PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ
ವಿಷಯ:- 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡತಗಡಗ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನಯ ಬಗೆ.
ಓದಲಾಗಿದೆ:1. ಸಕಾಿರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಾ: DE 11 nJ¥sï¦ 2007 ¢£ÁAPÀ: 27.11.2007
2. ಸಕಾಿರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಾ: ¦r 14 LJAJA 2017 ¢£ÁAPÀ: 23.3.2017
3. ಅರ ಸಕಾಿರಿ ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಾ: ಪಿಡಿ ೯ ಐಎಂಎಂ 20೨೧, ದಿ:೦೩.0೪.20೨೧
ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆÉ:ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗತವ ಸಕಾಿರದ ಆದೇಶಗಳ ಮೊಲಕ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳ ಅಪ್ರ ಮತಖ್ಾ
ಕಾಯಿದರ್ಶಿ/ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿದರ್ಶಿ ಹಾಗೊ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳಿಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಲತ ಆರ್ಥಿಕ
ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜಿಸಲಾಗತತಿುದ.
೨೦22-೨3ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿಯೊ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳಿಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡಗೊಳಿಸಲತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನಯನತು ಮತಂದತವರಸತವ ಅಗತ್ಾವಿದ. ಜೊತ್ಗ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಈ ಆರ್ಥಿಕ
ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನಯನತು

ಅದೇ

ಉದದೇಶ

ಹಾಗೊ

ಸೊೂತಿಿಯಂದ

ಚಲಾಯಸತವುದನತು

ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಬೇಕಿದ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನಯ ಉದದೇಶವು, ಅನತದಾನವನತು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಬಳಕ ಮಾಡಿರತವುದನತು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದಾಗಿರತವುದರಿಂದ, ರಾಜಾ ಯೇಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಕೇಂದರ
ಪ್ತರಸೃತ್ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವುದಕೆ ಮೊದಲತ, ಇಲಾಖ್ಗಳು ಕಲವು ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಮಕ
ಪ್ರಿರ್ಶೇಲನಗಳನತು ಮಾಡತವುದತ ಅವಶಾವಾಗಿದ. ಆದದರಿಂದ ಈ ಮತಂದಿನ ಆದೇಶವನತು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ.
ಈ ಆದೇಶವು, ೨೦22-೨3ನೇ ಸಾಲಿಗ ರಾಜಸವ ವಚಚ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವಚಚಗಳನತು ಬಿಡತಗಡ
ಮಾಡತವುದಕೆ ಅನವಯವಾಗತತ್ುದ. ಈ ಆದೇಶದಲಿಿರತವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನಯನತು ಸಕಾಿರದ ಅಪ್ರ
ಮತಖ್ಾ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಚಲಾಯಸತ್ಕೆದದೇ
ಹೊರತ್ತ ಪ್ತನರ್ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನ ಮಾಡತ್ಕೆದದಲಿ.
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¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉÃ±À ¸ÀA:J¥sïr 01 nJ¥sï¦ 2022, ¢£ÁAPÀ: 04/04/2022
ಭಾಗ-I ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ:
1. ಒಂದತ

ಆರ್ಥಿಕ

ವರ್ಿದಲಿಿ

ಮತಂದತವರಿದ

ಅಥವಾ

ಹೊಸ

ಯೇಜನಗಳಂದತ

ಅನತಮೊೇದನಗೊಂಡಿರತವ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಮಾತ್ರ ಹಣವನತು ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳು
ಬಿಡತಗಡಗೊಳಿಸಬಹತದಾಗಿದ. ಮೇಲ (೨) ಮತ್ತು (೩) ರಲಿಿ ಉಲಿೇಖಿಸಲಾದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು
ಅರ ಸಕಾಿರಿ ಪ್ತ್ರದಲಿಿ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳ ಸೇಪ್ಿಡ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣ ಸೇರಿದಂತ್
ಮತಂದತವರದ ಯೇಜನಗಳ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೇಜನಗಳ ಅನತಮೊೇದನಗ ಮತ್ತು
ಉಸತುವಾರಿಗ ವಿವರವಾದ ಮಾಗಿಸೊಚಿಗಳ ಂದಿಗ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನತು ಯೇಜನಾ
ಇಲಾಖ್ಯತ ಗೊತ್ತುಪ್ಡಿಸಿದ. ೨೦೨2—೨3ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಯೇಜನಾ ಇಲಾಖ್ಯತ ಈ ಬಗೆ
ಮಾಗಿದಶಿನ/ಸೊಚನಗಳನತು ನೇಡಿದಲಿಿ ಅದನೊು ಸಹ ಓದಿಕೊಳಳಲತ ತಿಳಿಸಿದ.
2. ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಮಕ

ಅನತಮೊೇದನಯ

ಪ್ರಿಭಾವಿಸತ್ಕೆದದಲಿ.

ಆದೇಶವನತು

ಅನತಮೊೇದನಯಾಗಿರತವ

ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನಯನವಯ

ಹಣ

ಬಿಡತಗಡ

ಹಣ
ವಿವಿಧ
ಮಾಡತವ

ಬಿಡತಗಡಯ

ಆದೇಶವಂದತ

ಯೇಜನಗಳಿಗ
ಬಗೆ

ಅಧಿಕಾರ

ಪ್ರತ್ಾೇಕ

ಆದೇಶ

ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗತತ್ುದ. ಯಾವುದೇ ಯೇಜನಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವ ಮೊದಲತ
ಯೇಜನಯ ಮಾಗಿಸೊಚಿ, ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಮಕ ಅನತಮೊೇದನ, ಕಿರಯಾ ಯೇಜನ ಪ್ರಕಿಯೆ
ರ
ಮತಂತ್ಾದ ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಮಕ ಪ್ರಿರ್ಶೇಲನಗಳನತು ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯತ ಪ್ರಿರ್ಶೇಲಿಸತ್ಕೆದತದ.
3. ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜತಗಳ ಅನತಮೊೇದನಗ ರೊ.೧೦.೦೦ ಕೊೇಟಿಗಳವರಗ ಮತ್ತು ಸರಕತ ಹಾಗೊ
ಸೇವಗಳ ಸಂಗರಹಣಗ ರೊ.೧೦.೦೦ ಕೊೇಟಿಗಳವರಗ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಅನತಮೊೇದನ
ಇದಯೆಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಮಕ ಅನತಮೊೇದನಯನತು (ಕ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ನಯಮಗಳನತು
ಪಾಲಿಸತವ ರ್ರತಿುಗೊಳಪ್ಟ್ತು) ನೇಡಬಹತದಾಗಿದ.
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ಭಾಗ-II ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಂದ ನಿರ್ದಿಷಟವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ
ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು:
4. ಈ ಆದೇಶದ ಅನತಬಂಧ-೧ ರಲಿಿ ವಗಿೇಿಕರಿಸಲಾಗಿರತವ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ
ಮಾಡಲತ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಅನತಮೊೇದನ ಪ್ಡಯತವುದತ ಕಡಾಾಯವಾಗಿರತತ್ುದ.
ಇನತುಳಿದ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಕಳಗ ವಿವರಿಸಿದಂತ್ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನ ಅನವಯವಾಗತತ್ುದ.
ಷೆೋರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಸ್ಾಲಗಳು:
5. ಕನಾಿಟ್ಕ ಸಕಾಿರದ (ವಾವಹಾರಗಳ ನವಿಹಣ) ನಯಮಗಳು, ೧೯೭೭ರಲಿಿ ವಿಧಿಸಿರತವ
ನಯಮಗಳನತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯತ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಸಕಾಿರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಎಫಡಿ
1 ಬಿಎಲಎ 2013, ದಿ:26.11.2013 ಆದೇಶದಲಿಿನ ಸೊಚನಗಳನತು ಪಾಲಿಸತವ ರ್ರತಿುಗೊಳಪ್ಟ್ತು
ಹಾಗೊ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಇದತವರಗ ಬಿಡತಗಡಯಾಗಿರತವ ಷೇರತ ಬಂಡವಾಳವು ಅಧಿಕೃತ್
ಷೇರತ ಬಂಡವಾಳದ ಮಿತಿಯನತು ಮಿೇರದಿರತವುದನತು ಹಾಗೊ ಷೇರತ ಬಂಡವಾಳದ ರಾಜಾದ
ಪಾಲತ ಷೇರತದಾರರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಇರತವುದನತು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳವ ರ್ರತಿುಗೊಳಪ್ಟ್ತು
ರೂ.10.00 ಕೊೋಟಿಯೊಳಗೆ ಆಯವಾಯ ಅನತದಾನ ಲಭ್ಾವಿದದಲಿಿ, ಆಯವಾಯ ಅವಕಾಶದವರಗ,
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಅನತಮೊೇದನ ಇದಯೆಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಷೇರತ
ಬಂಡವಾಳವನತು

