲ್ಲಲನ್ ಹೂಡಿರ್ ೆಮತ್ನತ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ವಲಯದ ಉದಾಮಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಅಸಿತತ್ವಗಳಿಗೆ 
ಸರ್ಯಾರ ನಿೀಡಿದ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡ್ಗಳನ್ನು ವೆಚಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರನತ್ತದೆ. 

ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕ್ಕಗಳ ವಿನಯಾಸವನ್ನು ಅನುಬಂಧ 1.2 ರಲ್ಲಲ ತೊೀರಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಸರ್ಯಾರಿ ಲಕೆ್ಕಗಳ 
ರಚನೆಯ ಚಿತಯರತ್ಮಕ್ ರೂಪ್ವನ್ನು ನಕ್ಷೆ - 1.5 ರಲ್ಲಲ ನಿೀಡ್ಲಯಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷೆ - 1.5: ಸಕಾಿರಿ ಲೆಕೆಗಳ ರಚನೆಯ ಚಿತಾರತ್ಮಕ ರೂಪ್ 

1.5 ಆಯವಯಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳು 
ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನ್ದ 202ನೆೀ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ, ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಾಪ್ಯಲರನ ಪ್ರತ್ ವಷಾದ ರಯಜ್ಾದ 
ಅಂದಯಜ್ನ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಚಚಗಳ ವಯಷ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಮನಂದೆ 
ಇಡ್ಬೆೀಕ್ನ. ಅನ್ನಚ್ಛೆೀದ 203ರ ಪ್ರರ್ಯರ, ವಿತ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗರೆ್ಕ ಅನ್ನದಯನ್ಗಳು/ 
ವಿನಿಯೊೀಗಗಳ ಬೆೀಡಿರೆ್ಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ಸಲ್ಲಲಸಲಯಗನತ್ತದೆ. ಅನ್ನಮೀದನೆಯ ನ್ಂತ್ರ, ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ 
ಅಗತ್ಾವಿರನವ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೊೀಗಿಸಲನ ಅನ್ನಚ್ಛೆೀದ 204ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಧನ್ವಿನಿಯೊೀಗ 
ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಶಯಸರ್ಯಂಗವು ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸನತ್ತದೆ. ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾದಲ್ಲಲ, ಆಯವಾಯ ದಯಖಲೆಗಳು 

ಸಕ
ಾವ

ರದ
ಲ ಕ

ಕಗಳ
ು

ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ

ಸ್ಥವೇ ಕೃತಿ ಗ ಳು

ರ ಾಜ್ಸವ ಸ್ಥವೇ ಕೃತಿ ಗ ಳು

ತ  ರಿ ಗ  ರ ಾಜ್ಸವ

ತ  ರಿ ಗ  ಯೇತ ರ ರ ಾಜ್ಸವ

ಸಹಾಯ ಾನ್ು ದ ಾನ್ಗ ಳು
ಮತ ು ತ ವಂ ತಿ ಗ  ಗ ಳು

ಕ ೇಂದ ರದ ತ ರಿಗ ಗಳು ಮತುತ
ಸುಂ ಕಗಳಲಿ್ಲ ರಾಜ್ ಯದ ಪ ಾಲು

ಬಂಡ ವ ಾಳ ಸ್ಥವೇ ಕೃತಿ ಗ ಳು
ಋಣ ಸ್ಥವೇ ಕೃತಿ ಗ ಳು

ಋಣ  ೇತ ರ ಸ್ಥವೇ ಕೃ ತಿ ಗ ಳು

ವ  ಚ್ಚ

ರ ಾಜ್ಸವ ವ  ಚ್ಚ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ ೇವ  ಗ ಳು

ಸಾಮಾಜಿ ಕ ಸ ೇವ  ಗ ಳು

ಆರ್ಥ ವಕ ಸ ೇವ  ಗ ಳು

ಸಹಾಯ ಾನ್ು ದ ಾನ್ಗ ಳು
ಮತ ು ತ ವಂ ತಿ ಗ  ಗ ಳು

ಬಂಡ ವ ಾಳ ವ  ಚ್ಚ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ ೇವ  ಗ ಳು

ಸಾಮಾಜಿ ಕ ಸ ೇವ  ಗ ಳು

ಆರ್ಥ ವಕ ಸ ೇವ  ಗ ಳು

ಸಾವವಜ್ನಿಕ ಋಣ

ಸಾಲ ಗ ಳು ಮತ ು ತ
ಮು ಂಗ ಡಗ ಳು

ಸಾದ್ಧ ಲಾವರ ು ನಿಧಿ

ಸಾವವಜ್ನಿಕ ಲ ಕಕಗ ಳು

ಸಣ ಣ ಉಳಿತಾಯ ಗ ಳು, 
ಭವಿ ಷ್ ಯನಿಧಿ

ಮು ಂತ ಾದವುಗ ಳು

ಮೇಸಲ ು ನಿಧಿ ಗ ಳು

ಠ  ೇವಣಿ ಗ ಳು ಮತ ು ತ
ಮು ಂಗ ಡಗ ಳು

ಅಮಾನ್ತು ತ ಮತ ು ತ
ಇತ ರ  

ಜ್ಮ ಗ ಳು

ನ್ಗ ದು ಶ ಲ ು ಕ ಗ ಳು
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ಮಹಳಯ ಉದುೆೀಶತ್ ಆಯವಾಯ (ಅಧ್ಾಯಯ-3 ಕಂಡಿಕ ೆ ಸಂಖ್ೆಯ 3.3ರಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದ)ೆ, ಮಕ್ಕಳ 
ಆಯವಾಯ (ಅಧ್ಾಯಯ-3 ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ೆಯ 3.೪ರಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ) ಮತ್ನತ ಜಿಲಯಲವಯರನ ಮತ್ನತ 
ಪ್ಂಚ್ಯಯತಚ ರಯಜ್ ಸಂಸೊಗಳಿಗೆ ಮತ್ನತ ನ್ಗರ ಸೂಳಿೀಯ ಸಂಸೊಗಳಿಗೆ ಯೊೀಜ್ನೆವಯರನ ಹಂಚಿರೆ್ಯ 

ದಯಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 
ರಯಜ್ಾ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯನ ಆಯವಾಯ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಾ 
ಸರ್ಯಾರವು ಅದರ ವೆಚಚ ಚಟನವಟಿರ್ಗೆಳನ್ನು ಮೆೀಲ್ಲವಚ್ಯರಣೆ ಮಯಡ್ಲನ ಮಯಗಾದಶಾನ್ ನಿೀಡ್ನತ್ತದೆ. 
ಆಯವಾಯದ ಪ್ರಿಶೀಲನೆಯ ಫ್ಲ್ಲತಯಂಶಗಳು ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಇತ್ರ ಆಯವಾಯ 

ಉಪ್ಕ್ರಮಗಳ ಅನ್ನಷ್ಯಾನ್ದ ಫ್ಲ್ಲತಯಂಶಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿಯ ಅಧ್ಾಯಯ - 3ರಲ್ಲಲ ಸೆೀರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

1.6 ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸುಗಳ ಕ್ರರುನೊೀಟ್ 
2019-20ರ ವಯಸತವಗಳನ್ನು 2020-21ರ ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿ ದಿಟವಯದ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ 
ಫ್ಲ್ಲತಯಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊೀಷ್ುಕ-1.2 ಒದಗಿಸನತ್ತದೆ. 
ಕೊೀಷ್ುಕ 1.2: ಆಯವಯಯ ಅಂದಾಜ್ುಗಳಿಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದಂತೆ ವಾಸತವ ಹಣಕಾಸು ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 
ಕರಮ 

ಸಂಖ್ೆಯ ಘಟ್ಕಗಳು 2019-೨೦ 
(ವಾಸತವ) 

2020-೨೧ 
(ಆಯವಯಯ 

ಅವಕಾಶ) 

2020-೨೧ 
(ವಾಸತವ) 

ವಾಸತವಕೆೆ ಆಯವಯಯ 

ಅವಕಾಶದ 
ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

ಭಾಗ-ಎ: ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು 
1 ತೆರಿಗ ೆರಯಜ್ಸವ 1,02,363 1,11,991 97,052* 86.66 

2 ತೆರಿಗಯೆೆೀತ್ರ ರಯಜ್ಸವ 7,681 7,767 7,894 101.64 

3 ರೆ್ೀಂದರ ತೆರಿಗ ೆಮತ್ನತ ಸನಂಕ್ಗಳಲ್ಲಲನ್ ಪ್ಯಲನ 30,919 28,591 21,694 75.88 

4 ಸಹಯಯಯನ್ನದಯನ್ಗಳು ಮತ್ನತ ವಂತ್ಗಗೆಳು 34,480 31,570 30,076^ 95.27 

5 ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು (1+2+3+4) 1,75,443 1,79,920 1,56,716 87.10 

ಭಾಗ-ಬಿ: ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳು 
6 ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡ್ಗಳ ವಸೂಲಯತ್ 203 257 270 105.06 

7 ಇತ್ರ ೆಬಂಡ್ವಯಳ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು 45 40 45 112.50 

8 ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು 50,459 52,917 84,528^^ 159.74 

9 ಬಂಡ್ವಯಳ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು (6+7+8) 50,707 53,214 84,843 159.44 

10 ಒಟನು ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು (5+9) 2,26,150 2,33,134 2,41,559 103.61 

ಭಾಗ-ಸಿ: ವೆಚಚ/ವಿತ್ರಣೆ 

11 ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚ 1,74,258 1,79,776 1,76,054 97.93 

12 ಬಡಿಡ ಪ್ಯವತ್ಗಳು 19,903 22,216 23,433 105.47 

13 ಬಂಡ್ವಯಳ ವಚೆಚ 35,530 43,059 45,406 105.45 

14 ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡ್ಗಳು 4,069 3,452 2,669 77.32 

15 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ (13+14) 39,599 46,511 48,075 103.36 

16 ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಋಣಪ್ಯವತ್ಗಳು 10,180 11,605 11,016 94.92 

17 ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಒಟ್ುು ವಿತ್ರಣೆಗಳು  
(11+15+16) 

2,24,037 2,37,892 2,35,145 98.42 

ಭಾಗ ಡಿ – ವಿತ್ತತೀಯ ಸೂಚಕಗಳು 
18 ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚಚಳ/ರೆ್ೂರತೆ (5-11) 1,185 144 (-)19,338 (-)13,429.17 

19 ವಿತ್ತೀಯ ರೆ್ೂರತೆ (-){(5+6+7)-(11+15)} 38,166 46,070 67,098 145.64 

20 ಪ್ರಥಮಿಕ ಕೊರತೆ (19-12) 18,263 23,854 43,665 183.05 

ಆಕ್ರ: ಹಣರ್ಯಸನ ಲಕೆ್ಕಗಳು, ವಯಷ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ತ ವಿವರಣೆ ಮತ್ನತ ಮಧಾಂತ್ರ ವಿತ್ತ ಯೊೀಜ್ನ ೆ2019-23 
* ತರೆಿಗ ೆಆದಯಯವು ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಲಕೆ್ಕ ಶೀಷ್ಟಾರ್ೆ 0005 – ಸಿಜಿಎಸಚಟಿ (`6,236.01 ರ್ೊೀಟಿ), 0006 – ಎಸಚಜಿಎಸಚಟಿ (`37,711.18 ರ್ೊೀಟಿ) 
ಮತ್ನತ 0008 – ಐಜಿಎಸಚಟಿ (ಶ ನ್ಾ) ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
# ಆಯವಾಯ ಹೊರಗಿನ್ ಸಯಲಗಳ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಬಡಿಡಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ.ೆ 
^ ಜಿಎಸಚಟಿ ಜಯರಿಯಂದ ಉಂಟ್ಯದ ಆದಯಯ ನ್ಷುರ್ೆಕ ಪ್ಡೆದ `13,789 ರ್ೊೀಟಿಗಳ ಪ್ರಿಹಯರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ ೆ
^^ ಋಣ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾರ್ೆಕ ಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕ ಸಯಲವಯಗಿ ನಿೀಡ್ಲಯದ `12,407 ರ್ೊೀಟಿ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತರೆಿಗ ೆಪ್ರಿಹಯರವನ್ನು, 
ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೊೀಗವು ಸೂಚಿಸಬಹನದಯದ ಯಯವುದೆೀ ಮಯನ್ದಂಡ್ಗಳಿಗ ೆರಯಜ್ಾದ ಸಯಲವೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗನವುದಿಲಲ ಎಂದನ ಭಯರತ್ 
ಸರ್ಯಾರದ ವಚೆಚದ ಇಲಯಖ್ೆಯನ ನಿಧಾರಿಸಿರನವುದರಿಂದ ನಿವವಳ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಋಣ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು `72,121 ರ್ೊೀಟಿಯಯಗಿತ್ನತ. 
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2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗಯೆಡಿಯಲ್ಲಲ ಒಟನು ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು `43,947.19 

ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಯಗಿದುವು. 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೀೆವಯ ತೆರಿಗ ೆಜಯರಿಯಂದ ಉಂಟ್ಯದ 
ರಯಜ್ಸವದ ನ್ಷುದ ಕ್ಡಗೆೆ ರಯಜ್ಾವು ಒಟನು ₹26,196.26 ರ್ೂೆೀಟಿ ಪ್ರಿಹಯರವನ್ನು ಪ್ಡೆದನರೆ್ೂಂಡಿದೆ. ಈ 

ಪ್ೆೈಕ್ರ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾರ್ಕೆ `13,789.26 ರ್ೂೆೀಟಿ ಅನ್ನದಯನ್ ಬಂದಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ 2020-21ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗ ೆಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಲನ್ ಸಯಕ್ಷ್ಟುಲಲದ ಶಲ್ಲಕನ್ ರ್ಯರಣ, ರಯಜ್ಾವು 
ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗ ೆಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹಸಲಯದ ಉಪ್ಕ್ರದಿಂದ ಮರನಪ್ಯವತ್ಯ 

ಬಯಧಾತೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ (ರಯಜ್ಾದ ಯಯವುದೆೀ ಇತ್ರ ಸಂಪ್ನ್ೂಮಲಗಳಿಂದಲಲ) ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ ಋಣ 

ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ₹12,407 ರ್ೂೆೀಟಿ ಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕ ಸಯಲವನ್ನು ಪ್ಡೆದನರೆ್ೂಂಡಿತ್ನ. ಈ 

ವಾವಸೊಯಂದಯಗಿ, 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲನ್ ₹19,338 ರ್ೂೆೀಟಿ ರಯಜ್ಸವ ರ್ೂೆರತ ೆಮತ್ನತ ₹67,098 
ರ್ೂೆೀಟಿ ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೂೆರತಯೆನ್ನು ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗ ೆಪ್ರಿಹಯರದ ಬದಲಯಗಿನ್ ₹12,407 ರ್ೂೆೀಟಿ 
ಋಣ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಗಳ ೆಂದಿಗ ೆಎಂದನ ಓದಬಹನದನ. 
ರಯಜ್ಾದ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚವು (`1,76,054 ರ್ೂೆೀಟಿ) ಅದರ ಆಯವಾಯ ಪ್ರಕೆ್ಷೀಪ್ದ (`1,79,776 ರ್ೂೆೀಟಿ) 
ಒಳಗೆ ಇದ.ೆ ಆದಯಗೂಾ, 2020-21ರಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹವಯದ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು (`1,56,716 ರ್ೊೀಟಿ) 
ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜ್ನಗಳಿಗ ೆ (`1,79,920 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳು) ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರ ೆ ಶೆೀಕ್ಡ್ 13ರಷನು 
ಕ್ಡಿಮೆಯಯಗಿದನು, ಇದನ ರಯಜ್ಸವ ರ್ೂೆರತಗೆೆ (`19,338 ರ್ೂೆೀಟಿ) ರ್ಯರಣವಯಯತ್ನ. 

ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖ್ಯೆನ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಯಲ್ಲಲನ್ ಕ್ನಸಿತ್ವು ರ್ೂೆೀವಿಡ್ 19/ ಸಯಂರ್ಯರಮಕ್ ಪ್ರಿಸಿೂತ್ಯಂದಯದ 
ಲಯಕಚ ಡೌನಚ ಹೆೀರಿರೆ್ಯನ ಉತಯಪದನೆ / ವಯಾಪ್ಯರ / ಸೆೀವಯ ವಲಯಗಳ ಮನಚನಚವಿರೆ್ಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಿಣಮಸಿ 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಚಟನವಟಿರ್ಗೆಳಲ್ಲಲ ನಿಧ್ಯನ್ಗತ್ ಉಂಟ್ಯಯತ್ನ ಅಲಲದ ೆರ್ೀೆಂದರ ತೆರಿಗಗೆಳು ಮತ್ನತ ಸನಂಕ್ಗಳ ಪ್ಯಲನ 
ಮತ್ನತ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಸಹಯಯಧನ್ಗಳ ಇಳಿರೆ್ಯಂದಯಗಿದೆ ಎಂದನ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ 
(ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021). 

1.7 ಸಕಾಿರದ ಆಸಿತಗಳು ಮತ್ುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಕ್ರರು ನೊೀಟ್ 
ಸರ್ಯಾರದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸರ್ಯಾರದ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳನ್ನು ಮತ್ನತ ವೆಚಚದಿಂದ ಸೃಷ್ಟುಸಲಯದ 
ಆಸಿತಗಳನ್ನು ಬಂಬಸನತ್ತವೆ. ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳು ಮನಖಾವಯಗಿ ಆಂತ್ರಿಕ್ ಸಯಲಗಳು, ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾದಿಂದ 
ಪ್ಡೆದ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡ್ಗಳು, ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನತ ಮೀಸಲನ ನಿಧಿಗಳಡಿಯ 

ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರನತ್ತವೆ ಮತ್ನತ ಆಸಿತಗಳು ಮನಖಾವಯಗಿ ಬಂಡ್ವಯಳ ವೆಚಚ, ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರ 
ನಿೀಡಿದ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡ್ಗಳು ಮತ್ನತ ನ್ಗದನ ಶಲನಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರನತ್ತವೆ. ಆಸಿತಗಳು 
ಮತ್ನತ ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳ ವೃದಿಿಯ ದರದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೊೀಷ್ುಕ 1.3ರಲ್ಲಲ ನಿೀಡ್ಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ 31 
ಮಯರ್ಚಾ 2020ರಲ್ಲಲದು ಸಿೂತ್ಗೆ ಸಂವಯದಿಯಯಗಿ 31 ಮಯರ್ಚಾ 2021ರಲ್ಲಲದುಂತೆ ಆಸಿತಗಳು ಮತ್ನತ 
ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳ ವಿವರವಯದ ಸಯರಯಂಶವನ್ನು ಅನುಬಂಧ 1.3ರಲ್ಲಲ ನಿೀಡ್ಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷ್ುಕ 1.3: ಆಸಿತಗಳು ಮತ್ುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಿಿತ್ತಯ ಸಾರಾಂಶ 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಭಯದಾತೆಗಳು ಆಸಿತಗಳು 
2019-20 2020-21 ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

ವೃದ್ಧಿ 
 2019-20 2020-21 ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

ವೃದ್ಧಿ 
ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿ 

ಅ ಆಂತ್ರಿಕ್ ಋಣ 2,20,337 2,81,140 27.60 a ಒಟನು ಬಂಡ್ವಯಳ ವಚೆಚ 3,05,798 3,51,201 14.85 

ಆ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ 
ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ 
ಮನಂಗಡ್ಗಳು 

13,908 26,617* 91.38 b ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ 
ಮನಂಗಡ್ಗಳು 

28,847 31,246 8.32 

ಸಾದ್ಧಲಾವರು ನಿಧಿ 80 80 0.00 ಸಯದಿಲಯವರನ ನಿಧಿ - - - 
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ಭಯದಾತೆಗಳು ಆಸಿತಗಳು 
2019-20 2020-21 ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

ವೃದ್ಧಿ 
 2019-20 2020-21 ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

ವೃದ್ಧಿ 
ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಲೆಕೆ 

ಅ ಸಣಣ ಉಳಿತಯಯಗಳು, 
ಭವಿಷಾನಿಧಿ 
ಮನಂತಯದವುಗಳು 

35,179 38,811 10.32 ಅ ಮನಂಗಡ್ಗಳು 7 7 0.00 

ಆ ಠೀೆವಣಿಗಳು 31,559 30,874 (-)2.17 ಆ ಜ್ಮೆಗಳು 1,038 1,073 3.37 

ಇ ಮೀಸಲನ ನಿಧಿಗಳು 37,599 43,873 16.69 ಇ ಅಮಯನ್ತ್ನತ ಮತ್ನತ ಇತ್ರೆ - - - 

ಈ ಅಮಯನ್ತ್ನತ ಮತ್ನತ ಇತ್ರೆ 5,297 2,377 (-)55.13 ನಗದು ಶಿಲ್ುೆ 
(ಮಿೀಸಲ್ು ನಿಧಿಯಲಿ್ಲನ 
ಹೂಡಿಕೆಗಳನುನ ಒಳಗೂೆಂಡು) 

34,463 47,143 37 

ಉ ಜ್ಮೆಗಳು - - - ಒಟ್ುು 3,70,153 4,30,670 16.35 

 ವೆಚಚದ ಮೀಲ್ಲನ ಸಿವೀಕೃತ್ತಗಳ 
ಸಂಚಿತ್ ಹಚೆುಚವರಿ 

26,194 6,898 (-)73.67 ರಾಜ್ಸವ ಲೆಕೆದಲ್ಲನಿ ಕೂೆರತ ೆ - - - 

ಒಟ್ುು 3,70,153 4,30,670 16.35 ಒಟ್ುು 3,70,153 4,30,670 16.35 

ಆಕ್ರ: ಹಣರ್ಯಸನ ಲಕೆ್ಕಗಳು 
* ಋಣ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾರ್ೆಕ ಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕ ಸಯಲವಯಗಿ ನಿೀಡ್ಲಯದ `12,407 ರ್ೊೀಟಿ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಯರವನ್ನು, 
ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೊೀಗವು ಸೂಚಿಸಬಹನದಯದ ಯಯವುದೆೀ ಮಯನ್ದಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಯಜ್ಾದ ಸಯಲವೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗನವುದಿಲಲ ಎಂದನ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ 
ವೆಚಚದ ಇಲಯಖ್ಯೆನ ನಿಧಾರಿಸಿರನವುದರಿಂದ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ನಿವವಳ ಸಯಲಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಂಗಡ್ಗಳು `1೪,೨೧೦ ರ್ೊೀಟಿಯಯ ಗುತ ತದ  

ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಲನ್ ಆಸಿತಗಳ ವೃದಿಿಯ ದರದ 2019-20ರಲ್ಲಲದು ಶೆೀಕ್ಡ್ 13ರಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಲ ಶೆೀಕ್ಡ್ 
15ರ್ಕೆ ಏರಿತ್ನ. ಆದರ ೆಆಯವಾಯದ ಹೊರಗಿನ್ ಸಯಲಗಳನ್ನು ಹೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳು 2019-
20 ರಲ್ಲಲದು ಶೆೀಕ್ಡ್ 22ರಿಂದ ಶೀೆಕ್ಡ್ 28ರ್ಕೆ ಏರಿತ್ನ. 2020-21 ರಲ್ಲಲ. ಎಲಚಐಸಿ, ಜಿಐಸಿ, ನ್ಬಯಡ್ಾ, 
ಎನಚಸಿಡಿಸಿ ಇತಯಾದಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಲನ್ `293.82 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳ ವಾತಯಾಸವನ್ನು ಗಣನೆಗ ೆತೆಗದೆನರೆ್ೂಂಡ್ ನ್ಂತ್ರ 
ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕ್ಕಗಳು 2020-21ರ ಅಂತ್ಾದ ವೆೀಳಗೆೆ ಬಯಕ್ರ ಇರನವ ಆಂತ್ರಿಕ್ ಋಣವು `2,81,140 

ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಂೆದನ ತೊೀರಿಸಿದೆ. ರಯಜ್ಾದ ನ್ಗದನ ಶಲನಕ (ಭಯರತ್ೀಯ ರಿಸರ್ಚಾ ಬಯಾಂಕ್ರನ್ಲ್ಲಲ ಮೀಸಲ್ಲಟು 
ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿರ್ ೆಮತ್ನತ ಠೆೀವಣಿ ಸೆೀರಿದಂತ)ೆ ವಷಾದ ರ್ೂೆನೆಯಲ್ಲಲ `47,143 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಷ್ಟುದನು. ನ್ಗದನ 
ಶಲ್ಲಕನ್ಲ್ಲಲ (ಭಯರತ್ೀಯ ರಿಸರ್ಚಾ ಬಯಾಂಕ್ರನ್ಲ್ಲಲ ಮೀಸಲ್ಲಟು ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿರ್ ೆಮತ್ನತ ಠೆೀವಣಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ) 
ಹಂದಿನ್ ವಷಾಕ್ರಕಂತ್ ಶೆೀಕ್ಡ್ 37ರಷನು ಹೆಚ್ಯಚಗಿದ.ೆ 

1.8 ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಮಿತ್ತಗಳು 
ಮೂರನ ಪ್ರಮನಖ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಪ್ರಮತ್ಗಳಯದ ರಯಜ್ಸವ, ವಿತ್ತೀಯ ಮತ್ನತ ಪ್ಯರರ್ಮಕ್ ರ್ೂೆರತಗೆಳು ನಿದಿಾಷು 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಒಟ್ಯುರೆ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಅಸಮತೊೀಲನ್ದ ಪ್ರಮಯಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸನತ್ತವೆ. 
ರ್ೂೆರತಯೆ ಸವರೂಪ್ವು ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಲನ್ ವಿವೆೀಚನೆಯ ವಯಾಪಿತಯ ಸೂಚಕ್ವಯಗಿದೆ. 
ಇದಲಲದೆ, ರ್ೂೆರತಯೆನ್ನು ಭರಿಸಲನ ಹಣರ್ಯಸನ ಒದಗಿಸನವ ವಿಧ್ಯನ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂಪ್ನ್ೂಮಲಗಳ 
ಅನ್ವಯವು ಅದರ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಯವಸೂಯರ್ಕೆ ಪ್ರಮನಖ ಸೂಚಕ್ಗಳಯಗಿವೆ. ಈ ವಿಭಯಗವು ರ್ೂೆರತಗೆಳ ಪ್ರವೃತ್ತಗಳು, 
ಸವರೂಪ್ ಮತ್ನತ ಪ್ರಮಯಣ ಮತ್ನತ ಈ ರ್ೂೆರತಗೆಳಿಗ ೆಹಣರ್ಯಸನ ಒದಗಿಸನವ ವಿಧ್ಯನ್ವನ್ನು ಪ್ರಸನತತ್ಪ್ಡಿಸನತ್ತದೆ 
ಮತ್ನತ 2020-21ರ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷಾರ್ಕೆ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ವಿತ್ತೀಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ರ್ಯಯದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಗನರಿಗಳಿಗ ೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನತ ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೂೆರತಗೆಳ ನೆೈಜ್ಮಟುದ 
ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ತದೆ. 
1.8.1 ಕೊರತ/ೆಹೆಚಚಳದ ಪ್ರವೃತ್ತತಗಳು 
2016-17 ರಿಂದ 2020-21 ರವರಗೆಿನ್ ಐದನ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಮನಖ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಪ್ರಮತ್ಗಳ 
ಹೆಚಚಳ ಮತ್ನತ ರ್ೂೆರತಗೆಳ ಪ್ರವೃತ್ತಯನ್ನು ನಕ್ಷ-ೆ1.6ರಲ್ಲಲ ಚಿತ್ರಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ 
ಹೆಚಚಳ ಮತ್ನತ ರ್ೂೆರತಯೆ ಪ್ರವೃತ್ತಯನ್ನು ನಕ್ಷ-ೆ1.7ರಲ್ಲಲ ನಿೀಡ್ಲಯಗಿದೆ. 



ಅಧ್ಯಾಯ-1: ಅವಲೊೀಕ್ನ್ 
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ನಕ್ಷೆ - 1.6: ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತತಗಳು 

 

ಆಕ್ರ: ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ನಿದೆೀಾಶನಯಲಯ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರ 

ನಕ್ಷ ೆ- 1.7: ರಾಒಆಂಉಕೆೆ ಸಂವಾದ್ಧಯಾಗ ಹೆಚಚಳ / ಕೊರತೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತತಗಳು 

 

ಆಕ್ರ: ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ನಿದೆೀಾಶನಯಲಯ, ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರ 

2020-21ರಲ್ಲಲ, ರಯಜ್ಸವ ರ್ೂೆರತಯೆನ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚಕ್ರಕಂತ್ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಶೆೀಕ್ಡ್ 9.644ರಷನು 
ಇಳಿರ್ಯೆಯಗಿರನವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ಯಗಿದೆ. ಈ ವಷಾದಲ್ಲಲ ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೂೆರತಯೆನ ಶೆೀಕ್ಡ್ 76ರಷನು 
(`28,932 ರ್ೂೆೀಟಿ) ಹೆಚ್ಯಚಗಿದನು ಇದನ ಬಂಡ್ವಯಳ ವೆಚಚದಲ್ಲಲನ್ ಶೆೀಕ್ಡ್ 21.40ರಷನು (`8,476 ರ್ೊೀಟಿ) 
ಹೆಚಚಳದಿಂದ ಆಗಿದ.ೆ 
 

 

 
4 ೨೦೨೦-೨೧ರ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚಗಳ ವೃದಿಿಯ ದರವು ಕ್ರಮವಯಗಿ ಶೆೀಕ್ಡ್ (-)೧೦.೬೭ ಹಯಗೂ ಶೆೀಕ್ಡ್ 
೧.೦೩ರಷ್ಟಡತ್ನತ. ಇವರೆಡ್ರ ವಾತಯಾಸವು ಶೆೀಕ್ಡ್ (-) ೯.೬೪ರಷನು ಇದ.ೆ 
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1.8.2 ವಿತ್ತತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತತಗಳು ಮತ್ುತ ರಾಒಆಂಉಕೆೆ ಅದರ ಅನುಪಾತ್ 
2016-17ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾದ ಬಯಕ್ರ ಉಳಿದಿರನವ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳ 
ಸಂಯೊೀಜ್ನೆ ಮತ್ನತ ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ಅದರ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊೀಷ್ುಕ-1.4 ನಿೀಡ್ನತ್ತದೆ. 

ಕೊೀಷ್ುಕ - 1.4: ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತತಗಳು ಮತ್ುತ ರಾಒಆಂಉಕೆೆ ಅದರ 
ಅನುಪಾತ್ 

                      (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಆಂತ್ರಿಕ ಋಣ 1,32,489 1,48,581 1,79,309 2,20,337 2,81,140 

ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಸಾಲ್ಗಳು 13,794 14,555 14,657 13,908 26,617* 

ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಲೆಕೆ 64,788 69,922 76,410 85,172 89,748 

ಆಯವಯಯೆೀತ್ರ ಸಾಲ್ಗಳು 10,248 13,173 14,862 18,103 18,421 

ಒಟ್ುು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 2,21,319 2,46,231 2,85,238 3,37,520 4,15,926 

ಜಿಎಸ್ಡಿಪಗೆ ಒಟ್ುು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 
(ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 

18.32 18.42 19.14 20.72 22.37 

ಗುರಿ (ಶೆೀಕಡಾವಾರು 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

ಆಕ್ರ : ಹಣರ್ಯಸನ ಲಕೆ್ಕಗಳು 
* ಋಣಚಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಲಚರಯಜ್ಾರ್ೆಕಚಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕಚಸಯಲವಯಗಿಚನಿೀಡ್ಲಯದಚ`12,407ಚರ್ೊೀಟಿಚಸರಕ್ನಚಮತ್ನತಚಸೆೀವಯಚತೆರಿಗೆಚ
ಪ್ರಿಹಯರವನ್ನು,ಚ ಹಣರ್ಯಸನಚ ಆಯೊೀಗವುಚ ಸೂಚಿಸಬಹನದಯದಚ ಯಯವುದೆೀಚ ಮಯನ್ದಂಡ್ಗಳಿಗೆಚ ರಯಜ್ಾದಚ ಸಯಲವೆಂದನಚ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗನವುದಿಲಲಚ ಎಂದನಚ ಭಯರತ್ಚ ಸರ್ಯಾರದಚವೆಚಚದಚ ಇಲಯಖ್ಯೆನಚ ನಿಧಾರಿಸಿರನವುದರಿಂದಚಭಯರತ್ಚ ಸರ್ಯಾರದಿಂದಚ ನಿವವಳಚ
ಸಯಲಗಳುಚಮತ್ನತಚಮನಂಗಡ್ಗಳುಚ`1೪,೨೧೦ಚರ್ೊೀಟಿಯಯಗಿತ್ನತ. 

ಋಣ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾರ್ಕೆ ಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕ ಸಯಲವಯಗಿ ನಿೀಡ್ಲಯದ `12,407 ರ್ೂೆೀಟಿ ಸರಕ್ನ 
ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗ ೆ ಪ್ರಿಹಯರವನ್ನು, ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೊೀಗವು ಸೂಚಿಸಬಹನದಯದ ಯಯವುದೆೀ 
ಮಯನ್ದಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಯಜ್ಾದ ಸಯಲವೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗನವುದಿಲಲ ಎಂದನ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ವೆಚಚದ 
ಇಲಯಖ್ೆಯನ ನಿಧಾರಿಸಿರನವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಹೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ಬಯಕ್ರ ಇರನವ ಒಟನು 
ಋಣದ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ವನ್ನು (ಶೆೀಕ್ಡ್ ೨೨.೩೭) ಲಕೆ್ಕ ಹಯಕ್ಲಯಗಿದ ೆ

ರಯಜ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಹೊಣೆಗಯರಿರೆ್ಗಳು 2016-17ರಲ್ಲಲನ್ `2,21,319 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಲ 
`4,15,926 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ನತ ಹಂದಿನ್ ವಷಾಕ್ರಕಂತ್ ಶೆೀಕ್ಡ್ 23ರಷನು ಹೆಚ್ಯಚಗಿದ.ೆ 2020-21ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಒಟನು ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳಲ್ಲಲ ಮಯರನಕ್ಟ್ೆು ಸಯಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರನವ ಆಂತ್ರಿಕ್ 
ಋಣವು ಶೆೀಕ್ಡ್ 68 ಮತ್ನತ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದ ಜ್ವಯಬಯುರಿಗಳು ಶೆೀಕ್ಡ್ 22ರಷುನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 
ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ಒಟನು ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಗೆಳು 2016-17ರಲ್ಲಲದು ಶೆೀಕ್ಡ್ 18.32 ರಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಲ ಶೀೆಕ್ಡ್ 
22.37ರ್ಕೆ ಏರಿದನು ಹೆಚನಚತ್ತರನವ ಪ್ರವೃತ್ತಯಲ್ಲಲದೆ ಆದರ ೆ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ವಿತ್ತೀಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ರ್ಯಯದೆ / 
ಮಧಾಂತ್ರ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಯೊೀಜ್ನೆ (MTFP) ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಕ್ಡಯಡಯಗೊಳಿಸಲಯದ ಗರಿಷಾ ಮತ್ಯೊಳಗಿದ.ೆ 

 1.9 ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತ್ತ 
ರ್ಯಲರ್ಯಲರ್ಕೆ ತ್ದನುಪ್ಡಿ ಮಯಡ್ಲಯಗಿರನವ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ವಿತ್ತೀಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ರ್ಯಯದೆ, 2002 ಅನ್ನು 
ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಲ ಅಂತ್ರ-ಉತಯಪದಕ್ ಈಕ್ರವಟಿಯನ್ನು ಮತ್ನತ ದಿೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮಗರ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಸಿೂರತಯೆನ್ನು ಸಯಧಿಸನವ ಉದೆುೀಶದಿಂದ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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13 

1.9.1 ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಮಿತ್ತಗಳ ಮೀಲ ೆಕನಾಿಟ್ಕ ವಿತ್ತತೀಯ ಸುಧ್ಾರಣಾ ಕಾಯದೆ, 2002ರ 
ಗುರಿಗಳು ಮತ್ುತ ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳು  

ಕ್ನಯಾಟಕ್ ವಿತ್ತೀಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ರ್ಯಯದೆಯನ ಋಣ ಮತ್ನತ ರ್ೂೆರತಗೆಳ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಮತ್ಗಳ ಮೂಲಕ್ 
ಸಯಕ್ಷನು ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚಚಳ ಮತ್ನತ ವಿವೆೀಚನಯಯನಕ್ತ ಋಣ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು ಕ್ಲ್ಲಪಸಿದ.ೆ ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನತ 
ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೂೆರತಗೆಳ ಗನರಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಯಸತವ ಮಟುಗಳನ್ನು ಕೊೀಷ್ುಕ-1.5ರಲ್ಲಲ ನಿೀಡ್ಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷ್ುಕ - 1.5: ಕನಾಿಟ್ಕ ವಿತ್ತತೀಯ ಸುಧ್ಾರಣಾ ಕಾಯದೆಯ ಗುರಿಗಳ ಅನುಪಾಲ್ನ ೆ

ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು 
ಕನಾಿಟ್ಕ ವಿತ್ತತೀಯ 

ಸುಧ್ಾರಣಾ 
ಅಧಿನಿಯಮದ ಗುರಿ 

 ಸಾಧನೆ 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ರಾಜ್ಸವ ಹಚೆಚಳ (+) / 
ಕೊರತೆ (-)   
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚಚಳವನ್ನು 
ನಿವಾಹಸನವುದನ 

1,293 4,518 679 1,185 (-)19,338 

ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚಚಳವನ್ನು 
೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ 
ರ್ೊೀವಿಡ್ಚ-೧೯ರ 
ರ್ಯರಣದಿಂದ 
ಸಯಧಿಸಲನ 
ಸಯಧಾವಯಗದಿರಬಹನದನ  

√ √ √ √ ರಯಜ್ಸವ ರ್ೊರತ ೆ
ಬರಬಹನದನ 

ವಿತ್ತತೀಯ ಕೊರತೆ (-) 
(ರಾಒಆಂಉಗೆ 
ಶತಾಂಶವಾಗ) 

ಶೆೀಕ್ಡ್ 3 
(2019-20ರವರೆಗ)ೆ 

28,664 

(2.37) 

31,101 

(2.33) 

38,442 

(2.58) 

38,166 

(2.34) 

67,098 

(3.72) 

ಶೆೀಕ್ಡ್ 5  
(2020-21) 

√ √ √ √ √ 

ರಾಒಆಂಉಗೆ ಒಟ್ುು 
ಬಾಕ್ರಯರುವ ಋಣದ 
ಅನುಪಾತ್ (ಶತಾಂಶವಾಗ) 

ಶೆೀಕ್ಡ್ 25  18.32 18342 19.14 20.72 22.37* 

√ √ √ √ √ 

*ಸೂಚಕ್ಗಳನ್ನು ಲಕೆ್ಕಹಯಕ್ನವಯಗ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅನ್ನಷ್ಯಾನ್ದಿಂದಯದ ರ್ೊರತೆಯ ಪ್ರಿಹಯರವಯಗಿ ಭಯರತ್ 
ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕಚ ಸಯಲ (`೧೨,೪೦೭ ರ್ೊೀಟಿ)ವನ್ನು ಸಯಲವೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿಲಲ. 

ಋಣ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾರ್ಕೆ ಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕ ಸಯಲವಯಗಿ ನಿೀಡ್ಲಯದ `12,407 ರ್ೂೆೀಟಿ ಸರಕ್ನ 
ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗ ೆ ಪ್ರಿಹಯರವನ್ನು, ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೊೀಗವು ಸೂಚಿಸಬಹನದಯದ ಯಯವುದೆೀ 
ಮಯನ್ದಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಯಜ್ಾದ ಸಯಲವೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗನವುದಿಲಲ ಎಂದನ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ವೆಚಚದ 
ಇಲಯಖ್ೆಯನ ನಿಧಾರಿಸಿರನವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಹೊರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ರಯಒಆಂಉರ್ಕೆ ಬಯಕ್ರ ಇರನವ ಒಟನು 
ಋಣದ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ವನ್ನು (ಶೆೀಕ್ಡ್ ೨೨.೩೭) ಲೆಕ್ಕ ಹಯಕ್ಲಯಗಿದೆ. 
ಫೆಬರವರಿ 2014ರಲ್ಲಲ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ವಿತ್ತೀಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ರ್ಯಯದಯೆನ 2002ರ ತ್ದನುಪ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ್, 
ವಿಭಯಗ-2(ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ವಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಯದ ಒಟನು ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ೆಗಳ ವಯಾಪಿತಯನ್ನು ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ 
ಉದಿುಮೆಗಳು ಮತ್ನತ ವಿಶೆೀಷ ಉದೆುೀಶ ಸಯಧನ್ಗಳು5 ಮತ್ನತ ಇತ್ರೆ ಸಮಯನ್ ಸಯಧನ್ಗಳ ಸಯಲಗಳನ್ನು 
ಸೆೀರಿಸಿ ವಧಿಾಸಲಯಗಿದನು ಅವುಗಳ ಅಸಲನ ಮತ್ನತ/ಅರ್ವಯ ಬಡಿಡಯನ್ನು ರಯಜ್ಾ ಆಯವಾಯದಿಂದ 
ಪ್ೂರೆೈಸಬೆೀರ್ಯಗಿದೆ. ರ್ಯಲರ್ಯಲದ ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೊೀಗಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಮತ್ಗಳನ್ನು ಗಮನ್ದಲ್ಲಲಟನು 
ರ್ೂೆಂಡ್ನ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ವಿತ್ತೀಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ರ್ಯಯದೆಗ ೆತ್ದನುಪ್ಡಿ ಮಯಡ್ನತ್ತದೆ. ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು 
2004-05 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗ ೆರಯಜ್ಸವ ಹೆಚಚಳವನ್ನು ದಯಖಲ್ಲಸಿದೆ ಮತ್ನತ ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೂೆರತೆ ಮತ್ನತ 
ಋಣ/ರಯಒಆಂಉದ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ವು ರ್ಯಯದೆಯಡಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ರಯಒಆಂಉದ ಶೆೀಕ್ಡ್ ಮೂರನ ಮತ್ನತ 
ಶೆೀಕ್ಡ್ 25ರ ಮತ್ಯೊಳಗ ೆಇತ್ನತ. 

 
5 ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಉದಿುಮೆಗಳು ಮತ್ನತ ವಿಶೆೀಷ ಉದೆುೀಶ ಸಯಧನ್ಗಳು ಮಯಡ್ನವ ಸಯಲಗಳು ಆಯವಾಯಯದ ಹೊರಗಿನ್ 
ಸಯಲಗಳಯಗಿವೆ 
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2020-21 ರಲ್ಲಲ, ರ್ೂೆೀವಿಡ್ 19 ಸಯಂರ್ಯರಮಕ್ ರೊೀಗದಿಂದಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಒಂದನ ಸಲದ 
ರಿಯಯಯತ್ಯಯಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೂೆರತಯೆನ್ನು ಅಂದಯಜ್ನ ಮಯಡಿದ ರಯಜ್ಾದ ಒಟನು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ುದ 
ಶೆೀಕ್ಡ್ ಮೂರರಿಂದ ಶೆೀಕ್ಡ್ ಐದರೆ್ಕ ಹೆಚಿಚಸಲನ ವಿತ್ತೀಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ರ್ಯಯದೆಗ ೆತ್ದನುಪ್ಡಿ ಮಯಡಿದೆ. 
ಅಲಲದೆ, ರ್ೂೆೀವಿಡ್ 19 ಸಯಂರ್ಯರಮಕ್ದ ಪ್ರಿಣಯಮವಯಗಿ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಇಳಿರ್ಯೆಂದಯಗಿ ರಯಜ್ಾವು ರಯಜ್ಸವ 
ರ್ೂೆರತಯೆನ್ನು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿತ್ನತ. ಅಂತೆಯೆೀ 2020-21ರಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾವು ರಯಜ್ಸವ ರ್ೂೆರತಯೆನ್ನು ಕ್ಂಡಿದನು, 
ಸರ್ಯಾರವು ಸಯಲವನ್ನು ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚರೆ್ಕ ಬಳಸಿರೆ್ೂಂಡಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಸೂಚಿಸನತ್ತದೆ. ಆದಯಗೂಾ, ವಿತ್ತೀಯ 

ರ್ೂೆರತೆ, ಸಯಲ/ರಯಒಆಂಉ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ವು ರ್ಯಯದೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ನಿಗದಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಯಗಿ ರಯಒಆಂಉದ 
ಶೆೀಕ್ಡ್ ಐದನ ಮತ್ನತ ಶೆೀಕ್ಡ್ 25ರ ಮತ್ಯೊಳಗ ೆಇತ್ನತ. 
1.9.2  2020-21ರ ಮಧಯಂತ್ರ ವಿತ್ತತೀಯ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೆೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ತಯಾಗ ವಾಸತವಗಳು 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ವಿತ್ತೀಯ ಸನಧ್ಯರಣಯ ರ್ಯಯದೆಯನ್ವಯ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ವಯಷ್ಟಾಕ್ ಆಯವಾಯದೊಂದಿಗೆ 
ಐದನ ವಷಾಗಳ ಹಣರ್ಯಸನ ಯೊೀಜ್ನೆಯನ್ನು ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಮನಂದ ೆಇಡ್ಬೆೀಕ್ನ. ಮಧಾಂತ್ರ 
ವಿತ್ತೀಯ ಯೊೀಜ್ನೆಯನ ನಿಗದಿತ್ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಸೂಚಕ್ಗಳಿಗ ೆಐದನ ವಷಾಗಳ ಆವತ್ಾನ್ ಗನರಿಯನ್ನು 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದೆ. 
ಮಧಾಂತ್ರ ವಿತ್ತೀಯ ಯೊೀಜ್ನೆಯನ 2020-21ರ್ಕೆ ಪ್ರಕೆ್ಷಪಿಸಿದ ಮತ್ನತ ವಯಸತವಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ವಾತಯಾಸವನ್ನು 
ಕೊೀಷ್ುಕ 1.6ರಲ್ಲಲ ಸೂಚಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೊೀಷ್ುಕ 1.6: 2020-21ಕೆೆ ಮಧಯಂತ್ರ ವಿತ್ತತೀಯ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೆೀಪ್ ಮತ್ುತ ವಾಸತವಗಳು 
                                                                     (` ಕೂೆೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕರಮ  

ಸಂಖ್ೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಿರಾಂಕಗಳು 

ಮ.ಅ.ವಿ.ಯೀ 
201೯-2೩ರ 
ಅನವಯ 

ಪ್ರಕ್ಷೆೀಪ್ಣೆಗಳು 

ವಾಸತವಗಳು 
(2020-೨೧) 

ವಯತಾಯಸ 
(ಶೆೀಕಡಾವಾರು) 

1 ಸವಂತ್ ತೆರಿಗೆ ರಯಜ್ಸವ 1,32,552 97,052 (-)26.78 

2 ತೆರಿಗೆಯೆೀತ್ರ ರಯಜ್ಸವ 8,378 7,894 (-)5.78 

3 ರ್ೆೀಂದರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ಯಲನ 43,787 21,694 (-)50.46 

4 ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ಸಹಯಯಯನ್ನದಯನ್ಗಳು 15,499 30,076 94.05 

5 ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳು (1+2+3+4) 2,00,215 1,56,716 (-)21.73 

6 ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚ 1,99,240 1,76,054 (-)11.64 

7 ಒಟನು ಋಣ 3,78,587 4,15,926* 9.86 

8 ರಯಒಆಂಉ 17,71,683 18,03,609 1.80 

9 ರಯಜ್ಸವ ರ್ೊರತೆ (-)/ಅಧಿಕ್ (+)  (5-6) 975 (-)19,338 (-)1,883.38 

10 ಆರ್ಥಾಕ್ ರ್ೊರತೆ (-)/  
ಅಧಿಕ್ (+) 

51,379 67,098 (-)30.59 

11 ಋಣ-ರಯಒಆಂಉ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ 
(ಶೆೀಕ್ಡಯವಯರನ) 

21.37 22.37** 1 

12 ಪ್ರಸನತತ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಲ ರಯಒಆಂಉ  ವೃದಿಿ ದರ 
(ಶೆೀಕ್ಡಯವಯರನ) 

11.50 10.72 (-)0.78 

ಆಕ್ರ: ಹಣರ್ಯಸನ ಲಕೆ್ಕಗಳು ಮತ್ನತ ಮಧಾಂತ್ರ ವಿತ್ತೀಯ ಯೊೀಜ್ನೆ 2019-23 
* ಋಣ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ರಯಜ್ಾರ್ೆಕ ಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕ ಸಯಲವಯಗಿ ನಿೀಡ್ಲಯದ `12,407 ರ್ೊೀಟಿ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗೆ 
ಪ್ರಿಹಯರವನ್ನು, ಹಣರ್ಯಸನ ಆಯೊೀಗವು ಸೂಚಿಸಬಹನದಯದ ಯಯವುದೆೀ ಮಯನ್ದಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಯಜ್ಾದ ಸಯಲವೆಂದನ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗನವುದಿಲಲ ಎಂದನ ಭಯರತ್ ಸರ್ಯಾರದ ವೆಚಚದ ಇಲಯಖ್ಯೆನ ನಿಧಾರಿಸಿರನವುದರಿಂದ, ಪ್ರಿಣಯಮರ್ಯರಿ ಸಯಲವು 
`೪,೦೩,೫೧೯ ರ್ೊೀಟಿಗಳಯಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಪ್ರಿಣಯಮರ್ಯರಿ ವಾತಯಾಸವು ಶೆೀಕ್ಡ್ ೬.೫೯ ಆಗನತ್ತದೆ. 
**ಸೂಚಕ್ಗಳನ್ನು ಲಕೆ್ಕಹಯಕ್ನವಯಗ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೀವಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅನ್ನಷ್ಯಾನ್ದಿಂದಯದ ರ್ೊರತೆಯ ಪ್ರಿಹಯರವಯಗಿ ಭಯರತ್ 
ಸರ್ಯಾರದಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಬಯಾಕ-ಟನ-ಬಯಾಕಚ ಸಯಲ (`೧೨,೪೦೭ ರ್ೊೀಟಿ) ವನ್ನು ಸಯಲವೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿಲಲ. 
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ಮೆೀಲ್ಲನ್ ರ್ೂೆೀಷುಕ್ದಲ್ಲಲ ನೊೀಡಿದಂತೆ, 2020-21ರಲ್ಲಲ ಎಲಯಲ ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಪ್ರಮತ್ಗಳಿಗೆ6  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಧಾಂತ್ರ ವಿತ್ತೀಯ ಯೊೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಲ ಮಯಡ್ಲಯದ ಪ್ರಕೆ್ಷೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಿ ಅಂದರ,ೆ ರಯಒಆಂಉದ 
ವೃದಿಿ ದರ, ರಯಜ್ಸವ ರ್ೂೆರತ ೆಮತ್ನತ ಋಣ-ರಯಒಆಂಉ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕೆ್ಷೀಪ್ಗಳನ್ನು 
ಮಧಾಂತ್ರ ವಿತ್ತೀಯ ಯೊೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಲ ಅಂದಯಜಿಸಿದನುದಕ್ರಕಂತ್ಲೂ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಲ್ಲಲನ್ ಕ್ಡಿಮೆ 

ವೃದಿಿಯಂದಯಗಿ ಸಯಧಿಸಲಯಗಿಲಲ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖ್ೆಯನ ರ್ೂೆೀವಿಡ್ 19/ಸಯಂರ್ಯರಮಕ್ ಪ್ರಿಸಿೂತ್ಯಂದಯಗಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೀಕ್ೃತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ನಸಿತ್ವಯಗಿದೆ 
ಎಂದನ ಪ್ನನ್ರನಚಚರಿಸಿದ.ೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021) 

1.10 ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೂಚಕಗಳ ಮೀಲ ೆಕಲೆ್ವು ವಹಿವಾಟ್ುಗಳ ಪ್ರಭಾವ 
2020-21ರಲ್ಲಲನ್ ರ್ಲೆವು ಪ್ರಮನಖ ವಹವಯಟನಗಳ ಪ್ರಿಶೀಲನೆಯನ, ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಲನ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ 
ಕಂಡಿಕೆ 9ರಲ್ಲಲ ಮತ್ನತ ಕೊೀಷ್ುಕ 1.7ರಲ್ಲಲ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ರ್ಲೆವು ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಯಣಿರ್ಗೆಳಿಂದ ರಯಜ್ಸವ ರ್ೂೆರತೆ 
ಮತ್ನತ ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೂೆರತಯೆನ ಪ್ರಭಯವಿತ್ವಯಗಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಪ್ರಕ್ಟಪ್ಡಿಸಿತ್ನ. 

ಕೊೀಷ್ುಕ 1.7: 2020-21ರಲ್ಲಿ ಕಲೆ್ವು ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮ 

ಸಂಖ್ೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಸವರೂಪ್ 
ರಾಜ್ಸವ ಹಚೆಚಳ ವಿತ್ತತೀಯ ಕೊರತೆ 

ಹಚೆಿಚಗ ೆ
ಹೀೆಳಿರುವುದು 

ಕಡಿಮ 

ಹೀೆಳಿರುವುದು 
ಹಚೆಿಚಗ ೆ

ಹೀೆಳಿರುವುದು 
ಕಡಿಮ 

ಹೀೆಳಿರುವುದು 
1 ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚದ ಬದಲನ ಬಂಡ್ವಯಳ 

ವೆಚಚದಡಿ ಭರಿಸಿರನವುದನ 
- 100.00 - - 

2 ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚರ್ೆಕ ಬಂಡ್ವಯಳ ನಿಧಿಯನ್ನು 
ಬಳಸಿರನವುದನ 

- 117.02 - - 

3 ಮೀಸಲನ ನಿಧಿಗೆ ಹಸಿರನ ತರೆಿಗೆಯನ್ನು 
ವಗಯಾವಣೆ ಮಯಡ್ದಿರನವುದನ 

- 10.86 - 10.86 

4 ರಸತ ಸನರಕ್ಷತಯ ಉಪ್ಕ್ರದಡಿಯಲ್ಲಲ 
ರಯಜ್ಸವ ವಗಯಾವಣೆ ಮಯಡ್ದಿರನವುದನ 

- 87.65 - 87.65 

5 ಬಡಿಡ ಹೊಂದಯಣಿರ್ೆಗಳು - 11.56 - 11.56 

6 ಬಳರ್ೆಯಯಗದ ಪ್ಂ.ರಯ.ಸಂಸೂೆಗಳ 
ಅನ್ನದಯನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಬರೆದಿರನವುದನ 

- 1,621.30 - 1,621.30 

ಒಟ್ುು - 1,948.38 - 1,731.37 

ಆಕ್ರ: ಲಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 2020-21 ಮತ್ನತ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೊೀತ್ತರದ ವಿಶೆಲೀಷಣೆ 

ಮೆೀಲೆ ರ್ಯಣಿಸಿದ ವಹವಯಟನಗಳನ್ನು ರ್ಳೆಗ ೆಚಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ: 
• ಅಧ್ಾಯಯ 3ರ ಕಂಡಿಕೆ 3.7.2.2ರಲ್ಲಲ ಚಚಿಾಸಿರನವಂತೆ ಗೃಹ ಮತ್ನತ ಸಯರಿಗೆ ಇಲಯಖ್ೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ` 100.00 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳ ಮತ್ತದ ಸಹಯಯಯನ್ನದಯನ್ - ಸಯಮಯನ್ಾ ಶೀಷ್ಟಾರ್ೆ 
ಅಡಿಯ ವೆಚಚವನ್ನು ರಯಜ್ಸವ ವೆಚಚದ ಬದಲ್ಲಗೆ ಬಂಡ್ವಯಳ ಶೀಷ್ಟಾರ್ಯೆಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಯಡ್ಲಯಗಿದೆ. 
ಅಲಲದೆ, ` 117.02 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳ ರಯಜ್ಸವ ಸವರೂಪ್ದ (ಸಂಬಳ) ವಚೆಚವನ್ನು ಬಂಡ್ವಯಳ ವೆಚಚದಡಿ 
ಭರಿಸಿದನು ಅಧ್ಾಯಯ-3ರ ಕಂಡಿಕೆ 3.7.2.3ರಲ್ಲಲ ಚಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ. 

• ಹಸಿರನ ತೆರಿಗ ೆಉಪ್ಕ್ರ (`.10.86 ರ್ೂೆೀಟಿ) ಮತ್ನತ ರಸೆತ ಸನರಕ್ಷತಯ ಉಪ್ಕ್ರ (` 87.65 

ರ್ೂೆೀಟಿ)ಗಳನ್ನು ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಂಗರಹಸಲಯಗಿದನು ಮೀಸಲನ ನಿಧಿಗಳಡಿ ಇರನವ 

 
6 ರಯಜ್ಸವ ಹೆಚಚಳ/ರ್ೊರತೆ, ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೊರತೆ, ಋಣ-ರಯಒಆಂಉ ಅನ್ನಪ್ಯತ್ ಮತ್ನತ ಪ್ರಸಕ್ತ ದರಗಳಲ್ಲಲ ರಯಒಆಂಉದ 
ವೃದಿಿಯ ದರ ಮನಂತಯದ ವಿತ್ತೀಯ ಸೂಚಕ್ಗಳು. 
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ನಿಧಿ ಲೆಕ್ಕರ್ಕೆ ವಗಯಾಯಸಲಯಗಿಲಲ. ಇದನ್ನು ಅಧ್ಾಯಯ-2ರ ಕಂಡಿಕೆ 2.6.2(ಬಿ) ನ್ಲ್ಲಲ 
ಚಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ.  

• ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಮೀಸಲನ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ನತ ಬಡಿಡಯನ್ನು ಹೊಂದಿರನವ ಠೆೀವಣಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 
ಇರನವ ಹೂಡಿರ್ ೆಮಯಡ್ದ ಶಲನಕಗಳ ಮೆೀಲೆ ಬಡಿಡಯನ್ನು ಪ್ಯವತ್ಸನವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ವಷಾದ 
ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಹೂಡಿರ್ ೆಮಯಡ್ದ ಶಲನಕಗಳು ಇತ್ರ ೆಠೆೀವಣಿಗಳು-ಸರ್ಯಾರಿ ನೌಕ್ರರ ನಿಧ್ಯಾರಿತ್ 
ವಂತ್ಗೆ ಪಿಂಚಿಣಿ ಯೊೀಜ್ನೆಯಡಿ `49.16ರ್ೂೆೀಟಿಗಳು ಮತ್ನತ ಮೀಸಲನ ನಿಧಿಗಳು—ರಯಜ್ಾ 
ಪ್ರಿಹಯರ ಅರಣಿಾೀಕ್ರಣ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ `1,273.30 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಷ್ಟುವ.ೆ ರಯಜ್ಾ ಪ್ರಿಹಯರ 
ಅರಣಿಾೀಕ್ರಣ ನಿಧಿಯ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಬಡಿಡ ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಯೆನ ಶೆೀಕ್ಡ್ 4 ಮತ್ನತ ಸರ್ಯಾರಿ ನೌಕ್ರರ 
ನಿಧಾರಿತ್ ವಂತ್ಗೆ ಪಿಂಚಿಣಿ ಯೊೀಜ್ನೆಯಡಿಯ ಶಲ್ಲಕನ್ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಶೆೀಕ್ಡ್ 7.1ರಂತ ೆಬಡಿಡಯ 

ಹೊಣೆಗಯರಿರ್ಯೆನ ̀ 54.42 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಷ್ಟುದನು ಇದರಲ್ಲಲ ̀ .11.56 ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಿಗೆ ಅವರ್ಯಶ ಕ್ಲ್ಲಪಸಿಲಲ. 
• ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಾೆ 6ರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರಲ್ಲಲ ಆದೆೀಶದ 

ಮೂಲಕ್ ನಿದಿಾಷು ವಷಾದ ಖಚನಾ ಮಯಡ್ದ ಶಲನಕಗಳ ಹೊಂದಯಣಿರ್ಯೆನ್ನು ತ್ಕ್ಷಣದ ಮರನ 
ವಷಾದ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಲ ಮಯಡ್ಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿತ್ನತ. ಅದರಂತೆ, ರಯಜ್ಾ 
ಸರ್ಯಾರವು ಮಯರ್ಚಾ 2021ರಲ್ಲಲ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ (ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಶೀಷ್ಟಾರ್ ೆ8448) 2018-
19ನೆೀ ಸಯಲ್ಲಗೆ ಜಿಲಯಲಪ್ಂಚ್ಯಯತಚಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹882.49 ರ್ೂೆೀಟಿ ಮತ್ನತ ತಯಲೂಲಕ್ನ 
ಪ್ಂಚ್ಯಯತ್ಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹738.81 ರ್ೂೆೀಟಿ ವೆಚಚವಯಗದ ಮತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಲ 
ಹಂಬರೆಯಲನ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿೀಡಿತ್ನ. ಇದನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಷಾದಲ್ಲಲ ವೆಚಚವನ್ನು ಮರೆ ಮಯಡ್ಲನ 
ರ್ಯರಣವಯಯತ್ನ. ಇದನ ರಯಜ್ಸವ ರ್ೂೆರತ ೆ ಮತ್ನತ ವಿತ್ತೀಯ ರ್ೂೆರತಯೆನ್ನು `1,621.30 

ರ್ೂೆೀಟಿಗಳಷನು ಕ್ಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ.ೆ 
ಸರ್ಯಾರಿ ಆದೆೀಶದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರರ್ಯರ ಜಿಲಯಲಪ್ಂಚ್ಯಯತಚನ್ ನಿಧಿ II 
ರಲ್ಲಲ ಖಚನಾ ಮಯಡ್ದೆ ಉಳಿದಿರನವ ಮತ್ತವನ್ನು ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಗೆ ಹಂತ್ರನಗಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖ್ೆಯನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021) ಹೆೀಳಿದ.ೆ ಅಲಲದೆ, ಇಲಯಖ್ೆಯನ ಒಮೆಮ ಖಜಯನೆ-2 
ಸಿೂರಗೂೆಂಡ್ರೆ, ಹಂಬರೆಯನವಿರೆ್ಯನ್ನು ವಷ್ಯಾಂತ್ಾದ ಸವಯಂಚ್ಯಲ್ಲತ್ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಯಗಿಸಬಹನದನ 
ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದ ೆ(ಮಯರ್ಚಾ 2021). ನಿಗಾಮನ್ ಸಮಯಲೊೀಚನೆಯಲ್ಲಲ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖ್ೆಯನ 
ಮದಲ ಹಂತ್ವಯಗಿ, ಬಳರ್ಯೆಯಗದ ಮತ್ತವನ್ನು ಹಂಬರೆಯಲನ ಅಂತ್ರವನ್ನು ಎರಡ್ನ 
ವಷಾದಿಂದ ಒಂದನ ವಷಾರ್ಕೆ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಯಡ್ನತ್ತದೆ ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದ.ೆ 
ಆದಯಗೂಾ, ಅದೆೀ ಹಣರ್ಯಸನ ವಷಾದಲ್ಲಲ ಜಿಲಯಲ ಪ್ಂಚ್ಯಯತ/ತಯಲೂಲಕ್ನ ಪ್ಂಚ್ಯಯತ ನಿಧಿಗಳ 
ಖಚನಾ ಮಯಡ್ದ ಮತ್ತವನ್ನು ಹಂಬರೆಯನವವರೆಗೆ, ಹಣರ್ಯಸಿನ್ ಸೂಚಕ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ಲನ್ 
ಪ್ರಿಣಯಮವು ಇದುೆೀ ಇರನತ್ತದೆ. 
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2.1 ಪೀಠಿಕೆ 
ಈ ಅಧ್ಯಾ ಯವು ರಯಜ್ಾ ದ ಹಣ ಕಯಸು ವಾ ವಹಯರಗಳ ವಿಶಯ ಲ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನವನುು ಒದಗಿಸ ುತ್ತ ದ , ಹಿಂದಿನ 

ವರ್ಷಕ ೆ ಸಯಪ ೋಕ್ಷವಯಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಅಸಿಿ ರತ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ನಿರ್ಯಷಯಕ ಬದಲಯ ವರ್ ಗಳನುು, ರಯಜ್ಾ ದ 

ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಗಳನುು ಆ ಧರಿಸಿ 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರವ ರ ಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ ಯಿರ  ಪ್ರವೃತ್ತತ ಗಳು, ರಯಜ್ಾ ದ ಋಣ ಸಹರ್ುುತ  ಮತ್ುತ ಪ್ರಮುಖ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆಗಳ ವ ಹವಯ ಟುಗಳ ನು ು  
ವಿಶ ಿ ೋಷ್ಟಸುತ್ತ ದ   

2.2 2020-21ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಟ್ುುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ (2019-20) ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದಿಂತ  2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಹಣ ಕಯಸಿನ 

ಒಟ ುಿಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಯ ವರ್ ಗಳ ಪ್ಕ್ಷಿನ  ೋ ಟವನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.1 ಪ್ರಸುತ ತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ತ ದ . 
ವಿವರಗಳನು ು ಅನುಬಂಧ-2.1ರ ಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದ  . 2020-21ರ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುತ ವಿತ್ರರ್  ಯ 

ವಿವರಗಳು ಹಯಗ  ಹಿಂದಿನ ನಯಲುೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ ಯಿರ  ಹಣ ಕಯಸಿನ ಸಿಿ ತ್ತಯನುು ಅನುಬಂಧ-2.2ರಲ್ಲಿ 
ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.1: 2019-20ಕೆೆ ಹೂೆೀಲ್ಲಸಿದಂತೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಟ್ುುಗಳಲ್ಲಿನ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
ರ ಯ ಜ್ಸ ವ ಸಿ ವೋಕೃತ್ತಗ ಳು ✓ ರ ಯ ಜ್ಾ ದ ರಯ ಜ್ಸ ವ ಸಿ ವೋಕ ೃತ್ತ ಗಳು ಶ  ೋಕ ಡ 10.67ರರ್ು ಿ ಕ ಡಿಮೆಯಯ ಗಿದ . 

✓ ರ ಯ ಜ್ಾ ದ ಸ ವಿಂತ್ ತ  ರಿ ಗ   ಸಿ ವೋಕ ೃತ್ತ ಗಳು ಶ  ೋಕಡ 5.19ರರ್ ು ಿ ಕ ಡಿಮೆಯಯಗಿ ದ . 
✓ ರ ಯ ಜ್ಾ ದ ಸ ವಿಂತ್ ತ  ರಿ ಗ  ಯೋತ್ ರ ಸಿ ವೋಕ ೃತ್ತ ಗ ಳು ಶ  ೋಕ ಡ 2.77ರರ್ ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿದ . 
✓ ರ ಯ ಜ್ಾ ದ ಕ  ೋಿಂ ದರ ತ  ರಿ ಗ   ಮತ್ ು ತ ಸ ು ಿಂಕ ಗಳಲ್ಲನಿ ಪಯಲ ು ಶ  ೋಕಡ 29.84ರರ್ು ಿ 

ಕ ಡಿಮೆಯಯಗಿ ದ . 
✓ ಭಯ ರತ್ ಸ ಕಯ ಷರದಿಿಂ ದ ಸಿ ವೋಕ ರಿಸಿದ ಅನ ುದಯನಗ ಳು ಶ  ೋಕ ಡ 12.77ರರ್ ುಿ 

ಕ ಡಿಮೆಯಯಗಿ ದ .  
ರ ಯ ಜ್ಸ ವ ವ ಚ್ಾ ✓ ರ ಯ ಜ್ಸ ವ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕಡ 1.03ರರ್ ುಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿ ದ . 

✓ ಸ ಯಮ ಯನಾ ಸ  ೋವ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲನ ರಯ ಜ್ಸ ವ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕ ಡ 12.69ರರ್ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿದ . 
✓ ಸ ಯಮ ಯಜಿ ಕ ಸ  ೋವ ಗ ಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ರ ಯ ಜ್ಸ ವ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕಡ 7.00ರರ್ ುಿ 

ಕ ಡಿಮೆಯಯಗಿ ದ . 
✓ ಆರ್ಥ ಷಕ ಸ  ೋವ ಗ ಳ ಮೆೋಲ್ಲನ ರ ಯಜ್ಸ ವ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕ ಡ 1.89ರರ್ ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿದ . 
✓ ಸ ಹಯಯಯನು ದಯ ನಗ ಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕ ಡ 1೧.58ರರ್ು ಿ ಕ ಡಿಮೆಯಯ ಗಿ ದ . 

ಬಿಂಡ ವಯ ಳ ವ ಚ್ಾ ✓ ಬಿಂಡ ವಯ ಳ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕ ಡ 27.80ರರ್ ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿ ದ . 
✓ ಸ ಯಮ ಯನಾ ಸ  ೋವ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲನ ಬಿಂಡವಯ ಳ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕ ಡ 54.81ರರ್ ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿದ . 
✓ ಸ ಯಮ ಯಜಿ ಕ ಸ  ೋವ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲನ ಬಿಂಡ ವಯ ಳ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕಡ 25.62ರರ್ು ಿ 

ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿ ದ . 
✓ ಆರ್ಥ ಷಕ ಸ  ೋವ ಗ ಳ ಮೆೋಲ್ಲನ ಬಿಂಡವಯ ಳ ವ ಚ್ಾವು ಶ  ೋಕ ಡ 27.75ರರ್ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿ ದ . 

ಸ ಯಲ ಗಳು ಮತ್ು ತ 
ಮುಿಂಗ ಡಗಳು 

✓ ಸ ಯಲ ಗಳು ಮತ್ು ತ ಮುಿಂಗ ಡಗ ಳ ವಸ  ಲಯತ್ತ ಯು ಶ  ೋಕ ಡ 33.00ರರ್ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿ ದ  

ಅಧ್ಾಾಯ 2 : ರಾಜ್ಾದ ಹಣಕಾಸು ವಾವಹಾರಗಳು 
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✓ ಸ ಯಲ ಗಳು ಮತ್ು ತ ಮುಿಂಗ ಡಗ ಳ ವಿತ್ ರರ್ ಯು ಶ  ೋಕಡ 34.41ರರ್ ು ಿ 
ಕ ಡಿಮೆಯಯಗಿ ದ  

ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿಕ ಋಣ ✓ ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿಕ ಋಣ ಸಿ ವೋಕ ೃತ್ತ ಗಳು ಶ  ೋಕ ಡ 67.52ರರ್ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿ ದ  (ಸ ರಕು ಮತ್ು ತ 
ಸ  ೋವಯ ತ  ರಿಗ   ಪ್ರಿ ಹಯ ರದ ಬದಲ್ಲಗ   ಭಯ ರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದಿಿಂ ದ ಪ್ಡ  ದ ಬ್ಯ ಾಕಚ-ಟ ು-
ಬ್ಯ ಾಕಚ ಸ ಯಲ ವನು ು ಹ  ರತ್ ು ಪ್ಡಿಸಿ ದರ   ನಿ ವವಳ ಏರಿ ಕ  ಯು ಶ  ೋಕ ಡ ೪೨.೯೩ 
ಆಗ ುತ್ ತದ ). 

✓ ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿಕ ಋಣ ಮರು ಪಯ ವತ್ತಗಳು ಶ  ೋಕ ಡ 8.21ರರ್ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿದ . 
ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆ ✓ ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆ ಸಿ ವೋಕೃತ್ತಗ ಳು ಶ  ೋಕಡ 6.57ರರ್ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿದ . 

✓ ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆ ವಿತ್ ರರ್ ಗಳು ಶ  ೋಕ ಡ ೮.೫೨ರರ್ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿದ . 
ನಗ ದು ಶಿ ಲು ೆ ✓ ನಗ ದು ಶಿಲ ು ೆ (ಮೋಸಲ ು ನಿಧಿಗಳ ಹ ಡಿಕ   ಮತ್ು ತ ರಿಸ ರ್ಚಷ ಬ್ಯ ಾಿಂಕಿ ನಲ್ಲನಿ 

ಠ  ೋವಣಿಗ ಳೂ ಸ  ೋರಿ) `12,680.05 ಕ   ೋಟಿಗಳರ್ ು ಿ ಹ ಚ್ಯ ಾಗಿ ದ  (ಶ  ೋಕ ಡ ೩೬.೭ ೯). 

ಮೆೋಲ್ಲನ ಪ್ರತ್ತಯಿಂ ದು ಸ  ಚ್ಕ ಗಳನು ು ಮುಿಂದಿನ ಕಿಂ ಡಿಕ  ಗಳಲ್ಲ ಿ ವಿಶ  ೋಿಷ್ಟಸ ಲಯ ಗಿದ . 

2.3 ನಿಧಿಯ ಆಕರಗಳು ಮತ್ುು ಅನವಯ 

2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ನಿಧಿಯ ಆಕರಗಳು ಮತ್ುತ ಅನವಯಗಳನ ುು 2019-20 ರ  ಿಂ ದಿಗ  ಕೊೀಷ್ುಕ-2.2 
ರಲ್ಲಿ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಲಯ ಗಿದದ ರ  ನಕ್ಷ-ೆ2.1 ಮತ್ುತ ನಕ್ಷ-ೆ2.2ರಲ್ಲ ಿ 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ 

ಸಿವೋಕೃತ್ತ ಮತ್ುತ ವ ಚ್ಾಗಳ ಶ ೋಕಡಯವಯ ರು ವಿವರಗಳನು ು ನಿೋಡಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.2: 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳ ಆಕರ ಮತ್ುು ಅನವಯಗಳ ವಿವರಗಳು. 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 ವಿವರಗಳು 2019-20 2020-21 ಹೆಚ್ಚಳ/ಇಳಿಕೆ 
ಆಕರಗಳು ಆರಿಂಭಿಕ ನ ಗದು ಶಿಲ ುೆ (ಮ ೋ ಸ ಲ ು ನಿ ಧಿಗಳ 

ಹ  ಡಿಕ   ಮ ತ್ುತ ರಿಸ ರ್ ಚಷ ಬ್ಯಾಿಂಕಿನ ಲ್ಲಿನ 

ಠ ೋ ವಣಿಗಳ ೂ ಸ  ೋರಿ) 

22,004 34,463 12,459 

ರಯಜ್ಸವ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳು 1,75,443 1,56,716 (-)18,727 

ಸ ಯಲಗ ಳು ಮ ತ್ುತ ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳ ವಸ ಲಯತ್ತ 203 270 67 

ಸ ಯವಷಜ್ನಿ ಕ ಋಣ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳು (ನಿ ವವ ಳ) 40,279 73,512* 33,233 

ಸ ಯವಷಜ್ನಿ ಕ ಲ ಕ ೆ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳು (ನಿ ವವಳ) 10,346 6,264 (-)4,082 

ಒಟುಿ 2,48,275 2,71,225 22,950 

ಅನವಯಗಳು  ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾಗಳ ು 1,74,258 1,76,054 1,796 

ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾ 35,530 45,406 9,876 

ಸ ಯಲಗ ಳು ಮ ತ್ುತ ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳ ವಿತ್ರ ರ್  4,069 2,669 (-)1,400 

ಮ ುಕ ಯತಯ ನ ಗದು ಶಿಲ ುೆ (ಮ ೋ ಸ ಲ ು ನಿ ಧಿಗಳ 

ಹ  ಡಿಕ   ಮ ತ್ುತ ರಿಸ ರ್ ಚಷ ಬ್ಯಾಿಂಕಿನ ಲ್ಲಿನ 

ಠ ೋ ವಣಿಗಳ ೂ ಸ  ೋರಿ) 

34,463 47,143 12,680 

ಒಟುಿ 2,48,320 2,71,272 22,952 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
* ಋಣ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳಡಿಯಲ್ಲ ಿ ರಯಜ್ಾಕ  ೆ ಬ್ಯಾಕ-ಟ ು-ಬ್ಯಾಕ ಸ ಯಲವಯಗಿ ನಿ ೋ ಡಲ ಯದ `12,407 ಕ   ೋ ಟಿ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ 
ತ ರಿಗ   ಪ್ರಿಹ ಯರವನ ುು, ಹ ಣಕ ಯಸು ಆ ಯೋಗ ವು ಸ  ಚಿಸಬಹು ದಯದ ಯಯ ವ ುದ ೋ ಮಯನದಿಂಡಗಳಿ ಗ  ರಯಜ್ಾ ದ ಸ ಯಲವ ಿಂದು 
ಪ್ರಿಗ ಣಿಸ ಲಯಗ ುವುದಿಲ ಿ ಎಿಂದು ಭಯ ರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದ ವ ಚ್ಾ ದ ಇ ಲಯಖ ಯು ನಿ ಧಷ ರಿಸಿ ರುವು ದರಿಿಂದ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಕ ಯರಿ 

ಸ ಯವಷಜ್ನಿ ಕ ಋಣ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳು (ನಿ ವವ ಳ) `೬ ೧,೧೦೫ ಆಗುತ್ ತದ . 
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ನಕ್ಷ-ೆ2.1: ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳ ಸಂಯೀಜ್ನ ೆ(ಶೆೀಕಡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಕ್ಷ-ೆ2.2: ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳ ಅನವಯ (ಶೆೀಕಡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

2.4 ರಾಜ್ಾದ ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳು 
ರಯಜ್ಾ ದ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳು, ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು, ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋ ಕೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುತ ನಿವವಳ ಸಯವಷ ಜ್ನಿಕ 
ಲ ಕೆದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನ ುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುತ್ತ ವ . ಇವುಗಳ ಸಿಂಯೋಜ್ ನ ಯನು ು ಈಗಯಗಲ  ೋ ಅಧ್ಾಾಯ-1ರ 
ಕಂಡಿಕೆ-1.4ರಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಷಸಲಯ ಗಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ ನ ರಯಜ್ಾ ದ ಒಟ್ಯ ಿರ  ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ುತ 
ಉ ಪ್ಘಟಕಗಳನುು ನಕ್ಷೆ-2.3ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
2.4.1 ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 
ಕನಯಷಟಕ ರಯಜ್ಾ ದ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಸಿಿ ತ್ತಯು ಹ ಚ್ಯಾಗಿ ಆದಯಯದ ಭಯಗದಿಿಂ ದ ಪ್ರಭಯವಿತ್ವಯ ಗಿರುತ್ತ ದ . 
2016-17 ರಿಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಯಸರಿ ಶ ೋಕಡ 62ರರ್ುಿ ಆದಯಯವು ರಯ ಜ್ಾ ದ ಸವಿಂತ್ 

ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಾ ದ ಸವಿಂತ್ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳು ಒಟ ುಿ ಆದಯಯದ 

ಶ ೋಕಡ 67ರಷ್ಟಿತ್ುತ. ಉ ಳಿದದುದ ತ ರಿಗ ಗಳು ಮತ್ುತ ಸುಿಂಕಗಳ ರಯಜ್ಾ ದ ಪಯ ಲು ಮತ್ುತ ಸಹಯಯಧನದ 

ಕ  ಡುಗ ಗಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ವಗಯಷವ ರ್  ಯಯಗಿದ  . 2010-11ರಿಿಂದ ತ ರಿಗ  
ಆದಯಯವು ಮೌಲ ಾ ದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಿಂದ ಬ್ ಳ  ಯುತ್ತತ ದ ಯಯದರ , 2020-21ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ (2019-
20) ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ಶ ೋಕಡ 5.19ರರ್ುಿ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . ಆದಯಗ ಾ, ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಶ ೋಕಡಯವಯ ರು 
ಪಯ ಲು 2016-17 ರಿಿಂದ 2019-20ರವರ ಗ  ಇಳಿಮುಖ ದ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಸವಲಪ ಹ ಚ್ಾ ಳ 

ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದುದ ಇದು ಒಟ ುಿ ರಯಜ್ ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಶ ೋಕಡ 62ರರ್ ುಿ ಇದ . ಮತ  ತ ಿಂದ ಡ , ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ 

ರಿಂಗದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಆದಯಯವು ಸುಧ್ಯರಿಸಿಲಿ. 2016-17ರಿಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಸ ವ 
ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಶ ೋಕಡ ನಯಲ ೆರಷ್ಟಿದದ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯವು 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ ಐದಕ ೆ 
ಏರಿಕ ಯಯಗಿದ  . 
 

ತೆರಿಗೆ ರಾಜಸ್ವ
40

ತೆರಿಗೆಯೇತರ 
ರಾಜಸ್ವ 3

ಕೆೇೇಂದ್ರೇಯ 
ತೆರಿಗೆ 

ವಗಾಾವಣೆಗಳು
9

ಸ್ಹಾಯಾನು
ದಾನಗಳು 1 2

ಸಾಲಗಳು ಮತುು
ಮುೇಂಗಡಗಳ 
ವಸ್ೂಲಾತಿ 1

ಸಾವಾಜನಿಕ 
ಋಣ 

ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು 3 5

` ಬರುತ್ತದೆ

ಸಾಮಾನಯ ಸೆೇವೆಗಳು
(ರಾಜಸ್ವ) 23

ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸೆೇವೆಗಳು 

(ರಾಜಸ್ವ) 26ಆರ್ಥಾಕ 
ಸೆೇವೆಗಳು

(ರಾಜಸ್ವ) 23

ಸ್ಹಾಯಾನುದಾ
ನಗಳು 3

ಬೇಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ
1 9

ಸಾಲಗಳು ಮತುು
ಮುೇಂಗಡಗಳು 1

ಸಾವಾಜನಿಕ ಋಣ
ಮರುಪಾವತಿ 5

` ಹ ೆೋಗುತ್ತದೆ
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ನಕ್ಷ-ೆ2.3: 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಾದ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಸಂಯೀಜ್ನ ೆ

* ಋಣ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳಡಿ ಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾಕ  ೆ ಬ್ ಯಾಕ-ಟ ು-ಬ್ಯಾಕ ಸ ಯಲವಯಗಿ ನಿ ೋ ಡ ಲಯದ `12,407 ಕ   ೋ ಟಿ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿ ಗ  
ಪ್ರಿಹ ಯರವನ ುು, ಹ ಣಕ ಯಸು ಆ ಯೋಗ ವು ಸ  ಚಿಸಬಹುದಯ ದ ಯಯವುದ ೋ ಮಯನದಿಂ ಡಗಳಿ ಗ  ರಯ ಜ್ಾದ ಸ ಯಲವ ಿಂ ದು 
ಪ್ರಿಗ ಣಿಸ ಲಯಗ ುವುದಿಲ ಿ ಎ ಿಂದು ಭ ಯರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದ ವ ಚ್ಾದ ಇ ಲಯಖ ಯು ನಿ ಧ ಷ ರಿಸಿ ರುವುದರಿಿಂ ದ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಕ ಯರಿ ಋ ಣ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳು 
`೭ ೨,೧೨೧ ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ಯಗುತ್ತದ , ಹ ಯಗಯಗಿ ಪ್ರಿರ್ಯಮ ಕ ಯರಿ ಬಿಂಡವ ಯಳ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳು `೭ ೩,೪೩ ೬ ಕ   ೋ ಟಿ ಮ ತ್ುತ ಪ್ರಿರ್ಯ ಮ ಕ ಯರಿ ಒಟು ಿ 
ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳು `೨,೩ ೫,೪೧೬ ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ಯಗುತ್ತದ  

2.4.2 ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ುು ಪ್ರವೃತಿು 
2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಯಲ್ಲಿ ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ರಯಜ್ಸವ 
ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಗಳನುು ಮ ತ್ುತ ಆದಯಯದ ಪ್ಲ ವನತ ಯನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.3 ಒದಗಿಸುತ್ತ ದ . ಇದಲಿ ದ , 
ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರವೃತ್ತತಗಳು ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ 

ಸಿಂಯೋಜ್ನ ಯನು ು ಕರಮವಯ ಗಿ ನಕ್ಷೆ-2.4 ಮತ್ುತ ನಕ್ಷ-ೆ2.5ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 
 

 

 

ಒಟ್ುು ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು
(`2,47,823 ಕೊೇಟಿ) 

ರಾಜಸ್ವ
ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು
(`1,56,716 

ಕೊೇಟಿ) 

ತೆರಿಗೆ ರಾಜಸ್ವ
(`97,052 ಕೊೇಟಿ)

1. ಮಾರಾಟ್, ವಾಯಪಾರ ಮೇಲಿನ
ತೆರಿಗೆ.
2. ರಾಜಯ ಅಬಕಾರಿ
3. ಮುದಾರೇಂಕ ಮತುು ನೊೇೇಂದಣಿ
ಶುಲಕ

4. ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ
ತೆರಿಗೆಯೇತರ ರಾಜಸ್ವ
(`7,894 ಕೊೇಟಿ)

ಕೆೇೇಂದರ ತೆರಿಗೆ ಮತುು
ಸ್ುೇಂಕಗಳಲಿಿ ರಾಜಯದ ಪಾಲು

(`21,694 ಕೊೇಟಿ)

ಭಾರತ ಸ್ಕಾಾರದ
ಸ್ಹಾಯಾನುದಾನಗಳು
(`30,076 ಕೊೇಟಿ)

ಬೇಂಡವಾಳ
ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು
(`84,843 
ಕೊೇಟಿ)

ಋಣ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು *

(`84,528 ಕೊೇಟಿ)

- ಮಾರುಕಟ್ೆು ಸಾಲಗಳು
- ಸ್ೇಂದಾನಿತ ಸಾಲಗಳು
- ಭಾರತ ಸ್ಕಾಾರದ ಸಾಲಗಳು
ಮತುು
ಮುೇಂಗಡಗಳು

ಋಣೆೇತರ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು
(`315 ಕೊೇಟಿ)

- ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಂತೆಗೆದರ ಹಣ
- ಸ್ಹಕಾರಿ ಸ್ೇಂಘಗಳ/ಬಾಯೇಂಕ್ ಗಳ
ಬೇಂಡವಾಳ ನಿವೃತಿು/ಹೂಡಿಕೆ
ಹೇಂತೆಗೆತ

- ಸಾಲಗಳು ಮತುು ಮುೇಂಗಡಗಳ
ವಸ್ೂಲಾತಿ

ಸಾವಾಜನಿಕ ಲಕೆಕ
ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು
(ನಿವವಳ)
(`6,264 
ಕೊೇಟಿ)

(ಬಳಕೆಗಾಗಿ
ಸ್ಕಾಾರದ ಬಳಿ
ಲಭ್ಯವಿರುವ

ಹಣ)

- ಸ್ಣಣ ಉಳಿತಾಯಗಳು,  
ಭ್ವಿಷ್ಯನಿಧಿ

- ಮೇಸ್ಲು ನಿಧಿಗಳು
-

ಠೆೇವಣಿಗಳು/ಮುೇಂಗಡಗ
ಳು
- ಅಮಾನತುು/ಸ್ೇಂಕೇಣಾ

ಶಿಲುಕಗಳು, 
ರವಾನೆಗಳು
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ಕೊೀಷ್ುಕ-2.3: ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು ಮತ್ುು ವೃದ್ಧಿ 
 

ಪ್ರಮಿತಿಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 1,33,214 1,47,000 1,64,979 1,75,443 1,56,716 

ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಶೆೀಕಡ) 12.12 10.35 12.23 6.34 (-)10.67 

ಸವಂತ್ ತೆರಿಗ ೆರಾಜ್ಸವ (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 82,956 87,130 96,830 1,02,363 97,052 

ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ರಾಜ್ಸವ (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 5,795 6,477 6,773 7,681 7,894 

ಸವಂತ್ ರಾಜ್ಸವದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಸವಂತ್ ತೆರಿಗ ೆ
ಮತ್ುು ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ರಾಜ್ಸವ) (ಶೆೀಕಡ) 

9.70 5.47 10.68 6.22 (-)4.63 

ರಾಜ್ಾದ ಒಟ್ುು ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನನ 
(ರಾಒಆಂಉ) (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

12,07,608 13,36,914 14,90,624 16,28,928 18,03,609 

ರಾಒಆಂಉದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಶೆೀಕಡ) 15.54 10.71 11.50 9.28 10.72 

ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿ/ರಾಒಆಂಉ (ಶೆೀಕಡ) 11.03 11.00 11.07 10.77 8.69 

ಪ್ಲವನತೆ ಅನುಪಾತ್ಗಳು7 
ರಾಒಆಂಉಗೆ ರಾಜ್ಸವ ಪ್ಲವನತೆ8 0.78 0.97 1.06 0.68 (-)0.99 

ರಾಒಆಂಉಗೆ ರಾಜ್ಾದ ಸವಂತ್ ರಾಜ್ಸವ 
ಪ್ಲವನತೆ9  

0.62 0.51 0.93 0.67 0.43 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು ಮ ತ್ುತ ರಯ ಜ್ಾ ಸ ಕ ಯಷ ರದ ಆರ್ಥಷ ಕ ಸ ಮೋ ಕ್ಷ   
 

ನಕ್ಷೆ-2.4: ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು 

 ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು ಮ ತ್ುತ ರಯ ಜ್ಾ ಸ ಕ ಯಷ ರದ ಆರ್ಥಷ ಕ ಸ ಮೋ ಕ್ಷ   

 
7 ಪ್ಲವನತ  ಯ ಅನ ುಪಯತ್ವು ಮ  ಲ ವಾತ್ ಾ ಯದ ಬದಲಯವ ರ್ ಗ  ವಿತ್ತತೋ ಯ ವಾತ್ ಾ ಯದ ಹ   ದಿಕ   ಳುು ವಿಕ   ಅಥ ವ ಯ 

ಸ ಪ ಿಂದಿಸ ುವಿಕ  ಯ ಮ ಟಿ ವನು ು ಸ  ಚಿಸುತ್ತ ದ . ಉದ ಯಹರ ರ್ ಗ , ರಯ ಜ್ಸವ ಪ್ಲವನತ  ಯು ರಯಒಆ ಿಂಉಕ  ೆ ಸ ಿಂಬ ಿಂಧಿಸಿ ದಿಂತ  ಶ ೋಕ ಡ 

0.63 ಇದ  ಎಿಂದರ , ರಯಒಆಿಂಉವ ು ಶ ೋಕ ಡ ಒಿಂದರರ್ುಿ ಹ  ಚ್ಯಾದರ , ರಯಜ್ಸವ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಯು ಶ ೋಕ ಡ 0.63 ಅಿಂಕ ಗಳಿಿಂ ದ 

ಹ  ಚ್ಯಾಗುತ್ ತವ  ಎಿಂದು ಸ  ಚಿಸು ತ್ತದ  
8  ರಯಜ್ಸವ ಪ್ಲವನತ  ಯು ರ ಯಒಆಿಂಉ ದ ವ ೃದಿಿಯ ದ ರಕ  ೆ ರಯಜ್ಸವ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳ ವ ೃದಿಿ ಯ ದರವನ ುು ಸ  ಚಿಸುತ್ತದ . 
9 ಸ ವಿಂತ್ ಆದಯಯದ ಪ್ಲವನತ  ಯು ರಯ ಒಆಿಂಉದ ವ ೃದಿಿಯ ದ ರಕ  ೆ ತ ರಿಗ   ಆ ದಯಯ ಮ ತ್ುತ ತ ರಿಗ  ಯೋತ್ರ ಆದಯ ಯ ದ 

ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯ ದರ ವನು ು ಸ  ಚಿಸುತ್ತದ . ಇದು ಭಯರ ತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಪಯರಪ್ತಗಳ ನ ುು ಹ   ರತ್ುಪ್ಡಿಸ ುತ್ತದ . 
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ನಕ್ಷ ೆ2.5 ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಅಂಗಗಳ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ರಾಜ್ಾದ ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನಾ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು ಈ ಕಳೆಗಿನಂತಿವೆ: 
•  2016-17ರಲ್ಲಿ `1,33,214 ಕ  ೋಟಿಗಳಿದದ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು 2020-21ರಲ್ಲಿ `1,56,716 

ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿ ಶ ೋಕಡ 17.64ರರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 2016-17ರಿಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿ ಯ ಲ್ಲಿ 
ಸರಯಸರಿ ಬ್ ಳವಣಿಗ  ದರವು ಶ ೋಕಡ 10.26ರಷ್ಟಿತ್ುತ.  2020-21ರಲ್ಲ,ಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  
ಆದಯಯವು ಶ ೋಕಡ 10.67ರರ್ುಿ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . ಈ ಇಳಿಕ ಯ ಿಂದಯ ಗಿ ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಸವ 
ಕ  ರತ  ಉ ಿಂಟ್ ಯಗಿದ  . 

•  2020-21ರಲ್ಲ ಿ ಸುಮಯರು 67 ಪ್ರತ್ತಶತ್ದರ್ುಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ರಯಜ್ಾ ದ ಸವಿಂತ್ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಿಂದ 

ಬಿಂದಿದದರ  ಕ ೋಿಂ ದರ ತ ರಿಗ  ವಗಯಷವರ್ ಗಳು ಮತ್ುತ ಅನುದಯನಗಳು ಒಟ್ ಯಿಗಿ 33 ಪ್ರತ್ತಶತ್ ಕ  ಡುಗ  
ನಿೋಡಿವ . ಇದು ಕನಯಷಟಕದ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಸಿಿ ತ್ತಯು ಹ ಚ್ಯಾಗಿ ಸವಿಂತ್ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಿಂದ 

ಪ್ರಭಯವಿತ್ವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬುದನುು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . 
• ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕ ೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನ ಶ ೋಕಡ 10.67ರರ್ಿರ (`18,727 ಕ  ೋಟಿ) ಇಳಿಕ ಯ ು 

ಮುಖಾವ ಯಗಿ ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ  ಆದಯಯ, ಕ ೋಿಂ ದರದ ತ ರಿಗ  ಮತ್ುತ ಸುಿಂಕಗಳಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಪಯ ಲು ಮತ್ುತ 
ಅನುದಯನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕರಮವಯ ಗಿ ಶ ೋಕಡ 5.19, ಶ ೋಕಡ 29.84, ಮತ್ುತ ಶ ೋಕಡ 12.77ರರ್ುಿ 
ಕಡಿಮೆಯಯದ ಕಯರಣದಿಿಂ ದಯ ಗಿದ .  

•  ಅಿಂತ್ರ ವರ್ಷದ ವಾ ತಯ ಾ ಸವನುು ಹ  ಿಂ ದಿದದ ರಯಜ್ಾ ದ ರಯಜ್ಸವ ಪ್ಲ ವನತ ಯು ಕಳ  ದ ದಶಕದ ಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗ  ಋರ್ ಯತ್ ೂಕವಯಗಿದ . ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ನ ಋರ್ಯತ್ ೂಕ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯ ದರ ಇದಕ ೆ 
ಕಯರಣವಯ ಗಿದ . 

2.4.3 ರಾಜ್ಾದ ಸವಂತ್ ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳು 
ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳ ಕ  ರೋ ಢೋಕರಣ ದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಕಯಯಷಕ್ಷಮತ ಯನುು ಅದರ ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ  ಮತ್ುತ 
ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಮ ಲಗಳ ಆದಯಯವನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುವ ಸವಿಂ ತ್ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಿಂದ ಅಳ  ಯಬ್ ೋಕು  
2016-೧೭ರಿಿಂದ ೨೦೨೦-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತ ರಿಗ  ಮತ್ುತ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯಕ ೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಒಟ ುಿ ಸಿಂಗರಹರ್  ಗಳು ಮತ್ುತ ರಯಒ ಆಿಂಉದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಪಯಲ ನುು 
ಅನುಬಂಧ-2.2ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 
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(ಅ) ಸವಂತ್ ತೆರಿಗ ೆಆದಾಯ 

2016-21ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ  ಆದಯಯದ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಗಳನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.6 
ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 

ನಕ್ಷೆ-2.6: 2016-೧೭ರಿಂದ ೨೦೨೦-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸವಂತ್ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ವೃದ್ಧಿ/ಕುಸಿತ್ 

 
ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

2016-೧೭ರಿಿಂದ ೨೦೨೦-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಹಸಲಯ ದ ರಯಜ್ಾ ದ ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ  ಆದಯಯದ 

ಘಟಕವಯರು ವಿವರಗಳ ನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.4ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.4: 2016-೧೭ರಿಂದ ೨೦೨೦-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಾದ ಸವಂತ್ ತೆರಿಗ ೆಆದಾಯದ ಅಂಗಗಳು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 
ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
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ರಯಜ್ಾ ದ ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ  ಆದಯಯವು 2016-17ರಲ್ಲಿ ನ `82,956 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `97,052 
ಕ  ೋಟಿಗ  ಏರಿ `14,096 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 2016-17ರಿಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿಂತ್ 

ತ ರಿಗ  ಆದಯಯದ ಸರಯಸರಿ ವಯಷ್ಟಷಕ ಬ್ ಳವಣಿಗ  ದರವು ಶ ೋಕಡ 7.92ರಷ್ಟಿತ್ುತ. ಆದಯಗ ಾ, 2020-21ರ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ  ಆದಯಯ ಸಿಂಗರಹದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ  ಕಿಂಡುಬ ಿಂದಿದ . ಇದು ಋರ್ ಯತ್ ೂಕ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯ 

ದರಕ ೆ ಕಯರಣವಯ ಯ ತ್ು. ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತ ರಿಗ  ಆದಯಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕ  ಡುಗ ಗಳ  ಿಂದರ  ಸರಕು ಮತ್ುತ 
ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  (ಶ ೋಕಡ. 39), ರಯಜ್ಾ ಅಬಕಯರಿ (ಶ ೋಕಡ. 24), ಮಯರಯ ಟ, ವಯಾ ಪಯ ರ ಇತಯಾ ದಿಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ 

ತ  ರಿಗ ಗಳು (ಶ ೋಕಡ 17) ಮತ್ುತ ಮುದಯ ರಿಂಕಗಳು ಮತ್ುತ ನ  ೋ ಿಂದಣಿ ಶುಲೆಗಳು (ಶ ೋಕಡ 11). 

ರಯಜ್ಾ ದ ಹಣ ಕಯಸು ಮತ್ುತ ಸಯಲದ ಸಿಿ ತ್ತಯನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲ ಸಲು ಮತ್ುತ ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಕರಮಗಳನುು 
ಸ ಚಿಸಲು ಮುಖಾ ಕಯಯಷದಶಿಷಯವರ ಅಧಾಕ್ಷತ ಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಯಸು ನಿವಷಹರ್ ಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲ ನಯ ಸಮತ್ತ 

ಫ ಬರವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಭ  ನಡ ಸಿತ್ು. ಕ  ೋವಿಡ್-19 ಸಯಿಂ ಕಯರಮಕ ರ  ೋ ಗದಿಿಂದಯ ದ ಲಯ ಕಚಡೌನ ಚನಿಿಂದಯ ಗಿ 

ಆದಯಯ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಭಯರಿ ಕುಸಿತ್ವಯ ಗಿರುವುದನು ು ಸಮತ್ತ ಯು ಒಪ್ಪಪ ಕ  ಿಂಡಿದ . ಈ ಹನ ು ಲ ಯಲ್ಲಿ, 
ಹ ಚಿಾನ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳನು ು ಸಜ್ುುಗ  ಳಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ, ಮುಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಯಿರ  ಆದಯ ಯ 

ಸಿಂಗರಹವನುು ಸುಧ್ಯರಿಸಲು ಮು ದಯ ರಿಂಕ ಮತ್ುತ ನ  ೋಿಂ ದಣಿಯನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲ ಸಲು ಸ ಚಿಸಲಯಗಿದ . 
•  ರಾಜ್ಾ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗ ೆ
2019-20 ಮತ್ುತ 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಯಯದ 

ವಯ ಸತ ವವಯದ ಸಿಂಗರಹವನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.5ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯಗಿದ  . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.5: ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರದ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗ ೆಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ರಾಜ್ಾ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ 2019-20 2020-21 ಏರಿಕೆ/ಇಳಿಕೆ 
ತೆರಿಗೆ 24,645 19,003 (-)5,642 

ಸಮಗರ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆಯಂದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ 331 3,430 3,099 

ಇತ್ರೆ 17,171 15,278 (-)1,893 

ರಾಜ್ಾ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರಹಣೆ 42,147 37,711 (-)4,436 

ಆಕ ರ:ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  (ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರ) ಕಯಯ ದ , 2017ರ ಪ್ರಕಯರ, ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ 
ತ ರಿಗ ಯ ಅನುಷ್ಯ ಾ ನದ ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ಉ ಿಂಟ್ ಯಗುವ ಆದಯಯದಲ್ಲಿ ನ ಕ  ರತ ಯನುು ಮ ಲ ವರ್ಷದಿಿಂದ 

ಶ ೋಕಡ 14ರರ್ುಿ ವಯ ಷ್ಟಷಕ ವೃದಿಿಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಿ ಐದು ವರ್ಷ ಗಳ ಅವಧಿಗ  ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರ 

ನಿೋಡಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಕ  ೋವಿಡ್ 19 ಸಯಿಂ ಕಯರಮಕದಿಿಂದಯ ಗಿ ಕ ೋಿಂ ದರ ಮಟಿದ ಆದಯಯದಲ್ಲಿ 
ಕ  ರತ  ಕಿಂಡು ಬಿಂದಿದದರಿಿಂ ದ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರವು ರಯಜ್ಾ ಗಳ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ ಯಲ್ಲಿ ನ 

ಕ  ರತ ಯನುು ಮರಳಿ ಮರ ಳಿಸು ವ ಸಯಲ ಗಳನುು ಒದಗಿಸು ವ ಮ  ಲಕ ಸರಿದ ಗಿಸಿತ್ು. ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಯಯಗಿ 

ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವ ಗಳ ಅಿಂತ್ರ ರಯಜ್ಾ ಪ್ ರ ೈಕ ಯ ಮೆೋಲ   ಕ ೋಿಂದರವು ಸಿಂಯೋಜಿ ತ್ ಸರಕು ಮತ್ುತ 
ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ ಯನುು (ಐಜಿ ಎಸಚಟಿ) ವಿಧಿಸಿದ  ಮತ್ುತ ಸರಕು ಅಥವಯ ಸ ೋವ ಗಳನುು ಬ ಳಸಿಕ  ಳುುವ ರಯ ಜ್ಾ ಕ ೆ 
ರಯಜ್ಾ ದ ತ ರಿಗ ಯ ಪಯ ಲನುು ಹಿಂಚ್ುತ್ತ ದ . 
2020-21ರಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಾ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಸಿಂಗರಹವು `37,711.18 ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿದುದ, 2019-
20ಕಿೆಿಂತ್ `4,436 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  (ಶ ೋಕಡ 10.53) ಇಳಿಕ ಯಯಗಿದ  . ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ 
ತ ರಿಗ ಯ ಮುಿಂಗಡ ಹಿಂಚಿಕ ಯ `3,429.51 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಸ ೋರಿಕ  ಿಂ ಡಿವ . ಇದಲಿದ  ರಯಜ್ಾ ವು 
ಹ ಚ್ುಾವರಿಯಯಗಿ, ಕ ೋಿಂ ದರ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ ಯಿಂದ ನಿವವಳ ಆದಯಯದ ಪಯ ಲು `6,236.01 

ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಪ್ಡ ದುಕ  ಿಂ ಡಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಸಮಗರ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ ಯ ಿಂದ ನಿವ ವಳ 

ಆದಯಯವು ಶ ನಾ ವಯ ಗಿತ್ುತ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ ುಿ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು 
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`43,947.19 ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿವ  10. 2020-21ರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಜಯರಿಯ ಿಂದ ಉ ಿಂಟ್ಯ ದ 

ಆದಯಯ ನರ್ಿದ ಖಯತ ಯ ಲ್ಲಿ ರಯ ಜ್ಾ ವು ಒಟ ುಿ `26,196.26 ಕ  ೋಟಿಗ ಳ ಪ್ರಿಹಯ ರವನುು 
ಪ್ಡ ದುಕ  ಿಂ ಡಿದ . ಈ ಪ ೈಕಿ ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಅನುದಯನವಯಗಿ `13,789.26 

ಕ  ೋಟಿಗಳು ದ  ರ ತ್ತದ .  ಆದರ , ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರ ದ 

ಅಸಮಪ್ಷಕ ಶಿಲ್ಲೆನ ಕಯರಣ ರಯಜ್ಾ ವು ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಹಸಲಯ ದ 

ಉ ಪ್ಕರದಿಿಂದ ಮರುಪಯ ವತ್ತಯ ಬ್ಯಧಾ ತ ಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗ  (ರಯಜ್ಾ ದ ಯಯವುದ ೋ ಇತ್ರ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲ 

ಗಳಿಿಂದಲಿ) ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಋ ಣ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ₹12,407 ಕ  ೋಟಿ ಬ್ಯಾ ಕ-ಟು-ಬ್ಯಾ ಕ 

ಸಯಲ ವನುು ಸಹ ಪ್ಡ ದುಕ  ಿಂ ಡಿ ತ್ು. ಈ ವಾ ವಸ ಿಯ ಿಂದಯಗಿ, 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ ₹19,338 
ಕ  ೋಟಿ ರಯಜ್ಸವ ಕ  ರತ  ಮತ್ುತ ₹67,098 ಕ  ೋಟಿ ವಿತ್ತತ ೋಯ ಕ  ರತ ಯನುು ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  
ಪ್ರಿಹಯರದ ₹12,407 ಕ  ೋಟಿಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗ  ಋಣ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ಎಿಂದು ಓದಬಹುದು. 
2020-21ರ ಅವಧಿಗ  ಯೋಜಿ ತ್ ಆದಯಯದ `69,592.49 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ರಯಜ್ಾದಿಿಂದ 

ಸಿಂಗರಹಸಲಯ ದ ನ ೈಜ್ ತ ರಿಗ ಗಳು (ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಪ್ ವಷ ತ ರಿಗ ಗಳು ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ಸರ ಕ ು 
ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ ) ಸಮಗರ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಹಿಂಚಿ ಕ  ಮತ್ುತ 2020-21ರ ಸರಕ ು ಮತ್ುತ 
ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ನರ್ಿ ಪ್ರಿಹಯರ ಸ ೋರಿದಿಂತ  ಒಟ ುಿ `60,660.32 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಪ್ಡ ಯಲಯ ಗಿದ . ರಯಜ್ಾ ವ ು 
`8,932.17 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ ಕಡಿಮೆ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ನರ್ಿ ಪ್ರಿಹಯರವನು ು ಪ್ಡ ದಿದ . 
(ಆ) ತೆರಿಗಯೆೀತ್ರ ಆದಾಯ 

ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನುು (ಶುಲೆಗಳು, ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆಗಳು, ಬಡಿಿ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು, ಇತಯಾ ದಿ) 

ಸಯಮಯನಾ ವಯ ಗಿ ಶಯ ಸನಬದಿ ವಲದಿ ಆದ ೋಶಗಳ ಮ ಲಕ ಸಿಂಗರಹಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ 

ಆಕರಗಳು ವಿತ್ತತ ೋಯ ಸ ೋವ ಗಳಿಿಂದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿವ . ಉ ದಯ ಹರರ್ ಗ  ಬ್ಯಕಿ ಇರು ವ 

ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು, ಲಯ ಭಯಿಂ ಶಗಳು ಮತ್ುತ ಈಕಿವಟಿ ಹ ಡಿಕ ಗಳಿಿಂದ ಲಯ ಭಗಳು, 
ಖನಿಜ್ಗಳು, ಅರಣ ಾ ಗಳು ಮತ್ುತ ವನಾ ಜಿ ೋವಿಗಳಿಂತ್ಹ ಆಸಿತ ಗಳ ಅಭಿರಕ್ಷಕರಯಗಿ ಅವುಗಳ ಉ ಪ್ಯೋಗ 

ಪ್ಡ ಯಲು ಅನುಮತ್ತಸುವ ರಯ ಯಧನ ಶುಲೆಗಳು ಅಥವಯ ಅಿಂ ತ್ಹ ಇತ್ರ ಸ ೋವ ಗಳು ಮತ್ುತ ಸಕ ಯಷರದ 

ಉ ಪ್ಕರಣದ ಮ ಲಕ ಒದಗಿಸಲಯ ದ ವಿವಿಧ ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಷಕ ಸ ೋವ ಗಳಿಗ  ಬಳಕ ದಯ ರರ 

ಶುಲೆಗಳು ಇತಯಾ ದಿಗಳು. 
2016-17ರಿಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯದ ಪಯಲ ು 
ಶ ೋಕಡ ನಯಲ ುೆ ಮತ್ುತ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ ಒಿಂದರರ್ುಿ ಅಲಪ ಪ್ರಮಯಣ ದ ಹ ಚ್ಾಳವನುು ಕ ಿಂಡಿದ . 
ರಯಒ ಆಿಂಉ ದ ಶ ೋಕಡಯವಯರು ಪ್ರಮಯಣ ದಲ್ಲಿ ಇದು 2016-17ರಿಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ 

ಒಿಂ ದಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯ ತ್ುತ. ನಿಯ ತ್ಕಯಲ್ಲಕವಯಗಿ ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆ ಗಳನುು ಪ್ರಿರ್ೆ ರರ್  ಮಯಡದಿರು ವುದು 
ನಿಶಾಲತ  ಗ  ಕಯರಣವಯ ಗಿದ . ಇದರ ಹ  ರತಯಗಿ, ಆಡಳಿತಯ ತ್ೂಕ ಇಲಯಖ ಗಳ ನಿಯಮತ್ ಮತ್ುತ ಆವತ್ಷ ಕ 
ಮೆೋಲ್ಲ ವಚ್ಯರರ್  ಯ ಕ  ರತ ಯು ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯದಲ್ಲಿ ನ ನಿಧ್ಯ ನಗತ್ತಯ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಗ  ಪ್ರ ಮುಖ 

ಕಯರಣವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ದು ಹಣ ಕಯಸು ನಿವಷಹರ್ ಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲ ನಯ ಸಮತ್ತಯು ಗಮನಿಸಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ 
ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಯ ಭಯಿಂಶಗಳು ಮತ್ುತ ಲಯ ಭಗಳ ಭಯಗವಯ ಗಿರುವ ಹ ಡಿಕ ಯ 

ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಲಯ ಭವು ಅತ್ಾ ಲಪ ವಯ ಗಿದ  (`80.70 ಕ  ೋಟಿ), ಇದನ ುು ಕಂಡಿಕೆ-2.5.4.1ರಲ್ಲಿ ವಿವರ ವಯ ಗಿ 

ಚ್ಚಿಷಸಲಯ ಗಿದ . 
2016-17ರಿಿಂ ದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಹಸಲಯ ದ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯದ ಘಟಕ ವಯ ರು 
ವಿವರಗಳನು ು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.6ರಲ್ಲ ಿನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 

 
10 ಪ್ರಧ್ಯನ ಲ ಕ ೆ ಶಿೋ ಷ್ಟಷ ಕ   0005–ಸ ಮ ಗರ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ  –`6236.01 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು. 0006–ರಯಜ್ಾ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ ುತ 

ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ  -`37711.18 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು ಮ ತ್ುತ ಸ ಮ ಗರ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ  –ಶ ನ ಾ). 
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ಕೊೀಷ್ುಕ-2.6: ರಾಜ್ಾದ ತೆರಿಗಯೆೀತ್ರ ಆದಾಯದ ಅಂಗಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 
ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಹದಿನ ೈದನ ೋ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯ ೋಗವು ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆಗಳ ಮೆೋಲ   ಗಮನ ಹರಿಸಬ್ ೋಕು ಮತ್ುತ ಈ 

ಆದಯಯವು ರಯಜ್ಾ ದ ರಯಒ ಆಿಂಉದ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯಿಂದಿಗ  ವ ೋಗವ ನುು ಹ  ಿಂ ದಿರಬ್ ೋಕು ಎಿಂ ದು ತ್ತಳಿ ಸಿದ .. 
ಜ  ತ ಗ  2009-10ರಿಿಂದ ಭಯರತ್ದ ಲ ಕೆನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರ ರಯಜ್ಾ ಹಣ ಕಯಸು 
ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧನಯ ವರದಿಗಳು ರಯಜ್ಾ ದ ಹಣ ಕಯಸನುು ಸು ಧ್ಯ ರಿಸಲು ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆ ಗಳನುು 
ನಿಯಮತ್ವಯ ಗಿ ಪ್ರಿರ್ೆರಿಸಬ್ ೋಕು ಎಿಂ ದು ತ್ತಳಿಸಿವ . ವ ಚ್ಾ ಸುಧ್ಯರರ್ಯ ಆಯೋಗವು, ತ್ನು ನಯಲೆನ ೋ 
ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಜ್ ನ 2011) ಸಕಯಷರವು ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆಗಳ ಬಗ ೆ ಸಪರ್ಿವಯದ ನಿೋತ್ತಯನುು 
ವಾ ಕತಪ್ಡಿಸಬ್ ೋಕು ಎಿಂ ದು ಭಯವಿಸಿದ . ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ಮಯರ್ ಷ 2019ಕ ೆ 
ಕ  ನ ಗ  ಳುುವ ವರ್ಷದ ವರದಿ ಗ  ನಿೋಡಿದ ಉ ತ್ತ ರದಲಿ್ಲ (ಆಗಸಿ 2021) ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆವನುು 
ಪ್ರಿರ್ೆರಿಸುವ ಮ ಲಕ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯವನುು ಹ ಚಿಾಸ ಲು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ  ೋಗಾ, ಪ್ರವಯಸ  ೋದಾ ಮ, 

ಕನುಡ ಮತ್ುತ ಸಿಂಸೃತ್ತ ಇಲಯಖ ಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗ  ಚ್ಚಿಷಸಲಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ದು ಹ ೋಳಿದ . ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆಗ ಳನು ು 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲ ಸಿ ಪ್ರಿರ್ೆರಿಸಲು ಕರಮವನುು ಪಯ ರರಿಂಭಿಸಲು ಇತ್ರ ಇಲಯಖ ಗಳಿಗ  (ಫ ಬರವರಿ 2020) ಸ ಚ್ನ  
ನಿೋಡಲಯ ಗಿ ದ  ಎ ಿಂ ದ  ಕ ಡ ಹ ೋಳಿದ . 
ಕಳ  ದ ಕ ಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಿ ಇಿಂತ್ಹ ಶಿಫಯ ರಸುಗಳ ಕಯರಣದಿಿಂದಯ ಗಿ ಮತ್ುತ ಕ ಲವು ಇಲಯಖ ಗಳ 

ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆಗಳ ಪ್ರಿರ್ೆರ ರ್  ಯಿಂ ದಯ ಗಿ 2020-21ರಲ್ಲಿ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯವು ಸವಲಪ ಮಟಿಿಗ   
(ಶ ೋಕಡ ಒಿಂ ದರರ್ುಿ) ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 
ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ಅರಣ ಾ, ತ  ೋ ಟಗಯ ರಿಕ , ಆರ  ೋಗಾ, ಗಣಿ ಮತ್ುತ ಭ ವಿಜ್ಞಯನ ಮುಿಂತ ಯದ ಕ ಲವು 
ಇಲಯಖ ಗಳಿಿಂದ ಸಿಂಗರಹಸಲಯ ದ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯವನು ು ಅದರ ಸಿಂಗರಹರ್   ಮತ್ುತ ಬಳ ಕ ಗಯಗಿ 

ಪ್ರತ ಾೋ ಕ ವಾ ವಸ ಿ ಮಯಡಲಯ ಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಗ  ಜ್ಮೆ ಮಯಡಿ ಲಿ ವಯ ದದ ರಿಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ 

ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯ ಸಿಂಗರಹಕ ೆ ಒಿಂ ದು ಕಯರಣವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ದು ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021). 
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ಆದಯಗ ಾ, ಉ ಳಿದ ಇಲಯಖ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ ದಯ ರರ ಶುಲೆವನು ು ಪ್ ರಿರ್ೆರಿಸುವ ಮ ಲಕ ತ ರಿಗ ಯ ೋತ್ ರ 

ಆದಯಯವನುು ಹ ಚಿಾಸಲು ಪ್ರಯ ತ್ತುಸಬ್ ೋಕು. 
2020-21ರ ಆರ್ಥಷಕ ಸಮೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯವು ರಯಜ್ಾ ವು ಎದುರಿಸುತ್ತತ ರುವ ಪ್ರಮುಖ 

ಹಣ ಕಯಸಿನ ಸವಯಲ ಯಗಿದ   ಎಿಂ ದು ಒಪ್ಪಪ ಕ  ಳುಲಯಗಿದ  . ರಯಜ್ಾ ವು ರಯಒಆಿಂಉ ದ ಅನುಪಯತ್ ಗಳಿಗ  ದ ೋಶದಲ ಿ ೋ 
ಅತ್ಾ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯವನುು ಹ  ಿಂ ದಿದ . ಹಲವು ಇಲಯಖ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ ದಯ ರರ 

ಶುಲೆಗಳು, ಶುಲೆಗಳು ಮತ್ುತ ದಿಂಡಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಸಿವೋಕೃಗಳ ಪ್ರಿರ್ೆರರ್   ಹಲವು 
ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ನಡ ದಿಲಿ ಎಿಂ ದು ಹ ೋಳಲಯ ಗಿದ . 2020-21ರಲ್ಲ ಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನು ು ದಯ ಖಲ್ಲಸಿರುವ 

ಅರಣ ಾ ಮತ್ುತ ವನಾ ಜಿೋವಿ, ರಸ ತಗ ಳು ಮತ್ುತ ಸ ೋತ್ುವ ಗಳು, ಪ್ಶುಸಿಂಗ  ೋಪ್ನ , ವ ೈದಾ ಕಿೋಯ ಮತ್ುತ 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಆರ  ೋಗಾ ಇತಯಾ ದಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನುು ಹ ಚಿಾಸಲು ಪ್ರಯತ್ತುಸಬ್ ೋಕು. 

