ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 03 ಬಿಪಿಇ 2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ಸಚಿವನಲಯ,
ರ್ಯೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:257, ವಿಧನನಸೌಧ,
ಬಯಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನಂಕ:13-11-2019
ಸುತೆ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ:2020Š21ರ್ಯೇ ಸನಲಿನ ಆಯವ್ೆಯ ತಯನರಿರ್ಯಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಆರ್ಥಾಕ
ಇಲನಖ್ಯಯಲಿಿ ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದನಜುಗಳ ಸಿವೇಕೃತಿ ಮತುು ಆಯವ್ೆಯ
ಅಂದನಜುಗಳನುು ಅಂತಿಮಗಯೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ್ ರ್ನಲನವ್ರ್ನಶವ್ನುು
ವಿಸುರಿಸುವ್ ಬಗಯೆ
* * *
2020Š21ರ್ಯೇ ಸನಲಿಗಯ ವಯಚ್ಚ ಅಂದನಜುಗಳ ತಯನರಿರ್ಯಯ ಬಗಯೆ ಸನಮನನೆ ಸೊಚ್ರ್ಯಗಳ ಬಗಯೆ
ಸುತಯೊುೇಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 3 ಬಿಪಿಇ 2019 ದಿ:27.9.2019ನುು, ರನಜಸವ ಜಮೆ ತಯನರಿರ್ಯ ಬಗಯೆ ಸುತಯೊುೇಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 4 ಬಿಪಿಇ 2019 ದಿ:27.9.2019ನುು ಹನಗೊ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವಯೇತನ ಅಂದನಜುಗಳು ವಿಷಯರ್ಯೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಸುತಯೊೇು ಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 6 ಬಿಪಿಇ 2019 ದಿ:27.9.2019ನುು ಹಯೊರಡಿಸಲನಗಿದಯ.
ಸದರಿ ಸುತಯೊೇು ಲಯಗಳಲಿಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯಯಲಿಿ ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದನಜುಗಳ ಸಿವೇಕೃತಿ ಮತುು ಆಯವ್ೆಯ
ಅಂದನಜುಗಳನುು ಅಂತಿಮಗಯೊಳಿಸಲು ರ್ನಲನವ್ರ್ನಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದುು, ಸದರಿ ರ್ನಲನವ್ರ್ನಶವ್ನುು ವಿಸುರಿಸಲು
ಉದಯುೇಶಿಸಿದುು, ಅದರಂತಯ ಈ ರ್ಯಳಕಂಡಂತಯ ರ್ನಲನವ್ರ್ನಶವ್ನುು ವಿಸುರಿಸಲನಗಿದಯ.
DyðPÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è F PÉ¼ÀV£À DAiÀÄªÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ¹éÃPÀøw
ಕರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದು ದಿರ್ನಂಕ





ವಿಸುರಿಸಲನದ ದಿರ್ನಂಕ


i)

¥Àj²µÀÖ
`©'
CAzÀgÉ ªÉÃvÀ£À
«ªÀgU
À À¼ÀÄ 

CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ
CAzÁdÄUÀ¼À

15.10.2019

೩೦.೧೧.೨೦೧೯

ii)

E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ gÁd¸Àé
CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ

26.10.2019

೦೯.೧೨.೨೦೧೯

iii)

ªÀÄºÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ
CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ

¹zÀÞ¥r
À ¹zÀ

26.10.2019

೩೧.೧೨.೨೦೧೯

Iv)

ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ, (gÁdå
ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ)

೩೧.೧೦.೨೦೧೯

೨೩.೧೨.೨೦೧೯

DyðPÀ E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß CAwªÀÄUÉÆ½¸ÀÄ«PÉ
ಕರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದು ದಿರ್ನಂಕ

ವಿಸುರಿಸಲನದ ದಿರ್ನಂಕ

i)

201೮Š1೯gÀ
ªÀÄºÁ¯ÉÃR¥Á®gÀ
ªÁ¸ÀÛ«PÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀÄªÀÅzÀÄ

14.10.2019

೧೩.೧೧.೨೦೧೯

ii)

C¥ÉArPïì `©' £À°è£À CAzÁdÄUÀ¼À
¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ CAwªÀÄUÉÆ½¸ÀÄ«PÉ

31.10.2019

1೩.1೨.2019

iiii)

G½vÁAiÀÄUÀ¼À UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄUÀ¼À
CAwªÀÄUÉÆ½¸ÀÄ«PÉ

29.11.2019

೨೯.೧೧.೨೦೧೯

iv)

gÁd¸Àé
CAwªÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ

29.11.2019

೩೦.1೨.2019

V)

ಶಯರೇಣಿ ಆಧನರಿತ ಯೇಜರ್ಯಗಳು
(Scale

CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß

based

-

schemes)

25.11.2019

(ಅನುಬಂಧ ಲಗತಿುಸಿದಯ).