ಒಂದತ

ಆರ್ಥಿಕ

ವರ್ಿದಲಿಿ

ಬಿಡತಗಡ

ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ.

ರೈಲವ

ಯೇಜನಗಳಿಗ ರಾಜಾ ಸಕಾಿರದ ಷೇರತ ಬಂಡವಾಳವನತು ಆಯವಾಯ ಅಂದಾಜತಗಳ ಶೇ.೫೦
ರವರಗ

ಆರ್ಥಿಕ

ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ.

ಇಲಾಖ್ಯ
ಒಂದತ

ಅನತಮೊೇದನ

ವರ್ಿದಲಿಿ

ಇದಯೆಂದತ

ರೂ.10.00

ಭಾವಿಸಿ

ಕೊೋಟಿಗಿಂತ್

ಹೆಚ್ಚಿನ

ಬಿಡತಗಡ
ಷೆೋರು

ಬಂಡವಾಳವನುು ಹಾಗೂ ಎಷೆಟೋ ಮತ್ಾದ ಸ್ಾಲವನಾುಗಲೋ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಲತ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್
ಪ್ೊವಾಿನತಮೊೇದನ ಪ್ಡಯಬೇಕಾಗತತ್ುದ.
ಭಾಗ- III ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಇದೆಯಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು:
6. ಅನತಬಂಧ-2 ರಲಿಿ ಪ್ಟಿು ಮಾಡಲಾದ ಬಾಬತುಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಆಯವಾಯ
ಅವಕಾಶದವರಗ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಅನತಮತಿ ಇದಯೆಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡ
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ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ. ಉದದೇಶ ಲ.ರ್ಶೇ. ೦೨೧- ವೈದಾಕಿೇಯ ವಚಚ ಮರತಪಾವತಿ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಒದಗಿಸಿರತವ ಅನತದಾನದ ಶೇ.೫೦ರರ್ತು ಮೊತ್ುವನತು ಮೊದಲರಡತ ತ್ೈಮಾಸಿಕದಲಿಿ ಎರಡತ
ಸಮಾನ ಕಂತಿನಲಿಿ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವುದತ. ನಂತ್ರ ಅಧಿೇನ ಇಲಾಖ್ಗಳು/ಕಛೇರಿಗಳ
ಬೇಡಿಕಯನತಸಾರ

ಉಳಿದ

ಅನತಷಾಾನಗೊಂಡಿರತವುದರಿಂದ

ಅನತದಾನವನತು
ಆಯವಾಯ

ಬಿಡತಗಡ
ಲಭ್ಾತ್

ಮಾಡತವುದತ.
ಇಲಿದಿದದಲಿಿ

ಖ್ಜಾನ-೨

ಅನತದಾನವನತು

ಸಳಯಲಾಗತವುದಿಲಿವಾದದರಿಂದ, ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ
ವಚಚಗಳ ಮೇಲಿವಚಾರಣ ನಡಸಿ ಅಗತ್ಾವಾದಲಿಿ ಸೊಕು ಸಮಯದೊಳಗ ಪ್ೊರಕ ಅಂದಾಜತಗಳಲಿಿ
ಅನತದಾನ

ಒದಗಿಸಲತ

ಅಥವಾ

ಪ್ತನವಿಿನಯೇಗದ

ಮೊಲಕ

ಒದಗಿಸಿಕೊಳಳಲತ

ಪ್ರಸಾುವನಯನತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಗ ಕಳುಹಿಸಬಹತದಾಗಿದ.
7. ೨೦೨2-೨3ನೇ ಸಾಲಿಗ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ಒದಗಿಸಿರತವ ಆಯವಾಯದಲಿಿ
Balance Cost of Work ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊತ್ುವನತು ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಲತ ಆದಾತ್
ನೇಡತವುದತ.
ರೂ.10.00 ಕೊೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯವಯಯ ಅವಕಾಶವಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳು:
8. ರೊ.10.00 ಕೊೇಟಿಗಳವರಗ ಆಯವಾಯ ಅವಕಾಶವಿರತವ ರಾಜಾ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಆರ್ಥಿಕ
ಇಲಾಖ್ಯ ಸಹಮತಿ ಇದಯೆಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಆಯವಾಯದಲಿಿರತವ ಮೊತ್ುವನತು ಕನರ್ು ಎರಡತ
ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯತ ಬಿಡತಗಡಗೊಳಿಸಬಹತದತ. ಪಿ.ಡಿ. ಖ್ಾತ್ ಅಥವಾ ಬಾಾಂಕ
ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿಡಲತ ಸಹಮತಿಸಿರತವ ಯೇಜನಗಳಿಗ, ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ ಅಥವಾ ಪಿ.ಡಿ.
ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿರತವ ಆರಂಭಿಕ ರ್ಶಲಿೆನಲಿಿ ಶೇ. ೭೫ ರರ್ತು ಮೊತ್ುವನತು ಮಾಡಿರತವುದನತು
ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಆಯವಾಯ ಅವಕಾಶದ ಶೇ. ೫೦ ರರ್ತು ಮೊತ್ುವನತು ಮೊದಲನ
ಕಂತ್ಾಗಿ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ. ಬಾಕಿ ಶೇ.50 ರರ್ತು ಮೊತ್ುವನತು ಪಾರರಂಭಿಕ ರ್ಶಲಿೆನ
ಮೊತ್ುವೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಈ ಯೇಜನಗಾಗಿ ಬಿಡತಗಡಗೊಳಿಸಿದ ಒಟ್ತು ಹಣದಲಿಿ ಶೇ. 75 ರರ್ುನತು
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಎರಡನ ಕಂತ್ಾಗಿ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವುದತ.
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ಭಾಗ-IV ರೂ.10.00 ಕೊೋಟಿ ಮತ್ುಾ ಮೆೋಲಪಟ್ುಟ ಆಯವಯಯ ಅವಕಾಶವಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳು:
ಮದಲ ಎರಡು ತೆೈಮಾಸಿಕದಲಿ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ:
9. ಈ ಆದೇಶದಲಿಿ ಇತ್ರ ಯೇಜನಗಳ ಬಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳನತು ತಿಳಿಸಿದದರೊ ಸಹ
ಈ ಕಳಗ ಸೊಚಿಸಲಾದ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಮಾಡಲಾದ ಆಯವಾಯ ಅವಕಾಶದ ಹನುರಡನೇ
ಒಂದತ ಭಾಗದರ್ತು (1/12) ಮೊತ್ುವನತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಅನತಮತಿ ಇದಯೆಂದತ
ಭಾವಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ ೨೦೨2-೨3ರ ಮೊದಲ ಆರತ ತಿಂಗಳವರಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ್
ಇಲಾಖ್ಗಳು ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ.
(ಎ) ಅನುಬಂಧ-೧ರಲಿನ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳನುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಲೊೋಕೊೋಪ್ಯೊೋಗಿ
ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳು:
(ಬಿ) ಅನುಬಂಧ-೧ರಲಿನ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳನುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಭಾರಿ, ಮಧಯಮ ಮತ್ುಾ ಸಣಣ
ನಿೋರಾವರಿ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ:
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯಂದಿಗ ಸಮಾಲೊೇಚಿಸಿ ಅನತಮೊೇದಿಸಲಾದ ಯೇಜನ ಪ್ರಕಾರ
ಹಚತಚವರಿ ಆಯವಾಯ ಸಂಪ್ನೊಮಲ (ಇಬಿಆರ್)ಗಳನತು ೩ನೇ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ್ಾದವರಗ
ಸಂಗರಹಿಸದಂತ್ ಭಾರಿ, ಮಧಾಮ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರಾವರಿಯ ಎಲಾಿ ಯೇಜನಗಳು.
ಮೇಲ (ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ರಲಿಿರತವ ಯೇಜನಗಳಿಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ-

ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅನತದಾನಗಳ ಹನುರಡನೇ ಒಂದತ ಭಾಗವನತು ಸಹ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ

ಬಿಡತಗಡ

ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ.
(ಸಿ) ಬಿಎಂಟಿಸಿ/ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸ್ಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ:- ಸಾರಿಗ ಇಲಾಖ್ಯಂದ ಮೊೇಟಾರತ
ವಾಹನಗಳ ತ್ರಿಗ ಬಾಕಿಗ ಅವಕಾಶವನತು ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರತವ ಮಿತಿಗೊಳಪ್ಟ್ತು
ಆಯವಾಯ ಅವಕಾಶದ ಹನುರಡನೇ ಒಂದತ (1/12) ಭಾಗವನತು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯಂದ
ಪ್ರತ್ಾೇಕವಾಗಿ ಕಡತ್ದಲಿಿ ಅನತಮೊೇದನ ಪ್ಡದ ನಂತ್ರ ಬಿಡತಗಡಗೊಳಿಸಬಹತದಾಗಿದ.
(ಡಿ) ಆಹಾರ ಸಹಾಯಧನ- ಅನುಭಾಗಾ ಯೇಜನಯಡಿ ಬಡತ್ನ ರೇಖ್ಗಿಂತ್ ಕಳಗಿರತವ
ಹಾಗೊ ಮೇಲಿರತವ ಫಲಾನತಭ್ವಿಗಳಿಗ ಆಹಾರಧಾನಾಗಳಿಗ ಸಹಾಯಧನ, ಬಡತ್ನ ರೇಖ್ಗಿಂತ್
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ಕಳಗಿರತವ ಫಲಾನತಭ್ವಿಗಳಿಗ ಆಹಾರಧಾನಾಗಳಿಗ ಇತ್ರ ಸಹಾಯಧನಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕೆ
ರ್ಶೇರ್ಷಿಕಗಳಿಗ ಅನವಯವಾಗತತ್ುದ.
(ಇ) ಐ.ಪಿ. ಸ್ೆಟ್ುಟಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಬಿಿಡಿ: ಭಾಗಾಜೊಾೇತಿ ಮತ್ತು ಕತಟಿೇರ ಜೊಾೇತಿ
10. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯಂದ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ NTT Module ನಲಿಿ ಲಿಂಕ
ಮಾಡಲಾದ ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿರತವ ಮೊತ್ುಗಳ ವಿವರಗಳನತು ಎಲಾಿ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳಿಗ
ಪ್ರತ್ಾೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗತವುದತ. ಯಾವುದೇ ಬಿಡತಗಡಗಳನತು ಮಾಡತವ ಮೊದಲತ
Module

ನಲಿಿರತವ

ಬಾಾಂಕ

ಖ್ಾತ್ಗಳಲಿಿ

ಲಭ್ಾವಿರತವ

ಮೊತ್ುವನತು

NTT

ಗಣನಗ

ತ್ಗದತಕೊಳಳತ್ಕೆದತದ.
ಮದಲ ಎರಡು ತೆೈಮಾಸಿಕಗಳಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ:
೧1. ಈ ಆದೇಶದ ಭಾಗ-೨ ರಲಿಿ ಸೇರಿರದ ರೊ.10.00 ಕೊೇಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಪಟ್ತು ಆಯವಾಯ
ಅವಕಾಶವಿರತವ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಯೇಜನಗಳಿಗ, ಯಾವುದೇ ಯೇಜನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸತವ ಏಜನಿ
ಬಳಿಯರತವ ಅಥವಾ ವೈಯಕಿುಕ ಠೇವಣಿ ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿನ ಪಾರರಂಭಿಕ ಮೊತ್ುವೂ ಸೇರಿದಂತ್
ಹಿಂದ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ುದ ಶೇ.75 ರರ್ುನತು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡಿದದಲಿಿ ಮಾತ್ರ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಶೇ.25 ರಂತ್ ಮೊದಲ ಎರಡತ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ
ಸಹಮತಿ ಇದಯೆಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡಯನತು ಮಾಡಬಹತದತ.
ಸ್ಾಲ ಸ್ೆೋವೆಗಳು:
೧2. ಆಯವಾಯದ ಹಣದ ಲಭ್ಾತ್ಗ ಒಳಪ್ಟ್ತು ಸಾಲಗಳ ನಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳಿಗ
ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಪ್ೊಣಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದಲಿಿ ಸಾಲ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಅನತಮತಿ
ಇದಯೆಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ.
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ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ:
ರಾಜ್ಯ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳು:
೧3. ರಾಜಾ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಗಳಿಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ
ಮಾಡಲತ ಪ್ರಸತುತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯತ ಅನತಸರಿಸತತಿುರತವ ಪ್ದಧತಿಯೆೇ ಮತಂದತವರಿಯತತ್ುದ.
ಹಣ ಬಿಡತಗಡಯ ಅನತಸೊಚಿ ಈ ಕಳಕಂಡಂತಿದ:
(i)
(ii)

1ನೇ ಏಪಿರಲ – ಏಪಿರಲ ನಲಿಿ ಪಾವತಿಯಾಗತವ ಮಾರ್ಿ ತಿಂಗಳ ವೇತ್ನ, ಏಪಿರಲ,
ಮೇ, ಜೊನ್ ಮತ್ತು ಜತಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಾಗಿ.
೩1ನೇ ಜತಲೈ-

ಆಗಸ್ು, ಸಪುಂಬರ್, ಅಕೊುೇಬರ್ ಮತ್ತು ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಾಗಿ.