2.4.4 ಕೆೀಂದರದ್ಧಂದ ವಗಾಾವಣೆಗಳು  
ಕಯಪ  ಷರ ೋರ್ ನ ಚ ತ ರಿಗ , ಆದಯಯ ತ ರಿಗ , ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ , ಕ ೋಿಂದರ ಅಬಕಯರಿ ಸುಿಂಕಗಳು ಮು ಿಂತ ಯದ 

ಕ ೋಿಂ ದರ ತ ರಿಗ  ಸುಿಂ ಕಗಳಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಪಯ ಲನು ು ಕ ೋಿಂ ದರ ಸ ಕಯಷರವು ವಗಯಷಯಸುತ್ತ ದ . 2016-
17ರಿಿಂದ 2020-21ರವರ ಗಿನ ಈ ತ ರಿಗ  ವಗಯಷವರ್  ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಗಳನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.7ರಲ್ಲಿ 
ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ  

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.7: ಕೆೀಂದರ ತೆರಿಗ ೆವಗಾಾವಣೆಯ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಕೆೀಂದ್ಧರೀಯ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ 
(ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) 

- 447.56 8,858.76 8,773.82 6,236.01 

ಸಮಗರ ಸರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗ ೆ(ಐಜಿಎಸ್ಟಿ) - 3,204.72 707.00 - - 

ಕಾಪೂೆೀಾರೆೀಶನ್ ತೆರಿಗೆ 9,211.05 9,721.29 12,481.94 10,542.17 6,656.01 

ಕಾಪೂೆೀಾರೆೀಶನ್ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಆದಾಯ 

ತೆರಿಗೆ 
6,401.72 8,208.94 9,192.40 8,260.51 6,837.75 

ಸಿೀಮಾ ಸುಂಕ 3,962.25 3,203.80 2,544.18 1,959.84 1,110.05 

ಕೆೀಂದರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳು 4,524.54 3,348.80 1,690.77 1,362.62 714.26 

ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ 4,639.22 3,617.15 331.65 - 119.03 

ಸಂಪ್ತಿುನ ಮೀಲೆ ತೆರಿಗೆ 21.08 (-) 0.29 4.58 0.46 - 

ಆದಾಯ ಮತ್ುು ವೆಚ್ಚದ ಮೀಲೆ ಇತ್ರೆ ತೆರಿಗೆಗಳು - - 65.01 - - 

ಇತ್ರೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ುು ಸುಂಕಗಳು, ಸರಕುಗಳು 
ಮತ್ುು ಸೆೀವೆಗಳು 

0.08 (-) 0.01 18.54 19.58 21.೦೦ 

ಒಟ್ುು 28,759.94 31,751.96 35,894.83 30,919.00 21,694.11 

ಹಂದ್ಧನ ವಷ್ಾದ ಮೀಲೆ ವೃದ್ಧಿಯ ಶೆೀಕಡ 19.92 10.40 13.05 (-) 13.86 (-)29.84 

ರಾಜ್ಸವ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕೆೀಂದರ ತೆರಿಗ ೆವಗಾಾವಣೆಗಳ 
ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

21.59 21.60 21.76 17.62 13.84 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಹದಿನ ೈದನ ಯ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗವು ಕ ೋಿಂ ದರ ತ ರಿಗ ಗಳ ನಿವವಳ ಆದಯಯದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಪಯಲ ನು ು 
ಶ ೋಕಡ 3.646ಕ ೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಕ ೋಿಂ ದರ ತ ರಿಗ ಗಳು ಮತ್ು ತ 
ಸುಿಂಕಗಳಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಗಳ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮೊತ್ತ ದ ಪಯ ಲ್ಲನ ಒಟ ುಿ `5,94,996.76 ಕ  ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಾ ದ 
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ಪಯ ಲ್ಲನ ನಿವವಳ ಪಯ ಲು `21,694.1111 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಆಗಿದ . ಇದರಲ್ಲಿ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ ಯ `119.03 

ಕ  ೋಟಿಗಳು ಸ ೋರಿದ  ಹಯಗ  ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಚಿಕ  ಆಗಿರಲ್ಲಲ ಿ. 
೨.೪.೫ ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ ಅನುದಾನಗಳು 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಸಿವೋಕೃತ್ವ ಯದ ಅನುದಯನಗಳು ೨೦೧೬-೧೭ ರ ಲ್ಲಿ `೧೫,೭೦೩ ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ ೨೦೧೯-
೨೦ರಲ್ಲಿ `೩ ೪,೪೮೦ ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಹ ಚ್ಾಳವಯ ಗಿದುದ, ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ `೩ ೦,೦೭6 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಇಳಿದಿತ್ುತ. 
ವಿವರಗಳನು ು ಕೊೀಷ್ುಕ-೨.8ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ .  

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.8: ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ್ಧಂದ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಶೀರ್ಷಾಕೆ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಯೀಜ್ನೆೀತ್ರ ಅನುದಾನಗಳು 7,045 - - - - 

ರಾಜ್ಾ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು* 8,102 - - - - 

ಕೆೀಂದರ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು* 116 - - - - 

ಕೆೀಂದರ ಪಾರಯೀಜಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನಗಳು 

440 11,617 10,393 12,214 9,852 

ಇತ್ರ ೆವಗಾಾವಣೆಗಳು/ ರಾಜ್ಾಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನಗಳು12 

- 7,316 11,714 17,593 14,667 

ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗದ ಅನುದಾನಗಳು - 2,708 3,374 4,673 5,557 

ಒಟ್ುು 15,703 21,641 25,481 34,480 30,076 

ಹಂದ್ಧನ ವಷ್ಾಕೆೆ ಏರಿಕೆ/ಇಳಿಕೆಯ ಶೆೀಕಡಾವಾರು  12.74 37.81 17.74 35.32 (-)12.77 

ರಯಜ್ಸವ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳಿ ಗ  ಸ ಹ ಯಯಯನು ದಯ ನ ಗಳ 

ಶ ೋಕ ಡಯವಯರು 
11.79 14.72 15.44 19.65 19.19 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

* ಯ ೋಜ್ನ   ಮತ್ು ತ ಯೋಜ್ನ  ೋತ್ ರ ಅನ ು ದಯ ನ ಎಿಂ ಬ ಹ ಸ ರನು ು 2017-18ರಿಿಂ ದ ತ  ಗ  ದುಹಯಕ ಲಯಗಿ ದು ದ ಬದಲ್ಲ ಗ   ಕ  ೋಿಂ ದರ 
ಪ್ು ರಸೃ ತ್ ಯ ೋಜ್ನ  ಗಳಿ ಗ   ಅನ ುದಯ ನಗ ಳು, ಹಣ ಕಯ ಸು ಆಯೋಗ ಅನ ು ದಯನಗಳು ಮತ್ು ತ ರಯ ಜ್ಾಗ ಳಿ ಗ   ಇತ್ರ   
ಅನ ುದಯ ನಗ ಳು ಎ ಿಂದು ಬದಲಯ ಯಸಿ ರು ವು ದರಿಿಂ ದ ಅಿಂ ಕಿಗ ಳನು ು ತ   ೋರಿ ಸಿಲ ಿ.  

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ , 2020-21ರಲ್ಲಿ `4,404 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಇಳಿಕ ಯಯಗಿದ  . ಹಣ ಕಯಸು 
ಆಯೋಗದ ಅನುದಯನಗಳನ ುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗ  ಇತ್ರ ವಗಯಷವರ್ /ಅನುದಯನಗಳು 
(`2,926 ಕ  ೋಟಿ) ಮತ್ುತ ಕ ೋಿಂದರ ಪಯ ರಯೋಜಿ ತ್ ಯೋಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಅನುದಯನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (`2,362 
ಕ  ೋಟಿ) ಇಳಿಕ ಯಯಗಿದ  . 
(ಅ) ಹದ್ಧನೆೈದನೆೀ ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗದ ಶಫಾರಸು 
27 ನವ ಿಂಬರ್ 2017 ರಿಂದ ು ಸಿಂವಿಧ್ಯ ನದ 280ನ ೋ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಯ ಷ್ಯ ಾಧಾ ಕ್ಷರು ಸಯಿಪ್ಪಸಿದ 

ಹದಿನ ೈದನ ಯ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗದ ಉ ಲ ಿ ೋಖಿತ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಯರ, ಐದು ವರ್ಷಗಳವರ ಗ  
(2020-2025) ತ ರಿಗ ಗಳ ಆದಾಿಂ ತ್ ಹಿಂಚಿಕ ಗ  ಶಿಫಯ ರಸುಗಳನುು ನಿೋಡಲು ಆ ಯೋಗವು ಎರಡ ು 
ವರದಿಗಳನು ು ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ . ಮೊದಲ ವರದಿಯು 2020-21ರ ಹಣ ಕಯಸು ವರ್ಷಕ ೆ ಶಿಫಯರಸನುು 

 
11 ಒಟುಿ `21,694.11 ಕ   ೋ ಟಿ ವಿಕ  ೋಿಂದಿರೋ ಕ ರಣದಲ್ಲಿ ಕ ಯಪ  ಷ ರ ೋ ರ್ನ ತ ರಿಗ   ಶ ೋ ಕ ಡ 3.70, ಸಿ ೋ ಮಯ ಸ ು ಿಂಕ ಶ ೋಕ ಡ 3.52, 

ಕ  ೋಿಂದರ ಅಬಕಯರಿ ಸ ುಿಂಕ ಶ ೋಕ ಡ 3.58, ಆದಯಯ ತ ರಿಗ   ಶ ೋಕ ಡ 3.71, ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ   ಶ ೋಕ ಡ 4.54, ಸ ಮ ಗರ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ ುತ 
೨೦೧೬-೧೭ರಲ್ಲಿ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ   ಶ ೋಕ ಡ 3.53 ಮ ತ್ುತ ಇತ್ರ ತ ರಿಗ  ಗಳು ಮ ತ್ುತ ಸ ು ಿಂಕ ಗಳ ು 4.80 ಶ ೋಕ ಡ. 

12  ಇದು ರಯಷ್ಟ ರೋ ಯ ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿ ವಷ ಹ ರ್ಯ ನಿ ಧಿಗ  ವಿಂತ್ತಗ  ಮ ತ್ುತ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಯ ಅನ ುಷ್ಯಾ ನ ದಿಿಂದ ಆ ದ 

ನ ರ್ಿ ಪ್ರಿಹ ಯರವನ ುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿದ . 



ಅಧ್ ಯಾ ಯ-2: ರ ಯಜ್ಾ ದ ಹಣಕಯ ಸು ವಾ ವಹಯ ರಗಳು 

31 

ಹ  ಿಂ ದಿದದ ರ , ಎರಡನ ೋ ಮತ್ುತ ಅಿಂತ್ತಮ ವರದಿಯು 2021-22ರಿಿಂದ 2024-25ರ ಅವ ಧಿಗ  
ಶಿಫಯ ರಸುಗಳನುು ನಿೋಡಿದ . ಮೊ ದಲ ವರದಿಯು ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗ ಳನುು ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ : 
•  ತ ರಿಗ ಗಳ ನಿವವಳ ಆದಯಯದಲ್ಲಿ ಕನಯಷಟಕದ ಪ್ರಸಪರ ಪಯ ಲು ಗಳು (ವಿಭಜಿಸಬಹುದಯದ ಒಟ ುಿ) 

ಶ ೋಕಡ 3.646. 

•  ವಿಶ ೋರ್ ಅನುದಯನ `5,495 ಕ  ೋಟಿಗಳು. 
•  ಪೌ ಷ್ಟಿಕಯಿಂಶಕ ೆ ಅನುದಯನ `436 ಕ  ೋಟಿಗಳು. 
•  ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳ ಸಬಲ್ಲೋ ಕರಣ–ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  `1,549 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಮತ್ುತ 

ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ ರಯಜ್ಾ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  `3,217 ಕ  ೋಟಿಗಳು. 
•  ವಿಪ್ತ್ುತ ಅಪಯಯ ನಿವಷಹರ್   `1,054 ಕ  ೋಟಿಗಳು. 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಹಣ ಕಯಸು ಸಚಿವಯ ಲಯವು ಸಿಂಸತ್ತತ ನ ಮುಿಂದ  ಮಿಂ ಡಿಸಿದ ತ್ನು ವಿವರರ್ ಯತ್ ೂಕ 
ಜ್ಞಯಪ್ಕ ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಫಯ ರಸನುು ಮರುಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲ ಸುವಿಂತ   ಆಯೋಗವನುು ವಿನಿಂತ್ತ ಸಿ ರುವುದರಿಿಂದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ 

ಶಿಫಯ ರಸುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ ೋರ್ ಅನುದಯನಗಳು ಮತ್ುತ ಪೌಷ್ಟ ಾ ಕಯಿಂಶಕಯೆಗಿನ ಅನುದಯನವನು ು ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಬಿಡುಗಡ  
ಮಯಡಲಯ ಗಿಲಿ. ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅನುದಯನಗಳನುು ಕ ಳಗ  ಚ್ ಚಿಷಸಲಯ ಗಿ ದ . 
• ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಾ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ/ೆ ನಗರ ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 

ಹದಿನ ೈದನ ೋ ಹಣ ಕಯಸು ಆ ಯ ೋಗವು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯ ಡಿದಿಂತ  2020-21ರಲ್ಲಿ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ ರಯಜ್ಾ 
ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ /ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಮಯಡಿ ದ ಶಿಫಯರಸುಗಳು ಮತ್ುತ ವಗಯಷವರ್ ಯನುು  
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.9ರಲಿ್ಲ ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.9: 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಮತ್ುು ವಾಸುವ ಬಿಡುಗಡ ೆ
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವರ್ಿ 
ಅನುದಾನದ 
ಸವರೂಪ್ 

ಪ್ಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳು ನಗರ ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಮ್ಎಫ್ 
ಶಫಾರಸು 
ಮಾಡಿದುಿ ವಾಸುವ ಕೊರತೆ ಶಫಾರಸು 

ಮಾಡಿದುಿ ವಾಸುವ ಕೊರತೆ ಶಫಾರಸು 
ಮಾಡಿದುಿ ವಾಸುವ ಕೊರತೆ 

2020-21 ಮ ಲ 

ಅನು ದ ಯನಗ ಳು 
1,608.50 1,608.50 - 1,549.೦೦ 1,549.೦೦ - 1,054.೦೦ 1,054.೦೦ - 

ಬಿಂಧಿ ತ್ 

ಅನು ದ ಯನಗ ಳು 
1,608.50 1,608.50 - 

ಒಟ್ುು ಮ ಲ 

ಅನು ದ ಯನಗ ಳು 
1,608.50 1,608.50 - 1,549.೦೦ 1,549.೦೦ - 1,054.೦೦ 1,054.೦೦ - 

ಬಿಂಧಿ ತ್ 

ಅನು ದ ಯನಗ ಳು 
1,608.50 1,608.50 - 

ಆಕ ರ: ೧೫ನ  ೋ ಹ ಣಕ ಯಸು ಆ ಯೋಗ ದ ವರದಿ ಮ ತ್ುತ ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ ರಯಜಚ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಲಯ ದ ಒಟ ುಿ `3,217 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಅನುದಯನದಲ್ಲಿ 
ಶ ೋಕಡ 50ರರ್ುಿ ಮ ಲ ಅನುದಯನ ಮತ್ುತ ಶ ೋಕಡ 50ರರ್ುಿ ನ ೈಮಷಲಾ ಮತ್ುತ ಒಡಿಎ ಫಚ ಸೌಲಭಾ 
ನಿವಷಹರ್  , ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಪ್ ರ ೈಕ , ಮಳ   ನಿೋರು ಕ  ಯುಿ ಮತ್ುತ ನಿೋರಿನ ಮರು ಬಳಕ ಗಯಗಿ 

ನಿೋಡಿದ ಅನುದಯನಗಳಯಗಿವ . 
ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ನಿೋಡಿದ (`1,549 ಕ  ೋಟಿಗಳ) ಅನುದಯನವು ಮಲ್ಲಯನ ಚ ಪ್ಲ ಸಚ ನಗರಗಳಿಗ  
(`558 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಮತ್ುತ ಮಲ್ಲಯನಚ ಪ್ಲ ಸಚ ಅಲಿದ ನಗರಗಳಿಗ  (`991 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಅನುದಯನವನುು 
ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿದ . ಮಲ್ಲಯನ ಚ ಪ್ಲ ಸಚ ನಗರಗಳಿಗ  ಅನುದಯನವನ ುು ವಯ ತಯ ವರಣ ಗುಣಮ ಟಿ ಸುಧ್ಯರರ್  ಗಯಗಿ 

ಎರಡು ಕಿಂತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ಮಲ್ಲಯನ ಚ ಪ್ಲ ಸಚ ನಗರಗಳನುು ಹ  ರತ್ು ಪ್ಡಿಸಿ ಇತ್ರ ನಗ ರಗಳಿಗ  
ಅನುದಯನವನು ು ಎರಡು ಸಮಯನ ಕಿಂತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮ ಲಭ ತ್ ಅನುದಯನ ಮತ್ುತ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು 
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ಮತ್ುತ ಘನ ತಯಾ ಜ್ಾ ನಿವಷಹರ್  ಗ  ನಿೋಡಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಯ ರಸುಗಳಿಂತ ಯೋ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ 
ರಯಜಚ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ /ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಅನುದಯನಗಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಯಯವುದ ೋ ಕ  ರತ ಯ ಲಿ.  
• ವಿಪ್ತ್ುು ಪ್ರಿಹಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು 
ಹದಿನ ೈದನ ೋ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯ ೋಗದ ಶಫಯ ರಸಿನ ಪ್ರಕಯರ, ವಿ ಪ್ತ್ುತ ಪ್ರತ್ತಕಿರಯಯ ಜ  ತ ಗ  ವಿಪ್ತ್ು ತ 
ಉ ಪ್ಶಮನವು ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಅಪಯಯ ನಿವಷಹರ್ ಯ ನಿಧಿ ಆಗಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ `1,054 

ಕ  ೋಟಿಗಳ ಹಿಂಚಿಕ ಯಯಗಿದುದ, ಕ ೋಿಂ ದರದ ಪಯ ಲು `791 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ದ ಪಯ ಲು `263 

ಕ  ೋಟಿಗಳಯ ಗಿವ . 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವು ಸಿಂಪ್ ಣ ಷ ಶಿಫಯ ರಸು ಮೊತ್ತ ವನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ . ಕ ೋ ಿಂದರದ 

ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ದ ಕ  ಡುಗ ಯನುು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದಡಿ ಯ ನಿಧಿ ಖಯತ ಗ  ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗಿದ . 
2.4.6 ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋ ಣ, ಹ ಡಿಕ ಯ ಹಿಂಪ್ಡ ತ್ದ ಹುಟುಿ ವಳಿ 

ಗಳಿಿಂದ (ಇತ್ರ  ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯಡಿ) ಬರು ವ ಋಣ ಭಯರವಲಿ ದ ಆದಯಯಗಳನುು 
ಮತ್ುತ ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಸ ಲಯ ತ್ತಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುತ್ತ ವ . ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋ ಣ 

ತ್ತೋ ರುವಳಿಯ ನಿಂತ್ ರದ ಸಯವ ಷಜ್ನಿಕ ಋ ಣ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ಸ ೋರಿ ನಿವವಳ 

ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯಯಗುತ್ ತ ದ . 2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ 

ಸಿಂಯೋಜ್ನ  ಮತ್ುತ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.10ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.10: ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ುು ಸಂಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ರಾಜ್ಾದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ನಿವವಳ ರಾಜ್ಸವ ಋಣ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 23,736 16,853 30,831 40,279 73,512 

ಸಂಕೀಣಾ ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 27 4 (-) 6 45 45 

ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುಂಗಡಗಳ 
ವಸೂಲಾತಿ 

100 137 31 203 270 

ನಿವವಳ ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 23,863 16,994 30,856 40,527 73,827 

ಬಂಡವಾಳ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ 
(ಶೆೀಕಡ) 

37.35 (-) 28.79 81.57 31.34 82.17 

ನಿವವಳ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಋಣ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ 
ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಶೀೆಕಡ) 

39.94 (-) 29.00 82.94 30.64 82.51 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಋ ಣ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾಕ ೆ ಬ್ಯಾ ಕ-ಟು-ಬ್ಯಾ ಕ ಸಯಲ ವಯ ಗಿ ನಿೋಡಲಯ ದ `12,407 ಕ  ೋಟಿ ಸರಕು 
ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರವನುು, ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗವು ಸ ಚಿಸಬಹುದಯದ ಯಯವುದ ೋ 
ಮಯನದಿಂಡಗಳಿಗ  ರಯಜ್ಾ ದ ಸಯಲವ ಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುವುದಿಲಿ ಎಿಂದು ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ವ ಚ್ಾದ 

ಇಲಯಖ ಯು ನಿಧಷರಿಸಿರುವು ದರಿ ಿಂದ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಕಯರಿ ನಿವವಳ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋ ಣ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು `೬೧,೧೦೫ 
ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗುತ್ ತ ದ . ತ್ತ್ಪ ರಿಣ ಮಯವಯ ಗಿ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಕಯರಿ ನಿವವಳ ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು `೬೧,೪೨೦ 
ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗುತ್ ತ ದ , ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ವೃದಿಿ ಯ ದರವು ಶ ೋಕಡ ೫ ೧.೫ ೫ ಮತ್ುತ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋ ಣ 

ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ವೃದಿಿ ಯ ದರವು ಶ ೋಕಡ ೫ ೧.೭೦ರಷ್ಟಿತ್ುತ. 
ನಿವವಳ ಬಿಂಡವಯಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು 2016-17ರಲ್ಲಿ ದದ `23,863 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `73,827 

ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  (ಶ ೋಕಡ 210) ಏರಿದ . ಋ ಣ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ಬಿಂಡ ವಯ ಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಯನ ಪಯ ಲನು ು 
ಹ  ಿಂ ದಿದದ ವು ಮತ್ುತ 2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಯರು 99 ಪ್ರತ್ತಶತ್ದ ಷ್ಟಿತ್ುತ. 
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ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವಸ ಲಯ ತ್ತಯು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತೋ ರಯ 
ಅಲಪವಯ ಗಿತ್ುತ. 2020-21ರ ಅಿಂತ್ಾ ಕ ೆ ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿರುವ ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳಲ್ಲ ಿವಸ ಲಯ ತ್ತ 

ಶ ೋಕಡ ಒಿಂ ದಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . ಇದನುು ಹಣ ಕಯಸು ನಿವಷಹರ್ ಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲ ನಯ ಸಮತ್ತ 

ಗಮನಿಸಿದಿಂತ , ಎಲ ಯಿ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳನುು ಮೆೋಲ್ಲ ವಚ್ಯರರ್   ಮಯಡಲ ು ಮತ್ುತ ನಿವಷಹಸಲು ಖಜಯನ -
2ರ ಆಸಿತ ಗಳು ಮತ್ುತ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳ ನಿವಷಹರ್ ಯ ಮಯಡ ಾಲ್ ಅನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲಯಗುತ್ತತ ದ  
ಎಿಂ ದು ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ತ್ತಳಿಸಿತ್ು. ಮಯಡ ಾ ಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಹಿಂತ್ ದಲ್ಲಿ ರುವುದರಿಿಂದ ನಿ ಧ್ಯ ನ 

ಗತ್ತಯು ಅದರ ಕಯಯಯಷಚ್ ರ ರ್  ಯವರ ಗ  ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ತ ದ  ಎಿಂ ದ  ಕ ಡ ಆರ್ಥಷಕ ಇ ಲಯ ಖ  
ತ್ತಳಿಸಿದ .  
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋಣ ದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗ ಳಲ್ಲಿ ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳು ಶ ೋಕಡ 82ರಷ್ಟಿದುದ ಪ್ರಮುಖ ಪಯ ಲನುು 
ಹ  ಿಂ ದಿದದ ವು. ನಿಂತ್ ರ ಸಯಿ ನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ಯ ನದ ಸಯಲ ಗಳು (ಶ ೋಕಡ ಎರಡು) ಮತ್ುತ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ 

ಸಯಲ ಗಳು (ಶ ೋಕಡ 16) ಇವ . ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲ ಗಳು ಇತ್ರ ಸಯಲ ಗಳನುು13 ಮಯತ್ರ 
ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿವ .  ಕಳ  ದ ನಯಲ ುೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಿಂದರ  2016-17 ರಿಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತ ಗ ದು ಕ  ಿಂಡ ಸ ಯವಷಜ್ನಿಕ ಸಯಲ ದ ಮರುಪಯ ವ ತ್ತಗ  ಶ ೋಕಡ 24.85ರರ್ುಿ ಸಯವಷ ಜ್ನಿಕ 
ಸಯಲ ದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನುು ಬಳಸಲ ಯಗಿದ   ಮತ್ುತ ಉ ಳಿದ ಶ ೋಕಡ 75.15ನುು ಇತ್ರ ಉ ದ ದ ೋಶಗಳಿಗಯ ಗಿ 

ಬಳಸಲಯ ಗಿದ . ಆದಯಗ ಾ, 2020-21ರಲ್ಲಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋಣ ದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ 13ರರ್ಿನುು ಹಿಂದಿನ 

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತ ಗ ದುಕ  ಿಂ ಡ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಸಯಲ ದ ಮರುಪಯ ವತ್ತ ಗ  ಬಳಸಲಯ ಗಿದ . 
2.4.7 ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳ ಕೊರೀಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಾದ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆ 
ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳ ಕ  ರೋಢೋ ಕರಣ ದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಕಯಯಷಕ್ಷಮತ ಯನುು ಸವಿಂತ್-ತ ರಿಗ  ಮತ್ುತ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ 

ಮ ಲಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುವ ತ್ನುದ ೋ ಆದ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳ ಪ್ರಿಭಯಷ್ ಯಲ್ಲಿ ನಿಣ ಷಯ ಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಪ್ರಸುತ ತ್ ಪ್ಡಿಸುವ ಆಯವಾ ಯವು ನಿದಿಷರ್ಿ ಆ ರ್ಥಷಕ ವರ್ಷಕ ೆ ಆದಯಯ ಮತ್ುತ ವ ಚ್ಾದ 

ಪ್ರಕ್ಷ ೋಪ್ಗಳು/ಅಿಂದಯ ಜ್ುಗಳನು ು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . ಆಯವಾ ಯ ಅಿಂದಯ ಜಿ ನ ವಿಚ್ಲನಗಳು ವಿವಿಧ 

ಅಿಂಶಗಳಿಿಂದಯ ಗಿ ಅಪ ೋಕ್ಷಿತ್ ಹಣಕಯಸಿನ ಗುರಿಗಳನುು ಸಯಧಿಸದಿರು ವುದು/ಉ ತ್ತ ಮಗ  ಳಿಸದಿರುವಿಕ ಯನುು 
ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ಸಕಯಷರದ ನಿಯಿಂತ್ ರಣದಲ್ಲಿ ವ  ಮತ್ುತ ಕ ಲವು ಅದರ ನಿಯಿಂತ್ ರಣಕ ೆ 
ಮೋರಿವ . ಕೊೀಷ್ುಕ-2.11 2020-21ರಲ್ಲಿ ಹದಿನ ೈದನ ೋ ಹಣ ಕಯ ಸು ಆಯೋಗ ಮತ್ುತ ಆಯವ ಾ ಯ 

ಅಿಂದಯ ಜ್ುಗಳ ಮೌಲ ಾ ಮಯಪ್ನಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ತ ರಿಗ  ಮತ್ುತ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನ ು ು 
ಪ್ರಸುತ ತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ತ ದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.11: 2020-21ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೆೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗ ೆಮತ್ುು ತೆರಿಗಯೆೀತ್ರ 

ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 
 ೧೫ನೆೀ ಹಣಕಾಸು 

ಆಯೀಗದ ನಿಧಾರಣೆ 
ಆಯವಾಯ 

ಅಂದಾಜ್ು 
ವಾಸುವ ವಾಸುವದ ಮೀಲ್ಲನ ವಾತಾಾಸ ಶೆೀಕಡಾವಾರು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) ಆಯವಾಯ 

ಅಂದಾಜ್ು 
೧೫ನೆೀ ಹಣಕಾಸು 

ಆಯೀಗದ ನಿಧಾರಣೆ 
ಸವಂತ್ ತೆರಿಗ ೆರಾಜ್ಸವ 1,45,103 1,11,991 97,052 (-)13.34 (-)33.11 

ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ರಾಜ್ಸವ 8,780 7,767 7,894 1.63 (-)10.09 

ಆಕ ರ: 1೫ನ  ಯ ಹ ಣಕ ಯಸು ಆಯೋಗ ದ ವರದಿ ಮ ತ್ುತ ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಕ  ೋರ್ ಿಕದಿಿಂದ ನ  ೋ ಡಿದಿಂತ , ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ  ಆದಯಯ ಮತ್ುತ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯಕ ೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಹದಿನ ೈದನ ೋ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು ವಯ ಸತ ವಯಿಂಶಗಳು 10 ರಿಿಂದ 33 

ಪ್ರತ್ತಶತ್ದರ್ುಿ ವಾ ತಯ ಾ ಸದ  ಿಂದಿಗ  ಸಯಧಿಸಲ ಯಗಿಲಿ. ಆದರ , ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯದ ಆಯವಾ ಯ 

 
13 ಇತ್ರ  ಸ ಯಲಗ ಳು ಮ ರಳಿ ಮ ರಳಿ ಸ ುವ ಹ   ರಗಿನ ಸ ಯಲಗ ಳನ ುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿದ  
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ಪ್ರಕ್ಷ ೋಪ್ಗಳ ಮತ್ುತ ವಯ ಸತ ವಯಿಂ ಶಗಳ ವಾ ತಯಾ ಸವು ಶ ೋಕಡ 1.63ರರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದುದ, ಇದು ಬಯಸಿದ 

ಗುರಿಯನುು ಸಯಧಿಸಿರು ವುದನು ು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ   ಇದನುು ಸಯಧಿಸಲ ಯಗಿಲ ಿ. 
ಇದು ಮುಖಾವ ಯಗಿ ಕ  ೋವಿಡ್ಚ-19 ಹ ೋರಿದ ಲಯ ಕಚಡೌ ನ ಚ ನಿಿಂದಯ ಗಿದ . ರಯಜ್ಸವ ಕ  ರತ ಯ ಿಂದ 

ರಕ್ಷಿಸಿಕ  ಳುಲ ು ರಯಜ್ಾ ವು ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳನುು ಪ್ಡ ದುಕ  ಿಂ ಡಿದ . 
ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ಕ  ೋವಿ ಡ್–19 ಸಯಿಂ ಕಯರಮಕ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ತಯ ಿಂದಯ ಗಿ ಆದಯಯದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲಿ್ಲ 

ಕುಸಿತ್ವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ದು ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ . (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021) 

2.5  ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳ ಅನವಯ 

ಪ್ರಮುಖ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವ ಚ್ಾದ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಯು ಸರಕಯರದ ದ ೋ ಆದದರಿಿಂ ದ ಸಕಯಷರದ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ವ ಚ್ಾ ದ 

ಹಿಂಚಿಕ ಯ ವಿಶ ಿ ೋರ್ ರ್  ಯು ಮಹತ್ವವನು ು ಪ್ಡ ದುಕ  ಳುುತ್ತ ದ . ವ ಚ್ಾವು ಹಣ ಕಯಸಿನ ಹ  ರ್  ಗಯರಿ ಕ ಯ 

ಶಯ ಸನಗಳ ಚ್ೌಕಟಿಿನ  ಳಗಿರಬ್ ೋಕ ಯಗಿದ  . ಆದದರಿಿಂ ದ, ರಯಜ್ಾ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವ ಹಣ ಕಯಸಿನ ತ್ತದುದಪ್ಡಿ 

ಮತ್ುತ ಬಲವಧಷನ ಯ ಪ್ರಕಿರಯ ಯು ವಿಶ ೋರ್ವಯ ಗಿ ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಷಕ ಕ್ಷ ೋತ್ ರಗಳ ಅಭಿವೃ ದಿಿ ಗ  
ಉ ದ ದ ೋಶಿ ಸಲಯದ ವ ಚ್ಾಗಳನುು ಕಡ ಗಣಿ ಸಲಯ ಗಿಲಿ ಎಿಂ ಬುದನುು ಖಯತ್ತರ ಪ್ಡಿಸಿಕ  ಳುಬ್ ೋಕು. 
ವಿವ ೋಚ್ನಯಶಿ ೋಲ ಹಣ ಕಯಸಿನ ನಿವಷಹರ್  ಯು ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾ ಕಿೆಿಂತ್ ಲು ಹ ಚ್ುಾ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗ ಳನ ು ು 
ಸಿಂಗರಹಸಿ ಉ ಳಿಕ ಯನುು ಸಯಧಿಸುವ ಗುರಿಯನುು ಹ  ಿಂ ದಿರಬ್ ೋಕು. ಸಯಲ ವಯ ಗಿ ತ್ಿಂ ದ ಹಣವನುು 
ನ ೋರವಯ ಗಿ ಆದಯಯವನುು ಹ ುಟುಿಹಯಕುವ ಅಥವ ಪ್ರ  ೋಕ್ಷ ವಯ ಗಿ ಉ ತಯಪದನ ಗ  ಕಯರಣವಯಗುವ 

ಉ ದ ದ ೋಶಗಳಿಗ  ಬಳಸುವುದರಿಿಂದ ತ ರಿಗ  ಅಥವಯ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಯಗಿ ಅದನು ು 
ಋಣ ಸ ೋವ  ಮತ್ುತ ಸಯಲ ಗಳ ಮರುಪಯ ವತ್ತಗಯಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. 
2.5.1 ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ುು ಸಂಯೀಜ್ನ ೆ
2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರವ ರ ಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ ು ಿ ವ ಚ್ಾದ ಮ ಲಭ ತ್ 

ಪ್ರಮತ್ತಗಳು, ರಯಜ್ಸವ, ಬಿಂಡವಯಳ, ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಿಂಯೋಜ್ನ  
ಮತ್ುತ ರಯಒ ಆಉ ದ  ಿಂ ದಿಗ  ಅವುಗಳ ಹ  ೋ ಲ್ಲಕ ಯನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.12ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಯ ಗಿದ . 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.12: ಒಟ್ುುವೆಚ್ಚ – ಪ್ರವೃತಿುಗಳು ಮತ್ುು ಸಂಯೀಜ್ನ ೆ
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಪ್ರಮಿತಿಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಒಟ್ುು ವೆಚ್ಚ  1,62,005 1,78,242 2,03,446 2,13,857 2,24,129 

ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ  1,31,921 1,42,482 1,64,300 1,74,258 1,76,054 

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ  28,150 30,667 34,659 35,530 45,406 

ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುಂಗಡಗಳು 1,934 5,093 4,487 4,069 2,669 

ರಾ ಒ ಆಂ ಉ ದ ಶೆೀಕಡಾವಾರಾಗಿ 
ಒಟ್ುು ವೆಚ್ಚ/ರಾ ಒ ಆಂ ಉ 13.42 13.33 13.65 13.13 12.43 

ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ/ ರಾ ಒ ಆಂ ಉ 10.92 10.66 11.02 10.70 9.76 

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ/ ರಾ ಒ ಆಂ ಉ 2.33 2.93 2.33 2.18 2.52 

ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುಂಗಡಗಳು/ 
ರಾ ಒ ಆಂ ಉ 

0.16 0.38 0.30 0.25 0.15 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಯಸರಿಯಯಗಿ ಒಟುಿ ವ ಚ್ಾದ ಶ ೋಕಡ 80ರರ್ುಿ ರಯಜ್ಸ ವ 
ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ ಇದು ಶ ೋಕಡ 79ರಷ್ಟಿ ದುದ, ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾದ (ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ 
ಮುಿಂಗಡಗಳು ಸ ೋರಿದಿಂತ ) ಪಯ ಲು ಶ ೋಕಡ 21ರಷ್ಟಿತ್ುತ. 2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ವರ ಗಿನ ರ ಯಜ್ಸ ವ 
ವ ಚ್ಾ, ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾ ಮತ್ುತ ಸ ಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಪಯ ಲನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.7ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯಗಿದ . 
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ನಕ್ಷ-ೆ2.7: ಒಟ್ುು ಖಚ್ುಾ–ಅದರ ಘಟ್ಕಗಳ ಪಾಲು ಪ್ರವೃತಿುಗಳು 

 ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಸಯಮಯನಾ, ಸಯಮಯಜಿ ಕ, ಆರ್ಥಷಕ, ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳು ಮತ್ುತ ಸಹಯಯಧನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳ ಮ ಲಕ ಒಟ ುಿ ವ ಚ್ಾದ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಗಳನುು ನಕ್ಷೆ-2.8ರ ಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
ನಕ್ಷ-ೆ2.೮: ಒಟ್ುು ಖಚ್ುಾ–ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 

 
ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕಗಳ ಸಯಪ  ೋಕ್ಷ ಪಯ ಲು ಕನಿರ್ಾ ಅಿಂತ್ರ ವರ್ಷದ 

ವಾ ತಯ ಾ ಸಗಳ ೂ ಿಂದಿಗ  ಸಿಿ ರತ ಯನುು ಪ್ರದಶಿಷಸಿದ . 
2.5.2 ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ 
ಪ್ರಸುತ ತ್ ಮಟಿದ ಸ ೋವ ಗಳು ಮತ್ುತ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಧಾ ತ ಯ ಪಯವತ್ತಯನುು ನಿವಷ ಹಸಲು ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವನು ು 
ಭರಿಸಲಯಗುವುದು. 
ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವು ವ ೋತ್ನಗಳು ಮ ತ್ುತ ಸಿಂಬಳಗಳು, ಬಡಿಿ ಪಯ ವತ್ತಗಳು, ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ಗಳು, ಕಯಯಷ ನಿವ ಷಹರ್   
ಮತ್ುತ ಬಿಂಡವಯಳ ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳ ನಿವಷಹರ್  ಗ  ಖಚ್ುಷ, ಸಹಯಯ ಧನಗಳು ಮತ್ುತ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗಳು, 
ಸಹಕಯರಿ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳು, ಸಕಯಷರ ೋತ್ರ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರರಿಗ  ವಗಯಷವರ್   ಮಯಡಲಯ ದ ವ ಚ್ಾವನು ು 

81.43 79.93 80.76 81.48 78.55

17.38 17.21 17.03 16.61 20.26

1.19 2.86 2.21 1.91
1.19

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಂಗಡಗಳು

(ಪಾಲು ಶೆೋಕಡಾವಾರಿನಲ್ಲ)ಿ

19.95 19.90 21.37 23.20 25.09

37.93 37.77 38.20 35.33 32.69

37.42 35.83 35.55 36.57 38.50

1.19 2.86 2.21 1.90 1.19
3.51 3.64 2.67 3.00 2.53

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

(ಪ
ಾಲ
ುಶ

ೆೋಕಡ
ಾವ
ಾರಿ
ನಲ್ಲ
ಿ)

ಸಾಮಾನಯ ಸೆೇವೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು ಆರ್ಥಾಕ ಸೆೇವೆಗಳು

ಸಾಲಗಳು ಮತುು ಮುೇಂಗಡಗಳು ಸ್ಹಾಯಾನುದಾನಗಳು
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ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುತ್ತ ದ . ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವನುು ಸಯಮಯನಾ ಸ ೋವ ಗಳು, ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳು ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಷ ಕ 
ಸ ೋವ ಗಳಿಂತ್ಹ ವಿವಿಧ ಕಯಯಷ ಪ್ರಧ್ಯನ ವಗಷಗಳಯಗಿ ವಿಿಂಗಡಿ ಸಲಯ ಗಿದ . ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಷ ಕ 
ಸ ೋವ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾವನುು ಭೌತ್ತ ಕ ಮ ಲಸೌಕಯಷ ಮತ್ುತ ಮಯನವ ಸಿಂಪ್ನ ೂಲ ಅಭಿವೃದಿಿಯನು ು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಭರಿಸಲಯಗುತ್ತ ದ  ಮತ್ುತ ಆದದರಿಿಂ ದ ಉ ತಯಪ ದಕ ವ ಚ್ಾವ ಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ , ಆದರ  
ಸಯಮಯನಾ ಸ ೋವ ಗಳು ಮತ್ುತ ಋ ಣ ಸ ೋವ ಯ ಮೆೋಲ್ಲನ ವ ಚ್ಾವನು ು ಅನುತಯ ಪದಕವ ಿಂದ ು 
ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 
ಒಟ್ ಯಿರ  ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾ, ಅದರ ವೃದಿಿ ಯ ದರ, ಒಟುಿ ವ ಚ್ಾಕ ೆ ಅದರ ಅನುಪಯತ್ ಮತ್ುತ ರಯಒ ಆಿಂಉ ಮತ್ುತ 
ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಅನುಪಯತ್ ವನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.13ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಯಗಿದ  ಮತ್ುತ 2020-21ಕ ೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾದ ವಲಯ ಹಿಂಚಿಕ ಯನು ು ನಕ್ಷ-ೆ2.9ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯಗಿದ  . 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.13: ಆದಾಯವೆಚ್ಚ – ಮೂಲ ಪ್ರಮಿತಿಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಪ್ರಮಿತಿಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಒಟ್ುು ವೆಚ್ಚ 1,62,005 1,78,242 2,03,446 2,13,857 2,24,129 

ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ 1,31,921 1,42,482 1,64,300 1,74,258 1,76,054 

ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಶೆೀಕಡ) 12.73 8.01 15.31 6.06 1.03 

ಒಟ್ುು ವೆಚ್ಚಕೆೆ ಶೆೀಕಡಾವಾರಾಗಿ ರಾಜ್ಸವ 
ವೆಚ್ಚ 

81.43 79.94 80.76 81.48 78.55 

ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ/ರಾಒಆಂಉ (ಶೆೀಕಡ) 10.91 10.50 10.64 10.26 9.76 

ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಶೆೀಕಡಾವಾರಾಗಿ 
ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ 

99.03 96.93 99.59 99.32 112.34 

ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ಲವನತೆ 
ರಾಒಆಂಉ (ಅನುಪಾತ್) 0.81 0.65 1.11 0.60 0.10 

ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು (ಅನುಪಾತ್) 1.05 0.77 1.25 0.96 0.10 

ಆಕ ರ: ಸ ಿಂಬಿಂಧಿತ್ ವರ್ಷ ಗಳ ಹ ಣಕ ಯಸ ು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವು 2016-17ರಲ್ಲಿ ದದ `1,31,921 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `1,76,054 ಕ  ೋಟಿಗಳಿ ಗ  
ಏರಿಕ ಯಯಗಿದುದ, ಶ ೋಕಡ. 33ರರ್ುಿ ಹ ಚ್ಾಳವಯ ಗಿದ . ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ , ಬಡಿಿಪಯ ವತ್ತ (ಶ ೋಕ ಡ 

17.74), ಸಹಯಯಧನ (ಶ ೋಕಡ 5.12), ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ (ಶ ೋಕಡ 2.90), ವ ೋತ್ನ (ಶ ೋಕಡ 1.62) ಇತಯಾದಿಗಳ 

ಹ ಚ್ಾಳದಿಿಂದಯ ಗಿ ಶ ೋಕಡ ಒಿಂ ದರರ್ುಿ ಅಧಿಕವಯ ಗಿದ . 
ನಕ್ಷ–ೆ2.9: ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿತ್ರಣೆ 

 
ಆಕ ರ: ಹಣಕ ಯಸ ು ಲ ಕ ೆಗಳು 

0.92 1.25

13.42

4.83

10.83

35.06

30.46

3.23

(ಶೆೇಕಡ)

ರಾಜಯದ ಅೇಂಗಗಳು
ಆರ್ಥಾಕ ಸೆೇವೆಗಳು
ಬಡಿ ಿಪಾವತಿಗಳು ಮತುು ಋಣ ಸೆೇವೆಗಳು
ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಸೆೇವೆಗಳು
ಪೇಂಚ್ಣಿ ಮತುು ಇತರ ೆಸಾಮಾನಯ ಸೆೇವೆಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು
ಆರ್ಥಾಕ ಸೆೇವೆಗಳು
ಸ್ಹಾಯಾನುದಾನಗಳು
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2020-21ರಲ್ಲ ಿ, ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾದ ವೃದಿಿ ಯ ದರದಲ್ಲಿ ನ ಇಳಿಕ ಯಿಂದಯ ಗಿ ರಯಒಆಿಂಉ ದ ಶ ೋಕಡಯವಯ ರು 
ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವು ಕುಸಿದಿದ . ಆದಯಗ ಾ, ಸಪರ್ಿವಯ ಗಿ ಹ ೋಳುವುದಯದರ  ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಿೆಿಂತ್ ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾದ ಲ್ಲ ಿ 
`1,796 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ (ಶ ೋಕಡ 1.03) ಹ ಚ್ಾಳವಯ ಗಿದ . ಮಧಾ ಮಯವಧಿ ವಿತ್ತತ ೋಯ ಯೋಜ್ನ ಯ (2019-

23) ಅಿಂದಯ ಜಿ ಗ  (`1,99,240 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವು `23,186 ಕ  ೋಟಿಗ ಳರ್ು ಿ 
ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . 2020-21ರಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾ/ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ದರವು 112.34ಕ ೆ ಏರಿಕ ಯ ಯಗಿದ   
ಮತ್ುತ ಇದು 2016-17 ರಿಿಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿಗ  99ರಷ್ಟಿತ್ ುತ. ಇದರ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ವಯ ಗಿ, ರಯಜ್ಾ ವು 
2004-05ರ ನಿಂತ್ ರ ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗ  ರಯಜ್ಸವ ಕ  ರತ ಯನುು ಕಿಂಡಿತ್ು. 
2.5.2.1 ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
ಪ್ರಸುತ ತ್ ವರ್ಷ ಮತ್ುತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಆದಯಯ ವ ಚ್ಾಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ವಿವಿಧ ಲ ಕೆ 
ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಗಮನಯಹಷ ವಾ ತಯ ಾ ಸಗಳನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.14 ವಿವರಿಸುತ್ತ ದ . 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.14: 2019-20ಕೆೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ವಾತಾಾಸ 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಪ್ರಧ್ಾನ ಲೆಕೆ ಶೀರ್ಷಾಕ ೆ 2019-20 2020-21 
ಏರಿಕ ೆ(+)/ ಇಳಿಕೆ (-) 
ಕೊೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಶೆೀಕಡ 

2075-ಇತ್ರೆ ಸಾಮಾನಾ ಸೆೀವೆಗಳು 123.07 128.18 5.11 

4.15 

2215-ನಿೀರು ಸರಬರಾಜ್ು ಮತ್ುು ನೆೈಮಾಲಾ 1,736.33 1,495.56 (-)240.77 

(-)13.87   

2216-ವಸತಿ 3,223.01 2,076.96 (-)1,146.05 

(-)35.56 

2225-ಪ್ರಿಶಷ್ು ಜಾತಿ, ಪ್ರಿಶಷ್ು ಪ್ಂಗಡ, ಇತ್ರೆ ಹಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳು 
ಮತ್ುು ಅಲಪ ಸಂಖಾಾತ್ರು 

7,167.25 6,292.79 (-)874.46 

(-)12.20 

2236-ಪೌರ್ಷುಕಾಂಶ 1,890.21 1,946.98 56.77 

3.00 

2501-ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ ಕಾಯಾಕರಮ 261.18 335.45 74.27 

(28.44) 

2505-ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ 1,818.52 1,818.21 (-)0.31 

(-)0.02 

2515-ಇತ್ರೆ ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಾಕರಮ 5,179.96 6,970.56 1,790.60 

34.57 

2575-ಇತ್ರೆ ವಿಶೆೀಷ್ ಪ್ರದೆೀಶ ಕಾಯಾಕರಮ 225.81 159.45 (-)66.36  

            (-)29.28   

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ವಸತ್ತ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ವಿಶ ೋರ್ ಪ್ರದ ೋಶಗಳ ಕಯಯಷಕರಮಗಳಡಿಯಲ್ಲ ಿ 
ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾದ ಶ ೋಕಡಯವಯ ರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಯಗಿದದ ರ , ಗಯರಮೋರ್ ಯಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ 

ಗಯರಮೋ ರ್ ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಯಗಿ ವಿಶ ೋರ್ ಕಯಯಷಕರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹ ಚ್ಯಾಯ ತ್ು. 
2.5.2.2 ಉದೆಿೀಶ ಶೀರ್ಷಾಕ ೆಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಗಳು ಒಳಶಿೋಷ್ಟ ಷಕ  ಹಿಂತ್ ದವರ ಗಿನ ವಹವಯ ಟುಗಳನುು ಮಯತ್ ರ ತ  ೋ ರಿಸುತ್ತ ವ . ಆದದರಿಿಂದ, 

ಪ್ಟಿಿ ಮಯಡಲಯ ದ 117 ಉ ದ ದ ೋಶ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳಲ್ಲಿ, 22 ಉ ದ ದ ೋಶ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳಲ್ಲಿ ವಯ ಸತ ವಿಕ ಬ್ಯ ಬುತಗಳ 

ಮೆೋಲ   ಮಯಡಿ ದ ವ ಚ್ಾದ (`100 ಕ  ೋಟಿಗಿಿಂತ್ ಹ ಚ್ುಾ) ಆಯವಾ ಯ ಹಿಂಚಿಕ  ಮತ್ುತ ವ ಚ್ಾದ ವಯ ಾ ಪ್ಪ ತ ಯ 

ನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.15ರಲ್ಲ ಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದ . 
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ಕೊೀಷ್ುಕ-2.15: ಉದೆಿೀಶ ಶೀರ್ಷಾಕೆವಾರು ಆಯವಾಯ ಅನುಮೀದನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚ 
          (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಆಯವಾಯ ವೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಶೆೀಕಡಾವಾರು 
ವೆೀತ್ನಗಳು* 16,532.41 14,783 89.41 

ದ್ಧನಗೂಲ್ಲಗಳು 220.41 192.42 87.30 

ಬಂಡವಾಳ ಆಸಿುಗಳ ರಚ್ನೆಗ ೆಅನುದಾನಗಳು 1,977.42 1,440.98 72.87 

ಗುತಿುಗೆ/ಹೊರಗುತಿುಗೆ 1,035.67 887.35 85.68 

ಸಾಮಾನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು 1,490.71 1,180.93 79.22 

ಇತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 9,583.63 7,877.83 82.20 

ಕಟ್ುಡ ವೆಚ್ಚಗಳು 387.77 365.36 94.22 

ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೆೀತ್ನಗಳು 5,384.72 4,883.45 90.69 

ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಅನುದಾನ 3,546.73 3,299.23 93.02 

ಸಹಾಯಧನ 18,689.23 18,431.82 98.62 

ವಿದಾಾರ್ಥಾವೆೀತ್ನಗಳು ಮತ್ುು ಪೊರೀತಾಾಹಕಗಳು 554.82 519.27 93.59 

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 819.65 814.31 99.35 

ಭಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1,496.54 1,608.85 107.50 

ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 367.57 374.61 101.92 

ನಿವಾಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು 3,545.48 3,340.37 94.21 

ಸರಕುಗಳು ಮತ್ುು ಸರಬರಾಜ್ು 492.86 298.99 60.66 

ಪಂಚ್ಣಿ ಮತ್ುು ನಿವೃತಿು ಸೌಲಭ್ಾಗಳು  19,235.38 19,216.38 99.90 

 ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
* ಉದ  ದೋಶ ಶಿೋ ಷ್ಟಷ ಕ   ಕ   ರೋಢ ೋ ಕ ೃತ್ ಸ ಿಂಬಳಗಳ ು ಅಧಿಕ ಯರಿಗಳ ವ ೋತ್ ನ, ಸಿ ಬಬಿಂದಿ ವ ೋತ್ ನ, ಮ ಧಾಿಂತ್ ರ ಪ್ರಿಹ ಯರ, ತ್ುಟಿಿಭತ ಾ, 
ಇತ್ರ ಭತ ಾಗ ಳು, ವ ೈ ದಾಕಿೋ ಯ ಭತ ಾ ಮ ತ್ುತ ವ ೈದಾಕಿೋ ಯ ವ ಚ್ಾಗಳ ಮ ರುಪ ಯವತ್ತ ಯನ ುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿರುತ್ತದ . 

ಒಟ ುಿ `2,65,220.73 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಆಯವಾ ಯ ಅವಕಯಶ ದ ಲ್ಲಿ 2020-21ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉ ದ ದ ೋಶ 

ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವಯ ಸತ ವಿಕ ವ ಚ್ಾವು `2,42,694.49 ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿವ   (ಶ ೋಕಡ 91.52). ಮೆೋಲ   
ತ್ತಳಿಸಿದ 22 ಉ ದ ದ ೋಶ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಉ ದ ದ ೋಶ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳು ತ್ಮೂ ಆಯವಾ ಯ ಹಿಂಚಿಕ ಯನು ು 
ಮೋರಿದದ ರ , 12 ಉ ದ ದ ೋಶ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳು ತ್ಮೂ ಹಿಂಚಿಕ ಯ 80ರಿಿಂದ 90 ಪ್ರತ್ತಶತ್ಕಿೆಿಂತ್ ಹ ಚಿಾನ ದನು ು 
ಬಳಸಿಕ  ಿಂ ಡಿವ . ಉ ಳಿದ ಮ ರು ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳು-ಸಯಮ ಗಿರಗಳು ಮತ್ುತ ಸರಬರಯಜ್ುಗಳು, ಬಿಂಡವಯಳ 

ಆಸಿತ ಗಳ ರಚ್ನ ಗ  ಅನುದಯನ ಮತ್ುತ ಸಯಮಯನಾ ವ ಚ್ಾಗಳು ಶ ೋಕಡ 61 ಮತ್ುತ ಶ ೋಕಡ 79ರ ನಡ ು ವ  
ಬಳಸಿಕ  ಿಂ ಡಿವ . 
2.5.2.3 ಬದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬಹುಪಯಲ ು ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾಗಳು ಸಿಂಬಳ, ಬಡಿಿಪಯ ವತ್ತ, ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ, ಸಹಯಯಧನ ಇತಯಾ ದಿಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ 

ಬದಿ ವ ಚ್ಾಗಳ ಸವರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ದ . ಇವುಗಳ ಜ  ತ ಗ , ಸಯಮಯಜಿಕ ಭದರತಯ ಯೋಜ್ನ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ 
ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ಗಳು, ಸಕಯಷರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನ ಗಳ ಅಡಿಯ ಲ್ಲಿ ಉಿಂಟ್ ಯಗುವ ಸಹಯಯಧನಗಳು, 
ಅನುದಯನಗಳಿಂತ್ ಹ ಇತ್ರ ಕ ಲವು ಬ್ಯ ಬುತ ಗ ಳ ವ ಚ್ಾಗಳು ಸಹಯಯ ಮತ್ುತ ಹಣ ಕಯಸಿನ ನ ರವು, 
ಆಡಳಿತಯ ತ್ೂಕ ವ ಚ್ಾಗಳು, ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಹಿಂಚಿಕ  ಇತಯಾ ದಿಗಳನುು ಮಧಾ ಿಂತ್ ರ ವಿತ್ತತ ೋಯ ಯೋಜ್ನ -
2020-24ರಿಂತ  ಬದಿ ವ ಚ್ಾ ವ ಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರವರ ಗಿನ 

ಅವಧಿಯನು ು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುವ ಈ ಘಟಕಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾವನ ು ು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.16 ಮತ್ುತ ನಕ್ಷ-ೆ2.10ರಲ್ಲಿ 
ಚಿತ್ತರಸಲಯ ಗಿದ . ಬದಿ ವ ಚ್ಾದಲ್ಲಿ ನ ಏರುಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯು ವ ಚ್ಾಗಳಿಗ  ಆದಾತ   ನಿೋಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ು ತ 
ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಷಕ ಮ ಲ ಸೌಕಯಷಗಳ ಬ್ ಳ  ಯುತ್ತತ ರುವ ಅಗತ್ಾ ಗಳನುು ಪ್ ರ ೈಸಲು 
ಬಿಂಡವಯಳ ಹ ಡಿಕ ಗಳನುು ಹ ಚಿಾ ಸುವಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಕುಶಲತ  ಯ ಮೆೋಲ   ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಬಿೋರುತ್ತ ದ . 
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ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನ ಇಳಿಕ  ಮತ್ುತ ಬದಿ ವ ಚ್ಾಗಳ ಏರಿಕ ಯಿಂ ದಯ ಗಿ, ಹಣಕಯಸು ಜ್ವಯಬ್ಯದ ರಿ ಮತ್ುತ ಆಯವಾ ಯ 

ನಿವಷಹರ್ ಯ ಪ್ರಮತ್ತಗಳನುು ಅ ನ ುಸರಿಸಲು ಕರ್ಿವಯಗುತ್ತ ದ  ಎಿಂ ದು ಆರ್ಥಷಕ ನಿವಷ ಹರ್ ಯ ಸಮತ್ತಯು 
ಗಮನಿಸಿದ . ಆದದರಿಿಂ ದ ಯೋಜ್ನ ಗಳನುು ತ್ಕ ಷಬದಿ ಗ  ಳಿಸಲು, ಪ್ುನರರಚಿಸಲು, ಕ ಲವು ಇಲಯಖ ಗ ಳನು ು 
ವಿಲ್ಲೋನಗ  ಳಿಸಲು ಮತ್ುತ ವಿವಿಧ ಇಲಯಖ ಗಳಯದಾ ಿಂತ್ ಕ ಲವು ಅನಗತ್ಾ ಹುದ ದಗಳನುು ರದುದ ಗ  ಳಿಸಲ ು 
ಅದು ಸ ಚಿಸಿತ್ು. 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.16: ಬದಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಂಗಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ವೆೀತ್ನಗಳು  9,790 10,546 13,315 14,561 14,783 

ಪಆರ್ಐಗಳ ವೆೀತ್ನಗಳು (ಅನುದಾನಗಳು) 11,918 12,412 14,709 16,960 17,250 

ಬಡಿಿ ಪಾವತಿಗಳು# 12,850 14,973 16,614 19,903 23,433 

ಪಂಚ್ಣಿಗಳು 11,295 11,684 15,109 18,404 18,936 

ಸಹಾಯಧನಗಳು@ 14,387 14,148 15,400 17,534 18,432 

ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸು ನೆರವು 13,163 11,812 24,888 19,023 18,312 

ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕ*ೆ 23,466 25,131 26,720 27,514 26,537 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭ್ದರತೆ ಪಂಚ್ಣಿ 2,503 4,055 5,460 7,243 7,603 

ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ವೆಚ್ಚಗಳು 1,966 2,404 2,136 2,467 2,610 

ದ್ಧನಗೂಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ಗುತಿುಗೆ/ಹೂೆರಗುತಿುಗ ೆ - 567 714 923 1,080 

ಒಟ್ುು 1,01,338 1,07,732 1,35,065 1,44,532 1,48,978 

ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಶೆೀಕಡಾವಾರಾಗಿ 
ವೆೀತ್ನಗಳು  7.35 7.17 8.07 8.30 9.43 

ಪಆರ್ಐಗಳ ವೆೀತ್ನಗಳು (ಅನುದಾನಗಳು) 8.95 8.44 8.92 9.67 11.01 

ಬಡಿಿ ಪಾವತಿಗಳು# 9.65 10.18 10.07 11.34 14.95 

ಪಂಚ್ಣಿಗಳು 8.48 7.95 9.16 10.49 12.08 

ಸಹಾಯಧನಗಳು@ 10.80 9.62 9.33 9.99 11.76 

ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸು ನೆರವು 9.88 8.04 15.08 10.84 11.68 

ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕ*ೆ 17.61 17.10 16.20 15.68 16.93 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭ್ದರತೆ ಪಂಚ್ಣಿ 1.88 2.76 3.31 4.13 4.85 

ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ವೆಚ್ಚಗಳು 1.47 1.64 1.29 1.41 1.67 

ದ್ಧನಗೂಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ಗುತಿುಗೆ/ಹೂೆರಗುತಿುಗ ೆ - 0.39 0.43 0.53 0.69 

ಒಟ್ುು 76.07 73.29 81.86 82.38 95.05 

ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದ ಶೆೀಕಡಾವಾರಾಗಿ 
ವೆೀತ್ನಗಳು  7.42 7.40 8.10 8.36 8.40 

ಪಆರ್ಐಗಳ ವೆೀತ್ನಗಳು (ಅನುದಾನಗಳು) 9.03 8.71 8.96 9.73 9.80 

ಬಡಿಿ ಪಾವತಿಗಳು# 9.74 10.51 10.11 11.42 13.31 

ಪಂಚ್ಣಗಳು 8.56 8.20 9.20 10.56 10.76 

ಸಹಾಯಧನಗಳು@ 10.91 9.93 9.37 10.06 10.47 

ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸು ನೆರವು 9.98 8.29 15.15 10.92 10.40 

ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕ*ೆ 17.79 17.64 16.26 15.79 15.07 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭ್ದರತೆ ಪಂಚ್ಣಿ 1.90 2.84 3.32 4.16 4.32 

ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ವೆಚ್ಚಗಳು 1.49 1.69 1.30 1.41 1.48 

ದ್ಧನಗೂಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ಗುತಿುಗೆ/ಹೂೆರಗುತಿುಗ ೆ - 0.40 0.43 0.53 0.61 

ವೆೀತ್ನಗಳು  76.82 75.61 82.20 82.94 84.62 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
# ಆಯವಾಯ ಹ   ರಗಿನ ಸ ಯಲಗ ಳ ಮೆೋ ಲ್ಲನ ಬಡಿಯಿನ ುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿ ರುತ್ತ ದ . 
@ ಹ ಣಕ ಯಸಿನ ಸ ಹ ಯಯದ ರ ಪ್ದ ಲ್ಲಿ ಸ ಹ ಯಯಧನ ಗಳ ನ ುು ಹ   ರತ್ುಪ್ಡಿಸ ು ತ್ತದ  

 * ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ ರಯಜಚಗ ಳ ಸ ಿಂಬಳ ೋ ತ್ ರ ಬ್ಯಬುತಗ ಳ ು ಮ ತ್ುತ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ ರ ಯಜಚ ಮ ತ್ುತ ನ ಗರ ಸ ಿಳಿ ೋ ಯ ಸ ಿಂಸ  ಿಗಳಿಗ  ಸ ಿಂಬಿಂಧಿಸಿ ದ 

ಇತ್ರ ವ ಚ್ಾಗಳ ಬ್ ಯಬುತಗಳ ನ ುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿದ . 
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ನಕ್ಷೆ-2.10: ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಿ ವೆಚ್ಚದ ಪಾಲು 

 ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಮೆೋಲ್ಲ ನವುಗಳಿಿಂದ ನ  ೋ ಡಬಹು ದಯ ದಿಂತ , 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಿ ವ ಚ್ಾವು 
ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾದ ಶ ೋಕಡ 75ರಿಿಂದ ಶ ೋಕಡ 85ರ ನಡುವ  ಇದಿದತ್ ು. 2016-೧೭ರಿಿಂದ ೨೦೨೦-21ರಲ್ಲ ಿ 
ಬದಿ ವಲಿ ದ ವ ಚ್ಾವು ಶ ೋಕಡ 15 ಮತ್ುತ 25ರ ನಡುವ  ಇತ್ುತ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಮತ್ುತ 
ಆರ್ಥಷಕ ಸ ೋವ ಗಳಿಗ  ಲಭಾ ವಿರುವ ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವು ಶ ೋಕಡ 16 ಮತ್ುತ ಒಟ ುಿ ವ ಚ್ಾದ ಶ ೋಕಡ 13ರಷ್ಟಿತ್ುತ. 
2.5.2.4 ವೆೀತ್ನಗಳು ಮತ್ುು ಮಜ್ೂರಿಗಳು 
ವ ೋತ್ನದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾವು 2016-17ರಲ್ಲಿ ದದ `21,708 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `32,033 

ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿಕ ಯಯಗಿದ  . ಹ ಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ಶ ೋಕಡ ಎರಡರರ್ುಿ ಅಧಿಕವಯ ಗಿದ . ಇದ ು 
ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ ರಯಜಚಗಳ ಸಿಂಬಳವನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುತ್ತ ದ . ಆದರ  ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿ ಗಳಿಗ  
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಿಂಬಳಗಳ ನುು ಒ ಳಗ  ಿಂಡಿಲ ಿ. ಹೋಗಯ ಗಿ ಸಿಂಬಳದ ವ ಚ್ಾವನುು ಕಡಿಮೆ ಹ ೋಳಿದಿಂತ ಯಗಿದ  . 
ಇದು 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾದ ಶ ೋಕಡ 18ರಷ್ಟಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ, ದ ೈನಿಂದಿನ ವ ೋತ್ನ ಮತ್ುತ 
ಗುತ್ತತ ಗ /ಹ  ರಗುತ್ತತ ಗ  ನೌಕರರ ಮೆ ೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾವು ̀ 1,079.77 ಕ  ೋಟಿ ಯಷ್ಟಿತ್ುತ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ ಷಕಿ ೆಿಂತ್ 

`157.14 ಕ  ೋಟಿಯರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 
ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಬಿಡುಗಡ  ಮಯಡಲಯ ದ ನಿಧಿಗಳು ಅನುದಯನದ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ರುತ್ತ ವ  ಮತ್ುತ 
ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಗಳು ಒಳಶಿೋಷ್ಟ ಷಕ  ವ ಚ್ಾವನು ು ಮಯತ್ ರ ತ  ೋ ರಿಸುವುದರಿಿಂದ ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂ ಸ ಿಗಳ 

ಸಿಂಬಳವನು ು ಪ್ರತ ಾೋ ಕವಯಗಿ ಕಯಣಿ ಸಲಯ ಗುವುದಿಲ ಿ ಎಿಂ ದು ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ  ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 

2021). ನಿಗಷಮನ ಸಮಯಲ   ೋ ಚ್ನ ಯಲ್ಲಿ (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021), 2022-23ರ ಹಣ ಕಯಸು ವರ್ಷ ದಿಿಂದ 

ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳ ವ ೋತ್ನ ವ ಚ್ಾವನುು ತ  ೋ ರಿಸಲು ಕರ ಮ ತ ಗ ದುಕ  ಳುಲ ಯಗುವುದು ಎಿಂ ದು 
ಹ ೋಳಿದ .  
2.5.2.5 ಪಂಚ್ಣಿಗಳು 
2020-21ರಲ್ಲ ಿ ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾವು `18,936 ಕ  ೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ುತ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಿೆಿಂತ್ ವ ಚ್ಾದಲ್ಲಿ 
`532 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಅಲಪ ಹ ಚ್ಾಳವಯ ಗಿದ . 
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• ಹೊಸ ಪಂಚ್ಣಿ ವಾವಸೆೆ 
01 ಏಪ್ಪರಲ್ 2006ರಿಂದು ಅಥವಯ ನಿಂತ್ ರ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರಿ ಸ ೋವ ಗ  ಸ ೋರಿದ ಎಲಯ ಿ ಉ ದ  ಾ ೋಗಿಗಳಿಗ  
ನಿಧ್ಯ ಷರಿತ್ ವಿಂತ್ತಗ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೋಜ್ನ  (ಎನ ಚಪ್ಪಎಸಚ) ಎಿಂ ಬ ಹ ಸರಿನ ಹ  ಸ ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ 

ಯೋಜ್ನ ಯನ ುು ಜಯರಿಗ  ಳಿಸ ಲಯ ಗಿದುದ 01 ಏಪ್ಪರಲ್ 2010ರಿಿಂದ ಸಿಂಪ್ ಣ ಷವಯ ಗಿ ಕಯಯಷ 

ನಿವಷಹಸುತ್ತತ ದ . ಯೋಜ್ನ ಯ ನು ು ಕಯಯಷಗತ್ಗ  ಳಿಸಲು ಖಜಯನ  ನಿದ ೋಷಶನಯಲ ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸಲಯ ದ 

ಎನ ಚಪ್ಪಎಸಚ ಕ  ೋಶವನುು ರಚಿಸ ಲಯ ಗಿದ . ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಿಂತ್ ರಣ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಪಯ ರಧಿಕಯರ (ಪ್ಪಎಫಚಆರ್ಚಡಿಎ) ವಿನಯಾ ಸಗ  ಳಿಸಿದ ಎನ ಚಪ್ಪಎಸ ಶ ೈಲ್ಲಯನುು ಅಳವಡಿ ಸಿಕ  ಿಂ ಡಿದ  ಮತ್ುತ 
ಎನ ಚಪ್ಪಎಸಚಗಯಗಿ ರಯಷ್ಟ ರೋಯ ಭಧರತ ಗಳ ನಯಾ ಸ ನಿಯಮತ್ (ಎನ ಚಎಸಚಡಿಎಚಲ್) ಸಿಂಸ ಿಯನುು ಕ ೋಿಂ ದರ 
ದಯ ಖಲ  ಸಿಂರಕ್ಷರ್ ಯ ಏಜ ನಿಿ ಯಯಗಿ ನ ೋಮಸಿದ . ಆಕಿಿ ಸಚ ಬ್ಯಾ ಿಂ ಕಚ ನಿಧಿಗಳ ಕಯಯಯಷಚ್ರರ್  ಯ ಉ ಸುತ ವಯ ರಿ 

ಟರಸಿಿ ಬ್ಯಾ ಿಂಕ ಆಗಿದ . 
ಖಜಯನ ಗಳ ಆಯುಕತ ರು ಒ ದಗಿಸಿ ದ (ಆಗಸಿ 2021) ಯೋಜ್ನ  ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರ ಮತ್ುತ ನೌಕರರು 
ನಿೋಡಿದ ವಿಂತ್ತಗ ಗಳ ವಿವರಗಳನು ು ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ : 
• ಸಕಯಷರಿ ವಲಯ ಮತ್ುತ ಸಯವಯ ತ್ತ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳ ವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಯಯಿಂ ನಿವೃತ್ತತ ಖಯತ  ಸಿಂಖ ಾ 

(ಪ್ಪಆರ್ಚಎಎನ ಚ) ಪ್ಡ ದಿರುವ ನೌಕರರ ಸಿಂಖ ಾ ಯು ಕರಮವಯ ಗಿ 2,42,819 ಮತ್ುತ 30,036 ಆಗಿದ . 
• 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 'ಹ  ಸ ವಿಂತ್ತಗ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೋಜ್ನ ಗಳು–ಸ ೋವ ಯಲ್ಲಿ ದಯ ದ ಗ ನಿವೃತ್ತತ 

ಹ  ಿಂ ದಿದ/ಮರಣ ಹ  ಿಂ ದಿದ ವಾ ಕಿತಗಳು/ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗ  ಸೌಲ ಭಾ ದ ವಿಸತ ರರ್  (2071-01-104-2-
07)’ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯಡಿ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿ ಧಿಯ ಿಂದ `2.53 ಕ  ೋಟಿ ಪಯ ವತ್ತಸಲಯಗಿದ  ಮತ್ುತ ಹ  ಸ ನಿಗದಿತ್ 

ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೋಜ್ನ ಯಡಿ ಸ ೋರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
• 2020-21ರಲ್ಲಿ, ನೌಕರರ ಕ  ಡುಗ  (ನಿಗದಿತ್ ಮತ್ುತ ಹಳ  ಯ ಬ್ಯಕಿ14) `1,036.79 ಕ  ೋಟಿಗಳು 

ಮತ್ುತ ಸಕಯಷರದ ಕ  ಡುಗ  `1,486.60 ಕ  ೋಟಿಗ ಳು ಆಗಿದಿದ ತ್ು. ಸಕಯಷರದ ವಿಂತ್ತಗ ಯು ಏಪ್ಪರಲ್ 

2019 ರಿಿಂದ ಶ ೋಕಡ 10 ರಿಿಂದ ಶ ೋಕಡ 14ಕ ೆ ಏರಿಸಿದುದರಿಿಂದ ಪಯ ವತ್ತಸಿದ `3.08 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು 
ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿದ . 

• 2020-21ರಲ್ಲಿ, ನಿಧಷರಿತ್ ವಿಂತ್ತಗ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೋಜ್ನ ಗ  ಒಟುಿ ವಿಂತ್ತಗ ಯು `2,474.60 

ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿದದ ವು. ಸಕಯಷರವು `2,474.60 ಕ  ೋಟಿಗಳ ವ ಿಂತ್ತ ಗ ಗ  ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ `2,442.53 

ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಸಯವಷ ಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆ ದ ಪ್ರಧ್ಯ ನ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ  8342-117- ನಿಧಷರಿತ್ ವಿಂತ್ತಗ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ 

ಯೋಜ್ನ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಗಯಷಯಸಿದ . 
2020-21ರಲ್ಲಿ ಎನ ಚಪ್ಪಎಸ ಕ  ೋಶದಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಮಯಹತ್ತಯಿಂತ  ಎನ ಚಎಸಚಡಿಎಚಲ್ ಗ  ವಗಯಷಯಸಲಯ ದ 

ಮೊತ್ತ ವು `2,343.12 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಆಗಿದುದ, ಮಹಯಲ ೋ ಖಯ ಪಯಲರ ದಯ ಖಲ ಗಳ ಪ್ರಕಯರ ಮೊತ್ತ ವು 
`2,480.22 ಕ  ೋಟಿಗಳಿದುದ, ಸಕಯಷರಿ ಆದ ೋಶದಲ್ಲಿ (ಮೆೋ 2017) ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುವ ಸ ಚ್ನ ಗಳ ಪ್ರಕಯರ 

`137.10 ಕ  ೋಟಿಗಳ ವಾ ತಯಾ ಸವನುು ಸಮನವಯ ಗ  ಳಿಸಬ್ ೋಕಯಗಿದ . 
ಎನ ಚಎಸಚಡಿಎಲ್ಚಗ  ವಗಯಷಯಸಲಯ ದ ಮೊತ್ತ ದಲಿ್ಲನ ವಾ ತಯ ಾ ಸವನುು ಸಮನವಯಗ  ಳಿಸಲು ಕರಮ ತ ಗ ದು 
ಕ  ಳುಲ ಯಗುವುದು ಎಿಂ ದು ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021) ಉತ್ತ ರಿಸಿದ . 
2.5.2.6 ಬಡಿಿ ಪಾವತಿಗಳು 
ಬಡಿಿ ಪಯ ವತ್ತಗಳು 2016-17ರಲ್ಲಿ ನ `12,850 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `23,433 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  
ಏರಿ `10,583 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ (ಶ ೋಕಡ 82) ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 2019-20ಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ , ಬಡಿಿ ಪಯ ವತ್ತಯ ು 

 
14 ಉದ   ಾ ೋ ಗಿ ತ್ನು ಸ  ೋವ ಗ  ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿ ದ ದಿನ ಯಿಂಕ ದಿಿಂದ ಯೋಜ್ನ  ಯ ಅ ನ ುಷ್ಯಾ ನ ದ ದಿನ ಯಿಂಕ ದವರ ಗ  ನಿ ೋ ಡಬ್ ೋ ಕ ಯದ 

ಕ   ಡುಗ ಯನು ು ಉಲ ೋಿ ಖಿಸ ುತ್ತದ . 
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ಶ ೋಕಡ 17.74ರರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ ನ ಬಡಿಿ ಪಯ ವತ್ತಗಳು ಆಿಂತ್ರಿಕ ಸಯಲ ದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿ 
(`18,627 ಕ  ೋಟಿಗಳು), ಸಣ ು ಉ ಳಿತಯಯ, ಭವಿರ್ಾ ನಿಧಿ ಇತಯಾ ದಿಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿ, (`2,714 

ಕ  ೋಟಿಗಳು), ಕ ೋಿಂ ದರ ಸಕಯಷರ ದಿಿಂದ ಸಯಲ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿ (`532 ಕ  ೋಟಿಗಳು), ಆಯವಾ ಯ 

ಹ  ರಗಿನ ಸಯಲ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿ (`1,512 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಬ್ಯಧಾ ತ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ 

ಬಡಿಿ ಗಳನುು (`2 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿತ್ುತ. 
ಆಿಂತ್ರಿಕ ಸಯಲ ದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿಯು 2019-20ರಲ್ಲಿ ನ `15,085 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ 
`18,627 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಶ ೋಕಡ 23ರರ್ುಿ ಏರಿಕ ಯಯಗಿದ  . ಈ ಏ ರಿಕ ಯು ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ 

ಬಡಿಿ ಪಯ ವತ್ತಯ `3,795 ಕ  ೋಟಿಗಳ (ಶ ೋಕಡ 29) ಹ ಚ್ಾಳದಿಿಂದಯ ಗಿದ . ಸಣ ು ಉ ಳಿತಯಯ, ಭವಿರ್ಾ ನಿಧಿ 

ಇತಯಾ ದಿಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿಯು 2019-20ರಲ್ಲಿ ದದ `2,747 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `2,714 

ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಇಳಿದಿದುದ ಮುಖಾವ ಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ಭವಿರ್ಾ ನಿಧಿಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿ ಕಡಿಮೆಯಯದ (ಶ ೋಕಡ 6) 

ಕಯರಣ `33 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . 
2.5.2.7 ಸಹಾಯಧನಗಳು 
2020-21ರಲ್ಲಿ ಸಹಯಯಧನಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾದಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಾಳವಯಗಿದ  ಎಿಂ ಬುದನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.17ರಲ್ಲಿ 
ನಿೋಡಲಯ ದ ವಿವರಗಳಿಿಂದ ನ  ೋ ಡಬಹುದಯಗಿದ . ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಶತಯ ಿಂಶವಯ ಗಿ ಸಹಯಯ ಧನಗಳು 
2019-20ರಲ್ಲಿ ದದ ಶ ೋಕಡ 10 ರಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ 12ಕ ೆ ಏರಿದುದ, ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾದ ಶತಯಿಂಶವಯ ಗಿ 

ಶ ೋಕಡ 10ರಲ್ಲಿ ಯೋ ಉ ಳಿದಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.17: 2016-17ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ವೆಚ್ಚ 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಸಹಾಯಧನಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

14,387 14,148 15,400 17,534 18,432 

ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಶತಾಂಶವಾಗಿ 
ಸಹಾಯಧನಗಳು 

10.80 9.62 9.33 9.99 11.76 

ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಶತಾಂಶವಾಗಿ 
ಸಹಾಯಧನಗಳು 

10.91 9.93 9.37 10.06 10.47 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ನಯಲ ುೆ ದ  ಡಿ ಸಹಯಯಧನ ಘಟಕಗಳ  ಿಂದರ  ರ ೈತ್ರಿಗ  ಕೃಷ್ಟ ಪ್ಿಂಪ ಿ ಟಚಗಳ ಬಳಕ ಗ  ಉ ಚಿತ್ ವಿದುಾ ತಚ 
ಪ್ ರ ೈಕ ಗಯಗಿ ಒದಗಿಸಲಯ ದ ವಿದುಾ ತಚ ಸಹಯಯಧನ, ಆಹಯರ ಸಹಯಯಧನ, ಬ್ ಳ  ಸಯಲ ಮತ್ುತ ಸಯರಿಗ ಗ  
ಬಡಿಿ ಸಹಯಯಧನ. ಕಳ  ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿವರಗಳ ನುು ಅನುಬಂಧ-2.3ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ  ಮತ್ುತ 
2020-21ರ ವಿವರಗಳ ನುು ನಕ್ಷೆ-2.11ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
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ನಕ್ಷೆ-2.11: 2020-21ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

• ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು, ಪೊರೀತಾಾಹ ಇತಾಾದ್ಧಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ. 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಒದಗಿಸುವ ಸಹಯಯಧನಗಳ  ಿಂದರ  ಎರಡು ವಿಧಗಳಯಗಿರಬಹುದು. ನ ೋರ15 ಮತ್ು ತ 
ಪ್ರ  ೋಕ್ಷ ಸಹಯಯಧನ. ನ ೋರ ಸಹಯಯಧನ ಎಿಂ ದರ  ರಯಜ್ಾ ವು ಸಹಯಯಧನ ಸವರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ವ ಚ್ಾವನು ು 
ಸಪರ್ಿವಯ ಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ುತ ಪ್ರ  ೋಕ್ಷ ಸಹಯಯಧನವು ಸಕಯಷರದ ಕ ಲವು ಯೋಜ್ ನ ಗಳಿ ಗ  
ಅನುದಯನವನು ು ಒದಗಿಸುವುದ ು. ಈ ಸಹಯಯ ಧ ನಗಳು ಅಪ್ರತ್ಾ ಕ್ಷ ರಿೋತ್ತಯ ಅಥವಯ ತ ರಿಗ  
ರಿಯಯಯ ತ್ತಗಳ ಸವರ ಪ್ವನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಬಹುದು. 
ಹಣ ಕಯಸಿನ ನ ರವಿನ ರ ಪ್ದ ಈ ಸಹಯಯಧನಗಳು 2016-17ರಲ್ಲಿ ನ `3,714 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-

21ರಲ್ಲ ಿ `3,188 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಇಳಿದಿದ . ಅವು ಮುಖಾವ ಯಗಿ ಬಿೋಜ್ಗಳ ಪ್ ರ ೈಕ ಗ  ಹಣ ಕಯಸಿನ ನ ರವು, 
ನ ೋಕಯರರ ಪಯ ಾ ಕ ೋಜ, ಆಶರಯ ಯೋಜ್ನ , ಸ ಕ್ಷಮ/ಹನಿ ನಿೋರಯ ವರಿ, ಕನಿರ್ಾ ನ ಲದ ಬ್ ಲ  ಯೋಜ್ನ , 
ದುಬಷಲ ವಗಷದವರಿಗ  ವಸತ್ತ, ಗಯರಮೋ ಣ ಭ ರಹತ್ರಿಗ  ಮನ  ನಿವ ೋಶನ ಇತಯಾ ದಿಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿವ . 
2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರವ ರ ಗಿನ ಈ ಸಹಯಯಧನಗಳ ನುು ಅನುಬಂಧ-2.4ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
ಆರ್ಥಷಕ ಸಹಯಯದ ರ ಪ್ದ ಲ್ಲಿ ರುವ ಸಹಯಯ ಧನಗಳನುು ಗಣ ನ ಗ  ತ ಗ ದುಕ  ಿಂ ಡರ , ಅವುಗಳ 

ವಯ ಸತ ವವಯ ದ ವ ಚ್ಾವು `21,620 ಕ  ೋಟಿಗಳಷ್ಯ ಿಗುತ್ತ ದ . ಇದು ವಯ ಸತ ವವಯಗಿ ತ  ೋರಿಸಿರುವುದಕಿೆಿಂತ್ 

`3,188 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಹ ಚ್ಯಾಗುತ್ತದ . 
ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ಹಣ ಕಯಸಿನ ನ ರವು ಸ ಹಯಯ ಧನವಯ ಗಿ ಪ್ರ ತ್ತಫಲ್ಲಸದಿದದ ರ  ಅದು ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾದ 

ಭಯಗವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ದು ಹ ೋಳಿದ . (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021). 

2.5.2.8 ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ ೆಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು 
2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿ ಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಸಿಂಸ ಿ ಗಳಿಗ  ಅನುದಯನದ 

ಮ ಲಕ ಒದಗಿಸಲಯ ದ ಸಹಯಯದ ಪ್ರಮಯಣ ವನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.18 ಮತ್ುತ ಕೊೀಷ್ುಕ-2.19ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸುತ ತ್ಪ್ಡಿಸಲಯ ಗಿದ . 
 

 
15 ಸ ಕ ಯಷ ರದ ಕ  ಲವು ಯೋಜ್ನ  ಗಳಿ ಗ  ಸ ಹ ಯಯಧನ ಅ ಥವಯ ಬಡಿ ಿರಿಯ ಯಯತ್ತ ಯ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ವ ಚ್ಾವನು ು ಒದಗಿಸುವ ು ದ ು 

ನ  ೋರ ಸ ಹ ಯಯಧನ ವಯಗಿದ . ಈ ಸ ಹ ಯ ಯಧನಗ ಳು ಹ  ಚ್ುಾವರಿ ಬ್ ಿಂಬಲದ ಶ ಯಶವ ತ್ ಮ  ಲವ ಯಗುವುದಿಲ ಿ ಮ ತ್ುತ ಆ ಮ  ಲಕ 
ಸ ುಧ್ಯರರ್ ಗಳನ ುು ಕ  ೈಗ  ಳುು ವು ದರಿಿಂದ ಈ ವಲಯಗಳ ನ ುು ತ್ಡ ಯು ವಲ್ಲಿ ಸ ವಯ ಲು ಇದ  ಎಿಂದು ಒ ತ್ತತ ಹ  ೋಳ ಲಯಯತ್ ು.  

9,139

2,324

2,774
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1529
450 985 ಇೇಂಧನ

ಆಹಾರ ಮತುು ಸ್ರಬರಾಜು

ಕೃಷಿ ಮತುು ಸ್ೇಂಬೇಂಧಿತ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು

ಸ್ಹಕಾರಿ

ಸಾರಿಗೆ

ವಸ್ತಿ

ಇತರೆ
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ಕೊೀಷ್ುಕ-2.18: ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ ೆಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಸಂಸೆೆಯ ಹೆಸರು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 
ಸಂಸೆೆಗಳು 

29,697.94 31,054.63 35,897.61 38,049.61 38,106.18 

ನಗರ ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳು 5,685.58 6,489.76 5,425.31 6,424.72 5,681.04 

ಒಟ್ುು  35,383.52 37,544.39 41,322.92 44,474.33 43,787.22 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಹನ  ುಿಂದನ ಯ ಹಣ ಕಯಸು ಆ ಯೋಗದ ಶಿಫಯ ರಸುಗಳ ಮುಿಂದುವರಿದ ಭಯಗವಯ ಗಿ, ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ 
ರಯಜಚ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಮ ರು ವಿಭಿನು ಕಯಯ ಷಕರಮ ಒ ಳ ಶಿೋ ಷ್ಟ ಷಕ ಗಳಯದ 196, 197 ಮತ್ುತ 198ರ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಯನವನುು ಬಿಡ ುಗಡ  ಮಯಡಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ ರಯಜಚ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಸಹಯಯವು 
2016-17ರಲ್ಲ ಿ `29,697.94 ಕ  ೋಟಿಗಳಿದುದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `38,106.18 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿಕ ಯಯಗಿದ  . 
2016-17ರಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ನಿೋಡಲಯ ದ ನ ರವು ₹5,685.58 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-

21ರಲ್ಲಿ ₹5,681.04 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಇಳಿಕ ಯಯಗಿದ  . 
2020-21ರ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತಚ ರಯಜಚ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ವಗಯಷವರ್ ಯಯದ ಒಟ ು ಿ`38,106 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಪ ೈಕಿ, 
`17,250 ಕ  ೋಟಿ (ಶ ೋಕಡ 45) ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಕಯಯಷಗಳಯ ದ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿೋರು ಸರಬರಯಜ್ು ಮತ್ುತ 
ನ ೈಮಷಲಾ, ವಸತ್ತ, ಆರ  ೋಗಾ ಮತ್ುತ ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಯಾ ಣ ಇತಯಾ ದಿಗಳನುು ಪ್ಿಂಚ್ಯಯ ತಚ ರಯಜಚ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  
ವಹಸಿರುವುದರಿಿಂದ ಆ ಇಲಯಖ ಗಳ ವ ೋತ್ನಕಯೆಗಿ ವ ಚ್ಾವಯಗಿತ್ುತ. ಇದು ಜಿ ಲಯ ಿ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ (`160.85 

ಕ  ೋಟಿಗಳು), ಗಯರಮ ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ (`2,734.45 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಮತ್ುತ ತಯ ಲ ಿ ಕು ಪ್ಿಂಚ್ಯಯತ್ೆ ಳಿಗ  
(`321.70 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಬಿಡುಗಡ ಯಯದ `3,217.00 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಹದಿನ ೈದನ ಯ ಹಣ ಕ ಯಸು 
ಆಯೋಗದ ಅನುದಯನವ ನ ು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿದ . 
ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ನಿೋಡಲಯ ದ ನ ರವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಿೆಿಂತ್ ₹743.68 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ು ಿ 
ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದುದ, ಇದರಲ್ಲಿ ವ ೋತ್ ನದ ಅಿಂಶವೂ ಸ ೋರಿದ . ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿ ಗಳಿಗ  ನಿೋಡಿದ 

`5,681.04 ಕ  ೋಟಿಗಳ ನ ರವಿನ ಲ್ಲಿ, `636.04 ಕ  ೋಟಿಗಳು (ಶ ೋಕಡ 11) ಬಿಂಡವಯಳ ಆಸಿತ ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗ  
ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . ಇದು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರಕ ೆ ಬಿಡುಗಡ ಯಯದ ಹದಿ ನ ೈದನ ಯ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋ ಗದ 

ಅನುದಯನವನು ು (`1,409.50 ಕ  ೋಟಿ) ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.19: ಇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ ೆಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಸಂಸೆೆಯ ಹೆಸರು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು (ವಿಶವ 
ವಿದಾಾನಿಲಯಗಳೂ ಸೆೀರಿ) 

1,449.75 1,293.70 1,081.29 1,405.90 1,140.43 

ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೆೈಟಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಹಕಾರಿ 
ಸಂಸೆೆಗಳು 

1,009.47 1,191.32 1,477.76 1,275.78 1,186.04 

ಇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ುು ಮಂಡಳಿಗಳು 
(ಪಎಸ್ಯು, ಎನ್ಜಿಒ ಮತ್ುು ಶಾಸನಬದಿ 
ಸಂಸೆೆಗಳು) 

6,656.29 7,067.08 6,720.59 7,446.88 7,656.90 

ಒಟ್ುು  9,115.51 9,552.10 9,279.64 10,128.56 9,983.37 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

2020-21ರಲ್ಲ ಿ, ಇತ್ರ ಸಿಂಸ ಿ ಗಳಿಗ  ನಿೋಡಿದ ಸಹಯಯವು (`7,657 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಶಯಸನಬದಿ ಸಿಂಸ ಿಗಳು 
ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಯ ರಧಿಕಯರಗಳಿಗ  (`1,865 ಕ  ೋಟಿಗಳು), ಎನ ಚಜಿ ಒಗಳು (`1,962 ಕ  ೋಟಿಗಳು), 
ಪ್ಪಎಸಚಯು ಗಳು (`20 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಮತ್ುತ ಇತ್ರರಿಗ  (`3,810 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ನಿೋಡಿದ ಸಹಯಯವನುು 
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ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿದ . ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸ ಿ ಗಳು ಮತ್ುತ ಸಹಕಯರಿ ಸಿಂ ಸ ಿಗಳಿಗ  ಕರಮವಯ ಗಿ `265 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಮತ್ುತ 
`90 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಯಗಿ ದ  ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಸಿಂಸ ಿ ಗಳಿಗ  ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  `210 

ಕ  ೋಟಿಗಳು ಹ ಚ್ಾಳವಯ ಗಿದ . 
2.5.3 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 
ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವು ಪಯ ರಥಮಕವಯಗಿ ಕಟಿಡಗಳು, ರಸ ತ ಗಳು, ಸ ೋತ್ುವ ಗಳು, ಇತಯಾ ದಿಗಳಿಂತ್ಹ ಸಿಿ ರ ಮ ಲ 

ಸೌಕಯಷ ಸವತ್ುತ ಗಳ ರಚ್ನ ಯ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾವನುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿರುತ್ತ ದ . ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವನು ು 
ಆಯವಾ ಯ ಬ್ ಿಂಬಲ ಮತ್ುತ ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಆಯವಾ ಯ ಸಿಂಪ್ ನ ೂಲಗಳು/ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ 

ಸಯಲ ಗಳಿಿಂದ ಭರಿಸಲಯಗುತ್ತ ದ . ಇತ್ತತ ೋಚ್ ಗ  ಮ ಲಸೌ ಕಯಷ ಅಗತ್ಾ ತ ಗಳು ಬಹುಪ್ಟುಿ ಹ ಚಿಾವ  ಮತ್ು ತ 
ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾದ ಬಹು ಭಯಗವನುು ಕ ೈಗ  ಳುಲ ು ವಿಶ ೋರ್ ಉ ದ ದೋ ಶ ಸಯಧನಗಳನುು ಸಯಿ ಪ್ಪಸಲಯ ಗಿದ . 
ರಯಜ್ಾ ದ ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವು (ಸಯಲ ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಿತ್ರರ್  ಯು ಸ ೋರಿದಿಂತ ) 2016-17ರಲ್ಲಿ ನ 

`30,084 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2019-20ರಲ್ಲಿ `39,599 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿಕ ಯಯಗಿದ  . 2020-21ರಲ್ಲ ಿ 
ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಿೆಿಂತ್ `8,476 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿ `48,075 ಕ  ೋಟಿಗಳಷ್ಟಿ ತ್ುತ. 
2020-21 ನ ೋ ಸಯಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಸವ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗ  ಬದಲ್ಲಗ  ಬಿಂಡವಯ ಳದ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ̀ 217.02 

ಕ  ೋಟಿಗಳನುು (ಸಹಯಯಯ ನುದಯ ನ- `100.00 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಮತ್ುತ ಸಿಂಬಳ - `117.02 ಕ  ೋಟಿಗಳು) 
ಬಿಡುಗಡ  ಮಯಡಲಯ ಗಿದ , ಇದು ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವನುು ಅಧಿಕವಯ ಗಿ ಹ ೋಳಲು ಮತ್ುತ ಆ ಮಟಿಿಗ  ರಯಜ್ಸ ವ 
ಕ  ರತ ಯನುು ಕಡಿಮೆ ಹ ೋಳಲು ಕಯರಣವಯ ಯ ತ್ು. (ಅಧ್ಾಾಯ-3ರ ಕಂಡಿಕೆ-3.7.2.2 ಮತ್ುತ 3.7.2.3ರಲ್ಲಿ 
ವಿವರಿಸಲಯ ಗಿದ ). ಹೋಗಯ ಗಿ, ವಯ ಸತ ವಿಕ ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವು `48,075 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಬ ದಲಯ ಗಿ 

`47,857.98 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಆಗಲ್ಲದ . 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 

ಆಯವಾ ಯಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದಿಂತ  ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾದ ವಿವರಗಳನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.12ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 
ನಕ್ಷೆ-2.12: 2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರವರೆಗಿನ ಐದು ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವಚೆ್ಚದ 

(ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುಂಗಡಗಳನುನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಪ್ರವೃತಿು 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಮೆೋಲ್ಲ ನ ನಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ನ  ೋ ಡಿದಿಂತ , ವಯ ಸತ ವಿಕ ವ ಚ್ಾವು 2016-17, 2017-18 ಮತ್ುತ 2020-21ರಲ್ಲಿ 
ಅಿಂದಯ ಜ್ು ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾಕಿೆಿಂತ್ ಹ ಚ್ಯಾಗಿರುತ್ತ ದ . 2018-19 ಮತ್ುತ 2019-20ರಲ್ಲಿ, ವಯಸತ ವಿಕ 
ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವು ಅಿಂದಯ ಜ್ುಗಿಿಂತ್ ಕರಮವಯ ಗಿ ಶ ೋಕಡ ಐದು ಮತ್ುತ ಶ ೋಕಡ ಏಳರರ್ುಿ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . 
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  2020-21ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲ ಕೆ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾದ ಪ್ರ ಮು ಖ 

ಹ ಚ್ಾಳ ಅಥವಯ ಇಳಿಕ ಯ ಪ್ರಕ ರ ಣ ಗಳನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.20ರಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
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ಕೊೀಷ್ುಕ-2.20: 2019-20ಕೆೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದಂತೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 
        (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಪ್ರಧ್ಾನ ಲೆಕೆಶೀರ್ಷಾಕೆ 2019-20 2020-21 

ಹೆಚ್ಚಳ (+)/ 
ಇಳಿಕೆ (-) 
ಮತ್ು 

ವಾತಾಾಸ 
ಶೆೀಕಡ 

4059-ಲೊೀಕೊೀಪ್ಯೀಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೀಲೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 420.86 838.53 417.67 99.24 

4202-ಶಕ್ಷಣ, ಕರೀಡೆ, ಕಲ ೆಮತ್ುು ಸಂಸೃತಿ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ  1,203.17 1,167.87 -35.3 (-)2.93 

4210-ವೆೈದಾಕೀಯ ಮತ್ುು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆರೊೀಗಾದ ಮೀಲಣ 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ  

821.96 2,099.44 1,277.48 155.42 

4215-ನಿೀರು ಸರಬರಾಜ್ು ಮತ್ುು ನೆೈಮಾಲಾ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚ 

2,255.91 3,211.90 955.99 42.38 

4217-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 1,764.52 3,332.11 1,567.59 88.84 

4225- ಪ್ರಿಶಷ್ು ಜಾತಿ, ಪ್ರಿಶಷ್ು ಪ್ಂಗಡ, ಇತ್ರ ೆಹಂದುಳಿದ 
ವಗಾಗಳು ಮತ್ುು ಅಲಪಸಂಖಾಾತ್ರ ಕಲಾಾಣದ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚ 

2,783.45 1,163.80 (-)1619.65 (-)58.19 

4701-ಮಧಾಮ ನಿೀರಾವರಿ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ  10,862.48 14,993.82 4131.34 38.03 

4702-ಸಣಣ ನಿೀರಾವರಿ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 2,268.59 2,585.90 317.31 13.99 

4711-ನೆರೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 98.19 157.74 59.55 60.65 

4801-ವಿದುಾತ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 858.35 650.12 (-)208.23 (-)24.26 

5054-ರಸೆುಗಳು ಮತ್ುು ಸೆೀತ್ುವೆಗಳ ಮೀಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 8,343.98 10,548.97 2,204.99 26.43 

5055-ರಸೆು ಸಾರಿಗೆ ಮೀಲ್ಲನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 389.17 368.59 (-)20.58 (-)5.29 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಕ  ೋರ್ ಿಕವು ಪ್ರಮುಖವ ಯಗಿ ವ ೈದಾ ಕಿೋಯ ಮತ್ುತ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಆರ  ೋಗಾ (155 ಪ್ರತ್ತಶತ್) ಮತ್ುತ 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳ (ಶ ೋಕಡ 99) ಮೆೋಲ   ಪ್ರಮುಖ ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವನು ು ಮಯಡಲ ಯಗಿದ   
ಎಿಂ ದು ತ್ತಳಿಸುತ್ತ ದ . 
ಲ ಕೆ ಪ್ರಿಶ  ೋಧನ ಯ ಗಮನಿಕ ಗ  ಒಪ್ಪಪ ರುವ ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ಕ ಳಗ  ಹ ೋಳಲಯ ದ ನಿಬಷಿಂಧಗ ಳ 

ಕಯರಣದಿಿಂ ದಯ ಗಿ, ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾವು ನಿಗದಿತ್ ಮಟಿವನುು ತ್ಲ ುಪ್ ಲು ಸಯಧಾ ವಯ ಗಲ್ಲಲಿ ಎಿಂ ದು ಉ ತ್ತರಿಸಿದ  
(ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021).  

• 2017-18 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಿ ವ ಚ್ಾವು ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ 76 ರಿಿಂದ 94 

ಪ್ರತ್ತಶತ್ದರ್ುಿ ಇದುದ ಈ ವಗಷದಲ್ಲಿ ವ ಚ್ಾವನುು ಕಡಿತ್ಗ  ಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಅವಕಯಶ ವಿತ್ುತ. 
• ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಸಯವಯತ್ತ ಸಿಂಸ ಿಗಳಿಗ  ಸವತ್ುತ ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗ  ಬಿಡುಗಡ ಯಯದ ಅನುದಯನವನು ು ಸಹ 

ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವ ಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗಿತ್ುತ. 

ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ವ ಚ್ಾ ಸುಧ್ಯರರ್ಯ ಆಯೋಗ (ಇಆರ್ಚಸಿ) ತ್ನು ಮೊದಲ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಫ ಬರವರಿ 

2010) ಬಿಂಡವಯಳ ಹ ಡಿಕ ಗಳನುು ಹ ಚಿಾಸಲು ಮತ್ುತ ವಿವ ೋಚ್ನಯಯುಕತ ಹಿಂಚಿಕ ಗಳ ಮ ಲಕ 
ಹಣ ಕಯಸಿನ ಅನಿಶಿಾತ್ತ ಗಳಿಿಂದ ರ ಕ್ಷಿ ಸಲು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ . ರಯಒ ಆಉ ದ ಶ ೋಕಡ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಿಂಡ ವಯ ಳ 

ವ ಚ್ಾವನುು (ಸಯಲ ಸ ೋವ ಯನುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ) ನಿವಷಹಸುವಿಂ ತ  ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ತ್ುತ. ಆದಯಗ ಾ, 
ರಯಒ ಆಉ ಕ ೆ ಬಿಂ ಡವಯಳ ವ ಚ್ಾದ ಅನುಪಯತ್ ವು 2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ ೋವಲ 

ಎ ರಡರಿಿಂದ ಮ ರು ಆಗಿತ್ುತ. 

2.5.4 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ು 
ಕನಯಷಟಕ ವಿತ್ತತ ೋಯ ಸುಧ್ಯರರ್ ಯ ಕಯಯ ದ ಯ ಚ್ೌಕಟಿಿನ ನಿಂತ್ ರದಲ್ಲಿ, ಸಕಯಷರವು ತ್ನು ವಿತ್ತತ ೋಯ 

ಕ  ರತ ಯನುು (ಸಯಲ ಗಳು) ಕಡಿಮೆ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕ  ಳುುತ್ತದ  ಹಯಗ  ತ್ನು ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾ/ 
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ಹ ಡಿಕ ಯ (ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳು ಸ ೋರಿದಿಂತ ) ಅವಶಾ ಕತ ಗಳನುು ಪ್ ರ ೈಸುತ್ತ ದ  ಎಿಂ ದ ು 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಗಿದ . ಇದಲಿ ದ , ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಸಯಲ ದ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ದ ಮೊತ್ತ ಗಳನುು ಸಹಯಯ 

ಧನಗಳಿಗ  ಅನ ವಯಸುವ ಬದಲು ತ್ನು ಹ ಡಿಕ ಯ ಮೆೋಲ   ಸಯಕ ರ್ುಿ ಲಯ ಭವನುು ಗಳಿಸು ವ ಕರಮಗ ಳನು ು 
ಪಯ ರರಿಂಭಿಸುವ ಮತ್ುತ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಕಯಯಯಷಚ್ರರ್  ಗಳಲ್ಲಿ ಪಯ ರದಶಷಕತ ಯನ ುು ತ್ುಿಂಬಲು ಅಗತ್ಾ ವಯ ದ 

ಕರಮಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಬ್ ೋಕಿದ . ಈ ವಿಭಯಗವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗ  ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  2020-21ರಲ್ಲ ಿ 
ಸಕಯಷರವು ಕ ೈಗ  ಿಂಡ ಹ ಡಿ ಕ ಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಬಿಂಡ ವಯ ಳ ವ ಚ್ಾಗಳ ಸ ಿ ಲ ಹಣಕಯಸು 
ವಿಶ ಿ ೋರ್ ರ್  ಯನುು ಪ್ರಸುತ ತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ತದ . 
2.5.4.1 ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 
31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಲ್ಲಿ ದದ ಿಂತ   ಸಕಯಷರವು `68,256.68 ಕ  ೋಟಿಗಳನು ು 89 ಸಕಯಷರಿ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು16 
(`60,731 ಕ  ೋಟಿಗಳು), ಒಿಂ ಬತ್ುತ ಶಯ ಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳು (`2,934 ಕ  ೋಟಿಗಳು), 44 ಕ ಡು 
ಬಿಂಡವಯಳ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು (`4,137 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಮತ್ುತ ಸಹಕಯರ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳು, ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿ ಗಳು 
ಮತ್ುತ ಪಯ ರದ ೋಶಿಕ ಗಯರಮೋಣ ಬ್ಯಾ ಿಂಕುಗಳಲ್ಲಿ (`455 ಕ  ೋಟಿ) ಹ ಡಿಕ ಮಯಡಿ ದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ, 
ಸಕಯಷರವು ಸಕಿರ ಯ ಸಕಯಷರಿ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ (`272.99 ಕ  ೋಟಿಗ ಳು) ಮತ್ುತ ಶಯ ಸನ ಬದಿ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ 
(`170.23 ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಈಕಿವಟಿಯಯಗಿ `443.22 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಿ ದ . ಶಯ ಸನ ಬದಿ 
ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ುತ ಸಕಯಷರಿ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ಯು ವಿವಿಧ ವಿಭಯಗಗಳ17 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಹರಡಿತ್ುತ. 
2020-21ರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಲ್ಲಿ ಸಕಯಷರದ ಷ್ ೋರು ಬಿಂಡವಯಳದ ಹ  ಡಿಕ ಯ ಹಿಂಪ್ಡ ತ್ದಿಿಂದ ಸಹ ಕಯರ 

ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಲ್ಲಿ ನ ಹ ಡಿಕ  ಲ ಕೆವನುು `325.00 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ ಕಡಿಮೆಗ  ಳಿಸಲಯ ಯ ತ್ು. ಅದ ರ 

ಹುಟುಿವಳಿಯ ನುು ವಿವಿಧ ಬಿಂಡ ವಯ ಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು' ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯಡಿ ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 
•  ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೀಲ್ಲನ ಪ್ರತಿಫಲ 
ಕಳ  ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ಯ ವಿವರಗಳ ು ಮತ್ುತ ಅದರ ಪ್ರತ್ತಫಲವನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.21ರಲ್ಲ ಿ 
ಸ ಚಿಸಲಯಗಿದ . ಹ ಡಿಕ ಯ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಪ್ರತ್ತಫಲವು ಅತ್ಾ ಲಪ ವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬುದು ಕ  ೋರ್ ಿಕದಿಿಂದ 

ಸಪರ್ಿವಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.21: ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೀಲ್ಲನ ಪ್ರತ್ತಫಲ 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ವಷ್ಾದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲದಿಂತೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು  
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ)  

63,115.06 65,145.88 66,518.28 67,816.71 68,256.68 

ಪ್ರತಿಫಲ (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 82.50 78.83 38.30 53.64 80.70 

ಪ್ರತಿಫಲ (ಶೆೀಕಡ)    0.13 0.12 0.10 0.10 0.12 

ಸಕಾಾರದ ಸಾಲಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ಸರಾಸರಿ 
ಬಡಿಿಯ ದರ (ಶೆೀಕಡ) 

6.35 6.40 6.25 6.39 6.22 

ಬಡಿಿಯದರ ಮತ್ುು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೀಲ್ಲನ 
ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಾಾಸ 

6.25 6.30 6.15 6.29 6.10 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

 
16 ನಿ ಷ್ಟೆಿಯ ಸ ಕ ಯಷ ರಿ ಕ ಿಂಪ್ನಿ ಗಳ ಲ್ಲಿ ಹ  ಡಿದ ರ . 68 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ನ ುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿದ . 
17 ನಿ ೋ ರಯವರಿ (`3,707.31 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು), ಇಿಂಧನ (`11,879.68 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು), ಮ  ಲಸ ೌಲಭಾ (`8,839.21 ಕ   ೋ ಟಿಗಳು), 

ಹ ಣಕ ಯಸು (`36,40.60 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು) ಸ ಯರಿಗ  (`1,587.71 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು), ವಸತ್ತ (`1,450.97 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು), 
ಕ  ೈಗಯರಿಕ  ಗಳು (`908.09 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು) ಮ ತ್ುತ ಇತ್ರ ವಿಭಯಗಗಳ ು (`2,883.11 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ು) 
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ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಹ ಡಿಕ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಪ್ರತ್ತಫಲವು ಅತ್ಾ ಲಪವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬುದನುು ಒಪ್ಪಪ ಕ  ಿಂಡರ , 

ದಿೋಘಷಕಯಲಯ ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ದ  ರ ಯುವ ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಮ ಲ ಸೌಲ ಭಾ ಗಳಲಿ್ಲ ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಲು 
ಹಿಂಜ್ರಿಯುವುದಿಲಿ ಎಿಂ ದು ಹ ೋಳಿದ  (ಜ್ುಲ ೈ 2011). ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆಪ್ತ್ರ ಸಮತ್ತಯು ಇಲಯಖ ಯ 

ನಿಲುವನುು ಸಮರ್ಥಷ ಸಿದರ  ಆ ರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ಹ ಡಿಕ ಗಳ ಮೆೋಲ   ಆರ್ಥಷಕ ರ ಪ್ದ ನಿರಿ ೋಕ್ಷಿತ್ 

ಫಲಗಳ ಮೌಲ ಾ ನಿಣ ಷಯಕ ೆ ಯ ಯವುದ ೋ ವಿಧ್ಯನವನುು ರ ಪ್ಪಸಿಲಿ ಎಿಂ ದು ಹ ೋಳಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ಚ 2011). 
ಇದಕಯೆಗಿ ಮಯಗಷಸ ಚಿಗಳ ನುು ತ್ಯಯರಿಸಲು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ . ಸಕಯಷರವು ಸರಿ ಯಯದ 

ಪ್ರತ್ತಫಲಗಳನುು ಪ್ಡ ಯಲು ಶರಮ ವಹಸುವುದಯ ಗಿ ಹ ೋಳಿದ . ಸಯವಷ ಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆಪ್ತ್ರ ಸಮತ್ತಯ ಶಿಫಯ ರ ಸಿ ನ 

ಹ  ರತಯಗಿಯ  ಮತ್ುತ ಕಳ  ದ ಹತ್ುತ ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ನಮೂ ವರದಿಗ ಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಯ ಗಿ ಟಿೋಕ  ಮಯಡುತ್ತತ ದದ ರ  

ಮಯಗಷಸ ಚಿಗಳನು ು ತ್ಯಯರಿಸಿಲಿ. ಶಯಸಕಯಿಂ ಗದ ಮುಿಂದ  ಮಿಂ ಡಿಸಿದ ಮಧಾ ಮಯವಧಿ ವಿತ್ತತ ೋಯ 

ಸುಧ್ಯರರ್ಯ ಯೋಜ್ನ ಯ  ಹ ಡಿಕ ಗಳ ಮೆೋಲ   ಸ ಕತ ಪ್ರತ್ತಫಲವನುು ಪ್ಡ ಯುವ ಯಯವುದ ೋ 
ಮಯಗಷದಶಷನ ವನುು ಹ  ಿಂ ದಿಲಿ.  
ನಿಗಷಮನ ಸಮಯಲ   ೋ ಚ್ನ ಯಲ್ಲಿ (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021) ಲಯ ಭ ಗಳಿಸುತ್ತತ ರುವ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ 
ಉ ದಾ ಮಗಳಿಿಂದ ಲಯ ಭಯಿಂಶವನುು ಸಿಂಗರಹಸಲು ಕ ೋಿಂ ದರ ಸಕಯ ಷರ ಅನುಸರಿಸ ುತ್ತತ ರುವ ವಿಧ್ಯನವನು ು 
ಅನುಸರಿಸಲಯಗುವುದು ಎಿಂ ದು ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ಹ ೋಳಿದ . ಮೊದಲನ ಯದಯ ಗಿ ಪ್ಪಎಸಚಯುಗಳು 
ಗಳಿಸಿದ ಲಯ ಭಗಳ ಶ ೋಕಡ ೩೦ಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯ ಲಿ ದಿಂತ  ಲಯಭಯಿಂ ಶಗಳ ಪಯ ವತ್ತಗ  ಸಯವಷಜ್ನಿಕ 
ಉ ದಿದ ಮೆಗಳ ಇಲಯಖ ಯು ಮಯಗಷಸ ಚಿಗಳನು ು ಜಯರಿ ಮಯಡಿ ದ ಯಿಂದು ಹ ೋಳಿತ್ು. ಆರ್ಥಷಕ 
ಇಲಯಖ ಯು, ಲಯ ಭ ಗಳಿಸುತ್ತತ ರುವ ಪ್ಪಎಸಚಯುಗಳ ಮಿಂ ಡಳಿಗಳ ಭಾಗವಯ ಗಿರುವ ತ್ನು ಇಲಯಖ ಯ ಎಲಿ 

ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳಿಗ  ಲಯ ಭಯಿಂ ಶಗಳ ಪಯವತ್ತ ಹಯಗ  ಸಯಲ ಗಳ ಮರುಪಯವತ್ತಗಳನುು ಮೆೋಲ್ಲ ವಚ್ಯರರ್   ಮಯ ಡಲು 
ನಿದ ೋಷಶನಗಳನ ುು ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ ಯಿಂದ  ಹ ೋಳಿತ್ು.  
• ನಷ್ುದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೂಡಿಕ ೆ
ಮೆೋಲ   ಹ ೋಳಿದ ಸಕಯಷರದ ಹ ಡಿಕ ಯು ಗಣ ನಯಹಷ ನರ್ಿ ವನುು ಅನ ುಭವಿಸುತ್ತತ ರುವ, ಸಯಕರ್ು ಿ 
ಪ್ರಮಯಣ ದ ಮೊತ್ತ ವನುು ಹ ಡಿರುವ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿರುವ `42,119.95 

ಕ  ೋಟಿಗಳನುು (ಶ ೋಕಡ 62) ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿತ್ುತ (ಕೊೀಷ್ುಕ–2.22)  
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.22: ನಷ್ುದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕಗೆಳು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕಿಂಪ್ ನಿ/ಕಯಪ   ೋಷರ  ೋಶ ನಚ 
2017-18ರ 

ಅಿಂ ತ್ ಾದಲ್ಲ ದಿದಿಂತ   
ಸಿಂಚಿತ್ ನರ್ ಿ 

201೮-1೯ರ 
ಅಂತ್ಾದಲ್ಲದಿಿಂತೆ 
ಸಂಚಿತ್ ನಷ್ು 

201೯-೨೦ರ 
ಅಂತ್ಾದಲ್ಲದಿಿಂತೆ 
ಸಂಚಿತ್ ನಷ್ು 

2020-21ರವರೆಗೆ 
ಮಾಡಿದ 
ಹೂಡಿಕೆಗಳು 

ಶಾಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳು 
ವಾಯವಾ ಕನಾಾಟ್ಕ ರಸೆು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆೆ 792.48 881.55 1,068.00 266.85 

ಈಶಾನಾ ಕನಾಾಟ್ಕ ರಸೆು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆೆ 542.42 610.65 699.92 183.43 

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜ್ಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆೆ 391.20 386.17 361.35 1,278.41 

ಸಕಾಾರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು 
ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗಾ ಜ್ಲನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 2,587.22 2,811.73 2,946.51 23,745.34 

ಕನಾಾಟ್ಕ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 3,492.46 4,469.21 5,149.92 13,034.03 

ಮೈಸೂರು ಸಕೆರೆ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯಮಿತ್ 289.42 460.89 460.89 335.78 

ಮೈಸೂರು ಪೆೀಪ್ರ್ ಮಿಲ್ಾ್ ನಿಯಮಿತ್ 425.95 425.95 425.95 237.37 

ಹುಬಬಳಿಿ ವಿದುಾತ್ ಸರಬರಾಜ್ು ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯಮಿತ್ 2,645.76 1,955.76 2,637.98 1,261.50 

ಗುಲಬಗಾ ವಿದುಾತ್ ಸರಬರಾಜ್ು ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯಮಿತ್ 1,349.58 1,002.44 1,995.03 969.67 

ಚಾಮುಂಡೆೀಶವರಿ ವಿದುಾತ್ ಸರಬರಾಜ್ು ಕಂಪ್ನಿ 
ನಿಯಮಿತ್ 

611.06 875.74 1,242.37 807.57 

ಒಟ್ುು  13,127.55 13,880.09 16,987.92 42,119.95 

ಆಕರ : ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಗ ಳು 
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2020-21ರವರ ಗ , ಸಕಯಷರವು ಈ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ `42,119.95 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಿ ದ  ಮತ್ು ತ 
ಸಿಂಚಿತ್ ನರ್ಿವು `16,987.92 ಕ  ೋಟಿ ಆಗಿದ . ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯ ಖ ಯು ತ್ನು ಉ ತ್ತ ರದಲ್ಲಿ ಕ ಲವು 
ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು (ನಿೋರಯ ವರಿ ಮತ್ುತ ಇಿಂಧನ ವಿಭಯಗ) ನರ್ಿವನುು ಅ ನುಭವಿಸುತ್ತತ ದದ ರ  ಅದು 
ಮ ಲಸೌ ಕಯಷ ಮತ್ುತ ಉ ದ  ಾ ೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿಗ  ಕಯರಣವಯ ಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಹ ಡಿಕ ಯು 
ಅನಿವಯ ಯಷವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ದು ಹ ೋಳಿದ  (ಫ ಬರವರಿ 2021). 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ 
ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ಸಕಯಷರವು ಹ ಸಯೆಮಚ (`20.94 ಕ  ೋಟಿ), ಗ ಸಯೆಮಚ (`5.98 ಕ  ೋಟಿ) ಮತ್ುತ 
ಸ ಸಯೆಮಚಗಳಲ್ಲಿ (`3.68 ಕ  ೋಟಿ) ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ವನುು ಹ  ಡಿಕ  ಮಯಡಿ ದ . 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆಪ್ತ್ರ ಸಮತ್ತ ಯು ತ್ನು 5ನ ೋ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಜ್ುಲ ೈ 2015) ನರ್ಿದಲ್ಲರಿುವ 

ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳ ಕಯಯಷ ಸಯಧನ ಯನುು ನಿಣ ಷಯ ಸಲು ಮತ್ುತ ಹದಿಮ ರನ ಯ ಹಣ ಕಯಸು 
ಆಯೋಗವು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದಿಂತ  ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷ ೋತ್ ರಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಯಯಷ ನಿವಷಹಸದ ಕಿಂಪ್ ನಿಗಳು/ 
ನಿಗಮಗಳನುು ಗುರ ುತ್ತಸಿ ಮುಚ್ಾಲು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ . 
ಭಯರತ್ದ ಲ ಕೆನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರ ರಯಜ್ಾ ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆ ಪ್ರಿಶ  ೋಧನಯ 
ವರದಿ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಭಯರಿೋ ನರ್ಿವನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ತತ ರುವ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಉ ದಾಮಗಳ 

ಕ ಲಸವನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲ ಸಲು ಮತ್ುತ ಹ ಡಿಕ /ಪ್ುನಶ ಾೋತ್ ನ/ಮುಚ್ುಾವಿ ಕ ಗ  ಸ ಕತ ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳುಲ ು ಶಿಫಯ ರಸ ು 
ಮಯಡಿ ದ . ೨೦೧೯-೨೦ರ ರಯಜ್ಾ ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧನಯ ವರದಿಗ  ನಿೋಡಿದ ಉ ತ್ತ ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಷ ಕ 
ಇಲಯಖ ಯು ಅಗತ್ಾ ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳುಲ ು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಇಲಯಖ ಗಳಿಗ  ಮನವಿ ಮಯಡಲಯ ಗುವುದು ಎಿಂದು 
ಹ ೋಳಿದ  (ಆಗಸಿ 2021). ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಿ ಇನ ು ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳುಬ್ ೋಕಿದ .  
2.5.4.2 ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರದ್ಧಂದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುಂಗಡಗಳು 
ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ ುತ ಸಹಕಯರ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ಯ ಜ  ತ ಗ , ಸಕಯಷರವು ಅ ನ ೋಕ 
ಸಿಂ ಸ ಿಗಳಿಗ  ಸಯಲ ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳನುು ಸಹ ನಿೋಡುತ್ತ ದ . 31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಲಿ್ಲದದ ಿಂತ   ಬ್ಯಕಿ 
ಉ ಳಿದಿರುವ ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಸಿಿತ್ತಯನುು ಮತ್ುತ ಕಳ  ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಿ

ಪಯ ವತ್ತಗಳಿಗ  ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ಬಡಿ ಿಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.23 ಪ್ರಸುತ ತ್ ಪ್ಡಿಸುತ್ತ ದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.23: ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಿಸಲಾದ ಮತ್ುು ವಸೂಲ್ಲಯಾದ ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಬಾಕ ಇರುವ ಸಾಲಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಲುೆ 13,813 15,578 20,525 24,981 28,847 

ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿದ ಮತ್ು 1,935 5,092 4,487 4,069 2,669 

ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾದ ಮತ್ು 100 137 31 203 270 

ಬಾಕ ಇರುವ ಸಾಲಗಳ ಅಂತಿಮ ಶಲುೆ 15,648 20,533 24,981 28,847 31,246 

ನಿವವಳ ಸೆೀಪ್ಾಡೆ 1,835 4,955 4,456 3,866 2,399 

ಪ್ಡೆದ ಬಡಿಿ 145 99 108 357 278 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
• 31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಿಂತ  ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿರುವ ಸಯಲ ಗಳ ಮೊತ್ತ ವು `31,246 ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿವ  . 