ಮುಂದುವ್ರಯದು, 2020-21ರ್ಯೇ ಸನಲಿನ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ ವಿವಿಧ ವ್ೃಂದಗಳಲಿಿ ಹುದಯುಗಳ ಭತಿಾಯನದಲಿಿ
ಅಥವನ

ಮುಂಬಡಿುಯನದಲಿಿ

ರ್ಯೇಮರ್ನತಿ/ಮುಂಬಡಿು

ವಯೇತನದ

ಪರಕ್ರರಯೆ

ಅಂದನಜುಗಳನುು

ಯನವ್

ನಿಖರವನಗಿ

ಹಂತದಲಿಿದಯ

ಎಂಬ

ಮನಡಲು

ಅನುವನಗುವ್ಂತಯ

ಮನಹಿತಿಯಂದಿಗಯ

ಭತಿಾ/

ಮುಂಬಡಿುಯನಗಬಹುದನದ ಹುದಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತುು ವಯೇತನ ಶಯೇರ ಣಿ ಮುಂತನದ ವಿವ್ರಗಳನುು ಆರ್ಥಾಕ
ಇಲನಖ್ಯಗಯ

ಸುತಯೊುೇಲಯ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ

6

ಬಿಪಿಇ

2019

ದಿ:27.9.2019ರ

ಅನುಬಂಧ-2ರಂತಯ

ದಿರ್ನಾಂಕ:31.12.2019 ರೆ್ಳಗನಗಿ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ್ುದು.
ಈ ಸುತಯೊುೇಲಯಯನುು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯಯ ವಯಬಸಯೈಟ್ www.finance.karnataka.gov.inನಿಂದ
ಪಡಯಯಬಹುದು.

(ಪವ್ನ್ ಕುಮನರ ಮನಲಪನಟಿ)
ಸರ್ನಾರದ ಉಪ ರ್ನಯಾದಶಿಾ (ಆ ಮತುು ಸಂ)
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ
ಇವರಿಗೆ:1. ಪರಧನನ ಮಹನಲಯೇಖಪನಲರು (ಎ & ಇ) / (ಜಿ & ಎಸ್ಎಸ್ಎ) / (ಇ & ಎಸ್ಎಸ್ಎ), ಕರ್ನಾಟಕ,

ಬಯಂಗಳೂರು
2. ಸರ್ನಾರದ ಎಲನಿ ಅಪರ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು, ಪರಧನನ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು ಮತುು ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು.

3. ರ್ನಯಾದಶಿಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭಯ ಸಚಿವನಲಯ.
4. ರ್ನಯಾದಶಿಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸಚಿವನಲಯ.
5. ಎಲನಿ ಪನರದಯೇಶಿಕ ಆಯುಕುರುಗಳು.
6. ಎಲನಿ ಜಿಲಯಿಗಳ ಜಿಲನಿಧಿರ್ನರಿಗಳು.
7. ಎಲನಿ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್ಗಳ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಣನಧಿರ್ನರಿಗಳು.
8. ಎಲನಿ ಇಲನಖ್ನ ಮುಖೆಸಥರುಗಳು.
9. ಎಲನಿ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಲಹಯಗನರರು.
10. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯಯ ಎಲನಿ ವಿಶಯೇಷ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ಜಂಟಿ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/
ಉಪ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ಅಧಿೇನ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ಶನಖ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು.
11. ನಿದಯೇಾಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆ ಪತರ, ಬಯಂಗಳೂರು.
12. ಕಛಯೇರಿ ಪರತಿ/ ಹಯಚ್ುಚವ್ರಿ ಪರತಿಗಳು.

Annexure
2020-21 Budget
Scale Based / Calculation based Schemes
1. Mid-day Meals (MDM) : Education Department (MH-2202)
2. Nutrition (ICDS) and Mathrushree Yojane: Women & Child
Department (MH-2236)
3. Social Sector Maintenance(Hostel maintenance and Scholarship
schemes) (MH-2225)
Schemes coming under the following Backward Class Welfare Department
 KREIS Schemes
 Minorities Welfare Department
 SC Welfare Department
 ST Welfare Department
4. Social Security & Pensions : Revenue Department (MH-2235)
5. Transport Subsidy : Transport Department (MH-3055)
6. Ayushman Bharata – Pradhan Mantri Jana Aarogya Yojane (erstwhile
Aarogya Karnataka Scheme) : Health Department (MH-2210)
7. Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana : Agriculture Department (MH2401)
8. Power Subsidy : Energy Department (MH-2801)
9. Food Subsidy : Food & Civil Supplies Department (MH-2408)
10.Major Maintenance (Roads, WRD, Buildings) : Public Works
Department and Water Resources (PWFC)
11. NABARD and EAP Schemes – IF and PMU Sections, FD
Any other beneficiary oriented schemes not in the above list