(iii) ೩೦ನೇ ನವಂಬರ್- ಡಿಸಂಬರ್, ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫಬತರವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಾಗಿ.
ಜಿಲಾಿ ವಲಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆೋಂದರ ಪ್ುರಸೃತ್ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳು:

೧೪. ಕೇಂದರ ಪ್ತರಸೃತ್ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಿಗ ಮತಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆ 22 ರಿಂದ ತಿಳಿಸಿರತವ ವಿಧಾನಗಳು
ಅನವಯವಾಗತತ್ುವ. ಜಿಲಾಿ ವಲಯದ ಕೇಂದರ ಪ್ತರಸೃತ್ ಯೇಜನಗಳನತು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲಿ
ಪ್ಟಿು ಮಾಡಿದ. ಈ ಲಕೆ ರ್ಶೇರ್ಷಿಕಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳೇ ಬಿಡತಗಡಗ
ಕರಮ ತ್ಗದತಕೊಳಳಬೇಕಾಗಿರತತ್ುದ.
೧೫. ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಲಿಂಕ ಪ್ತಸುಕದಲಿಿ ಕಲವು ಯೇಜನಗಳಿಗ ಒಟಾುರಯಾಗಿ ಉದದೇರ್ಶತ್
ಲಕೆ ರ್ಶೇರ್ಷಿಕ 300 ರಡಿಯಲಿಿ ಆಯವಾಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಆದರ, ಅನುಬಂಧ-1
ರಲಿಿ ಪ್ಟಿು ಮಾಡಲಾದ ಜಿಲಾಿ ವಲಯದ lumpsum ಯೇಜನಗಳಿಗ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವಾಗ
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಅನತಮೊೇದನ ಪ್ಡೆದೆೋ ಮಾಡತ್ಕೆದತದ. ಉದದೇರ್ಶತ್ ಲ.ರ್ಶೇ.300 ರಡಿ
ಒದಗಿಸಿದ ಇತ್ರ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯೆೇ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ. ಇದತ
ಕೇಂದರ ಪ್ತರಸೃತ್ ಯೇಜನ ಹಾಗೊ ರಾಜಾ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತತ್ುದ.

ರಾಜಾ

ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಕಂಡಿಕೆ ೧1 ರಲಿಿ ತಿಳಿಸಿರತವ ವಿಧಾನಗಳನುನತಸರಿಸಿ ಬಿಡತಗಡ
ಮಾಡಬೇಕಾಗತತ್ುದ.
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ಪ್.ಜಾ.ಉ.ಯೊೋ ಮತ್ುಾ ಗಿ.ಉ.ಯೊೋ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ:
೧೬. ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ು ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳು

ಆಯಾ ಯೇಜನಗಳಡಿ ಮಾಡತವ ಬಿಡತಗಡಗ ಅನತಗತಣವಾಗಿ SCSP ಹಾಗೊ TSPಗ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ುಂತ್ ಸಹಾ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವುದನತು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ.
ನಗರ ಸೆಳಿೋಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ:
೧೭. ಅನತಬಂಧ-1 ರಲಿಿನ ಯೇಜನಗಳನತು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಯೇಜನಗಳಿಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆಗಳ ಅನತದಾನಗಳನತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಹಮತಿ
ಇದ ಎಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಆಯವಾಯ ಅವಕಾಶದ ಶೇ.೫೦ ರವರಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆಯವಾಯ
ಅವಕಾಶದ ಶೇ.೨೫ ರರ್ತು ಮೊತ್ುವನತು ಮೊದಲ ಎರಡತ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ ಬಿಡತಗಡ
ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ.
೧೮. ರಾಜಾ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಈ ಆದೇಶದ ಕಂಡಿಕ 1೧ ರಲಿಿ ತಿಳಿಸಿರತವ
ಅಧಿಕಾರ

ಹಾಗೊ

ವಿಧಾನಗಳು

ಅನವಯಸತತ್ುದ

ಹಾಗೊ

ಕೇಂದರ

ಯೇಜನಗಳಿಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕಂಡಿಕೆ-22 ರಿಂದ 25 ರವರಗಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೊ ಸಾಲ ಸೇವಗಳಿಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕಂಡಿಕೆ-1೨ ರಲಿಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಅನವಯಸತತ್ುದ.
ನಗರ ಸೆಳಿೋಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್.ಜಾ.ಉ.ಯೊೋ ಮತ್ುಾ ಗಿ.ಉ.ಯೊೋ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ:
೧9. ಪ್.ಜಾ.ಉ.ಯೇ ಮತ್ತು ಗಿ.ಉ.ಯೇ ಇವುಗಳಡಿ ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆಗಳಿಗ ಹಣ
ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವಾಗ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಇಲಾಖ್ಯತ ಲಿಂಕ ಡಾಕತಾಮಂಟನಲಿಿ ತ್ೊೇರಿಸಿರತವ
ಹಂಚಿಕಗಳನತು

ಬಿಡತಗಡ

ಆದೇಶಗಳಲಿಿ

ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ.
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ಸೇರಿಸಲಾಗಿದಯೆೇ

ಎಂಬತದನತು

ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ುಾ

ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ:

೨೦. ಕನಾಿಟ್ಕ ಅನತಸೊಚಿತ್ ಜಾತಿ ಉಪ್ಯೇಜನ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪ್ಯೇಜನ (ಯೇಜನ,
ಹಂಚಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸತ ಸಂಪ್ನೊಮಲಗಳ ಬಳಕ) ಅಧಿನಯಮ, 2013ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ
ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅಡಿಯಲಿಿ ಆಯವಾಯ ಅನತದಾನವನತು ಆಯವಾಯ ಅಂದಾಜಿನ ಶೇ.೫೦
ರರ್ುನತು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನಲಿಿ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಲತ ಈ ಕಳಕಂಡಂತ್
ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳಿಗ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ:
(ಅ) ಹಿಂದಿನ ಬಿಡತಗಡಗಳಲಿಿ ಶೇ.75ರ ಬಳಕಯನತು ಖ್ಾತ್ರಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡತ, ಕಂಡಿಕೆ ೯(ಎ) ಮತ್ತು
(ಬಿ)ಯಲಿಿ ಪ್ಟಿುಯಾದ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಿಗ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು

ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನತದಾನವನತು,

ಆಯವಾಯ ಅಂದಾಜಿನ ಶೇ.೫೦ ರರ್ುನತು ೬ ಸಮಾನ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ಏಪಿರಲ ೨೦೨2ರಿಂದ
ಸಪುಂಬರ್ 2022 ರವರಗ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವುದತ.
(ಆ) ಹಿಂದಿನ ಬಿಡತಗಡಗಳಲಿಿ ಶೇ.75ರರ್ತು ಬಳಕಯನತು ಖ್ಾತ್ರಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡತ, ಕಂಡಿಕ 11 ರಂತ್
ಇತ್ರ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಆಯವಾಯ ಅಂದಾಜಿನ ಶೇ.೫೦ ರರ್ುನತು ಎರಡತ ಸಮಾನ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ
ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನಲಿಿ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವುದತ.
(ಇ) ಪ್.ಜಾ.ಉ.ಯೇ ಹಾಗೊ ಗಿ.ಉ.ಯೇ. ಅಡಿಯಲಿಿ ಹಣವನತು ಸಳದತ ನಗಮ/ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೊ
ಇಲಾಖ್ಾ ಮತಖ್ಾಸೆರ ಪಿ.ಡಿ. ಖ್ಾತ್ ಅಥವಾ ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ಗಳಲಿಿಡತತಿುರತವುದನತು ಗಮನಸಲಾಗಿದ.
ಆದದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ು ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಪ್.ಜಾ.ಉ.ಯೇ ಹಾಗೊ ಗಿ.ಉ.ಯೇ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವಾಗ ಬಾಾಂಕ ಅಥವಾ ಪಿ.ಡಿ. ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿ ಮಾರ್ಿ ೨೦೨2ರ
ಆರಂಭ್ದಲಿಿದದ

ರ್ಶಲತೆ

ಹಾಗೊ

ಉಪ್ಯೇಗವಾಗಿರತವುದನತು
ಅವಶಾಕತ್ಗನತಸಾರ

ಮಾತ್ರ

ಹಿಂದ

ಖ್ಚಿತ್
ಹಣ

ಬಿಡತಗಡ

ಮಾಡಿದ

ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲತ

ಸಳಯತವುದನತು

ಹಣದಲಿಿ

ತಿಳಿಸಿದ.

ಶೇ.

75

ರರ್ತು

ಆಡಳಿತ್

ಇಲಾಖ್ಗಳು

ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ.