ಮಹಯಲ ೋ ಖಯ ಪಯ ಲರು (ಲ   ಮತ್ುತ ಹ) ನಿವಷಹಸಿದ ಸಯಲ ಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಮಯರ್ ಷ 2020ರ 

ಅಿಂತ್ಾ ದ ವ ೋಳ  ಗ  ಇದದ ಬ್ಯಕಿಯ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿಯು `4,374.90 ಕ  ೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ . 2020-21ರ ಲ್ಲಿ, 
ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬಡಿಿಯು `278 ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿದುದ ಇದು ಪ್ರಧ್ಯನ ಮಹಯಲ ೋ ಖಯ ಪಯ ಲರು (ಲ   ಮತ್ುತ ಹ) 

ನಿವಷಹಸಿದ ಸಯಲ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬ್ಯಕಿಯರುವ ಬಡಿಿಯ ಶ ೋಕಡ 6.35ರಷ್ಟಿದ . ಪ್ರಧ್ಯನ 

ಮಹಯಲ ೋ ಖಯ ಪಯ ಲರು (ಲ   ಮತ್ುತ ಹ) ನಿವಷಹಸಿದ ಸಯಲ ಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಮಯರ್ಷ 
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2021ರಲ್ಲಿ ಿಂತ   ಬ್ಯಕಿ ಬಡಿಿಯು `4,904.2೬ ಕ  ೋಟಿಗಳು ಆಗಿತ್ುತ. ಆದರ , ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು 
ನಿವಷಹಸುತ್ತತ ರುವ ಸಯಲ ಗಳಿಗ  ಸ ಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಬ್ಯಕಿ ಇರುವ ಬಡಿಿ ಯ ವಿವರಗಳು ಲಭಾ ವಿಲಿ. 

• 2020-21ರಲ್ಲಿ ಮುಿಂಗಡ ನಿೋಡಿದ ಒಟ ುಿ ಸಯಲ ಗಳಲ್ಲಿ (`2,669 ಕ  ೋಟಿ), ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳು 
`1,393 ಕ  ೋಟಿಗಳು (ಶ ೋಕಡ 52), ಆರ್ಥಷಕ ಸ ೋವ ಗಳು `1,271 ಕ  ೋಟಿಗಳು (ಶ ೋಕಡ 47) ಮತ್ುತ 
ಉ ಳಿದ `5 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಸಕಯಷರಿ ನೌಕರರಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿವ . ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರು 
ಸರಬರಯಜ್ು, ನ ೈಮಷಲಾ, ವಸತ್ತ ಮತ್ುತ ನಗರಯ ಭಿವೃದಿಿ ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಯ ಲನುು (`1,367.75 

ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಪ್ಡ ದಿವ  ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಷಕ ಸ ೋವ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೈಗಯರಿ ಕ  ಮತ್ುತ ಖನಿಜ್ಗಳು `1,166.11 

ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಪ್ಡ ದಿದ . 
• 21 ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಸಯಲ ಗಳ ವಸ ಲಯತ್ತ ಯ ವಿವರವಯ ದ ಲ ಕೆಗಳನುು ಪ್ರಧ್ಯ ನ 

ಮಹಯಲ ೋ ಖಯ ಪಯ ಲರು (ಲ   ಮತ್ುತ ಹ) ಅವರ ಕಛ ೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಷಹಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ  ಮತ್ುತ 842 

ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಇದನುು ಇಲಯಖ ಗಳ ಮುಖಾಸಿ ರು/ಸಕಯಷರದ ಮುಖಾ ನಿಯಿಂ ತ್ರಣ 

ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳು ನಿವಷಹಸುತಯತ ರ . 
• ಪ್ರಧ್ಯನ ಮಹಯಲ ೋ ಖಯ ಪಯ ಲರು (ಲ   ಮತ್ುತ ಹ) ನಿವಷಹಸುವ ಸಯಲ ದ ಲ ಕೆಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ , 

31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರ ಅಿಂತ್ಾ ಕ ೆ ವಸ ಲ ು ಮಯಡಬ್ ೋಕಿರುವ ಒಟ ುಿ `9,911.80 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಸಯಲ ಗಳು 
ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳ (ಅಸಲು: `5,007.54 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಮತ್ುತ ಬಡಿಿ: `4,904.26 ಕ  ೋಟಿಗಳು) 
ವಸ ಲಯ ತ್ತಯ ಅವಧಿ ಮೋರಿದ  (ಅನುಬಂಧ–2.5). 

• ಇಲಯಖ ಗಳ ಮುಖಾಸಿ ರು/ಮುಖಾ ನಿಯಿಂತ್ ರಣ ಅಧಿಕಯರಿಗ ಳು ನಿವ ಷಹಸುವ ಸಯಲ ಗಳ ಅವಧಿ ಮೋರಿ ದ 

ಅಸಲು ಮತ್ುತ ಬಡಿಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  842 ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಲ್ಲಿ ಎಿಂಟ ು18 ಸಿಂಸ ಿಗ ಳು ಮಯತ್ ರ ಅಗತ್ಾ 
ಮಯಹತ್ತಯನು ು ಒದಗಿಸಿರುವುದ ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಗಳ ವಿವರಣ ಪ್ಟಿಿ ಸಿಂಖ ಾ-7ರಲ್ಲಿ 
ತ  ೋ ರಿಸಿರುವ ಮಯಹತ್ತಯು ಅಪ್ ಣ ಷವಯ ಗಿದ .  

• ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಲ ಕೆಪ್ತ್ರ ಮಯನದಿಂಡಗಳು (ಐಜಿ ಎಎಸಚ-3) ನಿಗದಿಸಿದಿಂತ   ಆಯಯ ಸಯಲ ಗಳಿಗ  
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ನಿದಿಷರ್ಿ ನಿಯ ಮಗಳು ಮತ್ುತ ರ್ರತ್ುತ ಗಳಿಲದಿ  ಮಿಂ ಜ್ ರಯ ದ ಸಯಲ ಗಳನುು 
ಪ್ರಕಟಪ್ಡಿಸುವ ಅಗತ್ಾ ವಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಮಿಂ ಜ್ ರು ಮಯಡಿ ದ `4,063.95 

ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ದ 66 ಸಯಲ ಗಳಲ್ಲಿ, `2,817.89 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ದ 50 ಸಯಲ ಗಳನುು ಯಯವುದ ೋ 
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುತ ರ್ರತ್ುತ ಗಳನುು ನಿದಿಷರ್ಿಪ್ಡಿಸದ  ಮಿಂ ಜ್ ರು ಮಯಡಲಯ ಗಿದ . ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಗಳ 

ವಿವರರ್ ಯ ಪ್ಟಿಿ ಸಿಂಖ ಾ-18ರಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಪ್ರ ಕಟಗಳಯಗಿ ಲಭಾ ವಿದ . 
ಸಕಯಷರವು ನವ ಿಂಬರ್ 2013ರ ಆದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಸಯಲ ಮಿಂ ಜ್ ರಯತ್ತ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ನವ ಿಂಬರ್ 

2013ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು, ರ್ರತ್ುತಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಕಯಯಷವಿಧ್ಯನದ ಅಿಂಶಗಳನುು ಪ್ರಿರ್ೆರಿಸಿದ  ಮತ್ುತ 
ಅದನುು ಇಲಯಖ ಗಳು ಅನುಸರಿಸ ಬ್ ೋಕು ಎಿಂ ದು ಆರ್ಥಷಕ  ಇಲಯಖ ಯು ತ್ನು ಸುತ  ತ ೋಲ  ಯಲ್ಲಿ (ಆಗಸ ಿ 
2018) ಹ ೋಳಿದ . 2020-21ರಲ್ಲಿ ಮಿಂ ಜ್ ರಯ ದ ಸಯಲ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುತ ರ್ರತ್ುತ ಗಳನುು ನಿ ದಿಷರ್ ಿ 
ಪ್ಡಿಸದ ಕಯರಣ, ಇಲಯಖ ಗಳು ಸಕಯಷರದ ಆದ ೋಶಗಳಿಗ  ಬದಿ ವ ಯಗಿಲ ಿ ಎಿಂಬುದನುು ಸ ಚಿಸಿದ . ಇದು 
ಅಸಮಪ್ಷಕ ಉ ಸುತ ವಯ ರಿ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮೆ ಸಯಲ ವಸ ಲಯ ತ್ತಗ  ಕಯರಣ ವಯ ಗುತ್ತ ದ . 
2006-07ರಿಿಂದ ಸಯಲ ಗಳ ಅಲಪ ವಸ ಲಯ ತ್ತ ಹಯಗ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುತ ರ್ರತ್ುತ ಗಳನುು ವಿಧಿಸದ  
ಸಯಲ ಮಿಂ ಜ್ ರು ಮಯಡುತ್ತತ ರುವುದನುು ವ ರದಿಗಳ ಮ ಲಕ ಗಮನಕ ೆ ತ್ರಲಯಗುತ್ತತ ದ . ನಿಯಮಗಳು 
ಮತ್ುತ ರ್ರತ್ುತ ಗಳ ಪ್ರಿರ್ೆರರ್   ಕುರಿತ್ು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಪ್ದ ೋ ಪ್ದ ೋ ಸುತ  ತ ೋಲ  ಗಳನುು ಹ  ರಡಿಸಿದ . 
ಆದಯಗ ಾ, ಇದು ಸಯಲ/ಬಡಿ ಿ ವಸ ಲಯ ತ್ತಗಯ ಗಿ ಯಯವುದ ೋ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಕಯರಿ ಮಯಗಷಸ ಚಿಯನು ು 

 

 18 2019-20ರಲ್ಲಿ 842 ಸ ಿಂಸ  ಿಗಳಲ್ಲ ಿ 16 ಸ ಿಂಸ  ಿಗಳು ಮಯಹತ್ತ ಯನ ುು ಒದಗಿಸಿವ  . 



ಅಧ್ ಯಾ ಯ-2: ರ ಯಜ್ಾ ದ ಹಣಕಯ ಸು ವಾ ವಹಯ ರಗಳು 

51 

ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲ್ಲಲಿ ಅಥವಯ ವಿವಿಧ ಇಲಯಖ ಗಳು ಸಕಯಷರ ದ ಸುತ  ತ ೋಲ  ಗಳ ಸ ಚ್ನ ಗಳನು ು 
ಅನುಸರಿಸದಿರುವ ಬಗ ೆ ಯಯವು ದ ೋ ಕರಮಗಳನುು ಜಯರಿಗ  ಳಿಸಿಲಿ. 
ವಿತ್ತತ ೋಯ ನಿವಷಹರ್ ಯ ಸುಧ್ಯರರ್ ಯ ಸಮತ್ತಯು ಫ ಬರವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಕಯಷರವು ವಿತ್ರಿಸಿದ ಸಯಲಗಳು 
ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳ ವಸ ಲ್ಲಯು ನಿಧ್ಯ ನಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ದ  ಎಿಂ ದು ಮತ  ತ ಮೊ ಗಮನಿಸಿದ . ಆರ್ಥಷಕ  
ಇಲಯಖ ಯು ಸಯಲ ಗಳನುು ವ ಸ ಲ್ಲ ಮಯಡಲ ು ತ ಗ ದುಕ  ಳುುತ್ತತ ರುವ ಕರಮಗಳು ಮತ್ುತ ಎಲ ಯಿ 
ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ವಚ್ಯರರ್   ಮಯಡಲ ು ಮತ್ುತ ನಿವಷಹಸಲು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲಯಗುತ್ತತ ರುವ 

ಖಜಯನ -2ರ ಆಸಿತ ಗಳು ಮತ್ುತ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ  ನಿವಷಹರ್ ಯ ಮಯಡ ಾ ಲ್ ಬಗ ೆ ಸಮತ್ತಯ ಗಮನಕ ೆ 
ತ್ಿಂ ದಿದ . ಈ ಮಯಡ ಾ ಲ್ ಇನ ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಿಂತ್ ದಲ್ಲಿ ರುವುದರಿಿಂದ, ವಸ ಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನ ನಿಧ್ಯ ನಗತ್ತಯು 
202೧-2೨ರಲ ಿ ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ತ ದ . 
2.5.4.3 ಸಕಾಾರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ುು ಆಯವಾಯ ಬೆಂಬಲ 
ಕನಯಷಟಕದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರಿ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ುತ ಶಯ ಸನ ಬದಿ ನಿಗಮಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುವ ರಯಜ್ಾ 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳು ಜ್ನರ ಕಲಯಾ ಣ ವನುು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟುಿಕ  ಿಂಡು ವಯ ಣಿ ಜ್ಾ ಸವರ ಪ್ದ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳ ನುು ಕ ೈಗ  ಳುಲ ು ಸಯಿ ಪ್ಪಸಲಯ ಗಿದ . ಈ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಹಣ ಕಯಸಿನ 

ಪಯ ಲನುು ಹ  ಿಂ ದಿದ  ಮತ್ುತ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಯ ಗಿ ಕ ಳಗಿನ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ವ . 

 

ಈ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳ ವಹವಯ ಟು (`7೭,೬೦೭.೬೧ ಕ  ೋಟಿಗಳು19) 2020-
21ರ ರಯಜ್ಾ ದ ಒಟ ುಿ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಉ ತ್ಪನುದ ಸುಮಯರು ಶ ೋಕಡ 4.೩ ೦ರರ್ುಿ ಇರು ವುದರಿಿಂದ ಇದು ರ ಯಜ್ಾ ದ 

ಆರ್ಥಷಕತ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಯಿ ನವನುು ಪ್ಡ ದು ಕ  ಿಂಡಿದ . 
ಈ ಉ ದಾ ಮಗಳ ದಯ ಖಲ ಗಳ ಪ್ರಕಯರ ಈಕಿವಟಿ, ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿರುವ ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಖಯತ್ರಿಗಳ 

ಅಿಂಕಿಗಳು ರಯಜ್ಾ ದ ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಣಿ ಸಿರುವ ಅಿಂಕಿಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗ  ತಯ ಳ   ಆಗಬ್ ೋಕು. ಅಿಂಕಿಗಳು 
ತಯ ಳ  ಯಯಗದಿ ದದ ಲಿ್ಲ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲ ಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳು ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಷಕ  
ಇಲಯಖ ಯು ವಾ ತಯ ಾ ಸಗಳ ಸಮನವಯವ ನುು ಕ ೈಗ  ಳುಬ್ ೋಕು. ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ 31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಲ್ಲಿ ದದ 
ಸಿಿ ತ್ತಯನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.24ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.24: ಹಣಕಾಸು ಲೆಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವ ಇಕವಟಿ, ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಖಾತ್ರಿಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮ್
ಸಂಖೆಾ 

ಇವುಗಳ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ್ಬಾಕ್
ಇರುವವು 

     ಮತ್ು ವಾತಾಾಸ 
ಹಣಕಾಸು್ಲೆಕೆಗಳು ಎಸ್ಪಎಸ್ಯುಗಳು 

1 ಷ್ ೋ ರುಗಳ ು 62,179.71 86,380.69 (-)24,200.98 

2 ಸ ಯಲಗ ಳು 7,105.25 12,476.15 (-)5,370.90 

3 ಖಯತ್ರಿಗ ಳು 28,112.41 26,812.70 1,299.71 

 
19  ನ ವ ಿಂಬರ್ಚ ೨೦೨ ೧ರಲ್ಲಿ ದದಿಂತ  ಇತ್ತತೋ ಚಿನ ಅಿಂತ್ತಮ ಗ  ಳಿ ಸಿ ದ ಲ ಕ ೆಗಳ ು. 

• ಷ್ ೋರು ಬಿಂಡವಯಳ ಮತ್ುತ ಸಯಲಗಳು : ಷ್ ೋರು ಬಿಂಡವಯಳ ವಿಂತ್ತಗ  ಮತ್ುತ ಸಯಲ ಗಳ ರ ಪ್ದಲಿ್ಲ 

   ಆರ್ಥಷಕ ಸಹಯಯ 

• ವಿಶ ೋರ್ ಆರ್ಥಷಕ ಬ್ ಿಂಬಲ : ಅನುದಯನ ಮತ್ುತ ಸಹಯಯಧನಗಳ ಮ ಲಕ ಆಯವಾ ಯ 

ಬ್ ಿಂಬಲ 

• ಖಯತ್ರಿಗಳು : ಹಣ ಕಯಸು ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಿಂದ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯದ 

ಉ ದಾ ಮಗಳು ಪ್ಡ ದ ಸಯಲ ಗಳ ಮರುಪಯ ವತ್ತ ಬಡಿಿ ಸಮೆೋತ್ 



31 ಮಯರ್ಚಷ 202೧ಕ  ೆ ಕ   ನ  ಗ  ಿಂಡ ವ ರ್ಷ ದ ರಯಜ್ಾ ಹ ಣಕ ಯಸಿನ ವಾವಹ ಯರಗಳ ಲ ಕ ೆಪ್ರಿಶ  ೋ ಧನ ಯ ವ ರದಿ 
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೧ ೧ ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳು ಮತ್ುತ 9೮ ಇತ್ರ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯದ 

ಉ ದಾ ಮಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ವಾ ತಯ ಾ ಸಗಳಿವ . ಒಿಂ ಬತ್ುತ20 ಕಿಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಯನವಯ ಗಿ ವಾ ತಯಾ ಸಗಳನುು 
ಗಮನಿಸಲಯ ಗಿದ . ಈ ವಾ ತಯಾ ಸಗಳನುು ಸಮನವಯಗ  ಳಿಸಲು ಸಕಯಷ ರ ಮತ್ುತ ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟಿ ಉ ದಾ ಮಗಳು 
ದೃಢವಯ ದ ಕರಮಗಳನುು ತ ಗ ದು ಕ  ಳುಬ್ ೋಕು. ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳಲಿ್ಲ ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರದ ಪಯ ಲು ವಿವರಗಳನು ು ಮುಿಂದಿನ ಕಿಂ ಡಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಹ  ರತ್ರಲಯ ಗಿದ . 
(i) ರಾಜ್ಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉದಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಷೆೀರು ಬಂಡವಾಳ 
ಮಯರ್ ಷ 2021ರ ಅಿಂತ್ಾ ದ ವ ೋಳ  ಗ  ರಯಜ್ಾ ದಲಿ್ಲ 12421 ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳು ಭಯರತ್ದ 

ಲ ಕೆನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರ ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋ ಧನಯ ವಯ ಾ ಪ್ಪತ ಗ  ಒಳಪ್ಟಿಿವ . ಮಯರ್ ಷ 

2021ರ ಅಿಂತ್ಾ ದ ವ ೋಳ ಗ  ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳು ಒದಗಿಸಿದಿಂತ  ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು 
ಈ ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ ₹8೬,೩೮೦.೬೯ ಕ  ೋಟಿಗಳ ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಿ ದ . 
2020-21ರಲ್ಲಿ ನ ಹ ಡಿಕ ಗಳ ಜ  ತ ಗ  ಈ ೧೨೪ ಉ ದಾ ಮಗಳಿಗ  ಕ ೋಿಂದರ ಸಕಯಷರವು ̀ ೩೭೯.೦೫ ಕ  ೋಟಿಗ ಳ 

ಮೊತ್ತ ದ ಅನುದಯನ/ಸಹಯಯಧ ನಗಳನು ು ನಿೋಡಿದದ ರ , ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು `1೭,೪೬೬.೪೪ ಕ  ೋಟಿಗ ಳನುು 
ನಿೋಡಿದ . 
(ii)  ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಹಂಪ್ಡೆತ್/ಉದಾಮಗಳ ಮುಚ್ುಚವಿಕ ೆ
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ರಯಜ್ಾ ದಲ್ಲ ಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಸುಧ್ಯರರ್ ಗಳು ಮತ್ುತ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ 

ಉ ದಾ ಮಗಳ ಖಯಸಗಿೋಕರಣ ದ ಸಮಗರ ನಿೋತ್ತ ಯನುು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿತ್ು ಮತ್ುತ ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಿಂ ಡಿತ್ು 
(ಫ ಬರವರಿ 2001). ಇದಲಿ ದ , ೧ ೧ ೩ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ (ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯವನುು 
ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ) 13 ಉ ದಾ ಮಗಳು ನಿಷ್ಟೆಿಯವಯ ಗಿದದ ವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಯಲ ುೆ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ 

ಉ ದಾ ಮಗಳು ದಿವಯ ಳಿಯ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ವ  ಮತ್ುತ ಎಿಂ ಟು ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳನುು  
ಮುಚ್ುಾವ ಆದ ೋಶಗಳನುು ನಿೋಡಲಯ ಗಿದುದ ದಿವಯ ಳಿ ಪ್ರಕಿರಯಯನುು ಪಯ ರರಿಂಭಿಸಲಯ ಗಿಲಿ. ಒಿಂ ದು ಉ ದಾ ಮಕ ೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ , ಸಕಯಷರವು ಜ್ ನ 2017ರಲ್ಲಿ ದಿವಯ ಳಿ ಆದ ೋಶವನುು ಹಿಂತ  ಗ ದುಕ  ಿಂ ಡಿತ್ು. 
(iii) ಸಕಾಾರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ22 

2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಲಯ ಭಗಳಿಸಿದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳ 

ಸಿಂಖ ಾ ಯು ೪೭ ಮತ್ುತ ೫ ೭ರ ನಡುವ  ಇತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ರಿಿಂದ 1೬ ಉ ದಾಮಗಳು ಮಯತ್ ರ ಲಯ ಭಯಿಂ ಶವನುು 
ಘ ೋಷ್ಟಸಿವ . 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಈ ಉ ದಾಮಗಳು ಗಳಿಸಿದ `೨,೯೮೭ ಕ  ೋಟಿಗಳ ಲಯ ಭದಲ್ಲ ಿ `೫ ೯.೦೧ 
ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಮಯತ್ ರ ಡಿವಿಡ ಿಂಡ್ಚಆಗಿ ಪಯ ವತ್ತಸಿದಯದ ರ . ಡಿವಿಡ ಿಂಡ್ಚ ಪಯ ವತ್ತಯು ಕ ೋವಲ 

ನಯಮ ಮಯತ್ ರವಯಗಿದುದ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂದಯ ಯ ತ್ ಬಿಂಡವಯಳದ ಶ ೋಕಡ ೧.೯೮ ಆಗಿತ್ುತ. 

 
20 ಈಕವಟಿ:  ಕ ನ ಯಷ ಟಕ ನಿ ೋ ರಯವರಿ ನಿ ಗಮ ನಿ ಯಮತ್, ಕ ಯವ ೋರಿ ನಿ ೋ ರಯವರಿ ನಿ ಗಮ ನಿ ಯ ಮತ್, ವಿಶ ವೋಶವರಯಾ ಜ್ಲ ನಿ ಗಮ 

ನಿ ಯಮತ್, ರ ೈಲ ು ಮ  ಲಸ ೌಕ ಯಷ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ನಿ ಗಮ (ಕ ನ ಯಷ ಟಕ) ನಿ ಯಮತ್, ಕ ನ ಯಷ ಟಕ ರಯಜ್ಾ ವಿದುಾತ ಚ 
ಪ್ರಸರರ್ಯ ಕ ಿಂಪ್ನಿ ನಿ ಯಮತ್, ಕ ೃರ್ು ಭ ಯಗಾ ಜ್ಲ ನಿ ಗಮ ನಿ ಯಮತ್ 

 ಸಾಲಗಳು: ಮ ಿಂಗಳ ೂ ರು ವಿ ದುಾತ ಚ ಸ ರಬರಯಜ್ು ಕ ಿಂಪ್ನಿ ನಿ ಯಮತ್, ಕ ಯವ ೋರಿ ನಿ ೋ ರಯವರಿ ನಿ ಗಮ ನಿ ಯಮತ್ ಮ ತ್ುತ ಕ  ಪ್ಪಸಿ 

ಗಯಾ ಸ ಚ ವಿದುಾತ ಚ ನಿ ಗಮ ನಿ ಯಮತ್. 

  ಖಾತ್ರಿಗಳು: ರಯ ಯಚ್ ರು ವಿದುಾ ತಚ ಸ ರಬರಯ ಜ್ು ಕ ಿಂಪ್ನಿ ನಿ ಯಮತ್, ಮ ಿಂಗಳ ೂ ರು ವಿದುಾತ ಚ ಸ ರಬರಯ ಜ್ು ಕ ಿಂಪ್ನಿ 

ನಿ ಯಮತ್ ಮ ತ್ುತ ಕ  ಪ್ಪಸಿ ಗಯಾ ಸ ಚ ವಿದಾತ ಚ ನಿ ಗಮ ನಿ ಯಮತ್.   
21 ಶಯಸನ ಬದಿ ನಿ ಗಮ ಗಳ ು-6, ಕ ಯ ಯಷ ನಿ ವಷ ಹ ಸ ುತ್ತತರುವ ಸ ಕ ಯಷ ರಿ ಕ ಿಂಪ್ನಿ ಗಳ ು-105, ಕ ಯಯಷ ನಿ ವಷ ಹ ಸ ದಿರು ವ ಸ ಕ ಯ ಷ ರಿ 

ಕ ಿಂಪ್ನಿ ಗಳ ು-13 
22 ಪಯಾರ ಯ (iii), (v) ಮ ತ್ುತ (vi) ಉದ  ದೋಶಕ ಯೆಗಿ, 2019-20 ಮ ತ್ುತ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಅಿಂಗಸ ಿಂಸ  ಿ ಕ ಿಂಪ್ನಿ ಗಳ ನ ುು ಸ ಹ 

ಪ್ರಿಗ ಣಿಸ ಲಯಗಿ ದ  



ಅಧ್ ಯಾ ಯ-2: ರ ಯಜ್ಾ ದ ಹಣಕಯ ಸು ವಾ ವಹಯ ರಗಳು 

53 

ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳ ಲಯ ಭದಯಯಕತ ಯನುು ಸಯಿಂ ಪ್ರದಯಯ ಕವಯಗಿ ಹ ಡಿಕ ಯ 

ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಲಯ ಭ23, ಇಕಿವಟಿ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಪ್ರತ್ತಫಲ24 ಮತ್ುತ ಬಳಕ ಯ ಬಿಂಡವಯಳದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಆದಯಯದ25  

ಮ ಲಕ ಮೌಲ ಾ ಮಯಪ್ನ ಮಯಡಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 
•  ರಯಜ್ಾ ದ ಹನ  ುಿಂದು ವಿದುಾ ತ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಿದ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ನಿಧಿಗ ಳ 

(ಪ್ಪವಿನಲ್ಲಿ) ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಪ್ರತ್ತಫಲವು ಹಿಂದಿನ ವ ಚ್ಾದ ಆ ಧ್ಯ ರದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಪ್ರತ್ತಫಲಕಿೆ ಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . ಪ್ರತ್ತಫಲವು ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ದುದ, ೨೦೧೬-೧೭ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಾ ಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆಯದಯ ದ ಗಿದ . 
•  ರಯಜ್ಾ ದ ಹನ  ುಿಂದು ವಿದುಾ ತ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ ನ ಇಕಿವ ಟಿ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಪ್ರತ್ತಫಲವು 2017-

18ರಿಿಂದ 2020-21ರವರ ಗ  ಶ ನಾ ವಯ ಗಿದದ ರ , 2020-21ರಲ್ಲ ಿ ಬಳಕ  ಬಿಂಡವಯಳದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ 

ಆದಯಯವು ಶ ೋಕಡ ೬.೧ ೩ ರಷ್ಟಿತ್ುತ. 
• ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯ ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿ ಸಿ ಎಲ ಯಿ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳು 2016-17 

ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ಯ ಮೆೋಲ   ಋರ್ ಯತ್ ೂಕ ಪ್ರತ್ತಫಲವನುು ಹ  ಿಂ ದಿವ . 
• ಅದ ೋರಿೋತ್ತ, ಎಲಯಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21) ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ 

ಉ ದಾ ಮಗಳು ನರ್ಿವನುು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಯರಣ ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯವನುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ರಯಜ್ಾ 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ ನ ಇಕಿವಟಿ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಆದಯ ಯವು ಋರ್ ಯತ್ ೂಕವಯಗಿದ . 

• ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯ ಹ  ರತ್ು ಪ್ಡಿಸಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳ ಬಿಂಡವಯಳದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ 

ಆದಯಯವು ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ದಿದ ತ್ು. 2020-21ರಲ್ಲಿ ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ (ಶ ೋಕಡ ೩.೫೧) 
ಲಯ ಭದಯಯಕತ ಯು ಬಳಕ  ಬಿಂ ಡವಯಳಕ ೆ ಅನುಗುಣವಯ ಗಿಲಿ ಎಿಂದು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . 

(iv) ಸಕಾಾರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳ ನಷ್ುಗಳು 
೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ ೫ ೦ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ  ವಲ ಯ ಉ ದಾ ಮಗಳು `೮,೨೪೬.೪೭ ಕ  ೋಟಿಗಳ ನರ್ಿ ವನುು 
ಅನುಭವಿಸಿವ . ಈ ಪ ೈಕಿ ವಿ ದುಾತಚ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳು `೫,7೦೧.೯೬ ಕ  ೋಟಿಗಳ ನರ್ಿ ಅ ನುಭ ವಿಸಿವ . 
ಈ ನರ್ಿದಲ್ಲಿ ಹುಬಬ ಳಿು ವಿದುಾ ತಚ ಸರಬರಯಜ್ು ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ (`೨,೪೯೦.೨೬ ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಪ್ರಮುಖ 

ಕ  ಡುಗ  ನಿೋಡಿದ . 
(v) ರಾಜ್ಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉದಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಾಶ 
ಯಯವುದ ೋ ಸಿಂಸ ಿಯ ನಿವವಳ ಮೌಲ ಾ ವು ಅದರ ಸಯವಮಾ ಕ ೆ ಒಿಂದು ಮಯಪ್ನವಯಗಿದ . ಋರ್ ಯತ್ ೂಕ ನಿವವಳ 

ಮೌಲ ಾ ವು ಸಯವಮಾ ದ ಸಿಂಪ್ ಣಷ ಹ ಡಿಕ ಯು ಸಿಂಚಿತ್ ನರ್ಿಗಳಿಿಂದ ಕ್ಷಯವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬುದನುು 
ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ .  2020-21ರ ಅಿಂತ್ ಾ ದ ವ ೋಳ  ಗ , ೩ ೩ ಉ ದಾಮಗಳಲ್ಲಿ `೧ ೪,೯೦೩.೬೨ ಕ  ೋಟಿಗಳ ನಿವ ವಳ 

ಬಿಂಡವಯಳವು ಕ್ಷಯವಯ ಗಿದ . 
2020-21ಕ ೆ ಕ  ನ ಗ  ಿಂಡ ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳ  ಒಟ್ಯ ಿರ  
ನಿವವಳ ಮೌಲ ಾ ವು ಧನಯತ್ ೂಕವಯಗಿದ ದ ರ , ಐದು ಉ ದಾ ಮಗಳ ಒಟ್ ಯಿರ  ನಿವವಳ ಮೌಲ ಾ ವು (`9,೪೪೧.೯೭ ಕ  ೋಟಿ) 

ಕ್ಷಯವಯ ಗಿದ . 

 
23 ಇಕಿವ ಟಿ ಮ ತ್ುತ ದಿೋ ರ್ಘಷ ವಧಿ ಸ ಯಲಗ ಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಮ ಯಡಿದ ಹ  ಡಿಕ  ಗಳ ಮೆೋ ಲ  ನಿ ದಿಷ ರ್ಿ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಗಳಿ ಸಿ ದ ಲಯ ಭ 

ಅಥವ ನ ರ್ಿ ವನು ು ಅಳ ಯತ್ತದ  ಮ ತ್ುತ ಇದು ಒಟುಿ ಹ  ಡಿಕ  ಯ ಲ ಯಭದ ಶತ ಯ ಿಂಶವಯಗಿ ಹ  ೋಳ ಲಯಗುತ್ತದ  
24 ನಿ ವವಳ ಲಯಭವನು ು ಷ್ ೋ ರುದ ಯರರ ನಿ ಧಿಗ ಳಿ ಿಂದ ಭಯಗಿಸಿ ಸ ಯಧನ ಯನ ುು ಅಳ ಯ ಲಯಗುತ್ತದ  
25 ಕ ಿಂಪ್ನಿ ಯು ಬಳಸಿ ದ ಬಿಂಡವ ಯಳದ  ಿಂದಿಗ  ಅದರ ಲ ಯಭದಯ ಯಕ ತ  ಮ ತ್ುತ ದಕ್ಷ ತ ಯ ಹ ಣಕ ಯಸಿನ ಅನ ುಪಯತ್ ವನು ು 

ಅಳ ಯುತ್ತದ  ಮ ತ್ುತ ಇದನ ುು ಬಡಿ ಿಮ ತ್ುತ ತ ರಿಗ   ಪಯ ವತ್ತಗ  ಮ ುಿಂ ಚಿನ ಗಳಿ ಕ  ಯನುು ಬಳಕ   ಬ ಿಂಡವಯಳದಿ ಿಂದ ಭಯಗಿ ಸಿ 

ಲ ಕ ೆ ಹ ಯಕ ಲಯಗುತ್ತದ . 
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ಅದ ೋ ರಿೋತ್ತ, ಕಳ  ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯ ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ 113 ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ  
ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳ ಒಟ್ ಯಿರ  ನಿವವಳ ಮೌಲ ಾ ವು ಧನಯತ್ ೂಕವಯಗಿತ್ುತ. ಆದಯಗ ಾ, 31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಿಂತ  
28 ಉ ದಾ ಮಗಳ ನಿವವಳ ಮೌಲ ಾವು (`5,4೬೧.೬೫ ಕ  ೋಟಿಗಳು) ಕ್ಷಯವಯ ಗಿದ . 
(vi) ದ್ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆ 
ಬಡಿಿವಯ ಾ ಪ್ಪತ ಅನುಪಯತ್ ಮತ್ುತ ಸಯಲ ವಹವಯ ಟು ಅನುಪಯತ್ ದ ಮ ಲಕ ಸಕಯಷರ, ಬ್ಯಾ ಿಂಕುಗಳು ಮತ್ುತ 
ಇತ್ರ ಹಣ ಕಯಸು ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ  ಸಯಲ ಗಳನುು ಪ್ ರ ೈಸಲು ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ  ವಲಯ 

ಉ ದಾ ಮಗಳ ಸಮಥಷತ ಯ  ಮಯಪ್ನವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅಿಂಶಗ ಳನುು ಹ  ರಗ ಡ ಹದ . 
•  31 ಮಯರ್ ಷ  2021ರಲ್ಲಿ ದದ  ಸಿಿ ತ್ತಯಿಂತ   11 ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಿಂಟು 

ಉ ದಾ ಮಗಳು ಬಡಿಿಯ ಹ  ರ ಯನುು ಹ  ಿಂ ದಿದದ ವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಉ ದಾ ಮಗಳ ಬಡಿಿವಯಾ ಪ್ಪತ ಯ 

ಅನುಪಯತ್ ವು ಒಿಂ ದಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯ ದ . 
•  ಹನ  ುಿಂದು ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳ 2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರವರ ಗಿನ ವಹವಯ ಟಿ ನ 

ಸಿಂಯೋಜಿ ತ್ ವಯ ಷ್ಟಷಕ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯ ದರವು ಅವುಗಳ ಋ ಣ ವೃದಿಿ ಯ ದರಕಿೆಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . ಇದರ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ವಯ ಗಿ ಸಯಲ-ವಹವಯ ಟುಗಳ ಅನುಪಯತ್ ವು ಸುಧ್ಯರಿಸಲ್ಲಲ ಿ, 
•  31 ಮಯರ್ ಷ 2021 ರಿಂದು ಇದದ ಿಂತ    4೨ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ  ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ  (ವಿದುಾ ತಚ 

ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳನುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ) 20 ಉ ದಾ ಮಗಳ ಬಡಿಿ ಅನುಪಯತ್ ವು ಒಿಂ ದಕಿೆಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆ ಇದುದ, ಈ  ಉ ದಾ ಮಗಳು ಬಡಿಿ ಯ ವ ಚ್ಾಗಳನ ುು ಪ್ ರ ೈಸಲು ಸಯಕರ್ುಿ ಆದಯಯವನು ು 
ಗಳಿಸಲು ಸಯಧಾ ವಯ ಗಲ್ಲಲಿ ಎಿಂ ದು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . 

•  2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ ವಹವಯ ಟಿನ ಸಿಂಯೋಜಿ ತ್ ವಯ ಷ್ಟಷಕ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯ 

ದರವು ಸಯಲ ಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯ ರು ವುದರಿಿಂದ ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯದ ಉ ದಾ ಮಗಳನುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ 

ಕಯಯಷ ನಿವಷ ಹಸುತ್ತತ ರುವ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ  ವಲಯ ಉ ದಾ ಮಗಳ ಸಯಲ-ವಹವಯ ಟು 
ಅನುಪಯತ್ ವು ಸುಧ್ಯರಿಸಿಲಿ. 

(vii) ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಚೌಕಟ್ುು ಮತ್ುು  ರಾಜ್ಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ  ವಲಯ ಉದಾಮಗಳಿಂದ ಲೆಕೆಗಳ 
ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ುು ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ 

ಸಕಯಷರಿ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳ ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧನ ಯ ಪ್ರಕಿರಯಯು ಕಿಂಪ್ ನಿಗಳ ಕಯಯ ದ , 1956ರ ಸ ಕ್ಷನ ಚ  619  
ಮತ್ುತ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳ ಕಯಯ ದ   2013ರ (ವಿಧ್ ೋಯಕ) ಸ ಕ್ಷನ ಚ 139 ಮತ್ುತ 143ರಲಿ್ಲನ ವಿಧಿಗಳನುು 
ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ದ .  ಭಯರತ್ದ ಲ ಕೆನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರು ಸಕಯಷರಿ ಕಿಂಪ್ ನಿಯ 

ಶಯ ಸನಬದಿ ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರನು ು ನ ೋಮಸುತಯ ತ ರ . ಮುಿಂದ , ಕಯಯ ದ ಯ ವಗಷ  143ರ ಉ ಪ್-ವಿಭಯಗ 

7ರ ಪ್ರಕಯರ  ಯಯವುದ ೋ ಕಿಂಪ್ನಿಯು ವಗಷ 139ರ ಉ ಪ್-ವಿಭಯಗ (5) ಅಥವಯ ಉ ಪ್-ವಿಭಯಗ (7) 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಿಂತ್ತದದ ರ  ಅಿಂತ್ಹ ಸಿಂದಭಷದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಾ ವಿದದರ , ಭಯರತ್ ಲ ಕೆನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ 
ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರ ಆದ ೋಶದ ಮ ಲಕ  ಅಿಂತ್ ಹ ಕಿಂಪ್ನಿಯ ಲ ಕೆಪ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ 
ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧನ ಯನು ು ನಡ ಸಬ ಹುದಯಗಿದ . 
ಸಕಯಷರಿ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳ ಹಣ ಕ ಯಸು ಲ ಕೆಪ್ಟಿಿಗಳನು ು  ಭಯರತ್ದ ಲ ಕೆನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ 
ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರು ನ ೋ ಮಸಿದ ಶಯ ಸನಬದಿ ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರು ತ್ಪಯ ಸರ್   ಮಯಡುತ ಯತ ರ . ಈ 

ಹಣ ಕಯಸು ಲ ಕೆಪ್ಟಿಿಗಳನ ುು ಅವು ಸಿವೋಕೃತ್ತಯಯದ ದಿನಯಿಂ ಕದಿಿಂದ 60 ದಿ ನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯರತ್ದ 

ಲ ಕೆನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರು ಪ್ ರಕ ಪ್ ರಿಶ  ೋಧನ ಯನು ು ನಡ ಸಬ್ ೋಕಯಗ ುತ್ತ ದ . 
ಅಲಿ ದ  ಭಯರತ್ದ ಲ ಕೆನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರು ನಯಲ ುೆ ಶಯ ಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳಿಗ  
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಏಕ ೈಕ ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರು ಮತ್ುತ ಎರಡು ಶಯ ಸನಬದಿ ನಿಗಮಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  
ಪ್ ರಕ ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧಕರು ಆಗಿ ದಯ ದ ರ . 
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2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದುಾತಚ ವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11 ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ  ವಲಯ 

ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ, ನಯ ಲುೆ ಉ ದಾಮಗಳಿಿಂದ ಲ ಕೆಗಳ ಸಲ್ಲಿ ಕ  ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿವ . ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯ 

ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಕಯಯಷ ನಿವ ಷ ಹಸುತ್ತತ ರುವ  ೧೦೦  ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ  ೬೬ ಉ ದಾ ಮಗಳಿಿಂದ  ೧೦೩ ಲ ಕೆಗಳು 
ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿವ . ಲ ಕೆ ಸಲ್ಲಿ ಕ ಯ ಬ್ಯಕಿಯು ಒ ಿಂ ದರಿಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರ ಗ  ಇದ . ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವ ು 
೭೩ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ವಲ ಯ ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ (ವಿದುಾ ತಚ ವಲಯ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ವಲಯ) ೩ ೬26 

ಉ ದಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಲ ಕೆಗಳನುು ಅಿಂತ್ತಮ ಗ  ಳಿಸದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ `೧ ೮,೩೧ ೯.೩ ೮ ಕ  ೋಟಿಗಳ ನಿವವಳ ಹ  ಡಿಕ  
ಮಯಡಿ ದ . ಆದದರಿಿಂ ದ, ಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧನ ಯು ಅವುಗಳ ಲ ಕೆಪ್ತ್ರ ನಿವಷಹರ್   ಮತ್ುತ ಬಳಕ ಯನು ು ಖಚಿತ್ 

ಪ್ಡಿಸಿಕ  ಳುಲ ು ಸಯಧಾ ವಯ ಗಲ್ಲಲಿ. 

2.5.4.4 ಅಪ್ೂಣಾ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಬಂಧನ 

ನಯಾ ಯಯಲ ಯದಲ್ಲಿ ದಯ ವ  ಹಯಗ  ಇನಿುತ್ರ ಕಯರಣಗಳಿಿಂ ದ ಸಿ ಗಿತ್ಗ  ಿಂ ಡ ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳನುು 
ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುವ ಅಪ್ ಣ ಷ ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಂಧಿತ್ವಯ ಗಿರುವುದು  ವ ಚ್ಾದ ಗುಣಮ ಟಿದ ಮೆೋಲ   
ಋರ್ ಯತ್ ೂಕ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಬಿೋರುತ್ತದ . 31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಿಂದು ಇದದ ಿಂತ   ಅಪ್ ಣ ಷ ಯೋಜ್ನ ಗಳ 

ವರ್ಷವಯ ರು ವಿವರವನು ು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.25ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯಗಿದ   ಮತ್ುತ ಇಲಯಖಯ ವಯ ರು ಮಯಹತ್ತಯನುು 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.26ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.25: 31 ಮಾರ್ಚಾ 2021ರಲ್ಲದಿಿಂತೆ ಒಂದು 

ಕೊೀಟಿಗಿಂತ್ ಹಚೆಿಚನ ಅಪ್ೂಣಾ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ವಷಾಾವಾರು ವಿವರ 
 (` ಕೊೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.26: 31 ಮಾರ್ಚಾ 2021ರಲ್ಲದಿಿಂತೆ ಒಂದು ಕೊೀಟಿಗಿಂತ್ 
ಹಚೆಿಚನ ಅಪ್ೂಣಾ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಇಲಾಖಾವಾರು ವಿವರ 

 (` ಕೊೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವಷ್ಾದ 
ಕೊನೆಗ ೆ

ಅಪ್ೂಣಾ 
ಯೀಜ್ನೆಗಳ 
ಸಂಖೆಾ 

ಅಂದಾಜ್ು ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ 
 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರ 

ಅಪ್ೂಣಾ 
ಯೀಜ್ನೆಗಳ 
ಸಂಖೆಾ 

ಅಂದಾಜ್ು ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ 
 

2012-13 3 5.60 5.21 ರಸೆುಗಳು 
ಮತ್ುು 
ಸೆೀತ್ುವೆಗಳು 

871 4,951.94 2,463.21 

2013-14 7 42.80 41.68 

2014-15 15 51.80 50.58 ನಿೀರಾವರಿ 210 1,187.55 942.19 

2015-16 30 326.89 251.34 ಕಟ್ುಡಗಳು 42 275.80 184.96 

2016-17 58 340.03 275.99 ಇತ್ರೆ 10 54.08 373.79 

2017-18 54 358.49 245.76 

ಒಟ್ುು 1133 6,469.37 3,628.15 

2018-19 321 2,067.96 1,053.97 

2019-20 296 1,747.93 968.37 

2020-21 349 1,527.87 735.25 

ಒಟ್ುು 1133 6,469.37 3,628.15 

ಆಕ ರ:  ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

31.03.2021ರ ಅಥವಯ ಅದಕ ೆ ಮೊದಲು ಪ್ ಣ ಷವಯ ಗಬ್ ೋಕಯಗಿದದ 1,133 ಯೋಜ್ನ ಗಳ ಆರಿಂಭಿಕ 
ಅಿಂದಯ ಜ್ು `6,469.37 ಕ  ೋಟಿಗ ಳಲ್ಲಿ  `3,628.15 ಕ  ೋಟಿಗಳು ವ ಚ್ಾವಯಗಿದ . ಯೋಜ್ನ ಗಳ ವಿಳ ಿಂಬವ ು  
ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹ ಚ್ುಾ  (55), ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರ  ಒಿಂ ದು ವರ್ಷಕಿೆಿಂತ್ ಹ ಚ್ ುಾ 
(729) ಮತ್ುತ ಒಿಂ ದು ವರ್ಷಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ (349) ವಯ ಾ ಪ್ಪತ ಯಲ್ಲಿ ದ . ಲ  ೋಕ  ೋಪ್ಯೋಗಿ, ಬಿಂದರು 
ಮತ್ುತ ಒಳನಯಡು ಜ್ಲಸಯರಿಗ  ಮತ್ುತ ನಿೋರಯ ವರಿ ಇಲಯಖ ಗಳು ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳ ವಿಳಿಂಬಕ ೆ ಯ ಯವುದ ೋ 
ಕಯರಣಗಳನುು ನಿೋಡಿಲ ಿ. 

 
26 ರಯಜ್ಾ ಸ ಯವಷಜ್ನಿ ಕ  ವಲಯ ಉದಾ ಮ ಗಳ ಲ ಕ ೆಗಳ ನ ುು ಅಿಂತ್ತಮ ಗ  ಳಿ ಲು ಕ ಯಪ  ಷ ರ ೋ ಟಚ ಅಫ ೈಸ ಚಷ ಸ ಚಿವಯಲಯ ವು 

ನ ವಿಂಬರ್ಚ 2021ರವರ ಗ  ಸ ವಯಷ ನ ವಯ ಕ ಯಲಯವಧಿ ವಿಸತರ ರ್ ಯನ ುು ನಿ ೋ ಡಿದ  
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೩ ೧ ಮಯಚಿಷ ೨೦೧೩ಕ ೆ ಅಪ್ ಣ ಷ ವಯ ಗಿದದ ೧,೧೩೩ ಯೋಜ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ 43 ಯೋಜ್ನ ಗಳ ು ಮ  ರು 
ವರ್ಷಗಳಿಗ  ಹ ಚ್ುಾ ಕಯಲದಿಿಂ ದ ಅಪ್ ಣ ಷವಯ ಗಿಯೋ ಉ ಳಿದಿವ . ವಿತ್ತತ ೋಯ ನಿವಷಹರ್   ಸುಧ್ಯರರ್ಯ 
ಸಮತ್ತಯು ಸಮಯ ಮತ್ುತ ವ ಚ್ಾದ ಹ ಚ್ಾಳವನು ು ಕಡಿ ಮೆ ಮಯಡಲ ು, ಪ್ ಣ ಷಗ  ಳುುತ್ತತ ರುವ 

ಯೋಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಆದಾತ  ಯ ಮೆೋಲ   ಹಣ ವನುು ಒದಗಿಸಬ್ ೋಕು ಎಿಂ ದು ಸಲಹ  ನಿೋಡಿದ  (ಜ್ುಲ ೈ 2018).  
ಆದಯಗ ಾ, 31 ಮಯರ್ ಷ 2020ರಿಂತ  978 ಇದದ ಅಪ್ ಣ ಷ ಯೋಜ್ನ ಗಳ ಸಿಂಖ ಾ ಯು  31 ಮಯರ್ ಷ 

2021ಕ ೆ 1,133ಕ ೆ ಏರಿರುವುದನುು ಲ ಕೆ ಪ್ರಿಶ  ೋಧನ ಯು ಗಮನಿಸಿ ದ . ಇದು ಮುಖಾವ ಯಗಿ ರಸ ತ ಗಳು ಮತ್ುತ 
ಸ ೋತ್ುವ ಗಳು ಮತ್ುತ ನಿೋರಯ ವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯೋಜ್ನ ಗಳ ಸಿಂಖ ಾ ಯಲ್ಲಿ ನ ಹ ಚ್ಾಳದಿಿಂದಯ ಗಿದ . 
ಇದಲಿ ದ , ಆಯಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ  ಯೋಜ್ನ ಗಳ ಅನುಷ್ಯ ಾನಕಯೆಗಿ ಎರವಲು ಪ್ಡ ದ ನಿಧಿಗಳು 
ನಿರಥಷಕವ ಿಂದ ು ಸಯಬಿೋ ತಯ ಯ ತ್ು ಮತ್ುತ ಸಯಲ ಮತ್ುತ ಬಡಿಿ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳ ಸ ೋವ ಯ ವಿರ್ಯದಲ್ಲ ಿ 
ರಯಜ್ಾ ವು ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಹ  ರ ಯನುು ಹಿಂಚಿಕ  ಳುಬ್ ೋಕಯಯ ತ್ು. ಈ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಎಲ ಯಿ ಯೋಜ್ನ ಗಳನುು ಹ ಚಿಾ ನ 

ವಿಳಿಂಬವಿಲಿ ದ  ಪ್ ಣ ಷಗ  ಳಿಸಲು ಮತ್ುತ ಸಮಯ ಮತ್ತ ಮೋರಿದ ಕಯರಣ ವ ಚ್ಾವನುು ತ್ಪ್ಪಪಸಲು 
ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಕಯರಿ ಕರಮಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಬ್ ೋಕು. 
ಆರ್ಥಷಕ  ಇಲಯಖ ಯು ಕಯಮಗಯರಿ ಗಳು ಮತ್ುತ ಯೋಜ್ನ ಗಳನುು ಪ್ ಣ ಷಗ  ಳಿಸಲು ಸ ಕತ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ  ಳುಲ ು ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟಿ ಇಲಯಖ ಗಳಿಗ  ಮನವಿ ಮಯಡಲಯ ಗುವು ದು ಎಿಂ ದು ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ . (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 

2021). 

2.5.5  ವೆಚ್ಚದ ಆದಾತೆಗಳು 
ಸಯಮಯಜಿ ಕ ವಲಯ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಷಕ ಮ ಲಸೌ ಕಯಷಕ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವ ಚ್ಾದ ಜ್ವಯಬ್ಯದ ರಿಗಳು ಹ ಚ್ಯಾಗಿ 

ರಯಜ್ಾ ದ ವಿರ್ಯಗಳಯಗಿವ . ಮಯನವ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಮಟಿವ ನುು ಹ ಚಿಾಸಲು ರಯಜ್ಾ ಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ  ೋಗಾ, 
ಇತಯಾ ದಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾವನುು ಹ ಚಿಾಸುವ ಅಗತ್ಾ ವಿದ . ನಿದಿಷರ್ಿ ವ ಚ್ಾ 
ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಗ  ನಿೋಡಿದ ಹಿಂಚಿಕ ಯು ಸಯಮಯನಾ ವಗಷಗಳ ರಯಜ್ಾ ದ/ರಯಷ್ಟ ರೋಯ ಸರಯಸರಿಗಿಿಂತ್ ಲು 
ಕಡಿಮೆಯ ದದ ರ  ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಆದಾತ  ಯನುು (ಒಟ್ ಯಿರ  ವ ಚ್ಾಕ ೆ ವ ಚ್ಾದ ವಿಭಯಗದ ಅನುಪಯತ್) 

ನಿದಿಷರ್ಿ ವಿಭಯಗಕ ೆ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ  ಎನಿಸುತ್ತ ದ . ಈ ಅಿಂಗಗಳ ಅನುಪಯತ್ ವು ಹ ಚ್ಯಾಗಿದದ ರ   ವ ಚ್ಾ ದ  

ಗುಣಮ ಟಿವನುು ಉ ತ್ತ ಮವ ಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ .  ಪ್ರಸುತ ತ್ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಸಯಮಯನಾ ವಗಷಗಳ 

ರಯಜ್ಾ ಗಳ ಮತ್ುತ ನ ರ ಯ ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗ  ಸಯಪ ೋಕ್ಷವಯಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ವ ಚ್ಾ, ಸಯಮಯಜಿ ಕ ವ ಚ್ಾ ಮತ್ುತ ಬಿಂಡವಯಳ 

ವ ಚ್ಾಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಆದಾತ  ಯನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.27 ವಿಶ ಿ ೋಷ್ಟಸುತ್ತ ದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.27: 2020-21ರಲ್ಲ ಿರಾಜ್ಾಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಆದಾತ ೆ

(ಶ ೋಕ ಡಯವಯರು) 
 ಒವೆ/ರಾಒಆಉ ಬವೆ/ಒವೆ ಅವೆ/ಒವೆ ಶಕ್ಷಣ/ಒವೆ ಆರೊೀಗಾ/ಒವೆ 
ಸಾಮಾನಾ ವಗಾಗಳ ರಾಜ್ಾಗಳು 16.18 13.03 66.29 15.00 6.74 

ಕೆೀರಳ 18.30 11.12 56.71 11.87 6.41 

ತ್ಮಿಳುನಾಡು 14.36 13.50 64.90 13.97 6.36 

ಆಂದರಪ್ರದೆೀಶ 17.57 11.93 67.39 13.83 5.49 

ತೆಲಂಗಾಣ 15.30 17.86 73.08 8.36 4.24 

ಮಹಾರಾಷ್ರ 12.87 9.35 63.23 17.98 4.99 

ಮಧಾಪ್ರದೆೀಶ 21.40 16.09 72.09 14.54 4.93 

ಕನಾಾಟ್ಕ 12.43 21.45 72.38 11.37 5.29 

ಆಕ ರ:  ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
ಒವ : ಒಟುಿ ವ ಚ್ಾ, ಬಿಂವ : ಬಿಂ ಡವಯಳ ವ ಚ್ಾ, ಅವ : ಅಭಿ ವೃದಿಿ ವ ಚ್ಾ (ಸ ಯಮ ಯಜಿಕ ಮ ತ್ುತ ಆರ್ಥಷ ಕ ವಲಯಗಳ ಅಡಿ ಯ ಲ್ಲಿ 
ಒಟುಿ ವ ಚ್ಾವನು ು ಒಳಗ  ಿಂಡಿದ ). 
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೨೦೨೦-೨೧ರ ಹ  ೋ ಲ್ಲಕ  ವಿಶ ಿ ೋರ್ರ್  ಯು ಕ ಳಗಿನವುಗಳನು ು ತ್ತಳಿಯ ಪ್ಡಿಸಿತ್ು: 
• ರಯಜ್ಾ ದ ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾ ಮತ್ುತ  ಅಭಿವೃದಿಿ ವ ಚ್ಾಕ ೆ ಒಟ್ಯಿರ   ಅಭಿವೃದಿಿ ವ ಚ್ಾದ ಅನುಪಯತ್ ವು  

ಸಯಮಯನಾ ವಗಷಗಳ ರಯಜ್ಾ ಗಳ ಅನುಪಯತ್ ಕಿೆಿಂತ್ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . ಇದ ು ವ ಚ್ಾದ ಗುಣಮ ಟಿ ಸಯಮಯನಾ 
ವಗಷಗಳ ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗ  ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದಯ ಗ ಉ ತ್ತ ಮವಯ ಗಿದ  ಎಿಂದು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . 

• ರಯಜ್ಾ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ವ ಚ್ಾಕ ೆ ಬಿಂಡವಯ ಳ ವ ಚ್ಾದ ಅನುಪಯತ್ ವು ಎಲ ಯಿ ನ ರ  ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ , 
ಇದು ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕಿೆಿಂತ್ ಲು ಅವು ಕಡಿಮೆಯ ರುವುದು ಕಯರಣವ ಯಗಿದ  . (ಶ ೋಕಡ. 12.43). 

• ನ ರ ಯ ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗ  (ತ ಲಿಂ ಗಯಣ ಹ  ರತ್ು ಪ್ಡಿಸಿ) ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ರಯಜ್ಾ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ವ ಚ್ಾ/ ಒಟ ುಿ 
ವ ಚ್ಾದ ಅನುಪಯತ್ ವು ಹ ಚಿಾತ್ುತ. ಇದು ಮುಖಾವ ಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಆರ್ಥಷಕ ಸ ೋವಯ ವಿಭಯಗ/ಒ ಟುಿ ವ ಚ್ಾದ 

ಅನುಪಯತ್ ವು ಹ ಚ್ಯಾಗಿರುವುದಕ ೆ ಕ ಯರಣ ವಯ ಗಿದ .  
• ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷ ೋತ್ ರದಡಿಯ ವ ಚ್ಾ/ಒಟ ುಿ ವ ಚ್ಾದ ಅನುಪಯತ್ ವು ತ ಲಿಂ ಗಯಣ ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಎಲ ಯಿ ನ ರ ಯ 

ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಮತ್ುತ ಸಯಮಯನಾ ವಗಷದ ರಯಜ್ಾ ಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . ಇದರಿಿಂದ  ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕ್ಷ ೋತ್ ರಕ ೆ ಸಯಕರ್ುಿ ಆದಾತ  ಯನುು ನಿ ೋಡಬ್ ೋಕಯಗಿದ  , 
• ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗ  ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿ ದರ   2020-21ರಲ್ಲಿ ಆರ  ೋಗಾ/ಒಟ ುಿ ವ ಚ್ಾ  ಅನುಪಯ ತ್ವು 

ಹ ಚಿಾದದ ರ , ಸಯಮಯನಾ ವಗಷದ ರಯಜ್ಾ ಗಳ ಮತ್ುತ ನ ರ ಯ ರಯಜ್ಾ ಗಳಯದ ತ್ಮಳುನಯಡು 
ಆಿಂಧರಪ್ರದ ೋಶ ಮತ್ುತ ಕ ೋರಳದ ಅನುಪಯತ್ ಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ರಯಜ್ಾ ದ  ಅನುಪಯತ್ ವು ಕಡಿಮೆ 

ಇರುವುದರಿಿಂದ ಆರ  ೋಗಾ ಕ್ಷ ೋತ್ ರಕ ೆ ಆದಾತ  ಯನುು ನಿೋಡಬ್ ೋಕಯಗಿದ  .  

2.6 ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಲೆಕೆ 

ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಭಯಗವಯ ಗವಲದಿ ಸಣ ು ಉ ಳಿತಯಯ, ಭವಿರ್ಾ ನಿಧಿ, ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳು, ಠ ೋವಣಿಗಳು, 
ಅಮಯನತ್ುತ, ಇರಸಯಲ ು ಇತಯಾದಿ ಕ ಲವು ವಹವಯ ಟುಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು  ಮತ್ುತ 
ವಿತ್ರರ್  ಗಳನುು ಸಿಂವಿಧ್ಯ ನದ ಅನುಚ್ ಛೋದ 266(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಯಿ ಪ್ಪಸಲಯ ದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ  ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ಶಯಸಕಯಿಂ ಗದಿಿಂದ ಮತ್ಕ ೆ ಒಳಪ್ಡುವುದಿಲಿ. ಈ ವಹವಯ ಟುಗಳು ಕ ೋವಲ 

ವಹವಯ ಟುಗಳಯಗಿ ಸಯಗುವುದರಿಿಂದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಹಣ ದ ಪಯ ಲನ ಗಯಗಿ ಸಕಯಷರವು ಬ್ಯಾ ಿಂಕರ್/ಟರಸಿಿಯಯಗಿ 

ಕಯಯಷ ನಿವಷಹ ಸುತ್ತ ದ . 
2.6.1 ನಿವವಳ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಲೆಕೆದ ಶಲುೆಗಳು 
2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರವ ರ ಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದ ನಿವವಳ ವಹವಯ ಟುಗಳನುು 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.28ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಯಗಿ ದ  ಮತ್ುತ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದ ಶಿಲ ುೆಗಳ ಸಿಂಯೋಜ್ನ ಯಲ್ಲಿ ನ 

ವಯ ಷ್ಟಷಕ ಬದಲಯ ವರ್ ಗಳನುು ನಕ್ಷೆ-2.13ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಸಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.28: ವಷ್ಾದ ಮಾರ್ಚಾ 31ರಂತೆ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಲೆಕೆದಲ್ಲಿ ಆಂಗವಾರು ನಿವವಳ ಬಾಕಗಳು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವಲಯ ಉಪ್ವಲಯ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಸಣಣ ಉಳಿತಾಯಗಳು, 
ಭ್ವಿಷ್ಾ ನಿಧಿ 
ಮುಂತಾದವುಗಳು 

ಸ ಣು ಉಳಿ ತಯಯಗಳ ು, 
ಭವಿರ್ಾ ನಿ ಧಿ 

ಮ ುಿಂತಯದವ ುಗಳ ು 

2,657 2,811 3,292 4,156 3,632 

ಜ.ೆ ಮಿೀಸಲು ನಿಧಿಗಳು (ಎ) ಬಡಿ ಿಇರುವ ಮ ೋ ಸ ಲ ು 
ನಿ ಧಿಗಳ ು 

1,236 (-) 1,194 393 839 (-)99 

(ಬಿ) ಬಡಿ ಿಇಲದಿಿರು ವ 

ಮ ೋ ಸ ಲ ು ನಿ ಧಿಗಳ ು 
4,777 4,212 2,804 3,889 6,374 

ಕ.ೆ ಠೆೀವಣಿಗಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂಗಡಗಳು 

(ಎ) ಬಡಿ ಿಇರುವ 

ಠ ೋ ವಣಿಗಳ ು 
48 (-) 3 62 99 1೬ 
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ವಲಯ ಉಪ್ವಲಯ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

(ಬಿ) ಬಡಿ ಿಇಲದಿಿರು ವ 

ಠ ೋ ವಣಿಗಳ ು 
2,994 1,837 3,006 3,074 (-)702 

(ಸಿ) ಮ ುಿಂಗಡ ಗ ಳ ು - - - - - 

ಎಲ್್.ಅಮಾನತ್ುು ಮತ್ುು 
ಇತ್ರೆ 

(ಎ) ಅಮಯನತ್ ುತಗಳ ು 87 17 (-) 15 178 (-)242 

(ಬಿ) ಇತ್ರ  ಲ ಕ ೆಗಳ ು 404 (-) 1,526 (-) 6,072 (-) 1,542 (-)2,679 

(ಸಿ) ಹ   ರದ ೋಶಗ ಳ 

ಸ ಕ ಯಷ ರಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗಿನ 

ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

- - - - - 

(ಡಿ) ಇತ್ರ  - - - - - 

ಎಮ್.ಇರಸಾಲುಗಳು (ಎ) ಮ ನಿ ಆಡಷ ರ್ಚಗ ಳ ು 
ಮ ತ್ುತ ಇತ್ರ  ಇರಸ ಯಲುಗ ಳು 

(-) 20 (-) 51 (-) 81 (-) 263 (-)5೩ 

(ಬಿ) ಅಿಂತ್ರ ಸ ಕ ಯಷ ರಿೋ 
ಹ   ಿಂದಯಣಿಕ   ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

(-) 18 (-) 25 42 (-) 84 17 

ಒಟ್ುು 12,165 6,078 3,431 10,346 6,266 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
ಟಿಪ್ಪಣಿ : + ಎನ ುುವುದು ಖಚ್ುಷ ಶಿಲ ೆ ನ ುು ಮ ತ್ುತ - ಎನ ುುವುದು ಜ್ ಮೆ ಶಿಲ ೆನ ುು ಸ  ಚಿಸುತ್ತದ  

ನಕ್ಷೆ-2.13: ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಲೆಕೆದ ಶಲುೆಗಳ ಸಂಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಾಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 
ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ನಿವವ ಳ ಸಿವ ೋಕೃತ್ತಗಳು 2016-17ರಲ್ಲಿ `12,165 ಕ  ೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದುದ  2020-21ರಲಿ್ಲ 

`6,26೪ ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಇಳಿದಿದ . ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಿೆಿಂತ್  2020-21ರಲ್ಲಿ ನಿವವಳ ಶಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ (`4,080 
ಕ  ೋಟಿ) ಇಳಿಕ ಯು ಠ ೋವಣಿ ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳು (ಬಡಿಿರಹತ್ ಠ ೋವಣಿಗಳು) ಮತ್ುತ ಸಣ ು ಉ ಳಿತಯಯ, 

ಭವಿರ್ಾ ನಿಧಿ ಇತಯಾ ದಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಯದ ಕಯರಣ ಉ ಿಂಟ್ ಯಗಿದ  .  ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳು, ಸಣ ು 
ಉ ಳಿತಯಯ, ಭವಿರ್ಾ ನಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ನಿವವಳ ಲಭಾ ತ ಯು ವಿತ್ತತ ೋಯ ಕ  ರತ ಗ  ಹಣ ಕಯಸು 
ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಯ ಲನುು ಹ  ಿಂ ದಿವ . ಅಮಯ ನತ್ುತ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ವಿಭಯಗಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ನಗದಿೋಕರಣ ವಯ ಗದ ಚ್ ಕುೆಗಳ ವ ಹವಯ ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಾಳ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದ .  ಇದು  2019-20ರಲ್ಲಿ `1,542 
ಕ  ೋಟಿಗಳಿದುದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `2,679 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿತ್ುತ. 
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2.6.2 ಮಿೀಸಲು ನಿಧಿಗಳು 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಲ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆ) ಸ ಕಿರ್  'ಜ ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಷರ್ಿ ಮತ್ುತ ಸಪರ್ಿವಯ ಗಿ 

ನಿರ ಪ್ಪಸಲಯ ದ ಉ ದ ದ ೋಶಗಳಿಗಯಗಿ ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳನುು ರಚಿ ಸ ಲಯ ಗಿದ . ಈ ನಿಧಿಯನುು  ಭಯರತ್ದ 

ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿ ಅಥವಯ ರಯಜ್ಾ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಿಂದ  ಅಥವಯ ಹ  ರಗಿನ ಏಜ ನಿಿ ಗಳ ಕ  ಡುಗ ಗಳ ು ಅಥವಯ 
ಅನುದಯನಗಳಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ಈ ನಿಧಿಗಳಿಗ  ನಿೋಡಿದ ಕ  ಡುಗ ಗಳನುು ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಖಚ್ುಷ ಎಿಂ ದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯಗುತ್ತ ದ . ನಿಧಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವ ಚ್ಾವನುು ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಿತ್ 

ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲ ಕೆ ಹಯಕಲಯ ಗುತ್ತ ದ  ಮತ್ುತ ಇದಕಯೆಗಿ ಶಯ ಸಕಯಿಂ ಗದ ಅನುಮೊೋದನ ಯನುು 
ಪ್ಡ ಯಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ವರ್ಷದ ಕ  ನ ಯಲ್ಲಿ ಲ ಕೆಗಳನುು ಅಿಂತ್ತಮ ಗ  ಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಧಿ ಗ  
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವ ಚ್ಾವನು ು ಸಯವಷ ಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆ ಕ ೆ ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ನಿಧಿಗಳನು ು ಮುಿಂದ   'ಬಡಿಿ ಸ ಹತ್ 

ನಿಧಿಗಳು' ಮತ್ುತ  'ಬಡಿಿರಹತ್ ನಿಧಿಗಳು' ಎಿಂ ದು ವಗಿೋಷಕರಿಸಬಹ ುದು. 
ಸಕಯಷರದ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಯ ಸಿಿತ್ತಯ ಮೆೋಲ   ಪ್ರಿರ್ಯಮ ಬಿೋರುವ ಕ ಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳ 

ವಿಶ ಿ ೋರ್ ರ್  , ನಿಧಿಗಳ ಸಿವೋಕೃತ್ತ ಮತ್ುತ ವ ಚ್ಾವನುು ಕ ಳಗ  ವಿವರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
(ಎ) ಸಂಚಿತ್ ಋಣ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿ 
ಹನ ುರ ಡನ  ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗ ಶಿಫಯ ರಸಿನಿಂ ತ  ಸಕಯಷರವು, ಎಲ ಯಿ ಸಯಲ ಗಳ ಕಯಲಕಯಲ ದ 

ತ್ತೋ ರುವಳಿಗಯಗಿ 2012-13ರಲ್ಲ ಿ  ಸಿಂಚಿತ್ ಋ ಣ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿಯನುು ಸಯಿ ಪ್ಪಸಿ ನಿಧಿಗ  ಮ ಲಧನವಯ ಗಿ  

`1,000 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ವಗಯಷ ಯ ಸಿತ್ು. ಈ ನಿಧಿಯನುು ಭಯರತ್ತ ೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕು ನಿವಷಹ ಸುತ್ತತ ದುದ 
ಮ ಲಧನವನುು ಭಯರತ್ ಸಕಯ ಷರದ ಭದರತ ಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಿ ದ . ಸಕಯಷರದ ಅಧಿಸ ಚ್ನ ಯ 

ಪ್ರಕಯರ (ಫ ಬರವರಿ 2013) ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಹಿಂದಿನ ಹಣ ಕಯಸು ವರ್ಷದ ಕ  ನ ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿರು ವ 

ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳ (ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ ಸಯಲ ಗಳನುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ)  ಶ ೋಕಡ 0.50ರರ್ು ಿ 
ಮೊತ್ತ ವನುು ನಿಧಿಗ  ಕನಿರ್ಾ ವಯ ಷ್ಟ ಷಕ ವಿಂತ್ತಗ ಯನು ು ನಿೋಡಬ ಹುದ ು. 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,  ಕನಿರ್ಾ 
ಅಗತ್ಾ ವಯ ದ  `1,597.02 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಪ್ರಧ್ಯನ ಲ ಕೆ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ -2048 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಿತ್ ಋ ಣ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿಗ  `1,700 ಕ  ೋಟಿಗಳ ವಿಂತ್ತಗ  ನಿೋಡಿದ . 
ಲ ಕೆ ಪ್ುಸತ ಕಗಳ ಪ್ರಕಯರ ವರ್ಷದ ಕ  ನ ಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಶಿಲ ುೆ  `4,820 ಕ  ೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ುತ. 
ಆದರ ,  ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ತ್ತಳಿಸಿರುವಿಂತ , ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕು ವರದಿ ಮಯಡಿ ರುವಿಂತ  
ಸಿಂಚಿತ್ ಋ ಣ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿಯಡಿ  ಒಟ ುಿ ಮೊತ್ತ ವು `6,044.64 ಕ  ೋಟಿಗಳಯ ಗಿದುದ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ 

ಸಯಿ ಪ್ನ ಯ ದಿನಯಿಂ ಕದಿಿಂದ ಮಯರ್ ಷ 2021ರ ಅಿಂತ್ಾ ದವರ ಗಿನ `1,224.64 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಸಿಂಚಿತ್ ಬಡಿಿ 
ಸ ೋರಿದ . ಆದರ  ಈ ಬಡಿಿಯ ಮೊತ್ತ ವು ಸಕಯಷರದ ಲ ಕೆಪ್ುಸತ ಕ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ ದಯ ಗಿರುವುದಿಲಿ ಮತ್ುತ 
ನಿಧಿಯಡಿ ಮರುಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಿ ದಿಂತಯ ಗಿದ . 
ಸಿಂಚಿತ್ ಋ ಣ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿ ಯ ಹ ಡಿಕ ಯ ಮೆೋಲ   ಗಳಿಸಿ ದ ಬಡಿಿಯನುು ಲ ಕೆ ಪ್ುಸತ ಕದಲ್ಲಿ ಲ ಕೆ 
ಹಯಕಲು ಮಹಯಲ ೋ ಖಯ ಪಯ ಲ (ಲ   ಮತ್ುತ ಹ)ರನುು ಈಗಯಗಲ  ೋ ವಿನಿಂತ್ತ ಸಲಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ದು ಆರ್ಥಷಕ  
ಇಲಯಖ ಯು ಉ ತ್ತ ರ ನಿೋಡಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021).   

(ಬಿ) ಹಸಿರು ತೆರಿಗ ೆ
ಕನಯಷಟಕ ಮೊೋ ಟ್ಯ ರು ವಯ ಹನಗಳ ತ ರಿಗ  (ತ್ತದುದ ಪ್ಡಿ) ಕಯಯ ದ , 2002ರ ಪ್ರಕಯರ ಸಕಯಷರ ವು ವಯ ಯು 
ಮಯಲ್ಲ ನಾ ವನುು ನಿಯಿಂತ್ತ ರಸಲು  ಹಸಿರು ತ ರಿಗ 27 ಎಿಂ ಬ ಉ ಪ್ಕರದ ಸಿಂಗರಹವನುು ಜಯರಿಗ  ತ್ಿಂ ದಿದ .  

 
27 ವಯಹನ ಗಳ ನ   ೋ ಿಂದಣಿಯ ನ ವಿೋ ಕ ರ ಣ ಸ ಮ ಯದಲ್ಲಿ ಹ ದಿನ  ೈದು ವರ್ಷ ಗಳ ನ ುು ಪ್ ತ್ತಷ ಮಯಡಿರುವ ದಿವಚ್ಕ ರ ವಯಹನ ಗ ಳ 

ಮ ತ್ುತ ಸ ಯರಿಗ ಯೋ ತ್ರ ವಯಹನ ಗಳ ಮೆೋ ಲ  ಮ ತ್ುತ ಏಳು ವರ್ಷ ಗಳ ನ ುು ಪ್ ರ ೈಸಿರುವ ಸ ಯರಿಗ  ವಯಹನ ಗಳ ಮೆೋ ಲ  ನಿ ಗದಿತ್ 
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ಮಯರ್ ಷ 31, 2016ಕ ೆ ಕ  ನ ಗ  ಿಂ ಡ ರಯಜ್ಾ ಹಣ ಕಯಸುಗಳ ಕುರಿತ್ು ಭಯರತ್ದ ಲ ಕೆ ನಿಯಿಂತ್ ರಕರು ಮತ್ುತ 
ಮಹಯಲ ಕೆಪ್ರಿಶ  ೋಧ ಕರ  ವ ರದಿ ಯ ಕಂಡಿಕೆ-1.3.1.1-ಅಸಮಪ್ಷ ಕ ಲ ಕೆಪ್ತ್ರ ನಿವ ಷಹರ್   ಮತ್ುತ ಹಸಿರು 
ತ ರಿಗ  ಉ ಪ್ಕರ ಸಿಂಗರಹಗಳ ಬಳಕ ಯಯಗದಿ ರುವುದು' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತ ರಿಗ  ಉ ಪ್ಕರ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯಡಿ 

ಸಿಂಗರಹಸಿದ ಮೊತ್ತ ವನುು ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ  '0041-00-102-0-11 – ಹಸಿರು ತ ರಿಗ ' ಮತ್ುತ 
ವ ಚ್ಾವನುು  '2041-00-001-0-07-ವಯ ಯು ಮಯಲ್ಲ ನಾ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳ ನುು ನಿ ಯಿಂತ್ತ ರಸುವ 

ಕರಮಗಳ ಅನುಷ್ಯ ಾ ನ' ಅಡಿಯ ಲ್ಲಿ ಲ ಕೆ ಹಯಕಬ್ ೋಕು ಎಿಂ ದು ಹ ೋಳಲಯ ಗಿದ . ಹಸಿರು ತ ರಿಗ  ಉ ಪ್ಕರ 

ಸಿಂಗರಹವನುು ವಗಯಷಯಸಲು ಮೋಸಲು ನಿಧಿ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುತ ಕಲಯಾ ಣ ನಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ '8229-
00-200-0-63-ಹಸಿರ ು ತ ರಿಗ ' ಲ ಕೆ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯನುು ತ ರ ಯಲ ಯಗಿದ   . 
ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, `50.47 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ವನುು ನಿಧಿಗ  ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗಿದ  ಮತ್ುತ `0.30 

ಕ  ೋಟಿಗಳ ವ ಚ್ಾವನುು ನಿಧಿಗ  ಖ ಚ್ುಷ ಹಯಕಲಯ ಗಿದ . ಆದರ , 2020-21ನ ೋ ಸಯಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಲ ಕೆ ಹಯಕಲಯ ದ 

`10.86 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನು ು ನಿಧಿಗ  ವಗಯಷ ಯ ಸಲಯ ಗಿಲಿ. 31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಿಂತ  
ನಿಧಿಯ ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ಅಿಂತ್ತಮ ಶಿಲ ುೆ  `50.17 ಕ  ೋಟಿ ಆಗಿತ್ುತ. 
(ಸಿ) ರಸೆು ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಪ್ಕರ 
ಕನಯಷಟಕ ಸಕಯಷರವು ಕನಯಷಟ ಕ ರಯಜ್ಾ ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತಯ ಪಯರಧಿಕಯರ ಕಯಯ ದ , 2017ರ ಪ್ರಕಯರ ರಸ ತ 
ಸುರಕ್ಷತಯ ಕಯಯಷಕರಮಗಳ ಅನು ಷ್ಯ ಾ ನಕಯೆಗಿ ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತಯ ಪಯ ರಧಿಕಯರ ಮತ್ುತ ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತಯ ನಿಧಿಯನುು 
ಸಯಿ ಪ್ಪಸಲು ಅವಕಯಶ ವನುು ಒದಗಿಸಿದ . ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತಯ ಉ ಪ್ಕರವನುು ವಿವಿಧ ವಗಷದ ಮೊೋ ಟ್ ಯರು 
ವಯ ಹನಗಳಿಗ  ವಿವಿಧ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಯ ಹನ ನ  ೋ ಿಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಮೊ ವಿಧಿಸಲಯಗುತ್ತ ದ  ಮತ್ುತ 
ಸಿಂಗರಹಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . 
ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯಯಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ದ ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತಯ ಉ ಪ್ಕರವನು ು ಮೊದಲು ಲ ಕೆ 
ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ  "0041-00-102-0-12-ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತಯ ಉ ಪ್ಕರದ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲ ಕೆ ಹಯಕಿದ ತ್ರುವಯ ಯ ಈ 

ಉ ದ ದ ೋಶಕಯೆಗಿ ವಿಶ ೋರ್ವಯ ಗಿ ರಚಿಸಲಯ ದ ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗ  ಹ  ಿಂದಯ ಣಿ ಕ  ನಮ ದುಗಳ ಮ ಲಕ 
ಲ ಕೆಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ  8229-00-200-0-64-ರಸ ತ ಸುರ ಕ್ಷತ  ನಿಧಿಗ  ವಗಯಷಯಸಬ್ ೋಕಯಗುತ್ ತ ದ . 2017-18, 

2018-19 ಮತ್ುತ 2019-20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ ಯಯವುದ ೋ ವಹವಯ ಟು ನಡ ದಿಲಿ. 2020-
21ನ ೋ ಸಯಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ, 2017-18ರಿಿಂದ 2019-20ರವರ ಗಿನ ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷ ತಯ ಉ ಪ್ಕರದ ಒಟ ು ಿಮೊತ್ತ ̀ 480.50 

ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ನಿಧಿಗ  ವಗಯಷ ಯ ಸಲಯ ಗಿದ  ಮತ್ುತ `10.92 ಕ  ೋಟಿಗಳ ವ ಚ್ಾವನು ು ನಿಧಿ ಗ  ಲ ಕೆ 
ಹಯಕಲಯ ಗಿದ . ಆದರ , 2020-21ನ ೋ ಸಯಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಹಸಲಯದ `87.65 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ದ 

ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನು ು ನಿಧಿಗ  ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗಿಲಿ. 31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಲ್ಲಿ ದದ ಿಂತ   ನಿಧಿಯ ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ರುವ 

ಮುಕಯತ ಯ ಶಿಲ ುೆ `469.58 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಆಗಿತ್ುತ. 
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ನ ಹಸಿ ರು ತ ರಿಗ  ಮತ್ುತ ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತಯ ಉಪ್ಕರಗಳ ನಿಧಿಗ  ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಭಯ ಗವನು ು 
ವಗಯಷಯಸದಿರುವು ದು ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನು ು ಅಧಿಕವಯ ಗಿ ತ  ೋರಿಸಲು ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಸವ ಕ  ರತ ಯನು ು 
ಕಡಿಮೆ ಮಯಡಲ ು ಕಯರಣವಯ ಗಿದ . 
ಇದಕ ೆ ಉ ತ್ತ ರವಯಗಿ, ಆರ್ಥಷಕ  ಇಲಯಖ ಯು ಈ ರಿೋತ್ತಯ ವಗಯಷವರ್ ಗಳು ಹಣ ಕಯಸಿನ ವರ್ಷದ ಅಿಂತ್ಾ ದ 

ಹಣ ಕಯಸಿನ ಸಿಿ ತ್ತಯನುು ಅವಲಿಂ ಬಿಸಿರುತ್ತ ವ , ಹಸಿರು ತ ರಿಗ  ಮತ್ುತ ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತಯ ಉ ಪ್ಕರಗಳನು ು ಆ ಯಯ 
ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಿಗ  ವಗಯಷಯಸಲು ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟಿ ಆಡಳಿತಯ ತ್ೂಕ ಇಲಯಖ ಗಳ ಮ ಲಕ ಕರಮವನುು 
ಪಯ ರರಿಂಭಿಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ  ಎಿಂದು ಹ ೋಳಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021). 

 
ದರಗಳಲ್ಲ ಿ ವಯ ಯು ಮ ಯಲ್ಲನ ಾ ವನು ು ತ್ಡ ಗಟ ಿಲ ು ಸ ಿಂಗರಹ ಸ ುವ ತ ರಿಗ  ಯಿಂದಿಗ  ಹ ಸಿ ರು ತ ರಿಗ   ಉಪ್ಕ ರ ವನು ು 
ವಿಧಿಸ ಲಯಗುತ್ತದ . 
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(ಡಿ) ರಾಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುು ನಿವಾಹಣಾ ನಿಧಿ 
ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿವಷಹರ್ ಯ ಕಯಯ ದ  2005ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಯಿ ಪ್ಪಸಲಯ ದ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿವಷಹರ್ ಯ ನಿಧಿಯು 
2010-11ರಿಿಂದ ಬಡಿಿ ಸಹತ್ದ ಮೋಸಲು ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಯಯಷ ನಿವಷ ಹಸುತ್ತತ ದ . ಮಯಗಷಸ ಚಿಗಳ 

ಪ್ರಕಯರ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿವಷಹರ್ ಯ ನಿಧಿಯ ಸಿಂಚ್ಯನಗಳು ಮತ್ುತ ನಿಧಿಯ ಹ ಡಿಕ ಯ ಮೆೋಲ   
ಗಳಿಸಿದ ಆದಯಯವನು ು ಕ ೋಿಂ ದರ ಸಕಯಷರದ ದಿನಯಿಂ ಕ ಭದರತ ಗಳು, ಹರಯಜ್ು ಮಯಡಿ ದ ಖಜಯನ  ಬಿಲ್ಚಗಳು 
ಮತ್ುತ ಬಡಿ ಿಗಳಿಸುವ ಠ ೋವಣಿಗಳು ಮತ್ುತ ಅನುಸ ಚಿತ್ ವಯಣಿಜ್ಾ ಬ್ಯಾ ಿಂ ಕುಗಳ ಠ ೋವಣಿಗಳ ಪ್ರಮಯಣ 

ಪ್ತ್ರಗಳು ಇಿಂತ್ಹ ಒಿಂ ದು ಅಥವಯ ಹ ಚಿಾನ ಸಯಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಬ್ ೋಕು, ನ ೈ ಸಗಿಷಕ 
ವಿಕ  ೋ ಪ್ಗಳಯದ ಬರ, ಪ್ರವಯಹ, ಚ್ಿಂಡಮಯರುತ್, ಭ ಕಿಂಪ್, ಬ್ ಿಂಕಿ ಮುಿಂತ ಯದವುಗಳು ಈ 

ಯೋಜ್ನ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹಯರ ಕ ೆ ಅಹಷವಯ ಗಿವ . 
ಹದಿನಯಲ ೆನ ೋ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗದ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರ ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ನಡುವಿನ 75:25 

ಹಿಂ ಚಿಕ  ಮಯದರಿಯು ಹದಿನ ೈ ದನ ಯ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ ಿ ಮುಿಂದುವರಿದಿದ . 
2020-21ರಲ್ಲಿ, ಕ ೋಿಂ ದರ ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರಗಳಿಿಂದ ಕರಮವಯ ಗಿ ₹632.40 ಕ  ೋಟಿಗಳು (ಶ ೋಕಡ 75) 

ಮತ್ುತ `210.80 ಕ  ೋಟಿಗಳು (ಶ ೋಕಡ 25) ಒಟುಿ `843.20 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ವನುು ನಿಧಿ ಲ ಕೆಕ ೆ 
ವಗಯಷಯಸಬ್ ೋಕಯಗಿತ್ ುತ, ಕ ೋಿಂ ದರ ಸಕಯಷರವು ತ್ನು ಪಯ ಲ್ಲನ `632.40 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಅಗತ್ಾ ಕ ೆ ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ, 

`632.80 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಅ ಿಂದರ  ಹ ಚ್ುಾವರಿಯಯಗಿ `0.40 ಕ  ೋಟಿಗಳನು ು ವಗಯಷಯಸಿದ . 
ಇದರಿಿಂದಯ ಗಿ, ರಯಜ್ಾ ವು ನಿಧಿಗ  ತ್ನು ವಿಂತ್ತಗ ಯಲ್ಲಿ `0.40 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಕಡಿಮೆ ಮಯಡಿ ದ  ಮತ್ುತ 
`೨೧೦.೪೦ ಕ  ೋಟಿಯನುು ವಗಯಷ ಯ ಸಿದ . 
2020-21ರಲ್ಲಿ, ರಯಷ್ಟ ಾೋಯ ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿವಷಹರ್ ಯ ನಿಧಿಯ ಿಂದ (ಎನ ಚಡಿಆರ್ಚಎಫ) ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ 

ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಕ  ಡುಗ ಯಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ವು `689.27 ಕ  ೋಟಿಗ ಳ ಮೊತ್ತ ವನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ . ಸಿ ವೋಕೃತ್ತ ಮತ್ುತ 
ವ ಚ್ಾಗಳ ವಗಯಷವರ್  ಗ  ಆಯವಾ ಯ ಅಿಂದಯ ಜಿ ನಲಿ್ಲ ಯಯವುದ ೋ ಅವಕಯಶ ವನುು ಮಯಡದಿದದ ರ  

ಹಣ ವನುು ನಿಧಿ ಲ ಕೆಕ ೆ ವಗಯಷ ಯ ಸಲಯ ಗಿದ . 
2245-ನ ೈಸಗಿಷಕ ವಿಕ  ೋ ಪ್ಗಳಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರ – ಪ್ರಧ್ಯನ ಲ ಕೆ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯಡಿ `1,532.47 ಕ  ೋಟಿಗ ಳ 

ಒಟ ುಿ ಮೊತ್ತ ವನುು (`843.20 ಕ  ೋಟಿ ಮತ್ುತ `689.27 ಕ  ೋಟಿ) ಸಿಂಪ್ ಣ ಷವಯ ಗಿ ಜಿ ಲಯಿ ಧಿಕಯರಿಗಳಿಗ  
ಬಿಡುಗಡ  ಮಯಡಲಯ ಗಿದ . ಈ ನಿಧಿಯಡಿ ಉ ಳಿದ ಶಿಲ ುೆ `2.42 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ವು 2017-18ರಲ್ಲಿ ನಿಧಿ 

ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಯಯಗದ `41.98 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಕ ೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ದ ಶ ೋಕಡ 8ರ ದರದಲ್ಲಿ 
ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯಯಗಿದ .  
(ಇ) ರಾಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುು ಉಪ್ಶಮನ ನಿಧಿ (ಎಸ್ಡಿಎಮ್ಎಫ್) 
ಸ ಕಿನ ಚ ೪೮(ಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮನ ಕಯಯ ದ /ವಿಧ್ ೋಯಕ ೨೦೦೫, ನಿಧಿಯನುು ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರವು ನವ ಿಂಬರ್ಚ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಮೋಸಲು ನಿಧಿಯಡಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದಡಿ ನಿಧಿಗಳು (ಬಡಿಿ ಸಹತ್) 

ವಿಭಯಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಯನ ಲ ಕೆ ಶಿೋಷ್ಟಷಕ  8121 - ಸಯಮಯನಾ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಈ ನಿಧಿಯನುು ಸಯಿ ಪ್ಪಸಲಯ ಗಿದ . ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮನ ನಿಧಿಯು ಸವತ್ುತ ಗಳ ಸಿಂರಕ್ಷರ್  , ಪ್ರಿಸರ 

ವಾ ವಸ ಿ ಮತ್ುತ ಪ್ುನವಷಸತ್ತ, ವಿಪ್ತ್ುತ ಗಳ ಶಮನಕ ೆ ಸಿ ಳಿೋಯ ಮಯಗಷಗಳ ಉ ತ ತ ೋಜ್ನ ಇತಯಾ ದಿಗಳಿಗ  
ಹಣ ವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತ ದ .  
ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳ ವಿಭಯಗದಲ್ಲಿ ಸಯಿ ಪ್ಪಸಲಯ ಗಿರುವ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮನ ನಿಧಿಯು ಬಡಿಯಿನುು 
ಹ  ಿಂ ದಿರುವ ಮೋಸಲು ನಿಧಿ ಆಗಿದ . ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಮಯನಾ ತ  ಪ್ಡ ದ ಬಡಿಿ ಸಹತ್ದ ಸಯಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ತ  ಡಗಿಸದ ಈ ನಿಧಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಕ ೆ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕಿನ ಓ ವರ್ಚ ಡಯ ರಫಿಚ ನಿಯಮದ ಮಯಗಷಸ ಚಿ ಗಳಿಂತ  
ಅನವಯವಯ ಗುವ ದ ರದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮನ ನಿಧಿಗ  ಬಡಿಿಯನುು ನಿೋಡಬ್ ೋಕಯಗಿರುತ್ತ ದ . 2020-
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21ರ ಆರ್ಥಷಕ ವರ್ಷ ದ ಕ  ನ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಯತ ಯಲ್ಲಿ ಖಚ್ುಷ ಮಯಡದ ಶಿಲ ುೆ 2021-22ರ ಹ ಣ ಕಯಸು 
ವರ್ಷದ ಖಯತ ಯ ಆರಿಂಭಿಕ ಶಿಲುೆ ಮತ್ುತ 2025-26ರವರ ಗ . ಹಣ ಕಯಸು ವರ್ಷ 2020-21 ರಿಿಂದ 

ಪಯ ರರಿಂಭವಯ ಗುವ ಪ್ರತ್ತ ಹಣ ಕಯಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉಪ್ಶಮನ ನಿಧಿಯ ಒಟ ುಿ ಗಯತ್ ರವನುು 
ಹದಿನ ೈದನ ೋ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋ ಗವು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ . ನಿಧಿಗ  ಕ ೋಿಂ ದರ ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ಗಳ ವಿಂತ್ತಗ ಯು 
75:25ರ ಅನುಪಯತ್ ದಲ್ಲಿ ದ . 
2020-21ನ ೋ ಸಯಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮನ ನಿಧಿಗ  ಒಟ ುಿ ವಿಂತ್ತಗ ಯು `210.80 

ಕ  ೋಟಿ ಗಳಯಗಿದುದ, `158.10 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಕ ೋಿಂ ದರದ ಮತ್ುತ `52.70 ಕ  ೋಟಿಗಳು ರಯಜ್ಾ ದ ಪಯಲ ು ಆಗಿದ . 
ಇದರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವು ಕ ೋಿಂ ದರದಿಿಂದ `158.20 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಪ್ಡ ದಿದ . ಇದರಿಿಂದ ರಯಜ್ಾ ವು ತ್ನು 
ವಿಂತ್ತಗ ಯಲ್ಲಿ `0.10 ಕ  ೋಟಿಯನುು ಕಡಿತ್ಗ  ಳಿಸಿದ . ಒಟ ುಿ `210.80 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಸಿಂಪ್ ಣ ಷ 

ಮೊತ್ತ ವನುು ನಿಧಿ ಲ ಕೆಕ ೆ ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗಿದ  ಮತ್ುತ 2245–ನ ೈಸಗಿಷಕ ವಿಕ  ೋ ಪ್ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಪ್ರಿಹಯರ' 

ಪ್ರಧ್ಯನ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯ ಅಡಿಯ ಲ್ಲಿ `184.50 ಕ  ೋಟಿಗಳ ವ ಚ್ಾವನುು ನಿಧಿಯ ಿಂದ ಪ್ ರ ೈಸಿ ದಿಂತ  
ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿ/ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮನ ನಿಧಿಗಳಡಿ 2020-21ರಲ್ಲಿ ನ ವ ಚ್ಾ/ಸಿವೋ ಕೃ ತ್ತಗಳ 

ವಿವರಗಳನು ು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.29ರಲ್ಲ ಿತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.29: ರಾಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುು ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿ/ರಾಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುು ಉಪ್ಶಮನ ನಿಧಿಗಳಡಿಯ ವಿವರಗಳು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 ಕರು ಲೆಕೆಶೀರ್ಷಾಕೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ 
ವೆಚ್ಚ  

05-ರಾಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುು 
ಪ್ರತಿಕರಯ ನಿಧಿ 

ಮ ೋ ಸ ಲ ು ನಿ ಧಿಗಳಿ ಗ  ಮ ತ್ುತ ಠ ೋ ವಣಿ ಲ ಕ ೆಗಳಿ ಗ  ವಗಯಷ ವರ್ ಗಳು-ರಯಜ್ಾ 
ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿ ವಷ ಹ ರ್ಯ ನಿ ಧಿ 

843.20 

ಮ ೋ ಸ ಲ ು ನಿ ಧಿಗಳಿ ಗ  ಮ ತ್ುತ ಠ ೋ ವಣಿ ಲ ಕ ೆಗಳಿ ಗ  ವಗಯಷ ವರ್ ಗಳು-
ರಯಷ್ಟಾ ೋ ಯ ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿ ವಷ ಹ ರ್ ಯ ನಿ ಧಿ 

689.27 

ಕ ಳ  ಯರಿ- ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿ ವಷ ಹ ರ್ಯ ನಿ ಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಿ ದ ಮೊತ್ ತ (-)843.20 

ಕ ಳ  ಯರಿ-ಎ ರಯಷ್ಟಾ ೋ ಯ ವಿ ಪ್ತ್ುತ ನಿ ವಷ ಹ ರ್ಯ ನಿ ಧಿಯಿಂ ದ ಭರಿಸಿ ದ ಮೊತ್ ತ (-)689.27 

೨೦೧೭-೧೮ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ನಿ ವಷ ಹ ರ್ಯ ನಿ ಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಕ   ಮಯಡದ ಮೊತ್ ತದ ಸ ಿಂಬ ಿಂಧವಯ ಗಿನ ಬಡಿಯಿ ವಗಯಷ ವ ರ್ ಗಳು 

2.42 

ಬಾಕ 2.42 

10-ರಾಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುು 
ನಿವಾರಣಾ ನಿಧಿ 

ಮ ೋ ಸ ಲ ು ನಿ ಧಿಗಳಿ ಗ  ಮ ತ್ುತ ಠ ೋ ವಣಿ ಲ ಕ ೆಗಳಿ ಗ  ವಗಯಷ ವರ್ ಗಳು-ರ ಯಜ್ ಾ 
ವಿಪ್ತ್ುತ ಉಪ್ಶಮ ನ ನಿ ಧಿ 

210.80 

ಕ ಳ  ಯರಿ- ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮ ನ ನಿ ಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಿ ದ ಮೊತ್ ತ (-)184.50 

 ಬಾಕ 26.30 

ಆಕ ರ : 15ನ  ೋ ಹ ಣಕ ಯಸು ಆಯೋಗ ಮ ತ್ುತ ಎನಚಟಿಎ–2020-21 

31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಿಂತ  ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿ/ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮನ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನ ಶಿಲ ುೆ 
ಕರಮವಯ ಗಿ `2.42 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಮತ್ುತ `26.30 ಕ  ೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದದವು (ಕ ರಡಿಟ). 

2.6.3 ನಿರ್ಷೆಿಯ ಮಿೀಸಲು ನಿಧಿಗಳು 
31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರ ಅಿಂತ್ ಾ ದ ವ ೋಳ  ಗ , 52 ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ (ರಯಜ್ಾ ವಿಪ್ತ್ುತ ಉ ಪ್ಶಮನ ನಿಧಿ 

ಸ ೋರಿದಿಂತ  ಐದು ನಿಧಿ ಖಯತ ಗಳ ನುು ತ ರ ಯಲಯ ಗಿದ ), 21 ನಿಧಿ ಲ ಕೆಗಳು ನಿಷ್ಟೆಿಯವಯ ಗಿ ಉ ಳಿದಿವ . ಈ 

21 ನಿಷ್ಟೆಿಯ ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ, 31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಿಂತ  ಮ ರು ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳು ಸ  ನ ು 
ಶಿಲ ೆನುು ಹ  ಿಂ ದಿದದ ವು, 13 ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ `733.10 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಕ ರಡಿಟಚ ಶಿಲ ುೆ ಮತ್ುತ ಎಿಂ ಟು 
ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ `33.08 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಡ ಬಿಟಚ ಶಿಲ ೆನುು ಹ  ಿಂ ದಿದದ ವು. 
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ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯು ಮ ರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲ   ಹ ಚ್ುಾ ಕಯಲ ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿರುವ ಹಣವನುು 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲ ಸಲು ಮತ್ುತ ಅಿಂತ್ ಹ ಲ ಕೆಗಳನುು ಮುಕಯತ ಯಗ  ಳಿಸಲು ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳುಲ ು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 

ನಿವಯ ಷಹಕರು ಮತ್ುತ ಇಲಯಖ ಗಳ ಮುಖಾಸಿ ರಿಗ  (ಫ ಬರವರಿ 2021) ಸ ಚಿಸಲಯ ಗಿದ  ಎಿಂದು ಉ ತ್ತರಿಸಿದ  
(ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021). 

ಇಿಂತ್ಹ ನಿಷ್ಟೆಿಯ ಮೋಸಲು ನಿಧಿ ಲ ಕೆಗಳನುು ಸಮ ನವಯದ ನಿಂತ್ ರ ಮುಕಯತ ಯ ಮಯಡಲ ು ಮತ್ುತ ಉ ಳಿದ 

ಹಣ ವನುು ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಗ  ಜ್ಮ ಯ ಮಯಡಲ ು ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ  ಳುಬ್ ೋಕಯಗುತ್ ತ ದ . 
2.6.4 ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಿೆರಾಸಿು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾರಧಿಕಾರ ನಿಧಿ 
ಸಿಿ ರಯಸಿತ (ನಿಯಿಂತ್ ರಣ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಿ) ಕಯಯ ದ  2016ರ ಪ್ರಕಯರ ಸಿಿ ರಯಸಿತ ನಿಯಿಂತ್ ರಣ ಪಯ ರಧಿಕಯರವು 
(ರ ರಯ) ಅಸಿತ ತ್ವಕ ೆ ಬಿಂದಿದ . ಇದು ವಸತ್ತ ವಹವಯ ಟುಗಳು ಮತ್ುತ ಸಿಿರಯಸಿತ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಹ  ರ್  ಗಯರಿ ಕ  
ಮತ್ುತ ಪಯ ರದಶಷಕತ ಯನುು ಹ ಚಿಾಸುವ ಗುರಿಯನು ು ಹ  ಿಂ ದಿದ . ಕನಯಷಟಕದಲ್ಲಿ, ಕನಯಷಟಕ ಸಿಿ ರಯಸಿತ 
ನಿಯಿಂತ್ ರಣ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಯಮಗಳು, 2017ನುು 10 ಜ್ುಲ ೈ 2017ರಿಂದು ಅನುಮೊೋದಿಸಿ 

ಅಧಿಸ ಚಿಸಲಯ ಗಿದ . 
14 ಜ್ುಲ ೈ 2017ರ ಸಕಯಷರಿ ಆದ ೋಶದ ಪ್ರಕಯ ರ, ಬಡಿಿಸಹತ್ ಠ ೋವಣಿ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ  8343-00-120-0-02 
-ಸಿಿ ರಯಸಿತ (ನಿಯಿಂತ್ ರಣ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ವಹ ವಯ ಟುಗಳನುು ಲ ಕೆ ಹಯಕಲು ಸಿಿ ರಯಸಿತ 
ನಿಯಿಂತ್ ರಣ ನಿಧಿಯನುು ತ ರ ಯಲಯ ಗಿದ . ಪಯ ರಧಿಕಯರ ಮತ್ುತ ಮೆೋಲ ೂನವಿ ನಯಾ ಯಯಧಿ ಕರಣ ಕ ೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ವ ೋತ್ನಗಳು, ಭತ ಾ ಗಳು, ಆಡಳಿತಯ ತ್ೂಕ ವ ಚ್ಾಗಳು ಮತ್ುತ ಅದರ ಕಯಯಷಗ ಳ 

ನಿವಷಹರ್  ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಪಯ ರಧಿಕಯರದ ಯಯವುದ ೋ ಇತ್ರ ವ ಚ್ಾಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವ ಚ್ಾ ವನು ು 
ಪ್ ರ ೈಸಲು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸಿಂಗರಹವನುು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಬಳಸಿಕ  ಳುುತ್ತ ದ .  
ಈ ಕಯಯ ದ ಯ ಉ ದ ದ ೋಶಗಳಿಗಯಗಿ 2020-21ನ ೋ ಸಯಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ನಿ ಧಿಗ  `18.43 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ವನುು 
ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗಿದ  (ಲ ಕೆ ಶಿೋಷ್ಟಷಕ  0216-02-800-0-01-ಸಿಿ ರಯಸಿತ ನಿಯಿಂತ್ ರಣ ಪಯ ರಧಿಕಯರ ನಿಧಿ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಹಸಲಯ ದ ಶುಲೆದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಿಂದ) ಮತ್ುತ `10.25 ಕ  ೋಟಿ ವ ಚ್ಾವಯಗಿದ . ಆದರ , 
2017-18 ಮತ್ುತ 2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಹಸಿದ ಮತ್ುತ ಮಯಡಿ ದ ವ ಚ್ಾವನುು ನಿಧಿಗ  
ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗಿಲಿ ರಯಜ್ಾ ಹಣಕಯಸುಗಳ ಮೆೋ ಲ್ಲನ ಹಿಂದಿ ನ ಲ ಕೆ ಪ್ರಿಶ  ೋಧನ ಯ ವರದಿ ಯ ಮ  ಲಕ 
ಗಮನ ಸ ಳ  ದಿದದ ರ , ಸಕಯಷರವು ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನುು ಮತ್ುತ ವ ಚ್ಾವನುು ನಿಧಿಗ  ವಗಯಷಯಸಲು ಯಯವುದ ೋ 
ಕರಮವನುು ಪಯ ರರಿಂಭಿಸಲಯ ಗಿಲಿ. 31 ಮಯರ್ ಷ 202೧ ರಿಂತ  ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಿಂತ್ತಮ ಶಿಲ ುೆ ̀ 13.53 ಕ  ೋಟಿಗಳು 
ಆಗಿತ್ುತ. 
ಆರ್ಥಷಕ  ಇಲಯಖ ಯು 2017-18 ಮತ್ುತ 2018-19 ವರ್ಷಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಿಂದಯ ಯಗಳು ಮತ್ುತ 
ವ ಚ್ಾಗಳನುು ಸಮನವಯ ದ ನಿಂತ್ ರ ನಿಧಿಗ  ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗುವು ದು ಎಿಂ ದು ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ಚ 
೨೦೨೧). 
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಷಕ  ಇಲಯಖ ಯು ಅದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತ ರಿಸಿದದ ರ    ಸಿಂದಯಯಗಳು ಮತ್ುತ 
ವ ಚ್ಾವನುು ನಿಧಿ ಖಯತ ಗ  ವಗ ಯಷಯ ಸಿಲಿ. ಸಿವೋಕೃತ್ತ/ಖಚ್ುಷಗಳ ವಗಯಷವರ್  ಯಯ ಗದಿರುವುದು ನಿಧಿ 

ಖಯತ ಯ ಪಯ ರದಶಷಕತ ಯ ಮೆೋಲ   ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಬಿೋರುವುದರಿಿಂದ, ಆದರ್ುಿ ಬ್ ೋಗ ಅದರ 

ವಗಯಷವರ್  ಯನುು ಖಯತ್ತರಪ್ಡಿಸಿಕ  ಳುಬ್ ೋಕು. 

2.7 ಸಾಲ ನಿವಾಹಣೆ 
ಋಣ ಭಯರ ನಿವಷಹರ್  ಯು ಸಕಯ ಷರದ ಸಯಲ ವನು ು ನಿವ ಷಹಸುವ ಕಯಯಷತ್ಿಂ ತ್ರವನುು ಸಯಿ ಪ್ಪಸುವ ಮತ್ುತ 
ಕಯಯಷಗತ್ಗ  ಳಿಸುವ ಅಗತ್ಾ ವಿರ ುವ ಪ್ರಮಯಣ ದ ಹಣ ವನು ು ಸಿಂಗರ ಹಸಲು, ಅದರ ಹಯನಿ ಸಿಂಭವ ಮತ್ುತ 
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ವ ಚ್ಾದ ಉ ದ ದ ೋಶಗಳನುು ಸಯಧಿಸಲು ಮತ್ುತ ಸಕಯಷರವು ಕಯಯ ದ ಯ ಅಥವಯ ಆಯವಾ ಯ ಘ ೋರ್ ರ್  ಗಳ 

ಮ ಲಕ ಜಯರಿಗ  ತ್ಿಂ ದಿರುವ ಯಯವುದ ೋ ಇತ್ರ ಉ ನುತ್ ಮ ಟಿದ ಸಯಲ ನಿವಷಹರ್ ಯ ಗುರಿಗಳನುು 
ಪ್ ರ ೈಸುವ ಪ್ರಕಿರಯಯಯಗಿದ  . 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅ ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ ುಿ ಬ್ಯಕಿ ಇರುವ ಸಯಲ 

ಮತ್ುತ ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ಅದರ ಶತಯಿಂ ಶವನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.14ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಸಲಯ ಗಿದ . 
ನಕ್ಷ-ೆ೨.೧೪: 2016-17ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ುು ಬಾಕ ಇರುವ ಸಾಲ ಮತ್ುು 

ರಾಒಆಂಉಕೆೆ ಅದರ ಶತಾಂಶ 

 
ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
ಸಯಲ-ರಯಒ ಆಿಂಉ ದ ಅನುಪಯತ್ ವನುು ಲ ಕೆ ಮಯಡಲ ು ಸರಕು ಮ ತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರದ 

ಬದಲ್ಲಗ  ಪ್ಡ ದ ಬ್ಯಾ ಕ-ಟು-ಬ್ಯಾಕ ಸಯಲ ವನುು  (`೧ ೨,೪೦೭ ಕ  ೋಟಿ) ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗಿಲಿ. 

ಮೆೋಲ್ಲ ನ ನಕ್ಷ ಯ ಿಂದ ನ  ೋ ಡಿದಿಂತ  , 2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿರುವ 

ಸಯಲ ಮತ್ುತ ರಯಒಆಿಂಉ ಕ ೆ ಅದರ ಶತಯ ಿಂಶವು ಹ ಚ್ುಾತ್ತತ ರುವ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ದದ ರ  ಕನಯಷಟಕ ವಿತ್ತತ ೋಯ 

ಸುಧ್ಯರರ್ಯ ಕಯಯ ದ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಯದ (ಶ ೋಕಡ 25) ಗುರಿಯಳಗ  ಇವ . 
2.7.1 ಸಾಲ ಚಿತ್ರಣದ ಅಂಗಗಳು 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಒಟ ುಿ ಸಯಲ ವು ಸಯಮಯನಾ ವಯ ಗಿ ರಯಜ್ಾ ದ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಋ ಣ (ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳು, 
ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕಿನ ಮಯಗ  ೋಷಪಯಯಗಳು, ರಯಷ್ಟ ಾೋಯ ಸಣ ು ಉ ಳಿತಯಯ ನಿಧಿಗ  ನಿೋಡಲಯ ದ 

ವಿಶ ೋರ್ ಭದರತ ಗಳು ಮತ್ುತ ಹಣ ಕಯಸು ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಿಂದ ಸಯಲ ಗಳು ಇತಯಾ ದಿ), ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ 

ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳು, ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದ ಹ  ರ್  ಗಳು ಮತ್ುತ ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ 

ಸಯಲ ಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುತ್ತ ದ . 
ಸಯಲ ದ ಘಟಕವಯರು ವಿವರಗಳು, ಅವುಗಳ ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯ ದರ, ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ಈ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗ ಳ 

ಅನುಪಯತ್ ವನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.30ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ  ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುತ ಸವಿಂತ್ 

ಸಿಂಪ್ನ ೂಲಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಹಣ ಕಯಸಿನ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳ ಪ್ಲ ವನತ ಯನುು ಅನುಬಂಧ-2.2ರಲ್ಲ ಿ 
ವಿವರಿಸಲಯ ಗಿದ . ರಯಜ್ಾ ದ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳು 2016-17ರಲ್ಲಿ ನ `2,21,319 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 

2020-21ರಲ್ಲಿ `4,15,92೬ ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿ ಶ ೋಕಡ 88ರರ್ುಿ ಏರಿಕ ಯಯಗಿದ  . 2020-21ರ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ ಯಿರ  ಸಯಲ ದ ಸಿಂ ಯೋಜ್ನ ಯನು ು ನಕ್ಷ-ೆ2.15ರ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತ ತ್ಪ್ಡಿಸಲಯ ಗಿದ  ಮತ್ುತ 2016-
17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಯಡಿ ದ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಋ ಣ ಮತ್ುತ ಮರುಪಯ ವತ್ತಯ ವಿವರಗಳನು ು 
ನಕ್ಷೆ-2.16ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯಗಿದ  . 
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ಕೊೀಷ್ುಕ-2.30: ಘಟ್ಕವಾರು ಸಾಲದ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಬಾಕ ಇರುವ ಒಟ್ಾುರೆ ಋಣ 2,21,319 2,46,231 2,85,238 3,37,520 4,15,926 

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ 
ಋಣ 

ಆಿಂ ತ್ ರಿ ಕ ಋಣ 1,32,489 1,48,581 1,79,309 2,20,337 2,81,140 

ಭಯರ ತ್ ಸಕಯಷರ ದ ಸಯಲ ಗ ಳು 13,794 14,555 14,657 13,908 26,617 

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಲೆಕೆದ ಹೂೆಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 64,788 69,922 76,410 85,172 89,748 

ಆಯವಾಯೀತ್ರ ಸಾಲಗಳು 10,248  13,173 14,862 18,103 18,421 

ಬಾಕ ಇರುವ ಋಣದ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಶೆೀಕಡ) 20.73 11.26 15.84 18.33 23.23 

ರಾಒಆಂಉ 12,07,608 13,36,914 14,90,624 16,28,928 18,03,609 

ಋಣ/ರಾಒಆಂಉ (ಶೆೀಕಡ) 18.32 18.42 19.14 20.72 22.37* 

ಒಟ್ುು ಋಣ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು 31,156 25,122 41,914 50,459 84,528 

ಒಟ್ುು ಋಣ ಮರುಪಾವತಿಗಳು 7,420 8,269 11,083 10,180 11,016 

ಲಭ್ಾವಿರುವ ಒಟ್ುು ಋಣ 23,736 16,853 30,831 40,279 73,512 

ಋಣ ವಿಮೀಚ್ನೆಯ ಅನುಪಾತ್ 56.58 79.97 57.54 51.17 35.63 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
*  ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಯ ಪ್ರಿಹ ಯರದ ಬದ ಲಯಗಿ ಭಯ ರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದಿ ಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಬ್ ಯಾಕ-ಟ ು-ಬ್ಯಾಕ ಸ ಯಲ ವ ನ ುು (`12,407 
ಕ   ೋ ಟಿ) ಸ  ಚ್ಕ ವನು ು ಲ ಕ ೆ ಹ ಯಕ ಲು ಪ್ರಿಗ ಣಿಸ ಲಯಗಿಲಿ. 

ಋ ಣ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾಕ ೆ ಬ್ಯಾ ಕ-ಟು-ಬ್ಯಾ ಕ ಸಯಲ ವಯ ಗಿ ನಿೋಡಲಯ ದ `12,407 ಕ  ೋಟಿ ಸರಕು 
ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರವನುು, ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗವು ಸ ಚಿಸಬಹುದಯದ ಯಯವುದ ೋ 
ಮಯನದಿಂಡಗಳಿಗ  ರಯಜ್ಾ ದ ಸಯಲವ ಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುವುದಿಲಿ ಎಿಂದು ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ವ ಚ್ಾದ 

ಇಲಯಖ ಯು ನಿಧಷರಿಸಿರುವುದರಿ ಿಂದ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಕಯರಿ ಬ್ಯಕಿ ಇರುವ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋಣ ವು `4,03,519 
ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿದ  . 
• ಸಯಲ ವಿಮೊೋಚ್ನ ಯ ಅನುಪಯತ್ ವು 2018-19 ರಿಿಂದ 2020-21ರವರ ಗ  ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತತ ರು ವ 

ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ದ ; ಮತ್ುತ 
• ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಲಭಾ ವಿರುವ ಒಟ ುಿ ಸಯಲ ದ ಹ ಚ್ಾಳವು ಮುಖಾವ ಯಗಿ 2019-20ರಲ್ಲಿ `50,459 

ಕ  ೋಟಿಗಳಿದುದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `೭2,121 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿ ದ  ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋಣ ದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ 

ಹ ಚ್ಾಳದಿಿಂದಯ ಗಿದ . 
ನಕ್ಷೆ-2.15: 2020-21ರ ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಾುರ ೆಸಾಲದ ವಿಭ್ಜ್ನೆ 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 
ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಆೇಂತರಿಕ ಋಣ
281,140 6 8%

ಭಾರತ ಸ್ಕಾಾರದ ಸಾಲಗಳು
26 ,617 6 %

ಸಾವಾಜನಿಕ ಲಕೆಕ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು

89 ,748 22%

ಆಯವಯಯೇತರ ಸಾಲಗಳು
18,421 4%

ಒಟ್ುು ಋಣ: `4,15,926 ಕೆ ೋಟಿ

ಆೇಂತರಿಕ ಋಣ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಾರದ ಸಾಲಗಳು
ಸಾವಾಜನಿಕ ಲೆಕಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಯವಯಯೇತರ ಸಾಲಗಳು
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ಋಣ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗ ಳಡಿಯಲ್ಲ ಿ ರಯ ಜ್ಾಕ  ೆ ಬ್ಯಾಕ-ಟ ು-ಬ್ಯಾಕ ಸ ಯಲವಯಗಿ ನಿ ೋ ಡಲಯ ದ `12,407 ಕ   ೋ ಟಿ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ   
ಪ್ರಿಹ ಯರವನ ುು, ಹ ಣಕ ಯಸು ಆ ಯೋಗ ವು ಸ  ಚಿಸಬಹುದ ಯದ ಯ ಯವು ದ ೋ ಮಯನದಿಂಡಗಳಿ ಗ  ರ ಯಜ್ಾದ ಸ ಯಲ ವ ಿಂದ ು 
ಪ್ರಿಗ ಣಿಸ ಲಯಗ ುವುದಿಲ ಿ ಎಿಂ ದು ಭಯರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದ ವ ಚ್ಾದ ಇಲಯಖ ಯು ನಿ ಧ ಷ ರಿಸಿ ರುವುದರಿಿಂ ದ, ಪ್ರಿರ್ಯಮ ಕ ಯರಿ ಸ ಯ ಲಗ ಳು 
ಮ ತ್ುತ ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳು `೧೪,೨೧೦.೩ ೭ ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ಯಗುವುದರಿೇಂದ ಒಟುಿ ಋಣಗ ಳ ು `4,03,519 ಕ   ೋ ಟಿಗಳ ಯ ಗು ವಲ್ಲ ಿ 
ಪ್ರಿ ಣಮ ಸ ುತ್ ತದ . 

ನಕ್ಷೆ–2.16 ಆಂತ್ರಿಕ ಋಣ ಮತ್ುು ಮರುಪಾವತಿ 

 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಒಟ ುಿ ಬ್ಯಕಿಯರುವ ಸಯಲದಲ್ಲಿ, ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳು, ನಬ್ಯಡ್ಷ, ಎಲ್ಐಸಿ, ಜಿ ಐಸಿ ಮತ್ುತ ಕ ೋಿಂ ದರ 
ಸಕಯಷರದ ಎನ ಚಎಸಚಎಸಚಎಫಚಗ  ನಿೋಡಲಯ ದ ವಿಶ ೋರ್ ಭದರತ ಗಳ ಸ ಯಲ ಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುವ ಆಿಂ ತ್ರಿಕ 
ಋಣ ವು ಶ ೋಕಡ 67.59ರಷ್ಟಿದ  (`2,81,140 ಕ  ೋಟಿ). ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆದ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳು ಶ ೋಕಡ 

21.58ರಷ್ಟಿದ . ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಸಯಲಗಳು ಶ ೋಕಡ 6.40 ಮತ್ುತ ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗ  
ಪ್ಡ ದ ಸಯಲ ಗಳು ಶ ೋಕಡ 4.43ರಷ್ಟಿದ . 
ರಯಜ್ಾ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಭಯಧಾ ತ ಗಳ ಭಯಗವಯ ಗಿರುವ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಋಣ ವು 2016-17ರಲ್ಲಿ ದದ `1,32,489 

ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ `2,81,140 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿಯಯಗಿದ . ಏರಿಕ ಯು ಶ ೋಕಡ 112ರಷ್ಯಿಗಿದ . 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳು 2016-17ರಲ್ಲಿ `13,794 ಕ  ೋಟಿಗಳಿದುದ 
2020-21ರಲ್ಲಿ `26,617 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಅಿಂತ್ರ-ವರ್ಷದ ವಾ ತಯ ಾ ಸಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗ  ಶ ೋಕಡ 93ರ ಹ ಚ್ಾಳವನು ು 
ತ  ೋ ರಿಸಿದ . 
2.7.1.1 ಆಯವಾಯದ ಹೊರಗಿನ ಸಾಲಗಳು  
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲ ಗಳನುು ಭಯರತ್ ಸಿಂವಿಧ್ಯ ನದ 293(1)ನ ೋ ವಿಧಿಯ ಮ ಲಕ 
ನಿಯಿಂತ್ತ ರಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ಸಕಯಷರಿ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಮಿಂ ಡಳಿಗಳು ಪ್ಡ ದ ಸಯಲ ಗಳಿಗ  ರಯಜ್ಾ 
ಸಕಯಷರವು ಖಯತ್ರಿಯನು ು ನಿೋಡ ುತ್ತ ದ . ಈ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಮಿಂ ಡಳಿಗಳು ರಯಜ್ಾ ಆಯವಾ ಯದ 

ಹ  ರಗ  ಯೋಜಿ ಸಲಯ ದ ವಿವಿಧ ರಯಜ್ಾ ಯೋಜ್ನ  ಕಯಯಷ ಕರಮಗಳ ಅನುಷ್ಯ ಾ ನಕಯೆಗಿ ಮಯ ರುಕಟ್ ಿ/ 
ಹಣ ಕಯಸು ಸಿಂಸ ಿಗ ಳಿಿಂದ ಹಣವನುು ಎರವಲು ಪ್ಡ ದಿವ . ಈ ಸಿಂಸ ಿಗ ಳು ಪ್ಡ ದ ಸಯಲಗಳು 
ʼಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ ಸಯಲ ಗಳುʼ ಎಿಂ ದಯ ಗಿ ಅಿಂತ್ತಮ ವಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳಯಗಿ 

ಬದಲಯ ಗುತ್ತ ವ . ಸಕಯಷರವು ಈ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಸ  ಸ ೈ ಟಿಗಳು ಪ್ಡ ದ ಸಯಲ ಗಳನುು ಬಿಂ ಡವಯಳ 

ಲ ಕೆ ನಿಯತ್ ಆಯವಾ ಯ ಅವಕಯಶ ಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗ  ಬಡಿಿಯನ ು ಒಳಗ  ಿಂಡಿಂತ   ಮರುಪಯ ವತ್ತ ಮಯಡುತ್ತತ ದ .  
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2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ, `48,075 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಬಿಂಡವಯ ಳ ವ ಚ್ಾದಲ್ಲಿ ಆಯವಾ ಯ ಹ  ರಗಿ ನ 

ಸಯಲ ಗಳ ಅಸಲು ಮರುಪಯ ವತ್ತಯ `2,726.55 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಸ ೋರಿವ . ಕೊೀಷ್ುಕ-2.31ರಲ್ಲಿ 2020-21ರ 

ಅಿಂತ್ಾ ದ ವ ೋಳ  ಗ  ಸಯಲ ಗಳ ಘಟಕವಯರು ಸಿಿ ತ್ತಯನುು ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.31: ಆಯವಾಯ ಹೊರಗಿನ ಸಾಲಗಳ ಘಟ್ಕವಾರು ಸಿೆತಿ 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕಂಪ್ನಿ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ 
ಬಾಕ ಇರುವ 
ಆಯವಾಯೀತ್ರ 
ಸಾಲಗಳು 

೨೦೨೦-೨೧ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಲಗಳು 

೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ 
ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಅಂತಿಮ 

ಶಲುೆ ಅಸಲು ಬಡಿಿ 
ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗಾ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 8,399.40 500.00 1,297.54 694.15 7,601.86 

ಕನಾಾಟ್ಕ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 3,732.91 650.00 659.36 292.69 3,723.55 

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಸೆು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತ್ 
100.64 127.60 16.50 11.85 211.74 

ರಾಜಿೀವ್ಗಾಂಧಿ ಗಾರಮಿೀಣ ವಸತಿ 
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 

1,133.06 600.00 242.27 133.29 1,490.79 

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜ್ಾ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ವಸತಿ 
ಮತ್ುು ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್  

2.31 - 2.31 0.11 - 

ಕಾವೀೆರಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 2,685.00 250.00 150.00 217.12 2,785.೦ ೦ 
ವಿಶೆವೀಶವರಾಯ ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 2,049.50 260.50 358.57 161.98 1,951.43 

ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ - 657.00 - 1.12 657.00 

ಒಟ್ುು 18,102.82 3,045.10 2,726.55 1,512.31 18,421.37 

ಆಕ ರ: ಹಣಕ ಯಸ ು ಲ ಕ ೆಗಳು 
2019-20ರವರ ಗ  ಆಯ ವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ ಸಯಲ ಗಳು ಹ ಚ್ುಾತ್ತತ ರು ವ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ದದ ವು ಮತ್ುತ 2020-
21ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  `1,390.39 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  . ಹದಿನ ೈದ ನ ಯ 

ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗವು ಇವು ಖಯತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಮಯಣಿ ತ್ ಚ್ೌಕಟಿಿನ ಆಚ್ ಯ ಪ್ರ  ೋಕ್ಷ ಸಯಿಂದಭಿಷಕ 
ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳಯಗಿದುದ ಅಿಂತ್ತಮವಯ ಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಮೆೋಲ   ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಅನಿಶಿಾತ್ ಹ  ರ ಗಳಯಗು ತ್ತ ವ  
ಎಿಂ ದು ಅಭಿಪಯರಯಪ್ಟಿಿದ . ಆದದರಿಿಂ ದ, ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ ಸಯಲ ಗಳು ವಿತ್ತತ ೋಯ ಪಯ ದಶಷಕತ ಯ 

ಸ ತ್ ರಗಳಿಗ  ಪ್ರತ್ತಕ ಲವಯ ಗಿದುದ, ವಿತ್ತತ ೋಯ ಸುಸಿಿರತ ಗ  ಹಯನಿಕಯರಕವಯಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಆಯವಾ ಯದ 

ಹ  ರ್  ಗಳಿಗ  ಮತ್ತ ರ್ುಿ ಹ  ರ ಯನುು ತ್ಪ್ಪಪಸಲ ು ಕಟುಿನಿಟ್ಯ ಿದ ಶಿಸತ ನುು ಪಯ ಲ್ಲಸಲು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ . 
ರಯಜ್ಾ ದ ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿ ನ ಸಯಲ ಗಳನುು ಗಣ ನ ಗ  ತ ಗ ದು ಕ  ಿಂಡರ , ಮಯರ್ ಷ 2021ರ ಅ ಿಂತ್ ಾ ದ 

ವ ೋಳ  ಗ  ಒಟ ುಿ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳು `4,15,926 ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗುತ್ ತ ವ . ವರ್ಷದ ಕ  ನ ಯಲ್ಲಿ ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ 
ಬ್ಯಕಿ ಉ ಳಿದಿರುವ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳ (ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ ಸಯಲ ಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿಂತ ) ದರವ ು 
ಶ ೋಕಡ ೨೨.೩ ೭ರಷ್ಯಿಗುತ್ತ ದ  ಮತ್ುತ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ ಯ 

ಬದಲಯ ಗಿ ಬ್ಯಾ ಕಚ-ಟ ು-ಬ್ಯಾ ಕಚ ಸಯಲವಯ ಗಿದ . 
2020-21ರಲ್ಲಿ ನ ಒಟ ುಿ `3,045.10 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ ಸಯಲ ಗಳಲ್ಲಿ, `2,445.10 

ಕ  ೋಟಿಗಳು ವಿವಿಧ ನಿೋರಯ ವರಿ ನಿ ಗಮಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ . ಪ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ರುವ ನಿೋರಯ ವರಿ ಯೋಜ್ನ ಗಳು 
/ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳು/ಹ  ಸ ಕಯಮಗಯ ರಿಗಳನುು ಪ್ ಣ ಷಗ  ಳಿಸಲು ಹಣ ವನುು ಒದಗಿಸಲು, ಈ 

ನಿಗಮಗಳಿಿಂದ ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗ  ಸಯಲ ಗಳನುು ಪ್ಡ ಯು ವುದು ಅಗತ್ಾ ವಯ ಗಿತ್ುತ ಎಿಂ ದು ಆರ್ಥಷಕ  
ಇಲಯಖ ಯು ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021). ನಿಗಷಮನ ಸಮಯಲ   ೋ ಚ್ನ ಯಲ್ಲಿ (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021), 

ಆಯವಾ ಯದ ಹ  ರಗಿನ ಸಯಲ ಗಳು ಆಯವಾ ಯದ ದಯ ಖಲ ಗಳ ಭಯಗವಯ ಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ಅದು 
ಪಯ ರದಶಷಕತ ಯನ ುು ಕಯಯುದ ಕ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂ ದು ಹ ೋಳಿದ . 
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2.7.2 ವಿತಿುೀಯ ಕೊರತೆಯ ಸಂಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ುು ಅದನುನ ಭ್ರಿಸಲು ವಾವಸೆೆ 
ವಿತ್ತತ ೋಯ ಕ  ರತ ಯನುು ಭರಿ ಸಲು ಹಣ ಕಯಸು ವಾ ವಸ ಿಯ ಮಯದರಿಯು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.32ರಲ್ಲ ಿ 
ತ  ೋ ರಿಸಿದಿಂತ   ಸಿಂಯೋಜಿ ತ್ ಬದಲಯ ವರ್ ಗ  ಒಳಗಯ ಗಿದ  ಮತ್ುತ 2020-21ನ ೋ ಸಯಲ್ಲ ನ ವಿತ್ತತ ೋಯ 

ಕ  ರತ ಯನುು ಭರಿಸು ವ ಹಣ ಕಯಸು ಮಯದರಿಯನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.33ರಲ್ಲಿ ತ  ೋ ರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
ವಿತ್ತತ ೋಯ ಕ  ರತ ಯ ವಿಘಟನ ಯು ಆದಯಯ ಮತ್ುತ ಸಯಲ ವಲದಿ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳನು ು ಮೋರಿ ಹ ಚಿಾನ ನಿಧಿ ಯ 

ಅಗತ್ಾ ವನುು ಪ್ ರ ೈಸಲು ರಯಜ್ಾ ವು ಆಶರಯಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಯಲ ಗಳ ಪ್ರಮಯಣ ವನುು ತ  ೋ ರಿಸುತ್ತ ದ . ಸಯಲ ದ 

ಘಟಕವಯರು ಪ್ರವೃತ್ತತ ಗಳನುು ನಕ್ಷ-ೆ2.17ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಸಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.32: ವಿತಿುೀಯ ಕೊರತೆಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ುು ಅದರ ಹಣಕಾಸು ವಾವಸೆೆ 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವಿವರಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಆರ್ಥಾಕ ಕೊರತೆಯ ಸಂಯೀಜ್ನೆ (-)28,664 (-)31,101 (-)38,442 (-)38,166 (-)67,098 

1 ರಯಜ್ಸವ ಅಧಿಕ 1,293 4,518 679 1,185 (-)19,338 

2 ನಿ ವವಳ ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾ 28,123 30,663 34,665 35,485 45,361 

3 ನಿ ವವಳ ಸ ಯಲಗ ಳು ಮ ತ್ುತ ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳು 1,834 4,956 4,456 3,866 2,399 

ಆರ್ಥಾಕ ಕೊರತೆಯನುನ ಸರಿತ್ೂಗಿಸಲು ಹಣಕಾಸು* 
1 ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸ ಯಲಗ ಳು 24,026 17,348 32,183 42,499 61,900 

2 ಭಯರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದ ಸ ಯಲಗ ಳು 791 761 103 (-)749 12,709 

3 ಎನಚಎಸ ಚಎಫ ಚಎಫ ಚಗ   ಜಯರಿ ಮಯಡಿದ ವಿಶ ೋರ್ 

ಭದರತ ಗಳ ು 
(-)1,573 (-)1,573 (-)1,595 (-)1,628 (-)1,628 

4 ಹ ಣಕ ಯಸು ಸ ಿಂಸ  ಿಗಳಿ ಿಂದ ಸ ಯಲಗ ಳು 491 316 141 156 531 

5 ಸ ಣು ಉಳಿ ತಯಯಗಳ ು, ಭ ವಿ ರ್ಾ ನಿ ಧಿ, 

ಮ ುಿಂತಯದವ ು 
2,657 2,812 3,292 4,156 3,632 

6 ಠ ೋ ವಣಿಗಳ ು ಮ ತ್ುತ ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳು 3,041 1,833 3,068 3,174 (-)685 

7 ಅಮಯನತ್ ುತ ಮ ತ್ುತ ಸ ಿಂಕಿೋ ಣಷ 491 (-)1,509 (-)6,087 (-)1,364 (-)2,92೧ 
8 ಇರಸ ಯಲುಗ ಳು (-)38 (-)76 (-)40 (-)347 (-)35 

9 ಮ ೋ ಸ ಲ ು ನಿ ಧಿಗಳ ು 6,013 3,019 3,197 4,728 6,27೫ 
10 ಒಟ್ಾುರ ೆಕೊರತೆ 35,899 22,931 34,262 50,625 79,778 

11 ನ ಗದು ಶಿಲ್ಲೆನಲ್ಲ ಿ ಏರಿಕ  /ಇಳಿಕ   (-)7,235 8,170 4,180 (-)12,459 (-)12,680 

12 ಒಟ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ಕೊರತೆ 28,664 31,101 38,442 38,166 67,098 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
 *  ಈ ಅಿಂಕ  ಗಳು ವರ್ಷ ದ ನಿ ವವಳ ವಿತ್ರರ್ ಗಳ ು/ಹ   ರಹರಿ ವ ು (ವ ಚ್ಾಗಳ ು) 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.33: 2020-21ರಲ್ಲಿ ವಿತಿುೀಯ ಕೊರತೆಗ ೆಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಘಟ್ಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ುು ವಿತ್ರಣೆಗಳು 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವಿವರಗಳು ಸಿವೀಕೃತಿ ವಿತ್ರಣೆ ನಿವವಳ 
1 ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸ ಯಲಗ ಳು 69,000 7,100 61,900 

2 ಭಯರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದ ಸ ಯಲಗ ಳು 14,114 1,405 12,709 

3 ಎನಚಎಸ ಚಎಫ ಚಎಫ ಚಗ   ಒದಗಿಸಿದ ವಿಶ ೋ ರ್ ಭದರತ ಗಳ ು - 1,628 (-)1,628 

4 ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸ ರ್ ಚಷ ಬ್ಯಾಿಂಕಚನಿ ಿಂ ದ ಮಯಗ  ೋ ಷ ಪಯಯ 

ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳು  
- - - 

5 ಹ ಣಕ ಯಸು ಸ ಿಂಸ  ಿಗಳಿ ಿಂದ ಸ ಯಲಗ ಳು 1,414 883 531 

6 ಸ ಣು ಉಳಿ ತಯಯಗಳ ು, ಭವಿರ್ಾ ನಿ ಧಿ, ಮ ುಿಂತಯದವ ುಗಳ ು 8,473 4,841 3,632 

7 ಠ ೋ ವಣಿಗಳ ು ಮ ತ್ುತ ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳು 63,575 64,260 (-)685 
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ವಿವರಗಳು ಸಿವೀಕೃತಿ ವಿತ್ರಣೆ ನಿವವಳ 
8 ಅಮಯನತ್ ುತ ಮ ತ್ುತ ಸ ಿಂಕಿೋ ಣಷ 1,92,098 1,95,018 (-)2,92೧ 
9 ಇರಸ ಯಲುಗ ಳು (-)2 33 (-)35 

10 ಮ ೋ ಸ ಲ ು ನಿ ಧಿ 8,314 2,040 6,27೫ 
11 ಒಟ್ಾುರ ೆಕೊರತೆ 3,56,986 2,77,208 79,778 

12 ನ ಗದು ಶಿಲ್ಲೆನಲ್ಲ ಿ ಏರಿಕ  /ಇಳಿಕ   34,463 47,143 (-)12,680 

13 ಒಟ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ಕೊರತೆ 3,91,449 3,24,285 67,098 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ರಯಜ್ಾ ವು 2004-05ರಿಿಂದ ರಯಜ್ಸವ ಹ ಚ್ಾಳವನು ು ಸಯಧಿಸಿದ  ಮತ್ುತ ಮಯರುಕಟ್ ಿಯ ಸಯಲ ಗಳು, 
ಕ ೋಿಂ ದರದಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಸಯಲ ಗಳು ಇತಯಾ ದಿಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗ  ರಯಜ್ಸವ ಲ ಕೆದ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಹ ಚ್ುಾವರಿಯನು ು 
ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾಗಳಿಗ  ಹಣ ಕಯಸು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಿಕ  ಳುಲಯ ಯ ತ್ು. ಆದರ , 2020-21ರಲ್ಲಿ, 
ಕ  ೋವಿಡ್ಚ-19 ಸಯಿಂ ಕಯರಮಕ ರ  ೋಗದಿಿಂ ದಯ ಗಿ ರಯಜ್ಾ ವು ರಯಜ್ಸವ ಕ  ರತ ಯನುು ಕಿಂಡಿತ್ು, ಇದು ರಯಜ್ಸ ವ 
ವ ಚ್ಾಕ ೆ ಸಯಲ ವನುು ಬಳಸಿಕ  ಳುು ವಲ್ಲಿ ಕಯರಣವಯ ಯತ್ು. ಕ ೋಿಂ ದರ ಮತ್ುತ ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ 

ಸಯಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಾಳ ಕಿಂಡು ಬಿಂದಿದ  ಮತ್ುತ ಸಣ ು ಉ ಳಿತಯಯ, ಭವಿರ್ಾ ನಿಧಿ ಇತಯಾ ದಿಗಳು, ಠ ೋವಣಿ ಗಳು 
ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಯ ಗಿ ಚ್ ಕುೆಗಳು ಮತ್ುತ ಬಿಲುಿ ಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಮಯನತ್ುತ ಮತ್ುತ 
ಇತ್ರ ಶಿಲ ುೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಿೆಿಂತ್ ಲು ಕಡಿಮೆಯಯಗಿವ  .  
2.7.3 ಋಣ ಚಿತ್ರಣ: ಸಾಲಗಳ ಅವಧಿ ಮುಕಾುಯ ಮತ್ುು ಮರುಪಾವತಿ 
ಸಯಲ ದ ಗಡುವು ಮುಕಯತ ಯ ಮತ್ುತ ಮರುಪಯ ವತ್ತ ವಿವರವು ಸಯಲ ಮರುಪಯ ವತ್ತ ಅಥವಯ ಋ ಣ 

ಸ ೋವ ಗಯಗಿ ಸಕಯಷರದ ಕಡ ಯ ಿಂದ ಬದಿ ತ ಯನುು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋಣ ದ ಅ ವಧಿ 

ಪ್ ಣ ಷತ ಯ ಚಿತ್ರಣವನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.34ರಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.34: ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಋಣದ ಅವಧಿ ಪ್ೂಣಾತಯೆ ಚಿತ್ರಣ 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಅವಧಿ ಮುಕಾುಯ ವಷ್ಾ ಅವಧಿ 
ಮತ್ು ಒಟ್ುು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ 

ಋಣದ ಶೆೀಕಡ ಆಂತ್ರಿಕ 
ಋಣ 

ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ್ಧಂದ 
ಸಾಲಗಳು ಒಟ್ುು 

2021-22 ರೊಳಗೆ 0-1 ವರ್ ಷ 12,330.41 694.86 13,025.27 4.23 

2022-23 ಮತ್ುು 2023-24 ನಡುವೆ 2-3 ವರ್ ಷ 30,355.84 1,391.99 31,747.83 10.32 

2024-25 ಮತ್ುು 2025-26 ನಡುವೆ 4-5 ವರ್ ಷ 44,405.33 607.50 45,012.83 14.63 

2026-27 ಮತ್ುು 2027-28 ನಡುವೆ 5-6 ವರ್ ಷ 61,622.23 381.43 62,003.66 20.15 

2028-29 ಮತ್ುು 2029-30 ನಡುವೆ 6-7 ವರ್ ಷ 61,783.88 267.31 62,051.19 20.16 

2030-31 ನಂತ್ರ ೭ ವರ್ ಷದ 

ಮೆೋ ಲ  
70,642.50 23,274.28 93,916.78 30.51 

ಒಟ್ುು  2,81,140.19 26,617.37 3,07,757.56 - 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಲ್ಲಿ ದದ ಿಂತ   ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋಣ ದ ಅವಧಿ ಪ್  ಣ ಷತ ಯ ವಿವರವು `3,07,757.56 

ಕ  ೋಟಿಗಳ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಸಯಲ ದ ಪ ೈಕಿ, 40.31 ಪ್ರತ್ತಶತ್ವು (`1,24,054.85 ಕ  ೋಟಿ) 5 ರಿಿಂದ 7 

ವರ್ಷಗಳ ಮತ್ುತ 30.51 ಪ್ರತ್ತಶತ್ವು (`93,916.78 ಕ  ೋಟಿ) ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹ ಚಿಾ ನ ತ್ತೋ ರಿಕ ಯ 

ಅವಧಿಯನು ು ಹ  ಿಂ ದಿರುವುದ ರಿಿಂದ ವಿಮೊೋಚ್ನ ಗ  ಅಲಯ ಪವಧಿಯ ಒತ್ತ ಡವಿಲಿ ಎಿಂಬುದನುು 
ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . ರಯಜ್ಾ ವು ತ್ನು ವ ಚ್ಾದ ಹ  ರ್  ಯನುು ಪ್ ರ ೈಸಲು ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಸಯಲ ವನುು ಪ್ಡ ಯುವು ದ ು 
ಅಗತ್ಾ ವಯ ಗಿದದ ರ , ಇದು ಮುಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಯಲ ಮರುಪಯವತ್ತಯು ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಹ  ರ ಯಯಗುತ್ತ ದ  
ಎಿಂ ದು ಸಕಯಷರವು ಒಪ್ಪಪ ಕ  ಿಂಡಿದ . 
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2.8 ಋಣ ಸಹಷ್ುಣತೆ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆ 
ರಯಜ್ಾ ವು ತ್ನು ಸಯಲ ವನುು ಈಗ ಮತ್ುತ ಭವಿರ್ಾ ದಲ್ಲಿ ಪ್ ರ ೈಸುವ ಸಿಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ದದ ರ  ಸಯಲವನು ು 
ಸಹರ್ುುವ ಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲ ದ ಪ್ರ ಮಯಣ ವನುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿ ಸಿ, ರಯಜ್ಾ ದ 

ಸಯಲ ದ ಸಹರ್ುುತ ಯನುು ನಿಧಷ ರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸ ಚ್ಕಗಳನುು ವಿಶ ಿ ೋಷ್ಟಸುವುದು ಮುಖಾವ ಯಗಿದ  . ಋ ಣ 

ಸಹರ್ುುತ ಯ ಸ ಚ್ಕಗಳು, ಪ್ರಸುತ ತ್ ಮತ್ುತ ನಿಯತ್ ಆದಯಯದ ಮ ಲಗಳಿಿಂದ ಸಕಯಲ್ಲಕ ಬಡಿ ಿ 
ಪಯ ವತ್ತಗಳ ಮತ್ುತ ಸಯಲ ವನುು ಮರುಪಯ ವತ್ತ ಮಯಡುವ ಸಯ ಮಥಾ ಷವನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲ ಸುವ ಮ ಲಕ 
ರಯಜ್ಾ ದ ಸಯಲ ಯಹಷತ  ಮತ್ುತ ಹಣ ಲಭಾ ತ ಯ ಸಿಿ ತ್ತಯನುು ನಿಣ ಷಯ ಸಲು ಪ್ರಯತ್ತುಸುತ್ತ ವ ,  
ಪ್ರಸುತ ತ್ ವಿಭಯಗವು ಸಯಲ/ರಯಒಆಿಂಉ ದ ಅನುಪಯತ್, ವಿತ್ತತ ೋಯ ಕ  ರತ , ಬಡಿಿಪಯವತ್ತಗಳ ಹ  ರ  (ರಯಜ್ಸ ವ 
ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಿಗ  ಬಡಿಿ ಪಯ ವತ್ತಗಳ ಅನುಪಯತ್ ದಿಿಂ ದ ಅಳ  ಯಲಯ ಗುತ್ತದ ) ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ಸಯಲ ದ 

ಮೆಚ್ ಾ ರಿಟಿ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಸಯಲ ದ ಸಹರ್ುುತ ಯನು ು ನಿಣ ಷಯ ಸುತ್ತ ದ . 
2016-17ರಿಿಂದ ಪಯ ರರಿಂಭವಯ ಗುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗ  ಈ ಸ ಚ್ಕಗಳ ಪ್ರಕಯರ ರಯಜ್ಾ ದ ಸಯಲ ದ 

ಸಹರ್ುುತ ಯನು ು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.35 ತ  ೋ ರಿಸುತ್ತ ದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.35 : ಸಾಲದ ಸಹಷ್ುಣತೆಯ ಸೂಚ್ಕಗಳಲಿ್ಲನ ಪ್ರವೃತಿುಗಳು 

ಋಣ ಸಹಷ್ುಣತೆ ಸೂಚ್ಕಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಬಾಕ ಇರುವ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಋಣ*  
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

1,46,283 1,63,136 1,93,966 2,34,245 3,07,758 

ಬಾಕ ಇರುವ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಋಣದ ವೃದ್ಧಿಯ 

ದರ (ಶೆೀಕಡ) 
19.37 11.52 18.90 20.77 31.38 

ರಾಒಆಂಉ (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 12,07,608 13,36,914 14,90,624 16,28,928 18,03,609 

ರಾಒಆಂಉ ವೃದ್ಧಿಯ ದರ (ಶೆೀಕಡ) 15.54 10.71 11.50 9.28 10.72 

ಋಣ/ರಾಒಆಂಉ (ಶೆೀಕಡ) 12.11 12.20 13.01 14.38 16.38^ 

ವಿತಿುೀಯ ಕೊರತೆ/ ರಾಒಆಂಉ (ಶೆೀಕಡ) 2.37 2.33 2.58 2.34 3.72 

ಬಡಿಿ ಪಾವತಿ (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 12,850 14,973 16,614 19,903 23,433 

ಬಾಕ ಇರುವ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಋಣದ ಮೀಲೆ 
ಸರಾಸರಿ ಬಡಿಿ (ಶೆೀಕಡ) 

7.59 7.64 7.30 7.30 7.05 

ಬಡಿಿ ಪಾವತಿ/ರಾಜ್ಸವ ಸಿವೀಕೃತಿ ಅನುಪಾತ್ 9.65 10.18 10.07 11.34 14.95 

ಋಣ ಸಿವೀಕೃತಿಗೆ ಋಣ ಮರುಪಾವತಿ ಶತಾಂಶ 23.82 32.92 26.44 20.17 13.03 

ರಾಜ್ಾಕೆೆ ನಿವವಳ ಸಾಲ ಲಭ್ಾತೆ (` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 23,736 16,853 30,831 40,279 41,946# 

ಸಾಲ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಶೆೀಕಡಾವಾರಾಗಿ ನಿವವಳ 
ಸಾಲ ಲಭ್ಾತ ೆ(ಶೆೀಕಡ) 

76.18 67.08 73.56 79.82 58.16 

ಋಣ ಸಿೆರಿೀಕರಣ (ಪ್ರಮಾಣ ಹರವು28 
+ಪಾರಥಮಿಕ ಕೊರತೆ) 

(-)4,189.91 (-)11,121.33 (-)13,680.96 (-)13,635.33 (-)32,368.09 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 
* ಬ್ಯಕಿ ಯರು ವ ಸ ಯವಷಜ್ನಿ ಕ ಋ ಣವು 6003-ಆಿಂತ್ರಿಕ ಋ ಣ ಮ ತ್ುತ 6004-ಭಯರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದಿಿಂ ದ ಸ ಯಲಗ ಳು ಮ ತ್ುತ ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳ ಅಡಿ ಯ ಲ್ಲಿ 
ಉಳಿ ದಿರುವ ಮೊತ್ ತವಯಗಿ ದ . 
#  ರಯಜ್ಾ ಸ ಕ ಯಷ ರಕ  ೆ ಲಭಾ ವಿ ರುವ ನಿ ವವಳ ಸ ಯಲವನ ುು, ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿ ಕ ಸ ಯಲ ಮ ರುಪಯವತ್ತ ಮ ತ್ುತ ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿ ಕ ಸ ಯಲ ದ ಮೆೋ ಲ್ಲನ ಬಡಿ ಿ ಪಯವತ್ತಗ ಳ 

ಮೆೋ ಲ್ಲನ ಸ ಯವಷಜ್ನಿ ಕ ಸ ಯಲ ಸಿ ವೋ ಕ ೃತ್ತಗಳ ಹ  ಚ್ುಾವರಿ ಎಿಂದು ಲ ಕ ೆಹ ಯಕ ಲಯಗ ುತ್ತದ  ಮ ತ್ುತ ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ   ಪ್ರಿಹ ಯರವಯಗಿ ಭ ಯ ರ ತ್ 

ಸ ಕ ಯಷ ರದಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಬ್ ಯಾಕ-ಟ ು-ಬ್ಯಾ ಕ ಸ ಯಲಗ ಳನ ುು ಒಳಗ  ಿಂಡಿರುವ ುದಿಲ ಿ. 
^  ಸ ರಕ ು ಮ ತ್ುತ ಸ  ೋವಯ ತ ರಿಗ   ಪ್ರಿಹ ಯರ ದ ಬದಲಯಗಿ ಭಯರತ್ ಸ ಕ ಯಷ ರದಿಿಂ ದ ಪ್ ಡ ದ ಬ್ಯಾಕ-ಟ ು-ಬ್ಯಾಕ ಸ ಯಲ ವನು ು (`12,407 ಕ   ೋ ಟಿ) ಸ  ಚ್ಕ ವನು ು 
ಲ ಕ ೆ ಹ ಯಕ ಲು ಪ್ರಿಗ ಣಿಸ ಲಯಗಿಲಿ. 

 
28 ಪ್ರಮಯ ಣ ಹ ರವ ು ಋ ಣ ಪ್ರಮಯ ಣದ ಶ ತಯಿಂಶವಯಗಿ ಬಡಿ ಿಹ ರ ವು ಆಗಿದ . ಬಡಿಿ ಹ ರವು ರ ಯಒಆಿಂ ಉದ ವ ೃದಿಿ ಯ ದರ 

ಮ ತ್ುತ ಬ್ಯಕಿ ಇ ರುವ ಸ ಯ ವಷ ಜ್ನಿ ಕ ಋ ಣದ ಮೆೋ ಲ್ಲನ ಬಡಿಯಿ ದರದ ವಾತ ಯಾಸ ಆಗಿದ . 
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ಋ ಣ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾಕ ೆ ಬ್ಯಾ ಕ-ಟು-ಬ್ಯಾ ಕ ಸಯಲ ವಯ ಗಿ ನಿೋಡಲಯ ದ `12,407 ಕ  ೋಟಿ ಸರಕು 
ಮತ್ುತ ಸ ೋವಯ ತ ರಿಗ  ಪ್ರಿಹಯರವನುು, ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗವು ಸ ಚಿಸಬಹುದಯದ ಯಯವುದ ೋ 
ಮಯನದಿಂಡಗಳಿಗ  ರಯಜ್ಾ ದ ಸಯಲವ ಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುವುದಿಲಿ ಎಿಂದು ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ವ ಚ್ಾದ 

ಇಲಯಖ ಯು ನಿಧಷರಿಸಿರುವುದರಿ ಿಂದ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ಕಯರಿ ಬ್ಯಕಿ ಇರುವ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋಣ ವು `೨,೯೫,೩೫ ೧ 
ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿದ  . 
2020-21ನ ೋ ಸಯಲ್ಲ ಗ  ಋ ಣ ಸಹರ್ುುತ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಹದಿನಯ ಲುೆ ಮತ್ುತ ಹದಿನ ೈದನ ಯ ಹಣ ಕ ಯಸು 
ಆಯೋಗಗಳು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯ ಡಿದ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಬಲವಧಷನ ಯ ಮಯಗಷಸ ಚಿಯು ಈ ಕ ಳಗಿನ 

ಗುರಿಗಳನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ : 
• ಸಯಲ/ರಯಒ ಆಿಂಉ ದ ಅನುಪಯತ್ವು ಕರಮವಯ ಗಿ 26.22 ಮತ್ುತ 33.10 ಶತಯ ಿಂಶಕಿೆಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆಯ ರಬ್ ೋಕು 
• ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ವಿತ್ತತ ೋಯ ಕ  ರತ ಯು ಕರಮವಯ ಗಿ ಶ ೋಕಡ 3.25 ಮತ್ುತ 4 ಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯ ರಬ್ ೋಕು; 

ಮತ್ುತ 
• ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಿಗ  ಬಡಿಿ ಪಯ ವತ್ತಗಳು ಶ ೋಕಡ 9.15 ಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬ್ ೋಕು. 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.36ರಲಿ್ಲ 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರವರ ಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ವಿಶ ಿ ೋರ್ ರ್  ಯು 
ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅಿಂಶಗಳನುು ಪ್ರ ಕಟಪ್ಡಿಸಿದ . 
• ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ಸಯಲದ ಅನುಪಯತ್ ವು ಸಿಿ ರವಯಗಿದ  ಮತ್ುತ ಹದಿನಯಲ ುೆ ಮತ್ುತ ಹದಿನ ೈದನ  

ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗಗಳು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ ಶ ೋಕಡ 26.22 ಮತ್ುತ 33.10ಕಿೆಿಂತ್ ಲ  

ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ   ಮತ್ುತ ಕನಯಷಟಕ ವಿತ್ತತ ೋಯ ಸುಧ್ಯರರ್ಯ ಕಯಯ ದ ಯು ನಿಗದಿಸಿದ ಶ ೋಕಡ 

25.00ರ ಮತ್ತಯ ಗುರಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯ ದ  
• ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ವಿತ್ತತ ೋಯ ಕ  ರತ ಯ ಅನುಪಯತ್ ವು ಸಿಿ ರವಯಗಿದ  ಮತ್ುತ 2016-17ರಿಿಂದ 2020-

21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಯಲ ುೆ ಮತ್ುತ ಹದಿನ ೈದನ  ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಯ ರಸುಗಳಿಗಿಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆಯಯಗಿದ  ; 
• 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರವ ರ ಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಿಗ  ಬಡಿಿ ಪಯ ವತ್ತಯ 

ಅನುಪಯತ್ ವು ಶ ೋಕಡ 9.65 ಮತ್ುತ 14.95 ನಡುವ  ಹ ಚ್ುಾತ್ತತ ರುವ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ದುದ . 

ಅನುಪಯತ್ ದಲ್ಲಿ ನ ಹ ಚ್ಾಳವು ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿಯ ಹ  ರ ಯನುು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . 
• ಬ್ಯ ಕಿ ಉ ಳಿದಿರುವ ಸಯವಷಜ್ ನಿ ಕ ಋಣ ದ ವೃದಿಿ ಯ ದರವು ರಯಒ ಆಿಂಉ ದ ವೃದಿಿ ಗಿಿಂತ್ಲ  

ಹ ಚ್ಯಾಗಿದುದ ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ಋಣದ ಅನುಪಯತ್ ವು ಹ ಚ್ಯಾಗಿರುವುದ ನುು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ ; 
• 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋಣ ದ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಿಗ  ಸಯವಷಜ್ನಿಕ 

ಋ ಣ ಮರುಪಯ ವತ್ತಯ ಶತಯ ಿಂಶವು 13.03 ಮತ್ುತ 32.92ರ ನಡುವ  ಇದ . ಅನ ುಪಯತ್ ದಲ್ಲಿ ನ 

ಇಳಿಕ ಯು ಮುಖಾವ ಯಗಿ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಋ ಣ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನ ಹ ಚ್ಾಳದಿಿಂದಯ ಗಿ ಉ ಿಂಟ್ ಯಗಿದ  ; 
• ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಲಭಾ ವಿರುವ ನಿವವಳ ಸಯಲ ದ ಹ ಚ್ಾಳವು ಮುಖಾವ ಯಗಿ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಋಣ ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 

ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಹ ಚ್ಾಳದಿಿಂದಯ ಗಿ ದ . ಆಿಂತ್ರಿಕ ಋಣ ವು 2018-19ರಲ್ಲಿ `40,470 ಕ  ೋಟಿಗಳಿದುದ 
2019-20ರಲ್ಲಿ `49,784 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಮತ್ುತ 2020-21ರಲ್ಲಿ `70,414 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  (`1೨,4೦೭  
ಕ  ೋಟಿಗಳ ಬ್ಯಾ ಕಚ-ಟು-ಬ್ಯಾ ಕಚ ಸಯಲಗಳನುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ) ಏರಿಕ ಯಯಗಿದ  ; ಮತ್ುತ 

• ಪ್ರಮಯಣ ಹರವು ಮತ್ುತ ಪಯ ರಥಮಕ ಕ  ರತ ಯ ಋರ್ ಯತ್ ೂಕ ಮೊತ್ತ ವು ಅಸಿಿ ರ ಸಯಲ ದ ಕಡ ಗ  
ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯನುು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . 
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2.8.1 ಸಾಲ ಪ್ಡೆದ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆ 
ಸಯಲ ದ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ದ ಹಣವನುು ಬಿಂಡವಯಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ  ಬಳ ಸಬ್ ೋಕು. 
ಪ್ರಸಕತ ವ ಚ್ಾಗಳಿಗ  ಮತ್ುತ ಬ್ಯಕಿ ಇರುವ ಸಯಲ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬಡಿಿಯ ಮರು ಪಯ ವತ್ತಗ  ಸಯಲ ದ ಹಣ ವನು ು 
ಬಳಸುವುದು ಸಮಥಷ ನಿೋಯವ ಲಿ. ಆದರ , 2020-21ರಲ್ಲ ಿಕ  ೋವಿಡ್ 19 ಸಯಿಂ ಕಯರಮಕ ರ  ೋ ಗದಿಿಂದಯ ಗಿ 

ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಋರ್ ಯತ್ ೂಕ ಬ್ ಳವಣಿಗ  ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದದರ ಪ್ರಿರ್ ಯಮ ವಯ ಗಿ, ಎರವಲು ಪ್ಡ ದ 

ಹಣ ವನುು ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾಕ ೆ ಬಳ ಸಲಯ ಯ ತ್ು. 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಯಲ ಪ್ಡ ದ 

ನಿಧಿಯ ಬಳಕ ಯ ವಿವ ರಗಳನು ು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.36ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.36: ಸಾಲ ಪ್ಡೆದ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆ 

(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮ 

ಸಂಖೆಾ ವಷ್ಾ/ವಿವರ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

1 ಒಟುಿ ಸ ಯಲ 31,156 25,122 41,914 50,459 84,528 

2 ಹ ಿಂದಿನ ಸ ಯಲಗ ಳ ಮ ರು ಪಯವತ್ತ 

(ಆಸಲ ು) 
7,440 8,269 11,083 10,180 11,016 

3 ನಿ ವವಳ ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾ 28,123 30,663 34,665 35,485 45,361 

4 ನಿ ವವಳ ಸ ಯಲಗ ಳು ಮ ತ್ುತ 
ಮ ುಿಂಗಡಗ ಳು 

1,834 4,956 4,456 3,866 2,399 

5 ಸ ಯಲ ಪ್ಡ ದ ಮೊತ್ ತಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿ ವವಳ 

ಲಭಾ ತ  (5=1-2-3-4) 
(-)6,221 (-)18,766 (-)8,290 928 25,752 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಕ  ೋರ್ ಿಕದಿಿಂದ, 2016-17 ರಿಿಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿಗ  ಸಯಲ ಪ್ಡ ದ ನಿಧಿಗಳು ಬಿಂಡವಯಳ 

ವ ಚ್ಾವನುು (ಸಯಲ ಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಿಂಗಡಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿಂತ ) ಪ್ ರ ೈಸಲು ಸಯಕಯ ಗುವುದಿಲ ಿ ಎಿಂ ದು 
ಗಮನಿಸಲಯ ಗಿದ . 2019-20 ಮತ್ುತ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಯಲ ಪ್ಡ ದ ಹಣ ವು ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾಕ ೆ 
ಸಯಕಯಗಿತ್ುತ. ಸಕಯಷರ ಅಗತ್ಾ ಕಿೆಿಂತ್ ಹ ಚ್ುಾ ಸಯಲ ಪ್ಡ ದಿರುವುದು ಇದರಿಿಂದ ತ್ತಳಿಯುತ್ತ ದ . 
2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯವಾ ಯದಲ್ಲಿ ಅಿಂದಯ ಜಿ ಸಲಯ ಗಿದದ `1,79,920 ಕ  ೋಟಿಗಳ ರಯಜ್ಸವ 
ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಿಗ  ಪ್ರತ್ತಯಯಗಿ ಕ  ೋವಿಡ್ 19 ಸಯಿಂ ಕಯರಮಕ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಯ ಿಂದಯ ಗಿ ಆರ್ಥಷಕ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು 
ಜ್ಡವಯ ಗಿ ಮತ್ುತ ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದಿಿಂದ ಅಿಂದಯ ಜಿ ಸಲಯಗಿದದ ಮಟಿಿಗ  ಹಣ ದ ವಗಯಷವರ್  
ಆಗದಿದುದ ದರಿಿಂದ ವಯ ಸತ ವ ಸಿಂಗರಹವು `1,56,716 ಕ  ೋಟಿಗಳಯಗಿದ  . ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ನ `23,204 

ಕ  ೋಟಿಗಳ ಅಲಪ ಕುಸಿತ್ವನುು ಲಭಾ ವಿರುವ ಎರವಲು ಪ್ಡ ದ ನಿಧಿಯ ಿಂದ ಸರಿದ ಗಿಸಲಯ ಗಿದ . ಎಿಂ ದು 
ಆರ್ಥಷಕ  ಇಲಯಖ ಯು ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021). 

2.8.2 ಖಾತ್ರಿಗಳ ಸಿೆತಿ – ಸಾಂದಭಿಾಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 
ಸಕಯಷರವು ಖಯತ್ರಿ ನಿೋಡಿದ ಸಯಲ ಗಯರರಯ ಸುಸಿತದಯ ರರು ಆದಲ್ಲಿ ಖಯತ್ರಿಗಳು ರಯಜ್ಾ ಸಿಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ 

ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಸಯಿಂ ದಭಿಷಕ ಜ್ವಯಬ್ಯದರಿಗಳಯಗುತ್ ತ ವ . ಕನಯಷಟಕ ಖಯತ್ರಿಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಮತ್ತ ಕಯಯ ದ  1999ರ 

ಅನವಯ ಸ ಕಯಷರವು ನಿೋಡಿದ ಖಯತ್ರಿಗಳ ಬ್ಯಕಿಯ ಮೊತ್ತ ವು ಯಯವುದ ೋ ವರ್ಷದ ಏಪ್ಪರಲ್ ತ್ತಿಂ ಗಳ 

ಒಿಂ ದರಿಂದು ಹಿಂದಿನ ಎರಡನ ೋ ವರ್ಷದ ರಯಜ್ಾ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಶ ೋಕಡ 80ರರ್ಿನುು ಮೋರಬ್ಯರದು. 
ಕಳ  ದಚ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿವರಗ ಳನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.37ರಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸಲಯ ಗಿದ . 
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ಕೊೀಷ್ುಕ-2.37: ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರವು ನಿೀಡಿದ ಖಾತ್ರಿಗಳು 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಖಾತ್ರಿಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ವಷ್ಾದ 31 ಮಾರ್ಚ್ಾ ರಂದು ಇದಿಂತೆ 
ಖಾತ್ರಿ ನಿೀಡಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ು 

21,115 24,025 30,719 35,694 45,104 

ವಷ್ಾದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಬಡಿಿಯೂ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಬಾಕ ಇರುವ ಖಾತ್ರಿ ಮತ್ು 

15,392 18,416 24,091 26,830 32,733 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಪ್ರತ್ತ ವರ್ಷ ಏಪ್ಪರಲ್ 1ರಿಂ ದು ಬ್ಯಕಿ ಇರುವ ಖಯತ್ರಿಗಳು ನಿಗ ದಿತ್ ಮತ್ತಯಳಗಿದದ ವು. 2020-21ರ 

ಅಿಂತ್ಾ ದ ವ ೋಳ  ಗ  ₹32,733 ಕ  ೋಟಿ ಮೊತ್ತ ದ ಬ್ಯಕಿ ಇರುವ ಖಯತ್ರಿಗಳು (ಅಸಲು+ಬಡಿ)ಿ ವಿವಿಧ 

ವಲಯಗಳ29 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 172 ಸಿಂಸ ಿಗಳು/ಕಿಂಪ್ನಿಗಳಿಗ  ವಿಸತ ರಿಸಲಯ ದ ಖಯತ್ರಿಗಳನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿದದ ವು. 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ವರದಿ ಮಯಡಿ ದಿಂತ  2020-21ರಲ್ಲಿ ಒಟ ುಿ `550.61 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಖಯತ್ರಿ ಶುಲೆ 
ಸಿವೋಕೃತ್ತಯ ಅಿಂದಯ ಜ್ು ಮಯಡಿ ದುದ, ಕ ೋವಲ `281.01 ಕ  ೋಟಿಗಳು ಮಯತ್ ರ ಸಿವೋಕೃತ್ವಯಗಿದ . ವಿವಿಧ 

ಘಟಕಗಳಿಿಂದ ಪಯ ವತ್ತಸಬ್ ೋಕಯಗಿದದ ಖಯತ್ರಿ ಶುಲೆದ ಈ ಮೊತ್ತವು ಸಹಯಯಧನ/ ಸಹಯಯಯ ನುದಯನ/ 

ಆರ್ಥಷಕ ಸಹಯಯದ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಕಯಷರವು ಮಯಡಿ ದ ಪ್ುಸತ ಕ ಹ  ಿಂದಯ ಣಿ ಕ ಯನುು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿರುತ್ತ ದ . 
ಶಯ ಸಕಯಿಂ ಗದ ಮುಿಂದ  ಮಿಂಡಿಸಲಯ ದ ಮಧಾ ಮಯವಧಿ ವಿತ್ತತ ೋಯ ಯೋಜ್ನ ಯಲ್ಲಿ (2016-20), 

ಖಯತ್ರಿಗಳು ಸಯಿಂ ದಭಿಷಕ ಹ  ರ್  ಯನುು ಹ ಚಿಾಸುತ್ತತ ರುವ ಕಯರ ಣ ದಿಿಂದ, ಅವುಗಳನುು ಇತ್ರ ಸ ಯಲ ಗಳ 

ಪ್ರಸಯತ ಪ್ದ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಯೋ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲ ಸ ಬ್ ೋಕು. ಸಯಲ ಗಯರನ ಸಯಲ ಯಹಷತ , ಖಯತ್ರಿಯ ಮ ಲಕ 
ಭರಿಸಬ್ ೋಕಯದ ಮೊ ತ್ ತ ಮತ್ುತ ಸಿಂಭವಿಸಬಹುದಯದ ಹಯನಿ, ಸಯಲ ದ ನಿಬಿಂಧನ ಗಳು ಸಯಲ ಕ ೆ ಸಮಥಷನ  
ಮತ್ುತ ಪ್ ರ ೈಸಬ್ ೋಕಯದ ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಉ ದ ದ ೋಶ, ಉ ಿಂಟ್ ಯಗಬಹುದಯ ದ ವಿವಿಧ ಬದಿ ತ ಗಳು ಮತ್ ುತ ಆ 

ಬದಿ ತ ಗಳ ಬ್ ಲ  ಇತಯಾ ದಿಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿ ಸುವ ಅಗತ್ಾ ವಿದ  ಎಿಂದು ಹ ೋಳಿದ . ಒಿಂ ದು ಸಕಿರಯ ಖಯ ತ್ರಿ 

ಮೋಸಲು ನಿಧಿಯನುು ಹ  ಿಂ ದುವ ಮತ್ುತ ಖಯತ್ರಿ ಕಯಯಷನಿೋತ್ತ ಯನುು ರ ಪ್ಪಸು ವ ಉ ಪ್ಯುಕತ ತ ಯನು ು 
ಪ್ರಿಗಣಿ ಸಲಯ ಗುತ್ತತ ದ  ಎಿಂ ದು ಸಕಯಷರವು ಹ ೋಳಿದ .  
ಸಯವಷಜ್ನಿಕ ಲ ಕೆಪ್ತ್ರ ಸಮತ್ತಯು ಸಹ ಖಯತ್ರಿ ವಿಮೊೋಚ್ನ ನಿಧಿಯನು ು ಪ್ುನಶ ಾೋತ್ ನ ಗ  ಳಿಸಿ 

ಮುಿಂದುವರ ಸಲು ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ  (ಜ್ುಲ ೈ 2015). 
ಖಯತ್ರಿ ವಿಮೊೋಚ್ನ ನಿಧಿಯ ಕಯಯಯ ಷಚ್ರರ್  ಗಯಗಿ ಸಕಯಷರವು 2020-21ರ ಆಯವಾ ಯದಲ್ಲಿ `50 

ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಒದಗಿಸಿದ . ಆ ದರ  ನಿಧಿಯ ಿಂದ ಯಯವುದ ೋ ವ ಚ್ಾ ಆಗಿಲಿ. ಆದದ ರಿಿಂದ ನಿಧಿಯ ು 
ನಿಷ್ಟೆಿಯವಯ ಗಿ ಉ ಳಿಯತ್ು. 
ಆರ್ಥಷಕ  ಇಲಯಖ ಯು ಖಯತ್ರಿ ಶುಲೆದ ವಸ ಲಯ ತ್ತಗ  ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳುಲ ು ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟಿ ಇಲಯಖ ಗಳಿಗ    
ಮನವಿ ಮಯಡಲಯ ಗುವುದು ಎಿಂ ದು ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021). 

2.8.3 ನಗದು ಶಲುೆಗಳ ನಿವಾಹಣ ೆ
ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾಿಂ ಕಚನ  ಿಂ ದಿ ಗಿನ ಒಪ್ಪಿಂ ದದ ಪ್ರಕಯರ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಬ್ಯಾಿಂಕಚನ  ಿಂದಿಗ  
ಕನಿರ್ಾ ದ ೈನಿಂದಿನ ನಗದು ಶಿಲ ುೆ `2.63 ಕ  ೋಟಿಯನುು ನಿವಷಹಸಬ್ ೋಕು. ಯಯವುದ ೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿಲ ುೆ 
ಒಪ್ಪಪ ದ ಕನಿರ್ಾ ಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಯದರ , ಸಯಮಯನಾ ಮಯಗ  ೋಷಪಯಯ ಮುಿಂಗಡಗಳು/ವಿಶ ೋರ್ 

ಮಯಗ  ೋಷಪಯಯ ಮುಿಂಗಡಗಳು/ಓವರ್ಚಡಯ ರಫಿಚಗಳನುು ತ ಗ ದು ಕ  ಳುುವ ಮ ಲಕ ಕ  ರತ ಯನ ು ು 

 
29 ನಿ ೋ ರಯವರಿ (`16,061 ಕ   ೋ ಟಿ), ಸ ಹ ಕಯರ (`1,175 ಕ   ೋ ಟಿ), ಆರ್ಥಷ ಕ (`1,251 ಕ   ೋ ಟಿ), ವಿದುಾತ ಚ (`10,855 ಕ   ೋಟಿ), 

ವಸತ್ತ (`2,439 ಕ   ೋ ಟಿ), ಸ ಯರಿಗ  (`426 ಕ   ೋ ಟಿ) ಮ ತ್ುತ ಇತ್ರ  ವಲಯಗಳ ು (`198 ಕ   ೋ ಟಿ). 
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ತ್ುಿಂಬಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರಕ ೆ ಸಯಮಯನಾ ಮಯಗ  ೋಷಪಯಯ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮತ್ತ ಯನುು 
ಕಯಲಕಯಲ ಕ ೆ ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕು ಪ್ರಿರ್ೆರಿಸುತ್ತ ದ . 
•  ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕು ಸಯಮಯನಾ ಮತ್ುತ ವಿಶ ೋರ್ ಮಯಗ  ೋ ಷಪಯ ಯ ಮುಿಂಗಡಗಳನುು 

ನಿೋಡುತ್ತ ದ . ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಸಯಮಯನಾ ಮಯಗ  ೋಷಪಯಯ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮತ್ತಯನು ು 01 ಫ ಬರವರಿ 

2016ರಿಿಂದ ಜಯರಿಯಲ್ಲಿ ದದ `1,985 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಏಪ್ಪರಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ `3,176 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  
ಹ ಚಿಾಸಲಯ ಯ ತ್ು. ಮಯರ್ ಷ 1999ರಿಿಂದ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ವಿಶ ೋರ್ ಮಯಗ  ೋಷಪಯಯ 

ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮತ್ತಯನುು ಭಯರತ್ ಸಕಯಷರದ ಭದರತ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಯಷರ ತ  ಡಗಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕ ೆ 
ಕ  ಿಂಡಿ ಹಯಕಲಯ ಗಿದ . ಈ ಮುಿಂಗಡಗಳು ಕಯಲಕಯಲ ಕ ೆ ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕು ನಿಗದಿ 

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಯದಿಂತ್ ಹ ದರಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಡಿಿಯನುು ಹ  ಿಂ ದಿರುತ್ತ ವ . 
•  2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕಿನಿಿಂದ ಯಯವುದ ೋ 

ಮಯಗ  ೋಷಪಯಯ ಮುಿಂಗಡಗಳನುು ಪ್ಡ ದಿರಲ್ಲಲ ಿ. ಅದು ಇಡಿೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ 

ದ ೈನಿಂದಿನ ಕನಿರ್ಾ ಶಿಲ ೆನುು ಉ ಳಿ ಸಿಕ  ಿಂ ಡಿದ . 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ದ  ಡ ಿಪ್ರಮಯಣ ದ ನಗದು ಶಿಲ ುೆಗಳನುು ಹ  ಿಂ ದಿದದ ರ  ಅದನುು ಉ ತಯ ಪದಕ ಬಳಕ ಗ  
ಒಳಪ್ಡಿಸದ  ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆಗ  ಮತ್ತ ರ್ುಿ ಸಿಂಚ್ಯನಕ ೆ ಕಯರಣವಯ ಗುವಿಂತ   ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳಿಗ  
ಆಶರಯಸು ವುದು ಅಪ ೋಕ್ಷಣಿ ೋಯವ ಲಿ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರ ಮಯಡಿ ದ ನಗ ದು ಶಿಲ ುೆಗಳು ಮತ್ುತ 
ಹ ಡಿಕ ಗಳನುು ಕೊೀಷ್ುಕ-2.38ರ ಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ . 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.38: ನಗದು ಶಲುೆಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಹೂಡಿಕ ೆ
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 
1 ಏಪರಲ್್ 2020ರಲ್ಲ ಿ
ಪಾರರಂಭಿಕ ಶಲುೆ 

೩೧ ಮಾರ್ಚ್ಾ 2021ರಲ್ಲಿ 
ಅಂತಿಮ ಶಲುೆ 

ಎ. ಸಾಮಾನಾ ನಗದು ಶಲುೆ 
ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು - - 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೆೀವಣಿಗಳು 1,659.20 1,583.33 

ಇತ್ರೆ ಬಾಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಠೆೀವಣಿಗಳು - - 

ರವಾನೆಗಳು – ಸೆಳಿೀಯ 0.01 0.01 

ಉಪ್ಮತ್ು 1,659.21 1,583.34 

ನಗದು ಶಲುೆ ಹೂಡಿಕ ೆಲೆಕೆದಲಿ್ಲರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು  13,634.21 21,744.33 

ಒಟ್ುು (ಎ) 15,293.42 23,327.67 

ಬಿ. ಇತ್ರೆ ನಗದು ಶಲುೆಗಳು ಮತ್ುು ಹೂಡಿಕೆಗಳು 
ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರ ೆಲೊೀಕೊೀಪ್ಯೀಗಿ, ಬಂದರು 
ಮತ್ುು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಣಾ ಇಲಾಖೆ, 
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದವರೂೆಡನೆ ನಗದು 

2.09 2.09 

ಇಲಯಖ ಯ ಅಧಿ ಕಯರಿ ಗ ಳ ಬಳಿಯ ರ ು ವ ಸಯದಿಲಯವರ ು ವ  ಚ್ಾಕಯೆಗಿ ನ ಶ ಯಶ ವತ್ 

ಮು ಿಂಗ ಡಗ ಳು 
2.18 3.18 

ಮಿೀಸಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 19,165.44 23,810.24 

ಒಟ್ುು (ಬಿ) 19,169.71 23,815.51 

ಒಟ್ುು (ಎ+ಬಿ) 34,463.13 47,143.18 

ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿ 535.10 627.42 

ಆಕ ರ : ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಖಜಯನ ಗಳು/ಇಲಯಖ ಗಳ ನಗದ ು, ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠ ೋವಣಿಗಳು ಮತ್ುತ ರವಯ ನ  
ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ನಗದು ಇವು ನಗದು ಮತ್ುತ ನಗದು ಸಮಯನಗಳು ರಯಜ್ಾ ದ ನಗದು ಶಿಲ ುೆ ಆಗುತ್ತ ವ . ಖಜಯನ  
ಬಿಲ್ಚಗಳ ಜ  ತ ಗ , ನಗದು ಶಿಲ ೆನುು ಸಿಂಚಿತ್ ಋ ಣ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುತ ಕಲಯಾ ಣ ನಿಧಿ 

ಮುಿಂತ ಯದ ಮೋಸಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ಒಟುಿ `23,810 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೋಸಲ್ಲಟಿ 
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, `4,820 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಸಿಂಚಿತ್ ಋ ಣ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, `18,965 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು 
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ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುತ ಕಲಯಾ ಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಉ ಳಿದ `25 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಇತ್ರ ಮೋಸಲು ನಿ ಧಿಗಳಲಿ್ಲ 

ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಲಯ ಗಿದ .  
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ 53ರರ್ುಿ ಹ ಚ್ಾಳವಯ ಗಿದ . ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷ ದ 

ಅಿಂತ್ಾ ದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ನಗದು ಶಿಲ ುೆ 2019-20ರಲ್ಲಿ ನ `15,293.42 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ `23,327.67 

ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಏರಿ ̀ 8,034.25 ಕ  ೋಟಿಗಳರ್ುಿ ಗಣ ನಯಹಷ ಹ ಚ್ಾಳ ವನುು ಕಿಂಡಿದ . 2020-21ರ ಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಸ ವ 
ಸಿವೋಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ನ ಕುಸಿತ್ದ ಹನ ು ಲ ಯಲ್ಲಿ ವ ಚ್ಾದ ಬದಿ ತ ಗಳನುು ಪ್ ರ ೈಸಲು ಪ್ಡ ದಿರುವ `69,000 

ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳು ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆನ ಹ ಚ್ಾಳಕ ೆ ಪ್ರಮು ಖ ಕಯರಣವಯ ಗಿದ . 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ತ್ನು ಹ ಚ್ುಾವ ರಿ ನಗದು ಶಿಲ ೆನು ು ಅಲಪ ಮತ್ುತ ದಿೋರ್ಘಷವಧಿಯ ಭಯರತ್ ಸಕಯ ಷರದ 

ಭದರತ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಖಜಯನ  ಬಿಲ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡುತ್ತ ದ . ಅಿಂತ್ಹ ಹ ಡಿಕ ಗಳಿಿಂದ ಪ್ಡ ದ 

ಲಯ ಭವನುು '0049-ಬಡಿಿ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳುʼ ಶಿೋ ಷ್ಟಷಕ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಯಯವಯಗಿ ಜ್ಮಯ ಮಯಡಲಯಗುತ್ತ ದ . 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು 2020-21ರ ಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಖಜಯನ  ಬಿಲ್ಚಗಳಿಗ  ಶ ೋಕಡ 1.41ರ ಸರಯಸರಿ ಬಡಿಿ 
ದರದ  ಿಂ ದಿಗ  ಮತ್ುತ 91 ದಿನಗಳ ಖಜಯನ  ಬಿಲ್ಚಗಳಿಗ  ಶ ೋಕಡ 3.15ರ ಬಡಿಿ ದರದ  ಿಂ ದಿಗ  `627 

ಕ  ೋಟಿಗಳ ಬಡಿಿಯನುು ಗಳಿಸಿದ  ಮತ್ುತ ವಯ ಷ್ಟಷಕ ಸರಯಸರಿ ದರ ಶ ೋಕಡ 6.38 ದರದಲ್ಲ ಿಸಯಲ ಗಳನು ು 
ಮಯಡಲಯ ಗಿದ . 
2016-17 ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆನ ಹ ಡಿಕ ಗಳನು ು 
ಕೊೀಷ್ುಕ-2.39ರಲ್ಲ ಿನಿೋಡಲಯ ಗಿದ . 

ಕೊೀಷ್ುಕ-2.39: ನಗದು ಶಲ್ಲೆನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೆಕೆ (ಪ್ರಧ್ಾನ ಲೆಕೆ ಶೀರ್ಷಾಕೆ-8673) 
(` ಕೊೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವಷ್ಾ ಪಾರರಂಭಿಕ ಶಲುೆ ಅಂತಿಮ ಶಲುೆ ಹೆಚ್ಚಳ (+)/ 
ಇಳಿಕೆ(-) ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿ 

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 

2020-21 13,634.21 21,744.33 8,110.12 627.42 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

2016-೧೭ರಿಿಂದ ೨೦೨೦-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರದ ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆನ ಹ ಡಿಕ ಯ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯ 

ವಿಶ ಿ ೋರ್ ರ್  ಯು 2019-20 ಮತ್ುತ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ಯು ಗಮನಯಹಷವಯ ಗಿ ಹ ಚ್ ಯಾಗಿದ  
ಎಿಂ ದು ಸ ಚಿಸಿದ . 
ನಕ್ಷೆ-2.17ರಲ್ಲಿ 2016-೧೭ರಿಿಂದ ೨೦೨೦-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆನ ಹ ಡಿಕ  ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ಲಭಾ ವಿರುವ 

ಶಿಲ ುೆ ಮತ್ುತ ರಯಜ್ಾ ವು ತ ಗ ದುಕ  ಿಂಡ ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳ ಮುಕಯತ ಯದ ಬ್ಯಕಿಯನುು ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಲಯಗಿದ  . 
ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳನುು ಹ ಚಿಾನ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ತ ಗ ದುಕ  ಳುಲ ಯಗಿದ  , ಆದರ  ಖಜಯನ  ಬಿಲ್ಚಗಳಲ್ಲ ಿ ನ 

ಹ ಡಿಕ ಯು ಕಡಿಮೆ ದರಗ ಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಿಯನುು ನಿೋಡುತ್ತತ ದ . 
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ನಕ್ಷೆ-2.17: ಮಾರುಕಟ್ೆು ಸಾಲಗಳಿಗ ೆಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಗದು ಶಲುೆ 

 

ಆಕ ರ: ಹ ಣಕ ಯಸು ಲ ಕ ೆಗಳ ು 

ಕಳ  ದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಿಂದರ , 2019-20 ಮತ್ುತ 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳ 

ಹ ಚ್ಾಳದಿಿಂದಯ ಗಿ ನಗದು ಶಿಲ ುೆ ಹ ಡಿಕ ಯ ಲ ಕೆದಲ್ಲ ಿ ಹ ಚ್ಾಳವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬುದು ನಕ್ಷ-ೆ2.17ರಿಿಂದ 

ಸಪರ್ಿವಯ ಗಿದ . ನಕ್ಷೆ-2.18ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವು ಪ್ಡ ದ ಮಯರುಕಟ್  ಿ ಸಯಲ ಗಳ  ೂ ಿಂದಿಗ  ನಗದು ಶಿಲ ೆನುು 
ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಲಯ ಗಿದ . ನಕ್ಷೆ-2.19ರಲ್ಲ ಿಪ್ರತ್ತ ತ್ತಿಂ ಗಳಿನ ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆನ ಹರಿವು ಮತ್ುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವವಳ ನಗದು 
ಶಿಲ್ಲೆನ ಹ ಡಿಕ ಯನು ು ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಲಯ ಗಿದ .  
ನಕ್ಷ-ೆ2.18: 2020-21ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಾವು ಪ್ಡೆದ ಮಾರುಕಟ್ೆು ಸಾಲಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ನಗದು 

ಶಲ್ಲೆನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊೀಲ್ಲಕ ೆ

 
ಆಕರ: ಪ್ರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ುು ಹ) ಕಛೆೀರಿ 
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ನಕ್ಷ-ೆ2.19: ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ನಿವವಳ ನಗದು ಶಲ್ಲೆನ ಹೂಡಿಕ ೆಮತ್ುು ನಗದು ಶಲ್ಲೆನ ಹರಿವು 
 

 
ಆಕರ: ಪ್ರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ುು ಹ) ಕಛೆೀರಿ 

ಹಿಂದಿನ ನಕ್ಷ ಯು ಸ ಚಿಸುವ ಪ್ರಕಯರ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ವ ರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಯ ರು ಸಿಂದಭಷ ಗಳಲಿ್ಲ 

ಸಯಕರ್ುಿ ನಗದು ಮೊತ್ತ ದ ಲಭಾ ತ  ಇದದ ರ  ಅದನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ  ಬಳಕ  ಮಯಡದ  ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳನುು 
ಆಶರಯಸಿ ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆನ ಸಿಂಚ್ಯಕ ೆ ಕಯರಣವಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬುದನುು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . 2020-21ನ ೋ 
ಸಯಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಮಯರುಕಟ್ ಿಯಿಂ ದ `69,000 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು ಸಿಂಗರ ಹಸಿದ  ಅದ ೋ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ಶಿಲ ುೆ `13,634 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ `21,744 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಗ  ಗಣ ನಿೋಯವಯಗಿ 

ಏರಿಕ ಯಯಗಿದ  , ಇದು ಹ ಚಿಾನ ಸ ಯಲ ವನುು ತ್ಪ್ಪಪಸಬಹುದಯಗಿತ್ ುತ ಎಿಂ ದು ಸ ಚಿಸುತ್ತ ದ . 
ಇದಲಿ ದ , ಎರವಲುಗಳನುು ಸಯ ಮಯನಾ ವಯ ಗಿ ಬಿಂಡವಯಳ ಯೋಜ್ನ ಗಳ ಹ ಡಿಕ  ಮತ್ುತ ಸವತ್ುತ ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗ  
ಆಶರಯಸಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವು ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾದಲ್ಲ ಿ 
ಹ ಚ್ಾಳವನು ು ಕಿಂಡರ , ರಯ ಒಆಿಂಉ ದ ಶ ೋಕಡಯವಯ ರು ಪ್ರಮಯಣ ದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ  ಕಿಂಡು ಬಿಂದಿದ . 
ಹ ಚ್ುಾವರಿಯಯಗಿ, ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ವು ̀ 19,338 ಕ  ೋಟಿಗಳ ರಯಜ್ಸವ ಕ  ರತ ಯನುು ಕಿಂಡಿದದರಿಿಂದ, 

ಕ  ರತ ಯನುು ಸಯಲ ದಿಿಂದ ಪ್ ರ ೈಸಲಯ ಗಿದ . ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ವ ಚ್ಾದ ಅವಶಾಕತ  ಮತ್ುತ ನಗದ ು 
ಲಭಾ ತ ಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೆೋಲ   ಮುಕತ ಮಯರುಕಟ್ ಿಯ ಸಯಲ ಗಳನುು ಆಯೆ ಮಯಡಿ ದ  ಎಿಂದು ಹ ೋಳಿದ . 
ಆದರ , ಮೆೋಲ್ಲ ನ ನಕ್ಷ ಗಳಿಿಂದ ರಯಜ್ಾ ವು ಸಯಕರ್ುಿ ನಗದು ಶಿಲೆನುು ಹ  ಿಂ ದಿತಯ ತ ದದ ರಿಿಂದ ವರ್ಷದ ಕ  ನ ಯ 

ತ ೈಮಯಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ದ ಕ ಲವು ಮಯರುಕಟ್ ಿ ಸಯಲ ಗಳನುು ಮತ್ುತ ಅದರ ಫಲ್ಲತ್ವಯ ದ ಬಡಿಿಯ 

ಹ  ರ ಯನುು ತ್ಪ್ಪಪಸಬಹ ುದಿತ್ುತ. 
ಸತ್ತ್ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ುತ ಭಯರತ್ತೋ ಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂ ಕಚನ ಹ  ಸ ಸಯಲಗಳನುು 
ಆಶರಯಸುವ ಮೊದಲು ತ್ಮೂ ಅಸಿತ ತ್ವದಲ್ಲಿ ರುವ ನಗದು ಶಿಲ ುೆಗಳನುು ಬಳಸಿಕ  ಳುಲ ು ಮತ್ುತ ತ್ಮೂ ನಗದು 
ಶಿಲ ೆನುು ಹ ಚ್ುಾ ದಕ್ಷತ ಯಿಂ ದ ನಿವಷಹಸಲು ಅಧಿಕ ಶಿಲ ುೆಗಳನುು ಹ  ಿಂದಿರುವ ರಯಜ್ಾ ಗಳು ಪ್ರಯತ್ತುಸಬ್ ೋಕು 
ಎಿಂ ದು ಪ್ುನರುಚ್ಾರಿಸುತ್ತತ ವ . ಹ ದಿನ ೈದನ ಯ ಹಣ ಕಯಸು ಆಯ ೋಗವು ವರ್ಷದ ಕ  ನ ಯಲ್ಲಿ ನಗದು 
ಶಿಲ ೆನುು ಕಡಿಮೆ ಮಯಡಿ ಕ  ಳುುವ ಗುರಿಯನುು ಸಯಧಿಸಲ ು ಸಯಲ ಮಯಡುವ ಅವಧಿ ಪ್ಟಿಯಿನುು 
ಮರುಮಯಪ್ನ ಮಯಡಬ್ ೋಕಯಗಿದ   ಎಿಂ ದು ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಶಿಫಯ ರಸು ಮಯಡಿ ದ . 
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ಆರ್ಥಷಕ  ಇಲಯಖ ಯು ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು ಸಯಮಯನಾ ವಯ ಗಿ ಹಣ ಕಯಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎರಡು 
ತ ೈಮಯಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವನುು ಎರವಲು ಪ್ಡ ಯುವುದಿಲಿ ಮತ್ುತ ಸಯಮಯನಾ ವಯ ಗಿ ಹಣ ಕಯಸು ವರ್ಷದ 

ಕ  ನ ಯ ಎರಡು ತ ೈಮಯಸಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಯಲ ವನುು ಮಯಡಲಯ ಗುತ್ತ ದ . ಕ  ೋವಿಡ್ 19 ಸಯಿಂಕಯರಮಕ 
ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ತಯ ಕಯರಣದಿಿಂದಯ ಗಿ, ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ  ಕಿಂಡ ು ಬಿಂದು ವ ಚ್ಾವು ಹ ಚ್ಯಾಯ ತ್ು ಮತ್ುತ 
`23,237.67 ಕ  ೋಟಿಗಳ ನಗದ ು ಶಿಲ ೆನುು ಹ  ಿಂ ದಿರುವುದು ಅ ತ್ಾ ಗತ್ಾ ಮತ್ುತ ಸಮಥಷನಿೋಯವಯಗಿದ  
ಎಿಂ ದು ಉ ತ್ತ ರಿಸಿದ  (ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2021). 

ಹಣ ಕಯಸು ವರ್ಷದ ಕ  ನ ಯ ಎರಡು ತ ೈಮಯಸಿಕಗ ಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವನುು ಎರವಲು ಪ್ಡ ಯಲಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬ 

ಆರ್ಥಷಕ ಇಲಯಖ ಯ ಉ ತ್ತ ರವು ಒಪ್ಪಪ ಕ  ಳು ತ್ಕುೆದುದಲಿ, 2020-21ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ತ ೈಮಯಸಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ ೋಕಡ 43ರರ್ುಿ ಸಯಲ ಗಳನುು ಪ್ಡ ಯಲಯ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬುದು ಎಿಂ ದು ನಕ್ಷ-ೆ2.18ನು ು ನ  ೋ ಡಿ ದಯ ಗ 

ಸಪರ್ಿವಯ ಗುತ್ತ ದ . ಇದಲಿ ದ , ಕ  ೋವಿಡ್ 19ರಚ ಸಿಂದಭಷ ದಲ್ಲಿ ನಗದ ು ಶಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ 53ರರ್ುಿ ಹ ಚ್ಾಳವು 
ಸಿವೋಕಯರಯ ಹಷವಲಿ, ಏಕ ಿಂದರ , ಅಿಂತ್ರರಯಷ್ಟಾೋ ಯ ಹಣ ಕಯಸು ನಿಧಿಯ  ಕ ಡ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಒತ್ತ ಡದ 

ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಯಷರಿ ನಗದು ನಿವಷಹರ್  ಯ ಕುರಿತಯ ದ ತ್ನು ನಿಬಿಂಧದಲ್ಲಿ ದುಬಷಲ ಮುಿಂಜಯ ಗರತ ಯ 

ಸಯಮ ಥಾ ಷವನುು ಹ  ಿಂ ದಿರುವ ಸಕಯಷರಗಳಿಗ  ಈ ಒತ್ತ ಡ ನಿವಯ ರಕಗಳ ಅಗತ್ಾ ವಿದ  ಎಿಂ ದು ಹ ೋ ಳಿದ . 
ರಯಜ್ಾ ವು ದೃಢವಯ ದ ಮುಿಂಜಯ ಗರತಯ ಕಯಯಷ ವಿಧ್ಯನವನು ು ಹ  ಿಂದಿರುವುದರಿಿಂದ, ಅಿಂತ್ಹ ಬೃಹತಚ 
ಒತ್ತ ಡ ನಿವಯ ರಕದ ಅಗತ್ಾ ವಿರುವುದಿಲಿ. 2021ರ ಏಪ್ಪರಲ್ಚ ಮತ್ುತ ಮೆೋ ತ್ತಿಂ ಗಳ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುತ 
ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾಗಳಿಿಂದ ನ  ೋ ಡಿದಯಗಲ , ಹ ಚ್ುಾವರಿ ವ ಚ್ಾವು ಸುಮಯರು `2,000 ಕ  ೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ  ಎಿಂದ ು 
ಗಮನಿಸಲಯ ಗಿದ  ಮತ್ುತ ಇದನುು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆನಿ ಿಂ ದಲ ೋ ಪ್ ರ ೈಸಬಹುದಯಗಿತ್ ುತ. 

2.9 ತಿೀಮಾಾನ ಮತ್ುು ಶಫಾರಸುಗಳು 
ರಾಜ್ಾದ ಸವಂತ್ ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳು 
ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಷರವು 2020-21ರಲ್ಲಿ ತ್ನು ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ 10.67ರರ್ುಿ ಇಳಿಕ  ದಯ ಖಲ್ಲಸಿದ . 
2018-19ನ ೋ ವರ್ಷವನು ು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಸವ 
ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ವೃದಿಿ ಯ ದರವು ಇ ಳಿಮುಖವಯ ಗಿದ . ಸವಿಂತ್ ತ ರಿಗ  ಆದಯ ಯವು ರಯಜ್ಾ ದ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯ 

ಪ್ರಮುಖ ಭಯಗದ (ಶ ೋಕಡ 62) ಕ  ಡುಗ  ನಿೋಡಿದ . ಆದರ , ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯ 

ಅನುಪಯತ್ ವು ಕುಸಿತ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತತ ಯನುು ತ  ೋ ರಿಸಿದ . ಅಲಿ ದ , ರಯಒ ಆಿಂಉ ಕ ೆ ತ ರಿಗ ಯೋತ್ ರ ಆದಯಯದ 

ಅನುಪಯತ್ ದಲ್ಲಿ ಯಯವುದ ೋ ಸುಧ್ಯರರ್  ಕಿಂಡು ಬಿಂದಿಲಿ ಮತ್ುತ ಇದು 2016-17ರಿಿಂದ 2020-21ರ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಯಒ ಆಿಂಉ ದ ಶ ೋಕಡ ಒಿಂ ದಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯ ತ್ುತ. 
ಶಫಾರಸು: ವಿತಿುೀಯ ನಿವಾಹಣಾ ಸುಧ್ಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು (ಮಧಾಂತ್ರ ವಿತಿುೀಯ ಯೀಜ್ನ ೆ2021-
25) ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲೆಗಳು ಮತ್ುು ನಿಯಮಿತ್ ಮತ್ುು ನಿಯತ್ ಕಾಲ್ಲಕ 
ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ಗಮನಾಹಾವಾದ ಪ್ರಿಷ್ೆರಣೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 
ರಾಜ್ಸವ ವೆಚ್ಚ 
2020-21ರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಿೆ ಿಂತ್ (ಶ ೋಕಡ ಏಳು) ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳ ವಿಭಯಗದ ವೃದಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ್ 

ಕಿಂಡು ಬಿಂದಿದ  ಮತ್ುತ ಒಟ ುಿ ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾಕ ೆ ಸಯಮಯಜಿ ಕ ಸ ೋ ವ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾದ ಪಯ ಲು ಕ ಡ 

2019-20ರಲ್ಲಿ ದದ ಶ ೋಕಡ 38 ರಿಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡ 35ಕ ೆ ಇಳಿಕ ಯಯಗಿದ  . 2020-21ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಷ ಕ 
ಸ ೋವ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ವ ಚ್ಾದ ಬ್ ಳವ ಣಿ ಗ ಯು ಸವಲಪ ಮಟಿಿಗ  ಎರಡು ಪ್ರತ್ತಶತ್ದರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 
ಶ ೋಕಡ 85ರರ್ುಿ ರಯಜ್ಸವ ವ ಚ್ಾವು ಸಿಂಬಳ, ಬಡಿಿಪಯ ವತ್ತಗಳು, ಪ್ಪಿಂಚ್ಣಿ ಗಳು, ಸಹಯಯಧನ, 

ಸಹಯಯಯ ನುದಯನ ಮತ್ುತ ಹಣಕಯಸಿನ ನ ರವು, ಆಡಳಿತಯ ತ್ೂಕ ವ ಚ್ಾಗಳು ಮತ್ುತ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಿಂಸ ಿಗಳಿಗ  
ವಗಯಷವರ್   ಮುಿಂತ ಯದವುಗಳ ಮೆೋಲ್ಲ ನ ಬದಿ ವ ಚ್ಾವನು ು ಒಳಗ  ಿಂ ಡಿದ . 
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ಶಫಾರಸುಗಳು: ವೆೀತ್ನ, ಪಂಚ್ಣಿ ಮತ್ುು ಬಡಿಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನಮಾವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆೆಗಳನುನ ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಸಿೆರವಾಗಿ ಹೆಚ್ುಚತಿುರುವ ಸಹಾಯಧನ, ಸಹಾಯನುದಾನದ ಮೀಲ್ಲನ 
ವೆಚ್ಚಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೀಲೆ, ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳನುನ ಲಕ್ಷಯದಲ್ಲಟಿ್ುುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರವು ಹೆಚಿಚನ 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ. 
ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ು 
ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ ುಿ ವ ಚ್ಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂಡವಯಳ ವ ಚ್ಾದ ಪಯ ಲು ಶ ೋಕಡ 21ರಷ್ಟಿತ್ುತ. 2020-21ರ ಅ ಿಂತ್ ಾ ದ 

ವ ೋಳ  ಗ  ಒಟ ುಿ `3,628 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ವನುು ಅಪ್ ಣ ಷ ಯೋಜ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ತ  ಡಗಿಸಲಯ ಗಿದ . 
31 ಮಯರ್ ಷ 2021ರಿಂತ  ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿರು ವ `68,257 ಕ  ೋಟಿಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದ 

ಪ್ರತ್ತಫಲವು ಅತ್ಾ ಲಪ ವಯಗಿದ   (`80.70 ಕ  ೋಟಿ). ನಿರಿಂತ್ರವಯ ಗಿ ನರ್ಿದಲ್ಲಿ ರುವ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು/ನಿಗಮ ಗಳಲಿ್ಲ 

ಸಕಯಷರವು `42,120 ಕ  ೋಟಿಗಳನುು (ಶ ೋಕಡ 62) ಹ ಡಿಕ  ಮಯಡಿ ದ . 
ಶಫಾರಸುಗಳು: ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರವು ಅಪ್ೂಣಾ ಯೀಜ್ನೆಗಳನುನ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಪ್ೂಣಾಗೊಳಿಸಲು 
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನುನ ರೂಪಸಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಕರಮಗಳನುನ ತೆಗದೆುಕೊಳುಿವ ದೃರ್ಷುಯಂದ 
ಸಮಯ ಮತ್ುು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಿತಿ ಮಿೀರಲು ಕಾರಣಗಳನುನ ಕಟ್ುುನಿಟ್ಾುಗದ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೆೀಕು. 
ಜ್ತೆಗೆ ಮುಕಾುಯದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ ಪ್ೂಣಾಗೂೆಳಿಸಲು ಆದಾತ ೆನಿೀಡಬೀೆಕು. 
ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರವು ಭಾರಿ ನಷ್ುವನುನ ಅನುಭ್ವಿಸುತಿುರುವ ರಾಜ್ಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಉದಾಮಗಳ 
ಕೆಲಸವನುನ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಹೂಡಿಕೆ/ಪ್ುನಶಚೆೀತ್ನ/ಮುಚ್ುಚವಿಕೆಗೆ ಸೂಕು ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಿಬೆೀಕು. 
ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 
ಪ್ರಸಕತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ತ ರಿಗ  ಮತ್ುತ ರಸ ತ ಸುರಕ್ಷತ  ತ ರಿಗ ಗಳಡಿ ಸಿಂಗರಹವಯ ದ ಕರಮವಯ ಗಿ `10.86 

ಕ  ೋಟಿಗಳು ಮತ್ುತ `87.65 ಕ  ೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತ ವನುು ನಿಧಿ ಲ ಕೆಕ ೆ ವಗಯಷಯಸಲಯ ಗಿಲಿ. 
ಶಫಾರಸುಗಳು: ವಿವಿಧ ಮಿೀಸಲು ನಿಧಿಗಳ ನಿವಾಹಣ ೆಮತ್ುು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮಾದರಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ನಿಯಮಗಳನುನ ರೂಪಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 
ಋಣ ಸಹಷ್ುಣತ ೆ
ರಯಜ್ಾ ದ ಒಟ ುಿ ಹಣ ಕಯಸಿನ ಹ  ರ್  ಗಯರಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕತ ಮಯರುಕಟ್  ಿಸಯಲ ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಯ ಲನುು (ಶ ೋಕ ಡ 

63) ಹ  ಿಂ ದಿದದ ವು. ಬಡಿ ಿಪಯ ವತ್ತಯ ಹ  ರ ಯನುು ಅಳ  ಯುವ ರಯಜ್ಸವ ಸಿವೋಕೃತ್ತ ಮತ್ುತ ಬಡಿ ಿಪಯ ವತ್ತಗಳ 

ಅನುಪಯತ್ ವು ಹ ಚ್ುಾತ್ತತ ರುವ ಪ್ರವ ೃ ತ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ದ  ಮತ್ುತ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಇದು ಶ ೋಕಡ 14.95ರಷ್ಟಿದ . ಹ ಿಂದಿನ 

ವರ್ಷಕ ೆ ಹ  ೋ ಲ್ಲಸಿದರ  2020-21ರಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ಕ ೆ ಲಭಾ ವಿರುವ ನಿವವಳ ಸಯಲ ವು (`4೧,೯೪೬ ಕ  ೋಟಿಗಳು) 
ಶ ೋಕಡ ೪.೧ ೪ರರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 
ಶಫಾರಸುಗಳು: ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರವು ಬದಿ ವೆಚ್ಚಗಳನುನ ಮಿತ್ಗೊಳಿಸಲು ವೆಚ್ಚಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಧಾಂತ್ರ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗಳನುನ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ. 
ನಗದು ಶಲ್ಲೆನ ಸಿೆತಿ 
ಹ ಚ್ುಾವರಿ ಮಯರು ಕಟ್ ಿ ಯ ಎರವ ಲುಗಳ ಕಯರಣದಿಿಂ ದಯ ಗಿ ವರ್ಷದ ಅಿಂತ್ಾ ದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ಾ ದ ನಗದು ಶಿಲ ುೆ 
(ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ಚಷ ಬ್ಯಾ ಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸಲ್ಲಟಿ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ುತ ಠ ೋವಣಿಗಳ ಹ ಡಿಕ  ಸ ೋರಿದಿಂತ ) 
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಿೆಿಂತ್ ಶ ೋಕಡ 37ರರ್ುಿ ಹ ಚ್ಯಾಗಿದ . 
ಶಫಾರಸುಗಳು: ನಿಷ್ಫಲ ನಗದು ಶಲೆನುನ ಹೊಂದ್ಧರುವುದು ವಿವೆೀಕಯುಕು ನಗದು ನಿವಾಹಣಯೆಲಿ. 
ಆದಿರಿಂದ ಸಕಾಾರವು ಮಾರುಕಟ್ೆು ಸಾಲಗಳನುನ ತ್ನನ ಅಗತ್ಾಕೆೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಸಿೀಮಿತ್ಗೊಳಿಸಿಕೊಳಿಬೆೀಕಾಗಿದೆ.  
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3.1  ಪೀಠಿಕೆ 
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ರಯಜ್ಾಯ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ ಸರ್ಯಾರದ 
ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಅದಾತೆಗಳನನು ಪರಿಶೋಲಿಸನತ್ತದೆ. ಸಯಂವಿಧ್ಯನಿಕ್ ಅವರ್ಯಶಗಳಂದ ವಿಚಲನಗಳನನು ವರದಿ 
ಮಯಡನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಪಯರದಶಾಕ್ತಯೆ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬೋರನವ ಅಂಶಗಳನನು ಎತ್ತತ ತೆ ೋರಿಸನತ್ತದೆ. 

3.2 ಆಯವ್ಯಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ 

ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯನ ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜ್ನಗಳನನು ತ್ಯಯರಿಸಲನ ಅನನಸರಿಸಬೆೋರ್ಯದ 
ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನವನನು ಮತ್ನತ ವೆಚಚದ ಅಧಿಕ್ರಿಸನವಿರ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂತ್ರದ ಕ್ರಮವನನು ಸ ಚಿಸನತ್ತದೆ. 
ಇಲಯಖೆಗಳ ಮನಖ್ಾಸಥರಿಂದ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಪರಸಯತವನೆಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ 
ಆಯವಾಯವನನು ಸಿದಧಪಡಿಸನತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ಸರ್ಯಾರದ ನಿಧ್ಯಾರವನನು ಸಯರ್ಯರಗ ೆಳಸನವ 
ಅಂದಯಜ್ನಗಳನನು ರ್ ೆರೋಢೋಕ್ರಿಸಿ ರ್ಳೆಗಿನವುಗಳನನು ಸಿದಧಪಡಿಸನತ್ತದೆ; 

(i) ಆಯವಾಯ ವರ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸನ ಸಿಥತ್ತಯ ಸಯರಯಂಶದ ವಿವರಣಯ ಪಟ್ಟಿ; 
(ii) ಸಿವೋಕ್ೃತ್ತಗಳ ವಿವರವಯದ ಅಂದಯಜ್ನಗಳು ಮತ್ನತ  
(iii) ವೆಚಚದ ವಿವರವಯದ ಅಂದಯಜಿನ ನಂತ್ರ ಅನನದಯನರ್ಯಕಗಿ ಬೆೋಡಿರೆ್ಗಳ ವಿವರಣಯ ಪಟ್ಟಿ. 

ಈ ಅಂದಯಜ್ನಗಳು ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಪ ರೆೈಸಬೆೋರ್ಯದ ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನತ ಪರಭೃತ್ ವೆಚಚಗಳನನು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿವೆ. ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜ್ನಗಳನನು ರಯಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲಿಿ ಪರತ್ತ ವರ್ಾ 
ಹಣರ್ಯಸನ ಸಚಿವರನ ಮಂಡಿಸನತಯತರೆ. 
೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ಮ ಲ ಮತ್ನತ ಪ ರಕ್ ಅಂದಯಜ್ನಗಳು, ವೆಚಚಗಳು ಮತ್ನತ ಉಳರೆ್ಗಳನನು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ 
ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗವು ಅನನಮೋದಿಸಿದ ಒಟನಿ ಮತ್ತವನನು ನಕ್ಷ-ೆ೩.೧ರಲಿಿ ಚಿತ್ತರಸಲಯಗಿದೆ. 

ನಕ್ಷೆ-೩.೧: ೨೦೨೦-೨೧ಕೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಸನರನಾಂಶ 
 Supplementary Provision: 

`23,058.81 

 

 

 

 

 

3.3 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಯಯ 

೨೦೦೫-೦೬ರಲಿಿ ರ್ೋೆಂದರ ಸರ್ಯಾರದ ವೆಚಚ ಆ೩.೩ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಯಯ 

ಅಧ್ನಯಯ-೩ : ಆಯವ್ಯಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ 

ಉಳತಯಯಗಳು: 
`22,526.24 ರೆ್ ೋಟ್ಟ 

ಶನಸಕನಾಂಗದಾಂದ ಅನತಮೀದತ್ 

ಮ ಲ ಆಯವಾಯ: 

`2,44,733.57 

ರೆ್ ೋಟ್ಟ 

ಪ ರಕ್ ಅವರ್ಯಶ 
`20,487.16 ರೆ್ ೋಟ್ಟ 

 

ಒಟನಿ ಆಯವಾಯ:

` 2,65,220.73 

ರ್ೆ ೋಟ್ಟ 

ವೆಚಚ: 
 `2,42,694.49 

ರ್ೆ ೋಟ್ಟ 

 

ಸಕನಾರದಾಂದ ಅನತಷ್ನಾನ 
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೩.೩ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಉದೆದೀಶಿತ್ ಆಯವ್ಯಯ 

೨೦೦೫-೦೬ರಲಿಿ ರ್ೋೆಂದರ ಸರ್ಯಾರದ ವೆಚಚ ಆಯವಾಯದ ಭಯಗವಯಗಿ ಮದಲ ಬಯರಿಗೆ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯವನನು ಪರಿಚಯಸಲಯಯತ್ನ. ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರವು ೨೦೦೭-೦೮ರಿಂದ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದಲಿಿ 
ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ಮಂಡಿಸನತ್ತತದೆ. ವಿತ್ತತೋಯ ರ್ಯಯಾನಿೋತ್ತ ಸಂಸೆಥಯಲಿಿನ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯ ರ್ ೆೋಶವು ವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗಳು, ಸರ್ಯಾರೆೋತ್ರ ಸಂಸೆಥಗಳು ಮತ್ನತ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮನವಯದಲಿಿ ಮಹಿಳಯ 
ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯವನನು ಸಿದಧಪಡಿಸನತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಯಖಯೆನ ಯೋಜ್ನಯ 
ಇಲಯಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೆ ಂದಿಗೆ ಈ ಆಯವಾಯದ ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ ಮತ್ನತ ಮೌಲಾ ಮಯಪನರ್ಯಕಗಿ 
ನೆ ೋಡಲ್ ಏಜನೆಿಿಯಯಗಿದೆ. 
ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೦ರೆ್ಕ ರ್ ೆನೆಗ ೆಳುುವ ರಯಜ್ಾ ಹಣರ್ಯಸನ ವಾವಹಯರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವರದಿ (ಕ್ಂಡಿರ್ ೆ೩.೩) 
ಯಲಿಿ ಕ್ನಯಾಟಕ್ದಲಿಿ ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯದ ಸಮೋಕ್ಷಯೆನನು ಸೆೋರಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಯೋಜ್ನೆ 
ಮತ್ನತ ನಿೋತ್ತಯ ಸ ತ್ತರೋಕ್ರಣ, ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳ ವಿಶೆೋಿರ್ಣೆ, ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ 
ಆಯವಾಯ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳನನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಗಮನಿಸನವಿರ್ಗೆಳಲಿಿ ವಿವರವಯಗಿ ಹೆ ರತ್ರಲಯಗಿದೆ. 
ವರದಿಯಲಿಿ ತ್ಂದಿರನವ ಅಂಶಗಳನನು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ರ್ೈೆಗ ೆಳುಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖಯೆನ 
ಉತ್ತರ ನಿೋಡಿದೆ. 
೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವಧಿಗ ೆವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗಳಲಿಿ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಮೋಸಲಿಟಿ ಒಟನಿ ಹಂಚಿರೆ್ಯನ 
ವಗಾ ಎ (ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ ವಿನಿಯೋಗದೆ ಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಯ ನಿದಿಾರ್ಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು) ಮತ್ನತ 
ವಗಾ ಬ (ಪರತ್ತಶತ್ ೩೦ಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚನಚ ಮತ್ನತ ೧೦೦ಕ್ರಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ) ಹಂಚಿರೆ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಯ ಪರ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಒಟನಿ ಹಂಚಿರ್ಗೆೆ ಅವುಗಳ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರನ ಪಯಲನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೧ರಲಿ ಿಸ ಚಿಸಲಯಗಿದ.ೆ 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.1: ೨೦೧೬-೧೭ರಾಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಗಾವನರತ ಹಾಂಚಿಕ ೆ
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವ್ಷ್ಾ ಒಟತಟ ಹಾಂಚಿಕೆ ವ್ಗಾ ʼಎʼ ಒಟತಟ 
ಹಾಂಚಿಕೆ 

ವ್ಗಾ ʼಬಿʼ  
ಒಟತಟ ಹಾಂಚಿಕ ೆ

ವ್ಗಾ ʼಬಿʼ 
ಹಾಂಚಿಕೆಯ ಶೆೀಕಡ 

೩೦ 

ಒಟತಟ ಹಾಂಚಿಕೆಗ ೆ
ವ್ಗಾ ʼಎʼ 
ಶೆೀಕಡನವನರತ 

ಒಟತಟ ಹಾಂಚಿಕೆಗ ೆ
ವ್ಗಾ ʼಬಿʼ 
(ಶೆೀಕಡ ೩೦) 
ಶೆೀಕಡನವನರತ 

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 3.03 12.64 

2018-19 2,24,110.77 6,049.41 95,975.37 28,792.61 2.70 12.85 

2019-20 2,40,745.86 5,100.95 1,20,868.97 36,260.69 2.12 15.06 

2020-21 2,44,733.57 4,732.34 1,10,170.20 33,051.06 1.93 13.50 

ಆಕ್ರ: ಮಹಿಳಯ ಉದೆದೋಶತ್ ಆಯವಾಯ 

ಒಟನಿ ಹಂಚಿರೆ್ಗ ೆವಗಾ ‘ಎʼ ಹಂಚಿರೆ್ಯ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರನ, ೨೦೧೭-೧೮ರ ಅವಧಿಯನನು ಹೆ ರತ್ನಪಡಿಸಿ ಬೆೋರೆ 
ಅವಧಿಯಲಿಿ ಇಳರ್ ೆಪರವೃತ್ತತಯನನು ತೆ ೋರಿಸಿರನವುದನ ಮೋಲಿನ ರ್ೆ ೋರ್ಿಕ್ದಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹನದನ. 
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3.4 ಮಕೆಳ ಆಯವ್ಯಯ 

3.4.1  ಪೀಠಿಕೆ 
ಮಕ್ಕಳ ಆಯವಾಯ ವಿವರಣಯ ಪಟ್ಟಿಯನ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರದ ವಯರ್ಷಾಕ್ ಆಯವಾಯದಲಿಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಲಿನ 
(೦-೧೮ ವರ್ಾಗಳು) ಹಂಚಿರೆ್ಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಚಚಗಳನನು ಗನರನತ್ತಸಲನ ಮತ್ನತ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಲನ ನಿೋತ್ತ 
ಸಯಧನವಯಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ ರಯಜ್ಾದ ವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗಳಲಿಿನ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳಗ ೆಎರ್ನಿ 
ಆಯವಾಯ ಸಂಪನ ೂಲವನನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ವಚೆಚ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಯಹಿತ್ತಯನನು 
ನಿೋಡನತ್ತದೆ. 
೨೦೨೦-೨೧ರ ಹಣರ್ಯಸನ ವರ್ಾದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆಯವಾಯವನನು ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರವು ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲನ 
(ಆಗಸ್ಟಿ ೨೦೧೯) ನಿಧಾರಿಸಿದ.ೆ ಒಟ್ಯಿರೆ ಆಯವಾಯ ಸಂಪನ ೂಲಗಳಲಿಿ ರಯಜ್ಾವು ಮಕ್ಕಳ ಸೌಲಭಾಗಳಗೆ 
ನಿೋಡನವ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳು, ಯೋಜ್ನೆಗಳಗೆ ಮಯಡಿದ ಹಂಚಿರ್ ೆಮತ್ನತ ವೆಚಚವನನು ವಿಶೆಿೋರ್ಷಸನವ ಗನರಿಯನನು 
ಹೆ ಂದಿದೆ. 
3.4.2 ಮಕೆಳ ಆಯವ್ಯಯದ ಉದೆದೀಶಗಳು 
ಮಕ್ಕಳ ಆಯವಾಯದ ತ್ಯಯರಿರ್ೆಯ ಪರಧ್ಯನ ಉದೆದೋಶವು ರ್ಳೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನನು ವಿಶೆಿೋರ್ಷಸನವುದನ. 
(i) ಆರ್ಥಾಕ್ ವರ್ಾದಲಿಿ ಮಕ್ಕಳಗ ೆಪರಯೋಜ್ನವಯಗನವ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ, ಯೋಜ್ನೆಗಳಗೆೆ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರದ 

ಸಂಪನ ೂಲಗಳ ಒಟ್ಯಿರೆ ಹಂಚಿರೆ್ ಮತ್ನತ ವೆಚಚ; 
(ii) ಹಿಂದಿನ ಹಣರ್ಯಸನ  ವರ್ಾಗಳಲಿಿ ಇದೋೆ ರಿೋತ್ತಯ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ, ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಮೋಲಿನ ವೆಚಚಗಳಗೆ 

ಹೆ ೋಲಿಸಿದರ ೆಪರಸಕ್ತ ವರ್ಾದ ಹಂಚಿರೆ್ಗಳಲಿಿನ ಸನಧ್ಯರಣೆಗಳು. 
ಒಟ್ಯಿರೆ ವೆಚಚ ಆಯವಾದಲಿಿ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ ಆಯವಾಯರ್ಕೆ ಹಂಚಿರೆ್, ವೆಚಚ ಹಯಗ  ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರದ 
ವಿತ್ತತೋಯ ನಿೋತ್ತಯನನು ಪರಧ್ಯನವಯಗಿ ಹೆೋಳಲನ ಉಪಯನಕ್ತವಯಗಿದ.ೆ ರಯಜ್ಾದ ಆಯವಾಯದ ಚೌಕ್ಟ್ಟಿನೆ ಳಗೆ 
ಮಕ್ಕಳಗಯಗಿ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ/ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ವಿನಯಾಸಗ ೆಳಸಲನ, ಅನನಷ್ಯಾನಗೆ ಳಸಲನ ಮತ್ನತ ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ 
ಮಯಡಲನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಯಖೆಗಳಗೆ ಇದನ ಉಪಯನಕ್ತವಯಗಿದೆ. 
3.4.3 ಮಕೆಳ ಕೆೀಾಂದರತ್ ಮತ್ತು ಕೆೀಾಂದರತ್ವ್ಲ್ಿದ ಕನಯಾಕರಮಗಳ ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ರ್ೀಾಕರಣ 
ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ ಮತ್ನತ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ವಲಿದ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳನನು ನಯಲನಕ ವಗಾಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಗನರನತ್ತಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಲಯಗಿದೆ (i) ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ  

(ii) ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ವಲಿದ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ (iii) ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ಕ್ರಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ 
ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ ಮತ್ನತ (iv) ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ಕ್ರಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ವಲಿದ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ  

ಈ ಗನರನತ್ತಸನವಿರ್ ೆಮತ್ನತ ವಗಿೋಾಕ್ರಣರ್ಕೆ ಬಳಸಲಯದ ಮಯನದಂಡಗಳನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೨ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-3.2: ಮಕೆಳ ಕೆೀಾಂದರತ್ ಕನಯಾಕರಮ/ಯೀಜರ್ೆಗಳ ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ರ್ೀಾಕರಣದ 

ಮನನದಾಂಡ 
ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ ವ್ರ್ೀಾಕರಣ ಮನನದಾಂಡ 

೧೦೦ ಪ್ರತಿಶತ್ ಮಕೆಳ 
ಕೆೀಾಂದರತ್ ಕನಯಾಕರಮ/ 

ಯೀಜರೆ್ 

೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ 

/ಯೋಜ್ನೆ 
ಮಕ್ಕಳಗ ೆಅನನಕ್ ಲವಯಗನವಂತೆ ವಿಶೆೋರ್ವಯಗಿ ವಿನಯಾಸಗೆ ಳಸಿದ, 
ಗನರಿಪಡಿಸಿದ ಅಥವಯ ಉದದೆೋಶಸಿರನವ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ/ಯೋಜ್ನೆಗಳು 

೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ಕ್ರಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ 
ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ/ಯೋಜ್ನೆ 

ವಿನಯಾಸ, ಗನರಿ ಅಥವಯ ಉದದೆೋಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ 
ಫಲಯನನಭವಿಗಳನನು ಒಳಗೆ ಂಡಿರನವ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ/ ಯೋಜ್ನೆಗಳು 
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ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ ವ್ರ್ೀಾಕರಣ ಮನನದಾಂಡ 
೧೦೦ ಪ್ರತಿಶತ್ ಮಕೆಳ 
ಕೆೀಾಂದರತ್ವ್ಲ್ಿದ 
ಕನಯಾಕರಮ/ಯೀಜರೆ್ 

೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ 

/ಯೋಜ್ನೆ 
ಮಕ್ಕಳ ಫಲಯನನಭವಿಗಳಗಯಗಿ ಪರತೆಾೋಕ್ವಯಗಿ ವಿನಯಾಸಗೆ ಳಸಲಯದ, 
ಗನರಿಪಡಿಸಿದ ಅಥವಯ ಉದದೆೋಶಸಲಯದ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮವಲದಿ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳು 

೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ಕ್ರಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ 
ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ/ಯೋಜ್ನೆ 

ವಿನಯಾಸ, ಗನರಿ ಅಥವಯ ಉದದೆೋಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ 
ಫಲಯನನಭವಿಗಳನನು ಒಳಗೆ ಂಡಿರನವ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮವಲದಿ/ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳು 

ಟ್ಟಪಪಣಿ: (i)ಮಕ್ಕಳ ರ್ೆೋಂದಿರತ್ವಲಿದ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ/ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರ್ೆ ಮತ್ನತ ವೆಚಚವು ಮಕ್ಕಳಗೆ ಪರಯೋಜ್ನವಯಗನವ 
ಸಯಂಸಿಥಕ್ ಸಯಥಪನೆಗಳು, ಆಡಳತ್ ಭಯಗಗಳು, ಮ ಲಸೌಕ್ಯಾ ಸೌಲಭಾಗಳು ಮತ್ನತ ಆಡಳತಯತ್ೂಕ್ ಬೆಂಬಲವನನು ಒಳಗೆ ಂಡ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳು. 
(ii) ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦೦ರರ್ನಿ ರ್ೆೋಂದಿರತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮದ ಫಲಯನನಭವಿಗಳಲಿಿ ಗಭಿಾಣಿ ಅಥವಯ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ತಯಯಂದಿರನ ಮತ್ನತ ಹಯಲನಣಿಸನವ 
ತಯಯಂದಿರನ ಸೆೋರಿದಯದರೆ. 

೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರವು ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ/ಯೋಜ್ನೆಗಳಗ ೆ ಒಟನಿ 
ಆಯವಾಯದ ₹೨,೪೪,೭೩೩.೫೭ ರ್ ೆೋಟ್ಟಯಲಿಿ ₹೫೧,೦೮೪.೨೮ ರ್ ೆೋಟ್ಟ (ಶೆೋಕ್ಡ ೨೧) ಮೋಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.  ಹಂಚಿರೆ್ಯ 

ಶೆೋಕ್ಡವಯರನ ಮತ್ನತ ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಗ ೆಮಯಡಿದ ವೆಚಚವನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೩ರಲಿ ಿತೆ ೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.3: ಮಕೆಳ ಕೆೀಾಂದರತ್ ಕನಯಾಕರಮ/ಯೀಜರ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಚಿಕೆಯ ವಿವ್ರಗಳು 

(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 
ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ೆಯ ವ್ರ್ೀಾಕರಣ ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ 
ಹಾಂಚಿಕ ೆ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತನಯ  

(ಶೆೀಕಡ) 
1 ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೆೋಂದಿರತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ 11,881.94 10,321.61 1,560.33(13) 

2 ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ಕ್ರಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೆೋಂದಿರತ್ 
ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ  

18,892.79 16,950.08 1,9೪2.71(10) 

3 ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ ಮಕ್ಕಳ ರ್ೆೋಂದಿರತ್ವಲಿದ 
ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ 

15,421.42 13,869.29 1,552.13(10) 

4 ೧೦೦ ಪರತ್ತಶತ್ಕ್ರಕಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಮಕ್ಕಳ 
ರ್ೆೋಂದಿರತ್ವಲದಿ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ 

4,888.13 4,418.79 469.34(10) 

ಒಟನಿ 51,084.28 45,559.77 5,524.51(11) 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿಗಳು 

ರ್ ೆೋರ್ಿಕ್ದಿಂದ ನೆ ೋಡಿದಂತೆ, ಮಕ್ಕಳ ರ್ೋೆಂದಿರತ್ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಎಲಯಿ ವಿಭಯಗಗಳಲಿ ಿಹಂಚಿರೆ್ಯ 

ಶೆೋಕ್ಡ ೧೧ರರ್ನಿ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳದಿದೆ. 
೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ವಗಯಾವಯರನ/ಇಲಯಖಯರನ ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರೆ್ ಮತ್ನತ ವೆಚಚವನನು ಅನತಬಾಂಧ-೩.೧ರಲ್ಲಿ 
ತೆ ೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

3.5 ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮತಖ ನಿೀತಿ ಘ ೀಷ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ುಗಳ ಅನತಷ್ನಾನವ್ನತು ಖ್ನತಿರ 
ಪ್ಡಿಸಿಕ ೆಳಳಲ್ತ ವನಸುವ್ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ 

೨೦೨೦-೨೧ರ (ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೦) ಆಯವಾಯದಲಿಿ ಸರ್ಯಾರವು ಪರಮನಖ್ ನಿೋತ್ತ ಉಪಕ್ರಮಗಳನನು 
ಘ ೋರ್ಷಸಿತ್ನ. ೨೦೨೧-೨೨ ಆಯವಾಯ ದಯಖ್ಲೆಗಳ ಜೆ ತೆಗ ೆ ಕ್ರಮ ತೆಗದೆನರೆ್ ಂಡ ವರದಿಯನನು 
ಹೆ ರತ್ರಲಯಯತ್ನ. 



ಅಧ್ಯಾಯ-೩: ಆಯವಾಯ ನಿವಾಹಣೆ 

87 

ಒಟ್ಯಿರೆಯಯಗಿ, ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಕ್ೃರ್ಷ, ಮಯಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಮತ್ನತ ಜೆೈವಿಕ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಇಲಯಖೆಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೨೬ ಹೆ ಸ ನಿೋತ್ತಗಳನನು ಉಪಕ್ರಮಸಿತ್ನ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ ೧೭ ಉಪಕ್ರಮಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಯಾರವು ರ್ೈೆಗ ೆಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕ್ನರಿತ್ ಅಧಾಯನವನನು ರ್ೈೆಗ ೆಂಡಿತ್ನ. ಪರಮನಖ್ ನಿೋತ್ತಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಯಾರವು ಪಯರರಂಭಿಸಿದ ಕ್ರಮವನನು ಅನತಬಾಂಧ ೩.೨ರಲಿಿ ಸಂಕ್ಷೋೆಪಿಸಲಯಗೆದೆ. 
೧೭ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲಿಿ, ಐದನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವು ಇನ ು ಪಯರಥಮಕ್ ಹಂತ್ದಲಿಿದೆ. 
ಮನಂದಿನ ಆರ್ಥಾಕ್ ವರ್ಾದಿಂದ ಒಂದನ ಉಪಕ್ರಮವನನು ಜಯರಿಗೆ ತ್ರಲನ ಪರಸಯತಪಿಸಲಯಗಿದೆ ಹಯಗ  
ರ್ ೆೋವಿಡ್-೧೯ ಸಯಂರ್ಯರಮಕ್ ರ ೆೋಗದಿಂದಯಗಿ ಮ ರನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ಕ್ರಮವನನು 
ತೆಗೆದನರೆ್ ಳುಲಯಗಿಲಿ. ಮ ರನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲಿಿ ಕ್ರಮ ತೆಗದೆನರೆ್ ಳುಲಯಗಿದ ೆಮತ್ನತ ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ  ಐದನ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನನು ಸಂಪ ಣಾವಯಗಿ ರ್ಯಯಾಗತ್ಗೆ ಳಸಲಯಗಿದೆ. 
ಆದರ ೆ ಇನ ು ಆರಂಭಿಕ್ ಹಂತ್ದಲಿಿರನವ ಮಹತ್ವ/ಗಣನಿೋಯತೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ರ್ಯಯಾಗತ್ 
ಗೆ ಳಸಬಹನದಯಗಿದದ ರ್ಲೆವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೪ರಲಿ ಿವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.4: ಇನ ು ಕರಮ ತಗೆೆದತಕೆ ಳಳಬೆೀಕನದ ಪ್ರಮತಖ ಉಪ್ಕರಮಗಳು 
ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಭರವ್ಸ ೆ ತೆಗೆದತಕೆ ಾಂಡ ಕರಮ 

ಮಯಹಿತ್ತ ಮತ್ನತ ಜೆೈವಿಕ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಇಲಯಖ ೆ

1 ‘ಪದವಿ ಪ ವಾ ರ್ಯಲೆೋಜ್ನಗಳಲಿಿ ಅಭಯಾಸ ಮಯಡನತ್ತತರನವ ಪರತ್ತಭಯನಿವತ್ 
ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳನನು ಗನರನತ್ತಸಿ ಉತೆತೋಜಿಸನವ ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ನತ 
ಪರತ್ತಭಯಶೆ ೋಧನೆ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮವನನು ಆರಂಭಿಸನವುದನ. ಸನಮಯರನ ೫೦೦ 
ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳನನು ಆಯೆಕಮಯಡಿ ಪರಮನಖ್ ವಿಜ್ಞಯನ ವಿದಯಾಸಂಸೆಥಗಳಲಿಿ 
ಅವರನನು ತ್ರಬೆೋತ್ನಗೆ ಳಸಲಯಗನವುದನ. ಆಯೆಕಯಯದ 
ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳಗೆ `೧೦೦೦ ಮಯಸಿಕ್ ವಿದಯಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನವನನು 
ನಿೋಡಲಯಗನವುದನ 

೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ಪದವಿಪ ವಾ ಮಂಡಳಯಂದ ಪರತ್ತ 
ವಿದಯಾಸಂಸೆಥಯ ಮದಲ ೨೦ ಸಯಥನ ಪಡೆದ ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳ 
ಆಯೆಕ ಪಟ್ಟಿಯನನು ಸಿವೋಕ್ರಿಸನವುದರಲಿಿ ಆದ 
ವಿಳಂಬದಿಂದಯಗಿ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮವನನು ಅಮಷ್ಯಾನ 
ಗೆ ಳಸಲಯಗಲಿಲಿ. ಇದನನು ಅರ್ೆ ೋಿಬರ್ ೨೦೨೧ ರಿಂದ 
ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೨ರ ಅವಧಿಯಲಿ ಿ ರ್ೆೈಗೆ ಳುಲಯಗನವುದನ 
ಎಂದನ ತ್ತಳಸಿದೆ. 

2 ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಬೆಳವಣಿಗಗೆೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲಿರಿನವ ತಯಂತ್ತರಕ್ 
ಸವಯಲನಗಳನನು ಎದನರಿಸಲನ ಸಯಫ್ೆಿವೋರ್ ಟ್ರೆ್ಯುಲಜಿ ಪಯರ್ಕಾಆಫಚ 
ಇಂಡಿಯಯ ಸಹಭಯಗಿತ್ವದೆ ಂದಿಗ ೆ ದಕ್ಷತಯ ವಧಾನ ೆ ಉತ್ೃರ್ತಿಯ  
ರ್ೆೋಂದರವನನು `೩೦ ರ್ೆ ೋಟ್ಟಗಳ ವೆಚಚದಲಿಿ ಸಯಥಪಿಸಲಯಗನವುದನ.  

ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಇನೆ ೋವೆೋರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ೆರ್ಯುಲಜಿ ಸೆ ಸೆೈಟ್ಟ, 
ಐಐಟ್ಟ-ಬ ಮತ್ನತ ವಲ್ಡಾ ಎಕ್ನಯಮರ್ಕ ಫ್ೆ ೋರಂ ನಡನವ ೆ
10.0೮.2021 ರಂದನ ಎಂಒಎ ಸಹಿಯಯಗಿದನದ ನವೆಂಬರ್ 

೨೦೨0ರಲಿಿ ಆಡಳತಯತ್ೂಕ್ ಅನನಮೋದನೆಯನನು 
ನಿೋಡಲಯಗಿದನದ ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ಹಣವನನು 
ಒದಗಿಸದಿದನದದರಿಂದ ಯೋಜ್ನಯೆನನು ಅನನಷ್ಯಾನ 
ಗೆ ಳಸಲಿಲಿ. 

3 ಎ೧-ಅವಿಷ್ಯಕರ, ಎ೧-ವಯಣಿಜಿಾೋಕ್ರಣ, ಪರಿಕ್ಷಯಥಾಕ್ ಪಯರಯೋಜ್ನಯ 
ಅನನಷ್ಯಾನರೆ ಂದಿಗೆ ೫ ಜಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ಅಭಿವೃದಿಧಗಯಗಿ ಒಂದನ ಕ್ೃತ್ಕ್ 
ಬನದಿಧ ಮತೆತ ಸಂಶೆ ೋಧನಯ ಅನನವಯದ ರ್ೆೋಂದರವನನು ಭಯರತ್ತೋಯ 

ವಿಜ್ಞಯನ ಸಂಸಥೆಯ ಸಹಭಯಗಿತ್ವದಲಿಿ ಸಯಥಪಿಸಲಯಗನವುದನ. ಈ 

ಉದೆಧೋಶರ್ಯಕಗಿ ಮನಂದಿನ ಮ ರನ ವರ್ಾಗಳಗಯಗಿ ` ೬೦ ರ್ೆ ೋಟ್ಟಗಳ 
ಇಡಿಗಂಟನ ಅನನದಯನವನನು ಒದಗಿಸಲಯಗನವುದನ. 