ಅನತದಾನಗಳು

ವಾಪ್ಗತ್ವಾಗತವುದನತು ತ್ಪಿಪಸಲತ ಹಣವನತು ಸಳದತ ಅನಗತ್ಾವಾಗಿ ಬಾಾಂಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕಿುಕ ಠೇವಣಿ
ಖ್ಾತ್ಗಳಲಿಿಡತವಂತಿಲಿ.
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ವೆಚ್ಿ ಹಂಬರಿಸಬಹುದಾದ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳು – ಬಾಹಯ ನೆರವಿನ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳು/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್/ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ:
೨1. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಹಮತಿ ಇದಯೆಂದತ ಭಾವಿಸಿ ಮೊದಲ ಎರಡತ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ
ಆಯವಾಯ ಅವಕಾಶದ ಶೇ.೫೦ರರ್ುನತು ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ.

ಈ ರಿೇತಿ ಬಿಡತಗಡ

ಮಾಡತವಾಗ ಪಾರರಂಭಿಕ ರ್ಶಲೊೆ ಸೇರಿದಂತ್ ಹಿಂದಿನ ಬಿಡತಗಡಗಳ ಕನರ್ಾ ಶೇ.75 ರರ್ತು
ವಚಚವಾಗಿರತವುದನತು ಹಾಗೊ ಅದಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ವಚಚ ಮರತಪಾವತಿ ಕೊೇರಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರಕೆ
ಸಲಿಿಸತವ ಕಿೇಮಿನ ಅಂತ್ರ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಚಾಚಗಿಲಿವಂಬತದನತು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳತ್ಕೆದತದ.
ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಬಾಬತು ಮರತಪಾವತಿ ಸಿವೇಕೃತ್ವಾಗಿರತವುದನತು ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯತ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ
ನಂತ್ರವೇ ಉಳಿದ ಕಂತಿನ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಲತ ಅಧಿಕಾರ ಲಭ್ಾವಾಗತತ್ುದ. ಈ ಕತರಿತ್ತ
ಹೊರಡಿಸಲಾಗತವ ಸಕಾಿರದ ಆದೇಶಗಳಲಿಿ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿರತ್ಕೆದತದ.
ಕೆೋಂದರ ಪ್ುರಸೃತ್ ಯೊೋಜ್ನೆಗಳು:
೨2. ಅನುಬಂಧ-1ರಲಿನ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಲತ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ
ಸಹಮತಿಯನತು ಅಗತ್ಾವಾಗಿ ಪ್ಡಯತ್ಕೆದತದ. PFMS ಮೊಲಕ ಅನತಷಾುನಗೊಳಿಸತವ ಕೇಂದರ
ಪ್ತರಸೃತ್ ಹಾಗೊ ಕೇಂದರದ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಕೇಂದರ ಸಕಾಿರವು ಹಲವು ಮಾಗಿಸೊಚಿಗಳನತು
ನೇಡಿದತದ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲವು ಮಾಗಿಸೊಚಿಗಳನತು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ.
ಭಾರತ್

ಸಕಾಿರದ

ಇತಿುೇಚಿನ

ಮಾಗಿಸೊಚಿಗಳನತಸಾರ

ಮತಂದಿನ

ದಿನಗಳಲಿಿ

ಹೊಸ

ಮಾಗಿಸೊಚಿಗಳನತು ಕೊಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗತವುದತ.
೨3. ಈ ತ್ರಹದ ಯೇಜನಗಳಲಿಿ, ಕೇಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜಾದ ಪಾಲನತು ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಮಾದರಿ ಹಂಚಿಕ
ಅನವಯ, ಕೇಂದರದ ಪಾಲತ ಸಿವೇಕೃತ್ವಾಗಿರತವ ಬಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗತವ ಜಮಾ
ದೃಢೇಕರಣ ಪ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯವಾಯ ಲಭ್ಾತ್ಗೊಳಪ್ಟ್ತು ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಬಹತದತ.

ಆದರೆ

ಕೆಲವು ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೆೋಂದರರ್ದಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹಂತ್ದಲಿಯೋ ಕೆೋಂದರ
ಮತ್ುಾ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿಾರುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕೆೆ ಬಂರ್ದದುು,
ಇದನುು ತ್ಕ್ಷಣರ್ದಂದ ನಿಲಿಸುವುದು. ತ್ದ ನಂತ್ರದಲಿ ಇಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆರ್ಥಿಕ
ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕೆೆ ಬಂದಲಿ ಈ ಯೊೋಜ್ನೆಯಡಿ ಮುಂರ್ದನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನುು ನಿಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಮತ್ುಾ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿೋಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನುು ಹಂಪ್ಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಬಿಡತಗಡ
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ಸಂಬಂಧ ಹೊರಡಿಸತವ ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶವು ಮಾದರಿ ಹಂಚಿಕಯ ವಿವರಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಕೇಂದರ
ಮತ್ತು ರಾಜಾ ಪಾಲಿನ ಬಿಡತಗಡಗಳು, ರಾಜಾ ಸಕಾಿರಕೆ ಜಮಯಾದ ಕೇಂದರದ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು

ಇದಕೆನತಗತಣವಾಗಿ ಬಿಡತಗಡಗೊಳಿಸಲತ ಉದದೇರ್ಶಸಿರತವ ರಾಜಾದ ಪಾಲತ – ಈ ವಿವರಗಳನತು
ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕತ.
೨4. ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದಿಂದ ಕೇಂದರದ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಬಿಡತಗಡಯಾಗಿದತದ, ರಾಜಾ ಸಕಾಿರದ
ಲಕೆಕೆ ಜಮಯಾಗತವ ಮತನು ಕೇಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜಾದ ಪಾಲಿನ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡ
ಮಾಡಬೇಕಾದಲಿಿ, ಪ್ರಸಾುವನಗಳನತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಎಫ.ಆರ್.ಸಿ. ಮತ್ತು
ಸಿ.ಸಿ.) ಯವರಿಗ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆದತದ. ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದಿಂದ ಬಿಡತಗಡಗೊಂಡ ಹಣದ ಆದೇಶ
ಮತ್ತು

ಆಯವಾಯ

ಅನತದಾನದ

ಲಭ್ಾತ್ಯ

ವಿವರಗಳನತು

ಪ್ರಸಾುವನಗಳು

ಒಳಗೊಂಡಿರಲೇಬೇಕತ.
೨5.

ಲಭ್ಾವಿರತವ

ಆಯವಾಯ

ಅನತದಾನವು

ಕೇಂದರ

ಮತ್ತು

ರಾಜಾದ

ಪಾಲನತು

ಬಿಡತಗಡಗೊಳಿಸಲತ ಸಾಕಾಗದಿದದಲಿಿ, ಮೇಲ (೧) ರಲಿಿ ಓದಲಪಟ್ು ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶದಂತ್
ಪ್ತನವಿಿನಯೇಗ ಅಥವಾ ಪ್ೊರಕ ಅಂದಾಜತಗಳಲಿಿ ಹಚತಚವರಿ ಅನತದಾನ ಕೊೇರಿ
ಪ್ರಸಾುವನಗಳನತು ಸಲಿಿಸಬೇಕತ.
PÉÃAzÀæ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:
೨6. ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆಗಳಿಗ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವ
1೫ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೇಗದ ಅನತದಾನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಾಮಾನಾ ಮೊಲಭ್ೊತ್
ಅನತದಾನ