ನವಂಬರ್ ೨೦೨೦ರಲಿಿ ಆಡಳತಯತ್ೂಕ್ ಅನನಮೋದನೆಯನನು 
ನಿೋಡಲಯಗಿದದರ , ಹಣವನನು ಬಡನಗಡೆ ಮಯಡಿರಲಿಲಿ. 
ಇದರಿಂದಯಗಿ ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿ ಿ ಯೋಜ್ನೆಯನನು 
ಅನನಷ್ಯಾನಗೆ ಳಸಿಲ ಿ

4 ನೆೈತ್ತಕ್ತಗೆೆ ಒತ್ನತ ನಿೋಡನವ ಗನರಿಯಂದ ಸ ಕ್ತ ಪಯಯಾವರಣ 

ವಾವಸಥೆಯನನು ಸೃಜಿಸಲನ ವೆೋದಿರ್ಯೆನನು ಕ್ಲಿಪಸವ ಸಲನವಯಗಿ  ನಿ 
ವಲ್ಡಾ ಎಕ್ನಯಮರ್ಕ ಫ್ೆ ೋರಂ ಆಫ ಡೆವೋಸ್ಟ ಸಹಯೋಗದಲಿಿ 

೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಯಯವುದೆೋ ಹಣವನನು 
ಬಡನಗಡೆ ಮಯಡಿಲ.ಿ ಇದರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ಈ 

ಯೋಜ್ನೆಯನ ಅನನಷ್ಯಾನಗೆ ಳುಲಿಲ ಿ 
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ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಭರವ್ಸ ೆ ತೆಗೆದತಕೆ ಾಂಡ ಕರಮ 

ಆಸಕ್ರತಯನಳು ಮಧಾವತ್ತಾಗಳನ ು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ನೆೈತ್ತಕ್ ವಿರ್ಯಗಳ 
ಅಂತ್ಜಯಾಲದ ಉತ್ೃರ್ಿತಯ ರ್ೆೋಂದರ ಸಯಥಪನೆಗಯಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು 
ಐದನ ವರ್ಾಗಳಲಿಿ `೩೦ ರ್ೆ ೋಟ್ಟಗಳ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಹಯಯವನನು 
ಒದಗಿಸನವುದನ. ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ `೭.೫0 ರ್ೆ ೋಟ್ಟಗಳ ಅನನದಯನವನನು 
ಒದಗಿಸಲಯಗನವುದನ. 

ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ ೆ

5 ಜ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಭ  ಬಯಾಂರ್ಕ ಮತ್ನತ ಸಮ ಹ ಕ್ೃರ್ಷ, ಸ ಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಯವರಿ, ಕ್ೃರ್ಷ ಉತ್ಪನುಗಳ ಸಂಸಕರಣ,ೆ ಮಯರನಕ್ಟ್ೆಿಯ ಪೆ ರೋತಯಹಿ 

ಅಲದಿೆ ಕ್ೃರ್ಷ ಮತ್ನತ ತೆ ೋಟಗಯರಿರ್ಯೆನನು ಒಂದನ ಉದಿದಮಯಯಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲನ ಸರ್ಯಾರವು ಒಂದನ ಹೆ ಸ ಕ್ೃರ್ಷ ರ್ಯಯಾನಿೋತ್ತಯನನು 
ರ ಪಿಸನವುದನ. 

ಹೆ ಸ ಕ್ೃರ್ಷ ರ್ಯಯಾನಿೋತ್ತಯನನು ರ ಪಿಸಲನ ನವಂೆಬರ್ 

೨೦೨೦ರಲಿಿ ಒಂದನ ಉನುತ್ ಮಟಿದ ಸಮತ್ತಯನನು 
ರಚಿಸಲಯಗಿದದರ  ಕ್ರಡನ ರ್ಯಯಾನಿೋತ್ತಯನ ಇನ ು 
ಅಂತ್ತಮಗೆ ಂಡಿಲಿ. 

6 ಭ  ಸಂಪನ ೂಲ ಇಲಯಖೆಯ ಶಫ್ಯರಸನಗಳು, ರೆೈತ್ರನ ಸ ಕ್ತ 
ಪಯರದೋೆಶಕ್ ಬೆಳೆಗಳನನು ಬೆಳೆಯಲನ, ಅಗತ್ಾವಯದ ಬೋಜ್ಗಳನನು, ರಸ 
ಗೆ ಬಬರಗಳನನು, ಸ ಕ್ಷಮ ಪೆ ೋರ್ರ್ಯಂಶಗಳನನು ಬಳಸಲನ, ನಿೋರನ ಮತ್ನತ 
ಸವಸಥ ಮಣಿನಿ ಲಭಾತಗೆಳನನು ಆಧರಿಸಿ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ಮಣಿನಿ 
ಸಯವಸಥತೆಯ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ ನಿೋತ್ತಯನನು ರ ಪಿಸನವುದನ. 

ಅರ್ೆ ಿೋಬರ್ ೨೦೨೦ರಲಿಿ ಉನುತ್ ಮಟಿದ ಸಮತ್ತಯನ 
ರಚನೆಯಯಗಿ, ಅಂತ್ತಮಗೆ ಂಡ ಕ್ೃರ್ಷ ಹ ಡನವಳ 
ನಿೋತ್ತಯನನು ೧೧.0೮.೨೦೨೧ರಂದನ ಸಲಿಿಸಿದದರ  ಮಂತ್ತರ 
ಮಂಡಲದಿಂದ ಇನ ು ಅನನಮೋದನೆಯಯಗಿಲ ಿ

3.6 ಧನವಿನಿಯೀಗ ಲೆಕೆಗಳು 
ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨೦೪ ಮತ್ನತ ೨೦೫ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಯದ 
ಧನವಿನಿಯೋಗ ರ್ಯಯದೆಯ ಅನನಸ ಚಿಗಳಲಿಿ ನಿದಿಾರ್ಿ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಪನರಸೃತ್ ಅನನದಯನ ಪರಭೃತ್ 
ವಿನಿಯೋಗಗಳಡಿ ಅವರ್ಯಶ ಕ್ಲಿಪಸಿದ ಮತ್ತರ್ಕೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿದಂತೆ ಪರತ್ತ ಹಣರ್ಯಸನ ವರ್ಾರ್ಕೆ ಸರ್ಯಾರದ ವೆಚಚದ 
ಲೆಕ್ಕಗಳಯಗಿವೆ. ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಒಟ್ಯಿರೆ ವೆಚಚದ ಆಧ್ಯರದಲಿಿವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮ ಲ ಆಯವಾಯ 

ಅವರ್ಯಶಗಳು, ಪ ರಕ್ ಅಂದಯಜ್ನಗಳು, ಅಧಾಪಾಣೆಗಳು, ಪನನರ್ಚವಿನಿಯೋಗಗಳನನು ಸಪರ್ಿವಯಗಿ ಚಿತ್ತರಸನತ್ತದೆ 
ಮತ್ನತ ಆಯವಾಯದ ಪನರಸೃತ್ ಮತ್ನತ ಪರಭೃತ್ಗಳಡಿಯ ಎರಡ  ಅಂಶಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿನಿಯೋಗ 
ರ್ಯಯದೆಯಂದ ಅಧಿಕ್ೃತ್ಗೆ ಳಸಲಯದ ವಿವಿಧ ನಿದಿಾರ್ಿ ಪಡಿಸಿದ ಸೆೋವಗೆಳ ಮೋಲಿನ ನಿಜ್ವಯದ ಬಂಡವಯಳ 
ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಸವದ ವೆಚಚವನನು ಸ ಚಿಸನತ್ತದೆ. ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು ಹಿೋಗೆ ನಿಧಿಯ ಬಳರ್,ೆ ಹಣರ್ಯಸನ 
ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ನತ ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯಶಗಳ ಮೋಲಿವಚಯರಣೆಯನನು ಅಥಾ ಮಯಡಿರ್ ೆಳುಲನ 
ಅನನಕ್ ಲವಯಗನತ್ತವೆ ಮತ್ನತ ಅದರಿಂದ ಹಣರ್ಯಸನ ಲೆಕ್ಕಗಳಗೆ30 ಪ ರಕ್ವಯಗಿವೆ. 
3.6.1  ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ಅವ್ಕನಶಗಳು, ವನಸುವ್ ವಿತ್ರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತನಯ/ಹೆಚ್ಚಳಗಳ ಸನರನಾಂಶ 
೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ಪ ರಕ್ ಅಂದಯಜ್ನಗಳ  ಸೆೋರಿದಂತ ೆಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯಶದ ಒಟನಿ ೨೯ ಅನನದಯನಗಳು/ 
ವಿನಿಯೋಗಗಳನನು ರಯಜ್ಸವ./ಬಂಡವಯಳ ಮತ್ನತ ಪನರಸೃತ್/ಪರಭೃತ್ಗಳಡಿಯ ವಯಸತವಿಕ್ ಖ್ಚನಾ ಮತ್ನತ 
ಉಳತಯಯ/ಹೆಚಚಳಗಳು ಎಂದನ ಮತ್ತರ್ನಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಸಯರಯಂಶವನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೫ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದ.ೆ 

 
30 ಹಣರ್ಯಸನ ಲಕೆ್ಕಗಳು ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಸರ್ಯಾರದ ಪರಸಕ್ತ ವರ್ಾದ ಹಣರ್ಯಸನ ವಾವಹಯರಗಳ ಸ ಥಲ ನೆ ೋಟವನನು ಒದಗಿಸನತ್ತದೆ. 
ಇದನನು ಈ ವರದಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ಮತ್ನತ ೨ ರಲಿಿ ಚಚಿಾಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.5: ಮ ಲ್/ಪ್ ರಕ ಅವ್ಕನಶಗಳಿಗ ೆಪ್ರತಿಯನರ್ ವನಸುವಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಸನರನಾಂಶ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವೆಚ್ಚದ ಸ್ವರೂಪ 

ಮ ಲ್ ಅನತದನನ/ 
ವಿನಿಯೀಗ 

ಪ್ ರಕ ಅನತದನನ/ 
ವಿನಿಯೀಗ ಒಟತಟ ವನಸುವ್ ವೆಚ್ಚ 

ಬಳಕೆ ಮನಡದ 
ಅವ್ಕನಶ (-) / 
ಅವ್ಕನಶಕ್ರೆಾಂತ್ ಅಧಿಕ 

(+) 

ಅಧಯಪಾಸಿದ 
ಮತ್ು 

೩೧ ಮನರ್ಚಾ 
ರಾಂದತ 

ಅಧಯಪಾಸಿದ 
ಮತ್ು 

೩೧ ಮನರ್ಚಾ 
ರಾಂದತ 

ಅಧಯಪಾಸಿದ 
ಉಳಿತನಯದ 
ಶೀೆಕಡವನರತ 

ಪನರಸೃತ್ I ರಯಜ್ಸವ 1,57,427.29 11,612.15 1,69,039.44 1,54,669.11 (-)14,370.33 3,208.65 3,208.65 100 

II ಬಂಡವಯಳ 42,564.01 7,714.37 50,278.38 44,691.99 (-)5,586.39 281.01 281.01 100 

III ಸಯಲಗಳು 
ಮತ್ನತ 
ಮನಂಗಡಗಳು 

4,847.26 590.48 5,437.74 4,063.95 (-)1,373.79 2.33 2.33 100 

ಒಟನಿ ಪನರಸೃತ್ 2,04,838.56 19,917.00 2,24,755.56 2,03,425.05 (-)21,330.51 3,491.99 3,491.99 100 

ಪರಭೃತ್  IV ರಯಜ್ಸವ 25,646.09 483.50 26,129.59 25,477.96 (-)651.63 361.85 361.85 100 

V ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ 
ಋಣ ಪಯವತ್ತ 

11,605.28 0.00 11,605.28 11,015.81 (-)589.47 589.34 589.34 100 

VI ಬಂಡವಯಳ 2,643.64 86.66 2,730.30 2,775.67 (+)45.37 0.00 0.00 100 

ಒಟನಿ ಪರಭೃತ್ 39,895.01 570.16 40,465.17 39,269.44 (-)1,195.73 951.19 951.19 100 

ಒಟನಿ ಮತ್ತ 2,44,733.57 20,487.16 2,65,220.73 2,42,694.49 (-)22,526.24 4,443.18 4,443.18 100 

ಆಧ್ಯರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ ₹೨,೬೫,೨೨೦.೭೩ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಅವರ್ಯಶದಲಿಿ ₹೨,೪೨,೬೯೪.೪೯ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ವೆಚಚಗಳನನು 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. ೨೯ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಒಟ್ಯಿರೆ ಉಳರೆ್ಯಯದ ಒಟನಿ ₹೨೨,೧೧೦.೩೪ 
ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳು ಬೆೋಡಿರೆ್ ಸಂಖಾೆ ೧೪ - ಕ್ಂದಯಯ ಮತ್ನತ ಬೆೋಡಿರೆ್ ಸಂಖೆಾ ೨೪ - ಇಂಧನಗಳಡಿಯ ಪನರಸೃತ್/ 
ಪರಭೃತ್ ವಿಭಯಗಗಳ ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನತ ಬಂಡವಯಳ ವಿಭಯಗಗಳಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ವೆಚಚವಯದ ₹೪೧೫.೯೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ 
ಮತ್ತದಿಂದ ಪರತ್ತತೆ ೋಲನವಯಗಿದ.ೆ 
3.6.2 ಪ್ತರಸೃತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೃತ್ ವಿತ್ರಣೆಗಳು 
೨೦೧೬-೧೭ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರ ವರಗೆಿನ ಅನನದಯನ ಮತ್ನತ ವಿನಿಯೋಗಳ ವಿತ್ರಣೆಗಳ ಸಿಥತ್ತಯ ಸಯರಯಂಶವನನು 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೬ರಲಿಿ ತ ೆೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೬: ೨೦೧೬-೧೭ರಾಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವ್ಧಿಯ ಪ್ತರಸೃತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೃತ್ ವಿತ್ರಣೆಗಳು 

ವ್ಷ್ಾ ವಿತ್ರಣೆಗಳು ಉಳಿತನಯಗಳು (ಉಳಿತನಯದ ಶೀೆಕಡನವನರತ) 
ಪ್ತರಸೃತ್ ಪ್ರಭೃತ್ ಪ್ತರಸೃತ್ ಪ್ರಭೃತ್ 

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) 

2020-21 2,03,425.05 39,269.44 21,330.51(11) 1,195.73(3) 

ಆಧ್ಯರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 
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3.7 ಧನವಿನಿಯೀಗ ಲೆಕೆಪ್ರಶೆ ೀಧರ್ೆ 
ಭಯರತ್ದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರನ ಮತ್ನತ ಮಹಯಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧಕ್ರ ಧನವಿನಿಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ ವಿವಿಧ 
ಅನನದಯನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ವಯಸತವವಯಗಿ ಮಯಡಿದ ವೆಚಚವು ಧನವಿನಿಯೋಗ ರ್ಯಯದೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ನಿೋಡಲಯದ ಅಧಿರ್ಯರರ್ಕೆ ಅನನಗನಣವಯಗಿದೆಯೆೋ ಮತ್ನತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪರಭೃತ್ 
ಗೆ ಳಸಬೋೆರ್ಯದ ವೆಚಚವನನು (ಅನನಚೆಚೋದ ೨೦೨) ಪರಭೃತ್ಗೆ ಳಸಲಯಗಿದೆಯೆೋ ಎಂದನ ಖ್ಚಿತ್ ಪಡಿಸಿರೆ್ ಳುುತ್ತದೆ 
ಮತ್ನತ ಮಯಡಿದ ವೆಚಚವು ರ್ಯನ ನನಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ನತ ಸ ಚನೆಗಳಗೆ 
ಅನನಗನಣವಯಗಿದೆಯೆೋ ಎಂಬನದನನು ಸಹ ಇದನ ಖ್ಚಿತ್ ಪಡಿಸನತ್ತದೆ. 
3.7.1  ಹಣಕನಸತ ಹೆ ಣೆಗನರಕ ೆಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ  
3.7.1.1 ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿನ ದೆ ೀಷ್ಗಳು 
(ಎ) ೨೦೨೦-೨೧ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಣವ್ನತು ಒದರ್ಸದರತವ್ುದತ 
೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ ರಯರ್ಷರೋಯ ವಿಪತ್ನತ ನಿವಾಹಣಯ ನಿಧಿಗೆ ₹೬೮೯.೨೭ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ಮತ್ತವನನು 
ವಗಯಾಯಸಲಯಗಿದನದ, ಇದರ್ಯಕಗಿ ಆಯವಾಯದಲಿಿ ಅವರ್ಯಶ ಕ್ಲಿಪಸದ ರ್ಯರಣ ₹೬೮೯.೨೭ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಹೆಚನಚವರಿ 
ವೆಚಚವಯಗಿದೆ. 
(ಬಿ) ಹೆ ಸ ಸೆೀವನ ಮನನದಾಂಡ 
ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨೦೫ನೋೆ ವಿಧಿಯನವಯ ವಯರ್ಷಾಕ್ ಹಣರ್ಯಸನ ವಿವರಣದಲಿಿ (ಆಯವಾಯ) ಪರಿಗಣಿಸದ ‘ಹೆ ಸ 
ಸೆೋವ’ೆಯ ವೆಚಚವನನು ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ನಿದಿಾರ್ಿ ಅನನಮೋದನೆಯ ನಂತ್ರವೋೆ ಭರಿಸಬಹನದಯಗಿದೆ. ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ 
ಲೆಕ್ಕ ಸಮತ್ತಯ ನಯಲಕನೆೋ ವರದಿಯಲಿಿ (ಹದಿನಯಲಕನೆೋ ವಿಧ್ಯನಸಭ)ೆ ಶಫ್ಯರಸನಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ 
ಸರ್ಯಾರವು ಆಗಸ್ಟಿ ೨೦೧೫ರಲಿಿ ಆದೆೋಶಗಳನನು ಹೆ ರಡಿಸಿ, ʼಹೆ ಸ ಸೆೋವೆ’ಚಮಯನದಂಡಗಳು ಅನವಯವಯಗದ 
ವೆಚಚದ ರ್ಲೆವು ಬಯಬನಗಳಗ ೆವಿನಯಯತ್ತ ನಿೋಡಿ ಮತ್ನತ ವೆಚಚವನನು ʼಹೆ ಸ ಸೆೋವ’ೆಚ ಎಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಲನ 
ಮಯನದಂಡಗಳನನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ.ೆಚ ‘ಹೆ ಸ ಸೆೋವ’ೆಯ ಪರಿರ್ೃತ್ ಮಯನದಂಡವು ೨೦೧೫-೧೬ನೆೋ 
ಹಣರ್ಯಸನ ವರ್ಾದಿಂದ ಜಯರಿಗ ೆಬಂದಿದೆ. ಈ ಆದೆೋಶದ ಪರರ್ಯರ, ಶಯಸರ್ಯಂಗವು ಈಗಯಗಲೆೋ ಒದಗಿಸಿದ 
ಮತ್ನತ ಅನನಮೋದಿಸಿದ ಪರಕ್ರಣಗಳು ಆದರ ೆಆಯಯವಾಯದಲಿ ಿಮ ಲತ್ಃ ಒದಗಿಸಿದ ಮತ್ತವು ತ್ರನವಯಯ 

ಹೆಚಚಬಹನದೆಂದನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯದ ಪರಕ್ರಣಗಳನನು ವಯಸತವ ಅವರ್ಯಶವನನು ಮೋರಿದ ಅವರ್ಯಶದ ಎರಡರರ್ನಿ 
ಅಥವಯ ₹ ಐದನ ರ್ ೆೋಟ್ಟ, ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಯವುದನ ಹೆಚನಚ ಅದನನು ಹೆ ರತ್ನಪಡಿಸಿ ‘ಹೆ ಸ ಸೆೋವ’ೆಚಎಂದನ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗನವುದಿಲಿ 
೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ, ಅನನದಯನ ಸಂಖಾೆ.೧೪ ಕ್ಂದಯಯ ಅಡಿಯ, ಲೆಕ್ಕ ಶೋರ್ಷಾರ್ ೆ೪೦೫೯-೦೧-೨೦೧-0-
೦೨-೧೩೨ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚಗಳಡಿ, ₹೫ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಅವರ್ಯಶವನನು ಮಯಡಲಯಗಿದನದ, ಪರತ್ತಯಯಗಿ ₹೫೩.೦೧ ರ್ ೆೋಟ್ಟ 
ವೆಚಚವಯಗಿದನದ, ₹೪೮.೦೧ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಹೆಚನಚ ವೆಚಚವನನು ಉಂಟನಮಯಡಿದೆ, ಇದನನು ‘ಹೆ ಸ ಸೆೋವೆ’ಚ ಎಂದನ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೋೆಕ್ನ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ತ್ನು ಉತ್ತರದಲಿಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧) ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಮತ್ತಯ ಶಫ್ಯರಸಿನ ನಂತ್ರ 
ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚವನನು ಸಕ್ರಮಗೆ ಳಸಲನ ಕ್ರಮ ತೆಗದೆನರೆ್ ಳುಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ಹೆೋಳದ.ೆ 
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3.7.2 ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಲೆಕೆಪ್ತ್ರ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಸಮಗರತೆಯ ಕತರತ್ತ ವನಯಖ್ನಯನಗಳು 
3.7.2.1 ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಆದೀೆಶಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಹೆಚ್ತಚವ್ರ ಮತ್ುವ್ನತು ಬಿಡತಗಡ ೆಮನಡಿರತವ್ುದತ. 
ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಅನನಚಛೆೋದ ೨೦೪ ಮತ್ನತ ೨೦೫ ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಧನವಿನಿಯೋಗ ರ್ಯಯದೆಗಳನನು ಶಯಸರ್ಯಂಗವು 
ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸದ ಹೆ ರತ್ನ ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨೬೬(೩)ನೆೋ ವಿಧಿಯನ ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಹಣ 

ಸೆಳಯೆನವುದನನು ನಿಷ್ೆೋಧಿಸನತ್ತದೆ. 
೨೦೨೦-೨೧ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಸಂದಭಾದಲಿಿ, ಬಂಡವಯಳ/ರಯಜ್ಸವ ವಿಭಯಗದಡಿ (ಇದನ ರ್ೋೆವಲ 
ಉದಯಹರಣೆಗಳು), (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೩) ೧೦ ಅನನದಯನಗಳಲಿಿ ₹೫,೨೮೧.೭೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳನನು ೩೬ 
ರ್ಯಯಾನಿವಯಾಹಕ್ ಆದೆೋಶಗಳ ಮ ಲಕ್ ಬಡನಗಡೆ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ, ನಂತ್ರ ಅವುಗಳನನು ಪ ರಕ್ 
ಅಂದಯಜ್ನಗಳ ಮ ಲಕ್ ಕ್ರಮಬದಧಗೆ ಳಸಲಯಯತ್ನ. ಈ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚವು ಮನಖ್ಾವಯಗಿ ಸಯಮಯನಾ 
ವೆಚಚಗಳಯದ ಸಹಯಯಧನ, ಪರಿಶರ್ಿ ಜಯತ್ತ ಉಪಯೋಜ್ನೆ, ಗಿರಿಜ್ನ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಸನಧ್ಯರಣೆಗಳು, 
ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚಗಳು, ಗನತ್ತತಗೆ/ ಹೆ ರಗನತ್ತತಗ ೆ ಇತಯಾದಿಗಳ ಮೋಲಿನ ವೆಚಚಗಳು ಒಳಗೆ ಂಡಿರನವುದನನು 
ಗಮನಿಸಲಯಗಿದನದ, ಇವು ತ್ನತ್ನಾ/ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ವೆಚಚಗಳಯಗಿರನವುದಿಲಿ ಮತ್ನತ ಪ ರಕ್ ಅಂದಯಜ್ನಗಳ 
ಮಂಡನೆಯವರಿಗ ೆ ರ್ಯಯಬಹನದಯಗಿತ್ನತ. ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಮತ್ತಯನ ತ್ನು ಐದನೆೋ ವರದಿಯಲಿಿ 
(ಹದಿನಯಲಕನೆೋ ವಿಧ್ಯನಸಭ)ೆ ರ್ಯಯಾ ನಿವಯಾಹಕ್ ಸ ಚನಗೆಳ ಮ ಲಕ್ ಹೆಚನಚವರಿ ಮಂಜ್ ರಯತ್ತಯನನು 
ನಿೋಡನವ ಪರಕ್ರಣಗಳನನು (ಜ್ನಲೈೆ ೨೦೧೫) ಸಿೋಮತ್ಗೆ ಳಬೋೆರ್ಂೆದನ ಶಫ್ಯರಸನ ಮಯಡಿದೆ. ಆದಯಗ ಾ, 
ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಅನನಮೋದನೆಯಲಿದೆ ಮದಲನ ವೆಚಚ ಮಯಡನವುದನನು ಮತ್ನತ ನಂತ್ರ ಪ ರಕ್ 
ಅಂದಯಜ್ನಗಳಲಿಿ ಅನನಮೋದನೆಯನನು ಪಡೆಯನವುದನ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತ್ತಯ ಶಫ್ಯರಸನಗಳ 
ಹೆ ರತಯಗಿಯ  ಮನಂದನವರದೆಿದ ೆಎಂದನ ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
೨೦೧೮-೧೯ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರ್ಯಯಾರ್ಯರಿ ಆದೆೋಶಗಳ ಮ ಲಕ್ ಬಡನಗಡೆಯಯದ ಹೆಚನಚವರಿ 
ಮತ್ತಗಳ ವಿವರಗಳನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೭ರಲಿಿ ತ ೆೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ-3.7: ೨೦೧೮-೧೯ರಾಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಆದೀೆಶಗಳ ಮ ಲ್ಕ 

ಬಿಡತಗಡೆಯನದ ಹೆಚ್ತಚವ್ರ ಮತ್ುಗಳು 
 (` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವ್ಷ್ಾ ಒಟತಟ ಅನತದನನಗಳಲಿ್ಲ 
ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರತವ್ುದತ 

ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಮತ್ು 

2018-19 19 77 3,940.35 

2019-20 19 78 3,518.84 

2020-21 10 36 5,281.70 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ರ್ಯಯಾ ನಿವಯಾಹಕ್ ಆದೆೋಶಗಳ ಮ ಲಕ್ ಬಡನಗಡೆಯಯದ ಹೆಚನಚವರಿ ಮತ್ತದ ಪರಕ್ರಣಗಳ ಸಂಖಾೆಯನ 
ಕ್ಡಿಮಯಯಗನತ್ತತರನವ ಪರವೃತ್ತತಯನನು ತೆ ೋರಿಸಿದಯೆಯದರ , ಹಿಂದಿನ ವರ್ಾರ್ಕೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿದರ ೆ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ 
ಈ ಆದೆೋಶಗಳು ಒಳಗೆ ಂಡಿರನವ ಮತ್ತವು ಹೆಚಯಚಗಿದ.ೆ ರ್ಯಯಾ ನಿವಯಾಹಕ್ ಆದೆೋಶದ ಮ ಲಕ್ ಮತ್ತವನನು 
ಸೆಳದೆ ನಂತ್ರ ಶಯಸರ್ಯಂಗದ ಅನನಮೋದನೆಯನನು ಪಡೆಯನವುದನ ಒಳೆುಯ ಅಭಯಾಸವಲಿ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ತ್ನು ಉತ್ತರದಲಿಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧) ಸಹಯಯಧನ, ಪರಿಶರ್ಿ ಜಯತ್ತ ಉಪಯೋಜ್ನೆ, 
ಗಿರಿಜ್ನ ಉಪಯೋಜ್ನೆ, ಸನಧ್ಯರಣೆಗಳು ಮತ್ನತ ಗನತ್ತತಗೆ/ಹೆ ರಗನತ್ತತಗೆ ಮೋಲಿನ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚಗಳನನು 
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ಪ ರಕ್ ಅಂದಯಜಿಗೆ ಅನನಮೋದನೆ ಪಡೆಯನವವರಗೆೆ ಮನಂದ ಡಲಯಗನವುದಿಲಿವಯದದರಿಂದ ಬಡನಗಡೆಯ 

ಆದೆೋಶಗಳನನು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ಹೆೋಳದ.ೆ 
ಮೋಲೆ ಸ ಚಿಸಿದ ವೆಚಚಗಳು ತ್ನತ್ನಾ ಪರಕ್ರಣಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರನವುದಿಲಿವಯದದರಿಂದ ಇಲಯಖೆಯ ಉತ್ತರವು 
ಸಿವೋರ್ಯರಯಹಾವಲಿ. 
3.7.2.2 ಬಾಂಡವನಳ ವೆಚ್ಚವ್ನತು ರನಜಸವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿಪ್ಯಾಯವನರ್ ತ್ಪ್ತು ವ್ರ್ೀಾಕರಣ 
ವಹಿವಯಟನಗಳನನು ರಯಜ್ಸವ/ಬಂಡವಯಳಗಳ ನಡನವ ೆತ್ಪಯಪಗಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸನವುದನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲೆಕ್ಕಶೋರ್ಷಾರೆ್ಗಳ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಣ ನಿಯಮಗಳ ಅನವಯದ ರ್ ೆರತಯೆಂದ ಉಂಟ್ಯಗನತ್ತದೆ. ರಯಜ್ಸವ ಮತ್ನತ ಬಂಡವಯಳ 
ವೆಚಚಗಳ ನಡನವಿನ ತ್ಪನಪ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವು ರಯಜ್ಸವ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನತ ಹಣರ್ಯಸಿನ ಸ ಚಕ್ವಯದ ರಯಜ್ಸವ 
ಹೆಚಚಳ/ರ್ ೆರತಯೆ ಮೋಲೆ ಪರಭಯವ ಬೋರನತ್ತದೆ. ೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ ರಯಜ್ಸವ ವಿಭಯಗದ ಬದಲಿಗೆ 
ಲೆಕ್ಕಶೋರ್ಷಾರ್ೆ ೫೦೫೫-೦೦-೧೯೦-೩-೦೦-೧೦೩-ಸಹಯಯಯನನದಯನ-ಸಯಮಯನಾ ಅಡಿಯಲಿಿ ₹೧೦೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟಯನನು 
ಬಂಡವಯಳ ವಿಭಯಗದ ಅಡಿಯಲಿಿ ತ್ಪಯಪಗಿ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಲಯಗಿದ.ೆ ಐಜಿಎಎಸ್ಟ-೨ರ ಪರರ್ಯರ, ಅನನದಯನ 
ನಿೋಡನವವರನ ಅನನದಯನಿತ್ರಿಗ ೆ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಅನನದಯನವನನು ರಯಜ್ಸವ ಎಂದನ ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸಬೋೆಕ್ನ ಮತ್ನತ 
ಹಣವನನು ವಿತ್ರಿಸಿದ ಉದೆದೋಶವನನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅನನದಯನ ನಿೋಡನವವರ ಹಣರ್ಯಸನ ವಿವರಣದಲಿಿ ರಯಜ್ಸವ 
ವೆಚಚ ಎಂದನ ಲೆಕ್ಕ ಹಯಕ್ಬೋೆರ್ಯಗನತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಪನಪ ವಗಿೋಾಕ್ರಣವು ಬಂಡವಯಳದ ವೆಚಚವನನು ಅತ್ತಯಯಗಿ 
ಹೆೋಳುವಿರೆ್ಗೆ ರ್ಯರಣವಯಗಿ, ಹಣರ್ಯಸಿನ ಸ ಚಕ್ವಯದ ರಯಜ್ಸವ ರ್ ೆರತಯೆನನು ವಿಪಯಯಾಸಗೆೆ ಳಸಿದೆ. 
3.7.2.3 ರನಜಸವ ಸವರ ಪ್ದ ವಚೆ್ಚಕನೆರ್ ಬಾಂಡವನಳ ವಿಭನಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆ 
೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ, ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು (ಜ್ನಲೈೆ ೨೦೨೦) ನಯಲನಕ ಸಯರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ (ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾ 
ರಸೆತ ಸಯರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳ ರನ ಮಹಯನಗರ ಸಯರಿಗ ೆಸಂಸೆಥ, ಈಶಯನಾ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾ ಸಯರಿಗ ೆಸಂಸೆಥ 
ಮತ್ನತ ವಯಯವಾ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾ ರಸೆತ ಸಯರಿಗೆ ಸಂಸೆಥ ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು/ ನೌಕ್ರರ ವೆೋತ್ನ ಪಯವತ್ತಗಯಗಿ 
₹೧೧೭.೦೨ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳನನು, ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೮ರಲಿಿ ತೆ ೋರಿಸಿರನವಂತ ೆ ರ್ಲೆವು ಬಂಡವಯಳ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಬಡನಗಡೆ ಮಯಡಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.8-ಸಾಂಬಳ ಪನವ್ತಿಗನರ್ ಬಾಂಡವನಳ ವಿಭನಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ ನಿಧಿಗಳು 
 (` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ೆಯ ಲೆಕೆ ಶಿೀಷಿಾಕೆ ಆಯವ್ಯಯ 

ಅವ್ಕನಶ 
ಭರಸಿದ 
ವೆಚ್ಚ 

ಬಿಡತಗಡೆಯನದ 
ಮತ್ು 

1 5055-00-190-1-00-132–ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚಗಳು 14.61 14.61 14.61 

2 5055-00-190-1-00-133 – ವಿಶೆೋರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜ್ನೆ 23.75 23.75 23.75 

3 5055-00-102-3-01-132–ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚಗಳು 100.00 100.00 21.00 

4 5055-00-190-2-00-132– ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚಗಳು 8.34 8.34 8.34 

5 5055-00-190-2-00-133– ವಿಶೆೋರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜ್ನೆ 20.45 20.45 20.45 

6 5055-00-190-4-00-132– ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚಗಳು 12.43 12.43 12.43 

7 5055-00-190-4-00-133 – ವಿಶೆೋರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜ್ನೆ 16.44 16.44 16.44 

ಒಟನಿ 196.02 196.02 117.02 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 

ರ್ ೆೋವಿಡ್-೧೯ ಸಯಂರ್ಯರಮಕ್ ಹಿನೆುಲೆಯಲಿಿ ಸಯರಿಗೆ ವಾವಸೆಥ ಪ ಣಾ ಪರಮಯಣದಲಿಿ ರ್ಯಯಾನಿವಾಹಿಸದ 
ರ್ಯರಣ ಈ ನಿಗಮಗಳು ಹಲವು ಸವಯಲನಗಳನನು ಎದನರಿಸನತ್ತತದನದ, ತ್ತೋವರ ಆದಯಯ ರ್ ೆರತಯೆನನು 
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ಎದನರಿಸನತ್ತತದನದ, ವೆೋತ್ನ ಪಯವತ್ತಗೆ ಹಣ ಬಡನಗಡ ೆಮಯಡನವಂತೆ ಸಯರಿಗೆ ನಿಗಮ/ಸಂಸೆಥಗಳು ಸರ್ಯಾರರ್ೆಕ 
ಮನವಿ ಮಯಡಿರನವುದಯಗಿ ಬಡನಗಡೆ ಆದೆೋಶದಲಿಿ ತ್ತಳಸಲಯಗಿದೆ. 
೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನ ರಯಜ್ಸವ ರ್ ೆರತೆ ಮತ್ನತ ವಿತ್ತತೋಯ ರ್ ೆರತೆಯಂತ್ಹ ವಿತ್ತತೋಯ ಸ ಚಕ್ಗಳ ಮೋಲೆ 
ಪರಿಣಯಮ ಬೋರನವುದರಿಂದ ರಯಜ್ಸವ ಸವರ ಪದ ಸಂಬಳದ ಪಯವತ್ತಗ ೆಬಂಡವಯಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೋರ್ಷಾರ್ ೆಅಡಿಯಲಿಿ 
ಹಣವನನು ಬಡನಗಡೆ ಮಯಡನವ ಸರ್ಯಾರದ ಕ್ರಮವು ತ್ಪಯಪಗಿದೆ. ಹಣವನನು ಸಂಬಳದ ಉದೆದೋಶರ್ಯಕಗಿ ಬಡನಗಡೆ 
ಮಯಡಲಯಗಿದದರ , ೨೦೨೦-೨೧ನೋೆ ಸಯಲಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿ ಿಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಯಕ್ಲಯಗಿದೆ, 
ಇದರ ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚವನನು ಅತ್ತಯಯಗಿ ತೆ ೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಸರ್ಯಾರವು 
ಬಂಡವಯಳದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅವರ್ಯಶವನನು ಅಧಾಪಾಣೆ ಮಯಡಿ, ಪ ರಕ್ ಬೆೋಡಿರೆ್ಗಳಲಿಿ ರಯಜ್ಸವ ಲೆಕ್ಕದಡಿ ಸಂಬಳ 
ಪಯವತ್ತಗೆ ಹೆ ಸ ಅವರ್ಯಶವನನು ಪಡೆಯಬಹನದಿತ್ನತ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ತ್ನು ಉತ್ತರದಲಿಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧) ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚರ್ಯಕಗಿ ಬಂಡವಯಳದ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಹಣವನನು ಒದಗಿಸಲಯಗಿದದರ , ರ್ ೆೋವಿಡ್ ೧೯ ಸಯಂರ್ಯರಮಕ್ ರೆ ೋಗದಿಂದಯಗಿ, ಸಯರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ನೌಕ್ರರ 
ವೆೋತ್ನವನನು ಪಯವತ್ತಸನವುದನ ಅನಿವಯಯಾವಯಗಿ, ಬಂಡವಯಳ ಶೋರ್ಷಾರ್ಯೆಡಿ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಂಬಳ ವೆಚಚವನನು 
ಭರಿಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ಹೆೋಳದ.ೆ  
ಸಯಮಯನಾ ಹಣರ್ಯಸನ ನಿಯಮಗಳು ೨೦೧೭, ನಿಯಮ 84ರೆ ಂದಿಗೆ ಓದಿದ ನಿಯಮ 98ರ ಪರರ್ಯರ, ಶಯಶವತ್ 
ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಸಿತಗಳನನು ಹೆಚಿಚಸನವ ಅಥವಯ ಶಯಶವತ್ ಹೆ ಣೆಗಯರಿರೆ್ಗಳನನು ಕ್ಡಿಮ ಮಯಡನವ ಉದೆದೋಶದಿಂದ 
ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚವನನು ಭರಿಸಲಯಗನವುದರಿಂದ ಇಲಯಖೆಯ ಉತ್ತರವನನು ಒಪಪಲಯಗನವುದಿಲಿ. ಈ ಪರಕ್ರಣದಲಿಿ, 
ವೆಚಚವು ಆದಯಯದ ಸವರ ಪದಯದಗಿರನವುದರಿಂದ, ಬಂಡವಯಳದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅವರ್ಯಶವನನು ಅಧಾಪಾಣೆ  
ಮಯಡಬಹನದಿತ್ನತ ಮತ್ನತ ರಯಜ್ಸವ ಲೆಕ್ಕಶೋರ್ಷಾರ್ಯೆಡಿಯಲಿಿ  ಹೆ ಸ ಅವರ್ಯಶವನನು ಪಡೆಯಬಹನದಿತ್ನತ. 
3.7.2.4 ಅನಗತ್ಯ/ಅತಿಯನದ/ಅಸಮಪ್ಾಕ ಪ್ ರಕ ಅನತದನನ 
೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ, ೨೪ ಅನನದಯನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಒದಗಿಸಲಯದ `೫೩೧.೧೩ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಪ ರಕ್ 
ಅವರ್ಯಶವು ಅನಗತ್ಾವೆಂದನ ಸಯಧಿತ್ವಯಗಿದೆ. 
ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಪರಿಶೋಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ ರಕ್ ಅವರ್ಯಶಗಳ ಪರಕ್ರಣಗಳನನು ನಕ್ಷೆ ೩.೨ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅನಗತ್ಾ/ 
ಅತ್ತಯಯದ/ಅಸಮಪಾಕ್ ಅವರ್ಯಶಗಳ ನಿದಶಾನಗಳನನು ತೆ ೋರಿಸಿದೆ (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೪, ಅನತಬಾಂಧ ೩.೫ 
ಮತ್ತು ಅನತಬಾಂಧ ೩.೬) 
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ನಕ್ಷ ೆ3.2: ಅನಗತ್ಯ/ಅತಿಯನದ/ಅಸಮಪ್ಾಕ ಪ್ ರಕ ಅವ್ಕನಶಗಳು 
 

 

ಮೋಲಿನವುಗಳಂದ, ವೆಚಚವನನು ಭರಿಸಲನ ಮ ಲ ಅವರ್ಯಶಗಳು ಸಯರ್ಯಗಿದನದದರಿಂದ ಪ ರಕ್ ಅವರ್ಯಶಗಳು 
ಅನಗತ್ಾ/ಅತ್ತಯಯದ ನಿದಶಾನಗಳಯಗಿವೆ ಎಂದನ ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ, ಇದಲಿದೆ, ರ್ಲೆವು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪರಧ್ಯನ 
ಶೋರ್ಷಾರ್ಗೆಳ ಅವರ್ಯಶಗಳನನು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಒಟನಿ ಅವರ್ಯಶವು ಸಯಕ್ರ್ಷಿಲಿದ ರ್ಯರಣ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚರೆ್ಕ 
ರ್ಯರಣವಯಯತ್ನ. 
ಪ್ ರಕ ಅಾಂದನಜತಗಳು ಹಚೆ್ತಚ ವನಸುವಿಕವನರ್ರಬೆೀಕತ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ/ಅತಿಯನದ/ಅಸಮಪ್ಾಕ 
ಅವ್ಕನಶಗಳನತು ತ್ಪುಸಲ್ತ ವನಸುವ್ ಅಗತ್ಯಕೆೆ ಅನತಗತಣವನರ್ ಅವ್ುಗಳನತು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೆೀಕತ 
ಪ ರಕ್ ಅಂದಯಜ್ನಗಳನನು ನಿದಿಾರ್ಿ ಪರಸಯತವನೆಗಳು/ಆಡಳತ್ ಇಲಯಖೆಗಳ ಅಗತ್ಾತೆಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ 
ನಿಧಾರಿಸಲಯಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನತ್ತದೆ ಎಂದನ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಇಲಯಖೆಯನ ತ್ನು ಉತ್ತರದಲಿಿ ಹೆೋಳತ್ನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ಚ ೨೦೨೧). ಈಗಯಗಲೆೋ ಬಳಸಲಯದ ಮ ಲ ಆಯವಾಯ 

ಅವರ್ಯಶಗಳು ಮತ್ನತ ವರ್ಾದ ಉಳದ ಅವಧಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶಾಕ್ತೆ, ಮ ಲ ಆಯವಾಯ ಅಂದಯಜ್ನಗಳಲಿಿ 
ಕ್ಲಿಪಸದ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳು/ ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳನನು ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗನತ್ತದೆ. ನಂತ್ರ ಸಂಭವಿಸನವ ವಿವಿಧ 
ಬದಲಯವಣೆಗಳು, ಅಂದರ,ೆ 

(i) ಖಯಲಿ ಹನದೆದಗಳನನು ಭತ್ತಾ ಮಯಡದಿರನವುದನ, 
(ii) ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳು/ಚಟನವಟ್ಟರ್ಗೆಳನನು ಪಯರರಂಭಿಸದಿರನವುದನ,  
(iii) ರ್ಯಮಗಯರಿಗಳನನು ಪ ಣಾಗೆ ಳಸದಿರನವುದನ/ಮನಗಿಸನವಲಿಿ ವಿಳಂಬ,  

(iv) ಸರ್ಯಲದಲಿಿ ಬಲ್ಚಗಳ ಸಿವೋಕ್ೃತ್ತ/ಪಯವತ್ತಯಯಗದಿರನವುದನ, 
(v) ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ರ್ೋೆಂದರ ಸಹಯಯವನನು ಪಡೆಯದಿರನವುದನ ಮತ್ನತ  

 

ಅನಗತ್ಯ ಪೂರಕ ಅವಕಾಶಗಳು
(೮ ಅನುದಾನಗಳು,

೨೯ ಉದ್ದೇಶ ಶೇರ್ಷಿಕ್ಗಳು)

ಮೂಲ ಅವಕಾಶ
₹೮,೫೮೭.೨೫ ಕ್ೂೇಟಿ

ವ್ಚ್ಚ ₹೭,೮೯೮.೫೬ ಕ್ೂೇಟಿ

ಪೂರಕ ಅವಕಾಶ (> ₹೨ ಕ್ೂೇಟಿಗಳ
ಪರಕರಣಗಳು) ₹೩೯೧.೭೯ ಕ್ೂೇಟಿಗಳು

ಬಳಕ್ಯಾಗದ ಅವಕಾಶ ₹೧,೦೮೦.೪೮
ಕ್ೂೇಟಿ, ಹೇಗ್ ಒಟ್ುು ಪೂರಕ ಅವಕಾಶ
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿತ್ುು (ಅನುಬಂಧ ೩.೪)

ಅಧಿಕವಾದ ಪೂರಕ ಅವಕಾಶಗಳು (೧೦
ಅನುದಾನಗಳು, ೧೨ ಉದ್ದೇಶ ಶೇರ್ಷಿಕ್ಗಳು)

ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ₹೪,೦೧೪.೬೫ ಕ್ೂೇಟಿ
ವ್ಚ್ಚ ₹೪,೯೬೩.೮೨ ಕ್ೂೇಟಿ

ಪೂರಕ ಅವಕಾಶ( > ₹೫ ಕ್ೂೇಟಿ
ಪರಕರಣಗಳು) ₹೧,೪೦೩.೨೮ ಕ್ೂೇಟಿ

ಬಳಕ್ಯಾಗದ ಅವಕಾಶ (> ೫ ಕ್ೂೇಟಿ
ಪರಕರಣಗಳು) ₹೪೫೪.೧೧ ಕ್ೂೇಟಿ

(ಅನುಬಂಧ ೩.೫)

ಅಪಯಾಿಪು ಪೂರಕ ಅವಕಾಶಗಳು (೧೪
ಅನುದಾನಗಳು, ೧೭ ಉದ್ದೇಶ ಶೇರ್ಷಿಕ್ಗಳು)

ಮೂಲ ಅವಕಾಶ
₹೮,೯೨೦.೩೩ ಕ್ೂೇಟಿ

ವ್ಚ್ಚ ₹೧೭,೩೯೯.೩೪ ಕ್ೂೇಟಿ

ಪೂರಕ ಅವಕಾಶ (>₹೨ ಕ್ೂೇಟಿ
ಪರಕರಣಗಳು) ₹೫೩೯೮.೬೯

ಕ್ೂೇಟಿ

ಅಧಿಕ ವ್ಚ್ಚ (>₹ ೧ ಕ್ೂೇಟಿ
ಪರಕರಣಗಳು) ₹೩,೦೮೨.೩೨
ಕ್ೂೇಟಿ (ಅನುಬಂಧ ೩.೬)
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(vi) ಸರಕ್ನ ಮತ್ನತ ಸೆೋವಗೆಳ ಸಂಗರಹಣೆಯನನು ಮನಂದ ಡನವುದನ ಆಯವಾಯ/ಪ ರಕ್ ಅವರ್ಯಶಗಳ 
ಬಳರ್ಯೆ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬೋರನತ್ತದೆ. 

ಈ ರ್ಲೆವು ಬದಲಯವಣೆಗಳು ಇಲಯಖೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನನು ಮೋರಿವೆ. ಈ ಬದಲಯವಣೆಗಳು ಪ ರಕ್ 
ಅಂದಯಜ್ನಗಳು ಅಗತ್ಾ ಮೋರಿದ ಅಪಯಯಾಪತವಯಗಲನ ರ್ಯರಣವಯಗನತ್ತವೆ. ಪರಧ್ಯನ ರ್ಯಯಾದಶಾಗಳು/ 
ರ್ಯಯಾದಶಾಗಳು ಮತ್ನತ ಇಲಯಖಯ ಮನಖ್ಾಸಥರಿಗೆ ವಿವರವಯದ ಸ ಚನಗೆಳನನು (ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೧) 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
3.7.2.5 ನಿಧಿಗಳ ಪ್ತನವಿಾನಿಯೀಗ 
ಅನನದಯನ ಅಥವಯ ವಿನಿಯೋಗವನನು ರ್ಯಯಾರ್ಯರಿ ಪರಧ್ಯನ/ಉಪ-ಪರಧ್ಯನ/ವಿವರವಯದ ಶೋರ್ಷಾರ್/ೆಉದೆದೋಶ 
ಶೋರ್ಷಾರ್ೆ ಮ ಲಕ್ ವಿತ್ರಿಸಲಯಗನತ್ತದೆ. ಸಕ್ಷಮ ರ್ಯಯಾನಿವಯಾಹಕ್ ಪಯರಧಿರ್ಯರವು ಅಂತ್ಹ ಅನನದಯನ ಅಥವಯ 
ವಿನಿಯೋಗವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಕ್ ವರ್ಾದ ಮನರ್ಯತಯದ ಮದಲನ ಅನನದಯನ ಅಥವಯ 
ವಿನಿಯೋಗದೆ ಳಗೆ ವಿನಿಯೋಗದ ಪಯರಥಮಕ್ ಘಟಕ್ಗಳ ನಡನವ ೆ ನಿಧಿಯ ಪನನರ್ಚವಿನಿಯೋಗ 
ಅನನಮೋದಿಸಬಹನದನ. ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಎಂದರ,ೆ ಒಂದನ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿರ್ಯರಿಯನ ಅನನದಯನ/ 
ವಿನಿಯೋಗದ ಒಂದನ ಘಟಕ್ದಲಿಿನ ಉಳತಯಯದ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚವನನು ಮತೆ ತಂದನ ಘಟಕ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಅದೆೋ ಅನನದಯನದ ಪನರಸೃತ್ ಅಥವಯ ಪರಭೃತ್ ಮಯಡಿದ ವಿನಿಯೋಗದೆ ಳಗೆ ಬಳಸನವುದನ. ಹಣದ 
ಅವರ್ಯಶವನನು ವಗಯಾಯಸನವ ಘಟಕ್ದಲಿಿ ವಿನಿಯೋಗವನನು ಪ ಣಾವಯಗಿ ಬಳಸಲಯಗನವುದಿಲಿ ಅಥವಯ 
ವಿನಿಯೋಗದ ಘಟಕ್ದಲಿಿ ಅದನ ಮನಂದೆ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳಯನತ್ತದೆ ಎಂದನ ತ್ತಳದಯಗ ಅಥವಯ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದಯಗ ಮಯತ್ರ ನಿಧಿಯ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗವನನು ಮಯಡಬೆೋಕ್ನ 
೨೦೧೯-೨೦ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಯದ `೫,೫೧೯.೫೬ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ೪೨೦ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಆದೆೋಶಗಳಗೆ ಪರತ್ತಯಯಗಿ 
೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ₹೫,೫೩೧.೦೫ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ಮತ್ತರ್ಕೆ ೪೬೪ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಆದೆೋಶಗಳನನು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಆದೆೋಶಗಳ/ಪರಕ್ರಣಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯನ ಈ ರ್ಳೆಗಿನವುಗಳನನು ಪರಕ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 
(ಎ) ನಿಧಿಗಳ ಅನಗತ್ಯ/ಹೆಚ್ನಚದ/ಅಪ್ಯನಾಪ್ು ಪ್ತನವಿಾನಿಯೀಗ 
೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನಿಧಿಯ ಪನನರ್ಚವಿನಿಯೋಗದ ಪರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ, ರ್ಳೆಗ ೆವಿವರಿಸಿದಂತೆ 
ಹಣದ ಅನಗತ್ಾ/ಹೆಚಯಚದ/ಅಪಯಯಾಪತ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಪರಕ್ರಣಗಳು (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೭) ಇರನವುದನನು 
ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
• ಆರನ ಅನನದಯನಗಳ ಅಡಿಯ ೧೫ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗದ ಮ ಲಕ್ (` ಮ ರನ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಿಂತ್ 
ಹೆಚಿಚನ ಮತ್ತದ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಮ ಲಕ್ ಒದಗಿಸಿದ ₹೧೬೧.೩೬ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳು ಅಂತ್ತಮವಯಗಿ `೪೩೬.೧೯ 
ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಬಳರ್ ೆಮಯಡದ ಅವರ್ಯಶವಯಗಿ ಉಳದನ (` ಮ ರನ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) 
ಪನನವಿಾನಿಯೋಗವು ಅನಗತ್ಾವಯಗಿತ್ನತ ಎಂಬನದನನು ಸಯಬೋತ್ನಗೆ ಳಸಿದೆ. 

• ಎಂಟನ ಅನನದಯನಗಳ ೧೯ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ ಒದಗಿಸಿದ `೬೫೩.೨೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟಯ ಹೆಚನಚವರಿ ನಿಧಿಗಳು          
(` ಮ ರನ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಅಗತ್ಾಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚಯಚದ ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ `೧೮೮.೨೭ ರ್ ೆೋಟ್ಟ 
ವೆಚಚವಯಗದ ಅವರ್ಯಶದಲಿಿ (` ಮ ರನ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಪಯಯಾವಸಯನವಯಯತ್ನ. 

• ಒಂಬತ್ನತ ಅನನದಯನದ ಅಡಿಯ ೧೫ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ, ಪನನವಿಾನಿಯೋಗದ ಮ ಲಕ್ ಒದಗಿಸಲಯದ 
`೧೩೬.೯೬ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ಹೆಚನಚವರಿ ನಿಧಿಗಳು (`  ಒಂದನ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) ಸಯಕ್ರ್ಷಿಲಿವಯಗಿದನದ 
₹ ೧೬೪.೧೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚದಲಿಿ (` ಒಂದನ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಪರಕ್ರಣಗಳು) 
ಫಲಿತ್ವಯಯತ್ನ. 
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• ಎರಡನ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ, ಎರಡನ ಅನನದಯನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗದ ಮ ಲಕ್ ಮಯಡಿದದ 
`೬೧.೦೨ ರ್ ೆೋಟ್ಟಯನನು ವಿನಯರ್ಯರಣ ಹಿಂತೆಗದೆನರೆ್ ಳುಲಯಗಿದೆ, ಮ ಲ ಅವರ್ಯಶವೆೋ ಸಯಕ್ರ್ಷಿಲಿವಯಗಿದನದ 
`೫೨೦.೦೩ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚರೆ್ಕ ರ್ಯರಣವಯಯತ್ನ. 

ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧) ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯಶಗಳ ಬಳರ್ಯೆನನು ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ 
ಮಯಡನವುದನ ಮತ್ನತ ಸ ಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನನು ರ್ೈೆಗ ೆಳುವುದನ ಇಲಯಖೆಗಳ ಅನನದಯನ ನಿಯಂತ್ರಣಯಧಿರ್ಯರಿಗಳ 
ಪಯರಥಮಕ್ ಜ್ವಯಬಯದರಿಯಯಗಿದ ೆಎಂದನ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಪರಧ್ಯನ ರ್ಯಯಾದಶಾಗಳು/ ರ್ಯಯಾದಶಾಗಳು ಮತ್ನತ 
ಇಲಯಖಯ ಮನಖ್ಾಸಥರಿಗ ೆವಿವರವಯದ ಸ ಚನಗೆಳನನು (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮) ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ಹೆೋಳದ.ೆ 
ಅನಗತ್ಾ/ಅತ್ತಯಯದ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗವನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಎಲಯಿ ಇಲಯಖೆಗಳ ಮನಖ್ಾಸಥರನ, ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಇಲಯಖೆಯನ ನಿೋಡಿದ ಸ ಚನಗೆಳನನು ಅನನಸರಿಸನತಯತರೆಯೆೋ ಎಂದನ ಮೋಲಿವಚಯರಣೆ ಮಯಡಬೆೋಕ್ನ. 
(ಬಿ) ದೆ ೀಷ್ಪ್ ರತ್ ಪ್ತನವಿಾನಿಯೀಗ 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನನಚಛೆೋದ ೩೦೯, ೩೧೨ ಮತ್ನತ ೩೧೫(ಎ) ಅನವಯ ಶಯಸರ್ಯಂಗವು 
ಅನನಮೋದನೆ ಮಯಡಿದ ಒಂದನ ಅನನದಯನದಿಂದ ಮತೆ ತಂದನ ಅನನದಯನರ್ಕೆ, ಪನರಸೃತ್ ಬಯಬನತಗಳಂದ 
ಪರಭೃತ್ ಬಯಬನತಗಳಗ,ೆ ಬಂಡವಯಳ ಶೋರ್ಷಾರ್ಯೆಂದ ರಯಜ್ಸವ ಶೋರ್ಷಾರ್ೆ ಹಯಗ  ವಿಪಯಾಯವಯಗಿ, 
ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಯನ ಸವಯಂ ಸಮತೆ ೋಲಿತ್ವಯಗಿಲಿದಿದದರೆ ಮತ್ನತ ನಿಗದಿತ್ ನಮ ನೆಯಲಿಿಲಿದಿದದರ ೆ
(ನಮ ನೆ ೨೨ಎ) ಪನನವಿಾನಿಯೋಗರ್ಕೆ ಅವರ್ಯಶವಿರನವುದಿಲಿ. ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯಶಗಳಲಿಿನ 
ವಾತಯಾಸ ನಮ ನೆ ೨೨ಎ  ಸಮತೆ ೋಲಿತ್ವಯಗಿಲಿವಯದನದನ, ಆಯವಾಯ ರ್ ೆರತ ೆಇತಯಾದಿಗಳ ರ್ಯರಣದಿಂದ 
₹೭.೪೧ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಒಳಗ ೆಂಡ ೪೩ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಆದೆೋಶಗಳನನು ಪರಧ್ಯನ ಮಹಯಲೆೋಖಯಪಯಲರನ 
(ಲೆ ಮತ್ನತ ಹ) ಒಪಿಪರ್ ೆಂಡಿಲಿ (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೮) 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧) ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಮಯಡ ಾಲ್ ಅನನು ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ ಳುುವ 
ಮ ಲಕ್ ಈಗಯಗಲೆೋ ಪರಿಹಯರ ಕ್ರಮಗಳನನು ತೆಗದೆನರ್ ೆಳುಲಯಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಆದೆೋಶಗಳನನು 
ನಿೋಡನವ ಮದಲನ ಸರಿಯಯದ ಪರಿಶೋಲನೆಗಳನನು ನಡೆಸಲನ ಮತ್ನತ ಯಯವುದೆೋ ದೆ ೋರ್ವಿಲಿವೆಂದನ ಖ್ಚಿತ್ 
ಪಡಿಸಿರೆ್ ಳುಲನ ಎಲಯಿ ಇಲಯಖೆಗಳಗ ೆ(ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೧) ಸ ಚನೆ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದನ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. 
3.7.2.6 ಹಾಂಚಿಕೆಯ ಅವ್ಕನಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯನರ್ ಉಳಿತನಯ/ಅಧಯಪ್ಾಣೆಗಳು/ಬಳಕೆ ಮನಡದ ಉಳಿಕೆಗಳು 
(ಎ) ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ ಭನರ ಉಳಿಕ ೆ ( `೧೦೦ ಕೆ ೀಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ರೆಾಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಉಳಿಕ)ೆ ಹೆ ಾಂದರತವ್ 

ಅನತದನನಗಳು 
೨೩ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯ ೩೨ (ಪರತ್ತಯಂದ  ₹೧೦೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ಮತ್ನತ ಅದಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚಿಚನ 
ಮತ್ತದ) ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿ ಿಒಟನಿ ₹೨೨,೨೧೧.೬೫ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಮತ್ತದ ಅವರ್ಯಶವು ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳದಿದೆ. 
ಅನತಬಾಂಧ ೩.೯ರಲಿಿ ಸ ಚಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ್, ಒಳಯಡಳತ್ ಮತ್ನತ ಸಯರಿಗೆ, ಗಯರಮೋಣಯಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ನತ 
ಪಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್, ಸಮಯಜ್ ಕ್ಲಯಾಣ, ಶಕ್ಷಣ, ನಗರಯಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ನತ ಜ್ಲಸಂಪನ ೂಲ ಕ್ಷೋೆತ್ರಗಳಲಿಿ `೧,೦೦೦ 
ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳಗ  ಹೆಚನಚ ಮತ್ತದ ಅವರ್ಯಶ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳದಿದ.ೆ 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯ ನಿಯಮ ೨೬೪ರ ಪರರ್ಯರ, ನಿಯಂತ್ರಣಯಧಿರ್ಯರಿಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲಯಿ 
ಉಳರೆ್ಗಳನನು ಸಂಪ ಣಾ ವಿವಿರ ಮತ್ನತ ರ್ಯರಣಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಉಳತಯಯ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಇಲಯಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಯಡಬೆೋಕ್ನ. ಆದಯಗ ಾ ಇಲಯಖೆಗಳು ರ್ಯರಣಗಳನನು ಸ ಕ್ತವಯಗಿ ವಿವರಿಸಿಲಿ ಅಥವಯ 
ಒದಗಿಸಿಲಿ ಎಂಬನದನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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(ಬಿ) ಉಳಿಕೆಗಳ ಅಧಯಪ್ಾಣ ೆ
ಸಯಮಯನಾ ಹಣರ್ಯಸನ ನಿಯಮಗಳು ೨೦೧೭, ನಿಯಮ ೬೬(೧)ರ ಅನವಯ ಇಲಯಖೆಗಳು ತ್ಮೂ 
ನಿಯಂತ್ರಣದಲಿಿರನವ ಅನನದಯನ/ ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಿ ಗಮನಿಸಲಯದ ಎಲಯಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ವೆಚಚ ಮಯಡಲಯಗದ 
ಅವರ್ಯಶಗಳನನು ನಿಗದಿತ್ ದಿನಯಂಕ್ದ ೆಳಗೆ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಗ ೆಒಪಿಪಸಬೋೆರ್ಯಗನತ್ತದೆ. ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ಒಟನಿ 
ಆಯವಾಯದ ಅವರ್ಯಶದ ೮.೪೯ ಪರತ್ತಶತ್ದರ್ನಿ (`೨೨,೫೨೬.೨೪ ರ್ ೆೋಟ್ಟ) ವೆಚಚ ಮಯಡಲಯಗಿಲಿ. ಒಟನಿ 
ಉಳತಯಯದಲಿಿ ಅಧಾಪಿಾಸಿದ ಮತ್ತವು `೪,೪೪೩.೧೮ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳಯಗಿದೆ (ಶೆೋಕ್ಡ ೨೦). 
೧೮ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ವೆಚಚವೋೆ ಮಯಡದಿರನವ ಇಡಿೋ ಅವರ್ಯಶದ, ಒಟನಿ `೫,೧೬೮.೦೯ 
ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳು ಅಧಾಪಾಣೆ ಆಗಿಲಿ (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧೦). ಇದಲಿದ,ೆ ೨೬ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳ ೩೭ 
ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ, ರ್ೋೆವಲ ಭಯಗಶಃ ಅಧಾಪಾಣೆ ಆಗಿದನದ (`೪,೪೪೩.೧೮ ರ್ ೆೋಟ್ಟ) ಮತ್ನತ ವೆಚಚ ಮಯಡದ ಒಟನಿ 
ಅವರ್ಯಶದ (`೧೭,೭೭೩.೧೧ ರ್ ೆೋಟ್ಟ) ಸನಮಯರನ ೭೫ ಪರತ್ತಶತ್ವು (`೧೩,೩೪೧.೫೮ ರ್ ೆೋಟ್ಟ) ಅಧಾಪಾಣೆ ಆಗಿಲಿ 
(ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧೧). 
೨೩ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦೦ರರ್ಿನನು ಒಳಗೆ ಂಡ ಗಣನಯಹಾ ಅಧಾಪಾಣೆಗಳು (ಶೆೋಕ್ಡ ೫೦ ಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚನಚ) 
`೧,೬೭೯.೨೪ರರ್ಷಿವ ೆ(ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧೨). ಅಲಿದೆ, ೧೭ ಅನನದಯನಗಳಲಿಿ ₹ ಐದನ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಮತ್ತವು 
ಅಧಾಪಾಣೆ ಆಗಿದದರೆ, ಅಸಮಪಾಕ್ ಹಣರ್ಯಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನನು ಸ ಚಿಸನವ ಆರ್ಥಾಕ್ ವರ್ಾದ ರ್ ೆನೆಯ 

ಎರಡನ ರ್ಲೆಸದ ದಿನಗಳಲಿಿ ₹೩,೯೬೧.೯೪ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳನನು (ಒಟನಿ ಅಧಾಪಾಣೆಯ ಶೆೋಕ್ಡ ೮೯) ಅಧಾಪಾಣೆ 
ಮಯಡಲಯಗಿದೆ (ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧೩) 
3.7.2.7 ೨೦೨0-೨೧ರಲ್ಲಿ ಅವ್ಕನಶಕ್ರೆಾಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ವೆಚ್ಚ 
೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ ಅನನದಯನ ಸಂಖಾೆ ೧೪ - ಕ್ಂದಯಯ ಆದಯಯ ಮತ್ನತ ೨೪ - ಇಂಧನದ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಅವರ್ಯಶನನು ಮೋರಿದ ₹೪೧೫.೯೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ವೆಚಚವನನು ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣಗೆ ಳಸಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ. ಅದರ ವಿವರಗಳನನು 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೯ರಲಿ ಿನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.9: ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ ಸಕರಮೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರತವ್ ಅವ್ಕನಶಕ್ರೆಾಂತ್ಲ್  ಹೆಚ್ನಚದ ವೆಚ್ಚ 
(ಮತ್ು  ರ ಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕರಮ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಅನತದನನ ಅವ್ಕನಶ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕ 
1 14- ರಯಜ್ಸವ 

ರಯಜ್ಸವ ಪನರಸೃತ್ 
 

1,30,72,40,24,000 

 

1,34,26,99,73,004 

 

3,54,59,49,004 

2 14 – ರಯಜ್ಸವ 
ಬಂಡವಯಳ ಪರಭೃತ್ 

 

5,00,00,000 

 

53,00,88,483 

 

48,00,88,483 

3 24 – ಇಂಧನ 
ರಯಜ್ಸವ ಪನರಸೃತ್ 

 

1,42,82,28,00,000 

 

1,42,95,57,91,400 

 

13,29,91,400 

ಒಟತಟ 2,73,59,68,24,000 2,77,75,58,52,887 4,15,90,28,887 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

3.7.2.8 ಹೆಚ್ತಚವ್ರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಕರಮೀಕಣ 
ಭಯರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨೦೪ನೆೋ ವಿಧಿಯ ಪರರ್ಯರ, ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗವು ರ್ಯನ ನಿನ ಮ ಲಕ್ ಮಯಡಿದ 
ವಿನಿಯೋಗದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹೆ ರತ್ನಪಡಿಸಿ ಯಯವುದೆೋ ಹಣವನನು ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ ಪಡೆಯಲಯಗನವುದಿಲಿ. 
ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨೦೫ನೋೆ ಅನನಚಛೆೋದವು ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದಿಂದ ಕ್ರಮಬದಧಗೆ ಳಸಿದ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗದ 
ಅವರ್ಯಶವನನು ಮೋರಿದ ವೆಚಚವನನು ಸರ್ಯಾರವು ರಯಜ್ಾ ಶಯಸರ್ಯಂಗದಿಂದ ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣಗೆ ಳಸಿರೆ್ ಳುಬೆೋಕ್ನ 
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ಎಂದನ ವಿಧಿಸನತ್ತದೆ. ಈ ಅನನಚಛೆೋದ ಅಡಿ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚವನನು ಕ್ರಮಬದಧಗೆ ಳಸಲನ ಯಯವುದೆೋ 
ರ್ಯಲಮತ್ತಯನನು ಸ ಚಿಸಲಯಗಿಲಿವಯದರ , ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚದ ಕ್ರಮಬದಧಗೆ ಳಸನವಿರೆ್ಯನ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ 
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತ್ತಯನ ಚಚೆಾಯನನು ಪ ಣಾಗೆ ಳಸಿದ ನಂತ್ರ ಮಯಡಲಯಗನತ್ತದೆ. 
ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧೪ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ೨೦೧೨-೧೩ ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ ರವರೆಗಿನ ವರ್ಾಗಳಲಿಿ ಅವರ್ಯಶಕ್ರಕಂತ್ 
ಹೆಚಯಚದ ಒಟನಿ ಮತ್ತವು ₹೨೪೦೯.೫೩ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳರ್ಷಿದೆ. ೨೦೧೮-೧೯ ಮತ್ನತ ೨೦೧೯-೨೦ನೆೋ ಸಯಲಿಗ ೆಅನನದಯನ/ 
ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚವಿಲಿದಿರನವುದನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ತ್ನು ಉತ್ತರದಲಿಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧) ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತ್ತಯ ಶಫ್ಯರಸಿನ 
ನಂತ್ರ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚವನನು ಕ್ರಮಬದಧಗೆ ಳಸಲನ ಕ್ರಮ ತೆಗದೆನರೆ್ ಳುಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ತ್ತಳಸಿದ.ೆ 
3.7.3  ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಲೆಕೆಪ್ತ್ರ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಪ್ರಣನಮಕನರತ್ವದ ಕತರತ್ತ ವನಯಖ್ನಯನಗಳು 
3.7.3.1 ಆಯವ್ಯಯ ವ್ಯತನಯಸಗಳಿಗೆ ವಿವ್ರಣೆ ನಿೀಡದರತವ್ುದತ/ಅಪ್ ಣಾ ವಿವ್ರಣೆ ನಿೀಡಿರತವ್ುದತ. 
ಅನನಮೋದಿತ್ ಆಯವಾರ್ಕೆ ಪರತ್ತಯಯಗಿ ವೆಚಚವನನು ತೆ ೋರಿಸನವುದರೆ ಂದಿಗೆ, ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳು 
ಆಯವಾಯದಲಿಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅವರ್ಯಶದಿಂದ ವೆಚಚವು ಗಮನಯಹಾವಯಗಿ ವಾತಯಾಸಗ ೆಳುುವ ಸಂದಭಾಗಳಗೆ 
ವಿವರಣೆಯನನು ಸಹ ನಿೋಡನತ್ತವೆ. 
ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿ ವಿವರವಯದ ವಯಾಖಯಾನಗಳನನು ಸೆೋರಿಸಲನ ಅನನಸರಿಸಿದ ಮತ್ತಗಳು ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ 
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತ್ತಯನ ಅನನಮೋದಿಸಿದ ಮತ್ತಗಳ ಪರರ್ಯರವಯಗಿರನತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ೧೯೮೩-೮೪ರ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ವರ್ಾದಿಂದ ಜಯರಿಗೆ ಬಂದಿದ.ೆ 
ವಯಾಖಯಾನಗಳಗಯಗಿ ಉಪ-ಶೋರ್ಷಾರ್ಗೆಳ ಆಯೆಕ ಮತ್ನತ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳಲಿಿನ ವಿವರವಯದ 
ವಯಾಖಯಾನಗಳಗಯಗಿ ಇರನವ ಸ ತ್ರಗಳನನು ರ್ಳೆಗ ೆನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
ಉಳರ್ೆಗಳು  ಒಟ್ಯಿರೆ ಉಳರ್ೆ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗದ ಶೆೋಕ್ಡ ಎರಡಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚಯಚಗಿದದರೆ ಮತ್ನತ 

ಉಪಶೋರ್ಷಾರ್ೆಯಡಿ ಉಳರ್ೆಯನ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦ಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚಯಚಗಿದದರೆ ವಯಾಖಯಾನಿಸಲಯಗನತ್ತದೆ 
ಹೆಚಚಳ ಒಟ್ಯಿರೆ ಹೆಚಯಚದ ವೆಚಚವು ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗದ ಶೆೋಕ್ಡ ೧೦ಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚಯಚಗಿದದರೆ ಮತ್ನತ ಹೆಚಚಳವು 

ಉಪಶೋರ್ಷಾರ್ೆಯಡಿ ₹ ಎರಡನ ಲಕ್ಷಕ್ರಂತ್ ಹೆಚಿಚದದರೆ ವಯಾಖಯಾನಿಸಲಯಗನತ್ತದೆ. 
ಆಕ್ರ: ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

೨೦೨೦-೨೧ರ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಿ, ಆಯವಾಯ ಹಂಚಿರೆ್ಯನನು ಹೆ ೋಲಿಸಿದರೆ 
ವೆಚಚದಲಿಿನ ವಾತಯಾಸಗಳಗೆ (ಸನಮಯರನ ೮೦ ಪರತ್ತಶತ್ದರ್ನಿ ಉಳತಯಯಗಳಗೆ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿರ್ಯರಿಗಳು 
ವಿವರಣೆ/ನಿದಿಾರ್ಿ ರ್ಯರಣಗಳನನು ಒದಗಿಸದಿರನವುದನ ಗಮನರ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ೨೯ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಿ, 
೨೮ ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗಗಳಲಿಿ ₹೧೭,೬೨೯.೬೨ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ಮತ್ತದ ವಾತಯಾಸರೆ್ಕ ನಿದಿಾರ್ಿ ರ್ಯರಣಗಳನನು ಸರ್ಯಾರಿ 
ಇಲಯಖೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಯಧಿರ್ಯರಿಗಳು ಒದಗಿಸಿಲಿ. ಅನನದಯನವಯರನ ವಿವರಗಳನನು ಅನತಬಾಂಧ ೩.೧೫ರಲಿಿ 
ತೆ ೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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3.7.3.2 ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 
೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಬೆ ಕ್ಕಸದ ಮಯಸಿಕ್ ಸಿವೋಕ್ೃತ್ತ ಮತ್ನತ ವಿತ್ರಣೆಗಳನನು ನಕ್ಷೆ 3.3ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ನಕ್ಷೆ 3.3: ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸಿಕ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿತ್ರಣೆಗಳು 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 

ಆಕ್ರ: ಮಯಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ಚ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೧ರಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು ₹೨,೪೧,೫೫೯.೪೫ ರ್ ೆೋಟ್ಟ (ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಸಯಲದ ವೆಚಚ ಸೋೆರಿದಂತೆ) 
ಒಟನಿ ವೆಚಚದ ೨೪ ಪರತ್ತಶತ್ವನನು ಒಳಗೆ ಂಡಿರನವ ₹೫೮,೯೬೪.೦೫ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ವೆಚಚವನನು ಮಯಡಿದ ೆ ಎಂದನ 
ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೧ರಲಿಿ ಮಯತ್ರ ಒಟನಿ ವೆಚಚದ ಶೋೆಕ್ಡಯ ೫೦ಕ್ರಕಂತ್ ಹೆಚನಚ ಖ್ಚನಾ ಮಯಡಿದ ಪರಮನಖ್ 

ಪರಕ್ರಣಗಳನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೧೦ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.10: ೨೦೨೧ರ ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮನಣ 

(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಲೆಕೆಶಿೀಷಿಾಕ/ೆವಿವ್ರಣೆ ಮದಲ್ರ್ೆೀ
ತೆೈಮನಸಿಕ 

ಎರಡರ್ೆೀ 
ತೆೈಮನಸಿಕ 

ಮ ರರ್ೆೀ  
ತೆೈಮನಸಿಕ 

ಅಾಂತಿಮ 

ತೆೈಮನಸಿಕ ಒಟತಟ ವೆಚ್ಚ ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ 
ವೆಚ್ಚ 

ಒಟತಟ ವೆಚ್ಚಕೆೆ 
ಮನರ್ಚಾ ವೆಚ್ಚದ 
ಶೆೀಕಡನವನರತ 

4055-ಪೆ ೀಲ್ಲೀಸಚ ಮೀಲೆ ಬಾಂಡವನಳ ವೆಚ್ಚ 0.00 1.66 59.25 304.85 365.76 245.72 67 

4401-ಬೆಳ ೆಸಾಂಗೆ ೀಪ್ರ್ೆ ಮೀಲೆ ಬಾಂಡವನಳ 
ವೆಚ್ಚ 

0.00 205.27 252.13 871.42 1,328.82 668.45 50 

4702-ಮಣತು ಮತ್ತು ನಿೀರನ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮೀಲೆ ಬಾಂಡವನಳ ವೆಚ್ಚ  

47.07 373.71 526.77 1,525.35 2,472.90 1,361.95 55 

4801-ವಿದತಯತಚ ಯೀಜರ್ೆಗಳ ಮೀಲೆ 
ಬಾಂಡವನಳ ವೆಚ್ಚ  

0.00 164.50 0.00 485.62 650.12 321.52 50 
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ಲೆಕೆಶಿೀಷಿಾಕ/ೆವಿವ್ರಣೆ ಮದಲ್ರ್ೆೀ
ತೆೈಮನಸಿಕ 

ಎರಡರ್ೆೀ 
ತೆೈಮನಸಿಕ 

ಮ ರರ್ೆೀ  
ತೆೈಮನಸಿಕ 

ಅಾಂತಿಮ 

ತೆೈಮನಸಿಕ ಒಟತಟ ವೆಚ್ಚ ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ 
ವೆಚ್ಚ 

ಒಟತಟ ವೆಚ್ಚಕೆೆ 
ಮನರ್ಚಾ ವೆಚ್ಚದ 
ಶೆೀಕಡನವನರತ 

4851- ಗನರಮ ಮತ್ತು ಸಣು ಕೆೈಗನರಕೆಗಳ 
ಮೀಲೆ ಬಾಂಡವನಳ ವೆಚ್ಚ 

0.00 26.98 35.75 202.92 265.63 163.52 62 

6860-ಗನರಹಕ ಕೆೈಗನರಕೆಗಳ ಸನಲ್ಗಳು 26.08 34.83 3.19 152.01 216.11 150.65 70 

ಆಕ್ರ: ಮಯಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ಚ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಮೋಲಿನ ರ್ ೆೋರ್ಿಕ್ದಲಿಿ ನೆ ೋಡಿದಂತೆ, ವಷ್ಯಾಂತ್ಾದಲಿಿ ಸರ್ಯಾರವು ಗಣನಿೋಯ ಪರಮಯಣದ ವೆಚಚವನನು   
ಮಯಡಿದನದ, ಇದನ ವೆಚಚದ ಮೋಲೆ ಅಸಮಪಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ನತ ಅಪಯಯಾಪತ ಆಯವಾಯ 

ನಿವಾಹಣೆಯನನು ಸ ಚಿಸನತ್ತದೆ.  
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧) ವರ್ಾದ ಮಯಚಿಾ ತ್ತಂಗಳನಲಿಿ ಖ್ಚಿಾನ ಒತ್ತದವನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ 
ಪರಯತ್ುಗಳನನು ಮಯಡಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ಹೆೋಳದ.ೆ 

3.8. ಆಯದ ಅನತದನನಗಳ ಪ್ರಶಿೀಲ್ರ್ೆಯ ಫಲ್ಲತನಾಂಶ 
೨೦೧೮-೧೯ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರವರಗೆ ೆ ಮ ರನ ವರ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಎರಡನ ಆಯದ ಅನನದಯನಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೆಚಚದ ಮೋಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣರ್ಯಕಗಿ ಅನನಸರಿಸಲಯದ ಆಯವಾಯ ರ್ಯಯಾವಿಧ್ಯನಗಳ 
ಪರಿಶೋಲನೆ ಮತ್ನತ ವಿಧ್ಯನಗಳು ಈ ರ್ಳೆಗಿನವುಗಳನನು ತೆ ೋರಿಸಿವೆ. 
3.8.1 ಅನತದನನ ಸಾಂಖ್ೆಯ ೧೦ - ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಸಮೀಕ್ಷ ೆ
3.8.1.1 ಪೀಠಿಕೆ 
ಸಮಯಜ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆಯನ ಪರಿಶರ್ಿ ಜಯತ್ತ, ಪರಿಶರ್ಿ ಪಂಗಡ, ಇತ್ರ ಹಿಂದನಳದ ವಗಾಗಳ ಮತ್ನತ 
ಅಲಪಸಂಖಯಾತ್ರ ವಿಶೋೆರ್ವಯಗಿ ಅವರ ಸಯಮಯಜಿಕ್-ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತ್ನತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪರಗತ್ತಗಯಗಿ ವಿವಿಧ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮ 

ಮತ್ನತ ಯೋಜ್ನೆಗಳನನು ರ ಪಿಸನವ ಜ್ವಬಯದರಿ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಅನನದಯನ ಸಂಖಾೆ ೧೦- ಸಮಯಜ್ ಕ್ಲಯಾಣ ಈ 

ರ್ಳೆಗಿನ ಪರಧ್ಯನ ಶೋರ್ಷಾರ್ಗೆಳನನು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 
 ೨೨೨೫- ಪರಿಶರ್ಿ ಜಯತ್ತ, ಪರಿಶರ್ಿ ಪಂಗಡ, ಇತ್ರ ೆಹಿಂದನಳದ ವಗಾ ಮತ್ನತ ಅಲಪಸಂಖಯಾತ್ರ ಕ್ಲಯಾಣ 

 ೪೨೨೫-ಪರಿಶರ್ಿ ಜಯತ್ತ, ಪರಿಶರ್ಿ ಪಂಗಡ, ಇತ್ರ ೆಹಿಂದನಳದ ವಗಾಗಳ ಅಲಪಸಂಖಯಾತ್ರ ಕ್ಲಯಾಣದ ಮೋಲಿನ 
ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚ  

3.8.1.2 ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 
ಕ್ಳದೆ ಮ ರನ ವರ್ಾಗಳಲಿಿ (೨೦೧೮-೧೯ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧) ಮೋಲಿನ ಕ್ರರಯಯ ಪರಧ್ಯನ ಶೋರ್ಷಾರ್ೆ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯಶ, ವಯಸತವ ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ನತ ಉಳತಯಯದ ಒಟ್ಯಿರೆ ಸಿಥತ್ತವನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೧೧ರಲಿಿ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 
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ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.11 ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವರ್ಷ ವಿಭನಗ ಆಯವ್ಯಯ 

ಅವ್ಕನಶ 
ಒಟತಟ  ವೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮನಡದ ಅವ್ಕನಶ 

ಮತ್ತು ಶೆೀಕಡನವನರತ 
2018-19 ರಯಜ್ಸವ-ಮ ಲ 8,782.26 8,932.79 8,677.96 254.83 

(3) ಪ ರಕ್ 150.53 

ಬಂಡವಯಳ-ಮ ಲ  3,006.21 3,506.21 3,422.37 83.84 

(2) ಪ ರಕ್ 500.00 

2019-20 ರಯಜ್ಸವ-ಮ ಲ 8,454.51 8,335.99 7,384.92 1,151.07 

(14) ಪ ರಕ್ 81.48 

ಬಂಡವಯಳ-ಮ ಲ 2,876.39 3,033.98 2,783.45 250.53 

(8) ಪ ರಕ್ 157.59 

2020-21 ರಯಜ್ಸವ-ಮ ಲ 7,470.02 7,833.09 6,364.02 1,469.07 

(19) ಪ ರಕ್ 363.07 

ಬಂಡವಯಳ-ಮ ಲ 1,974.28 1,974.28 1,163.80 810.48 

(41) ಪ ರಕ್ 0.00 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಮೋಲಿನ ರ್ ೆೋರ್ಿಕ್ದಿಂದ ನೆ ೋಡಿದಂತೆ, ರಯಜ್ಸವ ವಿಭಯಗದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬಳರ್ಯೆಯಗದ ಅವರ್ಯಶವು ಶೆೋಕ್ಡ ೩ 
ಮತ್ನತ ೧೯ರ ನಡನವ ೆಮತ್ನತ ಬಂಡವಯಳ ವಿಭಯಗದ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಇದನ ಶೆೋಕ್ಡ ೨ ಮತ್ನತ ೪೧ ನಡನವೆ ಇದ.ೆ 
3.8.1.3 ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಉಳಿತನಯಗಳು ಅಧಯಪ್ಾಣೆ ಮನಡದರತವ್ುದತ/ಭನಗಶಃ ಅಧಯಪ್ಾಣೆ ಆರ್ರತವ್ುದತ. 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿ ೧೯೭೫ರ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೨೬೪ರ ಅನವಯ, ಉಳತಯಯವನನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದಯಗ ವೆಚಚ 
ಮಯಡನವ ಇಲಯಖೆಗಳು ಅನನದಯನ/ವಿನಿಯೋಗ ಅಥವಯ ಅದರ ಭಯಗವನನು ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖಗೆೆ ಅಧಾಪಾಣೆ 
ಮಯಡಬೆೋರ್ಯಗನತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ಇತ್ರ ಅಗತ್ಾವಿರನವ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ 
ಉಳತಯಯದ ಮತ್ತವನನು ಸಮಥಾವಯಗಿ ಮರನಹಂಚಿರೆ್ ಮಯಡಲನ ಅನನವು ಮಯಡಿರ್ ೆಡಲನ, ಹಣರ್ಯಸಿನ 
ವರ್ಾದ ಅಂತ್ಾರ್ಕೆ ರ್ಯಯದ ೆಉಳರೆ್ಯನನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅಧಾಪಾಣೆ ಮಯಡಬೆೋಕ್ನ. ೨೦೧೮-೧೯ರಿಂದ 
೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಒಟನಿ `೪,೦೧೯.೮೨ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ಉಳರೆ್ಯಲಿಿ, `೬೧.೭೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ರಯಜ್ಸವದ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ಅಧಾಪಾಣೆ ಆಗಿದ ೆಮತ್ನತ ಬಂಡವಯಳ ವಿಭಯಗದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ ಮತ್ತವು ಅಧಾಪಾಣೆ ಆಗಿಲಿ. 
ಉಳದ ಉಳತಯಯ `೩,೯೫೮.೧೨ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳು (ಶೋೆಕ್ಡ ೯೮) ಅಧಾಪಾಣೆ ಆಗಿಲಿ. ವಿವರಗಳನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 
೩.೧೨ರಲಿಿ ತೆ ೋರಿಸಲಯಗಿದ ೆ

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.12: ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಉಳಿತನಯಗಳು ಅಧಯಪ್ಾಣ ೆಆಗದರತವ್ುದತ/ಭನಗಶಃ ಆರ್ರತವ್ುದತ. 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವ್ಷ್ಾ 
ರನಜಸವ ಬಾಂಡವನಳ 

ಉಳಿತನಯಗಳು ಅಧಯಪಾಸಿದ 
ಮತ್ು 

ಅಧಯಪ್ಾಣೆ 
ಮನಡದ ಮತ್ು ಉಳಿತನಯಗಳು ಅಧಯಪಾಸಿದ 

ಮತ್ು 
ಅಧಯಪ್ಾಣೆ 

ಮನಡದ ಮತ್ು 
2018-19 254.83 0.00 254.83 83.84 0.00 83.84 

2019-20 1,151.07 1.06 1,150.01 250.53 0.00 250.53 

2020-21 1,469.07 60.64 1,408.43 810.48 0.00 810.48 

ಒಟತಟ 2,874.97 61.70 2,813.27 1,144.85 0.00 1,144.85 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 
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3.8.1.4 ಸತ್ತ್ ಉಳಿತನಯಗಳು 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿ ಪಯಾರಯ ೧೧೦ರ ಪರರ್ಯರ ಹಿಂದಿನ ರ್ಯಯಾನಿವಾಹಣೆ, ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
ರಚನೆ/ ಅನನಷ್ಯಾನದ ಹಂತ್, ಯೋಜ್ನೆಯನನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅನನಷ್ಯಾನಗೆ ಳಸನವ ಅನನಷ್ಯಾನ 
ಏಜನೆಿಿಗಳ ಸಯಂಸಿಥಕ್ ಸಯಮಥಾಾ, ವೆಚಚ ಮಯಡನವ ಏಜನೆಿಿಗಳು ವೆಚಚ ಮಯಡಲನ ಇರನವ ರ್ ೆರತಗೆಳು ಮತ್ನತ 
ಬಹನ ಮನಖ್ಾವಯಗಿ ನಂತ್ರದ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಲಭಾವಿರನವ ನಿಧಿಯ ಅಧಾಪಾಣೆಯನನು ಕ್ಡಿಮ ಮಯಡನವ 
ದೃರ್ಷಿಯಂದ, ಸರ್ಯಾರದ ಸಹಯಯದ ಪರಮಯಣವು ಸಿವೋಕ್ರಿಸನವವರ ಬಳ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ/ಲೆಕ್ಕರ್ಕೆ ಸಿಗದೆ 
ಇತಯಾದಿಗಳ ರ್ಯರಣಗಳನನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗದೆನರೆ್ ಳುಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. ೨೦೧೮-19ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ರಲಿಿ ಸತ್ತ್ 
ಉಳತಯಯಗಳನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೧೩ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೧೧೦ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನನು 
ಗಮನಿಸಲಯಗನತ್ತತಲಿ ಎಂಬನದನನು ಸ ಚಿಸನತ್ತದೆ.  

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.13: ಸತ್ತ್ ಉಳಿತನಯಗಳು 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಲೆಕೆಶಿೀಷಿಾಕೆ 2018-19 2019-20 2020-21 

1 2225-01-001-0-07  

ಕ್ನಯಾಟಕ್ ರಯಜ್ಾದ ಪರಿಶರ್ಿ ಜಯತ್ತ, ಪರಿಶರ್ಿ ಪಂಗಡಗಳ 
ಆಯೋಗ 

0.84 0.71 0.53 

2 2225-01-800-0-22  

ಖಯಲಿ ಹನದೆದಗಳ ಅವರ್ಯಶ 
1.23 24.49 111.25 

3 2225-02-001-0-02 

ಸಂಶೆ ೋಧನೆ ಮತ್ನತ ತ್ರಬೆೋತ್ತ 
3.48 6.03 0.95 

4 2225-01-796-0-02-059 

ಇತ್ರೆ ವೆಚಚಗಳು 
0.24 50.88 11.41 

5 2225-01-277-0-02-051 

ಸಯಮಯನಾ ವೆಚಚಗಳು 
12.79 0.46 20.06 

6 2225-03-277-2-53-034 

ಗನತ್ತತಗೆ/ಹೆ ರಗನತ್ತತಗೆ 
0.43 0.27 16.24 

7 2225-03-001-0-05-103 

ಸಹಯಯಯನನದಯನಗಳು-ಸಯಮಯನಾ 
1.05 134.74 43.51 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 

3.8.1.5 ಉದೆದೀಶ ಶಿೀಷಿಾಕೆ `೨೧೧-ಹ ಡಿಕೆ’ಚಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ತು ವ್ರ್ೀಾಕರಣ 
ವೆಚಚದ ಸವರ ಪವನನು ತ್ತಳಯಲನ ಮತ್ನತ ಭವಿರ್ಾದ ಆಯವಾಯ ತ್ಯಯರಿರ್ಗೆೆ ಸರಿಯಯದ ಉದೆದೋಶ ಶೋರ್ಷಾರ್ಗೆೆ 
ವಗಿೋಾಕ್ರಿಸನವುದನ ಅತ್ಾಗತ್ಾವಯಗಿದೆ. ೨೦೨೦-೨೧ನೆೋ ಸಯಲಿನಲಿಿ, ಲಕೆ್ಕ ಶೋರ್ಷಾರ್ೆ ೨೨೨೫-೦೧-೧೯೦-೪-೦೧-೨೧೧ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ₹೪೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳನನು ಒದಗಿಸಲಯಗಿದೆ. ಹ ಡಿರ್ಗೆೆ ಪರತ್ತಯಯಗಿ ₹೨೦ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ವೆಚಚ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ. 
ಅನನದಯನ ಬಡನಗಡೆಗಳ (೧೮ ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೧) ಸರ್ಯಾರದ ಆದೆೋಶವನನು ಪರಿಶೋಲಿಸಿದಯಗ, ಪರಿಶರ್ಿ ಜಯತ್ತಯ 

ಕ್ಲಯಾಣರ್ಯಕಗಿ ನಿಯೋಜಿತ್ವಲಿದ ವಿವಿಧ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳ ಅನನಷ್ಯಿನರ್ಯಕಗಿ ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಭೆ ೋವಿ ಅಭಿವೃದಿದ 
ನಿಗಮರ್ಕೆ “ಸಹಯಯಧನ”ವಯಗಿ ಈ ಮತ್ತವನನು ಬಡನಗಡೆ ಮಯಡಿರನವುದನ ಗಮನರ್ಕೆ ಬಂದಿದ.ೆ ಆದದರಿಂದ 
ವಗಿೋಾಕ್ರಣವು ತ್ಪಯಪಗಿದೆ ಮತ್ನತ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪಯರದಶಾಕ್ತಯೆ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬೋರನತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆ, ೨೪ 
ಫ್ೆಬರವರಿ ೨೦೨೧ರ ಪಯವತ್ತದಯರರ ರಸಿೋದಿಯಲಿಿ, ಪಯವತ್ತಯ ವಿವರಣೆಯನನು ಭೆ ೋವಿ ಅಭಿವೃದಿದ ನಿಗಮರ್ಕೆ 
ಹಣರ್ಯಸಿನ ನೆರವು ಎಂದನ ತೆ ೋರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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3.8.1.6 ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 
ಹಣದ ಬಡನಗಡೆಗಳು, ಹಣ ತೆಗತೆ್ ಮತ್ನತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿವಾಹಣೆಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳತಯತ್ೂಕ್ ಇಲಯಖಗೆಳು 
ಮತ್ನತ ಇಲಯಖಯ ಮನಖ್ಾಸಥರನ, ಆರ್ಥಾಕ್ ವರ್ಾದ ವೆಚಚವನನು ಸರಿಯಯದ ರಿೋತ್ತಯಂದ ೦೯ ಸೆಪೆಿಂಬರ್ 

೨೦೦೪ರಂದನ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ನಿೋಡಿದ ಸ ಚನಯೆ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೬ರ ಪರರ್ಯರ ಮತ್ನತ ಲಭಾವಿರನವ 
ಅನನದಯನದಲಿಿ ಯೋಜಿಸಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ. ಮಯಚಿಾ ತ್ತಂಗಳನ ಬಲ್ಚಗಳ ಒಗ ೂಡಿಸನವಿರೆ್ ಮತ್ನತ ವೆಚಚದ ಒತ್ತಡವನನು 
ತ್ಪಿಪಸಬೆೋಕ್ನ. ಫ್ೆಬರವರಿ ಮತ್ನತ ಮಯಚಿಾ ತ್ತಂಗಳುಗಳಲಿಿ ಆಗಬಹನದಯದ ವೆಚಚಗಳಗ ೆಅಗತ್ಾವಿರನವ ಮಟಿದಲಿಿ 
ಅಗತ್ಾ ಅನನಮೋದನೆಗಳನನು ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಆಡಳತಯತ್ೂಕ್ ಆದೆೋಶಗಳನನು ಮನಂಚಿತ್ವಯಗಿ 
ಹೆ ರಡಿಸಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. ರ್ ೆನೆಯ ತೆೈ ಮಯಸಿಕ್ದಲಿಿ ವಿಶೆೋರ್ವಯಗಿ ಮಯರ್ಾ ತ್ತಂಗಳಲಿಿ ವೆಚಚದ ಒತ್ತಡದ 
ಹೆಚಚಳವನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮಯಡಿದ ಒಟನಿ ವೆಚಚರೆ್ಕ ಹೆ ೋಲಿಸಿದರೆ ರ್ ೆನೆಯ 

ತೆೈ ಮಯಸಿಕ್ ಮತ್ನತ ಮಯಚಿಾ ತ್ತಂಗಳಲಿಿನ ವೆಚಚವು ಹೆಚಚಳವಯಗಿದನದ, ಶೆೋಕ್ಡವಯರನ ವೆಚಚದ ಪರಮಯಣದ 
ವಿವರವನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೧೪ರಲಿ ಿವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.14: ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕ್ರಮ 

ಸ್ಂಖ್ೆೆ ಲೆಕೆಶಿೀಷಿಾಕೆ ಒಟತಟ ವೆಚ್ಚ ಕೆ ರ್ೆಯ ತೆೈಮನಸಿಕದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲ ಿವೆಚ್ಚ 
ಮತ್ು ಶೆೀಕಡನವನರತ ಮತ್ು ಶೆೀಕಡನವನರತ 

1 2225-01-190-2-01-103 

ಸಹಯಯಯನನದಯನ-ಸಯಮಯನಾ 
25.00 25.00 100 25.00 100 

2 2225-03-190-0-04-106 

ಸಹಯಯಧನಗಳು 
80.00 60.00 75 40.00 50 

3 2225-03-277-2-51-117 

ವಿದಯಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನ ಮತ್ನತ ಪೆ ರೋತಯಹಿ 

180.00 180.00 100 180.00 100 

4 2225-03-277-2-52-117 

ವಿದಯಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನ ಮತ್ನತ ಪೆ ರೋತಯಹಿ 

114.97 114.97 100 99.13 86 

5 4225-04-190-0-03-133 

ವಿಶೆೋರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜ್ನೆ 
50.00 50.00 100 50.00 100 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 

ಮೋಲಿನ ರ್ ೆೋರ್ಿಕ್ದಲಿಿ ನೆ ೋಡಿದಂತೆ, ಮಯಚಿಾ ತ್ತಂಗಳಲಿಿನ ವೆಚಚದ ಶೆೋಕ್ಡವಯರನ ಪರಮಯಣವು ೫೦ ರಿಂದ 
೧೦೦ರ ನಡನವ ೆಇತ್ನತ. ಇದನ ಹಣರ್ಯಸಿನ ಔಚಿತ್ಾತೆಯ ಉಲಿಂಘನೆಯನನು ಸ ಚಿಸನತ್ತದೆ. 
3.8.2 ಅನತದನನ ಸಾಂಖ್ೆಯ ೧೨ - ಮನಹಿತಿ, ಪ್ರವನಸೆ ೀದಯಮ ಮತ್ತು ಯತವ್ಜನ ಸೆೀವೆಗಳು - ಸಮೀಕ್ಷ ೆ
ಅನನದಯನ ಸಂಖಾೆ ೧೨ - ಮಯಹಿತ್ತ, ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮ ಮತ್ನತ ಯನವಜ್ನ ಸೆೋವಗೆಳು ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಕ್ರರಯಯತ್ೂಕ್ 
ಪರಧ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಶೋರ್ಷಾರ್ಗೆಳನನು ಒಳಗ ೆಂಡಿದೆ. 
೨೨೦೪-ಕ್ರರೋಡೆ ಮತ್ನತ ಯನವ ಜ್ನ ಸೆೋವಗೆಳು 
೨೨೦೫-ಕ್ಲ ೆಮತ್ನತ ಸಂಸೃತ್ತ 
೨೨೨೦-ಮಯಹಿತ್ತ ಮತ್ನತ ಪರಚಯರ 
೩೦೫೩-ನಯಗರಿಕ್ ವಿಮಯನಯಯನ 
೩೪೫೨-ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮ 

೪೨೦೨-ಶಕ್ಷಣ, ಕ್ರರೋಡೆ, ಕ್ಲ ೆಮತ್ನತ ಸಂಸೃತ್ತಯ ಮೋಲಿನ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚ 
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೪೨೨೦-ಮಯಹಿತ್ತ ಮತ್ನತ ಪರಚಯರದ ಮೋಲಿನ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚ 
೫೪೫೨-ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮದ ಮೋಲಿನ ಬಂಡವಯಳದ ವೆಚಚ 

ಆಯವಾಯ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ನತ ಅನನದಯನದ ವೆಚಚ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರಿಶೋಲನೆಗಯಗಿ ಪರವಯಸ ೆೋದಾಮ 

ಇಲಯಖೆಯ ಆಯವಾಯ ಪರಯಮಶೆಾಯನನು ರ್ೆೈಗ ೆಳುಲನ ನಿಧಾರಿಸಲಯಯತ್ನ 
3.8.2.1 ಪೀಠಿಕೆ 
ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮ ಇಲಯಖೆಯನ ಕ್ನಯಾಟಕ್ದಲಿಿ ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮವನನು ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸನವ ಮತ್ನತ 
ಉತೆತೋಜಿಸನವ ಜ್ವಯಬಯದರಿಯನನು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಇದನ ರ್ಳೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕಶೋರ್ಷಾರ್ಗೆಳನನು ಒಳಗೆ ಳುುತ್ತದೆ. 
೩೪೫೨-ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮ 

೫೪೫೨-ಪರವಯಸೆ ೋದರಮದ ಮೋಲಿನ ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚ 
3.8.2.2 ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 
ಕ್ಳದೆ ಮ ರನ ವರ್ಾಗಳಲಿಿ (೨೦೧೮-೧೯ರಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧) ಮೋಲಿನ ಕ್ರರಯಯತ್ೂಕ್ ಪರಧ್ಯನ ಶೋರ್ಷಾರ್ಗೆಳ 
ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯಶಗಳು, ವಯಸತವ ವಿತ್ರಣೆಗಳು ಮತ್ನತ ಉಳತಯಯಗಳ ಒಟ್ಯಿರೆ ಸಿಥತ್ತಯನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 
೩.೧೫ರಲಿಿ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.15 ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವರ್ಷ ವಿಭನಗ ಆಯವ್ಯಯ 

ಅವ್ಕನಶ ಒಟತಟ  ವೆಚ್ಚ 
ಬಳಕೆ ಮನಡದ 
ಅವ್ಕನಶ ಮತ್ತು 
ಶೆೀಕಡನವನರತ 

2018-19 ರಯಜ್ಸವ-ಮ ಲ 206.06 206.06 148.79 57.27 

(28) ಪ ರಕ್ 0.00 

ಬಂಡವಯಳ-ಮ ಲ  450.93 450.93 265.72 185.21 

(41) ಪ ರಕ್ 0.00 

2019-20 ರಯಜ್ಸವ-ಮ ಲ 117.70 117.70 97.60 20.10 

(17) ಪ ರಕ್ 0.00 

ಬಂಡವಯಳ-ಮ ಲ 379.83 379.83 283.18 96.65 

(25) ಪ ರಕ್ 0.00 

2020-21 ರಯಜ್ಸವ-ಮ ಲ 135.00 135.50 69.09 66.41 

(49) ಪ ರಕ್ 0.50 

ಬಂಡವಯಳ-ಮ ಲ 152.85 152.85 69.99 82.86 

(54) ಪ ರಕ್ 0.00 

ಆಕ್ರ: ಧನವಿನಿಯೋಗ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ಮೋಲಿನ ರ್ ೆೋರ್ಿಕ್ದಲಿಿ ಕ್ಂಡಂತೆ, ರಯಜ್ಸವ ವಿಭಯಗದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬಳರ್ಯೆಯದ ಅವರ್ಯಶವು ಶೆೋಕ್ಡ ೧೭ ಮತ್ನತ 
೪೯ರ ನಡನವ ೆಮತ್ನತ ಬಂಡವಯಳ ವಿಭಯಗದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಇದನ ಶೆೋಕ್ಡ ೨೫ ಮತ್ನತ ೫೪ರ ನಡನವ ೆಇದ.ೆ 
3.8.2.3 ಸತ್ತ್ ಉಳಿತನಯ 

ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿ ಪಯಾರಯ ೧೧೦ರ ಪರರ್ಯರ ಹಿಂದಿನ ರ್ಯಯಾ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 
ರಚನೆ/ ಅನನಷ್ಯಾನದ ಹಂತ್, ಯೋಜ್ನೆಯನನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅನನಷ್ಯಾನಗೆ ಳಸನವ ಅನನಷ್ಯಾನ 
ಏಜನೆಿಿಗಳ ಸಯಂಸಿಥಕ್ ಸಯಮಥಾಾ, ವೆಚಚ ಮಯಡನವ ಏಜನೆಿಿಗಳು ವೆಚಚ ಮಯಡಲನ ಇರನವ ರ್ ೆರತಗೆಳು ಮತ್ನತ 
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ಬಹನ ಮನಖ್ಾವಯಗಿ ನಂತ್ರದ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಲಭಾವಿರನವ ನಿಧಿಯ ಅಧಾಪಾಣೆಯನನು ಕ್ಡಿಮ ಮಯಡನವ 
ದೃರ್ಷಿಯಂದ, ಸರ್ಯಾರದ ಸಹಯಯದ ಪರಮಯಣವು ಸಿವೋಕ್ರಿಸನವವರ ಬಳ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ/ಲೆಕ್ಕರ್ಕೆ ಸಿಗದೆ 
ಇತಯಾದಿಗಳ ರ್ಯರಣಗಳನನು ಗಣನೆಗ ೆತೆಗದೆನರೆ್ ಳುಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. ೨೦೧೮-೨೦ರಲಿಿ ಸತ್ತ್ ಉಳತಯಯಗಳು, ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 
೩.೧೬ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೧೧೦ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನನು ಗಮನಿಸಲಯಗನತ್ತತಲಿ ಎಂಬನದನನು 
ಸ ಚಿಸನತ್ತದೆ.  

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.16: ಸತ್ತ್ ಉಳಿತನಯಗಳು 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ೆಯ ಲೆಕೆಶಿೀಷಿಾಕೆ 2018-19 2019-20 2020-21 

1 3452-01-101-0-04 

ಹಂಪಿ, ಬೆೋಲ ರನ ಮತ್ನತ ವಿಜ್ಯಪನರಗಳಲಿಿ 
ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮ ರ್ೆೋಂದರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 

40.00 5.74 4.52 

2 3452-80-104-0-01 

ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮ ಪೆ ರೋತಯಹಿ ಮತ್ನತ ಪರಚಯರ 
15.94 13.86 61.18 

3 5452-01-101-0-05 

ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಪರವಯಸೆ ೋದಾಮ ವಿರ್ನ್ ಗ ರಪ್ ಶಫ್ಯರಸಿನ 
ಅನನಷ್ಯಾನ 

25.00 50.00 65.00 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 

3.8.2.4 ಉಳಿತನಯ ಬನಯಾಂಕ್ ಖ್ನತಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹೧.೦೫ ಕೆ ೀಟಿ ಸಕನಾರ ನಿಧಿಗಳನತು 
ನಿಬಾಾಂಧಿಸಿರತವ್ುದತ. 

೩೦ ಜ್ನವರಿ ೨೦೧೭ರ ಸರ್ಯಾರಿ ಆದೆೋಶದ ಪರರ್ಯರ, ಸಕ್ಷಮ ಪಯರಧಿರ್ಯರದ ಸಪರ್ಿ ಅನನಮತ್ತಯಲಿದೆ ಸರ್ಯಾರಿ 
ಇಲಯಖೆಗಳು ಯಯವುದೆೋ ಬಯಾಂರ್ಕ ಖಯತೆಯನನು ತೆರಯೆಬಯರದನ. ಸರಿಯಯದ ಮಂಜ್ ರಯತ್ತ ಇಲಿದೆ 
ಅಸಿತತ್ವದಲಿಿರನವ ಎಲಯಿ ಬಯಾಂರ್ಕ ಖಯತೆಗಳು ಮತ್ನತ ಎಲಯಿ ನಿರ್ಷಕಯಿ ಖಯತೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ, ನಿೋಡಿದ ಚರೆ್ಕಚಗಳ 
ನಗದಿೋಕ್ರಣ ಮತ್ನತ ನಗದಿೋಕ್ರಣವಯಗದ ಚಕೆ್ನಕಗಳ ಸಮನವಯ ಮಯಡಿದ ನಂತ್ರ ಮನರ್ಯತಯ 

ಮಯಡಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. 
ಇಲಯಖೆಯನ ವಿಜ್ಯಯ ಬಯಾಂರ್ಕಚನಲಿಿ ಉಳತಯಯ ಬಯಾಂರ್ಕ ಖಯತೆ (ಸಂಖಾೆ.೧೧೭೮೦೧೧೦೦೧೬೫೭) ಯನನು 
(ಮಯರ್ಾ ೨೦೧೨) ತೆರದೆಿತ್ನತ, ಇದನನು ಬಯಾಂರ್ಕಚಗಳ ವಿಲಿೋನದ ರ್ಯರಣ ಖಯತ ೆ (ಸಂಖಾೆ 
೭೩೯೨೦೧೦೦೦೦೦೬೫೪)ಯಂದಿಗೆ ಬಯಾಂರ್ಕ ಆಫ ಬರೆ ೋಡಯ (೨೦೨೦)ಗೆ ಸಥಳಯಂತ್ರಿಸಲಯಯತ್ನ. ಖಯತೆಯನ 
೨೦೧೪ ರಿಂದ ನಿರ್ಷಕಿಯವಯಗಿದೆ. ಮಯರ್ಾ ೨೦೨೧ರ ಅಂತ್ಾದ ವೆೋಳಗೆೆ, ಖಯತೆಯಲಿಿ ನಿಯತ್ರ್ಯಲಿಕ್ ಬಡಿಡ 
ಸೆೋರಿದಂತೆ `೧.೦೪ ರ್ ೆೋಟ್ಟ ಮತ್ತವನನು ಸಂಗರಹಿಸಲಯಗಿದೆ. ಆದಯಗ ಾ, ಈ ಖಯತೆಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಯವುದೆೋ 
ನಗದನ ಪನಸತಕ್ವನನು ನಿವಾಹಿಸಲಯಗಿಲಿ ಮತ್ನತ ಖಯತಯೆನನು ಅಧಿಕ್ೃತ್ಗೆ ಳಸನವ ಸರ್ಯಾರದ 
ಮಂಜ್ ರನ/ಅನನಮತ್ತ ದಯಖ್ಲೆಯಲಿಿಲಿ ಎಂಬನದನನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಷಕಿಯ ಖಯತೆಯನನು 
ಮನರ್ಯತಯಗೆ ಳಸದಿರನವುದನ `೧.೦೫ ರ್ ೆೋಟ್ಟಗಳ ಸರ್ಯಾರದ ಹಣವನನು ಉಪಯೋಗವಿಲಿದೆ ನಿಬಾಂಧಿಸಲನ 
ರ್ಯರಣವಯಯತ್ನ. 
3.8.2.5 ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಠೆೀವ್ಣಿ ಖ್ನತೆಯಲ್ಲಿದದ ̀ ೪೯.೧೬ ಕೆ ೀಟಿಯನತು ಸಕನಾರ ಖ್ನತಗೆೆ ಜಮ ಮನಡದರತವ್ುದತ 
ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಂಹಿತೆಯ (ಅನನಚೆಚೋದ ೨೮೬ ಎ) ಪರರ್ಯರ, ವೆೈಯಕ್ರತಕ್ ಠೆೋವಣಿ ಖಯತೆಯನನು ಗಣನಿೋಯ 

ಅವಧಿಯವರಗೆೆ ನಿವಾಹಿಸದಿದದರೆ (೨ ಮೋ ೨೦೧೬ರ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖಯೆ ಪತ್ರ ಸಂಖಾೆ 
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ಎಫಚಡಿ/ಟ್ಟಎಆರ್/೨೦೧೪ರ ಪರರ್ಯರ ೩ ವರ್ಾಗಳು), ಯಯರ ಪರವಯಗಿ ಠೆೋವಣಿ ಖಯತ ೆತೆರಯೆಲಯಗಿದೆಯೋ 
ಅವರ ಜೆ ತೆ ಸಮಲೆ ೋಚಿಸಿ ಅದನನು ಮನರ್ಯತಯಗೆ ಳಸಬೋೆಕ್ನ. ಖಯತೆಗಳನನು ಅದರ ಚಯಲಿತಯ ಅವಧಿಯನನು 
ಮೋರಿ ಮನಂದನವರಿಸಲನ, ಆಡಳತಯಧಿರ್ಯರಿಯನ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯ ಅನನಮೋದನೆಯನನು ಪಡೆಯಬೆೋಕ್ನ 
ಇಲಯಖೆ ದಯಖ್ಲೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯಲಿಿ, ಇಲಯಖೆಯನ ನಿವಾಹಿಸನತ್ತತರನವ ವೆೈಯಕ್ರತಕ್ ಠೆೋವಣಿ ಖಯತೆಯನ 
ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೭ರಿಂದ ನಿರ್ಷಕಿಯವಯಗಿದೆ ಎಂದನ ತ್ತಳದನ ಬಂದಿದ,ೆ ಅದರ ಮನಂದನವರಿರೆ್ಗೆ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಇಲಯಖೆಯಂದ ಅನನಮೋದನೆಯನನು ಪಡೆದಿಲಿ ಅಥವಯ ಖ್ಚನಾ ಮಯಡದ ₹೪೯.೧೬ ರ್ ೆೋಟ್ಟಯನನು 
ಇಲಿಿಯವರಗೆೆ ಸರ್ಯಾರರ್ಕೆ ಜ್ಮ ಮಯಡಲಯಗಿಲಿ, ಇದನ ಠೆೋವಣಿ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಸರ್ಯಾರಿ ಹಣವು ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ 
ನಿಬಾಂಧವಯಗಲನ ರ್ಯರಣವಯಯತ್ನ, ಇದನ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಂಹಿತಯೆನ ನಿಬಂಧನೆಯನನು ಉಲಿಂಘಿಸನತ್ತದೆ. 
ಪರತ್ನಾತ್ತರವಯಗಿ (ಅರೆ್ ಿಬರ್ ೨೦೨೧), ವೆಚಚ ಮಯಡದ ಶಲನಕಗಳನನು ರಯಜ್ಾದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಗ ೆಜ್ಮಯ ಮಯಡಲನ 
ಕ್ರಮ ತೆಗರೆ್ ೆಳುಲಯಗನವುದನ ಎಂದನ ಇಲಯಖೆ ಹೆೋಳದ.ೆ 

 3.8.2.6 ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 
ಹಣದ ಬಡನಗಡೆಗಳು, ಹಣ ತೆಗತೆ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿವಾಹಣೆಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳತಯತ್ೂಕ್ ಇಲಯಖಗೆಳು ಮತ್ನತ 
ಇಲಯಖೆಗಳ ಮನಖ್ಾಸಥರನ, ಆರ್ಥಾಕ್ ವರ್ಾದ ವೆಚಚವನನು ಸರಿಯಯದ ರಿೋತ್ತಯಂದ ೦೯ ಸೆಪೆಿಂಬರ್ ೨೦೦೪ರಂದನ 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಯಖೆಯನ ನಿೋಡಿದ ಸ ಚನಯೆ ಕ್ಂಡಿರೆ್ ೬ರ ಪರರ್ಯರ ಮತ್ನತ ಲಭಾವಿರನವ ಅನನದಯನದಲಿಿ 
ಯೋಜಿಸಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ. ಮಯರ್ಚಾ ತ್ತಂಗಳನಲಿಿ ಬಲ್ಚಗಳ ಒಗ ೂಡಿಸನವಿರ್ ೆಮತ್ನತ ವೆಚಚದ ಒತ್ತಡವನನು ತ್ಪಿಪಸಬೋೆಕ್ನ. 
ಫ್ೆಬರವರಿ ಮತ್ನತ ಮಯರ್ಚಾ ತ್ತಂಗಳನಲಿಿ ಆಗಬಹನದಯದ ವೆಚಚಗಳಗೆ ಅಗತ್ಾವಿರನವ ಮಟಿದಲಿಿ ಅಗತ್ಾ 
ಅನನಮೋದನೆಗಳನನು ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಆಡಳತಯತ್ೂಕ್ ಆದೆೋಶಗಳನನು  ಮನಂಚಿತ್ವಯಗಿ ಹೆ ರಡಿಸಬೆೋರ್ಯಗಿದೆ. 
ರ್ ೆನೆಯ ತೆೈಮಯಸಿಕ್ದಲಿಿ ವಿಶೆೋರ್ವಯಗಿ ಮಯರ್ಾ ತ್ತಂಗಳಲಿಿ ವೆಚಚದ ಒತ್ತಡದ ವಿಪರಿೋತ್ವನನು ಗಮನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಮತ್ನತ ೨೦೨೦-೨೧ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮಯಡಿದ ಒಟನಿ ವೆಚಚರೆ್ಕ ಹೆ ೋಲಿಸಿದರ ೆರ್ ೆನೆಯ ತೆೈಮಯಸಿಕ್ ಮತ್ನತ ಮಯಚಿಾ 
ತ್ತಂಗಳಲಿಿನ ವೆಚಚದ ಹೆಚಚಳವಯಗಿದನದ, ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರನ ಪರಮಯಣ ವೆಚಚದ ವಿವರವನನು ಕೆ ೀಷ್ಟಕ ೩.೧೭ರಲಿಿ 
ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕೆ ೀಷ್ಟಕ 3.17: ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ುಡ 
(` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕರಮ 

ಸಾಂಖ್ೆಯ 
ಲೆಕೆಶಿೀಷಿಾಕೆ ಒಟತಟ ವೆಚ್ಚ ಕೆ ರ್ೆಯ ತೆೈಮನಸಿಕದ ವೆಚ್ಚ ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲನಿ ವೆಚ್ಚ 

ಮತ್ು ಶೆೀಕಡ ಮತ್ು ಶೆೀಕಡ 
1 3452-01-101-0-04-200 

ನಿವಾಹಣೆ 

2.52 2.52 100 1.45 58 

2 3452-80-104-0-01-051 

ಸಯಮಯನಾ ವೆಚಚಗಳು 
11.86 8.45 71 8.23 69 

3 3452-80-104-0-01-059 

ಇತ್ರೆ ವೆಚಚಗಳು 
22.13 11.29 51 10.16 46 

4 3452-80-104-0-04-106 

ಸಹಯಯಧನ 
19.85 15.45 78 10.96 55 

5 5452-01-101-0-05-132 

ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚಗಳು 
35.00 16.67 48 11.20 32 

6 5452-01-800-0-14-132 

ಬಂಡವಯಳ ವೆಚಚಗಳು 
34.99 20.29 58 10.74 31 

ಆಕ್ರ: ಅನನದಯನ ವಹಿ 
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3.9  ತಿೀಮನಾನ 
• ಒಟನಿ ಅವರ್ಯಶದ ಶೆೋಕ್ಡ ೮.೪೯ರರ್ನಿ ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳದಿರನವುದರಿಂದ ರಯಜ್ಾ ಸರ್ಯಾರವು 

ರ್ೈೆಗ ೆಂಡಿರನವ ಆಯವಾಯ ಕ್ಸರತ್ನತ ಹೆಚನಚ ವಯಸತವಿಕ್ವಯಗಿರಬೆೋಕ್ನ. ಪ ರಕ್ ಅವರ್ಯಶಗಳು ಮ ಲ 
ಆಯವಾತ್ದ ಶೆೋಕ್ಡ ೮.೩೭ರರ್ಷಿತ್ನತ. ಅನಗತ್ಾ, ಅತ್ತಯಯದ ಮತ್ನತ ಅಸಮಪಾಕ್ ಪ ರಕ್ ಅವರ್ಯಶ 
ಪರಕ್ರಣಗಳು ಉಳತಯಯ/ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚರೆ್ಕ ರ್ಯರಣವಯಯತ್ನ. ಇದಲಿದೆ, ವೆಚಚ ಮಯಡದ ಅವರ್ಯಶದ 
೮೦ ಪರತ್ತಶತ್ವನನು ಅಧಾಪಾಣೆ ಮಯಡಿಲಿ; 

• ಕ್ನಯಾಟಕ್ ಆಯವಾಯ ರ್ೈೆಪಿಡಿಯ ಅನನಚಛೆೋದ ೨೬೪ರ ಅನವಯ ಉಳತಯಯರೆ್ಕ ರ್ಯರಣಗಳನನು 
ನಿೋಡನವುದನನು ನಿದಿಾರ್ಿ ಪಡಿಸಿದದರ , ಇಲಯಖೆಗಳು ಶೆೋಕ್ಡ ೮೦ರರ್ನಿ ಉಳತಯಯರೆ್ಕ ರ್ಯರಣಗಳನನು 
ಒದಗಿಸಿಲಿ; 

• ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ನತ ಪರತ್ತಭಯ ಶೆ ೋಧ ರ್ಯಯಾಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ೃತ್ಕ್ ಬನದಿಧಮತೆತ ಸಂಶೆ ೋಧನಯ ಅನನವಯದ 
ಪಯರ್ಕಾ, ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಯಗಿ ಟ್ಯಾಂರ್ಕ ಬಯಾಂರ್ಕ, ಮಣಿಿನ ಸಯವಸಥತೆಯ ನಿೋತ್ತ ಇತಯಾದಿಗಳಂತ್ಹ 

ಸರ್ಯಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿೋತ್ತ ಉಪಕ್ರಮಗಳಗ ೆ ಹಣವನನು ಬಡನಗಡೆ ಮಯಡದಿರನವುದನ ಮತ್ನತ 
ಮಯಹಿತ್ತಯ ಸಿವೋಕ್ೃತ್ತಯಲಿಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಯಗಿ ವರ್ಾದಲಿಿ ಪ ರೆೈಸಲಯಗಿಲಿ; 

• ಪರಸಕ್ತ ವರ್ಾದಲಿಿ ಹಯಗ  ೨೦೧೨-೧೩ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಉಂಟ್ಯದ ಹೆಚನಚವರಿ 
ವೆಚಚವನನು ಸಂವಿಧ್ಯನದ ೨೦೫ನೋೆ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಕ್ರಮೋಕ್ರಣಗೆ ಳಸಬೋೆರ್ಯಗಿದೆ; ಮತ್ನತ 

• ಪನನವಿಾ ಯೋಗಗಳನನು ಸಯಕ್ರ್ನಿ ಸಮಥಾನೆ ಇಲಿದೆ ಮಯಡಲಯಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಯಗಿ ವಯಸತವ ವೆಚಚದಲಿಿ 
ಉಳತಯಯ/ಹೆಚನಚವರಿಯಯಗಿದೆ. ೪೩ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಿಿ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಮಂಜ್ ರಯತ್ತ ಆದೆೋಶಗಳು 
ದೆ ೋರ್ಪ ರಿತ್ವಯಗಿದನದ ತ್ತರಸಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿವ.ೆ 

3.10  ಶಿಫನರಸತಗಳು 
• ಬಳರ್ಯೆಯಗದೆ ಉಳದಿರನವ ಆಯವಾಯ ಅವರ್ಯಶ ಪರಕ್ರಣಗಳನನು ತ್ಪಿಪಸಲನ ಎಲಯಿ ಇಲಯಖೆಗಳಲಿಿ 

ಆಯವಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನನು ಬಲಪಡಿಸಬೋೆಕ್ನ. 
• ೨೦೧೨-೧೩ರಿಂದ ಆಗಿರನವ ಹೆಚನಚವರಿ ವೆಚಚವನನು ಕ್ರಮಬದಧಗೆ ಳಸಲನ ಅಂಥಹ ಪರಕ್ರಣಗಳನನು 

ಸಯವಾಜ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತ್ತಯ ಮಂಡಿಸಲನ ಆದಾತೆಯನನು ನಿೋಡಬೆೋಕ್ನ. 
• ಅನಗತ್ಾ/ಅತ್ತಯಯದ ಪ ರಕ್ ಅವರ್ಯಶಗಳನನು ತ್ಪಿಪಸಬೆೋಕ್ನ. 
• ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಂಹಿತಯೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಗೆ ಅನನಗನಣವಯಗಿ ಪನನವಿಾನಿಯೋಗ ಆದೆೋಶಗಳನನು ನಿೋಡಬೆೋಕ್ನ. 

•
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ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಅನತಸರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ುಮ 

ಆಂತ್ರಿಕ್ ಹಣಕಾಸತ ವರದಿ ವಯವಸೆ್ೆಯತ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ದ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ 

ಅಧಾಯಯವು ಪ್ರಸಕ್ು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಿ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸತ ನಿಯಮಗಳು, ಕಾಯಷ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು 
ನಿದೆೇಷಶನಗಳ ಅನತಸರಣೆಯ ಅವಲೆ ೇಕ್ನ ಮತ್ತು ಸಿೆತಿಯನತು ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ.  

ಎ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಲೊೋಕನಗಳು 

4.1 ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಸಾವಣಜ್ನಿಕ ಲೆಕಕದ ಹೊರಗಿನ ನಿಧಿಗಳು 
•  ಖಾಸಗಿ ಬಾಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನನು ಇರಿಸಿರನವುದನ  
ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಸಕಾಷರದ ಹಣಕಾಸತ ವಯವಹಾರಗಳನತು ಸಕಾಷರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಹಣವನತು ಸಿವೇಕ್ರಿಸತವ 
ಮತ್ತು ವಿತ್ರಿಸತವ ಖಜಾರ್ೆಗಳ ಮ ಲಕ್ ನಿವಷಹಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಆದರ , ವಿಶೇೆರ್ ಸಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಾಯಂಕ್ಗಳ ಮ ಲಕ್ ಹಣವನತು ನಿವಷಹಿಸಲತ ಸಕಾಷರಿ ಇಲಾಖಗೆಳಿಗೆ ಅನತಮತಿ ಇದ.ೆ ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ 
ಸಕಾಷರವು  ನಿಧಿಗಳ ನಿವಷಹಣೆಗೆ  ಮಾಗಷಸ ಚಿಗಳನತು (ಜನವರಿ 2017) ಬಿಡತಗಡೆಮಾಡಿದತು, ಇದತ 
ಹೆಚ್ತುವರಿ ಹಣವನತು ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ವಲಯದ ಬಾಯಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಾರದೆೇಶಿಕ್ ಗಾರಮೇಣ ಬಾಯಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ಠೆೇವಣಿ ಇಡಬೆೇಕ್ತ ಎಂದತ ರ್ರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ.ೆ ಆದಾಗ ಯ, ಸಂಸ್ೆೆಯತ ತ್ನು ಕಾರ್ಾಷಚ್ರಣೆಯ 

ಅನತಕ್ ಲಕಾಕಗಿ ನಿದಿಷರ್ಟ ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಪ್ರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರತವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ವಲಯದ 
ಬಾಯಂಕ್ಗಳು ಅಂತ್ಹ ಸ್ೆೇವಗೆಳನತು ಒದಗಿಸಲತ ಸ್ಾಧಯವಾಗದಿದಾುಗ, ಸಂಸ್ೆೆಯತ  ಖಾತೆಯನತು ತೆರೆಯಲತ 
ಅನತಸ ಚಿತ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹತದಾಗಿದತು ಅಂತ್ಹ ಬಾಯಂಕ್ತ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ಮೌಲಯಯತತ್ 
ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಹಾಗ  ವಯವಹಾರ ನಿವಾರಣೆ ೇಪ್ಾಯಗಳನತು ಒದಗಿಸತವಂತಿರಬೆೇಕ್ತ. ಅಂತ್ಹ ಎಲಾಿ 
ಸಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ  ಹಣಕಾಸತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಮತಿಯಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನತಮೇದರೆ್ಯ 

ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಪ್ೌರಾಡಳಿತ್ ನಿದೆೇಷಶರ್ಾಲಯ,  ಬೆಂಗಳೂರತ  ಸವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮರ್ನ್ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅನತಷ್ಾಾನಕಕೆ 
ಭಾರತ್ ಸಕಾಷರ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ ಸಕಾಷರದಿಂದ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ವಾದ ಮತ್ುವನತು ಒಂದತ  ಖಾಸಗಿ ಬಾಯಂಕ 
ಅಂದರೆ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ  ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೌನ್, ಶಾಖಯೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ  
ವಯವಹಾರವನತು ನಿವಷಹಿಸತತಿುದೆ.  ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ  ವೆಚ್ುವಾಗದ ೆಉಳಿದ ಡದ ₹544.62 ಕ ೆೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
₹489.00 ಕ ೆೇಟಿಗಳನತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಕನ ಫ್ೆಿಕ ಿಠೆೇವಣಿಗೆ ವಗಾಷಯಸಲತ ಪ್ರಸ್ಾುವರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.    
ಇದನತು ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖೆಯತ  (ಅಕೆ ಟೇಬರ್ 2018) ತಿರಸಕರಿಸಿ, ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜನವರಿ 
2017ರ ಸತತ ೆುೇಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಸಿರತವ ವಿಧಾನವನತು ಅನತಸರಿಸಿ  ರಾಷ್ಟ್ರೇಕ್ೃತ್ ಬಾಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನತು 
ಇಡಲತ ನಿದೆೇಷಶಿಸಿತ್ತ. ಆದರ,ೆ ಪ್ೌರಾಡಳಿತ್ ನಿದೆೇಷಶರ್ಾಲಯವು  ಸಕಾಷರದ ನಿದೆೇಷಶನಗಳನತು 
ಕ್ಡಗೆಣಿಸಿ ಶೆೇಕ್ಡ  7.15ರ  ಬಡಿಿಯಂದಿಗೆ  ₹489.00 ಕ ೆೇಟಿಗಳನತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಂಕ್ಗೆ 
ವಗಾಷಯಸಿದತು,  ಇದತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. 
ಇದಕಕೆ ಉತ್ುರವಾಗಿ ಪ್ೌರಾಡಳಿತ್ ನಿದೆೇಷಶರ್ಾಲಯವು  ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸ ಚ್ರ್ಯೆಂತೆ 
(ನವೆಂಬರ್ 2020) ಖಾತೆಯನತು ತೆರಯೆಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆ. ಆದರ,ೆ ಪ್ೌರಾಡಳಿತ್ 

ಅಧ್ಾಯಯ 4 – ಲೆಕಕಗಳ ಗನರ್ಮಟ್ಟ ಮತನು ಆರ್ಥಣಕ
ನಿರೂಪಣಾ ಪದಧತಿಗಳು 
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ನಿದೆೇಷಶರ್ಾಲಯವು  ಪ್ರಿಶೆ ೇದರೆ್ಗ ೆ  ಅನತಮೇದರೆ್ಯ ಪ್ರತಿಯನತು ಒದಗಿಸಿಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಯ 
ಸಕಾಷರದ ಸ ಚ್ರ್ಗೆಳ ಪ್ರಕಾರ ಖಾತೆಯನತು ಮತಕಾುಯಗೆ ಳಿಸಲತ  ಕ್ರಮವನತು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿಲಿ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ ತ್ನು ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021) ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖೆಯತ ಬಾಯಂಕನಿಂದ 
(ಐಸಿಐಸಿಐ) ವೆಚ್ು ಮಾಡದ ಹಣವನತು ಹಿಂಪ್ಡೆಯಲತ ಮತಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈೆಗ ೆಳಳಲತ ಕ ೆೇರಲಾಗತವುದತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ 
• ಸರ್ಾಣರದ ಅನನದಾನದಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನನು ಜ್ಮೆ ಮಾಡದರನವುದನ 
ಸಕಾಷರವು ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, ಸ್ಾವಯತ್ುಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಶಾಸನಬದಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಪ್ಾರದೆೇಶಿಕ್ ಸ್ೆ ಸ್ೈೆಟಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಸಂದಾಯತ್  ಷ್ೆೇರತ ಬಂಡವಾಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ, 
ಅನತದಾನಗಳು, ಸಬಿಿಡಿಗಳು, ವಚೆ್ುಗಳ ಮರತಪ್ಾವತಿ, ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತುಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡತಗಡೆರ್ಾದ 
ಹಣ ಇತಾಯದಿಗಳಿಗ ೆ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡತತ್ುದೆ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ ಸಕಾಷರದ ಆದೆೇಶದ (ಜತಲೈೆ 2003) ಮ ಲಕ್ ಎಲಾಿ ನಿಗಮ/ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳು/ 
ಸ್ಾವಯತ್ು ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳು  ಪ್ಡೆದ ಸಕಾಷರಿ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನತು 
ʼ0049 ಬಡಿಿ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳುʼ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆೆ ಜಮ ಮಾಡತವುದರ ಮ ಲಕ್ ಸಕಾಷರಿ ಖಾತೆಗೆ 
ಪ್ಾವತಿಸಲತ ನಿದೆೇಷಶಿಸಿದೆ. ಹಾಗ ೆಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನತು ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ರ್ಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ವೆಚ್ುಕೆಕ ಬಳಸಲತ 
ಅವಕಾಶವಿರತವುದಿಲಿ ಎಂದ  ಅದತ ಒತಿು ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಇದನತು ಆಗಸ್ಟ 2019ರ ಸತತ ೆುೇಲೆಯಲ್ಲಿ  
ಪ್ತನರತಚ್ುರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ ಉದತಷ ಅಕಾಡೆಮ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಮೇಲ್ಲನ ಸ ಚ್ರೆ್ಗಳಿಗೆ ವಿರತದಿವಾಗಿ ಸಕಾಷರದ 
ಅನತದಾನದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ₹31.85 ಲಕ್ಷ ಬಡಿಿಯನತು ಸಕಾಷರದ ಲೆಕ್ಕಕಕೆ ಜಮ ಮಾಡಿಲಿ  ಎಂದತ ಲೆಕ್ಕ 
ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ.ೆ  2018-19ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿ ಿಮತ್ತು 
ಅದರ ವಯವಹೃತಿಯ  ವಿವರಗಳನತು ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.1 ರಲ್ಲ ಿಸ ಚಿಸಲಾಗಿದೆ: 

ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.1: ಸಂಸೆೆಯನ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತನು ಅದರ ವಯವಹೃತಿಯ  ವಿವರಗಳು 
(` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಸಂಸೆೆಯ ಹೆಸರನ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿರ್ೆ ಬಡ್ಡಿ ಹರ್ದ ವಯವಹೃತಿ 
2018-19 2019-20 2020-21 ಒಟ್ನಟ 

ಕರ್ಾಣಟ್ಕ ಉದನಣ 
ಅರ್ಾಡಮೆಿ, ಬೆಂಗಳೂರನ 

14.56 9.37 7.92 31.85 2018-19 ರಿಂದ 2020-21 ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನತು 
ಸಕಾಷರದ ಲಕೆ್ಕಕೆಕ ಜಮ ಮಾಡಿಲಿ  ಮತ್ತು 
ಆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿಮ ಆಯವಯಯ 

ಮಂಜ ರತ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಇದನತು 
ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲತ ಸಕಾಷರಕೆಕ ಪ್ರಸ್ಾುವರ್ೆಯನತು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 

ರಾಜಯದ ತೆರಿಗಯೆೇತ್ರ ಆದಾಯವನತು ಹೆಚಿುಸಲತ ಸಹಾಯವಾಗತವುದರಿಂದ, ಸಕಾಷರವು ಅನತದಾನಗಳ 
ಮೇಲೆಗಳಿಸಿದ ಬಡಿಿಯನತು ಜಮ ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲತ  ಕ್ರಮ ಕೈೆಗ ೆಳಳಬೆೇಕ್ತ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ ತ್ನು ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ ಉದತಷ ಅಕಾಡೆಮಗೆ ಬಡಿಿಯನತು ಸಕಾಷರಕಕೆ 
ಪ್ಾವತಿಸಲತ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮ ಲಕ್ ವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ ೆ(ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021). 
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ಬಿ. ಪಾರದರ್ಣಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಲೊೋಕನ 

4.2  ಬಳರ್ೆಯ ಪರಮಾರ್ ಪತರಗಳ ಸಲಿ್ಲರ್ೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ 
ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸಂಹಿತ ೆ1958ರ ನಿಯಮ 161(5)ರ ಅನವಯ  ನಿದಿಷರ್ಟ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ 
ಅನತದಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನತದಾನಿತ್ರಿಂದ, ಮಂಜ ರಾತಿ ದಿರ್ಾಂಕ್ದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆ 
ನಿದಿಷರ್ಟಪ್ಡಿಸದ ಹೆ ರತ್ತ, ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಕ ೆಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳನತು ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕ್ತ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಿಶಿೇಲರೆ್ಯ ನಂತ್ರ ಅವುಗಳನತು ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆೇ ಮತ್ತು ಹ) ಅವರಿಗ ೆ ರವಾನಿಸಬೆೇಕ್ತ. 
ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.2ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತ ೆ2020-21 ರೆ್ೇ ವರ್ಷಕೆಕ `38.63 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಮತ್ುದ 37  ಬಳಕೆ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕರೆ್ಾಗದೆ ಬಾಕ ಉಳಿದಿವ ೆಎಂದತ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಯತ ಗಮನಿಸಿದ.ೆ ಬಾಕ 
ಉಳಿದಿರತವ ಬಳಕ ೆಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳ  ವರ್ಷವಾರತ ಸಿೆತಿಯನತು ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.3ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 

ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.2: 2020-21ರ್ೆಕ ಬಾಕಿ ಇರನವ ಬಳರ್ೆ ಪರಮಾರ್ಪತರಗಳು 
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವಷ್ಣ ಪಾರರಂಭಿಕ ಶಿಲನಕ ಸೆೋಪಣಡೆ ತಿೋರನವಳಿ ಸಲಿ್ಲರ್ೆಗ ೆಬಾಕಿ 
 ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಸಂಖೆಯ ಮೊತು 
2019-20 110 764.81 79 737.13 138 1,319.45 51 182.49 

2020-21 51 182.49 396 1,239.80 410 1,383.66 37 38.63 

ಆಕ್ರ - ಮಹಾಲೇೆಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ತು ಹ) ಕ್ಚೇೆರಿ 

ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.3: ಬಾಕಿ ಇರನವ ಬಳರ್ೆ ಪರಮಾರ್ಪತರಗಳ  ವಷ್ಣವಾರನ ವಿವರ 
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವಷ್ಣ ಬಳರ್ೆ ಪರಮಾರ್ಪತರಗಳ ಸಂಖೆಯ ಮೊತು 
2002-03 3 1.41 

2007-08 1 0.24 

2010-11 1 0.11 

2015-16 2 1.85 

2016-17 2 0.59 

2018-19 16 26.52 

2019-20 12 7.91 

Total 37 38.63 

ಆಕ್ರ - ಮಹಾಲೇೆಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ತು ಹ) ಕ್ಚೇೆರಿ 

ಇದಲಿದೆ, ನಿಯಮ 161(5) ಅನವಯ  ನಿಗದಿತ್ ಬಳಕ ೆಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರದ ನಮ ರೆ್ಯತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಬಳಕರೆ್ಾಗದ ಅನತದಾನವನತು ಅಧಯಪ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್ತ ಅಥವ ನಂತ್ರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯ 

ಬೆೇಕಾದ ಅನತದಾನಕೆಕ ಸರಿ ಹೆ ಂದಿಸಬೇೆಕ್ತ ಎಂದತ ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಸ ಚಿಸತತ್ುದೆ.  2019-20ರೆ್ೇ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  
₹182.49 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಮತ್ುದ  51 ಬಳಕ ೆಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳು  ಬಾಕ ಇದತು 2020-21 ರಲ್ಲಿ ₹38.63 
ಕ ೆಟಿಗಳ ಮತ್ುದ 37 ಬಳಕ ೆಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳಿಗ ೆಇಳಿಕರೆ್ಾಗಿದತು, 2019-20ಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ,ೆ 2020-
21ಕಕೆ ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳ ಮತ್ುವು ಶೆೇಕ್ಡಾ 79ರರ್ತಟ ಕ್ಡಿಮರ್ಾಗಿದೆ.  ಆದರ   
ಮೇಲ್ಲನ 37 ಪ್ರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ ೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸದ  ಕಾರಣ, ಬಿಡತಗಡೆರ್ಾದ 
ಅನತದಾನದ ಸಂಪ್ ಣಷ ಬಳಕೆಯನತು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ೆಳಳಲತ ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಬಳಕ ೆಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳ 
ಸಲ್ಲಿಕಯೆತ  ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ  ಹೆ ರತಾಗಿಯ  ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅನತದಾನವನತು ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದತು, ಇದತ  ಅನತದಾನ ಮಂಜ ರಾತಿಯಲ್ಲಿರತವ  ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕ ೆರತಯೆನತು 
ಸ ಚಿಸತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ, ಮತಂದಿನ ಅನತದಾನವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡತವ ಮದಲತ ಸಕಾಷರವು 
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ಒಂದತ ವರ್ಷಕ್ ಕ ಹೆಚ್ತು ಕಾಲ ಬಾಕ ಇರತವ ಎಲಾಿ ಬಳಕ ೆಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರದ ಬಾಬತುಗಳನತು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸತವ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ನಕ್ಷೆ 4.1 2019-20ರವರೆಗನ ನಿೋಡ್ಡರನವ ಅನನದಾನಗಳಿಗ ೆಬಳರ್ೆ ಪರಮಾರ್ ಪತರ  ಬಾಕಿ ಇರನವ  

4 ಪರಮನಖ ಇಲಾಖೆಗಳು 
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

                           ಆಕ್ರ - ಮಹಾಲೇೆಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ತು ಹ) ಕ್ಚೇೆರಿ 

ನಕ್ಷೆ 4.1ರಲ್ಲಿ ರೆ್ ೇಡಿದಂತೆ, ಬಳಕ ೆಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸದಿರತವ ಹೆಚಿುನ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳು ವೆೈದಯಕೇಯ 

ಮತ್ತು ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಆರೆ ೇಗಯ ಇಲಾಖೆ (ಶೆೇಕ್ಡ  63.42) ಮತ್ತು ಕರೇಡೆ ಮತ್ತು ಯತವಜನ ಸ್ೆೇವಗೆಳು 
(ಶೆೇಕ್ಡ 32.02) ಇಲಾಖೆಗ ೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಳಕ ೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತವಲ್ಲಿ ಬಾಕ 
ಉಳಿದಿರತವುದತ ಸಂಕ್ಲ್ಲಪಸಿದ  ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡತಗಡೆರ್ಾದ ಅನತದಾನದ ಬಳಕಯೆ ಬಗೆೆ ರ್ರವಸ್ೆ 
ಇಲಿದಿರತವುದರ ಜೆ ತೆಗ ೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನತದಾನಿತ್ರಿಗ ೆಬಿಡತಗಡೆರ್ಾದ ಅನತದಾನದ ಬಳಕೆಯ 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆಯ ಕ ೆರತಯೆನತು ಸ ಚಿಸತತ್ುದೆ. ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ  ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನ 
ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕವೆಾರತ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾವಾರತ ವಿವರಗಳನತು ಪ್ರತಿವರ್ಷಕಕೆ ಪ್ರತೆಯೇಕ್ವಾಗಿ ಅನನಬಂಧ 4.1ರಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021) ಈ ಅವಲೆ ೇಕ್ನಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಲತ ಆಡಳಿತ್ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ. 
4.3 ಸಂಕ್ಷಿಪು ಸಾದಲಾಾರನ ಬಿಲನಿಗಳು 
ಸ್ಾದಿಲಾವರತ  ವೆಚ್ುಗಳ ಕೈೆಪಿಡಿ, 1958ರ ನಿಯಮ 36ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿತ್ರಣಾ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ೆೇವಾ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆಳಿಗ ೆಖಚ್ತಷ ಹಾಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲತಿಗಳ ಮ ಲಕ್ ಹಣವನತು 
ಪ್ಡೆಯಲತ ಅಧಿಕಾರ ಹೆ ಂದಿದಾುರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಲತಿಗಳಿಗ ೆ ಪ್ಾವತಿಗಲಿದ  ಸವಿವರ ಸ್ಾದಿಲಾವರತ  
(ಎನ್ಡಿಸಿ) ಬಿಲತಿಗಳನತು (ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ುವನತು ಬೆಂಬಲ್ಲಸತವ ವೇಚ್ರ್್ಗಳು) ಬಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರದ ತಿಂಗಳ 15ರ ಮದಲತ ಖಜಾರ್ೆಗಳ ಮ ಲಕ್  ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರತ (ಲ ೆ
ಮತ್ತು ಹ) ಅವರಿಗ ೆಪ್ರಸತುತ್ ಪ್ಡಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದ.ೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಕ್ಷಣದ ವಿತ್ರಣೆಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಿಲಿದ ಹೆ ರತ್ತ ಬಿಲ್ಗಳ ಮ ಲಕ್ ಖಜಾರ್ಯೆಂದ ರ್ಾವುದೆೇ ಮತ್ುವನತು 
ಪ್ಡೆದಿಲಿವೆಂಬತದನತು  ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೇಕ್ತ.  ಮಾರ್ಷ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕಕೆ  2,221 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು 
ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಡೆದ ಒಟತಟ `126.34 ಕ ೆೇಟಿಗಳಿಗೆ ಸವಿವರ ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳು 
ಸಲ್ಲಿಕರೆ್ಾಗದೆ  ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.4ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕ ಉಳಿದಿವ.ೆ 
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ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.4: ಸಂಕ್ಷಿಪು ಸಾದಲಾಾರನ ಬಿಲ್ಗಳಿಗ ೆ ಸವಿವರ ಬಿಲ್ಗಳ ಸಲಿ್ಲರ್ೆಯ ವಷ್ಣವಾರನ ಪರಗತಿ 
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ವಷ್ಣ ಪಾರರಂಭಿಕ ಶಿಲನಕ ಸೆೋಪಣಡೆ ತಿೋರನವಳಿ ಅಂತಿಮ ಶಿಲನಕ 
ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಸಂಖೆಯ ಮೊತು 

2017-18 ವರೆಗೆ 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 

2020-21 1,959 96.68 2,247 153.46 1,985 123.80 2,221 126.34 

ಆಕ್ರ-ಹಣಕಾಸತ ಲಕೆ್ಕಗಳು    

* ಮಾರ್್ಷ ೨೦೨೧ರ ಬಿಲತಿಗಳನತು ಹೆ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ                                 

ನಕ್ಷೆ–4.2: ಸವಿವರ ಸಾದಲಾಾರನ ಬಿಲ್ಗಳು ಸಲ್ಲಿರ್ೆಯಾಗದ ೆಉಳಿದರನವ ಪರಮನಖ ಇಲಾಖೆಗಳು 
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

 ಆಕ್ರ : ಮಹಾಲೇೆಖಾಪ್ಾಲರತ(ಲೆ ಮತ್ತು ಹ) ಅವರ ಕ್ಛೆೇರಿ 

ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ  ಸವಿವರ  ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕ್ಡ 30ರರ್ತಟ  ಇತ್ರ ೆ ಗಾರಮೇಣಾಭಿವೃದಿಿ 
ಇಲಾಖೆ - ಪ್ರಧಾನ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕ ೆ   2515 (`38.02 ಕ ೆೇಟಿಗಳು), ಶೇೆಕ್ಡ 29ರರ್ತಟ  ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ತು 
ಆಡಳಿತ್ ಸತಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ ೆ (ಚ್ತರ್ಾವಣೆಗಳು) - ಪ್ರಧಾನ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕ ೆ  2015 (`36.92 ಕ ೆೇಟಿಗಳು), 
ಶೆೇಕ್ಡ ೨೫ರರ್ತಟ ಗೃಹ ಇಲಾಖ ೆ(ಪ್ೆ ೇಲ್ಲಸ್)  ಪ್ರಧಾನ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕ ೆ– 2055 (`31.56 ಕ ೆೇಟಿ) ಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದತ ನಕ್ಷ-ೆ4.2  ತೆ ೇರಿಸತತ್ುದೆ.   
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲತಿಗಳ ಮ ಲಕ್  ಪ್ಡೆದ ಹಣವನತು ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕೆಯಡಿ 
ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಾಗತತ್ುದೆ. ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಸಮಯದೆ ಳಗ ೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನತು ಇತ್ಯಥಷಪ್ಡಿಸದಿದುರೆ ವೆಚ್ುವು 
ಉಬಿಬಕ ೆಳುಳತ್ುದೆ. ಮಾರ್ಷ 2019ಕಕೆ ಕ ೆರೆ್ಗ ೆಳುಳವ ವರ್ಷದ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸತ ವಯವಹಾರಗಳ ವರದಿಯ 

ಕಂಡ್ಡರ್ೆ 3.6ರಲ್ಲಿನ  ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಾ ಟಿೇಕೆಗ ೆ ಉತ್ುರವಾಗಿ, ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ (ಆಗಸ್ಟ 2021) 
ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ ಎನ್ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಇತ್ಯಥಷಕಾಕಗಿ ಎಲಾಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆಸ ಚ್ರ್ಗೆಳನತು 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ ೆ (ಫ್ೆಬರವರಿ 2021) ಮತ್ತು 25 ಅಕೆ ಟೇಬರ್ 2019ರ ಸತತ ೆುೇಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು 
ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳಿಗ ೆ ಸವಿವರ  ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಲತ ವಿಫಲವಾದ ಬಟವಾಡೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಸಂಬಳದ ಮತ್ತು ಸಂಬಳೇೆತ್ರ ಬಿಲ್ಗಳನತು ಖಜಾರೆ್-2ರಲ್ಲಿ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲತ ಖಜಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆ
ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಆದಾಗ ಯ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಬಾಕ ಇರತವ ಬಿಲ್ಗಳ 
ಸಂಖಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ. 
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ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ೆಳದೆ ಮತ್ುಗಳಿಗ ೆಸಮಥಷನಿೇಯವಾಗಿ ಪ್ಾವತಿಗಲಿದ ಸವಿವರ  
ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳನತು ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ವೆಚ್ು ಕೈೆಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗ ೆಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕ್ತ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021) ಈ ಅವಲೆ ೇಕ್ನಗಳ ಅನತಪ್ಾಲರೆ್ಗೆ  ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದೆ. 
4.4 ವೆೈಯಕಿುಕ ಠೆೋವಣಿ ಲೆಕಕಗಳು 
ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸಂಹಿತ ೆ 1958ರ 286ರೆ್ೇ ನಿಯಮವು, ಹಣಕಾಸತ ವಯವಹಾರಗಳಿಗ ೆ ಸ್ಾಮಾನಯ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ವಯವಸೆ್ೆಯತ ಸ ಕ್ುವಲದಿ ಸಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಷರದ ಅನತಮತಿಯಂದಿಗೆ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ 

(ಪಿಡಿ) ಖಾತೆಗಳನತು ತೆರಯೆಲತ ಅವಕಾಶವನತು ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. ರಾಜಯದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಗ ೆಖಚ್ತಷ ಹಾಕ್ತವ  
ಮ ಲಕ್ ರಚಿಸಲಾದ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಗಳನತು ಆರ್ಥಷಕ್ ವರ್ಷದ ಕ ೆರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮತಕಾುಯಗೆ ಳಿಸಬೆೇಕ್ತ. 
ಆದಾಗ ಯ, ಕಳೆಗಿನ ಪ್ಾಯರಾಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಷಸಿರತವಂತೆ ನಂತ್ರದ ವರ್ಷಕಕೆ ಗಮರ್ಾಹಷ ಶಿಲತಕಗಳನತು 
ಮತಂದತವರಿಸಿದತು ಸಂಹಿತಯೆ ನಿಯಮಗಳನತು ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಟತಟನಿಟಾಟಗಿ ಅನತಸರಿಸಿರತವುದಿಲಿ. ಪಿಡಿ 
ಖಾತೆಗಳ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಷಯಸಬೆೇಕಾದ ಶಿಲ್ಲಕನ ಬಗೆೆ ಖಜಾರ್ ೆಅಧಿಕಾರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ತ. ತ್ಮಮ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಗಳನತು ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಯನತು ಮೇರಿ ಮತಂದತವರಿಸಲತ 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಹಣಕಾಸತ ಇಲಾಖೆಯ ಅನತಮತಿಯನತು ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. ಖಜಾರ್ಯೆ 

ಲೆಕ್ಕಗಳೂೆಂದಿಗೆ  ತ್ಮಮ ವೆೈಯಕುಕ್  ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳನತು ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡತವುದತ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬಾುರಿರ್ಾಗಿದೆ. 
4.4.1 ವೆೈಯಕಿುಕ ಠೆೋವಣಿ ಖಾತಗೆಳಲ್ಲಿನ ಶಿಲನಕಗಳ ಪರವೃತಿುಗಳು 
ಕ್ಳದೆ ಐದತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ ೆ  2016-17ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕುಕ್  ಠೆೇವಣಿ 

ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲತಕಗಳನತು ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.5ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.5: ವೆೈಯಕಿುಕ  ಠೆೋವಣಿ ಖಾತಗೆಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳು 

(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ವಷ್ಣ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲನಕ ಸಿಾೋಕೃತಿಗಳು/ಠೆೋವಣಿಗಳು ಹಂಪಡೆತಗಳು ಆಂತಿಮ ಶಿಲನಕ 

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 4,421.56 

2020-21 4,421.56 4,711.16 5,143.49 3,989.23 

ಆಕ್ರ: ಹಣಕಾಸತ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

2019-20ರಲ್ಲಿ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿದು 76 ವೆೈಯಕುಕ್  ಠೇೆವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ  2020-21ರಲ್ಲ ಿ₹2.79 ಕ ೆೇಟಿಗಳ   
ಶಿಲತಕ ಇರತವ ಐದತ ಖಾತೆಗಳನತು ಮತಕಾುಯಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದತು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೆೇಳಗೆೆ 71 ವೆೈಯಕುಕ್  
ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕುಕ್  ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಿಗ ೆ ಜಮರ್ಾದ 
₹4,711.16 ಕ ೆೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ₹1,358.86 ಕ ೆೇಟಿಗಳನತು ಮಾರ್ಷ 2021ರಲೆಿೇ ವಗಾಷಯಸಲಾಗಿದೆ. 
ವೆೈಯಕುಕ್  ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮತಕಾುಯದ ಶಿಲತಕ 2019-20ಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶೇೆಕ್ಡ  
9.7ರರ್ತಟ ಕ್ಡಿಮರ್ಾಗಿದೆ. 
2020-21ರ ಅಂತ್ಯದ ವೆೇಳಗೆ ೆಹೆಚ್ತು ಶಿಲತಕಗಳನತು ಹೆ ಂದಿರತವ ಕಲೆವು  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆೈಯಕುಕ್  
ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆನಿವವಳ ಮತಕಾುಯದ ಶಿಲಕನತು ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.6ರಲ್ಲಿ ತ ೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.6: ವೆೈಯಕಿುಕ ಠೆೋವಣಿ ಖಾತಗೆಳಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲನಕ 
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕರಮ ಸಂಖೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿರ್ಾರಿ ಮೊತು 
1 ವೆೈಯಕುಕ್  ಠೆೇವಣಿಗಳು – ಸ್ಾಮಾನಯ 378.12 

2 ಜಿಲಾಧಿಿಕಾರಿಗಳ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು 8,640.33 

3 ನಿದೆೇಷಶಕ್ರತ, ಪ್ರಿಶಿರ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಇಲಾಖೆ ಅವರ ವೆೈಯಕುಕ್  ಠೆೇವಣಿಗಳು 368.66 

4 ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಸಿಸಟಂಟ್ ಕ್ಮೇರ್ನರ್್- ವೆೈಯಕುಕ್  ಠೆೇವಣಿಗಳು 265.05 

ಆಕ್ರ: ಡಿಡಿಆರ್್ ಲೆಡಜರ್ 

ತ್ತಮಕ್ ರತ ಪ್ೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರ್ಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜತ (ಆಗಸ್ಟ 2021) ಕ್ಚೆೇರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ 
ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ ಆಯತಕ್ುರ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲತಕ ಈ 

ಕಳೆಗಿನವುಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿರತವುದನತು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ: 
•  ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರ್ಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜತ ಇಲಾಖೆಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹20.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮತ್ುವನತು 

ಸ್ೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2003ರಲ್ಲಿ ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದತು 18 ವರ್ಷಗಳಿಗ  ಹೆಚ್ತು ಕಾಲದಿಂದ ಖಾತೆಯತ 
(ಆಗಸ್ಟ 2021ರಂತ)ೆ ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರ,ೆ ರ್ಾವ ಉದೆುೇಶಕಾಕಗಿ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡ ೆಮಾಡಿ 
ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  ಖಾತೆಗ ೆಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬತದತ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಗ ೆಲರ್ಯವಾಗಿರತವ 
ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದತಬಂದಿಲಿ. ಇಲಾಖೆಯತ ತ್ನು ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ 2021) ಮತ್ುವನತು 
ಸಕಾಷರದ ಲೆಕ್ಕಕಕೆ ಹಿಂತಿರತಗಿಸಲತ ಕ್ರಮವನತು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ 

•  ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ, ಹದಿರೆ್ೈದರೆ್ಯ ಹಣಕಾಸತ ಆಯೇಗದ ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಅನತದಾನದಡಿ  
ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ವಾದ  ₹1,549 ಕ ೆೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ  ₹991 ಕ ೆೇಟಿಗಳನತು ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ  ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ 

ಮತ್ುದಲ್ಲಿ ಕೇೆವಲ  ₹80.04 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಬಳಕ ೆಮಾಡಲಾಗಿದತು, ₹910.96 ಕ ೆೇಟಿಗಳು  (ಶೆೇಕ್ಡ 
92) ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ುವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ.ೆ 

•  ಹದಿರೆ್ೈದರೆ್ಯ ಹಣಕಾಸತ ಆಯೇಗದ ಅನತದಾನಗಳಲಿದೆ  ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  ಖಾತೆಗಳ 
ಮತಕಾುಯದ ಶಿಲತಕ ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.7ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಿರತವಂತೆ  ₹1,405.21 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಬಳಕರೆ್ಾಗದ 
ಮತ್ುವನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 

ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.7: ರ್ೆೋಂದರ ಮತನು ರಾಜ್ಯ ಹರ್ರ್ಾಸನ ಆಯೋಗಗಳ ಬಳರ್ೆಯಾಗದ ಮೊತುಗಳು 
ಮತನು ವೆೈಯಕಿುಕ ಠೆೋವಣಿ ಖಾತಗೆಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ನಿಧಿಗಳು 

(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕರಮ 

ಸಂಖೆಯ ಅನನದಾನದ ಮಾದರಿ ಬಳರ್ೆಯಾಗದ ಮೊತು 

1. ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 13ರ್ೆಯ ಹಣಕಾಸತ 
ಆಯೇಗದ ಅನತದಾನ 

12.22 

2. 1೪ರ್ೆಯ ಹಣಕಾಸತ ಆಯೇಗದ ಅನತದಾನ (ಮ ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯಷಸ್ಾಧರ್ಾ)  773.80 

3 ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸತ ಆಯೇಗದ ಅನತದಾನ – ಮತಕ್ು ಅನತದಾನ, ಕ್ತಡಿಯತವ 
ನಿೇರಿನ ಅಭಾವ ಅನತದಾನ ಮತ್ತು ವಿಶೆೇರ್ ಅನತದಾನ,   

393.98 

4 ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿಮಾಷಣ, ಸವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮರ್ನ್ ಮತಂತಾದ ಇತ್ರ ವಿವಿಧ 
ಅನತದಾನಗಳು 

225.21 

 ಒಟ್ನಟ 1,405.21 

ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ₹8,640.33 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಬಳಕೆರ್ಾಗದ ಅಂತಿಮ 

ಶಿಲ್ಲಕನಲ್ಲಿ ಸತಮಾರತ ಶೆೇಕ್ಡ 27ರರ್ತಟ ಮತ್ುವು  ಹಣಕಾಸತ ಆಯೇಗದ ಅನತದಾನ, ಯೇಜರೆ್ಗಳು, 
ಇತಾಯದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದತು ಇದನತು  ಸಕಾಷರಕಕೆ ಹಿಂತಿರತಗಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
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ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021), ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರ್ಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜತ ಇಲಾಖೆಯತ  
ಸ್ೆಪ್ಟಂಬರ್್ 2003ರಿಂದ ತ್ಮಮ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕರೆ್ಾಗದೆ ಉಳಿದಿರತವ `20 

ಲಕ್ಷಗಳನತು ಜಮ ಮಾಡಲತ ವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖೆಯನ ು ಸಹ 

ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿರತವ  ₹910.96 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಬಳಕೆರ್ಾಗದ 
ಮತ್ುವನತು ಮರತಪ್ಾವತಿಸಲತ ವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ 
ಆದಾಗ ಯ, ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸತ ಆಯೇಗಗಳ ಅನತದಾನ 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ  ಜಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕರೆ್ಾಗದೆ ಉಳಿದಿರತವ ಇತ್ರ ನಿಧಿಗಳ (₹1,405.21 ಕ ೆೇಟಿ) ಬಗೆೆ 
ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ುರವು ಮೌನವಾಗಿದೆ. 
4.4.2 ನಿಷ್ಕ್ಕಿಯ ಮತನು ಲೆಕಕ ಹೊಂದಾಣಿರ್ೆ ಮಾಡದ ವೆೈಯಕಿುಕ ಠೆೋವಣಿ ಖಾತಗೆಳು 
ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ ಆರ್ಥಷಕ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನತಚಛೆೇದ  286A ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಯ ಸಕಾಷರವು ಗಣನಿೇಯ 

ಅವಧಿಯವರಗೆೆ  ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯವಾಗಿರತವ ಎಲಾಿ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  ಖಾತೆಗಳನತು ಮತಕಾುಯಗೆ ಳಿಸತವ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 202೧ರ ಹಣಕಾಸತ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗ ೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರತವಂತೆ, 71 ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  

ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, 24  ಖಾತೆಗಳು (₹50.73 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಜಮ ಶಿಲತಕ ಇರತವ 14 ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  

ಖಾತೆಗಳು,  ₹2.02 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಖಚ್ತಷ ಶಿಲತಕ ಇರತವ ಎಂಟತ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಶ ನಯ ಶಿಲ್ಲಕನ ಎರಡತ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  ಖಾತೆಗಳು) ಮ ರತ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ತು ಕಾಲದಿಂದ 
ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯವಾಗಿತ್ತು (ಅನನಬಂಧ 4.2). ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಈ ಶಿಲತಕಗಳನತು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸಿ ಮತ್ತು 
ಲೆಕ್ಕಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖಾತೆಗಳನತು ಮತಕಾುಯಗೆ ಳಿಸಿ ಶಿಲತಕಗಳನತು  ರಾಜಯದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಗೆ 
ಹಿಂತಿರತಗಿಸಲತ ಕ್ರಮವನತು ತೆಗೆದತಕೆ ಳಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ, ಮ ರತ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ತು ಕಾಲದಿಂದ  ಬಳಸದ ೆ ಶಿಲತಕ 
ಉಳಿದಿರತವಂತ್ಹ  ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ  ಖಾತೆಗಳನತು   ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲತ ಮತ್ತು ಅಂಥಹ ಖಾತೆಗಳನತು 
ಮತಕಾುಯಗೆ ಳಿಸಲತ ಕ್ರಮ ಕೈೆಗೆ ಳಳಲತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಮತ್ತು  ಇಲಾಖೆಗಳ 
ಮತಖಯಸೆರನತು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ  ಉತ್ುರಿಸಿದೆ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021). 

ಸಿ. ಮಾಪನಗಳಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಯಖಾಯನಗಳು 
4.5  ಅಮಾನತನು ಮತನು ಋರ್ ಠೆೋವಣಿ ಇರಸಾಲನ ಶಿೋಷ್ಕ್ಣರ್ೆಗಳ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದರನವ 

ಶಿಲನಕಗಳು 
4.5.1 ಪರಮನಖ ಅಮಾನತನು ಮತನು ಋರ್ ಠೆೋವಣಿ ಇರಸಾಲನ ಶಿೋಷ್ಕ್ಣರ್ೆಗಳ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದರನವ ಶಿಲನಕಗಳು  
ಸಕಾಷರದ ಲೆಕ್ಕಗಳನತು ನಗದತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳು  ಮತ್ತು ಪ್ಾವತಿಗಳ 
ವಹಿವಾಟತಗಳನತು ಅವುಗಳ ಸವರ ಪ್ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕ ೆರತಯೆಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ 
ಲೆಕ್ಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆೆ ಜಮ/ಖಚ್ತಷ ಹಾಕ್ಲಾಗತವುದಿಲಿ. ಇಂತ್ಹ ವಹಿವಾಟತಗಳನತು  
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲತ 'ಅಮಾನತ್ತುʼ ಎಂದತ ಕ್ರೆಯಲಪಡತವ ಕಲೆವು ತಾತಾಕಲ್ಲಕ್/ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಗಳ 
ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆಳನತು ಸಕಾಷರಿ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಷಹಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಅಮಾನತ್ತು ಲೆಕ್ಕವು  ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆಡಿ ಖಚಿಷನ ಕ್ಳಯೆತವಿಕ ೆಅಥವಾ ಜಮಯ ಕ್ಳಯೆತವಿಕೆಯ ಮ ಲಕ್ 
ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ ತಿೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಮತ್ುಗಳು ತಿೇರಿಕರೆ್ಾಗದೆ ಉಳಿದಿದುರ,ೆ ಅಮಾನತ್ತು 
ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆಲ್ಲಿ ಶಿಲತಕಗಳು ಸಂಗರಹವಾಗತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಷರದ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ುಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ್ವಾಗತವುದಿಲಿ. ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರತ  (ಲ ೆಮತ್ತು ಹ) ಅವರತ  ನಿವಷಹಿಸಿರತವ  
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ಲೆಡಜರ್್ನಲ್ಲಿ  ದಾಖಲ್ಲಸಲಾದ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಕಲೆವು ಪ್ರಮತಖ ಅಮಾನತ್ತುಗಳನತು ರ್ೊೋಷ್ಟಕ - 4.8ರಲ್ಲಿ 
ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಕಾಷರವು, ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಹಣದ ಪ್ಾಲಕ್ರ್ಾಗಿ ಅವುಗಳನತು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿ ನಂಬಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಇರಿಸತವ 
ವಯವಹಾರಗಳನತು ಸ್ಾಲ, ಠೆೇವಣಿ ಮತ್ತು ಇರಸ್ಾಲತ (ಡಿಡಿಆರ್)ಗಳ ಲೆಕ್ಕಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆಳಲ್ಲಿ ನಿವಷಹಿಸತತ್ುದೆ. 
2020-21ರ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸತ ಖಾತೆಗಳ ನಿಖರತೆಯತ ಕಳೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ  
ಪ್ರತಿಕ್ ಲವಾಗಿ ಬಾಧಿತ್ವಾಗಿದೆ. 
(i)  ಅಂತಿಮ ವಗಿೇಷಕ್ರಣಕಾಕಗಿ ಕಾಯತತಿುರತವ ಹೆಚಿುನ ಸಂಖಯೆಯ ಅಮಾನತ್ತು ವಹಿವಾಟತಗಳು. 
(ii) ಸ್ಾಲ ಠೆೇವಣಿ ಇರಸ್ಾಲತಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆಲ್ಲಿ ಹೆಚಿುದ ವಯತಿರಿಕ್ು ಶಿಲತಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು  
     ಮತ್ು. 

ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.8: ಅಮಾನತನು ಶಿೋಷ್ಕ್ಣರ್ೆಗಳಡ್ಡಯ ಶಿಲನಕಗಳು 
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಆಕ್ರ : ಡಿಡಿಆರ್್ ಲೆಡಜರತಗಳು 

ಹಣಕಾಸತ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವವಳ ಶಿಲತಕಗಳನತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸತತ್ುವೆ. ಬಾಕ ಇರತವ 
ಖಚ್ತಷ ಮತ್ತು ಜಮ ಶಿಲತಕಗಳನತು ಪ್ರತೆಯೇಕ್ವಾಗಿ ಒಟತಟಗ ಡಿಸತವ ಮ ಲಕ್ ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ 
ಶಿಲತಕಗಳನತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಶಿಲತಕಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನತು 
ಮತಂದಿನ ಕಂದ್ಧಕ ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಷಸಲಾಗಿದೆ: 
•  ಪಾವತಿ ಮತನು ಲೆಕಕ ಕಚೆೋರಿ ಅಮಾನತನು 
ಭಾರತ್ ಸಕಾಷರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರತೆಯೇಕ್ ಪ್ಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಚೆೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರ  
ನಡತವಿನ ವಹಿವಾಟತಗಳ ಇತ್ಯಥಷ ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆ ಉದೆುೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರ  
ಪ್ತಸುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆಲ್ಲಿ  ಆರಂರ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾದ ವಹಿವಾಟತಗಳನತು ಪ್ಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ 

ಕಿರನ ಲೆಕಕಶಿೋಷ್ಕ್ಣರ್ ೆ 2018-19 2019-20 2020-21 

ಪರಮನಖ ಲೆಕಕಶಿೋಷ್ಕ್ಣರ್ೆ  8658-ಅಮಾನತನು ಖಚ್ತಷ ಜಮ ಖಚ್ತಷ ಜಮ ಖಚ್ತಷ ಜಮ 

101- ಪಾವತಿ ಮತನು ಲೆಕಕ ಕಚೆೋರಿ ಅಮಾನತನು 288.08 16.93 270.30 10.86 283.51 3.40 

ನಿವಾಳ ಖಚ್ತಷ 271.15 ಖಚ್ತಷ  259.44 ಖಚ್ತಷ  280.11 
102- ಅಮಾನತನು ಲೆಕಕ  (ಸಿವಿಲ) 17.76 296.45 18.14 414.95 18.42 378.75 

ನಿವಾಳ ಜಮ 278.69 ಜಮ  396.81 ಜಮ 360.33 

107-ನಗದನ ತಿೋರನವಳಿ ಅಮಾನತನು ಲೆಕಕ 20.53  20.53  20.53 - 

ನಿವಾಳ ಖಚ್ತಷ  20.53 ಖಚ್ತಷ 20.53 ಖಚ್ತಷ 20.53 
110-ರಿಸರ್್ಣ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾನತನು ರ್ೆೋಂದರ ಲೆಕಕ 
ಕಚೆೋರಿ 

91.41 183.28 17.59 154.67 72.61 53.35 

ನಿವಾಳ ಜಮ  91.87 ಜಮ .137.08 ಖಚ್ತಷ 19.26 
112-ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತೆರಿಗೆ (ಟಿಡ್ಡಎಸ್) 
ಅಮಾನತನು  

204.16 233.34 0.74 32.77 0.74 4.75 

ನಿವಾಳ ಜಮ .29.18 ಜಮ 32.03 ಜಮ 4.01 

123- ಎಐಎಸ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಸಮೂಹ ವಿಮಾ 
ಯೋಜ್ರ್ೆ 

9.30  1.00  1.28 - 

ನಿವಾಳ ಖಚ್ತಷ .9.30 ಖಚ್ತಷ 1.00 ಖಚ್ತಷ 1.28 
8782-ನಗದನ ರವಾರ್ೆಗಳು       

102-01  ಖಜಾರ್ೆಗೆ ಸಾವಣಜ್ನಿಕ ರ್ಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಇರಸಾಲನಗಳು 

82.61 - 82.61 - 82.61 - 

ನಿವಾಳ ಖಚ್ತಷ 82.61 ಖಚ್ತಷ 82.61 ಖಚ್ತಷ 82.61 
103-01 ಖಜಾರ್ೆಗೆ ಅರರ್ಯ ಇರಸಾಲನಗಳು 12.13 - 12.13 - 12.13 - 

ನಿವವಳ ಖಚ್ತಷ 12.13 ಖಚ್ತಷ 12.13 ಖಚ್ತಷ 12.13 
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ಕ್ಚೆೇರಿಗಳಿಂದ ಚೆಕ/ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಾರಫಟ್ಗಳ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಯ ಮೇಲ ೆಮತ್ತು ಪ್ಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಚೆೇರಿಗಳ 
ಪ್ರವಾಗಿ ರಾಜಯ ಖಜಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ಮತ್ುಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೆಕ/ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಾರಫಟ್ಗಳ 
ವಿತ್ರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ಯಥಷಗೆ ಳಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ ಖಚ್ತಷ 
ಶಿಲತಕ ಎಂದರ ೆಪ್ಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಚೆೇರಿಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರತ ಮಾಡಿರತವ  
ಪ್ಾವತಿಗಳು ಇನ ು ಮರತ ಪ್ಡೆಯಲತ ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವುದತ.  ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ ಜಮ ಶಿಲತಕ  ಎಂದರ ೆ
ಪ್ಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಚೆೇರಿಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರತ  ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲಾದ ಮತ್ುಗಳು ಇನ ು 
ಪ್ಾವತಿಸಬೇೆಕಾಗಿದೆ.  ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕ ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವವಳ ಖಚ್ತಷ ಶಿಲತಕ ಹೆಚ್ತುತಿುರತವ ಪ್ರವೃತಿುಯನತು 
ತೆ ೇರಿಸಿದೆ. ಇದರ ತಿೇರಿಕೆ/ಇತ್ಯಥಷ ಆದ ಮೇಲೆ, ರಾಜಯ ಸಕಾಷರದ ನಗದತ ಶಿಲತಕ ಹೆಚಾುಗತತ್ುದೆ. ಈ 

ಬಾಬತು ಮತಖಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟತಗಳು ಮತ್ತು ಕೇೆಂದರ ಸಕಾಷರದ 
ಸಿವಿಲ್ ಪಿಂಚ್ಣಿ ದಾರರಿಗ ೆರಾಜಯ ಸಕಾಷರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ.ೆ 
•  ಅಮಾನತನು ಲೆಕಕ  (ಸಿವಿಲ) 

ವಗಿೇಷಕ್ರಣದ ಸಂಪ್ ಣಷ ವಿವರಗಳು ಲರ್ಯವಿಲಿದ ವಹಿವಾಟತಗಳು, ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ ಪ್ ರಕ್ವಾದ 
ಸಂಬಂಧಿತ್ ವೇಚ್ರ್್ಗಳು/ಅನತಸ ಚಿಗಳು ಲರ್ಯವಿಲಿದಿದುಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ಾವತಿ / ನಗದತ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಖಜಾರ್ೆ 
ಅನತಸ ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ ರಕ್ ವೇಚ್ರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡತ ಬರತವ 
ಅಂಕಗಳ ನಡತವ ೆವಯತಾಯಸಗಳಿದುರೆ ಇತಾಯದಿಗಳು ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ ಇರತವ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಮತಖ 

ಭಾಗವಾಗಿರತತ್ುದೆ.  ರೆೈಲೆವೇ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಅಂಚ ೆಮತ್ತು  ದ ರ ಸಂಪ್ಕ್ಷ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ರಾಜಯ 
ಖಜಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯತವ ವಹಿವಾಟತಗಳನತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಕಗಳನತು 
ಇತ್ಯಥಷಗೆ ಳಿಸತವವರೆಗೆ ಆರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆಡಿ ವಗಿೇಷಕ್ರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವವಳ ಜಮ ಶಿಲತಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹36.48 ಕ ೆೇಟಿಗಳು ಕ್ಡಿಮರ್ಾಗಿದೆ. ರೆೈಲೆವ ಲೆಕ್ಕಗಳು (`3.15 
ಕ ೆೇಟಿ) ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಲೆಕ್ಕಗಳು (`1.85 ಕ ೆೇಟಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಮಾನತ್ತು ಇತ್ಯಥಷದ ನಂತ್ರ 
ನಗದತ ಶಿಲತಕ ಹೆಚಾುಗತತ್ುದೆ. ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ನಗದತ ಶಿಲ್ಲಕನ ಮೇಲೆ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರತವುದಿಲಿ. 
•  ರಿಸರ್್ಣ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾನತನು ರ್ೆೋಂದರ ಲೆಕಕ ಕಚೆೋರಿ 
ರಿಸರ್್ಷ ಬಾಯಂಕ್ ಕೇೆಂದರ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಚೆೇರಿ ವಿಭಾಗಕಕೆ ಸ ಚ್ರ್ಯೆನತು ಕ್ಳುಹಿಸತವ ಮ ಲಕ್ ಎರಡತ 
ಸಕಾಷರಗಳ ನಗದತ ಶಿಲತಕಗಳ ನಡತವ ೆ ಹಣ ಇತ್ಯಥಷವನತು ಮಾಡತವ ಅಂತ್ರ-ಸಕಾಷರಿ 
ವಹಿವಾಟತಗಳನತು ದಾಖಲ್ಲಸಲತ ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆನತು  ನಿವಷಹಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ರಿಸರ್್ಷ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಡಿದ 
ಹಣ ಇತ್ಯಥಷ  ಸ ಚ್ರೆ್ಯ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ುವನತು ಲೆಕ್ಕದ  ಅಂತಿಮ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆೆ  
ವಗಾಷಯಸತವ ಮ ಲಕ್ ಈ ಅಮಾನತ್ತು ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆನತು ಚ್ತಕ್ುಗೆ ಳಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಷರದಿಂದ ಪ್ಡೆದ  ಅನತದಾನ, ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಾಲಗಳ ಮರತಪ್ಾವತಿಗಳು,  ರ್ದರತೆಗಳ ವಿಮತಕ್ುತೆ 
ಮತ್ತು ಬಾಯಂಕನ ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಋಣ ಕ್ಚೆೇರಿಗಳು ಪ್ಾವತಿಸಿದ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ ಪ್ಾವತಿ ಮತ್ತು 
ಪ್ ರೆೈಕೆ ಮತ್ತು ವಿಲೆೇವಾರಿಗಳ ಮಹಾ ನಿದೆೇಷಶಕ್ರತ ಸಕಾಷರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡಿದ 
ಸ್ಾಮಗಿರಗಳ ಪ್ಾವತಿಗಳು ಈ ಅಮಾನತ್ತು ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆ ಮ ಲಕ್  ಇತ್ಯಥಷಗೆ ಳುಳವ ಪ್ರಮತಖ 

ವಹಿವಾಟತಗಳು. 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆಡಿ ಖಚ್ತಷ ಶಿಲತಕ  ₹19.26 ಕ ೆೇಟಿಗಳಷ್ಟ್ಟದತು ಹಿಂದಿನ 
ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ ೆ ₹156.34 ಕ ೆೇಟಿಗಳು ಕ್ಡಿಮರ್ಾಗಿದೆ. 
•  ಖಜಾರ್ಗೆ ೆಸಾವಣಜ್ನಿಕ ರ್ಾಮಗಾರಿಗಳ ಇರಸಾಲನಗಳು 
ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಸ್ಾಲತ  ಮಾಡಿದ ಮತ್ುವನತು 
ಖಜಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಿೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬತದನತು ಗಮನಿಸಲತ ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆನತು 
ನಿವಷಹಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. 2020-21ರೆ್ೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ₹82.61 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಖಚ್ತಷ ಶಿಲತಕ  
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ವಿಭಾಗಿೇಯ ಕ್ಚೆೇರಿಗಳು ಖಜಾರೆ್ಯಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೆ ಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡಿಕ ೆಳಳದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿದತು 
ಮತ್ತು ಈ ವಯತಾಯಸಗಳು ದತರತಪ್ಯೇಗ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳಿದುಲ್ಲಿ ಪ್ತೆು ಹಚ್ುದಿರಲತ ಕಾರಣವಾಗಬಹತದಾಗಿದತು, 
ಸಕಾಷರಕಕೆ ನರ್ಟವನತು ಉಂಟತ ಮಾಡಬಹತದತ. 
•  ಖಜಾರ್ಗೆ ೆಅರರ್ಯ ಇರಸಾಲನಗಳು 
ಅರಣಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಮ ಲಕ್ ಅರಣಯ ಆದಾಯ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ತು ಖಜಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಷರಿ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ 
ಅವುಗಳ  ಜಮಯತ ಆರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಡೆಯತತ್ುದೆ. ಹಣ ಇರಸ್ಾಲತಗಳನತು ಖಜಾರ್ ೆಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಒಪಿಪಕ ೆಂಡತ ಲೆಕ್ಕಹಾಕದ ನಂತ್ರ  ಖಜಾರ್ ೆಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲ ಿಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ  
ಖಚ್ತಷಗಳು ಜಮಗಳಿಂದ ತಿೇರತವಳಿಗೆ ಳುಳತ್ುವೆ  ಆದಾಯದ ನಿಜವಾದ ವಸ ಲ್ಲ  ಮತ್ತು ಖಜಾರ್ೆಗೆ 
ಅದರ ಜಮಯ ನಡತವಿನ ಸಮಯದ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ವಿಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಖಚ್ತಷಗಳು ಜಮ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಖಜಾರ್ ೆ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ತವವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುಳತ್ುದೆ. ಈ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  2020-21ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ₹12.13 
ಕ ೆೇಟಿಗಳ  ಖಚ್ತಷ ಶಿಲತಕ ಇದ.ೆ 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021) ಈ ಕಳೆಗಿನಂತೆ ಉತ್ುರಿಸಿದ:ೆ 
• ಪ್ಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಚೆೇರಿ ಅಮಾನತ್ತು (ಸಿವಿಲ) ಮತ್ತು ರಿಸರ್್ಷ ಬಾಯಂಕ್ ಕೇೆಂದರ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಚೆೇರಿ 

ಅಮಾನತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ ಶಿಲತಕಗಳ ತಿೇರತವಳಿಗಾಗಿ ಸ ಕ್ು ಕ್ರಮವನತು 
ತೆಗದೆತಕೆ ಳುಳವಂತೆ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲ(ಲ ೆಮತ್ತು ಹ)ರಿಗ ೆವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ. 

• ಖಜಾರ್ೆಗ ೆಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣಯ ಇರಸ್ಾಲತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ 

ಇಲಾಖೆಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಸಮನವಯಗೆ ಳಿಸಲತ ಮತ್ತು ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ ಶಿಲತಕಗಳನತು ತಿೇರತವಳಿ 
ಗೆ ಳಿಸಲತ ವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ. 

4.5.2 ಋರ್ ಠೆೋವಣಿ ಇರಸಾಲನ ಶಿೋಷ್ಕ್ಣರ್ೆಗಳ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ವಯತಿರಿಕು ಶಿಲನಕಗಳು 
ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಶಿಲತಕಗಳು ಇರಬಾರದ  ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಶಿಲತಕಗಳು ಇದುರ ೆಅವು 
ವಯತಿರಿಕ್ು ಶಿಲತಕಗಳು ಎನಿಸಿಕ ೆಳುಳತ್ುವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರ್ಾವುದೆೇ ಸ್ಾಲ ಅಥವಾ ಮತಂಗಡದ ಲೆಕ್ಕ 
ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆಡಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಶಿಲತಕ ಮತಂಗಡದ ಮ ಲ ಮತ್ುಕಕಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಮರತಪ್ಾವತಿಯನತು 
ಸ ಚಿಸತತ್ುದೆ. ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.9 ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಋಣ ಮತ್ತು ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ವಯತಿರಿಕ್ು ಶಿಲಕನತು ಸ ಚಿಸತತ್ುದೆ. ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಋಣ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕ ೆ(6003-00-108-0-01 – ರಾಜಯದ 
ಆಂತ್ರಿಕ್ ಸ್ಾಲ- ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ದಿಂದ ಸಕಾಷರದ ಸ್ಾಲ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಲತಕ 2019-20ರೆ್ೇ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ ೆ2020-21ರೆ್ೇ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ,  ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಯತಿರಿಕ್ು ಶಿಲಕನತು ಚ್ತಕ್ುಗೆ ಳಿಸಲತ ಸಕಾಷರವು ತೆಗದೆತಕೆ ಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ  ₹40.83 
ಕ ೆೇಟಿಗಳರ್ತಟ ಕ್ಡಿಮರ್ಾಗಿದೆ ಆದಾಗ ಯ, ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕ ೆ7610 – ಸಕಾಷರಿ ರ್ೌಕ್ರರಿಗ ೆಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು 
ಮತಂಗಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ರೆ್ೇ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ,ೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶಿಲತಕ ₹2.14 
ಕ ೆೇಟಿಗಳರ್ತಟ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ. ಆದುರಿಂದ, ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಋಣ ಮತ್ತು ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಯತಿರಿಕ್ು ಶಿಲಕಗಳನತು ತೆರವುಗೆ ಳಿಸಲತ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನತು ತೆಗದೆತಕೆ ಳಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
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ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.9: ಋರ್ ಠೆೋವಣಿ ಇರಸಾಲನ ಶಿೋಷ್ಕ್ಣರ್ೆಗಳ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ವಯತಿರಿಕು ಶಿಲನಕಗಳು 
(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಲೆಕಕ ಶಿೋಷ್ಕ್ಣರ್ ೆ ವಿವರ ಮೊತು ರ್ಾರರ್ 

ಸಾವಣಜ್ನಿಕ ಋರ್  

1 6003-00-108-0-01 ರಾಜಯ ಸಕಾಷರದ ಆಂತ್ರಿಕ್ ಋಣ – 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮತ್ದಿಂದ ಸ್ಾಲ 

(ಖಚ್ತಷ) 
133.57 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ್ದಿಂದ 
ಪ್ಡದೆ ಸ್ಾಲವನತು ಲಕೆ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ತೆಗೆದತಕೆ ಳಳದಿರತವುದರಿಂದ, 
ಆದರ ೆಮರತಪ್ಾವತಿಯನತು ಸಕಾಷರಿ ಲಕೆ್ಕದ ಮ ಲಕ್ 
ಮಾಡಿರತವುದರಿಂದ. 

2 6004-03 &  

6004-04 

ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ಕೆೇಂದರ ಪ್ತರಸೃತ್ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೆೇಂದರ 
ಸಕಾಷರದಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಸ್ಾಲಗಳು 

(ಖಚ್ತಷ) 
೧೦.೩೬ 

ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ಕೆೇಂದರ ಪ್ತರಸೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೆೇಂದರ 
ಸಕಾಷರದಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಸ್ಾಲಗಳು 

ಒಟ್ನಟ (ಖಚ್ತಷ) . 
143.93 

 

ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳು 

3 6202,6215, 6217, 6401, 6402, 

6405, 6408, 6435 6505, 

6506, 6701, 7475 & 7615 

ರಾಜಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಸ್ಾಲಗಳು (ಜಮ) 90.06 ತ್ಪ್ತಪ ವಗಿೇಷಕ್ರಣದಿಂದ ವಯತಿರಿಕ್ು ಶಿಲತಕ ಉಂಟಾಗಿದತು ಲಕೆ್ಕ 
ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗತತಿುದೆ. 

4 7610  

 

ಸಕಾಷರಿ ರ್ೌಕ್ರರಿಗೆ ಸ್ಾಲ ಮತ್ತು 
ಮತಂಗಡಗಳು 

(ಜಮ) 8.38 ತ್ಪ್ತಪ ವಗಿೇಷಕ್ರಣದಿಂದ ವಯತಿರಿಕ್ು ಶಿಲತಕ ಉಂಟಾಗಿದತು ಲಕೆ್ಕ 
ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗತತಿುದೆ. 

ಒಟ್ಟು  ಜ್ಮೆ 98.44  

ಆಕ್ರ -  ಮಹಾಲೇೆಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ತು ಹ) ಕ್ಚೇೆರಿ 

4.6 ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಂಕಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿರ್ೆ ಆಗದರನವುದನ 
ಆದಾಯ/ವೆಚ್ುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರತವ ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನತು ನಿವಷಹಿಸಲತ ಮತ್ತು 
ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನತು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲತ, ಎಲಾಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತ್ಮಮ 
ಪ್ತಸುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ುಗಳನತು  ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ತು 
ಹ) ಲೆಕ್ಕ ಪ್ತಸುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದ ಅಂಕಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಮನವಯಗೆ ಳಿಸಬೇೆಕಾಗತತ್ುದೆ. 2018-೧೯ ರಿಂದ 
೨೦೨೦-21ರ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ುದ ಸಮನವಯದ ಕ್ಳದೆ ಮ ರತ ವರ್ಷಗಳ ವಿವರಗಳನತು ನಕ್ಷೆ-
4.3ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನಕ್ಷೆ-4.3 : ಕಳೆದ ಮೂರನ ವಷ್ಣಗಳ – 2018-19 ರಿಂದ 2020-21ಲೆಕಕ ಹೊಂದಾಣಿರ್ೆಯ ಸಿೆತಿ. 

(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

 ಆಕ್ರ – ಹಣಕಾಸತ ಲಕೆ್ಕಗಳು      
* ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳನತು ಹೆ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

1,64,817.41

1,73,687.60

1,56,597.91

1,97,933.22

1,79,098.38

2,18,803.97

1,64,973.15

1,75,487.87

1,56,761.64

1,98,959.17

2,09,786.84

2,21,459.96

0.00 50,000.00 1,00,000.00 1,50,000.00 2,00,000.00 2,50,000.00

2018-19

2019-20

2020-21

2018-19

2019-20

2020-21

ವ ಚ್
ಚ

ಸ್ವೀ
ಕೃತಿ

ಗ್ಳ
ು

ಒಟ್ ತ ು  ಸ್ವೀ ಕೃತಿ ಗ್ ಳು/ವ  ಚ್ಚ ಹ  ಂದ ಾಣಿ ಕ  ಮಾಡಿ ದ್ ಅಂ ಕ ಗ್ ಳು
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ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಳದೆ ಮ ರತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮನವಯದ ಪ್ರಮಾಣಕಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನತು ರ್ೊೋಷ್ಟಕ-4.10ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 

ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.10: ಸಿಾೋಕೃತಿಗಳು ಮತನು ವೆಚ್ಚದ ಅಂಕಿಗಳ ಸಮನಾಯದ ಸಿೆತಿ 
cr(` ರ್ೊೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

ವಷ್ಣ 
ನಿಯಂತರರ್ 
ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ 
ಸಂಖೆಯ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೆಕಕ 
ಹೊಂದಾಣಿರ್ೆ 
ಮಾಡ್ಡರನವುದನ 

ಭಾಗರ್ಃ ಲೆಕಕ 
ಹೊಂದಾಣಿರ್ೆ 
ಮಾಡ್ಡರನವುದನ 

ಲೆಕಕ ಹೂೆಂದಾಣಿರ್ೆ 
ಮಾಡದೆೋ 
ಇರನವುದನ 

ವಹವಾಡನ ನಡೆಸದ 
ನಿಯಂತರರ್ 
ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ನಟ ಮೊತು 
ಲೆಕಕ 

ಹೊಂದಾಣಿರ್ೆಯಾದ 
ಮೊತು 

ರ್ತಾಂರ್ 

ಸಿಾೋಕೃತಿಗಳು 
2018-19 92 84 04 04 - 1,64,973.15 1,64,817.41 99.90 

2019-20 101 75 18 08 - 1,75,487.87 1,73,687.60 98.97 

2020-21 101 86 - 15 - 1,56,761.64 1,56,597.91 99.90 

ವೆಚ್ಚಗಳು 
2018-19 331 299 05 26 01 1,98,959.17 1,97,933.22 99.48 

2019-20 322 245 50 27 - 2,09,786.84 1,79,098.38 85.37 

2020-21 322 289 - 33 - 2,21,459.96 2,18,803.97 98.80 

 ಆಕ್ರ-ಎಮ್ಸಿಎ ಮೇಲ್ಲನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸತ ಲಕೆ್ಕಗಳು 

ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.10ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಿದಂತೆ ವೆಚ್ುದ ಸಮನವಯವು 2018-19ಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ ೆ (ಶೆೇಕ್ಡ 99)  

2019-20ರಲ್ಲಿ (ಶೆೇಕ್ಡ 85) ಕ್ಡಿಮರ್ಾಗಿದೆ, ಇದತ 2020-21ರಲ್ಲಿ (ಶೆೇಕ್ಡ 98) ಹೆಚಾುಗಿದ.ೆ ಸ್ಾಲಗಳು 
ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿತ್ರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಲೆಕ್ಕ 
ಸಮನವಯವನತು ಕೈೆಗ ೆಳಳಲಾಗಿಲಿ. ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳು ಮತ್ತು 
ವೆಚ್ುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮನವಯಕಾಕಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನತು ತೆಗದೆತಕೆ ಳಳಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021) ಲೆಕ್ಕ ಹೆ ಂದಾಣಿಕಯೆನತು  ಪ್ ಣಷಗೆ ಳಿಸಲತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ 
4.7 ನಗದನ ಶಿಲ್ಲಕನ ಲೆಕಕಹೊಂದಾಣಿರ್ೆ 
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರತ (ಲ ೆಮತ್ತು ಹ) ಲೆಕ್ಕ ಪ್ತಸುಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಯದ ನಗದತ ಶಿಲತಕ ಮತ್ತು ರಿಸರ್್ಷ 
ಬಾಯಂಕ್ತ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಗದತ ಶಿಲತಕಗಳ ನಡತವ ೆರ್ಾವುದೆೇ ವಯತಾಯಸ ಇರಬಾರದತ. 
ಮಾರ್ಷ 2021 ರಲಿ್ಲದುಂತೆ, ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತ್ವಾಗಿರತವ ಅಂಕಗಳು {`1,588.33 ಕ ೆೇಟಿ (ಖಚ್ತಷ)} 
ಮತ್ತು ರಿಸರ್್ಷ ಬಾಯಂಕ್ತ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಗಳ {`1,511.17 ಕ ೆೇಟಿ (ಖಚ್ತಷ)} ನಡತವೆ 
ವಯತಾಯಸವಿತ್ತು. {(`72.16 ಕ ೆೇಟಿ (ಖಚ್ತಷ)}. ಏಜನೆಿಿ ಬಾಯಂಕ್ಗಳಿಂದ ಅಂಕಗಳ ವರದಿ 
ಮಾಡದಿರತವುದತ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡದಿರತವುದತ ವಯತಾಯಸಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಿದತು  ಇದತ 
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರ (ಲೆ ಮತ್ತು ಹ) ಕ್ಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನವಯದಲ್ಲಿದೆ. 

ಡ್ಡ. ಲೆಕಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ರ್ಾಣಿಸನವಿರೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಲೊೋಕನ 

4.8 ಲೆಕಕಪತರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನನಸರಣೆ 
ಭಾರತ್ ಸಕಾಷರದ  ಬೆಂಬಲದೆ ಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕ್ರ    
ಕ್ಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿರತವ ಸಕಾಷರಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಕಾಷರಿ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗ ೆಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸತ ವರದಿ ಮಾನದಂಡಗಳನತು ರ ಪಿಸತವ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸತವ ಜವಾಬಾುರಿಯನತು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು 
ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕ್ರ ಅವರ ಸಲಹಯೆ ಮೇರೆಗ,ೆ ಭಾರತ್ದ ರಾರ್ರಪ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಮ ರತ 
ಭಾರತಿೇಯ ಸಕಾಷರದ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ಮಾನದಂಡಗಳನತು (ಐಜಿಎಎಸ್) ಸ ಚಿಸಿದಾುರೆ. 
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ಐಜಿಎಎಸ್ ನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು 2020-21 ವರ್ಷಕಕೆ ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ ಸಕಾಷರದ ಅವುಗಳ ಅನತಸರಣೆಯನತು 
ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.11ರಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಷಸಲಾಗಿದೆ. 

ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.11: ಲೆಕಕಪತರ ನಿವಣಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನನಸರಣೆ  
ಕರಮ 

ಸಂಖೆಯ ಲೆಕಕಪತರ ಮಾನದಂಡ ಐಜಿಎಎಸ್ನ ಸಾರ ಪರಸನುತ ಸಿೆತಿ ರ್ೊರತೆಯ ಪರಭಾವ 

1 ಐಜಿಎಎಸ್್ - 1 
ಸಕಾಷರ ನಿೇಡಿದ 
ಖಾತ್ರಿಗಳು - 
ಅಗತ್ಯವಿರತವ 
ಕಾಣಿಸತವಿಕೆಗಳು 

ಆರ್ಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕಾಷರವು ನಿೇಡಿದ 
ಗರಿರ್ಾ ಖಾತ್ರಿ, ಸ್ೆೇರಿಕೆ, ತೆಗೆದತ ಹಾಕದತು   
(ಆ ವರ್ಷದ ಕೆ ೇರಿಕೆಗಳನತು 
ಹೆ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) ವರ್ಷದ ಆರಂರ್ ಮತ್ತು 
ಅಂತ್ಯದಲ್ಲನಿ ಶಿಲತಕ ಮತ್ತು ಖಾತ್ರಿ ಶತಲಕ 
ಇವುಗಳನತು ಹಣಕಾಸತ ವಿವರಣಾ 
ಪ್ಟಿಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸತವ ಮಾನದಂಡವನತು 
ನಿಗದಿಗೆ ಳಿಸಿದೆ 

ಅನತಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಖಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಣಿಸತವಿಕೆಯ 

ಮಾನದಂಡಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಲಾಗಿದೆ 

2 ಐಜಿಎಎಸ್್ - 2 
ಸಹಾರ್ಾನತದಾನಗಳ 
ಲಕೆ್ಕ ಹಾಕ್ತವಿಕೆ ಮತ್ತು 
ವಗಿೇಷಕ್ರಣ 

ಭಾರತ್ದ ಲಕೆ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು 
ಮಹಾ ಲಕೆ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕ್ರ ಸಲಹೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ ರಾರ್ರಪ್ತಿಗಳು ನಿದಿಷರ್ಟವಾಗಿ 
ಅನತಮೇದಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳ ಹೆ ರತಾಗಿ   
ಅನತದಾನವು ಆಸಿುಗಳ ನಿಮಾಷಣವನತು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿದುರ  ಅನತದಾನ 
ನಿೇಡತವವರ ಲಕೆ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನತು ರಾಜಸವ 
ವೆಚ್ುವೆಂದತ, ಅನತದಾನಿತ್ರ ಲಕೆ್ಕದಲ್ಲಿ 
ರಾಜಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳಂೆದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ತ 

ಅನತಸರಿಸಲಾಗಿಲಿ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ `100 

ಕೆ ೇಟಿಗಳನತು ರಾಜಸವ ವೆಚ್ುಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ುದಡಿ ವಗಿೇಷಕ್ರಣ 

ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಇದತ ನಿಗದಿಯ ಅನತಸರಣೆ 

ಆಗದಿರತವುದರಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ರಾಜಸವ 
ಹೆಚ್ುಳವನತು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ುವನತು ಅಧಿಕ್ವಾಗಿ 
ತೆ ೇರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. 

3 ಐಜಿಎಎಸ್್ - 3 
ಸಕಾಷರ ನಿೇಡಿದ 
ಸ್ಾಲ ಮತ್ತು 
ಮತಂಗಡಗಳು 
 

ಈ ಮಾನದಂಡವು ಸಕಾಷರ ನಿೇಡಿದ 
ಸ್ಾಲ ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳ 
ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ, ಪ್ರಮಾಣ, 

ಮೌಲಯನಿಣಷಯ, ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು  
ಹಣಕಾಸತ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ ಣಷತೆ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಏಕ್ರಿೇತಿಯ 

ಲಕೆ್ಕರ ಢಿಯ ಅನತಸರಣೆಯನತು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.    

ಭಾಗಶಃ 
ಅನತಪ್ಾಲರ್ೆರ್ಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಯ ಸಕಾಷರವು ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ನಮ ರ್ೆಯನತು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಾಲ 

ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಅಸಲತ ಮತ್ತು ಬಡಿಗಿಳ ಎಲಿ 
ವಿವರಗಳನತು ಪ್ರಧಾನ 
ಮಹಾಲೇೆಖಾಪ್ಾಲರತ(ಲ ೆ ಮತ್ತು ಹ) 

ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುಲಿವಾದುರಿಂದ 

ಅನತಸರಣೆಯತ ಅಪ್ ಣಷವಾಗಿದೆ.   

ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021) ಐಜಿಎಎಸ್್ 2 – ಸಹಾರ್ಾನತದಾನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 
ತ್ಪ್ತಪ ವಗಿೇಷಕ್ರಣವನತು ತ್ಪಿಪಸಲಾಗತವುದತ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಎಸ್್ 3 – ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಕ ಇರತವ ಸ್ಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮತಂಗಡಗಳ ವಿವರಗಳನತು ನಿೇಡಲತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ 
4.9 ಸಾಾಯತುಸಂಸೆೆಗಳ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಲ್ಲರಿ್ೆ ಮತನು ಪರತೆಯೋಕ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೋಧರ್ಾ ವರದಗಳನನು 

ಶಾಸರ್ಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಡನವುದನ 
ಗಾರಮೇಣ ಮತ್ತು ಸಣಣ ಕೈೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ, ಇತಾಯದಿ ಕ್ೇೆತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಷರವು ಹಲವಾರತ 
ಸ್ಾವಯತ್ು ಸಂಸ್ೆೆಗಳನತು ಸ್ಾೆಪಿಸಿದೆ. ರಾಜಯದ 13 ಸ್ಾವಯತ್ು ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಯನತು 
ಭಾರತ್ದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕ್ರತ (ಡಿಪಿಸಿ) ಕಾಯದೆ, 1971ರ ಪ್ರಿಚಛೆೇದ 19 
ಮತ್ತು 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಯ ವಹಿಕ,ೆ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಸಲ್ಲಿಕ,ೆ ಪ್ರತಯೆೇಕ್ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಾ ವರದಿಗಳನತು ನಿೇಡತವುದತ ಮತ್ತು 
ರಾಜಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮತಂದ ೆಅವುಗಳ ಮಂಡಿಕಗೆಳ ಸಿೆತಿಯನತು ಅನನಬಂಧ 4.3ರಲ್ಲ ಿಸ ಚಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
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ಅನತಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತ ೆ ಐದತ ಸ್ಾವಯತ್ು ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ಒಂದತ ಪ್ರತೆಯೇಕ್ 
ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಒಂದತ ಸ್ಾವಯತ್ು ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡತ ಪ್ರತೆಯೇಕ್ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಾ 
ವರದಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲತ ಬಾಕ ಇವ.ೆ ಕ್ರ್ಾಷಟಕ್ ರಿಯಲ ಎಸ್ೆಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು  2017-18ರೆ್ೇ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕದ.ೆ 
4.10 ಇಲಾಖಾ ವಾಣಿಜೊಯೋದಯಮಗಳು/ನಿಗಮಗಳು/ಕಂಪನಿಗಳು 
ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಅರ-ೆವಾಣಿಜಯ ಸವರ ಪ್ದ ಚ್ಟತವಟಿಕಗೆಳನತು ನಿವಷಹಿಸತವ ಕಲೆವು ಸಕಾಷರಿ ಇಲಾಖಾ 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ವಾಷ್ಟ್ಷಕ್ವಾಗಿ ನಿಗದಿತ್ ಸವರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಾಷಚ್ರಣೆಗಳ ಫಲ್ಲತಾಂಶವನತು 
ತೆ ೇರಿಸತವ ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲೆಕ್ಕಗಳನತು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದತು, ಇದರಿಂದ ಸಕಾಷರವು ಈ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ 
ಕಾಯಷ ಫಲವನತು  ಕಲೆಸವನತು ನಿಣಷಯಸಬಹತದತ. ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಅರ ೆವಾಣಿಜಯ ಉದಯಮಗಳ 
ಅಂತಿಮಗೆ ಳಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅವುಗಳ ಒಟಾಟರ ೆಆರ್ಥಷಕ್ ಸ್ಾವಸೆಯ  ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸತತ್ುವೆ. 
ಲೆಕ್ಕಗಳ ಸಕಾಲ್ಲಕ್ ಅಂತಿಮಗೆ ಳಿಸತವಿಕೆಯ ಅನತಪ್ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಕಾಷರದ ಹ ಡಿಕಯೆತ ಲೆಕ್ಕ 
ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್/ರಾಜಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪ್ರಿಶಿೇಲರೆ್ಯಂದ ಹೆ ರಗ ೆ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕಯೆನತು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತಯೆನತು ಸತಧಾರಿಸಲತ ಅಗತ್ಯವಿರತವ 
ಸರಿಪ್ಡಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನತು ಸಮಯಕಕೆ ಸರಿರ್ಾಗಿ ತೆಗದೆತಕೆ ಳಳಲಾಗತವುದಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ವಿಳಂಬವು 
ವಯವಸೆ್ೆಯನತು ವಂಚ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಹಣದ ಸ್ೆ ೇರಿಕೆಯ ಅಪ್ಾಯಕೆಕ ಈಡತಗೆ ಳಿಸತವ 
ಸಂರ್ವವಿದ.ೆ 
ಸಕಾಷರದಲ್ಲಿನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತಖಯಸೆರತ  ಈ ಉದಯಮಗಳು  ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದ ಚೌಕ್ಟಿಟರೆ್ ಳಗೆ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳನತು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತತ್ುವೆ 
ಎಂಬತದನತು  ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೇಕ್ತ. ಮತಚಿುದ/ವಗಾಷಯಸಲಪಟಟ/ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ ಕಟಗಳಾಗಿ 
ಪ್ರಿವತಿಷಸಲಾದ ಒಂಬತ್ತು ಉದಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡತ ಉದಯಮಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲೆಕ್ಕಗಳು  
1969-70 ರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕರೆ್ಾಗದೆ ಬಾಕ ಉಳಿದಿವ.ೆ ಉದಯಮಗಳ ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲೆಕ್ಕಗಳ  ತ್ರ್ಾರಿಕಯೆಲ್ಲಿ 
ಬಾಕಯರತವ ಸಿೆತಿಯನತು ಅನನಬಂಧ 4.4ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅನತಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಿಸಿದಂತೆ 2008-09 ರವರೆಗ ೆಲೆಕ್ಕಗಳನತು ಅಂತಿಮಗೆ ಳಿಸಿರತವ ಒಂದತ ಉದಿುಮ,  

2015-16ರವರೆಗಿನ ರ್ಾಲತಕ  ಉದಿುಮಗಳು  2016-17ರವರೆಗಿನ ಒಂದತ ಉದಿುಮ, ಒಟತಟ ಆರತ 
ಉದಿುಮಗಳಲ್ಲಿ  ₹8.87 ಕ ೆೇಟಿಗಳ ಹ ಡಿಕ ೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.    
ಮಾರ್ಷ 2019ಕಕೆ ಕ ೆರೆ್ಗ ೆಳುಳವ ವರ್ಷದ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸತ ವರದಿಯ ಕಂಡ್ಡರ್ೆ 3.4ರಲಿ್ಲನ ಲೆಕ್ಕ 
ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಯ ಅವಲೆ ೇಕ್ನಕಕೆ ಉತ್ುರವಾಗಿ, ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಾ ಕ್ಚೆೇರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ತ್ರ 
ಲೆಕ್ಕಗಳನತು ಒದಗಿಸತವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ ೆ(ಮಾರ್ಷ 2019).  
4.11 ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತನು ಪಾರಧಿರ್ಾರಗಳಿಗ ೆನಿೋಡ್ಡದ ಅನನದಾನ/ಸಾಲಗಳ ವಿವರಗಳನನು ಸಲ್ಲಸಿದರನವುದನ 
ಭಾರತ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕ್ರ  (ಡಿಪಿಸಿ) ಕಾಯದೆ, 1971ರ ಪ್ರಿಚಛೆೇದ 
14 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೇ ಸಂಸ್ೆೆ  ಅಥವಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕಕೆ ರಾಜಯದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ  ಅನತದಾನ 
ಅಥವಾ ಸ್ಾಲಗಳಿಂದ ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸತ ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸಂಸ್ೆೆ ಅಥವಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕೆಕ, ಆ 
ಸಮಯಕಕೆ ಅನವಯವಾಗತವ  ರ್ಾವುದೆೇ  ಕಾನ ನಿನ ನಿಬಂಧರೆ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟತಟ ಸಿಎಜಿಯತ  ಆ ಸಂಸ್ೆೆ 
ಅಥವಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಎಲಾಿ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ುಗಳನತು ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧಿತ್ 
ಸಿವೇಕ್ೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ುಗಳ ವರದಿಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತತಾುರೆ. ಭಾರತ್ದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು ಮಹಾ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕ್ರ  (ಡಿಪಿಸಿ) ಕಾಯದೆ, 1971ರ ಪ್ರಿಚಛೆೇದ 15ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರ್ಾವುದೆೇ ನಿದಿಷರ್ಟ 
ಉದೆುೇಶಕಾಕಗಿ ರ್ಾವುದೆೇ ಅನತದಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಾಲವನತು ನಿೇಡಿದರ,ೆ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ರತ್ತುಗಳ 
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ಪ್ಾಲರ್ೆಗೆ ಅನತಸರಿಸ ಬೆೇಕಾದ  ಕಾಯಷವಿಧಾನಗಳನತು ಮಂಜ ರಾತಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ತ್ೃಪಿುಕ್ರವಾಗಿ 
ನಿವಷಹಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬತದನತು ಸಿಎಜಿಯತ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸತತಾುರೆ. 
ಮೇಲ್ಲನ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಗ ೆಒಳಪ್ಡತವ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು/ಸಂಸ್ೆೆಗಳು/ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳನತು 
ಗತರತತಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಷರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತಖಯಸೆರತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ `25 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 
ಅದಕಕಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಹಣಕಾಸಿನ ರೆ್ರವು ನಿೇಡಿದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಮತ್ತು  ರ್ಾವ ಉದುೆೇಶಕಾಕಗಿ ಸಹಾಯವನತು 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಒಟತಟ ವೆಚ್ುದ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನತು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಗೆ 
ಒದಗಿಸಬೇೆಕಾಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಅನನಬಂಧ 4.5ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ  ಇಪ್ಪತೆುರಡತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎರಡತ ವರ್ಷದಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗ  
ಹೆಚಿುನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ `25 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕಕಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಅನತದಾನವನತು ಸಿವೇಕ್ರಿಸತವ 1,082 

ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸಿಲಿ. ಅನತಬಂಧದಲ್ಲಿ ರೆ್ ೇಡಿದಂತೆ, ಪ್ರಮತಖವಾಗಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯತ ಮಾಹಿತಿಯನತು ನಿೇಡಿಲಿ. 
ಆದರ , ಮಾರ್ಷ 2019ಕಕೆ ಕ ೆರೆ್ಗ ೆಳುಳವ ವರ್ಷದ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸತ ವಯವಹಾರಗಳ ವರದಯ ಕಂಡ್ಡರ್ೆ 
3.2ರಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ಯ ಅವಲೆ ೇಕ್ನಕಕೆ ಉತ್ುರವಾಗಿ, ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ (ಆಗಸ್ಟ 2021) 
ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಾ ಕ್ಚೆೇರಿಗ ೆಮಾಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸಲತ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಇಲಾಖೆಗಳನತು ಕ ೆೇರಲಾಗಿದೆ 
(ಫ್ೆಬರವರಿ 2021)  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡದ ಇಲಾಖೆಗಳ 
ಸಂಖಯೆ ಹೆಚಿುರತವುದತ ಕ್ಂಡತ ಬಂದಿದೆ. 
ಆರ್ಥಷಕ್ ಇಲಾಖೆಯತ `25 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕಕಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಹಣಕಾಸಿನ ರೆ್ರವು/ಅನತದಾನವನತು 
ಪ್ಡೆಯತವ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ವಿವರಗಳನತು ಒದಗಿಸಲತ ವಿನಂತಿಸಲಾಗತವುದತ ಎಂದತ ಪ್ತನರತಚ್ುರಿಸಿದೆ 
(ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2021). 

4.12 ಲೆಕಕ ಸಲ್ಲಿರ್ೆಯ ರ್ಾಲಮಿತಿಗಳು ಮತನು ಲೆಕಕಗಳ ಗನರ್ಮಟ್ಟ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರತ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಹಕ್ತಕದಾರಿ) ಅವರತ 34 ಖಜಾರ್ೆಗಳು, 3 ಇತ್ರ,ೆ 103 
ಲೆ ೇಕೆ ೇಪ್ಯೇಗಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 103 ಅರಣಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಂದ 
ಮತ್ತು ರಿಸರ್್ಷ ಬಾಯಂಕ್ತ ನಿೇಡತವ ಸ ಚ್ರ್ಗೆಳಿಂದ ರಾಜಯ ಸಕಾಷರದ ಲೆಕ್ಕಗಳನತು ಸಂಕ್ಲ್ಲಸತತಾುರೆ. 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಲೆವು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮದಲ ಮ ರತ ತೆೈಮಾಸಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತವಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿದುರ , ರಾಜಯ ಸಕಾಷರವು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯಕಕೆ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನತು 
ಸಲ್ಲಿಸತವುದನತು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿದ.ೆ ಈ ಸಮಯೇಚಿತ್ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಸಲ್ಲಿಕಯೆತ 2020-21ರಲ್ಲಯಿ  
ಮತಂದತವರದೆಿದತು ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರತ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಹಕ್ತಕದಾರಿ) ಅವರತ 
ಸಕಾಷರಕಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಮಾಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ  ರ್ಾವುದೆೇ ಲಕೆ್ಕಗಳನತು ಹೆ ರತ್ತಪ್ಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
4.13 ಹರ್ ದನಬಣಳರ್,ೆ ನಷ್ಟ, ಕಳಳತನ ಇತಾಯದ. 
2020-21ರಅಂತ್ಯಕಕೆ ₹26.40 ಕೆ ೇಟಿಗಳ ಮತ್ುದ ಸಕಾಷರಿ ಹಣದ ದತರತಪ್ಯೇಗ, ನರ್ಟ ಇತಾಯದಿಗಳ 
33 ಪ್ರಕ್ರಣಗಳಿದತು, ಅಂತಿಮ ಕ್ರಮ ಬಾಕ ಇದ.ೆ ಇಲಾಖಾವಾರತ ಬಾಕ ಇರತವ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳ 
ವಿರ್ಜರೆ್ಯನತು ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.12ರಲ್ಲಿ ಕಳೆಗ ೆ  ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನನಬಂಧ 4.6ರಲ್ಲ ಿ ಕಾಲವಾರತ 
ವಿರ್ಜರೆ್ಯನತು ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ರ್ೊೋಷ್ಟಕ 4.12: ದನರನಪಯೋಗ, ನಷ್ಟ ಮತನು ಕಳಳತನ ಇತಾಯದಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದರನವ ಪರಕರರ್ಗಳು 
(` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಇಲಾಖೆಯ ಹಸೆರನ 

ಸರ್ಾಣರದ ಸವತನುಗಳ 
ದನಬಣಳರ್ೆ, ನಷ್ಟ, ಕಳಳತನ 

ಇತಾಯದ 

ಬಾಕಿ ಇರನವ ದನಬಣಳರ್ೆ, ನಷ್ಟ, ಕಳಳತನ ಇತಾಯದಗಳ ಅಂತಿಮ ವಿಲೆೋವಾರಿಯಲ್ಲನಿ ವಿಳಂಬರ್ೆಕ 
ರ್ಾರರ್ಗಳು 

ಇಲಾಖಾ ಮತನು ದಂಡಾಹಣ 
ಪರಿಶೆ ೋಧರ್ಗೆಳು 
ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲರಿನವುದನ 

ಇಲಾಖಾ ಕರಮ 

ಪಾರರಂಭವಾಗಿದನು ಅಂತಿಮ 

ಗೊಳಳದರನವುದನ 

ದಂಡ ಪರಕಿರಯೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿದನು 
ಹರ್ ವಸೂಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇರನವುದನ 

ಪರಕರರ್ಗಳ 
ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಪರಕರರ್ಗಳ 

ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಪರಕರರ್ಗಳ 
ಸಂಖೆಯ ಮೊತು ಪರಕರರ್ಗಳ 

ಸಂಖೆಯ ಮೊತು 

ಲೊೋರ್ೊೋಪಯೋಗಿ 02 1,180.18 - - 02 1,180.18 - - 

ಗೃಹ 08 256.09 03 101.93  05 154.16 - - 

ಆಹಾರ ಮತನು ರ್ಾಗರಿೋಕ 
ಸರಬರಾಜ್ನ 

01 525.00 01 525.00 - - - - 

ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಯರ್ 01 9.48 01 9.48 - - - - 

ವೆೈದಯಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷರ್ 02 1.91 02 1.91 - - - - 

ಪರ್ನಸಂಗೊೋಪರ್ೆ ಮತನು 
ಪರ್ನ ವೆೈದಯಕಿೋಯ ಸೆೋವೆಗಳು 

04 643.70 04 643.70 - - - - 

ತಾಂತಿರಕ ಶಿಕ್ಷರ್ 01 0.28 01 0.28 - - - - 

ಅರರ್ಯ 02 0.74 02 0.74 - - - - 

ಆರೊೋಗಯ ಮತನು ರ್ಾಗರಿೋಕ 
ಪೂರೆೈರೆ್ 

10 1.6 10 1.6 - - - - 

ರ್ಾಮಿಣಕ 01 0.89 - - 01 0.89   

ರ್ಾಯಯಾಂಗ 01 20.00 01 20.00     

ಒಟ್ನಟ  33 2,639.87 25 1,304.64 08 1,335.23 - - 

ಆಕ್ರ: ಮಹಾಲೇೆಖಾಪ್ಾಲರತ (ಲಕೆ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ೆ I) ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇೆಖಾಪ್ಾಲರತ (ಲಕೆ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ೆ II) ಕ್ಚೇೆರಿ 

4.14 ರಾಜ್ಯ ಹರ್ರ್ಾಸನ ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ೋಧರ್ಾ ವರದಯ ಮೆೋಲ್ಲನ ಅನನಸರಣಾ ಕರಮ 

2009-10ರೆ್ೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸತ ವಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಭಾರತ್ದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕ್ರತ ಮತ್ತು 
ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕ್ರ ವರದಿಯನತು ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ  ಸಮತಿಯತ ಮೇ 2011ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ 
2011ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಷಸಿದತು  ಶಿಫ್ಾರಸತಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡ ವರದಿಯನತು ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2011ರಲಿ್ಲ 
ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮತಂದೆ ಇರಿಸಲಾಯತ್ತ. ಸ್ಾವಷಜವಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ  ಸಮತಿಯ ಶಿಫ್ಾರಸತಗಳ ಅನತಸರಣೆ, 
ಕ್ರಮ ತೆಗದೆತಕೆ ಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನತು ಸ್ೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಿಗಣರೆ್ಗೆ ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಲಕೆ್ಕಪ್ತ್ರ  
ಸಮತಿಯ ಮತಂದೆ ಇರಿಸಲಾಯತ್ತ. ಸಮತಿಯತ  ಸಕಾಷರವು ಒದಗಿಸಿದ ಕ್ರಮ ತೆಗದೆತಕೆ ಂಡ 
ಟಿಪ್ಪಣಿಯನತು ಚ್ಚಿಷಸಿ ಮತ್ುರ್ತಟ ಶಿಫ್ಾರಸತಗಳನತು  ಮಾಡಿ  ಜತಲೈೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮತಂದೆ 
ಇರಿಸಿತ್ತ. 
2012-13ರಿಂದ 2017-18ರವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ತುವರಿ ವೆಚ್ುವನತು ಸಕ್ರಮೇಕ್ರಣಗೆ ಳಿಸತವುದತ, ಧನವಿನಿಯೇಗ 
ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಯಖಾಯನಗಳ ಆಯಕಗ ೆ ವಿತಿುೇಯ ಮತಿಗಳ ಪ್ರಿರ್ಕರಣೆಗಳಂತ್ಹ, ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸತಗಳ 
ಕ್ತರಿತ್ತ ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ  ಸಮತಿಯ ಗಮನಕಕೆ ಅಹಷವಾದ ಪ್ರಮತಖ ವಿರ್ಯಗಳನತು 
ಪ್ರಿಗಣರೆ್ಗಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ  ಗಮನಕಕೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ.  
4.15 ತಿೋಮಾಣನ 
ಕ್ಳದೆ ವರ್ಷಕಕೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ ೆ2020-21ರಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮತಕಾುಯದ ಶಿಲತಕಗಳು 
ಸವಲಪಮಟಿಟನ ಇಳಿಕೆಯನತು ತೆ ೇರಿಸಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಶಿಲತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ ೆಕ್ಂಡತ ಬಂದರ , ಸಕಾಷರಕಕೆ ಮರತ 
ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದು ಬಳಕರೆ್ಾಗದ ಮತ್ುವನತು ಇದತ ಒಳಗ ೆಂಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯ ವೆೈಯಕುಕ್ 
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ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖೆಯಯ  ಹೆಚಿುದ.ೆ ಅಂತ್ಹ ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಲತಕಗಳನತು 
ಸಮನವಯಗೆ ಳಿಸದಿರತವುದತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವ ಬಳಕ ೆಮಾಡದ ಶಿಲತಕಗಳನತು ರಾಜಯದ 
ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಷಯಸದಿರತವುದತ ಸ್ಾವಷಜನಿಕ್ ನಿಧಿಯ ದತರತಪ್ಯೇಗ, ವಂಚ್ರೆ್ ಮತ್ತು 
ದತಬಷಳಕೆಯ ಅಪ್ಾಯದಿಂದ ಕ್ ಡಿದೆ. 
ಅಮಾನತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲತಕಗಳನತು ತೆರವುಗೆ ಳಿಸದಿರತವುದತ ಸರಿರ್ಾದ ಲೆಕ್ಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಕಾಷರದ ಸಿವೇಕ್ೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ುವನತು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸತವುದಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ಕಲೆವು ಋಣ ಠೇೆವಣಿ 

ಇರಸ್ಾಲತಗಳ ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಯೆಡಿ  ಪ್ರತಿಕ್ ಲ ಶಿಲತಕಗಳಿದುವು. ಇವುಗಳ  ತಿೇರತವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ 
ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. 
ಪ್ರಸಕ್ು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕ್ಡಾ 29ಕಕಂತ್ ಹೆಚ್ತು ಬಿಲತಿಗಳು ಪ್ಾವತಿಗಲಿದ 
ಸವಿವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳ ಕ ೆರತಯೆಂದ ಬಾಕ ಉಳಿದಿವೆ. 
ಸಕಾಷರದಿಂದ ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಅನತದಾನ ಪ್ಡೆದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಬಗೆೆ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್ ಮಾಡಲತ ಮಾಹಿತಿ 
ನಿೇಡತವಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಇಲಾಖೆಯತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ ಚ್ರ್ಗೆಳನತು ನಿೇಡಿದುರ , ಅಗತ್ಯ 
ಮಾಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಸಂಖಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಳ ಕ್ಂಡತ ಬಂದಿದ.ೆ ಇದತ ಅಸಮಪ್ಷಕ್ 
ಆಂತ್ರಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕಾಷರದ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಕಾಯಷ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಕ ೆರತೆಯನತು  
ಸ ಚಿಸತತ್ುದೆ. 
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4.16 ಶಿಫಾರಸನಗಳು 
• ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲಿ್ಲನ ಶಿಲತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕಯೆ ಅವಧಿಯನತು ಮೇರಿದ ಶಿಲತಕಗಳ 

ತಿೇರತವಳಿಗೆ ಳಿಸತವುದನತು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದ ೆಮತ್ತು ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲಿ್ಲನ 
ಸಿೆತಿಯನತು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲತ ಮತ್ತು ಶಿಲತಕಗಳ ಹೆ ಂದಾಣಿಕಯೆ ನಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿವಾಷಹಕ್ರತ ಮತ್ತು 
ಖಜಾರ್ೆಯಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೆ ೇಚಿಸಿದ ನಂತ್ರ ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯ ಖಾತೆಗಳನತು ಮತಕಾುಯ ಮಾಡಲತ 
ಕ್ರಮಗಳನತು ತೆಗದೆತಕ ೆಳಳಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. 

• ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸತ ಆಯೇಗದ ಬಳಕರೆ್ಾಗದ ಮತ್ುಗಳು, ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಇತಾಯದಿ, ವೆೈಯಕುಕ್ 
ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲ ಿಉಳಿದಿರತವ ಹಣವನತು ಸಕಾಷರಕೆಕ ಹಿಂತಿರತಗಿಸಬೇೆಕಾಗಿದೆ. 

• ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ವಹಿವಾಟನತು ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆೆ ತ್ರಲತ ಅಮಾನತ್ತು ಶಿೇಷ್ಟ್ಷಕಗೆಳ 
ಪ್ರಿಶಿೇಲರೆ್ಯನತು ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

• ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಳಗ ೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸ್ಾದಿಲಾವರತ  ಬಿಲ್ಗಳ ಹೆ ಂದಾಣಿಕಯೆನತು ಸಕಾಷರವು  
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೇಕ್ತ. 

• ಸಕಾಷರದಿಂದ ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸತ ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಬಗೆೆ ಎಲಾಿ ಆಡಳಿತ್ 
ಇಲಾಖೆಗಳು  ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪ್ಾಲರತ (ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರೆ್) ಕ್ಚೆೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನತು 
ಒದಗಿಸತವುದನತು ಸಕಾಷರವು ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೇಕ್ತ. 

 

 

 

 

 
ಬೆಂಗಳೂರನ           (ಶಾಂತಿ ಪ್ರರಯ ಎಸ) 
ದರ್ಾಂಕ     ಪರಧ್ಾನ ಮಹಾಲೋೆಖಾಪಾಲರನ (ಲಕೆಕಪರಿಶೆ ೋಧರೆ್-I) 

            ಕರ್ಾಣಟ್ಕ  
 

 

ಮೆೋಲನ ಸಹ ಮಾಡ್ಡದ ೆ
 

 

 

ನವದಹೆಲ್ಲ     (ಗಿರಿೋಶ್ ಚ್ಂದರ ಮನಮನಣ) 
ದರ್ಾಂಕ                 ಭಾರತದ ಲೆಕಕನಿಯಂತರಕರನ ಮತನು ಮಹಾಲಕೆಕಪರಿಶೆ ೋಧಕರನ 
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 ಅನುಬಂಧ 1.1 ರಾಜ್ಯ ಚಿತ್ರಣ 

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 1.2; ಪುಟ ೧) 
ಎ ಸಾಮಾನಯ ದತಾತಂಶ 

ಕರ ಸಂ. ವಿವರಗಳು   ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 
1 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1,91,791 ಚ.ಕಿ.ಮೀ 
2 ಜನಸಂಖ್ಯೆ  

ಎ ೨೦೦೧ರ ಜನಗರ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ 5.29 ಕಯ ೀಟಿ 
ಬಿ ೨೦೧೧ರ ಜನಗರ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ 6.11 ಕಯ ೀಟಿ 

3 1ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಂದ್ರತಯ (೨೦೧೧ರ ಜನಗರ್ತಿ) 
(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂದ್ರತಯ = ಪರತಿ ಚ.ಕಿ.ಮೇ.ಗ ್382 ಜ್ನ)  

319 ಜನ ಪ್ರತಿ ಚ.ಕಿ.ಮೀ 

4 2ಬಡತನ ರಯೀಖ್ಯಯ ಕಯಳಗಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 
(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ = ೨.೯೦%) 

ಶಯೀಕಡ 20.90  

5 3ಸಾಕ್ಷರತಯ (೨೦೧೧) (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ : ಶಯೀಕಡ ೭೩) ಶಯೀಕಡ 75.36  
6 4ಶಿಶು ಮರರ್ದ್ರ (ಪ್ರತಿ ೧೦೦೦ ಜೀವಂತ ಜನನಗಳಿಗಯ) 

(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ = ೩೩ ಪರತಿ ೧,೦೦೦ ಜೇವಂತ್ ಜ್ನನಗಳಿಗ್)  
ಪ್ರತಿ ೧೦೦೦ ಜೀವಂತ ಜನನಗಳಿಗಯ 23  

7 5ಜನನ ಸಮಯದ್ ಆಯು: ಪ್ರಮಾರ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ : ೬೯.೪ ವರ್ಣಗಳು) 69.4 ವರ್ಣಗಳು 
8 6ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ ಚೆಂಕವು1 (೨೦೧೨) (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ – ೦.೫೮೭) 0.611 

9 7ರಾಜೆದ್ ಒಟ್ುು ಅಂತರಿಕ ಉತಪನನ(ರಾಒಆಂಉ) (೨೦೨೦-೨೧) ಪ್ರಸಕತ ಬಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ (ಕಯ ೀಟಿಗಳು) 18,03,609 

10 ತಲಾ ರಾಒಅಂಉ ೨೦೨೦-೨೧ 
ರ ಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕರ್ಾಣಟ್ಕ 2,49,947 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 1,41,945 

11 ತಲಾ ರಾಒಅಂಉ ಸ್ಎಜಆರ್ 
(೨೦೧೧-೧೨ ರಿಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧)  

ಕರ್ಾಣಟ್ಕ 10.91 

ಸಾಮಾನೆ ವಗಣ ರಾಜೆಗಳು 8.08 

12  ರಾಒಅಂಉ ಸ್ಎಜಆರ್ (೨೦೧೧-
೧೨ ರಿಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧)  

ಕರ್ಾಣಟ್ಕ 12.90 

ಸಾಮಾನೆ ವಗಣ ರಾಜೆಗಳು 9.48 

13 ಜನಸಂಖ್ಾೆ   ವೃದ್ಧಿ    
(2011-21) 

ಕರ್ಾಣಟ್ಕ 9.70 

ಸಾಮಾನೆ ವಗಣ ರಾಜೆಗಳು 12.30 

ಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ದತಾತಂಶ                                     
ವಿವರಗಳು ಅಂಕಗಳು  (ಶಯೀಕಡ) 
ಸಿಎಜಆರ್ನ ಸಾಮಾನೆ ವಗಣ ರಾಜೆಗಳು            ಕರ್ಾಣಟ್ಕ       

2011-12 ರಿಂದ್ 
2014-15 

2015-16 ರಿಂದ್ 
2018-19 

2019-20 ರಿಂದ್ 
2020-21 

2011-12 ರಿಂದ್ 
2019-20 

2015-16 ರಿಂದ್ 
2019-20 

2019-20 ರಿಂದ್ 
2020-21^ 

ಅ ರಾಜಸವ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು 13.49 11.85 (-)4.56 10.61 10.30 (-)10.67 

ಆ ಸವಂತ ತಯರಿಗಯ ಆದಾಯ 11.86 11.04 (-)4.43 9.65 7.79 (-)5.19 

ಇ ತಯರಿಗಯಯೀತರ ಆದಾಯ 14.75 10.88 (-)35.60 8.57 9.35 2.77 

ಈ ಒಟ್ುು ವಯಚಚ 14.99 10.54 4.54 13.32 11.40 4.83 

ಉ ಬಂಡವಾಳ ವಯಚಚ 13.26 3.45 (-)2.36 13.63 16.63 21.40 

ಊ ಶಿಕ್ಷರ್ದ್ ಮೀಲ್ಲನ ರಾಜಸವ ವಯಚಚ 13.28 8.89 (-)1.32 8.98 9.16 (-)8.30 

 

1
 ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಯಂಕವು ಜೇವಿತಾವಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುತ ತ್ಲಾ ಆದಾಯವನುು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುವ ಸಂಯೇಜತ್ ಸೂಚಯಂಕವಾಗಿದ್. 



              ೩೧ ಮಾಚಿಿ ೨೦೨೧ಕ್ೆ ಕ್ೂನ್ಗ್ೂಂಡ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಯವಹಾರಗಳ ಲಕ್ೆಪರಿಶ ್ೇಧನಾ ವರದ್ಧ 
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ಋ ಆರಯ ೀಗೆದ್ ಮೀಲ್ಲನ ರಾಜಸವ ವಯಚಚ 19.11 14.74 14.65 16.10 13.51 17.15 

ಎ ಸಂಬಳ ಮತುತ ಮಜ ರಿ 10.09 10.33 2.27 11.74 12.64 1.59 

ಏ ಪಂಚಣಿ 12.99 15.32 6.02 16.91 12.99 2.89 

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸು ದತಾತಂಶಗಳಿಗ್ ಹಣಕಾಸು ಲ್ಕೆಗಳು ಆಧಾರಿತ್. 

ಸಾಮಾನಯ ವಗಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹ್ಗಾರರು, ಭಾರತ್ದ ಲ್ಕೆನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ುತ ಮಹಾ ಲ್ಕೆಪರಿಶ ್ೇಧಕರ ಕಛ್ೇರಿ, ನವದ್ಹಲಿ ಇವರಿಂದ 
ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಯಲಾಗಿದ.್ 

^ ೨೦೧೯-20 ರಿಂದ 20೨೦-21ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುು ಮಾಚಿಿ ೨೦೨1ಕ್ೆ ಕ್ೂನ್ಗ್ೂಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್. 
 

ಪರಮುಖ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕಗಳು 
(i) ನಯಮೀಲಯೈ ರಸಯತಗಳು (2019-20) - 100 ಚ.ಕಿೀ.ಮೀ 52.60 ಕಿ.ಮೀ. 
(ii) ಒರಟ್ುಮೀಲಯೈ ರಸಯತಗಳು (2019-20) - 100 ಚ.ಕಿೀ.ಮೀ 0.31 ಕಿ.ಮೀ. 
(iii) ವಿದ್ುೆದ್ಧೀಕರರ್ವಾದ್ ಹಳಿಿಗಳು ಶಯೀಕಡ (2019-20) - 99.97.   
(iv) ಒಟ್ಾುರಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ರದಯೀಶ (2019-20) –135.51 ಹಯಕಯುೀರುಗಳು 
(v) ಪಾರಥಮಕ ಶಾಲಯಗಳು (2019-೨೦ರಲ್ಲಿದ್ಿಂತಯ) –62,431.  
(vi) ಪಾರಥಮಕ ಆರಯ ೀಗೆ ಕಯೀಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,359. 
(vii) ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಗಯ ಇರುವ ಹಾಸ್ಗಯಗಳು (2019-20) – 108. 