ಮತ್ತು

ಸಾಮಾನಾ

ಕಾಯಿಕ್ಷಮತ್

ಅನತದಾನಗಳಿಗ

ಯಾವುದೇ

ಕಿರಯಾ

ಯೇಜನಯ ಅನತಮೊೇದನ ಅಗತ್ಾವಿರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಅನತದಾನ ಸಿವೇಕೃತಿಯಾದ 1೦
ದಿನಗಳ ಳಗ ಈ ಮೊತ್ುವನತು ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತ್ಕೆದತದ.
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ಭಾಗ V – ಸ್ಾಮಾನಯ ಸೂಚ್ನೆಗಳು
ಮರುಪಾವತಿ ಕೆೋಿ ಮುಗಳ ಮತ್ುಾ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಲಿಕ:ೆ
೨7. ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರಕೆ, ಬಾಹಾ ನಧಿ ಪ್ೊರೈಕ ಏಜನಿಗಳಾದ ವಿಶವ ಬಾಾಂಕ, ಎ.ಡಿ.ಬಿ.,
ಜ.ಐ.ಸಿ.ಎ., ಮತಂತ್ಾದವುಗಳಿಗ ಹಾಗೊ ಕಂಡಿಕ ೨೧ ರಲಿಿ ಉಲೇಿ ಖ್ಗೊಂಡ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಿಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ದೇರ್ಶೇಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸೆಗಳಾದಂತ್ಹ ನಬಾರ್ಿ ಮತಂತ್ಾದವುಗಳಿಗ
ಮರತಪಾವತಿ ಕಿೇಮತಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಲಿಿಕಯಾಗಬೇಕಾದ ಯೇಜನಗಳಿಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,

ಆಡಳಿತ್

ಇಲಾಖ್ಯ

ಪ್ರಧಾನ

ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು, ಈ ಯೇಜನಗಳ ನೈಜ ವಚಚ ಮತ್ತು ಮರತಪಾವತಿ ಕಿೇಮತಗಳ ಅಥವಾ
ಬಳಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಲಿಿಕ ನಡತವಿನ ಸಮಯದ ಅಂತ್ರವು ೧ ತಿಂಗಳ ಮೇಲಾಗದಂತ್
ಮತ್ತು ಕಿೇಮತಗಳ ಮತಂದಿನ ಕಂತಿನ ಬಿಡತಗಡಗಳನತು ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ/ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಧಿ
ಪ್ೊರೈಕ ಏಜನಿಗಳ ಂದಿಗ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಕಾ ಕರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತತ್ುದ.
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ oÉÃªÀtÂ SÁvÉ/¨ÁåAPï SÁvÉ:
೨8. ಯಾವುದೇ ನದಿಿರ್ು ವಗಾಿವಣ ಅಥವಾ ಪ್ೊತಿಿ ಯೇಜನಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ
ಅನತಮೊೇದನ ಪ್ಡದಿದದಲಿಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ್ಹ ಮೊತ್ುಗಳನತು ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕಿುಕ
ಠೇವಣಿ ಖ್ಾತ್ (ಪಿ.ಡಿ. ಅಕ ಂಟ) ಯಲಿಿ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ. ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳು
ಅಂತಿಮ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನವರಗ ವಚಚ ಮಾಡದಿರತವುದನತು ಗಮನಸಲಾಗಿದ. ಇದನತು
ಮಹಾಲೇಖ್ಪಾಲರತ
ಯೇಜನಗಳಡಿ

ಸಹ

ಅನತದಾನದ

ನೇತ್ಾಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಬೇಡಿಕ

ಗಮನಸಿರತತ್ಾುರ.

ಹಚಿಚದದರೊ

ಕಡಿಮ

ಹಾಗಯೆೇ
ಆಯವಾಯ

ಕಲವು
ಅವಕಾಶ

ಮಾಡಿರತವುದನತು ಗಮನಸಲಾಗಿದ. ಆದದರಿಂದ ಎಲಾಿ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು
೨ನೇ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ್ಾದೊಳಗ ಆರಂಭಿಕ ರ್ಶಲಿೆನೊಂದಿಗ ಆಯವಾಯದಲಿಿ ಒದಗಿಸಿರತವ
ಅನತದಾನದ

ಅಧಿದರ್ತು

ಮೊತ್ುದಲಿಿ

ಶೇ.

7೫

ರರ್ತು

ವಚಚವಾಗಿರತವುದನತು

ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. ಇಲಿವಾದಲಿಿ ಬಳಕಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಮೊತ್ುವನತು “ಉಳಿತ್ಾಯ”
ವಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲತ ಕರಮ ಕೈಗೊಳಳಲಾಗತವುದತ.
೨9. ಅನತಷಾಾನ ಸಂಸೆಯ/ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕಿುಕ ಠೇವಣಿ ಖ್ಾತ್ಗ
ಒಂದತ ನದಿಿರ್ು ಕಾಯಿಕರಮಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಹಣವನತು ಜಮ ಮಾಡಲತ ಆರ್ಥಿಕ
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ಇಲಾಖ್ಯ ಅನತಮೊೇದನ ಪ್ಡದಿದದರೊ ಸಹ, ಅದನತು ಈ ಹಣಕಾಸತ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನಯ
ಅಧಿಕಾರವನತು ಚಲಾಯಸತವುದರಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ಎಂದತ ಪ್ರಿಭಾವಿಸತವಂತಿಲಿ. ಆರ್ಥಿಕ
ಇಲಾಖ್ಯತ ಇಲಾಖ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಸರಿನಲಿಿರತವ ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿನ ವಾವಹಾರಗಳನತು

ಖ್ಜಾನಯ N TT Module ಮೊಲಕ ಪ್ರಿರ್ಶೇಲಿಸತವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯತ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತವಾಗ ಇಂತ್ಹ ಬಾಾಂಕ/ ವೈಯಕಿುಕ
ಠೇವಣಿ ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿ ಉಳಿದಿರತವ ರ್ಶಲತೆ ಹಾಗೊ ನೈಜ ವಚಚ ಇವುಗಳನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿಯೆೇ ಹಣ
ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತತ್ುದ. ಆದೇಶ ಸಂ. ಆಇ ೫ ಟಿಎಆರ್ ೨೦೧೭, ದಿನಾಂಕ:
೩೦/೧/೨೦೧೭ರಲಿಿ ತಿಳಿಸಿರತವ ರ್ರತ್ತು ಮತ್ತು ಸೊಚನಗಳನತು ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ ತ್ರಯತವಾಗ
ಕಟ್ತುನಟಾುಗಿ ಪಾಲಿಸತವುದತ.
30. ಕೇಂದರ ಅಥವಾ ರಾಜಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಕರಮದಡಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸತವ ಏಜನಿಗಳಿಗ
ವೈಯಕಿುಕ ಠೇವಣಿ ಖ್ಾತ್/ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ಯ ಮತಖ್ಾಂತ್ರ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಬೇಕಾದಲಿಿ,
ಹಿಂದ ಬಿಡತಗಡಯಾದ ಹಣದಲಿಿ, ಅನತಷಾಾನ ಸಂಸೆ/ಅಧಿಕಾರಿಯ ವೈಯಕಿುಕ ಠೇವಣಿ
ಖ್ಾತ್/ಬಾಾಂಕ ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿನ ಆರಂಭಿಕ ರ್ಶಲೆನೊು ಒಳಗೊಂಡಂತ್, ಈವರಗ ಬಿಡತಗಡ
ಮಾಡಿರತವ ಹಣದಲಿಿ ಶೇ.75 ರರ್ತು ಹಣವನತು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತವುದನತು ಖ್ಚಿತ್
ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳತ್ಕೆದತದ.