 

1. ಆರ್ಥಣಕ ಸಮೀಕ್ಷಯ, ಕರ್ಾಣಟ್ಕ ಸಕಾಣರ ೨೦೨೦-21 
2. ಆರ್ಥಣಕ ಸಮೀಕ್ಷಯ, (ಭಾರತ ಸಕಾಣರ) ೨೦೨೦-21, ಸಂಪ್ುಟ್ II ಪ್ುಟ್ ಎ 168-169, ಕಯ ೀರ್ುಕ 9.8. 
3. ಆರ್ಥಣಕ ಸಮೀಕ್ಷಯ, (ಭಾರತ ಸಕಾಣರ) ೨೦೨೦-21, ಸಂಪ್ುಟ್ II ಪ್ುಟ್ ಎ 164, ಕಯ ೀರ್ುಕ 9.4. 
4. ಆರ್ಥಣಕ ಸಮೀಕ್ಷಯ, (ಭಾರತ ಸಕಾಣರ) 2020-21, ಸಂಪ್ುಟ್ II ಪ್ುಟ್ ಎ 160, ಕಯ ೀರ್ುಕ 9.1. 
5. ಆರ್ಥಣಕ ಸಮೀಕ್ಷಯ, (ಭಾರತ ಸಕಾಣರ) 2020-21 ಪ್ುಟ್ 514, ಕಯ ೀರ್ುಕ 12.104. 
6. ಆರ್ಥಣಕ ಸಮೀಕ್ಷಯ (ಕರ್ಾಣಟ್ಕ ಸಕಾಣರ) 2020-21 
7. ಭಾರತ ಜನಗರ್ತಿ ೨೦೦೧ (ಜನಸಂಖ್ಾೆ ಪ್ರಕ್ಷಯೀಪ್ಣಯ ೨೦೦೧-೨೦೨೬, ಕಯ ೀರ್ುಕ ೧೪, ಪ್ುಟ್ ೧೦೪ ರಿಂದ್ ೧೧೫) 

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಾಮಾನೆ ವರಗಣ ರಾಜೆಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿಯನುನ ೧೬ ಸಾಮಾನೆವಗಣದ್ ರಾಜೆಗಳು ಒದ್ಗಿಸ್ದ್ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೀರಯಗಯ ಲಯಕಕ 
ಹಾಕಲಾಗಿದಯ – ತಯಲಂಗಾರ್ ಸಯೀರಿದ್ಂತಯ ಆಂದ್ರಪ್ರದಯೀಶ, ಬಿಹಾರ, ಛತಿತೀಸಗಡ, ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾರ್, ಜಾರ್ಣಂಡ್, ಕರ್ಾಣಟ್ಕ, ಕಯೀರಳ,  ಮಧ್ೆ ಪ್ರದಯೀಶ, 
ಮಹಾರಾರ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ಪ್ಂಜಾಬ್, ರಾಜಾಸಾಾನ, ತಮಳುರ್ಾಡು, ಉತತರಪ್ರದಯೀಶ ಹಾಗ  ಪ್ಶಿಚಮ ಬಂಗಾಳ. 
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ಅನುಬಂಧ ೧.೨ 
ಸಕಾಿರಿ ಲ್ಕೆಗಳ ಸವರೂಪ 

(ಉಲ್ಲೇಖ : ಕಂಡಿಕ್ ೧.೪; ಪುಟ 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರಾಜೆ ಸಕಾಣರದ್ ಹರ್ಕಾಸು ಲಯಕಕಗಳ ವಿರ್ಾೆಸವು ಕಯಳಕಂಡಂತಿದಯ; 
ರಾಜೆ ಹರ್ಕಾಸು ಲಯಕಕಗಳನುನ ಎರಡು ಸಂಪ್ುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತದಯ. ಸಂಪ್ುಟ್ - I  ಸಕಾಣರದ್ ಹರ್ಕಾಸುಗಳ ಸಾರಾಂಶದ್ 
ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿುಗಳನುನ ಮತುತ ಸಂಪ್ುಟ್ – II ಸವಿವರ ವಿವರಣಾಪ್ಟಿುಗಳನುನ ಸಾದ್ರ ಪ್ಡಿಸುತತದಯ. ವಿರ್ಾೆಸದ್ ವಿವರಗಳನುನ ಈ ಕಯಳಗಯ 
ನೀಡಲಾಗಿದಯ. ಅಲಿದಯ ಸಂಪ್ುಟ್ - II  ವಿವಿಧ್ ಅನುಬಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಯ ಪ್ರಧಾನ ಶಿೀಷ್ಟ್ಣಕಯಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತುತ ಸಹಾಯಧ್ನಗಳ 
ತುಲರ್ಾತಮಕ ವಯಚಚ, ರಾಜೆ ಸಕಾಣರ ನೀಡಿದ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಗಳು ಮತುತ ಆರ್ಥಣಕ ಸಹಾಯಗಳು, ಬಾಹೆ ಬಯಂಬಲ್ಲತ ಯೀಜರ್ಯಗಳು, 
ಯೀಜರ್ಾ ಕಾಯಣಕರಮಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ವಯಚಚ, ಅನುಷ್ಾಾನ ಏಜಯನಿಗಳಿಗಯ ಕಯೀಂದ್ರ ಯೀಜರ್ಾ ಮೊತತಗಳ ರ್ಯೀರ ಬಿಡುಗಡಯ, ಶಿಲುಕಗಳ 
ಸಾರಾಂಶ, ನೀರಾವರಿ ಯೀಜರ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಣಕ ಫಲಗಳು ಅಪ್ ರ್ಣ ಸಾವಣಜಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತಿತಗಯಗಳ ಬದ್ಿತಯಗಳು ಮತುತ 
ನವಣಹಣಾ ವಯಚಚಗಳನುನ ಹಯ ಂದ್ಧದಯ.  
ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 

ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿರ್ಾೆಸ 

1 ರಾಜೆದ್ ಆರ್ಥಣಕ ಸ್ಾತಿಯ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
2 ಸ್ವಕೃತಿಗಳು ಮತುತ ವಿತರಣಯಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
3 ಸಂಚಿತ ನಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
4 ಸಂಚಿತ ನಧಿಯ ವಯಚಚಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
5 ಕರಮವೃದ್ಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ವಯಚಚಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
6 ಸಕಾಣರದ್ ಸಾಲಗಳ ಮತುತ ಇತರ ಜವಾಬಾಾರಿಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
7 ರಾಜೆ ಸಕಾಣರವು ನೀಡಿದ್ ಸಾಲಗಳ ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
8 ಸಕಾಣರದ್ ಹ ಡಿಕಯಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
9 ಸಕಾಣರ ನೀಡಿದ್ ಖ್ಾತರಿಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
10 ಸಕಾಣರವು ನೀಡಿದ್ ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
11 ಪ್ುರಸೃತ ಮತುತ ಪ್ರಭೃತ ವಯಚಚಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
12 ರಾಜಸವ ಲಯಕಕವನುನ ಹಯ ರತುಪ್ಡಿಸ್ ವಯಚಚದ್ ಆಕರ ಮತುತ ಅನವಯಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
13 ಸಂಚಿತ ನಧಿ, ಸಾದ್ಧಲಾವರು ನಧಿ ಮತುತ ಸಾವಣಜನಕ ಲಯಕಕಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಲುಕ ವಿವರಗಳ ಸಾರಾಂಶ 
14 ಒಳಶಿೀಷ್ಟ್ಣಕಯಯ ಹಂತದ್ವರಯಗಯ ರಾಜಸವ ಮತುತ ಬಂಡವಾಳ ಜಮಗಳ ಸವಿವರ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
15 ಒಳಶಿೀಷ್ಟ್ಣಕಯಯ ಹಂತದ್ ರಾಜಸé ವಯಚಚಗಳ ಸವಿವರ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು. 
16 ಒಳಶಿೀಷ್ಟ್ಣಕಯಯ ಮತುತ  ಉಪ್ಶಿಷ್ಟ್ಣಕಯಗಳ ಹಂತದ್ ಬಂಡವಾಳ ವಯಚಚಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು  
17 ಸಾಲಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಜವಾಬಾಾರಿಗಳ ಸವಿವರ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
18 ಸಕಾಣರವು ನೀಡಿರುವ ಸಾಲಗಳು ಮತುತ ಮುಂಗಡಗಳ ಸವಿವರ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು. 
19 ಸಕಾಣರದ್ ಹ ಡಿಕಯಗಳ ಸವಿವಿರ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿಿ 
20 ಸಕಾಣರ ನೀಡಿದ್ ಖ್ಾತರಿಗಳ ಸವಿವರ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು. 
21 ಸಾದ್ಧಲಾವರು ನಧಿ ಮತುತ ಸಾವಣಜನಕ ಲಯಕಕ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳ ಸವಿವರ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು 
22 ಮೀಸಲ್ಲಟ್ು ನಧಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಲುಕಗಳ ಸವಿವರ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು. 
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ಅನುಬಂಧ 1.3 
೩೧ ಮಾಚಿಿ ೨೦೨೧ರಲಿಲದದಂತ್ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಹಣಕಾಸು ಸಿಿತಿ 

 (ಉಲ ೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 1.7; ಪುಟ  9) 

                                                                                                                                                              (` ಕಯ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
31.03.2020 

ರಂದ್ು ಇದ್ಾಂತಯ 
 ಜ್ವಾಬ್ಾದರಿಗಳು    31.03.2021        

   ರಂದ್ು 
ಇದ್ಾಂತಯ 

2,20,336.92  ಆಂತರಿಕ್ಋರ್   2,81,140.19 

 2,00,389.03 ಬಡಿ್ಿಸಹಿತ್ಮಾರುಕಟ್ಯು್್ಸಾಲಗಳು 2,62,289.02  

 0.86 ಬಡಿರಿಹಿತ್ಮಾರುಕಟ್ಯು್ಸಾಲಗಳು 0.86  

 72.50 ಭಾರತಿೀಯ್ಜೀವವಿಮಾ್ನಗಮದ್ಧಂದ್್ಪ್ಡಯದ್್ಸಾಲಗಳು 40.06  

 4,513.85 ಇತರಯ್ಸಂಸಯಾಗಳಿಂದ್್ಪ್ಡಯದ್್ಸಾಲಗಳು 5,077.48  

 15,360.68 ಭಾರತಿೀಯ್ರಿಜರ್್ಣ್ಬಾೆಂಕಿನಂದ್್ಸಾಲಗಳು – ಕಯೀಂದ್ರದ್್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ಸರ್ಣ್
ಉಳಿತಾಯ್ನಧಿಯಿಂದ್್ಪ್ಡಯಯಲಾದ್್ವಿಶಯೀರ್್ಭದ್ರತಯಗಳು 

13,732.77  

13,908.50  ಕಯೀಂದ್ರ ಸಕಾಣರದ್ಧಂದ್್ಸಾಲಗಳು್ಮತುತ್ಮುಂಗಡಗಳು  26,617.37^ 

 0.07 ೧೯೮೪-೮೫ರ್ಯೀ್ಸಾಲ್ಲನ್ಹಿಂದ್ಧನ್ವರ್ಣದ್್ಸಾಲಗಳು 0.07  

 35.33 ಯೀಜರ್ಯೀತರ್ಸಾಲಗಳು 30.35  

 9,820.72 ರಾಜೆ್ಯೀಜರ್ಯ್ಕಾಯಣಕರಮಗಳಿಗಾಗಿ್ಸಾಲಗಳು 8,420.61  

 7.89 ಕಯೀಂದ್ರ್ಯೀಜರ್ಯ್ಕಾಯಣಕರಮಗಳಿಗಾಗಿ್ಸಾಲಗಳು 7.89  

 (-)18.25 ಕಯೀಂದ್ರ್ಪ್ುರಸೃತ್ಯೀಜರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ್ಸಾಲಗಳು (-)18.25  

 4,062.74 ಇತರಯ್ಸಾಲಗಳು 18,176.70  

80.00  ಸಾದ್ಧಲಾವರು್ನಧಿ  80.00 

35,179.15  ಸರ್ಣ್ಉಳಿತಾಯಗಳು,್ಭವಿರ್ೆ್ನಧಿಗಳು್ಇತಾೆದ್ಧ  38,811.09 

37,599.04  ಮೀಸಲು್ನಧಿಗಳು  43,873.08 

31,559.22  ಠಯೀವಣಿಗಳು  30,874.07 

5,296.95  ಅಮಾನತುತ್ಮತುತ್ಸಂಕಿೀರ್ಣ್ಶಿಲುಕಗಳು  2,377.03 

3,43,959.78  ಒಟುು  4,23,772.83 

  ಆಸಿತಗಳು   

3,05,798.20  ಸ್ಾರ್ಆಸ್ತಗಳ್ಮೀಲಯನ್ಒಟ್ುು್ಬಂಡವಾಳ್ವಯಚಚಗಳು  3,51,201.00 

 67,816.71 ಕಂಪ್ನಗಳು,್ನಗಮಗಳು್ಇತಾೆದ್ಧಗಳ್ಷ್ಯೀರುಗಳಲ್ಲಿ್ಹ ಡಕಯಗಳು 68,256.68  

 2,37,981.49 ಇತರಯ್್ಬಂಡವಾಳ್ವಯಚಚ 2,82,944.32  

28,847.23  ಸಾಲಗಳು್ಮತುತ್ಮುಂಗಡಗಳು  31,246.53 

 5,336.90 ವಿದ್ುೆತಚಕಿತ್ಯೀಜರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ್ಸಾಲಗಳು 5,103.42  

 23,424.71 ಇತರಯ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ್ಸಾಲಗಳು 26,055.22  

 85.62 ಸಕಾಣರಿ್ರ್ೌಕರರಿಗಯ್ಸಾಲಗಳು್ಮತುತ್ಸಂಕಿೀರ್ಣ್ಸಾಲಗಳು 87.89  

1,037.95  ಇರಸಾಲಗಳು  1,073.33 

6.94  ಇತರಯ್ಮುಂಗಡಗಳು  6.94 

34,463.13  ನಗದ್ು  47,143.18 
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31.03.2020 

ರಂದ್ು ಇದ್ಾಂತಯ 
 ಜ್ವಾಬ್ಾದರಿಗಳು    31.03.2021        

   ರಂದ್ು 
ಇದ್ಾಂತಯ 

 --- ರ್ಜಾರ್ಯಗಳಲ್ಲನಿ್ನಗದ್ು   

 4.27 ಖ್ಾಯಂ್ಮುಂಗಡಗಳು್ಸಯೀರಿದ್ಂತಯ್ಇಲಾಖ್ಾ್ನಗದ್ು್ಶಿಲುಕ 5.27  

 1,659.20 ರಿಜರ್್ಣ್ಬಾೆಂಕ್್ಠಯೀವಣಿಗಳು 1,583.33  

 0.01 ರವಾರ್ಯಯಲ್ಲರಿುವ್ಇರಸಾಲಗಳು 0.01  

 13,634.21 ನಗದ್ು್ಶಿಲುಕ್ಹ ಡಿಕಯಗಳು 21,744.33  

 19,165.44 ಮೀಸಲು್ನಧಿಗಳಿಂದ್್ಹ ಡಿಕಯಗಳು 23,810.24  

(-)26,193.67  ಸಕಾಣರಿ್ಲಯಕಕಗಳ್ಹಯಚಚಳ  (-)6,898.15 

 (-)24,964.21 ಸಂಚಿತ್ಹಯಚಚಳ (-)26,193.67    

 (-)1,185.39 ರಾಜಸವ್ಕಯ ರತಯಯನುನ್ಕ ಡಿರಿ (+)19,337.50  

 --- ಇತರಯ್ಹಯ ಂದಾಣಿಕಯಗಳನುನ್ಕಳಯಯಿರಿ   

 (-)44.07 ಬಂಡವಾಳ್ಸ್ವೀಕೃತಿಯನುನ್ಕಳಯಯಿರಿ (-)41.98*  

3,43,959.78  ಒಟುು  4,23,772.83 

* ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಆದ್ ಹ ಡಿಕಯಗಳು (`೩.೨೫ ಕಯ ೀಟಿ) ಹಯ ರತು ಮೊತತ ತಯ ೀರಿಸಲಾಗಿದಯ. 
^ ಋಣ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳಡಿಯಲಿಲ ರಾಜ್ಯಕ್ೆ ಬ್ಾಯಕ್-ಟು-ಬ್ಾಯಕ್ ಸಾಲವಾಗಿ ನಿೇಡಲಾದ `12,407 ಕ್ೂೇಟಿ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ್ೇವಾ ತ್ರಿಗ್ ಪರಿಹಾರವನುು, ಹಣಕಾಸು 
ಆಯೇಗವು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ್ೇ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲವ್ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಲ ಎಂದು ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ವ್ಚಚದ 
ಇಲಾಖ್ಯು ನಿಧಿರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುತ ಮುಂಗಡಗಳು `೧೪,೨೧೦.೩೭ ಕ್ೂೇಟಿಗಳಾಗುತ್ತದ್ 
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ಅನುಬಂಧ 2.1 
ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ುು ಬಟವಾಡಗೆಳ ಸಾರಾಂಶ 

 (ಉಲೆಲೀಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.2; ಪುಟ: 19) 
  (` ಕ   ೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು ಬ ಟವಾಡ ಗ ಳು 
2019-20  2020-21 2019-20  2020-21 

ಭ ಾಗ  ʼಎʼ :  ೨೦೨೦-೨ ೧ನ ೋ ಸಾಲ್ಲನ  ಜ ಮೆಗಳು ಮತ್ುು ವಿತ್ ರಣ  ಗಳ ಸಾ ರಾಂ ಶ 
ಭ ಾಗ  ʼಎʼ :  ರಾಜ ಸ್ವ 

1,75,442.79 ೧. ರಾಜ ಸ್ವ ಜ ಮೆಗಳು 1,56,716.41 1,74,257.40 I. ರಾಜ ಸ್ವ ವ ಚ್ಚ  1,76,53.91# 

1,02,362.79 ತೆರಿಗೆ ರಾಜಸ್ವ 97,052.54 48,823.84 ಸಾಮ ಾನಯ ಸ ೋ ವ ಗಳ ು 55,017.93 

7,681.47 ತೆರಿಗೆಯೀತ್ರ ರಾಜಸ್ವ 7,893.84  ಸಾಮ ಾಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳು 

30,919.00 ಕೆೀಂದ್ರದ್ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ುು 
ಸ್ುಂಕಗಳಲ್ಲಲ ರಾಜಯದ್ ಪಾಲು 

21,694.11 26,517.81 ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ ಮತ್ುು 
ಸ್ಂಸ್ೃತಿ  

24,315.52 

34,479.53 ಕೆೀಂದ್ರ ಮತ್ುು ಕೆೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ೃತ್ 
ಯೀಜನಾ 
ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅನುದಾನಗಳು 

30,075.92 8,338.53 ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಕುಟುಂಬ 
ಕಲಾಯಣ 

9,768.46 

12,213.55 ಕೆೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ೃತ್ ಯೀಜನಾ 
ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು 

9,851.89 7,132.91 ನೀರು ಪ ರೆೈಕೆ, ನೆೈಮಯಲಯ, 
ವಸ್ತಿ ಮತ್ುು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 

5,787.61 

4,672.91 ಹಣಕಾಸ್ು ಆಯ ೋಗದ 

ಅನುದಾನಗ ಳು 
5,557.00 148.12 ವಾತಾಯ ಮತ್ುು ಪರಸಾರ 203.99 

17,593.07 ಇತ್ರೆ 
ವಗಾಯವಣೆಗಳು/ರಾಜಯಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನ 

14,667.03 7,167.25 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ 
ಹಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಯಗಳು ಮತ್ುು 
ಅಲಪ ಸ್ಂಖ್ಾಯತ್ರು 

6,292.79 

   525.01 ಕಾರ್ಮಯಕ ಮತ್ುು ಕಾರ್ಮಯಕ 
ಕಲಾಯಣ 

586.71 

   16,327.50 ಸ್ಮಾಜ ಕಲಾಯಣ ಮತ್ುು 
ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ 

14,504.39 

   215.68 ಇತ್ರೆ 266.45 

   66,372.81 ಒಟುು ಸಾಮ ಾಜಿ ಕ ಸ ೋ ವ ಗಳ ು 61,725.92 

    ಆರ್ಥಿಕ ಸ ೋ ವ ಗಳು 

   21,668.56 ಕೃಷ್ಠ ಮತ್ುು ಅದ್ಕೆೆ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

16,686.91 

   7,276.64 ಗಾರರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ 9,144.02 

   226.42 ವಿಶೆೀಷ್ ಪರದೆೀಶ 
ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು 

159.69 

   2,103.15 ನೀರಾವರಿ ಮತ್ುು ಪರವಾಹ 

ನರ್ಂತ್ರಣ 

2,182.79 

   12,264.40 ಇಂಧನ 14,277.18 

   1,473.35 ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ುು ಖನಜಗಳು 1,735.64 
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 ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು ಬ ಟವಾಡ ಗ ಳು 
2019-20  2020-21 2019-20  2020-21 

   3,566.77 ಸಾರಿಗೆ 4,545.09 

   65.54 ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ರಜಾಾನ ಮತ್ುು 
ಪರಿಸ್ರ 

58.23 

   3,991.21 ಸಾಮಾನಯ ಆರ್ಥಯಕ ಸೆೀವೆಗಳು 4,839.47 

   52,636.04 ಒಟುು ಆ ರ್ಥಿಕ ಸ ೋ ವ ಗಳು 53,629.02 

   6,424.71 ಸ್ಹಾಯಾನು ದಾನ ಮ ತ್ುು 
ಕ   ಡುಗ ಗಳು 

5,681.04 

   1,185.39 II ರಾಜ ಸ್ವ ಕ   ರತ  ಭ ಾಗ ʼಬಿʼ 
ಗ  ಮುಂ ದು ವ್ರ ಸ್ ದುು 

(-)19,337.50 

1,75,442.79  1,56,716.41 1,75,442.79 ಒಟುು 1,56,716.41 

ಭ ಾಗ  ಬಿ  – ಬ ಂ ಡವಾಳ ಮತ್ುು ಇ ತ್ರ  
22,003.87 II ಖಾಯಂ ಮುಂ ಗಡಗ ಳು, 

ನಗದು ಶಿಲ್ಲೆ ನ ಹ  ಡಿಕ  ಗಳು 
ಮತ್ುು ಮ ೋಸ್ ಲ್ಲಟು ನಿ ಧಿಗಳ ಂ ದ 

ಹ ಡಿಕ  ಗಳೂ ಸ ೋ ರಿದಂ ತ  
ಆರಂ ಭಿ ಕ ನಗದು ಶಿಲ್ುೆ 

34,463.13    

45.07 III ಇತ್ರ  ಬ ಂ ಡವಾಳ 
ಜ ಮೆಗಳು 

45.23 35,529.44 III.  ಬ ಂ ಡ ವಾ ಳ ವ ಚ್ಚ 45,406.05* 

   778.92 ಸಾಮ ಾನಯ ಸ ೋ ವ ಗಳ ು 1,206.29 

    ಸಾಮ ಾಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳು 

   1,203.17 ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ ಮತ್ುು  
ಸ್ಂಸ್ೃತಿ  

1,167.87 

   821.96 ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಕುಟುಂಬ 
ಕಲಾಯಣ 

2,099.44 

   4,244.78 ನೀರು ಪ ರೆೈಕೆ, ನೆೈಮಯಲಯ, 
ವಸ್ತಿ ಮತ್ುು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 

6,830.52 

   3.89 ವಾತಾಯ ಮತ್ುು ಪರಸಾರ (-)3.60 

   2,783.45 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ 
ಹಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಯಗಳು ಮತ್ುು 
ಅಲಪ ಸ್ಂಖ್ಾಯತ್ರು 

1,163.80 

   75.07 ಸ್ಮಾಜ ಕಲಾಯಣ ಮತ್ುು 
ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ 

167.86 

   59.49 ಇತ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆೀವೆಗಳು 121.20 

   9,191.81 ಒಟುು ಸಾಮ ಾಜಿ ಕ ಸ ೋ ವ ಗಳ ು 11,547.09 

    ಆರ್ಥಿಕ ಸ ೋ ವ ಗಳು 
   321.16 ಕೃಷ್ಠ ಮತ್ುು ಅದ್ಕೆೆ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
640.73 

   64.80 ಗಾರರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ 86.53 
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 ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು ಬ ಟವಾಡ ಗ ಳು 
2019-20  2020-21 2019-20  2020-21 

   1,190.16 ವಿಶೆೀಷ್ ಪರದೆೀಶ 
ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು 

1,574.52 

   13,342.73 ನೀರಾವರಿ ಮತ್ುು ಪರವಾಹ 

ನರ್ಂತ್ರಣ 

17,785.17 

   858.35 ಇಂಧನ 650.12 

   450.35 ಕೆೈಗಾರಿಕ ೆಮತ್ುು ಖನಜಗಳು 480.99 

   8,896.81 ಸಾರಿಗೆ 11,016.83 

   434.35 ಸಾಮಾನಯ ಆರ್ಥಯಕ ಸೆೀವೆಗಳು 417.78 

   25,558.71 ಒಟುು ಆ ರ್ಥಿಕ ಸ ೋ ವ ಗಳು 32,652.67 

202.44 IV. ಸಾಲ್ಗ ಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂ ಗಡಗಳ ವ್ಸ್  ಲಾತಿ  

269.87 4,069.08 IV.  ಸಾಲ್ಗಳು ಮ ತ್ುು 
ಮುಂ ಗಡಗಳ ು 

2,669.17 

144.18 ವಿದ್ುಯಚಛಕ್ು ಯೀಜನೆಗಳಿಂದ್ 233.48 2,500.00 ವಿದ್ುಯತ  ಚಛಕ್ು ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ - 

5.14 ಸ್ಕಾಯರಿ ನೌಕರರಿಂದ್ 7.09 6.04 ಸ್ಕಾಯರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 4.80 

53.12 ಇತ್ರರಿಂದ್ 29.30 1,563.04 ಇತ್ರರಿಗೆ 2,664.37 

50,459.01 V.  ಸಾವ್ಿಜ ನಿಕ ಋಣ 

ಜ ಮೆಗಳು 

84,527.94^ 10,180.39 V. ಸಾವ್ಿಜ ನಿಕ ಋಣ 

ಮರು ಪಾವ್ತಿ 
11,015.81 

 

49,473.26 

ಅರೆ ೀಯಪಾರ್ ಮುಂಗಡಗಳು 
ಮತ್ುು ಓವರ  ಡಾರಪಟಗಳನುು 
ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸ್ ಆಂತ್ರಿಕ ಋಣ 

70,413.86 8,445.65 ಅರೆ ೀಯಪಾರ್ ಮುಂಗಡಗಳು 
ಮತ್ುು ಓವರ  ಡಾರ್ಫಟಯಗಳನುು 
ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸ್ ಆಂತ್ರಿಕ ಋಣ 

9,610.60 

310.49 ಭಾರತಿೀರ್ ರಿಸ್ವಯ 
ಬಾಯಂಕ್ನಂದ್ ಅರೆ ೀಯಪಾರ್ 

ಮುಂಗಡಗಳು  

 310.49 ಭಾರತಿೀರ್ ರಿಸ್ರ್ ಯ 
ಬಾಯಂಕ್ನಂದ್ ಅರೆ ೀಯಪಾರ್ 

ಮುಂಗಡಗಳು 

-- 

675.26 ಕೆೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾಯರದ್ಧಂದ್ 
ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುು ಮುಂಗಡಗಳು 

14,114.08 1,424.25 ಕೆೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾಯರದ್ಧಂದ್ ಸಾಲಗಳು 
ಮತ್ುು ಮರುಪಾವತಿ 

1405.21 

--- VI. ಸಾದಿಲಾವ ರು ನಿ ಧಿ 

(ಪುನರ್ ಿತಿಿ) 
--------- --- VI. ಸಾದಿಲಾವ ರು ನಿ ಧಿ 

(ವಿತ್ ರಣ  ಗಳು) 

--- 

2,55,637.80 VII. ಸಾವ್ಿಜ ನಿಕ ಲ ಕ ೆ 
ಜ ಮೆಗಳು 

2,72,457.35 2,45,291.54 VII.  ಸಾವ್ಿಜ ನಿಕ ಲ ಕ ೆ 
ವಿತ್ರಣ  ಗ ಳು 

2,66,191.81 

8,330.44 ಸ್ಣಣ ಉಳಿತಾರ್ಗಳು ಮತ್ುು 
ಭವಿಷ್ಯ ನಧಿಗಳು ಇತಾಯದ್ಧ 

8,472.64 4,174.71 ಸ್ಣಣ ಉಳಿತಾರ್ಗಳು ಮತ್ುು 
ಭವಿಷ್ಯ ನಧಿಗಳು ಇತಾಯದ್ಧ 

4,840.70 

9,125.73 ರ್ಮೀಸ್ಲು ನಧಿಗಳು 8,313.71 4,398.15 ರ್ಮೀಸ್ಲು ನಧಿಗಳು 2,039.66 

60,642.69 ಠೆೀವಣಿಗಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂಗಡಗಳು 

63,574.70 57,468.88 ಠೆೀವಣಿಗಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂಗಡಗಳು 

64,259.84 

1,77,492.99 ಅಮಾನತ್ುು ಮತ್ುು 
ಸ್ಂಕ್ೀಣಯಗಳು 

1,92,098.47 1,78,856.40 ಅಮಾನತ್ುು ಮತ್ುು ಸ್ಂಕ್ೀಣಯಗಳು 1,95,018.39 

45.95 ಇರಸಾಲುಗಳು (-)2.17 393.40 ಇರಸಾಲುಗಳು 33.22 

1,185.39 VIII. ರಾಜ ಸ್ವ ಕ   ರತ  ಭ ಾಗ 
ʼಎʼ ಯ ಂ ದ ತ ಗ ದುಕ   ಂ ಡಿ ದುು 

(-)19,337.50 34,463.13 VIII. ಅಂ ತಿಮ ನಗದು ಶಿ ಲ್ುೆ 
(31.03.2021) 

47,143.18 
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 ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು ಬ ಟವಾಡ ಗ ಳು 
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   0.01 ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಲನ ನಗದ್ು ಮತ್ುು 
ಸ್ಥಳಿೀರ್ ಇರಸಾಲುಗಳು 

0.01 

    ರಿಸ್ರರ್ ಯ ಬಾಯಂಕ್ನಲ್ಲಲನ 
ಠೆೀವಣಿಗಳು 

1,583.33 

   4.27 ಖ್ಾರ್ಂ ಮುಂಗಡಗಳು 
ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ ಇಲಾಖ್ಾ ನಗದ್ು 
ಶಿಲುೆ 

5.27 

   13,634.21 ನಗದ್ು ಶಿಲುೆ ಹ ಡಿಕೆ 21,744.33 

   19,165.44 ಉದೆದೀಶಿತ್ ನಧಿಗಳಿಂದ್ 
ಹ ಡಿಕೆಗಳು 

23,810.24 

3,29,844.07 ಒಟುು 3,72,426.02 3,29,844.07 ಒಟುು 3,72,426.02 

 

# ವಿವಿಧ ಸೆೀವಾ ಶಿೀಷ್ಠಯಕೆಗಳಡಿ ಆರ್ವಯರ್ದ್ ಹೆ ರಗಿನ ಸಾಲ ಮುಂತಾದ್ವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ್ಂತೆ ಬಡಿಿ ಪಾವತಿರ್ನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ.  
`೧,೫೧೨.೩೧ ಕೆ ೀಟಿಗಳನುು ವಿಶೆೀಷ್ ಉದೆದೀಶ ಸಾಧನಗಳ ಮ ಲಕ ಸಾಲವನಾುಗಿ ಪಡೆರ್ಲಾಗಿದೆ - ಸಾಮಾನಯ ಸೆೀವೆಗಳು (`೦.೧೧ ಕೆ ೀಟಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆೀವೆಗಳು 
(`೧೩೩.೨೯ ಕೆ ೀಟಿ) ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಸೆೀವಗೆಳು (`೧,೩೭೮.೯೧ ಕೆ ೀಟಿ) 

* ಆರ್ವಯರ್ದ್ ಹೆ ರಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಂದಾದ್ `2,726.55 ಕೆ ೀಟಿಗಳ ವೆಚಚವನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 
^ ಋಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರಾಜಯಕೆೆ ಬಾಯಕ್-ಟು-ಬಾಯಕ್ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ್ `12,407 ಕೆ ೀಟಿ ಸ್ರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುು, 
ಹಣಕಾಸ್ು ಆಯೀಗವು ಸ್ ಚಿಸ್ಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾನದ್ಂಡಗಳಿಗೆ ರಾಜಯದ್ ಸಾಲವೆಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲಲ ಎಂದ್ು ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಯರದ್ 
ವೆಚಚದ್ ಇಲಾಖ್ರೆ್ು ನಧಯರಿಸ್ರುವುದ್ರಿಂದ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾವಯಜನಕ ಋಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು `೭೨,೧೨೦.೯೪ ಕೆ ೀಟಿಗಳಾಗಿತ್ುು. 
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ಅನುಬಂಧ ೨.೨ 
ರಾಜಯ ಸ್ ಕಾಿರದ ಹಣ ಕಾಸ್ನ ಕಾಲ್ ಸ್ ರಣಿ ದತಾುಂಶ ಗಳ ು 

(ಉಲೆಲೀಖ: 2.2, 2.4.3, 2.7.1;  ಪುಟ 19, 24, 64) 

   (` ಕ   ೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಭ ಾಗ  ಎ :  ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗ ಳು 
೧. ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 1,33,214 1,47,000 1,64,979 1,75,443 1,56,716 

ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದ ರ 12.12 10.35 12.23 6.34 (-)10.67 

i) ತ ರಿಗ  ಆದಾಯ 82,956(62) 87,130(59) 96,830(59) 1,02,363(58) 97,052(62) 

ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದ ರ 9.80 5.03 11.13 5.71 (-)5.19 

ರಾಜ ಯ ಸ್ ರಕ ುಗ ಳು ಮತ್ುು ಸ ೋವಾ ತ ರಿಗ  - 24,182(28) 41,956(43) 42,147(41) 37,711(39) 

ಕ ೃ ಷಿ ಆದಾಯ ದ ಮೆೋ ಲ್ಲನ ತ ರಿಗ  1(-) 15(-) - 1(-) - 

ಮ ಾರಾ ಟ,  ವಾಯ ಪಾರ ಮುಂ ತಾದ ವ್ುಗಳ  ಮೆೋ ಲ್ಲನ 
ತ ರಿಗ  

46,105(56) 25,093(29) 14,003(15) 16,424(16) 16,028(17) 

ರಾಜ ಯ ಅಬ ಕ ಾರಿ 16,484(20) 17,949(21) 19,944(21) 21,584(21) 23,332(24) 

ವಾಹ ನಗಳ ಮೆ ೋಲ್ಲನ  ತ ರಿಗ ಗ ಳು 5,594(7) 6,209(7) 6,568(7) 6,763(7) 5607(6) 

ಮಧಾಯಂ ಕ  ಮತ್ುು ನ  ೋಂ ದಣಿ  ಶು ಲ್ೆಗ ಳ ು 7,806(9) 9,024(10) 10,775(11) 11,308(11) 10,576(11) 

ರ್   ಕ ಂ ದಾಯ 209(-) 195(-) 144(-) 203(-) 184(-) 

ಸ್ರಕ ುಗ ಳು ಮತ್ುು ಪರ ಯಾಣಿ ಕ ರ ಮೆೋ ಲ್ಲ ನ 
ತ ರಿಗ ಗಳು 

3,306(4) 1,279(1) 28(-) 65(-) 16(-) 

ವಿದುಯ ಚ್ಛಕ್ತು ಸ್ುಂ ಕ ದ ಮೆೋ ಲ್ಲನ ತ ರಿಗ  1,451(2) 1,485(2) 2,334(2) 2,693(3) 2,433(2) 

ಇತ್ರ  ತ ರಿಗ ಗಳು-ಆ ದಾಯ ಮತ್ುು ಖ ರ್ಚ ಿನ 
ಮೆೋ ಲ  

901(1) 964(1) 1,057(1) 1,140(1) 1,127(1) 

ಇತ್ರ  ತ ರಿಗ ಗಳು-ಸ್ ರಕ ುಗ ಳು ಮತ್ುು ಸ ೋವ ಗಳ  
ಮೆೋ ಲ  

1,099(1) 736(1) 21(-) 34(-) 38(-) 

ii) ತ ರಿಗ ಯ ೋತ್ ರ ಆ ದಾ ಯ 5,795(4) 6,477(4) 6,773(4) 7,681(4) 7,894(5) 

ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದ ರ 8.22 11.77 4.57 13.41 2.77 

ಬ ಡಿಿ  ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 1,200 1,178 1,112 895 920 

ಲಾಭ ಾಂ ಶ  ಮತ್ುು ಲಾರ್ ಗಳು 83 79 38 54 81 

ಕ ಬಿ ಿಣ ತ್ರ ಕ  ೈ ಗಾರಿಕ   ಮತ್ುು  ಲ  ೋಹಗ ಳ     
ಕ  ೈ ಗಾರಿಕ  ಗಳು 

2,419 2,747 3,027 3,629 3,893 

  ವ ೈ ದ ಯಕ್ತೋಯ  ಮ ತ್ುು ಸಾವ್ ಿಜನಿಕ  ಕ  ೈ ಗಾರಿಕ  ಗಳು 153 364 330 599 419 

ಇತ್ರ  ಆ ಡಳತಾ ತ್ಮಕ  ಸ ೋ ವ ಗಳ ು 131 271 253 305 388 

  ಅ ರಣ ಯ ಪರದ ೋಶ  ಮ ತ್ುು ವ್ನ ಯಜಿ ೋ ವಿಗ ಳು 292 314 309 267 276 

ಶಿಕ್ಷ ಣ ,  ಕ್ತರೋಡ  ಮತ್ುು ಸ್ಂ ಸ್ೃತಿ 193 176 200 183 175 

ಪ  ೋ ಲ್ಲೋ ಸ್ 176 253 241 308 367 

ರಸ ುಗಳು  ಮ ತ್ುು ಸ ೋ ತ್ುವ ಗ ಳು 62 103 105 71 50 

ಇತ್ರ  ತ ರಿಗ ಯ ೋತ್ ರ ಸ್ವ ೋಕ ೃ ತಿ ಗಳು 1,086 992 1,158 1,370 1,325 

iii) ಕ  ೋಂ ದರ ತ ರಿ ಗ  ಮತ್ುು ಸ್ುಂ ಕ ಗಳ ಲ್ಲನಿ 28,760(22) 31,752(22) 35,895(22) 30,919(18) 21,694(14) 



೩೧ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೧ಕ ೆ ಕ  ನ ಗ  ಂಡ ರ ಾಜಯ ಹಣಕಾಸ್ನ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಲ ಕೆ ಪ ರಿ ಶ   ೋ ಧನ ಾ ವ್ರದಿ 

143 

 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ರಾಜ ಯದ ಪಾಲ್ು 
ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದ ರ 19.92 10.40 13.05 (-)13.86 (-)129.84 

iv) ಭ ಾರತ್ ಸ್ಕ ಾಿ ರದಿಂ ದ ಪ ಡ ದ 
ಸ್ಹಾ ಯಾನು ದಾ ನಗಳು 

15,703(12) 21,641(15) 25,481(15) 34,480(20) 30,076(19) 

ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದ ರ 12.74 37.81 17.74 35.32 (-)12.77 

   ಯ ೋಜ ನ ೋತ್ ರ ಅನುದಾನಗ ಳು 7,045 - - - - 

   ರಾಜ ಯ ಯ ೋಜ ನ ಗ  ಅನು ದಾನಗ ಳು 8,102 - - - - 

   ಕ  ಂ ದರ ಯ ೋಜ ನ ಗಳಗ  ಅನುದಾನಗ ಳು 116 - - - - 

   ಕ  ಂ ದರ ಪು ರಸ್ೃ ತ್ ಯ ೋಜ ನ ಗಳ ಗ  ಅನು ದಾ ನಗ ಳು 440 11,617 10,393 12,214 9,852 

   ಇತ್ ರ  ವ್ ಗಾಿವ್ಣ  ಗ ಳು/ ರಾಜ ಯಗಳ ಗ  ಅನುದಾ ನ - 7,316 11,714 17,593 14,667 

   ಹಣ ಕ ಾಸ್ು ಆಯ ೋಗದ  ಅನು ದಾನ ಗಳು - 2,708 3,374 4,673 5,557 

 ೨.  ಬ ಂ ಡ ವಾಳ ಸ್ವ ೋಕ ೃ ತಿಗಳು      

(i) ಇತ್ರ  ಬ ಂ ಡ ವಾಳ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 27 4 (-)6 45 45 

(ii)  ಸಾಲ್ ಮತ್ುು ಮುಂ ಗಡಗ ಳ ವ್ ಸ್ ಲಾ ತಿ 100 137 31 203 270 

(iii) ಸಾವ್ಿಜ ನಿಕ ಋಣ ಸ್ವ ೋಕ ೃ ತಿಗಳು 31,156 25,122 41,914 50,459 84,528^^ 

   ಸಾವ್ ಿಜನಿಕ ಋಣ ದ ವ್ೃ ದಿಿ ಯದ ರ/ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 47.85 (-)19.37 66.84 20.39 67.52 

ಆಂ ತ್ರಿಕ ಋಣ (ಅ ರ  ೋಿನ ಪಾಯ 

ಮುಂ ಗಡಗಳ ು ಮತ್ುು ಓ ವ್ ರ  ಡಾಫ್ು 
ಹ  ರತ್ುಪ ಡಿಸ್) 

29,238(94) 23,179(92) 40,470(97) 49,473(98) 70,414(83) 

ಅರ  ೋಿನ ಪಾಯ ಮುಂ ಗಡಗಳ ು ಮ ತ್ುು ಓ ವ್ ರ  
ಡಾರಪ್ಟು ಗ ಳ ನಿವ್ವ ಳ ವ್ಹಿ ವಾಟು 

--- --- --- 310(1) - 

ಭ ಾರತ್ ಸ್ಕಾ ಿ ರದಿಂ ದ ಪಡ ದ ಸಾ ಲ್ಗ ಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂ ಗಡಗಳ ು 

1,918(6) 1,943(8) 1,444(3) 675(1) 14,114(17) 

3. ಒಟುು ರಾಜ ಸ್ವ ಮತ್ುು ಋಣ  ೋ ತ್ರ ಬ ಂ ಡವಾ ಳ 
ಜ ಮೆಗಳು      (1+2(i)+2(ii)) 

1,33,341 1,47,141 1,65,004 1,75,691 1,57,031 

4. ಸ್ಂರ್ಚ ತ್ ನಿಧಿ ಯ ಒ ಟುು ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 
(3+2(iii)) 

1,64,497 1,72,263 2,06,919 2,26,150 2,41,559 

5. ಸಾದಿ ಲಾವ ರು ನಿಧಿ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು --- --- --- --- - 

6. ಸಾವ್ಿಜ ನಿಕ ಲ ಕ ೆ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 1,79,318 2,00,615 2,37,760 2,55,638 2,72,457 

7. ರಾಜ ಯದ ಒಟುು ಸ್ವ ೋಕ ೃ ತಿಗಳು (4+5+6) 3,43,815 3,72,878 4,44,679 4,81,787 5,14,016 

ಭ ಾಗ  ಬಿ  – ವ ಚ್ಚ ಮತ್ುು  ಬ ಟವಾ ಡ  
8. ರಾಜ ಸ್ವ ವ ಚ್ಚ  1,31,921 1,42,482 1,64,300 1,74,258 1,76,054 

ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದ ರ 12.73 8.01 15.31 6.06 1.03 

  ಯ ೋಜ ನ  47,962(36) - - -  

  ಯ ೋಜ ನ ೋತ್ರ 83,959(64) - - -  
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  ಸಾಮ ಾನಯ ಸ ೋ ವ ಗಳ ು (ಬ ಡಿ ು 
ಪಾವ್ತಿಗ ಳನ  ೊಳಗ  ಂ ಡು) 

31,265(24) 34,484(24) 42,655(26) 48,824(28) 55,018(31) 

  ಸಾಮ ಾಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗ ಳು 54,549(41) 58,652(41) 67,935(41) 66,373(38) 61,726(35) 

  ಆರ್ಥ ಿಕ ಸ ೋ ವ ಗಳ ು 40,421(31) 42,856(30) 48,285(29) 52,636(30) 53,629(30) 

  ಸ್ಹಾ ಯಾನು ದಾನಗ ಳು ಮತ್ುು ವ್ಂತಿ ಗ ಗಳು 5,686(4) 6,490(5) 5,425(4) 6,425(4) 5,681(4) 

9.  ಬ ಂ ಡವಾಳ ವ ಚ್ ಚ 28,150 30,667 34,659 35,530 45,406 

ಯ ೋಜ ನ  27,684(98) - - -  

ಯ ೋಜ ನ ೋತ್ ರ 466(2) - - -  

ಸಾಮ ಾನಯ ಸ ೋ ವ ಗಳ ು 1,060(4) 977(3) 827(2) 779(2) 1,206(3) 

ಸಾ ಮ ಾ ಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳು 6,897(24) 8,677(28) 9,794(28) 9,192(26) 11,547(25) 

ಆರ್ಥಿಕ ಸ ೋ ವ ಗ ಳು 20,193(72) 21,013(69) 24,038(70) 25,559(72) 32,653(72) 

10. ಸಾಲ ಮತ್ುು ಮುಂಗಡಗಳ ವಿತ್ರಣೆ 1,934 5,093 4,487 4,069 2,669 

ಯ ೋಜ ನ  1,929 - - - - 

ಯ ೋಜ ನ ೋತ್ ರ 5 - - - - 

ಸಾಮ ಾನಯ ಸ ೋ ವ ಗಳ ು - - - - - 

ಸಾಮ ಾ ಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳು 1,674 1,178 2,441 1,061 1,393 

ಆರ್ಥಿಕ ಸ ೋ ವ ಗಳು 254 3,910 2,035 3,002 1,271 

ಇತ್ರೆ ಸಾಲಗಳು 6 5 11 6 5 

11. ಒಟುಟ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ (9+10) 30,084 35,760 39,146 39,599 48,075 

ವೃದ್ಧಿರ್ ದ್ರ 40.78 18.87 9.47 1.15 21.40 

೧೨. ಒಟುಟ ವೆಚಚ (8+9+10) 1,62,005 1,78,242 2,03,446 2,13,857 2,24,129 

ವೃದ್ಧಿರ್ ದ್ರ 17.06 10.02 14.14 5.11 4.80 

13. ಸಾವಯಜಿಕ ಋಣದ್ ಮರುಪಾವತಿಗಳು 7,420 8,269 11,083 10,180 11,016 

ಆಂ ತ್ರಿಕ ಋಣ (ಅರ  ೋಿ ಪಾಯ ಮ ುಂ ಗಡಗಳು 
ಮತ್ುು ಓ ವ್ ರ  ಡಾರಪ್ಟು ಗ ಳಡಿ ನಿವ್ವಳ ವ್ ಹಿವಾಟು) 

6,294(85) 7,087(80) 9,741(88) 8,446(83) 9,611(87) 

ಅರ  ೋಿ ಪಾಯ ಮುಂ ಗಡಗಳ ು ಮತ್ ುು ಓ ವ್ರ  
ಡಾರಪ್ಟು  ಗ ಳಡಿ ನಿವ್ವಳ ವ್ಹಿ ವಾಟು 

--- --- --- 310(3) - 

ಕ  ೋಂ ದರ ಸ್ಕಾ ಿ ರದಿಂ ದ ಸಾ ಲ್ಗ ಳು ಮತ್ುು 
ಮುಂ ಗಡಗಳ ು 

1,126(15) 1,182(14) 1,342(12) 1,424(14) 1,405(13) 

14. ಸಾದ್ಧಲಾವರು ನಧಿಗೆ ವಿನಯೀಗ --- --- --- --- - 

15. ಸ್ಂಚಿತ್ ನಧಿಯಂದ್ ಒಟುಟ ಬಟವಾಡೆ 
(12+13+14) 

1,69,425 1,86,511 2,14,528 2,24,037 2,35,145 

16. ಸಾದ್ಧಲಾವರು ನಧಿರ್ ಬಟವಾಡೆಗಳು --- --- --- ---  
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17. ಸಾವಯಜನಕ ಲಕೆೆಬಟವಾಡೆಗಳು 1,67,154 1,94,537 2,34,330 2,45,292 2,66,193 

18. ರಾಜ ಯದ ಒಟುು ಬ ಟವಾಡ ಗ ಳು 
(15+16+17) 

3,36,579 3,81,048 4,48,858 4,69,329 5,01,338 

ಭ ಾಗ  ಸ್ – ಕ   ರತ ಗಳ ು /ಹ ಚ್ಚಳಗ ಳು 
೧೯,  ರಾಜ ಸ್ವ ಕ  ರತ (-)/ ರಾಜ ಸ್ವ  ಹ ಚ್ ಚ ಳ (+) 1,293 4,518 679 1,185 (-)19,338 

 ೨೦. ವಿತಿುೋ ಯ ಕ  ರತ  (೩  – ೧೨ ) 28,664 31,101 38,442 38,166 (-)67,098 

 ೨೧. ಪಾರಥ ಮಕ  ಕ   ರತ  ( ೨೦-೨ ೨) 15,814 16,128 21,828 18,263 43,665 

   ಪಾರಥ ಮಕ  ಹ ಚ್ಚ ಳ --- ---- --- --- - 

ಭ ಾಗ  ಡಿ – ಇತ್ ರ  ದ ತಾುಂ ಶ ಗಳು 
೨೨. ಬ ಡಿಿ ಪಾವ್ ತಿಗಳ ು (ರಾಜ ಸ್ವ  ವ ಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ  
ಸ ೋರಿ ದ )  

12,850 14,973 16,614 19,903 23,433# 

೨೩. ಸ್ಥಳೋಯ ಸ್ಂಸ ಥ ಗಳು ಮುಂ ತ ಾದವ್ುಗ ಳ ಗ  
ಆರ್ಥಿಕ   ನ ರ ವ್ು 

44,499 47,096 50,603 54,603 53,771 

೨೪. ಅರ  ೋಿ ಪಾಯ  ಮುಂ ಗಡಗ ಳು/ಓ ವ್ ರ  
ಡಾರಫ್ು(ಪ ಡ ದ   ದಿ ನಗಳು) 

     

   ಅ ರ  ೋಿ ಪಾಯ ಮುಂ ಗಡಗ ಳು  (ಪಡ ದ  
ದಿನಗಳು)  

--- --- --- 2 - 

ಓ ವ್ರ  ಡಾರಫ್ು  ಮೆ ೋಲ್ಲನ  ಬ ಡಿಿ --- --- --- --- - 

೨೫. ಅ ರ  ೋ ಿ ಪಾಯ ಮುಂ ಗಡಗ ಳು/ಓ ವ್ ರ  
ಡಾರಫ್ು ಮೆೋ ಲ್ಲನ ಬ ಡಿಿ 

--- --- --- 0.05 - 

೨೬ . ರಾಜ ಯದ  ಒ ಟುು  ಆಂ ತ್ರಿಕ  
ಉತ್ಪನೊ(ರಾ ಒಆಂ ಉ ) 

12,07,608 13,36,914 14,90,624 16,28,928 18,03,609 

 ೨೭ . ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದರ 15.54 10.71 11.50 9.28 10.72 

೨೮. ಬ ಾಕ್ತ  ಇರು ವ್ ವಿತಿು ೋಯ  ಜ ವ ಾಬ ಾುರಿಗಳು  
(ಆಯವ್ ಯಯ ದ ಹ  ರ ಗಿನ  ಸಾಲ್ ವ್ನುೊ 
ಒಳಗ  ಂ ಡು) 

2,21,319 2,46,231 2,85,238 3,37,520 4,15,926## 

 ೨೮( ಎ). ಪರ ಸ್ಕು ವ್ ರ್ಿ ದ ಆ ಯವ್ಯ ಯ ಹ  ರಗಿ ನ    
ಸಾಲ್  

3,005.16 3,500.23 3,523.65 4,435.49 3,045.10 

 ೨೯. ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದ ರ 20.73 11.26 15.84 18.33 23.23 

೩೦. ಬ ಾಕ್ತ  ಇ ರುವ್  ಖಾತ್ ರಿಗಳ ು  (ಬ ಡಿಿ  
ಸ ೋರಿ ದಂ ತ ) ವ್ ರಾಿಂತ್ ಯ 

15,392 18,416 24,091 26,830 32,733 

೩೧. ಖಾತ್ ರಿ ನಿ ೋಡಿ ದ ಗರಿ ರ್ಠ  ಮೊತ್ು  
(ವ್ರಾಿಂತ್ ಯ) 

21,115 24,025 30,719 35,694 45,104 

೩೦. ಅ ಪ ಣಿ ಕ ಾ ಮಗಾರಿಗ ಳ ಸ್ಂ ಖ ಯ 341 236 881 978 1,133 

೩೧. ಅಪ  ಣ ಿ  ಕ ಾಮಗಾ ರಿಗಳಲಿ್ಲ  ತ  ಡ ಗಿಸ್ದ  
ಬ ಂ ಡವಾಳ 
 

2,027 967 3,128 4,359 6,469 

ಭ ಾಗ  ಇ – ವಿತಿು ೋಯ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ ಚ್ಕ ಗಳು 
I ಸ್ಂಪನ ಮಲ್ ಸ್ಂಗ ರಹ 

ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು/ರಾ ಒಆಂ ಉ 11.03 11.00 11.07 10.77 8.69 

ಸ್ವಂ ತ್ ತ ರಿ ಗ  ರಾಜ ಸ್ವ/ರಾ ಒ ಆಂ ಉ  6.87 6.52 6.50 6.28 5.38 

ಸ್ವಂ ತ್ ತ ರಿ ಗ ಯ ೋತ್ರ ರಾಜ ಸ್ವ/ರಾಒ ಆಂ ಉ 0.48 0.48 0.45 0.47 0.44 
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ಕ  ೋಂ ದರ ವ್ಗಾ ಿವ್ಣ  ಗಳ ು/ರಾ ಒಆಂ ಉ 3.68 3.99 4.12 4.01 2.87 

ತ ರಿಗ ಯ ೋತ್ ರ ರಾಜ ಸ್ವ/ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗ ಳು 4.35 4.41 4.11 4.38 5.04 

ಸ್ವಂ ತ್ ತ ರಿ ಗ  ರಾಜ ಯ ದ ವ್ೃ ದಿಿ ಯ ದ ರ 9.70 5.47 10.68 6.22 4.63 

II ವ ಚ್ ಚ ನಿ ವ್ಿಹ ಣ   
ಒಟುು ವ ಚ್ಚ/ರಾ ಒಆಂ ಉ 13.42 13.33 13.64 13.13 12.43 

ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು/ಒ ಟುು ವ ಚ್ಚ 82.23 82.47 81.09 82.04 69.92 

ರಾಜ ಸ್ವ ವ ಚ್ಚ/ಒಟುು ವ ಚ್ ಚ 81.43 79.94 80.76 81.48 78.55 

ಸಾಮ ಾಜಿ ಕ ಸ ೋವ ಗಳ ಮೆ ೋಲ್ಲನ ವ ಚ್ಚ/ಒ ಟುು ವ ಚ್ ಚ 38.96 38.43 39.41 35.83 33.31 

ಆರ್ಥಿಕ ಸ ೋ ವ ಗಳ ಮೆೋ ಲ್ಲನ ವ ಚ್ ಚ/ಒಟುು ವ ಚ್ ಚ 37.57 38.03 36.55 37.97 39.06 

ಬ ಂ ಡವಾಲ್ ವ ಚ್ ಚ/ಒಟುು ವ ಚ್ ಚ 18.57 20.07 19.24 18.52 21.45 

ಸಾಮ ಾಜಿ ಕ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಿಕ ಸ ೋವ ಗ ಳ ಮೆೋ ಲ್ಲನ  
ಬ ಂ ಡವಾಳ ವ ಚ್ ಚ/ಒಟುು ವ ಚ್ಚ 

17.91 19.51 18.83 18.15 20.91 

III  ವಿ ತಿುೋ ಯ ಅಸ್ ಮತ ಗಳ ನಿವ್ ಿಗ ಣ   
ರಾಜ ಸ್ವ ಹ ಚ್ಚ ಳ (ಕ   ರತ )/ರಾ ಒ ಆಂ ಉ 0.11 0.34 0.04 0.07 1.07 

ವಿತಿುೋ ಯ ಕ   ರತ /ರಾಒ ಆಂ ಉ 2.37 2.33 2.58 2.34 3.72 

ಪಾರಥ ವಿಕ ಕ   ರ ತ (ಹ ಚ್ಚ ಳ)/ರಾಒ ಆಂ ಉ 1.31 1.21 1.46 1.12 2.42 

ಪಾರಥ ಮಕ ರಾಜ ಸ್ವ ಶಿಲ್ು ೆ(ಕ   ೋಟಿ ರ ಗ ಳಲಿ್ಲ) 14,143 19,491 17,293 21,088    4,095 

ರಾಜ ಸ್ವ ಕ   ರತ /ವಿ ತಿುೋ ಯ ಕ   ರ ತ  1.17 1.46 1.16 1.29 0.23 

IV ವಿತಿು ೋಯ ಜ ವಾಬ ಾುರಿಗಳ ನಿವ್ ಿಹ ಣ   

ವಿತಿುೋ ಯ ಜ ವಾಬ ಾುರಿಗಳ ು (ಆ ಯವ್ಯ ಯದ 

ಹ  ರಗಿನ ಸಾಲ್ಗ ಳು ಸ ೋರಿ ದಂ ತ )/ರಾಒ ಆಂ ಉ 

18.32 18.41 19.14 20.72 22.37^ 

ವಿತಿುೋ ಯ ಜ ವಾಬ ಾು ರಿಗಳು/ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 166.14 167.50 172.89 192.38 265.40 

ವಿತಿುೋ ಯ ಜ ಮ ಾಬ ಾುರಿಗಳ ು/ಸ್ವಂ ತ್ ಸ್ಂಪ ನ ಮಲ್ಗ ಳು 249.37 263.05 275.32 306.71 396.32 

ಇತ್ರ  ವಿತಿುೋ ಯ ಆ ರ  ೋಗಯ ಸ್ ಚ್ಕ ಗಳ ು 

ಹ ಡಿಕ  ಗ ಳ ಮೆೋ ಲ್ಲನ ಪರತಿಫ್ ಲ್(` ಕ   ೋ ಟಿಗಳಲಿ್ಲ) 82.50 78.83 38.30 53.64 80.70 

ಹಣ ಕ ಾಸ್ು ಆಸ್ುಗಳು/ಜ ವಾಬ ಾುರಿಗ ಳು 1.08 1.10 1.00 1.00 1.00 

ರಾಜ ಸ್ವ ಪಲವ್ ನತ ** ಸ್ಂಬ ಂ ಧಿಸ್ದಂ ತ  

ರಾಒಆಂ ಉ 0.78 0.97 1.06 0.68 1.00 

ರಾಜ ಯದ ಸ್ವಂ ತ್ ತ ರಿ ಗ  1.24 2.06 1.10 1.11 (-)12.06 

ರಾಒಆಂ ಉಕ  ೆ ಸ್ಂಬ ಂ ಧಿಸ್ ದಂ ತ  ರಾ ಜ ಯದ ಸ್ವಂ ತ್  
ತ ರಿಗ ಯ  ಪಲವ್ ನತ  

0.63 0.47 0.97 0.62 0.48 
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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ಒಟುು ವ ಚ್ಚ ದ ಪಲ ವ್ನತ ಗ  ಸ್ಂಬ ಂ ಧಿಸ್ ದ ಂ ತ  

ರಾಒಆಂ ಉ 1.1 0.94 1.23 0.55 0.44 

ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 1.41 0.97 1.16 0.82 0.45 

ರಾಜ ಸ್ವ ವ ಚ್ಚದ ಪಲವ್ ನತ ಗ  ಸ್ಂಬ ಂ ಧಿಸ್ ದಂ ತ  

ರಾಒಆಂ ಉ 1.1 0.75 1.33 0.65 0.10 

ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 1.05 0.10 2.53 0.96 0.10 

ಬ ಂ ಡವಾಲ್ ವ ಚ್ ಚದ ಪಲವ್ನ ತ ಗ  ಸ್ಂಬ ಂ ಧಿಸ್ದಂ ತ  

ರಾಒಆಂ ಉ 2.62 1.76 0.82 0.12 2.00 

ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 3.36 1.82 0.77 0.18 2.00 

ವಿತಿುೋ ಯ ಜ ವಾಬ ಾು ರಿಗಳು  ಪಲ ವ್ನತ ಗ  ಸ್ಮಬ ಂ ಧಿಸ್ ದಂ ತ  

ರಾ ಒಆಂ ಉ 1.33 1.05 1.38 1.98 2.17 

ರಾಜ ಸ್ವ ಸ್ವೋಕ ೃ ತಿಗಳು 1.71 1.09 1.30 2.89 2.18 

ಸ್ವಂ ತ್ ಸ್ಂಪನ  ಮಲ್ಗ ಳು 2.14 2.06 1.48 2.95 5.05 

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.  
`1,512.31 PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß «±ÉÃµÀ GzÉÝÃ±À ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸Á®ªÀ£ÁßV ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.  ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (``0.11 PÉÆÃn), 
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (`133.29 PÉÆÃn) ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (`1,378.91 PÉÆÃn). 

 
* ಹಿಂ ದಿನ ಲ ಕ ೆಪ ರಿಶ  ೋ ಧನಾ ವ್ರ ದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸ್ ರು ವ್ gÁMDAGದ ಅಂ ಕ್ತಗ ಳು 2016-17 (`12,09,136 ಕೆ ೀಟಿ), 2017-18 

(`13,57,579 ಕೆ ೀಟಿ), 2018-19 (`15,44,395 ಕ ೆೀಟಿ) ಮತ್ುು 2019-20 (`16,99,115 ಕ ೆೀ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. 

^ ಸ್ರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ್ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಯರದ್ಧಂದ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ್ ಬಾಯಕ್-ಟು-ಬಾಯಕ್  ಸಾಲವನುು(`೧೨,೪೦೭ ಕೆ ೀಟಿ) 
ಸಾಲವೆಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಲ. 

^^ ಋಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರಾಜಯಕೆೆ ಬಾಯಕ್-ಟು-ಬಾಯಕ್ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ್ `12,407 ಕೆ ೀಟಿ ಸ್ರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುು, 
ಹಣಕಾಸ್ು ಆಯೀಗವು ಸ್ ಚಿಸ್ಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾನದ್ಂಡಗಳಿಗೆ ರಾಜಯದ್ ಸಾಲವೆಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲಲ ಎಂದ್ು ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಯರದ್ 
ವೆಚಚದ್ ಇಲಾಖ್ರೆ್ು ನಧಯರಿಸ್ರುವುದ್ರಿಂದ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾವಯಜನಕ ಋಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು `೭೨,೧೨೦.೯೪ ಕೆ ೀಟಿಗಳಾಗಿತ್ುು. 

## ಋಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರಾಜಯಕೆೆ ಬಾಯಕ್-ಟು-ಬಾಯಕ್ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ್ `12,407 ಕೆ ೀಟಿ ಸ್ರಕು ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುು, 
ಹಣಕಾಸ್ು ಆಯೀಗವು ಸ್ ಚಿಸ್ಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾನದ್ಂಡಗಳಿಗೆ ರಾಜಯದ್ ಸಾಲವೆಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲಲ ಎಂದ್ು ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಯರದ್ 
ವೆಚಚದ್ ಇಲಾಖ್ರೆ್ು ನಧಯರಿಸ್ರುವುದ್ರಿಂದ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಾಕ್ಇರುವ ವಿತಿುೀರ್ ಬಾಧಯತೆಗಳು `೪,೦೩,೫೧೯ ಕೆ ೀಟಿಗಳಾಗಿತ್ುು. 
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ಅನುಬಂಧ 2.3 
ಇಲಾಖಾವಾರು ಸ್ ಹ ಾಯಧನಗಳ ಪಾಲ್ು 

 (ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 2.5.2.7;  ಪುಟ  42) 

                       (` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

ಇಲಾಖ ಗಳು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21  

ವಿದುಯಚ್ಛ ಕ್ತು 8,647 7,957 7,593 9,110 9,139 ಇದ್ು ಭಾಗಯಜೆ ಯೀತಿ ಮತ್ುು ಕುಟಿೀರಜ ೆಯೀತಿ 
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಐಪಿ ಸೆಟ  ಗಳನುು ನೀಡಲು 
ವಿದ್ುಯಚಛಕ್ು ಸ್ರಬರಾಜು ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್  
ಆರ್ಥಯಕ ಬೆಂಬಲವನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಇದ್ು 
`೨,೫೯೪.೬೩ ಕೆ ೀಟಿಗಳ ಪುಸ್ುಕ 
ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆರ್ನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ್ುದ ಅದ್ರಲ್ಲಲ 
ಇದ್ು `೨,೦೯೭.೨೩ ಕೆ ೀಟಿಗಳು ವಿದ್ುಯಚಛಕ್ು 
ಸ್ರಬರಾಜು ಕಂಪನಗಳು ಸ್ಹಾರ್ಧನಕೆೆ 
ಪರತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೆ ಂಡಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕ್ಗೆ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದೆ. 

ಆಹಾರ ಮ ತ್ುು 
ನಾಗ ರಿಗ ಕ 
ಸ್ರಬರಾಜು 

1,854 1,917 2,404 2,692 2,324 ಬಡತ್ನ ರೆೀಖ್ೆಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಮತ್ುು 
ಮೀಲ್ಲರುವ ರ್ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭಾಗಯದ್ 
ಸ್ಹಾರ್ಧನವನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 

ಕೃ ಷಿ ಮ ತ್ುು 
ಇ ತ್ರ   
ಚ್ಟುವ್ಟಿಕ ಗಳು 

1,335 1,455 2,336 2,254 2,774 ಕೃಷ್ಠ, ರ್ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಅರಣಿಯೀಕರಣಮತ್ುು 
ವನಯಜಿೀವಿ ಮುಂತಾದ್ವುಗಳ ಸ್ಹಾರ್ಧನವನುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 

ಸ್ಹಕಾರ 818 778 777 1,074 1,231 ಅಸ್ಲು ಮತ್ುು ಬಡಿಸೀರ್ನುು ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ 
ಬಾಕ್ಯರುವ ಸಾಲಗಳ ಮನಾುವನುು 
ಪರತಿನಧಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

ಸಾರಿಗ   799 757 820 728 1,529 ಈ ಸ್ಹಾರ್ಧನವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್  
ಪರಯಾಣದ್ರ ರಿಯಾಯತಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ.ೆ 

ವ್ಸ್ತಿ 402 362 459 943 450 ಸ್ಹಾರ್ಧನವು ಆ ಶರರ್ ಯೀಜನೆರ್ ಕಡೆಗಿತ್ುು 

ಇ ತ್ ರ   532 922 1,011 733 985 ಇದ್ು ಸ್ಮಾಜಕಲಾಯಣ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ುು 
ವಾಣಿಜಯ ಇಲಾಖ್ಗೆಳಡಿರ್ ಸ್ಹಾರ್ಧನವನುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 

ಒಟುು 14,387 14,148 15,400 17,534 18,432  

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸ್ು ಲಕೆೆಗಳು 
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ಅನುಬಂಧ 2.4 

ಪರ  ೋಕ್ಷ ಸ್ಹ ಾಯಧನಗಳು 
 (ಉಲೆಲೀಖ: ಕಂಡಿಕೆ   2.5.2.7;  ಪುಟ  43) 

                                       (`  ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

ಕ ರ. 
ಸ್ಂ. 

ಲ ಕ  ಶಿ ೋಷಿ ಿಕ  ಯ ೋಜ ನ  ವಿ ವ್ರ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

1 2202-01-109-0-03 ವಿದಾಯ ವಿಕಾಸ್ ಯೀಜನ ೆ 407.06 501.15 466.27 538.08 266.98 

೨ 2216-02-101-0-07 ವಾಜಪೆೀಯ ನಗರ ವಸ್ತಿ ಯೀಜನ ೆ 100.00 336.62 250.00 93.75 150.00 

೩ 2216-02-102-0-02 ದ್ುಬಯಲ ವಗಯದ್ವರಿಗ ೆವಸ್ತಿ 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

೪ 2216-03-104-0-01 ಆಶರರ್ 1,251.55 944.42 654.00 1,461.35 600.00 

೫ 2235-02-102-0-25 ಭಾಗಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 338.40 301.90 294.27 294.30 46.82 

೬ 2401-00-103-0-15 ಬೀಜ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 
(ಕೃಷ್ಠ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ುು ಹುಣಮಟಟ 
ನರ್ಂತ್ರಣ) 

677.57 213.20 559.95 590.85 550.38 

೭ 2401-00-108-1-15 ಸ್ ಕ್ಷಿ ನೀರಾವರಿ (ಎನ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎ) 326.56 94.85 440.37 429.57 632.85 

೮ 2401-00-108-2-30 ರಾಷ್ಠರೀರ್ ಸ್ುಸ್ಥರ ಕೃಷ್ಠ ಅಭಿಯಾನ 
(ಹನ ನೀರಾವರಿ) 

36.97 288.47 364.54 337.19 386.31 

೯ 2405-00-103-0-20 ಮತ್ಸಯ ಆಶರರ್ 26.28 15.00 4.00 0.00 0.00 

1೦ 2425-00-108-0-57 ರ್ಶಸ್ವನ 170.43 190.79 99.75 0.00 0.00 

1೧ 2851-00-103-0-62 ನೆೀಯೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಯಕೆೀಜ್ 114.54 38.75 114.76 127.15 260.10 

1೨ 2851-00-103-0-69 ನೆೀಯೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಯಕೆೀಜ್ ಕಎೆಚ ಡಿಸ್ 24.00 6.02 9.39 20.00 40.00 

1೩ 2852-80-103-0-59 ಅಹಯ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ತರೆಿಗೆ 
ವಾಪಸ್ುಸ 

89.41 80.00 299.46 155.26 195.00 

1೪ 3475-00-107-0-20 ಕನಷ್ಟ ಮ ಲ ಬೆಲ ೆಯೀಜನ ೆ 140.00 306.00 220.30 0.00 60.00 

ಒಟುು 3,713.77 3,318.17 3,777.06 4,047.50 3,188.44 

ಆಕರ: ಅನುದಾನ ವಹ 
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ಅನುಬಂಧ 2.5 

ಮಹ ಾಲ ೋ ಖಾಪಾಲ್ ರ ಕಛ ೋ ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ಿಹಿ ಸ್ ಲ್ಪಟಿು ರುವ್ ಸ್ ವಿವ್ರ ಸಾಲ್ ಲ ಕೆ ಗಳ ು 

 (ಉಲೆಲೀಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.5.4.2;  ಪುಟ 50) 

                           (` ಕೆ ೀಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

ಕರಮ 

ಸ್ಂಖ ಯ 
ಲ ಕೆ ಶಿೋಷಿಿಕ / ಸ್ಂಸ ಥಗ ಳು 31 ಮಾರ್ಚಿ 2021ರಲ್ಲದಿುಂ ತ   

ಬಾಕ್ತಗ ಳು 
ಅಸ್ಲ್ು ಬಡಿಿ 

1 6215-01-190-2-86:  ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸ್ರಬರಾಜು ಮತ್ುು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ              4,625.79 3,797.90 

2 6215-01-190-1-00: ಕನಾಯಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸ್ರಬರಾಜು ಮತ್ುು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ 211.35 645.14 

3 6216-02-201-1-00: ಕನಾಯಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 23.61 97.93 

4 6217-60-191-1-03: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಹುಡೆ ೆೀ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ) 17.17 36.60 

5 6220-01-190-1-00: ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ 0.41 1.89 

6 6401-00-113-2-00: ಕನಾಯಟಕ ಅಗೆ ರೀ ಪೆ ರೀಟಿೀನ್  ಲ್ಲರ್ಮಟೆಡ್ 0.70 3.85 

7 6401-00-103-2-00: ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಬೀಜ ನಗಮ ನರ್ರ್ಮತ್ 2.88 6.72 

8 6401-00-103-3-00: ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಸ್ಹಕಾರಿ ಎಣೆಣ ಬೀಜಗಳ ಬೆಳಗೆಾರರ ಒಕ ೆಟ 0.75 7.42 

9 6851-00-200-0-00:  ಲದೆ್ರ  ಇಂಡಸ್ರೀಸ್  ಡೆವೆಲೆಪಮೆಂಟ  ಕಾಪೆ ೀಯರೆೀಷ್ನ್ 1.26 4.54 

10 6852-02-190-3-00: ದಾಂಡೆೀಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ  ಅಂಡ್  ಫೆೀರೋ ಅಲಾಯ  ಲ್ಲರ್ಮಟೆಡ್ 0.31 1.43 

11 6853-02-190-1-00: ಹಟಿಟ ಹೆ ೀಲ ಿ ವೆೈನ್  ಕಂಪನ ಲ್ಲರ್ಮಟೆಡ್ 0.30 1.77 

12 6858-01-190-3-00: ಕನಾಯಟಕ ಇಂಪಿಲಮಂಟ  ಅಂಡ್  ಮಶಿನೆರಿ ಕಂಪನ 1.10 5.42 

13 6858-02-190-1-00: ಇಲಕೆೆ ರೀ ಮೊಬೆೈಲ  ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲರ್ಮಟೆಡ್ 0.61 2.86 

14 6858-02-190-0-01:  ಚಾಮುಂಡಿ ಮಶಿನ್  ಟ ಲಸ 0.18 0.38 

15 6858-01-190-2-00: ನ ಯ ಗವನಯಮಂಟ  ಇಲಕೆ್ರಕ್  ಫಾಯಕಟರಿ 67.47 210.03 

16 6859-01-190-0-01: ಕನಾಯಟಕ ಟೆಲ್ಲಕಮುಯನಕೆೀಶನ್  ಲ್ಲರ್ಮಟೆಡ್ 1.65 6.76 

17 6860-04-190-2-01: ಮೈಸ್ ರು ಶುಗರ  ಕಂಪನ 47.00 40.34 

18 6860-60-212-1-00: ಕನಾಯಟಕ ಸೆ ೀಪ್ಸ  ಅನದ್ ಡಿಟಜೆಯಂಟಸ 2.25 16.04 

19 6860-60-600-3-00: ಮೈಸ್ ರು ಟೆ ಬಾಯಕೆ ೀ ಕಂಪನ ಲ್ಲರ್ಮಟೆಡ್ 1.34 12.65 

20 6885-01-190-3-00: ಕನಾಯಟಕ ಸೆಟೀಟ  ಪೆೈನಾನಸ ಕಾಪ ೆೀಯರೀೆೇ಼ ಷ್ನ್ 0.40 0.83 

21 7452-80-190-1-00: ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ಪರವಾಸೆ ೀದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನರ್ರ್ಮತ್  1.01 3.76 

ಒಟುು 5,007.54 4,904.26 

ಆಕರ: ಹಣಕಾಸ್ು ಲಕೆೆಗಳು 
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ಅನುಬಂಧ 3.1 

ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯ ವಿವ್ರಣಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರ್ಾಾವಾರು/ಇಲಾಖಾವಾರು ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ  
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 3.4.3 ; ಪುಟ: 86) 

(` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
 

ಅನುದಾನ 
ಮಕ್ಕಳ ಕೆೋಂದ್ರರತ ಕಾಯಾಕ್ರಮಗಳು/ಯೋಜನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕೆೋಂದ್ರರತ ಕಾಯಾಕ್ರಮೋತರ/ಯೋಜನೆಗಳು 

 

100% ಮಕ್ಕಳ ಕೆೋಂದ್ರರತ 
ಕಾಯಾಕ್ರಮಗಳು 

100% ಕ್ಕಂತ ಕ್ಡಿಮ ಮಕ್ಕಳ 
ಕೆೋಂದ್ರರತ ಕಾಯಾಕ್ರಮಗಳು 

100% ಮಕ್ಕಳ ಕೆೋಂದ್ರರತ 
ಕಾಯಾಕ್ರಮಗಳು 

100% ಕ್ಕಂತ ಕ್ಡಿಮ 

ಮಕ್ಕಳ ಕೆೋಂದ್ರರತ 
ಕಾಯಾಕ್ರಮಗಳು 

ಆಯವ್ಯಯ ವೆಚ್ಚ ಆಯವ್ಯಯ ವೆಚ್ಚ ಆಯವ್ಯಯ ವೆಚ್ಚ ಆಯವ್ಯಯ ವೆಚ್ಚ 
1 05-ಒಳಾಡಳಿತ ಮತುು ಸಾರಿಗ್ 0.00 0.00 2,523.88 2,120.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 08 – ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು  
ಪರಿಸ್ತ್ರ 

92.65 70.31 25.19 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 10 - ಸ್ತ್ಮಾಜ ಕಲಾಯಣ್ 1,562.59 1,195.99 4,538.31 3,809.71 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 11 - ಮಹಿಳಾ ಮತುು ಮಕಕಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

4,210.17 4,157.89 118.48 95.47 5.00 3.54 0.00 0.00 

5 12 – ವಾರ್ಾಾ, ಪರವಾಸ್ ೇದ್ಯಮ 

ಮತುು ಯುವಜನ ಸ್ೇವ್ಗಳು 
0.00 0.00 315.49 214.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 13 – ಆಹಾರ ಮತುು ನಾಗರಿಕ 
ಸ್ತ್ರಬರಾಜು 

0.00 0.00 3,257.62 3,103.66 0.00 0.00 0.50 0.00 

7 15 –  ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ 0.00 0.00 44.26 44.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 17 - ಶಿಕ್ಷಣ್ 5,965.53 4,893.42 71.14 65.60 18,791.18 16,886.35 1,125.81 944.09 

9 22 - ಆರ್ ೇಗಯ ಮತುು ಕುಟುಂಬ 
ಕಲಾಯಣ್ 

47.00 0.00 4,476.18 4,340.78 75.16 57.30 3,507.65 3,259.55 

10 23 - ಕಾರ್ಮಾಕ ಮತುು ಕೌಶಲ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

4.00 4.00 6.01 6.01 0.00 0.00 254.17 215.15 

11 25 – ಕನನಡ ಮತುು ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ೃತಿ 0.00 0.00 44.86 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 27 - ಕಾನ ನು 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 2.89 0.00 0.00 

ಒಟ್ುಿ 11,881.94 10,321.61 

 

15,421.42 13,869.29 18,892.79 16,950.08 4,888.13 4,418.79 

ಆಕರ : ಮಕಕಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವಯಯ 
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ಅನುಬಂಧ 3.2 

ಆಯವ್ಯಯ 2020-21ರ ಪರಮುಖ ಕಾಯಾನೋತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 3.5 ; ಪುಟ: 87) 

 
ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಕ್ಂಡಿಕೆ 
ಸಂಖೆಯ 

ಆಯವ್ಯಯ ಭರವ್ಸೆಗಳು ಕ್ರಮ ತೆರೆ್ದುಕೆ ಂಡ 
ವ್ರದ್ರಯಂತೆ ತೆರೆ್ದುಕೆ ಂಡ 

ಕ್ರಮ 

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಿಶೆೋಿಷಣೆ 

ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಜೆೈವಿಕ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ  
1 180 

 

ರಾಜಯದ್ ಎಲಾಲ ನಾವಿೇನಯರ್ಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುನ ಕ್ ರೇಢೇಕರಿಸಿ 
ಸ್ತ್ಂಯೇಜಸ್ತ್ಲ್ು “ಇನ್ ನೇವ್ೇಷನ್ ಹಬ್” ಅನುನ `4 ಕ್ ೇಟಿಗಳ 
ವ್ಚಚದ್ಲ್ಲಲ ಸಾಾಪಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. 

ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ನೇಡಿ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ 
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ ಐಟಿಬಿಟಿ 42 ಎಡಿಎಂ 
2020, ದ್ಧನಾಂಕ: 
03.08.2020ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

ಕನಾಾಟಕ ಡಿಜಟಲ್ ರ್ಮಷನ್ 
(ಕ್ಡಿಎಂ) ಸಾಾಪಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ ಮತುು 
ಇದ್ಕಾಕಗಿ `9.72 ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ ಕಿಟ್ಸ್ 
(KITs) ಯಂದ್ ಕ್ಡಿಎಂಗ್ 
೨೨.೧೨.೨೦೨೦ರಂದ್ು 
ವಗಾಾಯಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 

2 184 ವಿದ್ೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹ ಡಿಕ್ಯನುನ ಆಕರ್ಷಾಸ್ತ್ಲ್ು ಹಾಗ  ವಿದ್ೇಶಿ 
ಸ್ತ್ಕಾಾರ ಮತುು ಕಂಪನಗಳ ್ಂದ್ಧಗ್ ಸ್ತ್ಂಬಂಧಗಳನುನ 
ಬಲ್ಪಡಿಸ್ತ್ಲ್ು ಕನಾಾಟಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ರ್ಮಷನ್ ಅನುನ `7 

ಕ್ ೇಟಿಗಳ ವ್ಚಚದ್ಲ್ಲಲ ಸಾಾಪಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. 

ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ನೇಡಿ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ 
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ ಐಟಿಬಿಟಿ 42 ಎಡಿಎಂ 
2020, ದ್ಧನಾಂಕ: 
03.08.2020ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

3 188 ನವೇದ್ಯಮಗಳ ವ್ೇಗ ವರ್ಧಾಸ್ತ್ಲ್ು ಹಾಗ  ಅವುಗಳು ದ್ೇಶ 
ವಿದ್ೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್್ೆಗ್ ಪರವ್ೇಶಿಸ್ತ್ಲ್ು ಸ್ತ್ಹಾಯಕವಾಗಲ್ು 
ಉದ್ಯಮದ್ವರ ಸ್ತ್ಹಯೇಗದ್ ಂದ್ಧಗ್ ʼAcceleration 

programme’ ಅನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು.  ೨೦೨೦-೨೧ನ್ೇ 
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ `ಮ ರು ಕ್ ೇಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನುನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. 

ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ನೇಡಿ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ 
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ ಐಟಿಬಿಟಿ 42 ಎಡಿಎಂ 
2020, ದ್ಧನಾಂಕ: 
03.08.2020ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

4 181 ಕನಾಾಟಕದ್ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಗ್ ಪರಮುಖವಾದ್ ವಿವಿಧ 
ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲರುವ ರ್ಾಂತಿರಕ ಸ್ತ್ವಾಲ್ುಗಳನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ತ್ಲ್ು STPI 

ಸ್ತ್ಂಸ್ಾಯ ಸ್ತ್ಹಭಾಗಿತವದ್ ಂದ್ಧಗ್ Efficiency Augmentation 

ಕುರಿತು ಉತೃಷೆರ್ಾ ಕ್ೇಂದ್ರವನುನ `೩೦ ಕ್ ೇಟಿಗಳ ವ್ಚಚದ್ಲ್ಲಲ 
ಸಾಾಪಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. 

ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ನೇಡಿ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ 
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ ಐಟಿಬಿಟಿ 43 ಎಡಿಎಂ 
2020, ದ್ಧನಾಂಕ: 
30.11.2020ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ ರಾಜಯ ಸ್ತ್ಕಾಾರವು 
ಕ್ ೇವಿಡ್-೧೯ ಪಿಡುಗಿನಂದಾಗಿ 
ಯಾವುದ್ೇ ಮತುವನುನ ಬಿಡುಗಡ್ 
ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ 
ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನ 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. 

5 182 AI- ಸ್ತ್ಂಶ್ ೇಧನ್, AI- ನಾವಿೇನಯರ್್,  AI- ವಾಣಿಜಯೇಕರಣ್ ಮತುು 
ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ಅನುಷ್ಾಾನಗಳನುನ ಆದ್ಯರ್್ಗ್ ಳಿಸ್ತ್ುವ ದ್ೃರ್ಷೆಯಂದ್ 

ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ನೇಡಿ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಕ್ಂಡಿಕೆ 
ಸಂಖೆಯ 

ಆಯವ್ಯಯ ಭರವ್ಸೆಗಳು ಕ್ರಮ ತೆರೆ್ದುಕೆ ಂಡ 
ವ್ರದ್ರಯಂತೆ ತೆರೆ್ದುಕೆ ಂಡ 

ಕ್ರಮ 

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಿಶೆೋಿಷಣೆ 

ಹಾಗ  ೫-ಜ ತಂತರಜ್ಞಾನವನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತ್ಲ್ು “Artificial 

Intelligence Research Translation Park” ಅನುನ 
ಬ್ಂಗಳ ರಿನ ಭಾರತಿೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ತ್ಂಸ್ಾ (ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ) ಯ 

ಸ್ತ್ಹಯೇಗದ್ ಂದ್ಧಗ್ ಸಾಾಪಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. ಇದ್ಕಾಕಗಿ ಮುಂದ್ಧನ 
ಮ ರು ವಷಾದ್ಲ್ಲಲ ̀ ೬೦ ಕ್ ೇಟಿಗಳ ಇಡಿಗಂಟು ಅನುದಾನವನುನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. 

ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ ಐಟಿಬಿಟಿ 4೪ ಎಡಿಎಂ 
2020, ದ್ಧನಾಂಕ: 
18.11.2020ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

6 185 ಖಚಿತವಾದ್ ಉದ್ ಯೇಗಾವಕಾಸ್ತ್ಕಾಕಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬ್ೇತಿಗಳನುನ 
ನೇಡಲ್ು ಮತುು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನ ಉನನತಿೇಕರಿಸ್ತ್ಲ್ು ಮುಂದ್ಧನ 
ಎರಡು ವಷಾಗಳಲ್ಲಲ ೧೦೦೦ ಪದ್ವಿೇಧರರಿಗ್ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಲಾಖ್್ಯ ಸ್ತ್ಹಯೇಗದ್ ಂದ್ಧಗ್ `ಎರಡು ಕ್ ೇಟಿಗಳ ವ್ಚಚದ್ಲ್ಲಲ 
Talent Acceleration Programmeನುನ 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. 

ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ನೇಡಿ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ 
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ ಐಟಿಬಿಟಿ 46 ಎಡಿಎಂ 
2020, ದ್ಧನಾಂಕ: 
23.11.2020ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

ಮದ್ಲ್ನ್ೇ ಹಂತವಾದ್ ಡ್ ಮೇನ್ 
ಏರಿಯಾ ಗುರುತಿಸ್ತ್ುವ ಸ್ತ್ಲ್ುವಾಗಿ 
೦೫.೦೧.೨೦೨೧ರಂದ್ು `1 ಕ್ ೇಟಿ 
ಮತುವನುನ ಎಲ್ಕಾಾನಕ್್್, ಐಟಿಬಿಟಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ 
ಇಲಾಖ್್ಯು ಕ ್ಎಸ ಡಿ ಸಿಗ್ ಬಿಡುಗಡ್ 
ಮಾಡಿದ.್  
ಭರವಸ್ಯು ಭಾಗಶ: 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಂಡಿದ್. 

7 187 ನ್ೈತಿಕರ್್ಗ್ ಒತುು ನೇಡುವ ಘನ ಉದ್ದೇಶದ್ ಂದ್ಧಗ್, 
ಹಿರ್ಾಸ್ತ್ಕುರುಗಳು ಒಟುೆ ಗ ಡಿ ಸ್ತ್ ಕು ಪಯಾಾವರಣ್ 

ವಯವಸ್ಾಯನುನ ಸ್ತ್ೃಜಸ್ತ್ಲ್ು ವ್ೇದ್ಧಕ್ಯನುನ ಕಲ್ಲಿಸ್ತ್ುವ ಸ್ತ್ಲ್ುವಾಗಿ 
ದಾವೇಸ ನ ವಿಶವ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ೇದ್ಧಕ್ (World Economic 

Forum) ಸ್ತ್ಹಭಾಗಿತವದ್ ಂದ್ಧಗ್  ‘Internet of Ethical 

Things’ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಲ ಉತೃಷೆರ್ಾ ಕ್ೇಂದ್ರವನುನ (CoE) 

ಸಾಾಪಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. ಸ್ತ್ದ್ರಿ ಕ್ೇಂದ್ರಕಾಕಗಿ ರಾಜಯ ಸ್ತ್ಕಾಾರವು ಐದ್ು 
ವಷಾಗಳ ಅವರ್ಧಯಲ್ಲಲ `೩೦ ಕ್ ೇಟಿಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಬ್ಂಬಲ್ವನುನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲ್ಲದ್. ೨೦೨೦-೨೧ನ್ೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ `೭.೫ ಕ್ ೇಟಗಳ 
ಅನುದಾನವನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು 

ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ನೇಡಿ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ 
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ ಐಟಿಬಿಟಿ 4೮ ಎಡಿಎಂ 
2020, ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧೭.೧೨.2020ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ ರಾಜಯ ಸ್ತ್ಕಾಾರವು 
ಕ್ ೇವಿಡ್—೧೯ ಪಿಡುಗಿನಂದಾಗಿ 
ಯಾವುದ್ೇ ಮತುವನುನ ಬಿಡುಗಡ್ 
ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ 
ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನ 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲಾಗಲ್ಲಲ್ಲ 

8 190 ಪದ್ವಿಪ ವಾ ಕಾಲೇ್ಜನಲ್ಲಲ ವಾಯಸ್ತ್ಂಗ ಮಾಡುತಿುರುವ 
ಪರತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ 

ನೇಡಲ್ು ʼವಿಜ್ಞಾನ ಪರತಿಭಾ ಶ್ ೇಧನ್ʼ ಕಾಯಾಕರಮವನುನ 
ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು.  ಪರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ತ್ಂಸ್ಾಗಳ ಮ ಲ್ಕ 
ಸ್ತ್ುಮಾರು ೫೦೦ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿ ಎರಡು 
ವಷಾಗಳವರ್ಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ನೇಡಲಾಗುವುದ್ು.  ಆಯ್ಕಕಯಾದ್ 

ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ನೇಡಿ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ 
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ ಐಟಿಬಿಟಿ 98 

ಎಸ್ಟಿಎಸ 2020, ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧0.11.2020ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 

೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ ಕಾಯಾಕರಮವು 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಂಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ನುನ 
ಅಕ್ ೆೇಬರ್ ೨೦೨೧ರಿಂದ್ ಮಾಚಿಾ 
೨೦೨೨ರ ಅವರ್ಧಯಲ್ಲಲ 
ಕ್ೈಗ್ತಿುಕ್ ಳಳಲಾಗುವುದ್ು ಎಂದ್ು 
ತಿಳಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 



೩೧ ಮಾಚಿಾ ೨೦೨೧ಕೆಕ ಕೆ ನೆರ್ೆ ಂಡ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ವ್ರದ್ರ 
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ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮಾಸಿಕ `೧೦೦೦ ಶಿಷಯವ್ೇತನವನುನ 
ನೇಡಲಾಗುವುದ್ು. 
 

 

ಕ್ೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 
9 26 ನೇರಿನ ಭದ್ರರ್್, ಭ  ಸ್ತ್ಂಚಯ ಮತುು ಸಾಮ ಹಿಕ ಕೃರ್ಷಯನುನ 

ಪ್್ ರೇರ್ಾಹ್ಿಸ್ತ್ಲ್ು, ಸ್ತ್ ಕ್ಷಮ ನೇರಾವರಿ ಕೃರ್ಷಕರ ಉರ್್ುೇಜನ, ಕೃರ್ಷ 
ಉತಿನನ ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ಕರಣ್, ಮಾರುಕಟ್್ೆಯ ಪ್್ ರೇರ್ಾಹ್ ಮತುು ಕೃರ್ಷ 
ಹಾಗ  ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್ಯನುನ ಉದ್ಧದಮಯನಾನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ಲ್ು 
ನಮಮ ಸ್ತ್ಕಾಾರವು ಹ್ ಸ್ತ್ ಕೃರ್ಷ ನೇತಿಯನುನ ಜಾರಿಗ್ ತರಲ್ಲದ್ 

ಹ್ ಸ್ತ್ ಕೃರ್ಷ ನೇತಿಯನುನ 
ಜಾರಿಗ್ ತರಲ್ು ರ ಪುರ್ೇಷ್್ 
ಸಿದ್ಿಪಡಿಸ್ತ್ಲ್ು ಅಪರ ಮುಖಯ 
ಕಾಯಾದ್ಶಿಾಗಳು ಹಾಗ  
ಅಭಿವೃದ್ಧದ ಆಯುಕುರ 
ಅಧಯಕ್ಷರ್್ಯಲ್ಲಲ ಉನನತ ಮಟೆದ್ 
ಸ್ತ್ರ್ಮತಿಯನುನ ರಚಿಸಿ 
ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ 
ಕೃರ್ಷ – ಎ.ಎಂ.ಎಲ/

೧೦೬/೨೦೨೦ ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧೦.೧೧.೨೦೨೦ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 

ಕಾಯಾಾಚರಣ್ ನೇತಿಯ ಕರಡು 
ವರದ್ಧಯನುನ ೧೪.೦೯.೨೦೨೧ರಂದ್ು 
ಸ್ತ್ಕಾಾರಕ್ಕ ಸ್ತ್ಲ್ಲಲಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. ಹ್ ಸ್ತ್ ಕೃರ್ಷ 

ನೇತಿಯು ಇನ ನ ಅಂತಿಮಗ್ ಂಡಿಲ್ಲ 
 

10 27 “ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕಿಸಾನ್ ಯೇಜನ್”ಯಡಿ ಸ್ತ್ಣ್ಣ ಮತುು ಅತಿೇ ಸ್ತ್ಣ್ಣ 
ರ್ೈತರಿಗ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ `೬೦೦೦ ಜ್ ರ್್ಗ್ ನಮಮ ಸ್ತ್ಕಾಾರವು 
`೪೦೦೦ ಹ್ಚುಚವರಿ ನ್ರವನುನ ಘ ೇರ್ಷಸಿ, ಈವರ್ಗ್ ಸ್ತ್ುಮಾರು ೪೧ 
ಲ್ಕ್ಷ ಬಾಯಂಕ್್ ಖ್ಾರ್್ಗಳಿಗ್ `೮೨೫ ಕ್ ೇಟಿ ಗಳನುನ ರಾಜಯದ್ 
ವತಿಯಂದ್ ವಗಾಾಯಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನ 
ಮುಂದ್ುವರ್ಸ್ತ್ಲ್ು ೨೦೨೦-೨೧ನ್ೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ `೨೬೦೦ 
ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. 

ಇದ್ು ಮುಂದ್ುವರ್ದ್ 
ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದ್ುದ, 
ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ: 
ಕೃರ್ಷ – ಎ.ಎಂ.ಎಲ/

91/೨೦೨೦ ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧6.06.೨೦೨೦ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 

೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ ಕ್ ೇವಿಡ್ ೧೯ 
ಪಿಡುಗಿನಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸ್ತ್ಂಕಷೆಕ್ ಕಳಗಾದ್ ರ್ೈತರಿಗ್ ಮತುು 
ಜ್ ೇಳ(2019-20ರಲ್ಲಲ) ಬ್ಳದ್್ 
ರ್ೈತರಿಗ್ ̀ ೫೦೦ ಕ್ ೇಟಿ (ಒಬಬರಿಗ್ ತಲಾ 
`೫೦೦೦ ದ್ಂರ್)್ ಹಣ್ಕಾಸ್ತ್ು ನ್ರವನುನ 
ಮಂಜ ರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಈ 

ಮತುದ್ಲ್ಲಲ `389.54 ಕ್ ೇಟಿಯನುನ 
8.10 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ೈತರಿಗ್ ಡಿಬಿಟಿ ಮ ಲ್ಕ 
ವಗಾಾಯಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. ಮುಂದ್ುವರ್ದ್ು, 
`997.54 ಕ್ ೇಟಿಯನುನ ೪೯.೮೮ ಲ್ಕ್ಷ 
ರ್ೈತರಿಗ್ ಡಿಬಿಟಿ ಮ ಲ್ಕ ವಗಾಾವಣ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 



ಅನುಬಂಧಗಳು 
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ಆದ್ದರಿಂದ್, ಆಯವಯಯ 

ಭರವಸ್ಯನುನ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲ್ು 
ಕರಮ ರ್್ಗ್ದ್ುಕ್ ಳಳಲಾಗಿದ್.   

11 29 ಉತುಮ ಪರಯತನಗಳ ಹ್ ರರ್ಾಗಿಯ , ರ್ೈತರು ಪರತಿಕ ಲ್ 
ಹವಾಮಾನದ್ಧಂದಾಗಿ ಬ್ಲ್ ನಷೆವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ತ್ುತಿುದಾದರ್. 
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಫಸ್ತ್ಲ್ ಬಿಮಾ ಯೇಜನ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಇದ್ನುನ 
ಪರಿಹರಿಸ್ತ್ಲಾಗುತಿುದ್. ನಮಮ ಸ್ತ್ಕಾಾರವು ರ್ೈತರ ಹಿರ್ಾಸ್ತ್ಕಿುಗಳನುನ 
ಸ್ತ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಲ್ು ಬದ್ಿವಾಗಿದ್ುದ, ಸ್ತ್ಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಲ ರಾಜಯದ್ ವಿಮಾ ಪ್ಾಲ್ನುನ 
ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕಾಕಗಿ `೯೦೦ ಕ್ ೇಟಿ 
ಗಳನುನ ಒದ್ಗಿಸಿಲಾಗಿದ್. 

ಇದ್ು ಮುಂದ್ುವರ್ದ್ 
ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದ್ುದ, 
ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ : 
ಕೃರ್ಷ – ಎ.ಎಂ.ಎಲ/

91/೨೦೨೦ ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧6.06.೨೦೨೦ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ `1,233.84 

ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ ವ್ಚಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 
ಅಲ್ಲದ,್ `46.86 ಕ್ ೇಟಿಗಳ ಹ್ಚುಚವರಿ 
ಮತುದ್ಲ್ಲಲ `4೫.೫6 ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ 
ವ್ಚಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಆದ್ದರಿಂದ್ ಈ 

ಆಯವಯಯ ಭರವಸ್ಯನುನ 
ಸ್ತ್ಂಪ ಣ್ಾವಾಗಿ 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 

12 31 ಪರಸ್ತ್ುುತ ರ್ೈತ ಸ್ತ್ಂಪಕಾ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖ್ಾಂತರ ರ್ೈತರಿಗ್ ಉತುಮ 

ಗುಣ್ಮಟೆದ್ ಬಿೇಜಗಳನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗುತುದ್. ಅಲ್ಲದ,್ ಹುಟುೆವಳಿ 
ಖಚಾನುನ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ, ಅರ್ಧಕ ಮಳಕ್ ಒಡ್ಯುವ 
ಸಾಮರ್ಥಯಾವಿರುವ ಬಿೇಜಗಳನುನ (Higher Germination 

Percentage Seeds) ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ುವ ದ್ೃರ್ಷೆಯಂದ್ ನಮಮ 
ಸ್ತ್ಕಾಾರವು ರಾಸಾಯನಕದ್ಧಂದ್ ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ಕರಿತ ಹಾಗ  ಪ್ಾಲ್ಲಮರ್ 
ಲೇ್ಪಿತ ಬಿೇಜಗಳನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ುತುದ್. 

ರಾಸಾಯನಕದ್ಧಂದ್ ಪ ವಾ 
ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ಕರಿತ ಹಾಗ  ಪ್ಾಲ್ಲಮರ್ 
ಲೇ್ಪಿತ ಬಿೇಜಗಳನುನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲ್ು ಬಿತುನ್ ಬಿೇಜ 
ಸ್ತ್ರಬರಾಜು ಟ್್ಂಡರಿನಲ್ಲಲ 
ಸ್ೇಪಾಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ು. 

18.01.2021ರಂದ್ು ಇ-ಟ್್ಂಡರ್ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. ಕಾಯಬಿನ್ಟ್ಸ್ 
ಅನುಮೇದ್ನ್ ದ್ ರ್ಯಬ್ೇಕಿದ್. 
 

13 34 ಮಣಿಣನ ಆರ್ ೇಗಯ ಕಾಯಾಕರಮವು ಅರ್ಾಯದ್ಯರ್್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್. 
ರಾಜಯವು ೧೬೩ ಲ್ಕ್ಷ ಮಣ್ುಣ ಆರ್ ೇಗಯ ಕಾಡಾ ಗಳನುನ ಕೃರ್ಷಕರಿಗ್ 
ವಿತರಿಸಿದ್.  ಭ  ಸ್ತ್ಂಪನ ಮಲ್ಯಾದ್ಧ, ನೇರಿನ ಲ್ಭಯರ್ ್ಮತುು 
ಮಣ್ುಣ ಆರ್ ೇಗಯ ಕಾಡ್ಾ ಶಿಫಾರಸ್ತ್ುಗಳ ಮೇಲ್ ರ್ೈತರಿಗ್ 
ಬಿೇಜಗಳು, ರಸ್ತ್ಗ್ ಬಬರಗಳು, ಸ್ತ್ಣ್ಣ ಪ್ೌರ್ಷೆಕಾಂಶಗಳನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ತ್ುವಂತಹ ಶಿಫಾರಸ್ತ್ು್ಗಳನ್ ನಳಗ್ ಂಡ ಒಂದ್ು 
ನೇತಿಯನುನ ರ ಪಿಸ್ತ್ಲಾಗುವುದ್ು. 

ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅಪರ ಮುಖಯ 
ಕಾಯಾದ್ಶಿಾಯವರು 
ಹಾಗ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕುರ 
ಅಧಯಕ್ಷರ್್ಯಲ್ಲಲ ಉನನತ ಮಟೆದ್ 
ಸ್ತ್ರ್ಮತಿಯನುನ ರಚಿಸಿ, 
ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ : 
ಕೃರ್ಷ – ಎ.ಎಂ.ಎಲ/

91/೨೦೨೦ ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧6.06.೨೦೨೦ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

ಅಂತಿಮ ಕೃರ್ಷ ಇನುಿಟ್ಸ್ ನೇತಿ ೨೦೨೧ನುನ 
ಆಗಸೆ್ 2021ರಲ್ಲಲ ಕಾಯಬಿನ್ಟ್ಸ್ 
ಅನುಮೇದ್ನ್ಗ್ ಸ್ತ್ಲ್ಲಲಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 
ಕಾಯಬಿನ್ಟ್ಸ್ ಅನುಮೇದ್ನ್ 
ದ್ ರ್ಯಬ್ೇಕಿದ್. 

14 37 ವಿಶವ ಬಾಯಂಕ್್ ಪ್ಾರಯೇಜತ ಸ್ತ್ುಜಲಾ _ III ಯೇಜನ್ಗಳನುನ ೧೨ 
ಜಲಲ್ಗಳಲ್ಲಲನ ಮಳ ್ ಆಶಿರತ ಜಲಾನಯನ ಪರದ್ೇಶಗಳ ೧೪ ಲ್ಕಡ 
ಹ್ಕ್ೆೇರ ಗ  ಹ್ಚಿಚನ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಲ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲಾಗಿ ಬ್ಳ ್
ಆಯ್ಕಕ, ಪ್ೌರ್ಷೆಕಾಂಶ ಮತುು ಜಲ್ ನವಾಹಣ್ ಮತುು ಸ್ತ್ಂರಕಡಣ್ 

ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ : 
ಕೃರ್ಷ – ಎ.ಎಂ.ಎಲ/

89/೨೦೨೦ ದ್ಧನಾಂಕ: 

ಯೇಜನ್ಯ ಸ್ತ್ಾಳಗಳಲ್ಲಲ ರ್ೈತರಿಗ್ 
ಗಾರರ್ಮೇಣ್ ಮಟೆದ್ಲ್ಲಲ ತರಬ್ೇತಿ 
ನೇಡುವಂರ್್ ಯೇಜನ್ಯ ಜಲಲ್ಗಳಿಗ್ 
ಮಾಗಾಸ್ತ್ ಚಿ ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಕ್ಂಡಿಕೆ 
ಸಂಖೆಯ 

ಆಯವ್ಯಯ ಭರವ್ಸೆಗಳು ಕ್ರಮ ತೆರೆ್ದುಕೆ ಂಡ 
ವ್ರದ್ರಯಂತೆ ತೆರೆ್ದುಕೆ ಂಡ 

ಕ್ರಮ 

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಿಶೆೋಿಷಣೆ 

ಪದ್ಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನದ್ಧಾಷೆ ಶಿಫಾರಸ್ತ್ು್ಗಳನುನ ನೇಡುವ ವ್ೈಜ್ಞಾನಕ 
ಸ್ತ್ಂಸ್ಾಗಳ ಮ ಲ್ಕ ವಿವರವಾದ್ ಅಂಶಾವಾರು ಭ  

ಸ್ತ್ಂಪನ ಮಲ್ಯಾದ್ಧಯನುನ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್.  ಈ ಶಿಫಾರಸ್ತ್ು್ಗಳ 
ಪರಸಾರಕಾಕಗಿ, `೧೦ ಕ್ ೇಟಿಗಳ ವ್ಚಚದ್ಲ್ಲಲ ೨೫೦೦ ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಲ 
ಒಂದ್ು ಲ್ಕಡಕಿಕಂತ ಹ್ಚಿಚನ ಮಳ ್ ಆಶಿರತ ಕೃರ್ಷಕರಿಗ್ ಭ  
ಸ್ತ್ಂಪನ ಮಯಾದ್ಧಯ ತರಬ್ೇತಿ ನೇಡಿ ಕಾಡಾ ಗಳನುನ ವಿತರಿಸ್ತ್ಲ್ು 
ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ ಳಳಲಾಗುವುದ್ು. 

೧೪.08.೨೦೨೦ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಲ ೨,೫೩೪ ತರಬ್ೇತಿಗಳನುನ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಮತುು ಸ್ತ್ವ್ೇಾ ನಂಬರ್ 
ವಾರು ಎಲ್ಆರ್ಐ ಕಾಡುಾಗಳನುನ 
ವಿತರಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. ಆದ್ದರಿಂದ್, 
ಭರವಸ್ಯನುನ ಸ್ತ್ಂಪ ಣ್ಾವಾಗಿ 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸಿದ್ಂರ್ಾಗಿದ್. 

15 38 ಸ್ತ್ುಜಲಾ _ III ಯೇಜನ್ಯ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಲ ವಿಶವಬಾಯಂಕಿನಂದ್ 
ಅನುದಾನ ಪಡ್ದ್ಧರುವ ಹ್ ಸ್ತ್ ಬಹು ರಾಜಯ ಜಲಾನಯನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಲ ರಾಜಯವೂ ಸ್ತ್ಹ ಮುಂದ್ಧನ ಆರು ವಷಾ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ತ್ಲ್ಲದ್. ಇದ್ು ಇನ ನ ೧೦ ಲ್ಕ್ಷ ಹ್ಕ್ೆೇರು ಮಳ ್ಆಧಾರಿತ 
ಜಲಾನಯನ ಪರದ್ೇಶ, ಒಂದ್ು ಲ್ಕ್ಷ ಹ್ಕ್ೆೇರ್ಗ  ರ್ಮೇರಿದ್ 
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುು ರ್ೈತ ಉರ್ಾಿದ್ಕರ ಸ್ತ್ಂಘಗಳ 
ಪರವಧಾನ ್ ಮತುು ಮೌಲ್ಯ ಸ್ತ್ರಪಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಲನ ಭ  

ಸ್ತ್ಂಪನ ಮಲ್ಯಾದ್ಧಗ್ ನ್ರವಾಗುವುದ್ು. 

ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ : 
ಕೃರ್ಷ – ಎ.ಎಂ.ಎಲ/

87/೨೦೨೦ ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧೪.09.೨೦೨೦ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್ 

೨೦೨೧-೨೨ರಿಂದ್ ರಿವಾಡ್ಾ 
ಕಾಯಾಕರಮವನುನ 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲ್ು ಪ ವಾಭಾವಿ 
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಪ್ಾರರಭವಾಗಿವ್. 
 

 

16 39 ರಾಜಯದ್ ೭೬ ರ್ಾಲ್ ಲಕುಗಳಲ್ಲಲ ಅಂತಜಾಲ್ದ್ ಸಿಾತಿ ಗಂಭಿೇರವ್ಂದ್ು 
ಗುರುತಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. ನೇರಿನ ಕ್ ರರ್್ ಅನುಭವಿಸ್ತ್ುತಿುರುವ ಈ 

ರ್ಾಲ್ ಲಕುಗಳಲ್ಲಲ ಜಲ್ ಸ್ತ್ಂರಕ್ಷಣ್ ಮತುು ಮಳನ್ೇರು ಕ್ ಯುಲ 
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ೪.೭೫ ಲ್ಕ್ಷ ಹ್ಕ್ಡೇರುಗಳಿಗ್ ೧೦೦ ಜಲಾನಯನ 
ನವಾಹಣಾ ಯೇಜನ್ಗಳನುನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡಿದ್.  ಅಲ್ಲದ್, 
ಮುಂದ್ಧನ ಮ ರು ವಷಾಗಳಲ್ಲಲ, ನಾಲ್ುಕ ಲ್ಕ್ಷ ಹ್ಕ್ೆೇರುಗಳಲ್ಲಲನ 
೮೧೦ ಅತಿ ಸ್ತ್ಣ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಲ ಜಲಾವೃತ 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲ್ಲದ್. 

ಇದ್ು ಮುಂದ್ುವರ್ದ್ 
ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದ್ುದ, 
ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಆದ್ೇಶ ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ : 
ಕೃರ್ಷ – ಎ.ಎಂ.ಎಲ/

91/೨೦೨೦ ದ್ಧನಾಂಕ: 
೧6.06.೨೦೨೦ನುನ 
ಹ್ ರಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 

ರಾಜಯದ್ ೪.೦೫ ಲ್ಕ್ಷ ಹ್ಕ್ೆೇರ್ಗಳಿಗ್ 
೧೪೩ ರ್ಾಲ್ ಲಕುಗಳಲ್ಲಲನ ೮೧೦ ಸ್ತ್ ಕ್ಷಮ 
ಜಲಾನಯನ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಲ ಜಲಾವೃತ 
ಯೇಜನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮನ್ರೇಗ 
(MNGREGS) ಮತುು 
ಜಲ್ಸ್ತ್ಂಪನ ಮಲ್ ಇಲಾಖ್್ಯ ಇತರ್ 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನ ಒಂದ್ಡ್ ಸ್ೇರಿಸಿ 
ಕರಡು ಯೇಜನಾ ವರದ್ಧಯನುನ 
ತಯಾರಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಭರವಸ್ ಈಡ್ೇರಿಸ್ತ್ಲ್ು ಕರಮ 

ರ್್ಗ್ದ್ು ಕ್ ಳಳಲಾಗಿದ್. 
17 40 ೨೦೧೨ನ್ೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಸಾಾಪಿಸ್ತ್ಲಾದ್ ಶಿವಮಗಗದ್ ಕೃರ್ಷ ಮತುು 

ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶವವಿದಾಯನಲ್ಯವು ಕೃರ್ಷ, 
ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್ ಮತುು ಅರಣ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನುನ ಒಳಗ್ ಂಡಿರುವ 
ಒಂದ್ು ವಿಶಿಷೆವಾದ್ ಸ್ತ್ಮಗರ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯವಾಗಿದ್. ಈ 

ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯವು ಶಿವಮಗಗ, ಚಿಕಕಮಗಳ ರು, ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ, 
ಉಡುಪಿ, ದಾರಣ್ಗ್, ಚಿತರದ್ುಗಾ ಮತುು ಕ್ ಡಗಿನ ಕೃರ್ಷಕರ 

ಇದ್ು ಮುಂದ್ುವರ್ದ್ 
ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದ್ುದ, ಸಾಗರ 
ರ್ಾಲ್ ಲಕಿನ ಇರುವಕಿಕಯಲ್ಲಲ 
ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ್ ಮುಖಯ 
ಆವರಣ್ದ್ಲ್ಲಲ ಬಿ.ಎಸಿ್ (ಅಗಿರ) 
ಸಾನತಕ ತರಗತಿಗಳನುನ 

೨೦೨೦-೨೧ರವರ್ಗ್ ಸ್ತ್ಕಾಾರವು `155 

ಕ್ ೇಟಿಗಳಲ್ಲಲ `136.67 ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದ್. ಉಳಿದ್ಧರುವ 
`1೮.೬೬ ಕ ್ೇಟಿಗಳಲ್ಲಲ, `೯.೩೩ 
ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ ಜ ನ್ ಮತುು ಆಗಸೆ್ 
೨೦೨೧ರಲ್ಲಲ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದ್ ಮತುು 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಕ್ಂಡಿಕೆ 
ಸಂಖೆಯ 

ಆಯವ್ಯಯ ಭರವ್ಸೆಗಳು ಕ್ರಮ ತೆರೆ್ದುಕೆ ಂಡ 
ವ್ರದ್ರಯಂತೆ ತೆರೆ್ದುಕೆ ಂಡ 

ಕ್ರಮ 

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಿಶೆೋಿಷಣೆ 

ಅವಶಯಕರ್್ಗಳನುನ ಪ ರ್ೈಸ್ತ್ುತಿುದ್. ರಾಜಯ ಸ್ತ್ಕಾಾರವು ಸಾಗರ 
ರ್ಾಲ್ ಲಕಿನ ಇರುವಕಿಕ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಲ ೭೮೭ ಎಕರ್ ಕಂದಾಯ 

ಭ ರ್ಮಯನುನ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಿದ್.  ಈ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ್ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ `೧೫೫ ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  
೨೦೨೦-೨೧ನ್ೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಉಳಿದ್ಧರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ 
ಪ ಣ್ಾಗ್ ಳಿಸಿ ಇರುವಕಿಕಯಲ್ಲಲ ತರಗತಿಗಳನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತ್ಲ್ು 
ಎಲಾಲ ಕರಮಗಳನುನ ಕ್ೈಗ್ ಳಳಲಾಗುವುದ್ು. 

ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತ್ಲ್ು ಕನಾಾಟಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಪ್ಾರರ್ಧಕಾರದ್ಧಂದ್ 
ಸಿಇಟಿ ಮ ಲ್ಕ ೬೦ 
ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನುನ ಹಂಚಿಕ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ುದ, 
ತರಗತಿಗಳನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತ್ಲ್ು 
ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ ಳಳಲಾಗುತಿುದ್. 
೨೦೨೦-೨೧ ನ್ೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ 
ಮುಖಯ ಆವರಣ್ 

ನಮಾಾಣ್ಕಾಕಗಿ ಉಳಿದ್ಧರುವ 
ಮದ್ಲ್ ಹಂತದ್ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ 
ಪ ಣ್ಾಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಲ್ು ಒಟುೆ 
`೨೮.೧೭ ಕ್ ೇಟಿಗಳ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ ಕರಮ 

ಕ್ೈಗ್ ಳಳಲಾಗುತಿುದ್. 

`೯.೩೩ ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ ಇನ ನ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಬ್ೇಕಿದ್. ಒಟುೆ ಮತು 
`೧೪೬ ಕ್ ೇಟಿಗಳನುನ ಬಿಡುಗಡ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಕನಾಾಟಕ ವಸ್ತ್ತಿ 
ಮಂಡಳಿಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 
ಮದ್ಲ್ನ್ೇ ಹಂತದ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಮುಕಾುಯದ್ ಹಂತದ್ಲ್ಲಲದ್ುದ, ಎರಡನ್ೇ 
ಹಂತದ್ ಅನುಷ್ಾಾನಕಾಕಗಿ ಹ್ಚುಚವರಿ 
`100 ಕ್ ೇಟಿಗಳ ಬಿಡುಗಡ್ಗಾಗಿ 
ಕ್ ೇರಿಕ್ ಸ್ತ್ಲ್ಲಲಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 
ಆಯವಯಯ ಭರವಸ್ಯು ಭಾಗಶ: 
ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಂಡಿದ್.  
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ಅನುಬಂಧ 3.3 

ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸದ ೆಕಾಯಾಕಾರಿ ಆದೋೆಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಾಕ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡಲಾದ 
ಹೆಚ್ುಚವ್ರಿ ಅವ್ಕಾಶಗಳು 

 (ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ :3.7.2.1; ಪುಟ: 91 ) 
 

                         (` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ ಪರಕ್ರಣಗಳ 

ಸಂಖೆಯ 
ಮೊತು 

1 01 – ಕೃರ್ಷ ಮತುು ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ ್ 10 1,059.93 

2 02 – ಪಶುಸ್ತ್ಂಗ್ ೇಪನ್ ಮತುು ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕ ್ 8 64.44 

3 05 - ಒಳಾಡಳಿತ ಮತುು ಸಾರಿಗ ್ 5 688.62 

4 08 - ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು ಪರಿಸ್ತ್ರ 3 6.58 

5 09 - ಸ್ತ್ಹಕಾರ 1 9.21 

6 14 - ಕಂದಾಯ 3 14.23 

7 20 - ಲ್ ೇಕ್ ೇಪಯೇಗಿ 2 2,857.00 

8 21 – ಜಲ್ ಸ್ತ್ಂಪನ ಮಲ್ 1 400.00 

9 22 – ಆರ್ ೇಗಯ ಮತುು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಣ್ 2 151.69 

10 27 - ಕಾನ ನು 1 30.00 

ಒಟ್ುಿ 36 5,281.70 

ಆಕರ : ಧನವಿನಯೇಗ ಲಕ್ಕಗಳು 
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ಅನುಬಂಧ 3.4 

ಅನಗತಯ ಪ ರಕ್ ಅಂದಾಜುಗಳು 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ :3.7.2.4 ; ಪು: 93) 

                   (` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ ಇಲಾಖೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಮ ಲ 

ಅಂದಾಜು 
ಪ ರಕ್ 
ಅಂದಾಜು 

(>`2 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಒಟ್ುಿ 
ಅವ್ಕಾಶ 

ಖಚ್ುಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶ 

1 02- ಪಶುಸ್ತ್ಂಗ್ ೇಪನ್ 
ಮತುು ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕ್ 

2405-00-103-0-23-100 

ಹಣ್ಕಾಸ್ತ್ು ಸ್ತ್ಹಾಯ/ಪರಿಹಾರ 
132.00 30.00 162.00 127.00 35.00 

2 04-ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಮತುು ಆಡಳಿತ 
ಸ್ತ್ುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ್್ 

2070-00-115-1-01-195 

ಸಾರಿಗ್ ವ್ಚಚಗಳು 
12.00 2.07 14.07 10.96 3.11 

3 08- ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ 
ಮತುು ಪರಿಸ್ತ್ರ 

2406-04-103-1-01-139 

ಭಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
16.00 2.29 18.29 15.41 2.88 

4 14 - ಕಂದಾಯ 2029-00-101-1-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 
264.19 4.82 269.01 254.93 14.07 

5 2053-00-094-7-01-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ ವ್ೇತನ 
17.04 3.35 20.39 16.71 3.68 

6 2245-80-102-0-01-051 

ಸಾಮಾನಯ ವ್ಚಚಗಳು 
105.40 44.63 150.03 91.19 58.85 

7 2245-80-102-0-02-059 

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
210.80 89.27 300.07 184.50 115.57 

8 17 - ಶಿಕ್ಷಣ್ 2202-02-197-1-01-401 

ಬ್ಂಗಳ ರು (ನಗರ) 
140.63 3.79 144.42 132.08 12.33 

9 2202-02-197-1-01-413 

ಬ್ಳಗಾವಿ 
206.29 2.65 208.94 188.90 20.04 

10 2202-02-197-1-01-420 

ರಾಯಚ ರು 
114.58 2.10 116.68 105.68 11.00 

11 2202-02-197-1-01-461 

ಬಾಗಲ್ಕ್ ೇಟ್್ 
117.46 2.72 120.18 108.92 11.27 

12 2202-02-196-1-01-401 

ಬ್ಂಗಳ ರು (ನಗರ) 
202.70 4.32 207.02 189.74 17.28 

13 2202-02-196-1-01-403 

ಚಿತರದ್ುಗಾ 
117.80 3.42 121.22 109.96 11.25 

14 2202-02-196-1-01-406 181.14 6.26 187.40 170.08 17.32 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ ಇಲಾಖೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಮ ಲ 

ಅಂದಾಜು 
ಪ ರಕ್ 
ಅಂದಾಜು 

(>`2 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಒಟ್ುಿ 
ಅವ್ಕಾಶ 

ಖಚ್ುಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶ 

ತುಮಕ ರು 
15 2202-02-196-1-01-407 

ಮೈಸ್ತ್ ರು 
77.39 2.71 80.09 73.03 7.06 

16 2202-01-197-1-01-401 

ಬ್ಂಗಳ ರು (ನಗರ) 
523.39 5.73 529.12 483.71 45.41 

17 2202-01-197-1-01-403 

ಚಿತರದ್ುಗಾ 
387.18 3.72 390.90 352.50 38.40 

18 2202-01-197-1-01-404 

ಕ್ ೇಲಾರ 
346.08 2.77 348.86 315.90 32.96 

19 2202-01-197-1-01-407 

ಮೈಸ್ತ್ ರು 
434.85 2.73 437.58 396.87 40.70 

20 2202-01-197-1-01-413 

ಬ್ಳಗಾವಿ 
948.00 8.30 956.30 865.60 90.70 

21 2202-01-197-1-01-414 

ವಿಜಯಪುರ 
565.97 4.16 570.13 516.03 54.10 

22 2202-01-197-1-01-416 

ಉತುರ ಕನನಡ 
398.39 2.39 400.77 362.75 38.02 

23 2202-01-197-1-01-417 

ಕಲ್ಬುಗಿಾ 
498.49 9.41 507.90 459.96 47.94 

24 2202-01-197-1-01-419 

ಬಿೇದ್ರ 

414.68 5.20 419.88 380.24 39.64 

25 2202-01-197-1-01-420 

ರಾಯಚ ರು 
306.43 2.03 308.46 279.20 29.26 

26 2202-01-197-1-01-421 

ಯಾದ್ಗಿರಿ 
196.17 3.41 199.58 180.86 18.72 

27 2202-01-197-1-01-451 

ದಾವಣ್ಗ್ರ್ 
355.05 2.46 357.51 323.61 33.90 

28 2202-02-196-1-01-412 

ಮಂಡಯ 
55.63 2.93 58.56 53.27 5.29 

 2202-02-196-01-413 

ಬ್ಳಗಾವಿ 
261.25 3.13 264.38 239.60 24.78 

30 2202-02-196-1-01-414 146.43 3.82 150.24 136.20 14.04 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ ಇಲಾಖೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಮ ಲ 

ಅಂದಾಜು 
ಪ ರಕ್ 
ಅಂದಾಜು 

(>`2 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಒಟ್ುಿ 
ಅವ್ಕಾಶ 

ಖಚ್ುಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶ 

ವಿಜಯಪುರ 
31 2202-02-196-1-01-416 

ಉತುರ ಕನನಡ 
86.50 3.80 90.29 82.03 8.26 

32 2202-02-196-1-01-417 

ಕಲ್ಬುಗಿಾ 
71.65 4.95 76.60 70.07 6.53 

33 2202-02-196-1-01-451 

ದಾವಣ್ಗ್ರ್ 
102.84 2.82 105.65 95.86 9.79 

34 2202-01-197-1-01-466 

ಕ್ ಪಿಳ 
258.88 7.37 266.25 241.53 24.72 

35 2202-01-197-1-01-456 

ಚಾಮರಾಜನಗರ 
168.22 2.16 170.38 154.37 16.01 

36 2203-00-105-0-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 
40.80 2.22 43.02 39.09 3.93 

37 22 - ಆರ್ ೇಗಯ ಮತುು 
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಣ್ 

2210-05-105-1-49-101 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ - ವ್ೇತನಗಳು 
77.62 3.94 81.56 71.90 9.66 

38 23 – ಕಾರ್ಮಾಕ ಮತುು 
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

2210-01-102-0-01-051  

ಸಾಮಾನಯ ವ್ಚಚಗಳು 
0.90 15.00 15.90 0.80 15.10 

39 2210-01-102-0-01-053 

ಪಿೇಠ್ ೇಪಕರಣ್ ಖರಿೇದ್ಧ/ 
ಜ್ ೇಡಣ್ 

0.01 5.00 5.01 0.00 5.01 

40 2210-01-102-0-01-180 

ಯಂತರಗಳು ಮತುು ಸಾಧನ 
ಸಾಮಗಿರಗಳು 

3.00 47.46 50.46 2.69 47.77 

41 2210-01-102-0-01-195 

ಸಾರಿಗ್ ವ್ಚಚಗಳು 
0.84 4.00 4.84 0.48 4.36 

42 2210-01-102-0-01-034 

ಗುತಿುಗ್/ಹ್ ರಗುತಿುಗ್ 
20.09 23.97 44.06 13.14 30.92 

43 27 –  ಕಾನ ನು 2014-00-102-0-01-041 

ಪರಯಾಣ್ ವ್ಚಚಗಳು 
2.50 2.55 5.05 1.20 3.85 

ಒಟ್ುಿ 8,587.25 391.79 8,979.04 7,898.56 1,080.48 

ಆಕರ : ಅನುದಾನ ವಹಿ 
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ಅನುಬಂಧ 3.5 

ಅಧಿಕ್ವಾದ ಪ ರಕ್ ಅಂದಾಜುಗಳು 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ :3.7.2.4  ; ಪುಟ: 93) 

 (` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಮ ಲ ಅಂದಾಜು ಪ ರಕ್ ಅಂದಾಜು 
(>5 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಒಟ್ುಿ ಅವ್ಕಾಶ ಖಚ್ುಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶ 
(>5 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

1 01 2401-00-108-2-30-422  

ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ ್
40.23 21.92 62.15 53.09 9.06 

2 2401-00-103-0-15-106   

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
313.71 50.00 363.71 320.34 43.37 

3 05 3055-00-800-0-15-422 

ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪಯೇಜನ ್
3.39 13.17 16.56 10.17 6.39 

4 4055-00-207-0-04-386  

ನಮಾಾಣ್  

30.00 52.47 82.47 72.47 10.00 

5 06 4711-02-103-2-02-139  

ಭಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು  
0.00 44.17 44.17 23.40 20.77 

6 5051-02-201-0-11-139  

ಭಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು  
0.00 11.06 11.06 1.30 9.77 

7 5051-02-211-0-02-132 

ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚಗಳು 
0.00 17.03 17.03 0.49 16.54 

8 3051-02-102-0-05-200 

ನವಾಹಣಾ ವ್ಚಚಗಳು 
0.00 15.00 15.00 2.70 12.30 

9 5051-02-800-0-04-132 

 ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚಚಗಳು 
0.00 108.68 108.68 74.75 33.93 

10 10 2225-03-190-0-06-059 

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
21.50 50.00 71.50 50.00 21.50 

11 2225-02-794-0-05-059   

 ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
290.00 30.00 320.00 315.00 5.00 

12 2225-01-796-0-02-059   

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
250.00 20.00 270.00 258.59 11.41 

13 12 2220-01-105-0-03-059   

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
1.00 7.50 8.50 3.00 5.50 

14 13 2408-01-102-0-01-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
1,241.00 541.62 1,782.62 1,676.60 106.02 

15 2408-01-102-0-01-422 

ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ ್
323.00 120.00 443.00 423.92 19.08 

16 2408-01-102-0-01-423   136.00 50.00 186.00 171.99 14.01 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಮ ಲ ಅಂದಾಜು ಪ ರಕ್ ಅಂದಾಜು 
(>5 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಒಟ್ುಿ ಅವ್ಕಾಶ ಖಚ್ುಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶ 
(>5 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಪರಿಶಿಷೆ ಪಂಗಡ ಉಪ ಯೇಜನ ್
17 14 2235-60-102-2-01-116  

ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರರ್ಾ ಪಿಂಚಣಿ 

816.22 35.35 851.57 845.25 6.32 

18 18 2852-08-202-7-01-106  

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
151.60 44.76 196.36 189.37 6.99 

19 19 2217-05-800-0-10-032  

ಬಂಡವಾಳ ಆಸಿು ಸ್ತ್ೃಜನ್ಗಾಗಿ 
ಅನುದಾನಗಳು 

30.00 22.75 52.75 42.75 10.00 

20 22 4210-03-105-1-23-386 

ನಮಾಾಣ್ 

150.00 57.37 207.37 165.51 41.86 

21 4210-03-105-1-23-422 

 ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ ್
0.00 28.08 28.08 18.72 9.36 

22 4210-03-105-1-24-386   

ನಮಾಾಣ್ 

0.00 29.58 29.58 18.68 10.90 

23 4210-01-110-1-19-437  

ನಬಾಡ್ಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
6.96 17.85 24.81 10.76 14.05 

24 2210-05-105-1-55-101  

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ - ವ್ೇತನಗಳು  
210.04 14.92 224.96 214.99 9.97 

 ಒಟ್ುಿ 4,014.65 1,403.28 5,417.93 4,963.82 454.11 

ಆಕರ : ಅನುದಾನ ವಹಿ 
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ಅನುಬಂಧ 3.6 

ಸಾಕ್ಷಿಿಲಿದ ಪ ರಕ್ ಅಂದಾಜುಗಳು 
 (ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ :3.7.2.4  ; ಪುಟ: 93) 

 

(` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಮ ಲ 
ಅಂದಾಜು 

ಪ ರಕ್ ಅಂದಾಜು 
(>`2 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಒಟ್ುಿ 
ಅವ್ಕಾಶ 

ಖಚ್ುಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶ 
(>`1 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

1 01 2851-00-107-1-51-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
20.00 15.00 35.00 68.58 33.58 

2 2401-00-113-0-02-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
88.96 73.64 162.60 164.76 2.17 

3 2401-00-111-0-08-059 

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
56.11 17.45 73.56 99.33 25.77 

4 2401-00-108-2-30-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
193.33 94.92 288.25 294.22 5.97 

5 2401-00-108-1-15-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
240.23 130.60 370.83 473.30 102.47 

6 2408-01-108-1-15-423  

ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೇಜನ ್
26.64 14.51 41.15 48.84 7.68 

7 03 2054-00-097-0-01-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
12.16 2.04 14.20 16.72 2.52 

8 04 2015-00-106-1-02-059 

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
2.00 9.81 11.81 14.05 2.24 

9 05 2055-00-113-0-06-021  

ವ್ೈದ್ಯಕಿೇಯ್ವ್ಚಚಗಳ್ಮರು್
ಪ್ಾವತಿ 

57.10 30.00 87.10 110.71 23.61 

10 3055-00-190-0-04-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
150.98 128.94 279.92 339.41 59.49 

11 3055-00-190-0-05-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
119.19 127.23 246.42 299.89 53.47 

12 3055-00-190-0-10-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
225.33 297.96 523.29 525.19 1.90 

13 08 2406-02-110-0-01-015 

ಪ ರಕ್ವ್ಚಚ 
13.00 4.93 17.93 21.64 3.71 

14 10 2225-04-102-0-05-103 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್ಸಾಮಾನಯ 
0.00 5.01 5.01 19.99 14.98 

15 11 2235-02-102-0-36-103 20.00 25.95 45.95 52.80 6.85 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಮ ಲ 
ಅಂದಾಜು 

ಪ ರಕ್ ಅಂದಾಜು 
(>`2 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಒಟ್ುಿ 
ಅವ್ಕಾಶ 

ಖಚ್ುಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶ 
(>`1 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್ಸಾಮಾನಯ 
16 2235-02-103-0-61-059 

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
42.18 18.98 61.16 96.75 35.59 

17 14 2250-00-103-5-14-103 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್ಸಾಮಾನಯ 
30.00 95.38 125.38 126.55 1.18 

18 2053-00-101-0-05-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
0.46 2.03 2.49 3.78 1.29 

19 2235-60-102-1-01-116 

ಸಾಮಾಜಕ್ಭದ್ರರ್ಾ್ಪಿಂಚಣಿ 

657.25 75.00 732.25 803.19 70.94 

20 2245-80-102-0-01-139 

ಭಾರಿ್ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
316.20 586.90 903.10 1,075.94 172.84 

21 17 4202-01-201-1-04-436 

ನಬಾಡ್ಾ್ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
250.00 100.00 350.00 397.20 47.20 

22 2203-00-104-0-09-103 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್ಸಾಮಾನಯ 
3.00 3.00 6.00 9.53 3.53 

23 18 2851-00-102-0-74-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
30.00 15.84 45.84 105.84 60.00 

24 2851-00-103-0-62-422 

ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ ್
9.36 7.07 16.43 32.81 16.38 

25 2851-00-103-0-62-42೩ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೇಜನ ್

3.83 2.86 6.69 13.39 6.70 

26 6860-05-190-1-00-394 

ಸಾಲ್ಗಳು 
41.68 144.96 186.64 194.31 7.67 

27 20 5054-03-337-0-17-154 

ಸ್ತ್ುಧಾರಣಗ್ಳು 
310.00 57.00 367.00 371.50 4.50 

28 5054-03-337-0-18-154 

ಸ್ತ್ುಧಾರಣಗ್ಳು 
600.00 825.00 1,425.00 1,725.00 300.00 

29 5054-04-337-0-01-154 

ಸ್ತ್ುಧಾರಣಗ್ಳು 
1,048.90 850.00 1,898.90 2,646.97 748.07 

30 21 

 

4702-00-101-5-01-139 

ಭಾರಿ್ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
200.00 222.00 422.00 541.27 119.27 

31 4701-80-190-4-00-132 

ಬಂಡವಾಳ್ವಚ್ಚಗಳು 
2,421.27 447.50 2,868.77 3,313.32 444.55 

32 4701-80-190-4-00-436 

ನಬಾಡ್ಾ್ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
30.36 250.00 280.36 341.08 60.72 

33 4701-80-190-5-00-132 1,463.14 412.50 1,875.64 2,363.14 487.50 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಮ ಲ 
ಅಂದಾಜು 

ಪ ರಕ್ ಅಂದಾಜು 
(>`2 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಒಟ್ುಿ 
ಅವ್ಕಾಶ 

ಖಚ್ುಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶ 
(>`1 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

ಬಂಡವಾಳ್ವಚ್ಚಗಳು 
34 22 

 

4210-03-105-1-24-180 

ಯಂತರಗಳು್ಮತುು್ಸಾಧನ್
ಸಾಮಗಿರಗಳು 

0.00 136.16 136.16 185.17 49.01 

35 2210-01-110-1-22-034 

ಗುತಿುಗ್/ಹ್ ರಗುತಿುಗ್ 
92.67 12.91 105.58 178.03 72.45 

36 23 2501-06-198-6-01-300 

ಜಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ್್
ಇಡಿಗಂಟು 

145.00 155.62 300.62 325.15 24.53 

ಒಟ್ಟು 8,920.33 5,398.69 14,319.02 17,399.34 3,080.32 

ಆಕರ : ಅನುದಾನ ವಹಿ 
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ಅನುಬಂಧ 3.7 

ಅನಗತಯ ಪುನವಿಾನಯೋಗಗಳು 
                   (ಉಲ್ಲೇಖ : ಕಂಡಿಕ ್3.7.2.5(ಎ) ; ಪುಟ: 95) 

  (` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆಯ 

ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ 
(ಮ ಲ+ಪ ರಕ್) 

ಪುನವಿಾನಯೋಗ 
(>` 3 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

(+) 

ಒಟ್ುಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ 

(>` 3 

ಕೆ ೋಟ್ಟ) (-) 
1 1 2415-80-277-6-01-101 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್
ವ್ೇತನಗಳು 

77.80 3.84 81.64 74.40 7.24 

2 5 2055-00-109-1-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 
1,751.78 8.73 1,760.51 1,706.81 53.70 

3 2055-00-109-1-01-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
321.04 8.46 329.50 314.51 14.99 

4 17 
 

2202-02-109-0-13-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
745.69 11.28 756.97 721.60 35.37 

5 2202-02-109-0-13-011 

ತುಟಿೆ್ಭರ್ಯ್ 
186.93 3.22 190.15 85.01 105.14 

6 2202-02-110-3-01-101 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್
ವ್ೇತನಗಳು 

648.75 32.31 681.06 599.54 81.51 

7 2203-00-112-0-02-011 

ತುಟಿೆ್ಭರ್ಯ್ 
11.97 3.64 15.61 11.76 3.85 

8 2203-00-105-0-01-011 

ತುಟಿೆ್ಭರ್ಯ್ 
85.26 24.83 110.09 83.94 26.15 

9 22 
 

4210-03-105-1-10-386 

ನಮಾಾಣ್ 

110.00 30.00 140.00 105.00 35.00 

10 4210-01-110-1-17-139 

ಭಾರಿ್ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
60.00 11.00 71.00 51.00 20.00 

11 2210-01-110-1-22-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
172.90 3.34 176.24 171.37 4.87 

12 23 
 

2230-01-101-0-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 
16.45 3.29 19.74 15.90 3.85 

13 2230-03-101-0-01-101 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್
ವ್ೇತನಗಳು 

143.75 5.80 149.55 131.19 18.36 

14 27 
 

2014-00-105-0-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 
505.28 5.10 510.38 499.62 10.75 
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ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆಯ 

ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ 
(ಮ ಲ+ಪ ರಕ್) 

ಪುನವಿಾನಯೋಗ 
(>` 3 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

(+) 

ಒಟ್ುಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ 

(>` 3 

ಕೆ ೋಟ್ಟ) (-) 
15 2014-00-102-0-02-011 

ತುಟಿೆ್ಭರ್ಯ್ 
29.68 6.52 36.20 20.81 15.40 

ಒಟ್ುಿ 4,867.28 161.36 5,028.63 4,592.45 436.19 

ಅಧಿಕ್ತಮ ಪುನರ್ಮಾವಿಯೋಗಗಳಿಂದಾದ ಉಳಿತಾಯಗಳು 
ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆಯ 

ಅನುದಾನ್
ಸ್ತ್ಂಖ್ಯ್ 

ಲ್ಕಕ್ಶಿೇರ್ಷಾಕ ್ ಅವಕಾಶ 
(ಮ ಲ್+ಪ ರಕ) 

ಪುನವಿಾನ
ಯೇಗ 

(>`3್ಕ್ ೇಟಿ) 
(+) 

ಒಟುೆ ವ್ಚಚ ಉಳಿರ್ಾಯ 

(>`3್
ಕ್ ೇಟಿ) 
(-) 

1 1  2851-00-107-1-51-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
35.00 36.90 71.90 68.58 3.32 

2 2401-00-800-1-57-103 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್ಸಾಮಾನಯ 
155.18 41.42 196.60 185.87 10.72 

3 2401-00-800-1-57-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
48.36 68.71 117.07 102.31 14.76 

4 2401-00-108-1-15-422 

ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ ್

102.48 20.29 122.77 103.17 19.59 

5 3  2039-00-001-0-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ್ವ್ೇತನ 
107.76 30.76 138.52 130.30 8.22 

6 2071-01-109-1-02-251 
ಪಿಂಚಣಿ್ಮತುು್ನವೃತಿು್
ವ್ೇತನದ್್ಸೌಲ್ಭಯಗಳು 

0.01 199.61 199.62 172.65 26.97 

7 5  2070-00-107-0-01-015 

ಪ ರಕ್ವ್ಚಚಗಳು 
30.00 11.43 41.43 38.32 3.11 

8 2056-00-101-0-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 

84.14  25.13 109.27 106.22 3.05 

9 2055-00-108-0-01-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
337.94 22.06 360.00 353.62 6.38 

10 2055-00-108-0-01-015 

ಪ ರಕ್ವ್ಚಚಗಳು 
42.90 10.00 52.90 49.56 3.34 

11 2055-00-108-0-12-103 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್ಸಾಮಾನಯ 
10.00 7.50 17.50 12.50 5.00 

12 5  2055-00-109-1-01-015 

ಪ ರಕ್ವ್ಚಚಗಳು 
60.00 20.00 80.00 74.33 5.67 

13 2055-00-104-0-01-014 73.08 5.98 79.06 73.56 5.50 
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ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆಯ 

ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ 
(ಮ ಲ+ಪ ರಕ್) 

ಪುನವಿಾನಯೋಗ 
(>` 3 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

(+) 

ಒಟ್ುಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ 

(>` 3 

ಕೆ ೋಟ್ಟ) (-) 
ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 

14 7 2515-00-196-1-05-300 
ಜಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ್್
ಇಡಿಗಂಟು 

106.34 100.00 206.34 168.32 38.03 

15 8 2406-01-001-2-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 

186.46 8.15 194.61 189.92 4.69 

16 14 2030-03-001-1-00-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 

31.34 4.88 36.22 32.47 3.75 

17 19 3604-00-191-1-51-251 

ಪಿಂಚಣಿ್ಮತುು್ನವೃತಿು್
ವ್ೇತನದ್್ಸೌಲ್ಭಯಗಳು 

42.97 26.00 68.97 51.97 17.00 

18 23  2210-01-102-0-01-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 

33.95 6.75 40.70 37.55 3.15 

19 2210-01-102-0-01-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
29.17 7.64 36.81 30.80 6.00 

ಒಟ್ಟು 1,517.08 653.20 2,170.28 1,982.01 188.27 

ಅಸಮಪಾಕ್ ಪುನವಿಾನಯೋಗಗಳು 
ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆಯ 

ಅನುದಾನದ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ 
(ಮ ಲ + 
ಪ ರಕ್) 

ಪುನವಿಾನಯೋಗ 
(>`1 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

(+) 

ಒಟ್ುಿ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕ್ 
(>`1 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

(+) 

1 3 2043-00-001-0-01-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
18.26 4.85 23.11 24.62 1.51 

2 4 2052-00-090-0-01-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
34.56 1.61 36.17 39.85 3.68 

3 5 2055-00-118-0-01-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವ್ೇತನ 
87.19 1.08 88.27 90.19 1.92 

4 2055-00-113-0-06-021 

ವ್ೈದ್ಯಕಿೇಯ್ವ್ಚಚಗಳ್
ಮರುಪ್ಾವತಿ 

87.10 15.00 102.10 110.71 8.61 

5 6 5465-01-190-3-05-132 

ಬಂಡವಾಳ್ವಚ್ಚಗಳು 
211.49 27.66 239.34 284.31 45.16 

6 10 2225-04-102-0-05-103 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್ಸಾಮಾನಯ 
5.01 9.99 15.00 19.99 4.99 

7 11 2235-02-103-0-61-059 

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
61.16 32.72 93.87 96.75 2.88 
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ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆಯ 

ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ 
(ಮ ಲ+ಪ ರಕ್) 

ಪುನವಿಾನಯೋಗ 
(>` 3 ಕೆ ೋಟ್ಟ) 

(+) 

ಒಟ್ುಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ 

(>` 3 

ಕೆ ೋಟ್ಟ) (-) 
8 17 2202-02-001-0-01-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
2.01 2.82 4.83 5.85 1.02 

9 2202-80-003-0-04-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
49.16 1.75 50.91 52.07 1.16 

10 22  4210-03-105-1-14-386 

ನಮಾಾಣ್ 

20.00 1.54 21.54 22.83 1.29 

11 2210-01-001-0-01-002 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ್ವ್ೇತನ 
21.97 2.53 24.50 27.72 3.21 

12 2210-01-110-1-22-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ್ವ್ೇತನ 
346.66 2.71 349.37 388.20 38.84 

13 2210-01-110-1-22-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
145.80 1.53 147.33 150.82 3.49 

14 2210-01-110-1-22-034 

ಗುತಿುಗ್/ಹ್ ರಗುತಿುಗ್ 
105.58 30.00 135.58 178.03 42.45 

15 23 2230-02-001-0-03-003 

ಸಿಬಬಂದ್ಧ್ವ್ೇತನ 
115.49 1.14 116.63 120.53 3.90 

ಒಟ್ುಿ 1,311.43 136.93 1,448.36 1,612.46 164.10  

ವಿವೋೆಚ್ನಾರಹಿತ ಪುನವಿಾನಯೋಗಗಳು 
ಕರಮ್
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ 

ಅನುದಾನದ್್
ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯ 

ಲಕ್ಕ್ಶಿೇರ್ಷಾಕ್ ಅವಕಾಶ 
(ಮ ಲ್+ಪ ರಕ) 

ಪುನವಿಾನಯೇಗ 
(-) 

ಒಟುೆ ವ್ಚಚ ಅರ್ಧಕ 
(+) 

1 5 2055-00-109-1-01-195 

ಸಾರಿಗ್್ವ್ಚಚಗಳು   
86.00 0.30 85.70 100.46 14.76 

2 21 4701-00-190-4-00-132 

ಬಂಡವಾಳ್ವಚ್ಚಗಳು             
2,868.77 60.72 2,808.05 3,313.32 505.27 

ಒಟ್ುಿ 2,954.77 61.02 2,893.75 3,413.78 520.03 

ಆಕರ: ಅನುದಾನ ವಹಿ 
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ಅನುಬಂಧ – 3.8 

ದೆ ೋಷಪ ರಿತ ಪುನವಿಾನಯೋಗ ಆದೋೆಶಗಳು 
                             (ಉಲ್ಲೇಖ : ಕಂಡಿಕ್ 3.7.2.5(ಬಿ) ; ಪುಟ: 96)   

                                                                                                                                                                                (` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ)      

ಕ್ರಮ 

ಸಂ
ಖೆಯ 

ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಸಕಾಾರಿ ಆದೆೋಶ ಸಂಖೆಯ ದ್ರನಾಂಕ್ ಮೊತು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿರಸಕರಣರೆ್ ೆ
ಕಾರಣಗಳು 

1 01 

 
ಎಸಿಟಿ/ಬಿಜಟಿ/೨೦೨೦-೨೧ 01.03.2021 9.00 ಆಯುಕುರು, ಕೃರ್ಷ ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು ಆಯವಯಯದ್ 

ಅವಕಾಶದ್ಲ್ಲಲ ವಯರ್ಾಯಸ್ತ್ 2 ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್/೬೦/ಟಿವೈ್ಕ್/೨೦-೨೧ 10.03.2021 49.75 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅರ್ಧೇನ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ, 
ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್ ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 

3 ಕೃರ್ಷ/ಎಎಂಎಲ/೯೫/೨೦೨೧ 29.03.2021 33.35 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅರ್ಧೇನ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ, ಕೃರ್ಷ 
ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 

4  ರ್ೇಷ್ಮ್/೧೦/ಆರ ಕವ್ಿ/೨೦೨೧ 06.02.2021 26.67 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅರ್ಧೇನ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ,  
ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್ ಮತುು ರೇ್ಷ್ಮ್ ಇಲಾಖ್್, 
(ರ್ೇಷ್ಮ್) ಬ್ಂಗಳ ರು 

ವಿವರಪಟಿೆ ೨೨-ಎ 
ಸ್ತ್ವತುಲ್ನ್ಯಾಗಿಲ್ಲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವಿವರಪಟಿೆ ೨೨-ಎ 
ಸ್ತ್ವತುಲ್ನ್ಯಾಗಿಲ್ಲ 
 

5 ರ್ೇಷ್ಮ್/೧೦/ಆರ ಕವ್ಿ/೨೦೨೧ 10.03.2021 13.33 

6 04 ಸಿಆಸ್ತ್ುಇ/೦೧/ಚುಹಮಂ/೨೦೧೯ 27.08.2020 13.00 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಮುಖಯ 
ಚುನಾವಣಾರ್ಧಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ  
ಪದ್ನರ್ಮತು ಹಚ್ುಚವರಿ ಮುಖಯ 
ಕಾಯಾದ್ಶಿಾಗಳು, ಸಿಆಸ್ತ್ುಇ 
(ಚುನಾವಣ್), ಬ್ಂಗಳ ರು. 

7 05 

 

ಡಿಪಿಎಸ/ಎಯು-೧/೦೨/೨೦೨೦-೨೧ 07.01.2021 0.10 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಕಾನ ನು ಕರಮ ಇಲಾಖ್್, 
ಕ್ಜ ರಸ್ು, ಬ್ಂಗಳ ರು 

8 ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್/

೦೪/ಡಿಜಪಿ/೨೦೧೯-೨೦ 
19.01.2021 9.67 ಪ್ ್ೇಲ್ಲೇಸ್ ಮಹಾ ನದೇ್ಾಶಕರು ಮತುು 

ಕಮಾಂಡಂ್ಟ್ಸ್ ಜನರಲ್, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದ್ಳ, 
ಬ್ಂಗಳ ರು 

9 07 

 

ಗಾರಆಯೇ/೩೫/ಎಎಫ್್ ಎಸ/

೨೦೨೦ 
11.08.2020 19.00 ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ತ್ಲ್ಹಗ್ಾರುರು ಮತುು 

ಪದ್ನರ್ಮತು ಉಪಕಾಯಾದ್ಶಿಾಗಳು, 
ಗಾರರ್ಮೇಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುು ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 
10 ಗಾರಆಯೇ/೧೭೪/ಎಎಫ್್ ಎಸ/

೨೦೨೦ 
12.08.2020 4.00 

11 ಗಾರಆಯೇ/೧೭೪/ಯುಕಯ್ೇ/
೨೦೧೯ 

09.11.2020 4.00 ಆಯುಕುರು, ಗಾರರ್ಮೇಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುು 
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖ್್ 
ಬ್ಂಗಳ ರು 

12 10 

 

೦೧/ಲಕ್ಕ-೧/ನಾಹಜನ/೨೦೨೦-೨೧/ 05.09.2020 8.00 ಹಚ್ುಚವರಿ ಪ್ ್ೇಲ್ಲೇಸ್ 
ಮಹಾನದೇ್ಾಶಕರು, ನಾಗರಿೇಕ ಹಕುಕಗಳ 
ಜಾರಿ ನದೇ್ಾಶನಾಲ್ಯ, ಬ್ಂಗಳ ರು 

13 ಅಸ್ತ್ಂಮನ/ಪ್್ .ವಿ/ಸಿಎಆರ 

೯೫/೨೦೨೦-೨೧ 
26.02.2021 4.80 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಅಲಿ್ಸ್ತ್ಂಖ್ಾಯತರ ಕಲಾಯಣ್ 

ನದೇ್ಾಸ್ತ್ನಾಲ್ಯ, ಬ್ಂಗಳ ರು 
14 ಲಕ್ಕ ೦೧/೦೧/ನಾಹಜ/೨೦೨೦-೨೧ 03.03.2021 2.00 ಹಚ್ುಚವರಿ ಪ್ ್ೇಲ್ಲೇಸ್ 

ಮಹಾನದೇ್ಾಶಕರು, ನಾಗರಿೇಕ ಹಕುಕಗಳ 
ಜಾರಿ ನದೇ್ಾಸ್ತ್ನಾಲ್ಯ, ಬ್ಂಗಳ ರು 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂ
ಖೆಯ 

ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಸಕಾಾರಿ ಆದೆೋಶ ಸಂಖೆಯ ದ್ರನಾಂಕ್ ಮೊತು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿರಸಕರಣರೆ್ ೆ
ಕಾರಣಗಳು 

15 ಹಿವಇಕ/೨೦೩/ಬಿಎಂವಿಎಸ/

೨೦೨೦-೨೧ 
12.03.2021 20.00 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅರ್ಧೇನ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ, 

ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ್್, 
ಬ್ಂಗಳ ರು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವಿವರಪಟಿೆ ೨೨-ಎ 
ಸ್ತ್ವತುಲ್ನ್ಯಾಗಿಲ್ಲ 
 

 

 

 

 

16 11 

 
ಮಮಅ ೩೨ ಮಾಬಾಬಾ ೨೦೨೧ 12.03.2021 50.00 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅರ್ಧೇನ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ, 

ಮಹಿಳಾ ಮತುು ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ವಿಕಲ್ಚ್ೇತನರು ಅಂಗವಿಕಲ್ರು ಮತುು 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿೇಕರ ಸ್ತ್ಬಲ್ಲೇಕರಣ್ 

ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 

17  22.03.2021 16.00 

18 12 

 

ಎಫ್್ ಟಿ ಎಸ್ ೦೧ ಲಕ್ಕ ೨೦೨೦-೨೧ 19.01.2021 4.47 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಸ್ತ್ಕಾಾರಿ ವೈ್ಮಾನಕ 
ತರಬೇ್ತಿ ಸ್ತ್ಂಸ್ಾ/ಶಾಲ್, ಬ್ಂಗಳ ರು 

19 ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ/ಆರ್ ಎ/ 
೨೦೨೦-೨೧  

16.03.2021 4.99 ಆಯುಕುರು, ವಾರ್ಾಾ ಇಲಾಖ್್, 
ಬ್ಂಗಳ ರು 

20 13 

 
ಆನಾಸ್ತ್/೬೬/ಐಬಿಎಸ/೨೦೨೦-೨೧ 28.10.2020 45.00 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಉಪ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ, ಆಹಾರ, 

ನಾಗರಿೇಕ ಸ್ತ್ರಬರಾಜು ಗಾರಹಕರ 
ವಯವಹಾರಗಳು ಮತುು ಕಾನ ನು ಮಾಪನ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖ್ ್

21 ಆರ್ಥಾಕ/೦೧[೨೦೨೦-೨೧ 11.01.2021 4.00 ರಿಜಸಾಾರ್ ಮತುು ಆಡಳಿತ ಅರ್ಧಕಾರಿ, 
ರಾಜಯ ಗಾರಹಕರ ಪರಿಹಾರ ವೇ್ದ್ಧಕ್, 
ಬಸ್ತ್ವಭವನ, 
ಬ್ಂಗಳ ರು 

22  ಎಲ್ ಎಂ ಡಿ/ ಆಯವಯಯ/ 

ಸಿಆರ/೦೧/೨೦೨೦-೨೧ 
15.02.2021 5.00 ಕಾನ ನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ 

ನಯಂತರಕರು, ಬ್ಂಗಳ ರು 
23 14 

 
ಬಿಎಂಸಿ/ಆಯವಯಯ/೦೧/೨೦-೨೧ 05.02.2021 6.00 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಭ ರ್ಮ ನವಾಹಣಾಕ ್ೇಶ, 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 
24 ಎಬಿ/೦೧/೨೦-೨೧ 03.03.2021 10.00 ಮುದಾರಂಕಿತ ಇನ್್ಪ್ಕ್ೆರ ಜನ್ರಲ್ 

ಹಾಗ  ಆಯುಕುರು, ಕಂದಾಯ ಭವನ, 
ಬ್ಂಗಳ ರು 

25 17 

 

ಎನ ಸಿಎ/ಎಸಿ II/27/ಆರ್ 
ಎ/೨೦೨೦-೨೧ 

08.12.2020 10.00 ಏರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಾಗ  ಉಪ ಮಹಾ 
ನದೇ್ಾಶಕರು, ರಾರ್ಷಾೇಯ ಸ್ೈನಕ 
ವಿದಾಯರ್ಥಾದ್ಳ, ಕನಾಾಟಕ ಮತುು 
ಗ್ ೇವಾ, ಬ್ಂಗಳ ರು. 

26 ಎಸಿಟಿ-೨/ಡಿಎಂಇ/ಖಜಾನ್/ ಸಿಆರ್ 
-೦೩ 

06.03.2021 3.62 ನದೇ್ಾಶಕರು,ಲ ್ೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಬ್ಂಗಳ ರು 

27 ಇಪಿ ೨೦/ಯೇಯೇಕ/೨೦೨೧ 10.03.2021 30.00 ವಿಶ್ೇಷ ಅರ್ಧಕಾರಿ ಮತುು ಪದ್ನರ್ಮತು 
ಅರ್ಧೇನ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ (ಯೇಜನ್) 
ಪ್ಾರರ್ಥಾರ್ಮಕ ಮತುು ಪ್ ರೌಡ ಶಿಕ್ಷಣ್ 

ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 

28 ಇಪಿ ೨/ಯೇಯೇಕ/೨೦೨೧/ಬಿಜ 12.03.2021 50.00 

29 ಇಪಿ 22/ಯೇಯೇಕ/೨೦೨೧ 
/ಬಿಜ 

12.03.2021 48.47 



ಅನುಬಂಧಗಳು 
 

173 

 

ಕ್ರಮ 

ಸಂ
ಖೆಯ 

ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಸಕಾಾರಿ ಆದೆೋಶ ಸಂಖೆಯ ದ್ರನಾಂಕ್ ಮೊತು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿರಸಕರಣರೆ್ ೆ
ಕಾರಣಗಳು 

30 ಇಪಿ ೨೭/ಯೇಯೇಕ/೨೦೨೧ 
/ಬಿಜ 

12.03.2021 50.00  

 

 

 

ವಿವರಪಟಿೆ ೨೨-ಎ 
ಸ್ತ್ವತುಲ್ನ್ಯಾಗಿಲ್ಲ 

31 ಲಕ್ಕ/ಸಿಆರ್೩೦/೨/ಡಿಎಂಇ/ 
ಖಜಾನ್/೨೦೨೧ 

22.03.2021 1.88 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಲ ್ೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ್, 

ಬ್ಂಗಳ ರು 
32 18 ಹ್ಚ್ ಟಿ ಡಿ/ಲಕ್ಕ/ಎ೧/ಆರ್ ಎ/ 

೨೩೩ 
08.03.2021 10.00 ಆಯುಕುರು ಮತುು ನದೇ್ಾಶಕರು ಕ್ೈಮಗಗ 

ಮತುು ಜವಳಿ ಬ್ಂಗಳ ರು 
33 19 ರಾಚುಆ/೨೯/ಲಕ್ಕ/ ೨೦೧೯-೨೦ 11.02.2021 4.00 ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ ರಾಜಯ ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೇಗ, ಬ್ಂಗಳ ರು 
34 21 ಸ್ತ್ನಇ ೧೩ ಎಫ್್ ಐ ಎಮ್ ೨೦೨೧ 04.03.2021 7.31 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅರ್ಧೇನ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ, ಸ್ತ್ಣ್ಣ 

ನೇರಾವರಿ ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 
ಶಿಲ್ುಕ ಕ್ ರರ್ ್

35 22 ಬಿಜಟಿ/ಇತರ್/೦೬/೨೦೨೦-೨೧ 12.05.2020 8.12 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಆರ್ ೇಗಯ ಮತುು ಕುಟುಂಬ 
ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 

ಆಯವಯಯದ್ 
ಅವಕಾಶದ್ಲ್ಲಲ ವಯರ್ಾಯಸ್ತ್ 36 ಬಿಜಟಿ/೦೬/೨೦೨೦-೨೧ 14.05.2020 9.86 

37 ಬಿಜಟಿ/೦೪/೨೦೨೦-೨೧ 20.06.2020 10.00 

38 25 

 
ಕಸ್ತ್ಂಇ/೩೮೦೧೧/೫೬/೨೦೨೧ 15.01.2021 10.00 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಕನನಡ ಮತುು ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ೃತಿ 

ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 
ವಿವರಪಟಿೆ ೨೨-ಎ 
ಸ್ತ್ವತುಲ್ನ್ಯಾಗಿಲ್ಲ 

39 ಕಸ್ತ್ಂಇ/೨೮೪/ಕಾಸ್ತ್ದ್ ೨೦೨೦ 01.02.2021 49.25 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಕನನಡ ಮತುು ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ೃತಿ 
ಇಲಾಖ್್ (ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ೃತ ವಿಭಾಗ), ಬ್ಂಗಳ ರು 

40 ಟಿಓಆರ/೧೮/ಟಿಡಿಎ/೨೦೨೧ 
/ಬ್ಂಗಳ ರು 

24.02.2021 6.02 ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅರ್ಧೇನ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ, 
ಪರವಾಸ್ ೇದ್ಯಮ ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 

41 ಕಸ್ತ್ಂಇ/೩೧೦೧೬/೧೩/೨೦೨೧ 04.03.2021 10.00 ನದೇ್ಾಶಕರು, ಕನನಡ ಮತುು ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ೃತಿ 
ಇಲಾಖ್್, ಬ್ಂಗಳ ರು 

42 ಕಸ್ತ್ಂಇ/ಎ-೧/೧೧೨೫/ಆರ್ ಎ/ 
೨೦೨೦-೨೧ 

12.03.2021 10.00 

43 28 ಕವಿಪ/ಎ-೧/೧೧೨೫/ಆರ್ ಎ/ 
೨೦೨೦-೨೧ 

06.10.2020 50.00 ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ, ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತುು, ಬ್ಂಗಳ ರು 

ಒಟ್ು ಿ 740.66   

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೇ್ಖ್ಾಪ್ಾಲ್ರ (ಲ.್ಮತುು ಹ.) ಕಛ್ೇರಿ 
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ಅನುಬಂಧ 3.9 
` 100 ಕೆ ೋಟ್ಟ ಹಾಗ  ಅದಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ಾಚದ ಬಳಕೆಯಾಗದೋೆ ಉಳಿದ ಅವ್ಕಾಶಗಳ ಅನುದಾನ/ವಿನಯೋಗಗಳು 

 (ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 3.7.2.6 (ಎ); ಪುಟ: 96)  
             (` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ) 

ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ ಇಲಾಖ ೆ ಮ ಲ ಅವ್ಕಾಶ ಪ ರಕ್ 

ಅವ್ಕಾಶ 
    ಒಟ್ು ಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ 

 1 – ಕ್ೃಷಿ ಮತುು ತೆ ೋಟ್ರ್ಾರಿಕ ೆ
1  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  7,818.22 1,111.78 8,930.00 8,060.26 869.74 

 2 - ಪಶುಸಂರ್ೆ ೋಪನ ೆಮತುು ರ್ಮೋನುರ್ಾರಿಕ ೆ
2 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 2,650.33 160.30 2,810.63 2,570.08 240.55 

 3 - ಆರ್ಥಾಕ್ 
3 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 25,824.75 194.25 26,019.00 24,169.32 1,849.68 

 4 – ಸಿಬಬಂದ್ರ ಮತುು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ ೆ      
4 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  786.37 42.02 828.39 713.73 114.66 

 5 – ಒಳಾಡಳಿತ ಮತುು ಸಾರಿರ್ ೆ   
5  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 9,009.75 1,717.71 10,727.46 9,474.20 1,253.26 

 6 – ಮ ಲಭ ತ ಸೌಕ್ಯಾ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ   
6  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  548.71 210.56 759.27 608.97 150.30 

 7 – ರ್ಾರರ್ಮೋಣ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ ಮತುು ಪಂಚ್ಾಯತಿ ರಾಜ್      

7 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  12,115.66 55.40 12,171.06 11,155.33 1,015.73 

8  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 3,479.55 1,293.90 4,773.45 4,275.20 498.25 

 8 – ಅರಣಯ, ಜೋವಿಶಾಸರ ಮತುು ಪರಿಸರ     
9  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ   1,492.95 127.49 1,620.44 1,353.66 266.78 

 10 – ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾಯಣ   
10  ರಾಜಸ್ತ್ವ-ಪುರಸ್ತ್ೃತ 7,470.02 363.07 7,833.09 6,364.02 1,469.07 

11 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  1,974.28 0.00 1,974.28 1,163.80 810.48 

 11 – ಮಹಿಳಾ ಮತುು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ    
12  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 4,529.53 117.58 4,647.11 4,428.04 219.07 

 12 – ವಾತಾಾ, ಪರವಾಸೆ ೋದಯಮ ಮತುು ಯುವ್ಜನ ಸೆೋವೆಗಳು     
13 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 461.30 111.79 573.09 440.50 132.59 

 13 – ಆಹಾರ ಮತುು ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜು     
14  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  

 

2,662.60 715.26 3,377.86 3,209.02 168.84 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ ಇಲಾಖ ೆ ಮ ಲ ಅವ್ಕಾಶ ಪ ರಕ್ 

ಅವ್ಕಾಶ 
    ಒಟ್ು ಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ 

 16 - ವ್ಸತಿ 
15  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 2,753.07 89.24 2,842.31 2,007.02 835.29 

 17 - ಶಕ್ಷಣ  
16  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  28,319.40 250.31 28,569.71 25,247.16 3,322.55 

17 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  1,448.75 100.00 1,548.75 1,101.73 447.02 

 18 – ವಾಣಿಜಯ ಮತುು ಕೆೈರ್ಾರಿಕೆ   
18 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  1,013.85 466.67 1,480.52 1,360.07 120.45 

 19 - ನಗರಾಭಿವ್ೃದ್ರಿ   
19 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 8,448.52 475.18 8,923.70 7,682.14 1,241.56 

20 ಬಂಡವಾಳ-ಪುರಸ್ತ್ೃತ  10,071.67 174.54 10,246.21 8,349.39 1,896.82 

 20 - ಲೆ ೋಕೆ ೋಪಯೋಗಿ   
21 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  2,857.32 0.06 2,857.38 2,646.37 211.10 

22 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  8,170.51 1,732.00 9,902.51 9,043.17 859.34 

 21 - ಜಲಸಂಪನ ೂಲ   
23 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1,025.02 10.31 1,035.33 839.70 195.63 

24 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 1,515.75 0.00 1,515.75 1,347.44 168.31 

25 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 14,472.12 1,904.36 16,376.48 15,256.55 1,119.93 

 22 – ಆರೆ ೋಗಯ ಮತುು ಕ್ುಟ್ುಂಬ ಕ್ಲಾಯಣ     
26 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  9,141.12 1,005.10 10,146.22 9,626.60 519.62 

27 ಬಂಡವಾಳ-ಪುರಸ್ತ್ೃತ 980.75 1,451.33 2,432.08 2,099.58 332.50 

 23 – ಕಾರ್ಮಾಕ್ ಮತುು ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ     
28 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  1,319.17 376.53 1,695.70 1,328.93 366.77 

 26 – ಯೋಜನೆ, ಸಾಂಖ್ಯಯಕ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ    
29 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ  2,057.51 10.00 2,067.51 1,648.23 419.28 

 27 - ಕಾನ ನು 
30 ರಾಜಸ್ತ್ವ-ಪುರಸ್ತ್ೃತ  1,105.89 57.33 1,163.22 1,004.16 159.06 

 29.  ಋಣ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ 
31 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 23,566.39 402.42 23,968.81 23,620.77 348.04 

32 ಬಂಡವಾಳ - ಪರಭೃತ  11,605.28 0.00 11,605.28 11,015.81 589.47 

ಒಟ್ು ಿ 2,10,696.11 14,726.49 2,25,422.60 2,03,210.95 22,211.65 

ಆಕರ: ಧನವಿನಯೇಗ ಲಕ್ಕಗಳು 



೩೧ ಮಾಚಿಾ ೨೦೨೧ಕೆಕ ಕೆ ನೆರ್ೆ ಂಡ ರಾಜಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ವ್ರದ್ರ 
 

176 
 

ಅನುಬಂಧ 3.10 

ಅವಕಾಶಗಳು ಬಳಕಯ್ಾಗದ್ ಉಳಿದ್ು ಅದ್ರ ಯಾವುದ್ೇ ಭಾಗವನುನ ಅಧಯಪಾಣ್ ಮಾಡದ್ಧರುವ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಗಳು 

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 3.7.2.6(ಬಿ); ಪುಟ: 97)  
 (` ಕ್ ೇಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಇಲಾಖೆ/ವ್ಗಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶಗಳು 

1 1 ಕ್ೃಷಿ ಮತುು ತೆ ೋಟ್ರ್ಾರಿಕ ೆ  

ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 32.05 

 2 ಪಶುಸಂರ್ೆ ೋಪನೆ ಮತುು ರ್ಮೋನುರ್ಾರಿಕ ೆ  

2 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 14.14 

 3 ಆರ್ಥಾಕ್  

3 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 24.98 

 6 ಮ ಲಭ ತ ಸೌಕ್ಯಾ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ    

4 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 19.89 

5  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 150.30 

 7 ರ್ಾರರ್ಮೋಣ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ ಮತುು ಪಂಚ್ಾಯತಿ ರಾಜ್       

6 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 498.24 

 8 ಅರಣಯ, ಜೋವಿಶಾಸರ ಮತುು ಪರಿಸರ      

7 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 4.65 

8 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 47.85 

 10 ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾಯಣ  

9 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 810.48 

 11 ಮಹಿಳಾ ಮತುು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ  

10  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 15.25 

 12 ವಾತಾಾ, ಪರವಾಸ ೆೋದಯಮ ಮತುು ಯುವ್ಜನ ಸೆೋವಗೆಳು  

11  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 98.67 

 13 ಆಹಾರ ಮತುು ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜು  

12  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 168.84 

 14 ಕ್ಂದಾಯ  

13 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 60.80 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಇಲಾಖೆ/ವ್ಗಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಅವ್ಕಾಶಗಳು 

 17 ಶಕ್ಷಣ  

14 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 447.02 

 19 ನಗರಾಭಿವ್ೃದ್ರಿ  

15 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1,896.82 

 20 ಲೆ ೋಕೆ ೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮರ್ಾರಿಗಳು  

16 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 41.66 

 21 ಜಲಸಂಪನ ೂಲ  

17 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 195.63 

18 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 168.31 

19 ಬಂಡವಾಳ - ಪರಭೃತ 2.64 

 23 ಕಾರ್ಮಾಕ್ ಮತುು ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ  

20 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 7.57 

 25 ಕ್ನನಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ  

21 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 23.38 

22 ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 20.55 

 26 ಯೋಜನೆ, ಸಾಂಖ್ಯಯಕ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ  

23  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 419.28 

ಒಟ್ುಿ 5,168.09 

ಆಕರ: ಧನವಿನಯೇಗ ಲಕ್ಕಗಳು 
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ಅನುಬಂಧ 3.11 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆೋ ಉಳಿದ ಅವ್ಕಾಶಗಳ ಅಧಯಪಾಣ ೆ
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 3.7.2.6(ಬಿ); ಪುಟ: 97)  

 

 (` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕರಮ 

ಸ್ತ್ಂಖ್ಯ್ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ 

ಅನುದಾನ 
ಅಧಯಪಾಣೆ ಅಧಯಪಾಣೆ 

ಮಾಡದ ಮೊತು 
 1 ಕ್ೃಷಿ ಮತುು ತೆ ೋಟ್ರ್ಾರಿಕ ೆ    

1 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 869.74 15.37 854.37 

 2 ಪಶುಸಂರ್ೆ ೋಪನೆ ಮತುು ರ್ಮೋನುರ್ಾರಿಕ ೆ    

2 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 240.55 17.94 222.61 

 3 ಆರ್ಥಾಕ್    

3 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1,849.68 1,409.96 439.72 

4 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 5.09 5.00 0.09 

 4 ಸಿಬಬಂದ್ರ ಮತುು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ ೆ         

5 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 114.66 2.31 112.35 

6 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 32.67 0.95 31.72 

 5 ಒಳಾಡಳಿತ ಮತುು ಸಾರಿರ್ ೆ    

7  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1,253.26 489.10 764.16 

8  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 57.71 5.62 52.09 

 7 ರ್ಾರರ್ಮೋಣ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ ಮತುು ಪಂಚ್ಾಯತಿ ರಾಜ್         

9 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1,015.73 9.93 1,005.80 

 8 ಅರಣಯ, ಜೋವಿಶಾಸರ ಮತುು ಪರಿಸರ        

10 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 266.79 14.83 251.96 

 9 ಸಹಕಾರ    

11 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 80.25 6.91 73.34 

 10 ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾಯಣ    

12 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1,469.07 60.64 1,408.43 

 11 ಮಹಿಳಾ ಮತುು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ    

13 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 219.07 18.97 200.10 
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ಕರಮ 

ಸ್ತ್ಂಖ್ಯ್ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ 

ಅನುದಾನ 
ಅಧಯಪಾಣೆ ಅಧಯಪಾಣೆ 

ಮಾಡದ ಮೊತು 
 12 ವಾತಾಾ, ಪರವಾಸ ೆೋದಯಮ ಮತುು ಯುವ್ಜನ ಸೆೋವಗೆಳು    

14 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 132.59 0.21 132.38 

 14 ಕ್ಂದಾಯ    

15  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ (+)354.59 2.46 0.00 

 15 ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ    

16  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 0.63 0.06 0.57 

 16 ವ್ಸತಿ    

17  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 835.29 751.69 83.60 

18  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 1.74 1.74 0.00 

 17 ಶಕ್ಷಣ    

19  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 3,322.55 9.23 3,313.32 

 18 ವಾಣಿಜಯ ಮತುು ಕೆೈರ್ಾರಿಕೆ    

20  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 120.45 68.89 51.56 

21  ಬಂಡವಾಳ-ಪುರಸ್ತ್ೃತ 38.45 24.14 14.31 

 19 ನಗರಾಭಿವ್ೃದ್ರಿ    

22  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1,241.56 151.99 1,089.57 

 20 ಲೆ ೋಕೆ ೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮರ್ಾರಿಗಳು    

23  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 211.01 27.61 183.40 

24  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 859.34 187.33 672.01 

 21 ಜಲ ಸಂಪನ ೂಲ    

25  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1,119.93 33.41 1,086.52 

 22 ಆರೆ ೋಗಯ ಮತುು ಕ್ುಟ್ುಂಬ ಕ್ಲಾಯಣ        

26  ರಾಜಸ್ತ್ವ-ಪುರಸ್ತ್ೃತ 519.62 27.07 492.55 

27  ಬಂಡವಾಳ-ಪುರಸ್ತ್ೃತ 332.50 24.60 307.90 

 23 ಕಾರ್ಮಾಕ್ ಮತುು ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವ್ೃದ್ರಿ    

28  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 366.76 106.50 260.26 

 24 ಇಂಧನ    
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ಕರಮ 

ಸ್ತ್ಂಖ್ಯ್ 
ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ 

ಅನುದಾನ 
ಅಧಯಪಾಣೆ ಅಧಯಪಾಣೆ 

ಮಾಡದ ಮೊತು 
29  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ (+)13.30 6.38 0.00 

30  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 8.23 8.23 0.00 

 26 ಯೋಜನ,ೆ ಸಾಂಖ್ಯಯಕ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ    

31  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 8.04 0.02 8.02 

 27 ಕಾನ ನು    

32  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 159.06 10.57 148.49 

33  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 48.12 3.21 44.91 

 28 ಸಂಸದ್ರೋಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತುು ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ    

34  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 34.11 0.02 34.09 

35  ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 1.35 0.10 1.25 

 29 ಋಣ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ    

36  ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 348.04 350.85 0.00 

37  ಬಂಡವಾಳ - ಪರಭೃತ 589.47 589.34 0.13 

ಒಟ್ುಿ 17,773.11 4,443.18 13,341.58 

ಆಕರ: ಧನವಿನಯೇಗ ಲಕ್ಕಗಳು 
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ಅನುಬಂಧ 3.12 
ಪರಸ್ತ್ಕು ವಷಾದ್ಲ್ಲಲ ಗಣ್ನೇಯ ಅಧಯಪಾಣ್ಗಳ ಸ್ತ್ರ್ಮೇಕ್್ಷಯ ಫಲ್ಲರ್ಾಂಶಗಳು 

(ಉಲ್ಲೇಖ : ಕಂಡಿಕ್ 3.7.2.6 (ಬಿ) ; ಪುಟ: 97) 
                                                         (` ಕ್ ೇಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 
ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 

ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ ಅಧಯರ್ಪಾಸಿದ 

ಮೊತು 
ಶೆೋಕ್ಡಾವಾರು ಷರಾ 

1 01-   ಕೃರ್ಷ ಮತುು 
ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್ 

2401-00-108-1-15-059 

ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
5.00 3.52 70 ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 

2 2401-00-800-2-48-059  

 ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
25.80 25.80 100 ಕೃರ್ಷ ಭಾಗಯ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಲ 

ಯೇಜನ್ಗಳನುನ ಮಂಜ ರು 
ಮಾಡದ್ ಕಾರಣ್. 

3 2401-00-800-2-48-422  

 ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
5.04 5.04 100 

4 4851-00-107-1-03-436 

 ನಬಾಡ್ಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
6.12 3.50 57 ಆರ್ಐಡಿಎಫ್್ ೨೬ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 

ಸ್ತ್ಲ್ಲಲಸ್ತ್ಲಾದ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರವಾದ್ ಯೇಜನಾ ವರದ್ಧಗ್ 
ಅನುಮೇದ್ನ್ ಸಿವೇಕರಿಸ್ತ್ದ್ ಕಾರಣ್. 

ಟಿಂಡರ್ ಪರಕಿರಯ್ಕ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಲದ್. 
5 02 -   

ಪಶುಸ್ತ್ಂಗ್ ೇಪನ್ 
ಮತುು ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕ್   

2403-00-800-0-40-014 

 ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
17.81 17.81 100 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

6 03- ಆರ್ಥಾಕ 2054-00-097-0-01-011 

ತುಟಿೆ ಭರ್್ಯ 
  

17.95 9.84 55 ಗ ರಪ್ ʼಸಿʼ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳು ಗ ರಪ್ 
ʼಬಿʼ ಗ ್ ಬಡಿು ಹ್ ಂದ್ಧದ್ುದ ಅವರ 
ವ್ೇತನ ಮತುು ಭರ್್ಯಗಳ ವಯರ್ಾಯಸ್ತ್ 
ಮತುು ರಜಯ್ ನಗದ್ಧೇಕರಣ್ವನುನ 
ಭರಿಸ್ತ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. 

7 2070-00-800-0-11-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು  
246.43 246.43 100 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

8 2071-01-106-0-01-250 

ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಚಚಗಳು 
  

5.00 5.00 100 ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣ್ಗ್ ಆಡಳಿರ್ಾತಮಕ 
ಮಂಜ ರಾತಿ ಪಡ್ಯುವಲ್ಲಲ 
ವಿಳಂಬದ್ಧಂದಾಗಿ. 

9 2071-01-115-1-14-251 

 ಪಿಂಚಣಿ ಮತುು ನವೃತಿು ವ್ೇತನ 
ಸೌಲ್ಭಯಗಳು 

60.00 38.07 63 

10 04 - ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ಮತುು ಆಡಳಿತ 
ಸ್ತ್ುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ್್ 

2052-00-090-0-27-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು  
28.00 28.00 100 ಮತುವನುನ ಇತರ ಲಕ್ಕ ಶಿೇರ್ಷಾಕ್ಗ್ 

ಪುನವಿಾನಯೇಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 

11 2014-00-114-0-02-011 10.94 6.16 56 ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ನವೃತಿು, ಖ್ಾಲ್ಲ 
ಹುದ್ದಯನುನ ಭತಿಾ 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 

ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ ಅಧಯರ್ಪಾಸಿದ 

ಮೊತು 
ಶೆೋಕ್ಡಾವಾರು ಷರಾ 

 ತುಟಿೆಭರ್್ಯ ಮಾಡದ್ಧರುವುದ್ು ಮತುು 
ವ್ೈದ್ಯಕಿೇಯ ಬಿಲ್ುಲಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ತ್ದ್ 
ಕಾರಣ್. 

12 05-  ಒಳಾಡಳಿತ 
ಮತುು ಸಾರಿಗ್ 

2055-00-116-0-03-051 

 ಸಾಮಾನಯ ವ್ಚಚಗಳು 
282.00 247.63 88 ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 

13 3055-00-190-0-02-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
5.78 5.78 100 

14 3055-00-190-0-06-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
28.27 28.27 100 

15 3055-00-190-0-07-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
25.00 25.00 100 

16 3055-00-190-0-09-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
43.00 43.00 100 

17 3055-00-190-0-13-106 

ಸ್ತ್ಹಾಯಧನ 
8.49 8.49 100 

18 07- ಗಾರರ್ಮೇಣ್ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುು 
ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ 

2515-00-800-0-19-014 

 ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
23.92 14.37 60 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

19 08- ಅರಣ್ಯ, 
ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು 
ಪರಿಸ್ತ್ರ     

2406-00-800-0-16-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು  
62.52 33.76 54 

20 10- ಸ್ತ್ಮಾಜ 
ಕಲಾಯಣ್ 

2225-01-800-0-22-014 

 ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
111.25 91.50 82 

21 11-    ಮಹಿಳಾ 
ಮತುು ಮಕಕಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

2235-02-101-0-53-422 

 ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
13.81 8.23 60 ಕಡಿಮ ಸ್ತ್ಂಖ್್ಯಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 

ಮತುು ರಾಜಯ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ತ್ ಚನ್ಗಳ 
ಪರಕಾರ ಮತುವನುನ ಅಧಯಪಾಣ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 22 2235-02-101-0-53-423 

 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೇಜನ್  
6.91 4.83 70 

23 2235-60-001-0-03-014 

 ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
9.99 8.81 88 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

24 14 - ಕಂದಾಯ 2053-00-093-0-01-014 

 ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
24.76 24.76 100 

25 16- ವಸ್ತ್ತಿ 2216-02-800-0-04-423 

ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
185.81 135.36 73 ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 

ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ ಅಧಯರ್ಪಾಸಿದ 

ಮೊತು 
ಶೆೋಕ್ಡಾವಾರು ಷರಾ 

26 2216-80-198-6-02-300 

ಜಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ್್
ಇಡಿಗಂಟು  

500.00 500.00 100 2020-21ರ ಅವರ್ಧಯಲ್ಲಲ 
ಕ್ೇಂದ್ರದ್ಧಂದ್ ಅನುದಾನವನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ತ್ದ್ ಕಾರಣ್. 

27 17 - ಶಿಕ್ಷಣ್ 2202-01-800-1-90-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು  
81.91 69.83 82 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

28 18 –   ವಾಣಿಜಯ 
ಮತುು ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ 

2851-00-102-0-84-102 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್–್ಬಂಡವಾಳ್
ಸ್ತ್ೃಜನ್   

10.08 7.00 69 ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 

29 2851-00-106-0-12-103 

ಸ್ತ್ಹಾಯಾನುದಾನ್-್ಸಾಮಾನಯ   
25.00 15.00 60 

30 2851-00-800-0-02-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು  
5.37 5.37 100 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

31 2852-08-202-7-01-422 

ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
34.38 32.62 95  

 

 

 

ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 

32 2852-08-202-7-01-423 

ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
14.02 13.96 99 

33 2852-80-102-0-02-059 

 ಇತರ್ ವ್ಚಚಗಳು 
20.00 12.00 60 

34 4851-00-190-0-20-422 

ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
12.79 12.79 100 

35 4851-00-190-0-20-423 

ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
5.13 5.13 100 

36 6852-02-190-4-00-394 

ಸಾಲ್ಗಳು 
5.00 5.00 100 

37 6885-60-800-3-00-394 

ಸಾಲ್ಗಳು 
5.00 5.00 100 

38 20 –  

ಲ ್ೇಕ್ ೇಪಯೇಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

3051-02-102-0-02-200 

ನವಾಹಣಾ ವ್ಚಚಗಳು  
15.00 15.00 100 ಬಂದ್ರು ಮತುು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗ್ 

ಇಲಾಖ್್ಯನುನ ಮ ಲ್ಭ ತ 
ಸೌಕಯಾ ಇಲಾಖ್್ಗ್ ವಗಾಾವಣ್ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿಂದ್. 
39 4059-80-051-0-32-386 

ನಮಾಾಣ್ 

200.00 100.00 50  

ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 
40 4216-01-700-2-24-386 

ನಮಾಾಣ್ 

42.50 32.00 75 
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ಕ್ರಮ 

ಸಂಖೆಯ 
ಅನುದಾನ 

ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಾಕೆ ಅವ್ಕಾಶ ಅಧಯರ್ಪಾಸಿದ 

ಮೊತು 
ಶೆೋಕ್ಡಾವಾರು ಷರಾ 

41 2210-01-800-0-07-014 

 ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
89.79 48.59 54 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

42 4210-01-110-1-01-423 

ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
19.82 13.72 69 ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 

43 4210-01-110-1-21-132 

 ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚಚಗಳು 
20.00 16.54 83 ಪರಸಾುವನ್ಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ತ್ದ್ ಕಾರಣ್. 

44 4210-01-110-1-22-132 

ಬಂಡವಾಳ ವ್ಚಚಗಳು  
20.00 10.00 50 ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 

45 4210-03-105-1-02-422 

ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೇಜನ್ 
7.50 6.75 90 

46 23- ಕಾರ್ಮಾಕ 
ಮತುು ಕೌಶಲ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ    

2230-01-800-0-07-014 

 ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
137.89 137.89 100 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

47 2230-03-196-1-02-300 

 ಜಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ್್
ಇಡಿಗಂಟು   

24.54 24.54 100 ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಮತುು ಎನ್ 
ಆರ್ ಈಟಿಪಿಗಾಗಿ ರಾಜಯದ್ ಪ್ಾಲ್ನುನ 
ಈ ಶಿೇರ್ಷಾಕ್ಯಡಿಯಲ್ಲಲ ತಪ್ಾಿಗಿ 
ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 

48 27 - ಕಾನ ನು 2014-00-102-0-14-014 

ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
21.67 20.78 96 ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಯನುನ ಕ್ ೇವಿಡ್ 19ರ 

ಕಾರಣ್ ಭತಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. 

49 2014-00-102-0-14-014 

 ಇತರ್ ಭರ್್ಯಗಳು 
5.14 5.14 100 

50 29- ಋಣ್ 

ಮೇಲ್ುಸ್ತ್ುುವಾರಿ 
6003-00-110-0-01-240 

 ಋಣ್ ಸ್ೇವ್ಗಳು 
500.00 500.00 100 ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ ನೇಡಿಲ್ಲ. 

ಒಟುೆ 3,082.13 2,673.61 87  

ಆಕರ: ಅನುದಾನ ವಹಿ 
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ಅನುಬಂಧ 3.13 

30 ಮತುು 31 ಮಾಚ್್ಾ 2021ರಂದ್ು ಅಧಯಪಾಣ್ ಮಾಡಲಾದ್ ` ಐದ್ು ಕ ್ೇಟಿಗ  ರ್ಮೇರಿದ್ ಅವಕಾಶಗಳು 
(ಉಲ್ಲೇಖ : ಕಂಡಿಕ್ 3.7.2.6 (ಬಿ) ; ಪುಟ: 97) 

                                              (` ಕೆ ೋಟ್ಟಗಲ್ಲಿ) 
ಕರಮ 

ಸ್ತ್ಂಖ್ಯ್ 
ಅನುದಾನ 
ಸಂಖೆಯ 

ಇಲಾಖ ೆ ಪರಕ್ರಣಗಳು ಒಟ್ುಿ ಅವ್ಕಾಶ ಅಧಯಪಾಣೆ 
ಮಾಡಿದ ಮೊತು 

ಒಟ್ುಿ ಅವ್ಕಾಶಗಳ 
ಶೆೋಕ್ಡವಾರು 

1 01 ಕೃರ್ಷ ಮತುು ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ ್ 1 62.00 9.00 14 

2 02 ಪಶುಸ್ತ್ಂಗ್ ೇಪನ್ ಮತುು ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕ ್ 2 180.00 14.00 8 

3 03 ಆರ್ಥಾಕ 12 18,919.20 1,379.80 7 

4 05 ಒಳಾಡಳಿತ ಮತುು ಸಾರಿಗ ್ 7 823.41 438.10 53 

5 07 ಗಾರರ್ಮೇಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುು ಪಂಚಾಯತಿ 
ರಾಜ 

1 23.92 9.93 42 

6 08 ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು ಪರಿಸ್ತ್ರ     1 62.52 14.83 24 

7 10 ಸ್ತ್ಮಾಜ ಕಲಾಯಣ್ 1 111.25 59.17 53 

8 11 ಮಹಿಳಾ ಮತುು ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 23.80 14.14 59 

9 16 ವಸ್ತ್ತಿ 3 943.91 748.76 79 

10 17 ಶಿಕ್ಷಣ್ 1 81.91 9.23 11 

11 18 ವಾಣಿಜಯ ಮತುು ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ 4 69.58 40.50 58 

12 19 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 1 558.00 139.50 25 

13 20 ಲ್ ೇಕ್ ೇಪಯೇಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1 969.00 17.00 2 

14 22 ಆರ್ ೇಗಯ ಮತುು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಣ್ 2 27.32 15.75 58 

15 23 ಕಾರ್ಮಾಕ ಮತುು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1 137.89 106.50 77 

16 27 ಕಾನ ನು 2 43.34 13.78 32 

17 29 ಋಣ್ ಮೇಲ್ುಸ್ತ್ುುವಾರಿ 5 3,235.83 931.95 29 

ಒಟ್ುಿ 47 26,272.88 3,961.94  

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೇ್ಖ್ಾಪ್ಾಲ್ರ (ಲ.್ಮತುು ಹ.) ಕಛ್ೇರಿ 
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ಅನುಬಂಧ 3.14 
ಸ್ತ್ಕರಮಗ್ ಳಿಸ್ತ್ಬೇ್ಕಾಗಿರುವ ಹ್ಚಾಚದ್ ವ್ಚಚಗಳು 
 (ಉಲ್ಲೇಖ : ಕಂಡಿಕ್ 3.7.2.8; ಪುಟ: 98) 

(ಮೊತು ರ ಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ವ್ಷಾ ಅನುದಾನಗಳ ಸಂಖೆಯ/ವಿವ್ರ ಮೊತು ಷರಾ 

2012-13 08- ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು ಪರಿಸ್ತ್ರ    
ರಾಜಸ್ತ್ವ ಪರಭೃತ  

 

4,94,02,43,684 

`209.51 ಕ್ ೇಟಿ ಮತುದ್ ಅರ್ಧಕ ವ್ಚಚವು ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ರ್್ರಿಗಯ್ಂದ್ ಸಾವಾಜನಕ ಲಕ್ಕಕಕ್ ವಗಾಾವಣ್ಯ ಕಾರಣ್ದ್ಧಂದ್ 
ಉಂಟ್ಾಗಿರುತುದ್. ಜಮಯು ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಮತುಕಿಕಂತ ಹ್ಚಾಚಗಿರುತುದ್ 
ಹಾಗ  ತಪುಿ ವಗಿೇಾಕರಣ್ದ್ ದ್ಸ್ಯಂದ್ ವಾಣಿಜಯ ರ್್ರಿಗ ್
ಇಲಾಖ್ಯ್ಲ್ಲಲ ಉಳಿದ್ಧದ್ದ ̀ 284.51 ಕ್ ೇಟಿಗಳಷುೆ ಆದಾಯವನುನ 
ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ವಗಿೇಾಕರಿಸಿ ಸಾವಾಜನಕ ಲ್ಕಕಕ್ಕ ವಗಾಾಯಸ್ತ್ಲಾಗಿದ ್

2013-14 08- ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು ಪರಿಸ್ತ್ರ    
   ರಾಜಸ್ತ್ವ ಪರಭೃತ   

 

3,55,38,75,841 

ಅರ್ಧಕ ವಚ್ಚವು ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್್ರಿಗಯ್ಂದ್ ಸಾವಾಜನಕ 
ನರ್ಧಗ್ ವಗಾಾವಣ್ಯ ಕಾರಣ್ದ್ಧಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಿರುತುದ್. ಜಮಯು 
ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಮತುಕಿಕಂತ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಸ್ತ್ಂಗರಹವಾಗಿರುತುದ್. 

26- ಯೇಜನ್, ಸಾಂಖ್ಯಯಕ, ವಿಜ್ಞಾನ 
ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ 
ಬಂಡವಾಳ ಪುರಸ್ತ್ೃತ 

 

 

20,41,65,300 

ಫ್ಬರವರಿ 2013ರಲ್ಲಲ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಲ್ೇಖ್ಾನುದಾನದ್ಲ್ಲಲ ಸ್ೇರಿಸಿದ್ದ 
ಆಯವಯಯದ್ ಕಲ್್ ಶಿೇರ್ಷಾಕಗ್ಳಡಿಯ ಅವಕಾಶವನುನ ಜುಲೈ್ 
2013ರ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಲ ಹಿಂರ್ಗ್್ದ್ಧದ್ದರಿಂದ್ ಆದ್ ಹ್ಚುಚವರಿ ವ್ಚಚ. 

2014-15 08- ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು ಪರಿಸ್ತ್ರ    
 ರಾಜಸ್ತ್ವ ಪರಭೃತ 

 

1,88,75,14,849 

ಅರ್ಧಕ ವಚ್ಚವು ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್್ರಿಗಯ್ಂದ್ ಸಾವಾಜನಕ 
ನರ್ಧಗ್ ವಗಾಾವಣ್ಯ ಕಾರಣ್ದ್ಧಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಿರುತುದ್. ಜಮಯು 
ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಮತುಕಿಕಂತ ಹ್ಚಾಚಗಿರುತುದ ್ಮತುು ತಪುಿ ವಗಿೇಾಕರಣ್ದ್ 
ಕಾರಣ್ದ್ಧಂದ್ಲ್  ಉಂಟ್ಾಗಿದ್. 

10- ಸ್ತ್ಮಾಜ ಕಲಾಯಣ್ 

 ರಾಜಸ್ತ್ವ ಪರಭೃತ 

 

6,36,000 

ಹ್ಚುಚವರಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ಗಳನುನ ನೇಡಿಲ್ಲ 

2015-16 01 – ಕೃರ್ಷ ಮತುು ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್    
 ಬಂಡವಾಳ ಪುರಸ್ತ್ೃತ 

 

7,93,05,365 

ಇದ್ಕ್ಕ ಮುಂಗಡಪತುದ್ಲ್ಲಲ ಇರುವ ದ ್ೇಷವು ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುತುದ್. 
ಅನುದಾನ 1ಕ್ಕ ಬದ್ಲಾಗಿ ಅನುದಾನ 18ರಲ್ಲಲ ಅವಕಾಶ 
ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್.  ಆದ್ರ್ ವಚ್ಚವನುನ ಅನುದಾನ 1ರಲ್ಲಲ 
ವಗಿೇಾಕರಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. 

05 – ಒಳಾಡಳಿತ ಮತುು ಸಾರಿಗ ್
 ರಾಜಸ್ತ್ವ ಪುರಸ್ತ್ೃತ 

 

44,94,34,163 

ಹ್ಚುಚವರಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ನದ್ಧಾಷೆ ಕಾರಣ್ಗಳನುನ ನೇಡಿಲ್ಲ 

06 – ಮ ಲ್ಭ ತ ಸೌಕಯಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  
 ರಾಜಸ್ತ್ವ ಪರಭೃತ 

 

 

17,08,292 

ಇದ್ಕ್ಕ ಮುಂಗಡಪತರದ್ಲ್ಲಲ ಇರುವ ದ್ ೇಷವು ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುತುದ ್
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ವ್ಷಾ ಅನುದಾನಗಳ ಸಂಖೆಯ/ವಿವ್ರ ಮೊತು ಷರಾ 
ಬಂಡವಾಳ ಪರಭೃತ  4,94,81,312 ಪುರಸ್ತ್ೃತಕ್ಕ ಬದ್ಲಾಗಿ ಪರಭೃತ ವಿಭಾಗದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅವಕಾಶ 

ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ್. ಆದ್ರ  ವ್ಚಚವನುನ ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಲ್ಕಕಕ್ಕ 
ರ್್ಗ್ದ್ುಕ್ ಳಳಲಾಗಿದ ್

19 - ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
 ಬಂಡವಾಳ ಪರಭೃತ 

 

8,04,77,000 

2016-17 01 – ಕೃರ್ಷ ಮತುು ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್    
 ಬಂಡವಾಳ ಪುರಸ್ತ್ೃತ 

 

1,76,74,83,304 

`1೮೬.೦೧ ಕ್ ೇಟಿ ಮತುದ್ ಅರ್ಧಕ ವ್ಚಚವನುನ ರಾಜಸ್ತ್ವ 
ಶಿೇರ್ಷಾಕ್ಯಂದ್ (2401) ಬಂಡವಾಳ ಶಿೇರ್ಷಾಕಗ್್ (4401) 

ಬದ್ಲಾಯಸಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಿದ್.  ಅವಶಯಕ ಅವಕಾಶವನುನ 
ಪ ರಕ ಅವಕಾಶದ್ ಮ ಲ್ಕ ಬ್ೇಡಿಕ್ – 01ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ 
ಮಾಡಿರಲ್ಲಲ್ಲ 

05 – ಒಳಾಡಳಿತ ಮತುು ಸಾರಿಗ್   
 ಬಂಡವಾಳ ಪುರಸ್ತ್ೃತ 

 

55,36,88,503 

ರಾಜಸ್ತ್ವ ಮತುು ಬಂಡವಾಳಗಳ ನಡುವ್ ಪುನವಿಾನಯೇಗ 
ಆದ್ೇಶಿಸಿರುವ ಕಾರಣ್ದ್ಧಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಿದ್. 

14 – ಕಂದಾಯ 

 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 
 

6,32,06,33,666 

`1,235.52 ಕ್ ೇಟಿ ಮತುದ್ ಭಾರತ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್್ 
ವಂತಿಗ್ಯನುನ 2016-17ನ್ೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ್ ಕ್ ನ್ಯ 

ದ್ಧನದ್ಂದ್ು ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿ 2016-17ರಲ್ಲಲಯ್ಕೇ ನರ್ಧಯ ಲಕ್ಕಕಕ್ 
ವಗಾಾವಣ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಿದ್. 

20 - ಲ್ ೇಕ್ ೇಪಯೇಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು   
 ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 

 

 

59,81,01,797 

ರ್ೇವು, ದ್ಧೇಪಸ್ತ್ುಂಭ ಮತುು ಹಡಗು ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸ್ತ್ಂಗರಹಿಸ್ತ್ಲಾದ್ 
ಸಿವೇಕೃತಿಯನುನ ರ್ೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನರ್ಧಗ್ ವಗಾಾಯಸ್ತ್ುವ 
ಕಾರಣ್ದ್ಧಂದ್ ಆಗಿದ್.  ವಗಾಾವಣಯ್ ಅವಕಾಶವು ಸ್ತ್ಂಗರಹಕಿಕಂತ 
ಕಡಿಮ ಇದ್ುದ, ರಾಜಯ ಸ್ತ್ಂಚಿತ ನರ್ಧಯ ಕಂ್ದ್ರ ರಸ್ು ನರ್ಧಗ ್
ಜಮಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ ಅನುದಾನವು ಮಾಚಿಾ ತಿಂಗಳ 
ಕ್ ನ್ಯ ದ್ಧನದ್ಂದ್ು ಸಾವಾಜನಕ ಲ್ಕಕದ್ಡಿಯ ಕೇ್ಂದ್ರ ರಸ್ು 
ನರ್ಧಯಂದ್ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ತ್ಹಾಯದ್ ಠ್ೇವಣಿ ಲಕ್ಕಕಕ್ 
ವಗಾಾವಣಯ್ಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಿದ್. 

29 – ಋಣ್ ಮೇಲ್ುಸ್ತ್ುುವಾರಿ   

 ಬಂಡವಾಳ - ಪರಭೃತ 
 

1,61,41,83,927 

ಇದ್ಕ್ಕ ಋಣ್ ವಿಮೇಚನಯ್ ಅವಕಾಶಗಳನುನ ನರ್ಧಯ 

ಅವಶಯಕರ್್ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ ್ ವ್ೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ತ್ದ್ 
ನರ್ಧ ವಿತರಣಗ್್ ಸ್ತ್ಹಕರಿಸ್ತ್ುವ ಏಜನ್್ಗಳನುನ ಅಂತಹ ಸಾಲ್ಗಳ 
ಫಲಾನುಭವಿ ಇಲಾಖ್್ಗಳನುನ ಸ್ತ್ಂಪಕಿಾಸ್ತ್ದ್ ಹಿಂದ್ಧನ ವಷಾಗಳ 
ವಾಸ್ತ್ುವದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ ್

2017-18 03 – ಆರ್ಥಾಕ 
ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 

 

11,99,37,383 

ಆರ್ಥಾಕ ಅಡಿಯಲ್ಲಲನ ಅರ್ಧಕ ವ್ಚಚವು ಭಾರತ ಸ್ತ್ಕಾಾರದ್ 
ಹಣ್ಕಾಸ್ತ್ು ಮಂರ್ಾರಲ್ಯದ್ ಸಿಪಿಓರವರಿಂದ್ ನವೃತು ಉಚಛ 
ನಾಯಯಾಲ್ಯದ್ ನಾಯಯಾರ್ಧೇಶರಿಗ್ ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ 
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ವ್ಷಾ ಅನುದಾನಗಳ ಸಂಖೆಯ/ವಿವ್ರ ಮೊತು ಷರಾ 
ಪಿಂಚಣಿಯ ಮರುಪ್ಾವತಿಗ ್ ಸ್ತ್ಂಬಂರ್ಧಸಿದ್ ಕ್ಷ್ೈಮ್ಗಳ 
ತಿೇರುವಳಿಯ ಕಾರಣ್ದ್ಧಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಿದ್. 

08 – ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು ಪರಿಸ್ತ್ರ    
ರಾಜಸ್ತ್ವ - ಪರಭೃತ 

 

80,98,05,156 

ಅರಣ್ಯ, ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತುು ಪರಿಸ್ತ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಅರ್ಧಕ ವ್ಚಚವು 
ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಲನ ದ್ ೇಷದ್ಧಂದಾಗಿತುು. ಲ್ಕಕಶಿೇರ್ಷಾಕ್ 2406 – 

ಅರಣ್ಯ ಮತುು ವನಯ ಜೇವನ-ಅರಣ್ಯ-ರ್ಮೇಸ್ತ್ಲ್ು ನರ್ಧಗಳು/ಠ್ೇವಣಿ 

ಖ್ಾರ್ಗ್ಳಿಗ್ ವಗಾಾವಣ್ – ಕನಾಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನರ್ಧಗ ್
ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕದ್ ವಗಾಾವಣ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ `85 

ಕ್ ೇಟಿಯ ಅವಕಾಶವನುನ ಪರಭೃತ ವಗಾದ್ಡಿ ಮಾಡದ್ ತಪ್ಾಗಿಿ 
ಪುರಸ್ತ್ೃತ ವಗಾದ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ್ ಆಗಿತುು.  ಆದ್ರ್, ವ್ಚಚವನುನ 
ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಭೃತ ವಗಾದ್ಡಿ ಲ್ಕಕ ಮಾಡಲಾಗಿತುು.  

24  – ಇಂಧನ  
ಬಂಡವಾಳ - ಪುರಸ್ತ್ೃತ 

 

12,94,95,000 

ಇಂಧನ ಅಡಿಯಲ್ಲಲನ ಅರ್ಧಕ ವ್ಚಚವು 2017-18ರ 
ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಲ ಯಾವುದ್ೇ ಅವಕಾಶವನುನ ಒದ್ಗಿಸಿರದ್ಧದ್ದರ  
ಸ್ತ್ಹ ದ್ಧನಾಂಕ 31.03.2018ರ ಸ್ತ್ಕಾಾರಿ ಆದ್ೇಶದ್ 
ವಗಿೇಾಕರಣ್ದ್ಲ್ಲಲ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ದಂರ್್ `12.95 ಕ್ ೇಟಿಯ ಇಎಪಿ 
ಸಾಲ್ದ್ ಹ್ ಂದಾಣಿಕ್ಯಂದಾಗಿದ್ಧದತು 

29 – ಋಣ್ ಮೇಲ್ುಸ್ತ್ುುವಾರಿ   

ಬಂಡವಾಳ-ಪರಭೃತ  
  

 

93,51,25,086 

ಋಣ್ ಸ್ೇವಗ್ಳು ಅಡಿಯ ಹ್ಚಚಳವು ಬಾಯಕ್-ಟು-ಬಾಯಕ್್ ಆಧಾರದ್ 
ಮೇಲ್ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾದ್ ಇಎಪಿ ಸಾಲ್ಗಳ ಅಸ್ತ್ಲ್ು ಮತುು ಬಡಿಡಯ 

ಮರುಪ್ಾವತಿಗ್ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಲ ಅವಕಾಶ 
ಒದ್ಗಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಿದ್.  ಈ ಮರುಪ್ಾವತಿಯು 
ಮದ್ಲ್ಲಗ್ ನವದ್ಹಲ್ಲಯ ವಿತು ಮಂರ್ಾರಲ್ಯದ್ ಕಂಟ್್ ರೇಲ್ರ್ 
ಆಫ್್ ಎಯ್ೆ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತುು ಆಡಿಟ್ಸ್ ಅವರಿಂದ್ ಮಾಡಲ್ಿಟಿೆದ್ುದ 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ ರಿಜರ಼್್ಾ ಬಾಯಂಕಿನ ಕಿಲಯರ್ನ್್ 
ಮಮೇಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರಾಜಯ ಸ್ತ್ಕಾಾರಕ್ಕ ವಗಾಾವಣ್ಯಾಗಿ, 
ಮಹಾಲೇ್ಖ್ಾಪ್ಾಲ್ (ಲ್ಕಕ ಮತುು ಹಕುಕದಾರಿ) ಅವರಿಂದ್ ಲ್ಕಕ 
ಮಾಡಲಾಗುತುದ್. 

ಒಟ್ುಿ 24,09,52,95,328  

ಆಕರ: ಧನವಿನಯೇಗ ಲಕ್ಕಗಳು 
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ಅನುಬಂಧ 3.15 

ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತುಗಳಿರ್ೆ ನದ್ರಾಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸದ ಅನುದಾನಗಳ ವಿವ್ರಗಳು 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್ 3.7.3.1; ಪುಟ: 98) 

                                (` ಕ  ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಆಕರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲೇ್ಖ್ಾಪ್ಾಲ್ರ (ಲ ್ಮತುು ಹ) ಕಛ್ೇರಿ 
 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆಯ 

ಅನುದಾನ ಸಂಖೆಯ/ಇಲಾಖೆ ನದ್ರಾಷ ಿಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸದ 
ಉಳಿತಾಯ ಮೊತು 

1 ್1್-್ಕೃರ್ಷ್ಮತುು್ರ್್ ೇಟಗಾರಿಕ್ 186.04 

2 2್-್ಪಶುಸ್ತ್ಂಗ್ ೇಪನ್್ಮತುು್ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕ್್್ 640.65 

3 3್-್ಆರ್ಥಾಕ 157.85 

4 4 –್ಸಿಬಬಂದ್ಧ್ಮತುು್ಆಡಳಿತ್ಸ್ತ್ುಧಾರಣಾ್ಇಲಾಖ್್್್್್್ 104.33 

5 5 –್ಒಳಾಡಳಿತ್ಮತುು್ಸಾರಿಗ್್್ 319.39 

6 6್-್ಮ ಲ್ಭ ತ್ಸೌಕಯಾ್ಆಭಿವೃದ್ಧಿ 214.72 

7 7್-್ಗಾರರ್ಮೇಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ್ಮತುು್ಪಂಚಾಯತ್್್ರಾಜ್್್ 1,280.58 

8 8 - ಅರಣ್ಯ,್ಜೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ್ಮತುು್ಪರಿಸ್ತ್ರ್ 242.81 

9 9್-್ಸ್ತ್ಹಕಾರ 44.20 

10 10 –್ಸ್ತ್ಮಾಜ್ಕಲಾಯಣ್್ 2,122.70 

11 11್-್ಮಹಿಳಾ್ಮತುು್ಮಕಕಳ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ್ 180.32 

12 12 –್ವಾರ್ಾಾ,್ಪರವಾಸ್ ೇದ್ಯಮ್ಮತುು್ಯುವಜನ್ಸ್ೇವ್್್್ 178.65 

13 13್-್ಆಹಾರ್ಮತುು್ನಾಗರಿಕ್ಸೌಲ್ಭಯ್ 2.91 

14 14್-್ಕಂದಾಯ್ 594.75 

15 16್-್ವಸ್ತ್ತಿ 89.74 

16 17್-್ಶಿಕ್ಷಣ್್ 3,394.53 

17 18 –್ವಾಣಿಜಯ್ಮತುು್ಕ್ೈಗಾರಿಕ್  210.67 

18 19್-್ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ್ 2,986.03 

೧9 20 –್ಲ್ ೇಕ್ ೇಪಯೇಗಿ 551.96 

20 21 –್ಜಲ್ ಸ್ತ್ಂಪನ ಮಲ್್ 2,688.84 

21 22 –್ಆರ್ ೇಗಯ್ಮತುು್ಕುಟುಂಬ್ಕಲಾಯಣ್್್್ 548.83 

22 23 –್ಕಾರ್ಮಾಕ್ಮತುು್ಕೌಶಲ್ಯ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ್್್ 223.87 

23 24್-್ಇಂಧನ 7.59 

24 25 –್ಕನನಡ್ಮತುು್ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ೃತಿ್್ 20.25 

25 26 – ಯೇಜನ್,್ಸಾಂಖ್ಯಯಕ,್ವಿಜ್ಞಾನ್ಮತುು್ತಂತರಜ್ಞಾನ್್್ 422.40 

26 27 –್ಕಾನ ನು್ 185.35 

27 28್-್ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ದ್ಧೇಯ್ವಯವಹಾರಗಳು್ಮತುು್ಶಾಸ್ತ್ನ್ರಚನ್್್್ 29.58 

28 29 –್ಋಣ್್ಮೇಲ್ುಸ್ತ್ುುವಾರಿ 0.08 

ಒಟ್ು ಿ 17,629.62 
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ಅನುಬೊಂಧ 4.1 
ಪರಧಾನ ಶೋರ್ಷಿಕ್ಾವಾರು ಇಲಾಖಾವಾರು ಮತ್ುು ವ್ರ್ಾಿವಾರು ಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಬಳಕ್ಕ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ವಿವ್ರಗಳು 

(ಉಲಕಲೋಖ: ಕ್ೊಂಡಿಕ್ಕ 4.2; ಪುಟ: 114) 
 (` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖಕಯ 

ಲಕಕ್ೆ 
ಶೋರ್ಷಿಕ್ಕ 

ಇಲಾಖಕ ಅನುದಾನ 
ವಿತ್ರಿಸಿದ 
ವ್ರ್ಿ 

ಪರಕ್ರಣಗಳ 
ಸೊಂಖಕಯ 

ಮೊತ್ು 

1 2204 ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಯತವಜನ ಸೆೀವೆಗಳು 
 

2018-19 05 5.01 

2019-20 09 7.36 

ಒಟ್ತು 14 12.37 

2 2210  ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಮತ್ತು ಜನಾರೆ ೀಗಯ 2015-16 02 1.85 

2016-17 02 0.59 

2018-19 11 21.51 

2019-20 03 0.55 

ಒಟ್ತು 18 24.50 

3 2220 ವಾರ್ಾಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ 2007-08 01 0.24 

2010-11 01 0.11 

ಒಟ್ತು 02 0.35 

4 2245 ನೆೈಸರ್ಗಾಕ ವಿಕೆ ೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ 2002-03 03 1.41 

ಒಟ್ತು 03 1.41 

ಒಟುು                            37 38.63 

ಆಕ್ರ: ಪರಧಾನ ಮಹಾಲಕೋಖಾಪಾಲರ (ಲಕ ಮತ್ುು ಹ) ಕ್ಛಕೋರಿ 
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ಅನುಬೊಂಧ 4.೨ 
ನಿರ್ಷೆಿಯ ವಕೈಯಕಿುಕ್ ಠಕೋವ್ಣಿ ಲಕಕ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಉಳಿದಿರುವ್ ಶಲುೆಗಳು 

(ಉಲಕಲೋಖ: ಕ್ೊಂಡಿಕ್ಕ 4.4.೨; ಪುಟ: 118) 
(ಮೊತ್ು `ಗಳಲ್ಲಲ) 

ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖಕಯ 

 

ವಕೈಯಕಿುಕ್ ಠಕೋವ್ಣಿ ಲಕಕ್ೆಗಳ ಆಭಿದಾನ 
ಮಹಾಲಕೋಖಾಪಾಲರ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಲದದೊಂತಕ 
ಶಲುೆ  

 

ರ್ರಾ 

ಜ್ಮೆ ಶಲುೆ 
1 ನಗದ್ತ ಆದೆೀಶ ಠೆೀವಣಿಗಳು 10,228.81 2000 ಕ್ಕಂತ್ ಹಂದಿನದ್ತ 
2 ಸಕಕರೆ ಮೀಲತಕರ 7,14,048.55 1993-94ಕ್ಕಂತ್ ಹಂದಿನದ್ತ 
3 ಹಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಮತ್ತು ಅಲಪ ಸಂಖ್ಾಯತ್ರ 

ವಿದಾಯರ್ಥಾವೆೀತ್ನ ಲಕೆಕ 
22,99,172.30 ಮಾಹತಿ ಲಭ್ಯವಿಲಲ 

4 ವಿಶೆೀಷ ಉಪಾಯತಕುರ ವೆೈಯಕ್ುಕ ಠೆೀವಣಿ ಲಕೆಕಗಳು 49,41,10,228.90 1994-95ರಿಂದ್ ಮತಂದಿನದ್ತ 
5 ಜಿಲಾಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆೈಯಕ್ುಕ ಠೆೀವಣಿ ಲೆಕಕಗಳು, 

ಧಾರವಾಡ 
5,95,047.31  

ಮಾಹತಿ ಲಭ್ಯವಿಲಲ 
6 ಖ್ಾಯಂ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿ ವೆೈಯಕ್ುಕ ಠೆೀವಣಿ 

ಲೆಕಕಗಳು 
28,31,395.86 

7 ರಾಮಕತಮಾರ ಜಲಾಲ ಸಾಾರಕ ನಿಧಿ 195.00 1994-95 ರಿಂದ್ ಮತಂದಿನದ್ತ 
8 ಭ್  ಸಾಾಧಿೀನ ವೆೈಯಕ್ುಕ ಠೆೀವಣಿ ಲೆಕಕಗಳು 16,82,557.60 ಮಾಹತಿ ಲಭ್ಯವಿಲಲ 
 

9 

ಪ್ಡಿತ್ರ ಅಮಗಡಿ ಡಿಪೆ ೀ ವೆೈಯಕ್ುಕ ಠೆೀವಣಿ 
ಲೆಕಕಗಳು 

49,936.00 1994-95ರಿಂದ್ ಮತಂದಿನದ್ತ 

10 ಬಾರ್ಗಲಕೆ ೀಟೆ ನಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ವೆೈಯಕ್ುಕ 
ಠೆೀವಣಿ ಲಕೆಕಗಳು 

49,41,519.93  

 

 

ಮಾಹತಿ ಲಭ್ಯವಿಲಲ 

11 ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನ ೆೀಂದ್ಣಾದಿಕಾರಿ, 
ಶಿವಮೊಗಗ 

10,000.00 

12 ಅಧಿೀಕ್ಷಕರತ, ಕೆೀಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಕಲಬತರ್ಗಾರವರ 
ವೆೈಯಕ್ುಕ ಠೆೀವಣಿ ಲೆಕಕಗಳು 

52,684.00 

13 ಅಧಿೀಕ್ಷಕರತ, ಕೆೀಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಶಿವಮೊಗ್ಗರವರ 
ವೆೈಯಕ್ುಕ ಠೆೀವಣಿ ಲೆಕಕಗಳು 

34,507.00 

14 ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ನರ್ೀೇಶಕರು 
 

13,057.00 2018-19 ರಿಂದ್ ಮತಂದಿನದ್ತ 

ಒಟ್ತು 50,73,44,578.26  

ಖರ್ತಾ ಶಿಲತಕ 
1. ಹರಿಜನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಲಾಯಣ ನಿಧಿ 5,18,350.71 ªÀiÁ»w ® s̈Àå«®è 

2. ಪಾರಂಶತಪಾಲರತ, ಮಹಾರಾಜ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲೆೀಜತ 9,052.00 2008-09 ರಿಂದ್ ಮತಂದಿನದ್ತ 
3. ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಬರ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿ 82,45,390.20 2000 ಕ್ಕಂತ್ ಹಂದಿನದ್ತ 
4. ಪ್ತರಸಭೆಯ ಆಯತಕುರ ಖ್ಾರ್ೆ, ತ್ತಮಕ ರತ 23,72,940.16  



೩೧ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೧ಕ್ಕೆ ಕ್ಕೊನಕಗಕೊೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕ್ಾಸಿನ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧನಾ ವ್ರದಿ 
 

192 

 

ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖಕಯ 

 

ವಕೈಯಕಿುಕ್ ಠಕೋವ್ಣಿ ಲಕಕ್ೆಗಳ ಆಭಿದಾನ 
ಮಹಾಲಕೋಖಾಪಾಲರ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಲದದೊಂತಕ 
ಶಲುೆ  

 

ರ್ರಾ 

5 ವಾಣಿಜಯ ಸಂಸೆೆಗಳಡಿ ಖ್ಾಸರ್ಗ ಎಸೆುೀಟ್ ಗಳ ಠೆೀವಣಿ 75.00  

2000 ಕ್ಕಂತ್ ಹಂದಿನದ್ತ 
 

6 ಜಂಟಿ ಕಾಮಿಾಕ ಆಯತಕುರ ವೆೈಯಕ್ುಕ ಠೆೀವಣಿ 
ಲೆಕಕಗಳು 

26,059.44 

7 ಕೆೀಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ್ ಸ ಪ್ರಿಂಟಂೆಡೆಂಟ್  ರವರ 
ಖ್ಾರ್ೆ, ಬಳೆಗಾವಿ 

2,08,757.00 2018-19 ರಿಂದ್ ಮತಂದಿನದ್ತ 

8 ವಿಶೆೀಷ ಭ್ ಸಾಾಧಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಖ್ಾರ್ೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ, ಹಾಸನ ರೆೈಲೆಾೀ ಯೀಜನ ೆ

88,41,300.00 2018-19 ರಿಂದ್ ಮತಂದಿನದ್ತ 

ಒಟ್ತು 2,02,21,924.51   

ಶೂನಯ ಅಂತಿಮ ಶಿಲತಕ 
1. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನ ೆೀಂದ್ಣಾದಿಕಾರಿ, 

ವಿಜಯಪ್ತರ 
0.00 2000 ಕ್ಕಂತ್ ಹಂದಿನದ್ತ 

2. ಅಧಿೀಕ್ಷಕರತ, ಕೆೀಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹರವರ ಖ್ಾರ್ೆ, ಬಳ್ಾಾರಿ   0.00 2018-19 ರಿಂದ್ ಮತಂದಿನದ್ತ 
ಆಕ್ರ: ಡಿಡಿಆರ  ಲಕಡಜರ  
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ಅನುಬೊಂಧ 4.3 
ಸ್ಾಾಯತ್ು ಸೊಂಸ್ಕೆಗಳ ಲಕಕ್ೆಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಲಕ್ಕ ಮತ್ುು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮೊಂಡಲದಲ್ಲಲ ಸ್ಾಾಯತ್ು ಸೊಂಸ್ಕೆಗಳ ಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧನಾ 

ವ್ರದಿಗಳ ಮೊಂಡನಕಯ ಸಿೆತಿ 
(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಂಡಿಕೆ 4.9; ಪ್ತಟ್: 124) 

 

ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖಕಯ 

 

ಸೊಂಸ್ಕೆ 
ಯಾವ್ 
ವ್ಗಿದ 
ಕ್ಕಳಗಕ 
ಆಗಿದಕ 

ವ್ಹಿಸಿದ ಅವ್ಧಿ ಲಕಕ್ೆ 
ಪತ್ರಗಳನುು 
ಯಾವ್ 

ವ್ರ್ಿದವ್ರಕಗಕ 
ಒದಗಿಸಿದಕ 

ಯಾವ್ 
ವ್ರ್ಿದವ್ರಕಗಕ 
ಪರತಕಯೋಕ್ 

ಪರಿಶಕ ೋಧನಾ 
ವ್ರದಿಯನುು 
ನಿೋಡಲಾಗಿದಕ 

ವಿಧಾನ ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಲ 
ಪರತಕಯೋಕ್ 

ಪರಿಶಕ ೋಧನಾ 
ವ್ರದಿಯ ಮೊಂಡನಕ 

1 ಕನಾಾಟ್ಕ ನಗರ ನಿೀರತ 
ಸರಬರಾಜತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ರಂಡಿ 
ಮಂಡಳಿ, ಬಂೆಗಳೂರತ 

19 (3) 2015-16 ರಿಂದ್ 
2019-20 

2019-20 2018-19 2017-18 ಮತ್ತು 
2018-19 

ದಿ. 21-09-2020 
2 ಕನಾಾಟ್ಕ ಕೆ ಳಗೆೀರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಮಂಡಳಿ, ಬಂೆಗಳೂರತ 
19 (3) 2017-18 ರಿಂದ್ 

2021-22 

2019-20 2018-19 2018-19 

ದಿ.21-09-2020 
3 ಬೆಂಗಳೂರತ ನಿೀರತ ಸರಬರಾಜತ 

ಮತ್ತು ಒಳರ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ 

19 (3) 2017-18 ರಿಂದ್ 
2021-22 

2018-19 2018-19 2018-19 

ದಿ.18-02-2020 

4 ಕನಾಾಟ್ಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ 

19 (3) 2016-17 ರಿಂದ್ 
2020-21 

2018-19 2017-18 2017-18 

ದಿ.14-09-೨021 
5 ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾರಧಿಕಾರ, 

ಬೆಂಗಳೂರತ 
19 (3) 2015-16 ರಿಂದ್ 

2019-20 

2019-20 2018-19 2017-18 

ದಿ. 07-12-2020 
2018-19  

ದಿ.14-09-2020 
 

6 ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಕಾನ ನತ 
ಸೆೀವಗೆಳ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಬಂೆಗಳೂರತ 

19 (2) ಅಧಿನಿಯಮದ್ 
ಪ್ರಕಾರ 

2019-20 2018-19 2017-18 ರಿಂದ್ 
2018-19 

ದಿ.21-09-2020 
7 ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಮಾನವ 

ಹಕತಕಗಳ ಆಯೀಗ, ಬಂೆಗಳೂರತ. 
19 (2) ಅಧಿನಿಯಮದ್ 

ಪ್ರಕಾರ 
2019-20 2019-20 2018-19 

ದಿ. 09-03-2021 
8 ಕನಾಾಟ್ಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 

ಪ್ರದೆೀಶಾಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ 
ಬೆಂಗಳೂರತ. 

19 (3) 2019-20 ರಿಂದ್ 
2023-24 

2019-20 2018-19 2017-18 

ದಿ.18-02-2020 
 

9 ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಖ್ಾದಿ ಮತ್ತು 
ಗಾರಮೊೀದೆ ಯೀಗ ಮಂಡಳಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ. 

19 (3) 2017-18 ರಿಂದ್ 
2021-22 

2019-20 2019-20 2018-19 

ದಿ.28-01-2021 

10 ಕನಾಾಟ್ಕ ಜಿೀವ ವೆೈವಿಧಯ 
ಮಂಡಳಿ, ಬಂೆಗಳೂರತ 

20(1) ೨೦೦೨ ರಿಂದ್ 
ಮತಂದಿನದ್ತ 

2019-20  2019-20 2017-18  

ದಿ.18-02-2020 
 



೩೧ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೧ಕ್ಕೆ ಕ್ಕೊನಕಗಕೊೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕ್ಾಸಿನ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಲಕಕ್ೆಪರಿಶಕ ೋಧನಾ ವ್ರದಿ 
 

194 

 

ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖಕಯ 

 

ಸೊಂಸ್ಕೆ 
ಯಾವ್ 
ವ್ಗಿದ 
ಕ್ಕಳಗಕ 
ಆಗಿದಕ 

ವ್ಹಿಸಿದ ಅವ್ಧಿ ಲಕಕ್ೆ 
ಪತ್ರಗಳನುು 
ಯಾವ್ 

ವ್ರ್ಿದವ್ರಕಗಕ 
ಒದಗಿಸಿದಕ 

ಯಾವ್ 
ವ್ರ್ಿದವ್ರಕಗಕ 
ಪರತಕಯೋಕ್ 

ಪರಿಶಕ ೋಧನಾ 
ವ್ರದಿಯನುು 
ನಿೋಡಲಾಗಿದಕ 

ವಿಧಾನ ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಲ 
ಪರತಕಯೋಕ್ 

ಪರಿಶಕ ೋಧನಾ 
ವ್ರದಿಯ ಮೊಂಡನಕ 

11 ಕನಾಾಟ್ಕ ಕಟ್ುಡ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ 
ನಿಮಾಾಣ ಕಾಮಿಾಕರ ಕಲಾಯಣ 
ಮಂಡಳಿ, ಬಂೆಗಳೂರತ 

19(2) ಅಧಿನಿಯಮದ್ 
ಪ್ರಕಾರ 

2019-20 2015-16 ಮಂಡನಯೆಾರ್ಗಲಲ 

12 ಕನಾಾಟ್ಕ ಪ್ಠ್ಯ ಪ್ತಸುಕಗಳ ಸಂಘ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ 

19(3) ೨೦೨೦- ೨೧ 
ರವರೆಗ ೆ

2006-07 2006-07 ಯಾವುದ್  ಇಲಲ 

13  ಕನಾಾಟ್ಕ ರಿಯಲ  ಎಸೆುೀಟ್  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾರಧಿಕಾರ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ 

19 (2) ಅಧಿನಿಯಮದ್ 
ಪ್ರಕಾರ 

 ಮೊದ್ಲನೆಯ ಲಕೆಕಗಳು (೨೦೧೭-೧೮) ಸಲ್ಲಲಸಿರತವುದಿಲಲ 
 

ಆಕರ: ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೀೆಖ್ಾಪಾಲರ (ಲಕೆಕ ಪ್ರಿಶೊೀಧನೆ-I) ಮತ್ತು ಮಹಾಲೀೆಖ್ಾಪಾಲರ (ಲಕೆಕ ಪ್ರಿಶೊೀಧನೆ-II) ಕಛೆೀರಿಗಳು 
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ಅನತಬಂಧ4.4 
ಬಾಕಿ ಇರುವ್ ಇಲಾಖಾ ನಿವ್ಿಹಣಕಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ುು ಅರಕವಾಣಿಜ್ಯ ಉದಿದಮೆಗಳ ಪರಪತ್ರಲಕಕ್ೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳು 

(ಉಲಕಲೋಖ: ಕ್ೊಂಡಿಕ್ಕ 4.1೦; ಪ್ತಟ್: 125) 
                          (` ಕ್ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಲ) 

ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖಕಯ 

 

ಉದಿದಮೆಗಳು 
ಲಕಕ್ೆಗಳು 

ಪೊಣಿಗಕೊೊಂಡಿರುವ್ 
ವ್ರ್ಿ 

ಪೊಣಿಗಕೊಳಿಸಿದ 
ಕ್ಕೊನಕಯ ಲಕಕ್ೆಗಳ 
ಪರಕ್ಾರ ಹೊಡಿಕ್ಕ 

 

ರ್ರಾ 

1 ಚಾಮರಾಜೆೀಂದ್ರ ರ್ಾಂತಿರಕ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ, ಮೈಸ ರತ 

1984-85 - ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲಕೆಕಗಳು ೧೯೮೫-೮೬ ರಿಂದ್ ಬಾಕ್ ಇದೆ. 

2 ಸಕಾಾರಿ ಸಾಮಿಲತಲ, ಜೆ ೀಯಡ 1968-69 - ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲೆಕಕಗಳು 1969-70 ರಿಂದ್ ಬಾಕ್ ಇದ ೆ
ಉದಿಿಮಯನತು 27.04.1971 ರಂದ್ತ 
ಮತರ್ಚಲಾರ್ಗದೆ. 

3 ದ್ಸರಾ ವಸತು ಪ್ರದ್ಶಾನ 
ಸಮಿತಿ, ಮೈಸ ರತ 

1980-81 - 1981-82 ರಿಂದ್ 1995-96 ರವರೆಗೆ  ಪ್ರಪ್ತ್ರ 
ಲೆಕಕಗಳು ಬಾಕ್ ಇದ ೆ
 

4 ಬೆಂಗಳೂರತ ಡೆೈರಿ, ಬಂೆಗಳೂರತ 1973-74 - ಉದಿಿಮಯತ ಕನಾಾಟ್ಕ ಹಾಲತ ಉರ್ಾಪದ್ಕರ 
ಸಹಕಾರ ಒಕ ಕಟ್ ನಿಯಮಿತ್ಕೆಕ ನವೆಂಬರ  
೧೯೮೪ರಿಂದ್ ವಗಾಾವಣೆ ಆರ್ಗದೆ. 

5 ಸಕಾಾರಿ ಹಾಲತ ಸರಬರಾಜತ 
ಯೀಜನೆ, ಹತಬಬಳಿಾ-ಧಾರವಾಡ 

1980-81 - 1981-82 ರಿಂದ್ 1984-೮೫ ರವರೆಗೆ ಪ್ರಪ್ತ್ರ 
ಲೆಕಕಗಳು ಬಾಕ್ ಇದೆ. ಕೆಡಿಡಿಸಿಗ ೆ ವಗಾಾವಣ ೆ
ಆರ್ಗದೆ. 

6 ಸಕಾಾರಿ ಹಾಲತ ಸರಬರಾಜತ 
ಯೀಜನೆ, ಮೈಸ ರತ 

1968-69  - ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲಕೆಕಗಳು 1969-70 ರಿಂದ್ 30.11.1975 
ರವರೆಗೆ ಬಾಕ್ ಇದೆ 01.12.1975 ರಿಂದ್ ಕೆಡಿಡಿಸಿಗ ೆ
ವಗಾಾವಣೆ ಆರ್ಗದೆ. 

7 ಸಕಾಾರಿ ಹಾಲತ ಸರಬರಾಜತ 
ಯೀಜನೆ, ಬೆಳಗಾವಿ 

1974-75 - ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲಕೆಕಗಳು 1977-78 ರಿಂದ್ 1984-
85ರವರಗೆೆ ಬಾಕ್ ಇದೆ. 01.12.1975 ರಿಂದ್ 
ಕೆಡಿಡಿಸಿಗೆ ವಗಾಾವಣೆ ಆರ್ಗದೆ 

8 ಸಕಾಾರಿ ಹಾಲತ ಸರಬರಾಜತ 
ಯೀಜನೆ, ಕಲಬತರ್ಗಾ 

1982-83 - ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲೆಕಕಗಳು 1983-84 ರಿಂದ್ 1984-85 
(31.01.1985 ರವರೆಗ)ೆ ಬಾಕ್ ಇದೆ. ಕೆಡಿಡಿಸಿಗೆ 
ವಗಾಾವಣೆ ಆರ್ಗದ ೆ

9 ಸಕಾಾರಿ ಹಾಲತ ಸರಬರಾಜತ 
ಯೀಜನೆ, ಭ್ದಾರವತಿ 

1980-81  - ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲೆಕಕಗಳು 1983-84 ರಿಂದ್ 1984-85 
(14.02.1985 ರವರಗೆೆ) ಬಾಕ್ ಇದೆ. ಕೆಡಿಡಿಸಿಗೆ 
ವಗಾಾವಣೆ ಆರ್ಗದ ೆ
 

 

 

10 ಸಕಾಾರಿ ಹಾಲತ ಸರಬರಾಜತ 
ಯೀಜನೆ, ಮಂಗಳೂರತ 

1982-83 - 

11 ಸಕಾಾರಿ ಹಾಲತ ಸರಬರಾಜತ 
ಯೀಜನೆ, ಕ ಡಿಗ ೆ

1972-73 - ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲೆಕಕಗಳು 1973-74 ಮತ್ತು 1974-75 
(30.11.1975 ರವರಗೆೆ) ಬಾಕ್ ಇದೆ. ಉದಿಿಮ 
ಕೆಡಿಡಿಸಿಗೆ ವಗಾಾವಣೆ ಆರ್ಗದೆ. 

12 ಲಸಿಕೆ ಸಂಸೆೆ, ಬೆಳಗಾವಿ 1992-93 - 1993-94 ರಿಂದ್ ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲಕೆಕ ಬಾಕ್ ಇದೆ. 
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ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖಕಯ 

 

ಉದಿದಮೆಗಳು 
ಲಕಕ್ೆಗಳು 

ಪೊಣಿಗಕೊೊಂಡಿರುವ್ 
ವ್ರ್ಿ 

ಪೊಣಿಗಕೊಳಿಸಿದ 
ಕ್ಕೊನಕಯ ಲಕಕ್ೆಗಳ 
ಪರಕ್ಾರ ಹೊಡಿಕ್ಕ 

 

ರ್ರಾ 

13 ಸಕಾಾರಿ ರೆೀಷ್ೆಾ ಫಿಲೆೀರ್ರತ, 
ಕೆ ಳೆ್ಾೀಗಾಲ 

2015-16 1.69  

 

 

 

ಮಾಹತಿ ಲಭ್ಯವಿಲಲ 

14 ಸಕಾಾರಿ ರೆೀಷ್ೆಾ ಫಿಲೆೀರ್ರತ, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 

2015-16 1.68 

15 ಸಕಾಾರಿ ರೆೀಷ್ೆಾ ಫಿಲೆೀರ್ರತ,, 
ಸಂರ್ೆಮಾರಳಿಾ 

2016-17 1.24 

16 ಸಕಾಾರಿ ರೆೀಷ್ೆಾ ಫಿಲೆೀರ್ರತ, 
ಮಾಂಬಳಿಾ 

2015-16 2.38 

17 ಸಕಾಾರಿ ರೆೀಷ್ೆಾ ಮತ್ತು ನೆೀಯ್ಗಗ 
ಕಾಖ್ಾಾನೆ, ಮತಡಿಗತಂಡಂ 

2015-16 1.81 

18 ಸಕಾಾರಿ ಕೆೀಂದ್ರ ಕಾಯಾಾಗಾರ, 
ಮಡಿಕೆೀರಿ 

2008-09 0.07 2009-10 ರಿಂದ್ ಪ್ರಪ್ತ್ರ ಲಕೆಕಗಳು ಬಾಕ್ ಇದೆ. 

19 ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರ ವಿಮಾ 
ಇಲಾಖ್,ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ 

- ಬಂಡವಾಳ ಲಕೆಕವಿಲಲ ಮಾಹತಿ ಲಭ್ಯವಿಲಲ  

                         ಆಕರ: ಹಣಕಾಸತ ಲಕೆಕಗಳು 
 

  



ಅನತಬಂಧಗಳು 
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ಅನುಬೊಂಧ 4.5 
ಸಕ್ಾಿರದಿೊಂದ ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಪಡಕದ ಸೊಂಸ್ಕೆಗಳಿೊಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಾರದಿರುವ್ುದು 

(ಉಲಕಲೋಖ: ಕ್ೊಂಡಿಕ್ಕ 4.11; ಪುಟ: 126) 
 

ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖಕಯ 

ಇಲಾಖಕ ಸೊಂಸ್ಕೆಗಳ 
ಸೊಂಖಕಯ 

ಮಾಹಿತಿ ಬಾರದ ವ್ರ್ಿಗಳು 

1 ಶಿಕ್ಷಣ 999 2015-16 ರಿಂದ್ 2019-20 

2 ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 25 2013-14 ರಿಂದ್ 2020-21 

3 ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟ್ತಂಬ ಕಲಾಯಣ 2 2016-17 ರಿಂದ್ 2020-21 

4 ಮಾಹತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 5 2014-15 ರಿಂದ್ 2020-21 

5 ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ  1 2016-17 ರಿಂದ್ 2019-21 

6 ಕಾನ ನತ ಮತ್ತು ನಾಯಯ 3 2014-15 ರಿಂದ್ 2019-21 

7 ಯತವಜನ ಸೆೀವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖ್ೆ 2 2015-16 ರಿಂದ್ 2019-20 

8 ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ 4 2003-04 ಮತ್ತು 2014-15 ರಿಂದ್ 2020-21 

9 ಮಹಳ್ಾ ಮತ್ತು ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ 2 2016-17 ರಿಂದ್ 2020-21 

10 ಅಲಪಸಂಖ್ಾಯತ್ರ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ ೆ 2 2013-14 ರಿಂದ್ 2020-21 

11 ಹಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಇಲಾಖ್ೆ 1 2016-17 ರಿಂದ್ 2020-21 

12 ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸತಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ್ ೆ 1 2020-21 

13 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ ೆ 1 2016-17 ರಿಂದ್ 2020-21 

14 ವಾರ್ಾಾ ಮತ್ತು ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪ್ಕಾಗಳ ಇಲಾಖ್ೆ 2 2016-17 ರಿಂದ್ 2020-21 

15 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರ್ೆ ೀಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ೆ 7 2011-12 ರಿಂದ್ 2020-21 

16 ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪ್ಂಚಾಯತಿ ರಾಜ  ಇಲಾಖ್ ೆ 3 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 

17 ಪ್ಶತಸಂಗೆ ೀಪ್ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ಶತವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಸೆೀವೆಗಳು 3 2016-17 ರಿಂದ್ 2020-21 

18 ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖ್ ೆ 1 2015-16 ರಿಂದ್ 2020-21 

19 ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದಿಿ 1 2018-19 ರಿಂದ್ 2020-21 

20 ಜಲಸಂಪ್ನ ಾಲ ಇಲಾಖ್ ೆ 7 1999-2000 ಮತ್ತು  

2013-14 ರಿಂದ್ 2020-21 
21 ಹಂದ್  ದೆೀವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾಮಿಾಕ ದ್ತಿು ಸಂಸೆೆಗಳು 2 2012-13 ರಿಂದ್ 2020-21 

22 ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು 8 2003-04 ರಿಂದ್ 2020-21 

  ಆಕರ: ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೀೆಖ್ಾಪಾಲರ (ಲಕೆಕ ಪ್ರಿಶೊೀಧನೆ-I) ಕಛೆೀರಿ 
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ಅನುಬೊಂಧ 4.೬ 
ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ದುಬಿಳಕ್ಕ ಇತಾಯದಿ ಪರಕ್ರಣಗಳ ಇಲಾಖಾವಾರು/ಅವ್ಧಿವಾರು ವಿವ್ರಗಳು 

(ಉಲೆಲೀಖ: ಕಂಡಿಕೆ 4.೧೩; ಪ್ತಟ್: 126) 
                          (` ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ) 

ಇಲಾಖಕಗಳು < 5 ವ್ರ್ಿಗಳು <15 ವ್ರ್ಿಗಳು <20  
ವ್ರ್ಿಗಳು 

<25 

ವ್ರ್ಿಗಳು 
>25 

ವ್ರ್ಿಗಳು 
ಒಟುು 

ಸಂಖ್ೆಯ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಯ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಯ ಮೊತ್ು  ಸಂಖ್ೆಯ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಯ ಮೊತ್ು ಸಂಖ್ೆಯ 
ಪ್ಶತಸಂಗೆ ೀಪ್ನೆ ಮತ್ತು 
ಪ್ಶತವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ 
ಸೆೀವಗೆಳು 

04 643.70 - - - - - - - - 04 643.70 

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿೀಕ 
ಸರಬರಾಜತ 

01 525.00 - - - - - - - - 01 525.00 

ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ - - - - - - - - 02 1.91 02 1.91 

ರ್ಾಂತಿರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ ೆ 01 0.28 - - - - - - - - 01 0.28 

ಅರಣಯ  - - - - - - - - 02 0.74 02 0.74 

ಒಳ್ಾಡಳಿತ್  01 4.68 04 162.46 - - - - 03 88.95 08 256.09 

ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟ್ತಂಬ ಕಲಾಯಣ 

- - - - - - - - 10 1.6 10 1.6 

ಕಾಮಿಾಕ - - - - - - - - 01 0.89 01 0.89 

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ - - - - 01 9.48 - - - - 01 9.48 

ಲೆ ೀಕೆ ೀಪ್ಯೀರ್ಗ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

- - 02 1,180.18 - - - - - - 02 1,180.18 

ನಾಯಯಾಂಗ - - 01 20.00 - - - - - - 01 20.00 

ಒಟ್ತು 07 1,173.66 07 1,362.64 01 9.48 - - 18 94.09 33 2,639.87 

 

ಆಕರ: ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೀೆಖ್ಾಪಾಲರ (ಲಕೆಕ ಪ್ರಿಶೊೀಧನೆ-I) ಮತ್ತು ಮಹಾಲೀೆಖ್ಾಪಾಲರ (ಲಕೆಕ ಪ್ರಿಶೊೀಧನೆ-II) ಕಛೆೀರಿಗಳು 
 

 

 

 



199 

 

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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