ಈ ಕಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನತು ತ್ಪ್ಪದೇ ಒಳಗೊಳಳದ ಆದೇಶಗಳನತು

ಖ್ಜಾನಯತ ಅಂಗಿೇಕರಿಸತ್ಕೆದದಲಿ.
•
•
•
•
•

ಆರಂಭಿಕ ರ್ಶಲತೆ
ಇತಿುೇಚಿನ ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶದಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಡತಗಡಗಳು
ಲಭ್ಾವಿರತವ ಒಟ್ತು ಮೊತ್ು
ಆಗಿರತವ ವಚಚ
ಲಭ್ಾವಿರತವ ಮೊತ್ುಕೆ ಶೇಕಡಾವಾರತ ವಚಚ

೩1. ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ರಾಜಸವ ಲಕೆರ್ಶೇರ್ಷಿಕಗಳಡಿ ಬಿಡತಗಡಯಾಗತವ ಹಣವನತು ವೈಯಕಿುಕ
ಠೇವಣಿ ಖ್ಾತ್ಯಲಿಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲತ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗತವ ನಬಿಂಧಗಳು ರಾರ್ಷರೇಯ
ಅಥವಾ ರಾಜಾ ವಿಪ್ತ್ತು ಪ್ರಿಹಾರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗ ಅನವಯವಾಗತವುದಿಲಿ.
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DyðPÀ E¯ÁSÉUÉ ªÀiÁ»w:
೩2. ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಾಾಯೇಜನಗಳನವಯ ಹೊರಡಿಸತವ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ
ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನತು ತ್ಪ್ಪದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಚಚ ಶಾಖ್ಗಳಿಗ ಕಳುಹಿಸತವುದತ.
ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರ:
೩3.

ಈ

ಸಂಬಂಧ

ಮೇಲಾೆಣಿಸಿದ

ವಿವರಗಳನವಯ

ಸಕಾಿರಿ

ಆದೇಶವನತು

ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರತವುದನತು ಗಮನಸದೇ ಖ್ಜಾನ ಇಲಾಖ್ಯತ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಸಲಿಿಸತವ
ಬಿಲತಿಗಳನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸತ್ಕೆದದಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತ್ಕೆದದಲಿ.
ಕನಾಿಟ್ಕ ರಾಜಾಪಾಲರ ಆದೇಶಾನತಸಾರ ಮತ್ತು
CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è

(ಡಾ:ಏಕರೊಪ್ ಕ ರ್)

ಸಕಾಿರದ ಕಾಯಿದರ್ಶಿ (ಆ ಮತ್ತು ಸಂ.)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್.

EªÀjUÉ,
1.

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖ್ಪಾಲರತ, ಲಕೆಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಕತೆಗಳು, ಕನಾಿಟ್ಕ, ರಸಿಡನಿ ರಸ,ು . ಬಂಗಳ ರತ.

2.

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖ್ಪಾಲರತ, (ಜಿಎಸ್ಎಸ್ಎ), ರಸಿಡನಿ ರಸ,ು ಅಂಚ ಪಟಿುಗ 5329/5369. ಬಂಗಳ ರತ.

3.

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖ್ಪಾಲರತ, (ಇಆರ್ಎಸ್ಎ), ರಸಿಡನಿ ರಸ,ು ಅಂಚ ಪಟಿುಗ 5329/5369. ಬಂಗಳ ರತ.

4.

ಸಕಾಿರದ ಅಪ್ರ ಮತಖ್ಾ ಕಾಯಿದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನ ಸ ಧ, ಬಂಗಳ ರತ.

5.

ಸಕಾಿರದ ಅಪ್ರ ಮತಖ್ಾ ಕಾಯಿದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧ ಆಯತಕುರತ, ವಿಧಾನ ಸ ಧ, ಬಂಗಳ ರತ.

6.

ಸಕಾಿರದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು/ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು.

7.

ಎಲಾಿ ಇಲಾಖ್ಾ ಮತಖ್ಾಸೆರತಗಳು.

8.

ಎಲಾಿ ಜಿಲಿಗಳ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು.

9.

ಎಲಾಿ ಮತಖ್ಾ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

10. ಸಕಾಿರದ ಎಲಾಿ ವಿಶೇರ್/ಅಪ್ರ/ಜಂಟಿ/ಉಪ್/ಅಧಿೇನ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೊ ಆಂತ್ರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಗಾರರತ.
11. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಎಲಾಿ ಶಾಖ್ಗಳಿಗ.
12. ಆಯತಕುರತ, ಖ್ಜಾನ ಆಯತಕಾುಲಯ, ೬ನೇ ಮಹಡಿ,ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಕಛೇರಿ ಹತಿುರ, ಬಂಗಳ ರತ.
13. ಹಚತಚವರಿ ನದೇಿಶಕರತ, ಖ್ಜಾನ-೨, ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ. ಖ್ನಜ ಭ್ವನ, ರೇಸ್ ಕೊೇಸ್ಿ ರಸು, ಬಂಗಳ ರತ
14. ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ / ಶಾ.ರ.ಕ.

14

Annexure-1
FY-2022-23
List of HOAs for which Finance Department's Prior Concurrence is necessary for release for funds

Demand-Department
01-Agriculture
02-Animal Husbandry
02-Fisheries

06-Infrastructure

HOA

2401-00-102-0-28-103 Farmers Incentive and Support Schemes
Pradhan Mantri Kisan Samman Yojane
2401-00-800-1-05
Equity to Karnataka Milk Federation
4403-00-190-0-03
Renovation of Fishing Harbours , Landing
Centres and Dredging works
4405-00-104-0-02
CSS-Central Share of Sagarmala Project Dredging Works and Break Water Works
5051-02-211-0-02
CSS-State Share of Sagarmala Project Dredging Works and Break Water Works
5051-02-211-0-03
Development of Minor Air Ports
5465-01-190-1-05
KRIDE - ROB/RUB Projects
5465-01-190-3-04
Cost Sharing Railway Projects
5465-01-190-3-05

07-Rural Development &
Panchayati Raj
3054-80-196-1-01
4406-01-101-0-02
08-Forest
2425-00-108-0-57
3475-00-107-0-20
09-Cooperation
10- SC Welfare
10-BC Welfare
12-Youth Services
18-Handloom & Textiles

19-Urban Development

Description

Block Grants
Flexi Fund
Yashaswini
Minimum Floor Price Scheme
Loans to Karnataka State Warehousing
Corporation -RIDF
6408-02-190-1-01
Maintenance of new 50 Post Matric Hostels
2225-01-277-0-09
Vividha Samudayagala Abhivridhi
2225-03-001-0-05
2204-00-104-0-02-051 Promotion of Sports Activities
Implementation of Garment Policy
2852-08-202-7-01
CSS-State Share-Smart City Mission
2217-05-191-1-15
Karnataka Integrated Urban Water
Management Investment Programme-Jalasiri
EAP
2217-05-191-1-87
Reimbursement of Taxes & Duties to
BMRCL
2217-80-191-8-01
3604-00-191-1-51008(VPP),032,051,059 General
Untied
3604-00-191-2
Untied
3604-00-192-2
Untied
3604-00-193-2
Karnataka Urban Water Supply
Modernisation Project-EAP
4215-02-190-0-03
Capital Support to Special Infrastructure
Projects of Bangalore
4217-01-800-0-02
Equity Investment (BMRCL)
4217-60-190-2-01
Bangalore Sub Urban Rail System
4217-60-800-0-04

Annexure-1
FY-2022-23
List of HOAs for which Finance Department's Prior Concurrence is necessary for release for funds

Demand-Department

HOA

6215-01-190-2-86
6217-60-190-0-01
6217-60-190-0-03
20-Public Works

21-Major Irrigation

5054-04-337-0-05

4701-77-800-0-01

4701-77-800-0-02

Description
Bengaluru Water Supply and Sewerage
Project(BWSSP) Phase III (Cauvery Water
Supply Scheme-Stage-V)-EAP
Loans for BMRCL
Support to BMRCL for Debt Repayment
Roads Financed from Central Road Fund
Allocations
CSS-Central Share-Accelerated Irrigation
Benefit Programme-Irrigation Projects under
various Nigamas
CSS-State Share-Accelerated Irrigation
Benefit Programme-Irrigation Projects under
various Nigamas

Vacant Post Provision for Salaries HOAs under various Departments
Description
HOA
Demand-Department
2401-00-800-1-70
Vacant Post Provision
01-Agriculture
2403-00-800-0-40
Vacant Post Provision
02-Animal Husbandry
2070-00-800-0-11
Vacant Post Provision
03-Finance
04-Department of Personnel
Vacant Post Provision
& Administrative Reforms 2052-00-090-0-27
2055-00-001-0-07
Vacant Post Provision
05-Home
3051-02-800-0-03
Vacant Post Provision
06-Infrastructure
07-Rural Development &
2515-00-800-0-19
Vacant Post Provision
Panchayati Raj
2406-01-800-0-16
Vacant Post Provision
08-Forest
2425-00-800-0-04
Vacant Post Provision
09-Cooperation
2225-01-800-0-22
Vacant Post Provision
10-SC Welfare
2225-03-001-0-07
Vacant Post Provision
10-BC Welfare
11-Women & Child
2235-60-001-0-03
Vacant Post Provision
Development
2220-60-800-0-22
Vacant Post Provision
12-Information
Vacant Post Provision
13-Food & Civil Supplies 2408-01-800-0-12
2053-00-093-0-01
Vacant Post Provision
14-Revenue
15-Information Technology
3451-00-800-0-09
Vacant Post Provision
and Bio-Technology
2202-01-800-1-90
Vacant Post Provision
17-Higher Education
Vacant Post Provision
18-Handloom & Textiles 2851-00-800-0-02
Vacant Post Provision
19-Urban Development 2217-05-800-0-11
2059-80-800-0-07
Vacant Post Provision
20-Public Works
2701-80-001-0-21
Vacant Post Provision
21-Major Irrigation

Annexure-1
FY-2022-23
List of HOAs for which Finance Department's Prior Concurrence is necessary for release for funds

Demand-Department
22-Medical Education
23-Labour
24-Energy
25-Kannada & Culture
26-Planning, Statistics,
Science & Technology
27-Law
28-Parliamentary Affairs

HOA

Description

2210-01-800-0-07
2230-01-800-0-07
2801-80-001-0-01
2205-00-001-0-03

Vacant Post Provision
Vacant Post Provision
Vacant Post Provision
Vacant Post Provision

3454-01-800-0-04
2014-00-102-0-14
2011-02-800-0-09

Vacant Post Provision
Vacant Post Provision
Vacant Post Provision

LUMPSUM IN DISTRICT SECTOR
(* Funds under RDPR Scheme mentioned below are released by FD)

Demand No.& Depatment Scheme Head of Account

7. R.D.P.R.(*)

Nomenclature

2515-00-101-0-26-005
2515-00-101-0-26-021
2515-00-101-0-26-033
2515-00-101-0-26-034
2515-00-101-0-26-251

Vacant Post & Other Expenes

2515-00-101-0-35-324

Honorarium to President/Vice-President and
Members of ZPs

2515-00-102-0-63-005
2515-00-102-0-63-021
2515-00-102-0-63-033
2515-00-102-0-63-034
2515-00-102-0-63-251

Vacant Post & Other Expenes

2515-00-102-0-69-324

Honorarium to President/Vice-President and
Members of TPs

2515-00-103-0-94-090

Royalty on Sand Mining to be passed on to GPs

2515-00-103-0-97-059

Grants to Grama Panchayaths for
Securatisation of Electricity Dues

Annexure - 2
List of items of expenditure for which funds can be released up to Budget Provision
presuming concurrence of Finance Department
Sl.
List of Items of Expenditure
No
1 Salary and Allowances
2

Payment to Dailywages/Contractual/Outsource

Office Expenses
Telephone Charges
Travelling Allowance
Building Expenses
Pensions to Grants-in-Aid
Transport Expenses
Purchase of medicines for hospitals, and
9
veterinary institutions
10 Honorarium
11 Scholarships & Incentives
12 Pension and Retirement Benefits
3
4
5
6
7
8

13 Social Security Pensions

14 Fixed Pension Schemes

Object Head/Major Head/HOA
001,002,003,004,005,011,014,020,101
033,034,035,115
050
052
041
071
118
195
222
324
117
251
2235-02-101-0-20,
2235-02-101-0-43,
2235-60-001-0-02,
2235-60-102-1-01,
2235-60-102-1-03,
2235-60-102-1-05,
2235-60-102-1-06,
2235-60-102-1-07,
2235-60-102-1-08,
2235-60-102-1-09,
2235-60-102-1-10,
2235-60-102-1-11,
2235-60-102-2-01,
2235-60-102-2-03

2235-60-200-1-99,
2220-60-105-0-01,
2205-00-102-1-18,
2235-60-102-3-01,
2235-60-107-0-08,
2235-60-102-2-01

Note : Releases for Schemes under HOAs except those mentioned above,shall be made as per Para II,III & IV of this G.O

Annexure-3
List of Centrally Sponsored Schemes in District Sector(Paras 22-25) to be released by Concerned Administration
Departments
Department

MPAS HOA

Description

CSS-Central Share-Swachha Bharath Mission
2215-00-102-0-91 (Grameena)
CSS-State Share-Swachha Bharath Mission
RDPR
2215-00-102-0-93 (Grameena)
RDPR
2230-00-101-0-01 Rehabilitation of Bonded Labourers
CSS-Central Share-Mahatma Gandhi National Rural
RDPR
2505-00-101-0-11 Employment Assurance Scheme
CSS-State Share-Mahatma Gandhi National Rural
RDPR
2505-00-101-0-12 Employment Assurance Scheme
RDPR
2515-00-101-0-01 DRDA - Administrative Charges
RDPR
2515-00-101-0-36 XV FCG Grants to ZPs (60% Tied : 40% Basic)
RDPR
2515-00-102-0-70 XV FCG - Grants to TPs (60% Tied : 40% Basic)
RDPR
2515-00-103-0-90 XV FCG Grants to GPs (60% Tied : 40% Basic)
CSS-Central Share- Pre-Matric Scholarship to SC
SC Welfare
2225-00-101-0-68 Students
CSS-State Share- Pre-Matric Scholarship to SC
SC Welfare
2225-00-101-0-69 Students
CSS-Central Share-Post-Matric Scholarships to ST
ST Welfare
2225-00-102-0-07 Students
CSS-Central Share- Pre-Matric Scholarship to ST
ST Welfare
2225-00-102-0-09 Students
CSS-State Share-Post-Matric Scholarships to ST
ST Welfare
2225-00-102-0-10 Students
CSS-State Share- Pre-Matric Scholarship to ST
ST Welfare
2225-00-102-0-11 Students
WCD
2211-00-102-0-02 CSS-State Share-ICDS District Cell
WCD
2211-00-102-0-03 CSS-Central Share-ICDS District Cell
CSS-State Share-Integrated Child Development
WCD
2211-00-102-0-22 Service (204 ICDS Projects)
CSS-Central Share-Integrated Child Development
WCD
2211-00-102-0-23 Service (204 ICDS Projects)
CSS-Central Share-Integrated Child Development
WCD
2235-00-101-0-61 Service(SNP)
CSS-State Share-Integrated Child Development
WCD
2235-00-101-0-62 Service(SNP)
CSS-Central Share-Pradhan Mantri Awas Yojane
Housing
2216-00-102-0-14 Grameena
State Programme for Ksheera Bhagya (MDM)
Primary & Secondary
2202-00-101-0-18
Education
Samagra Shikshana Karnataka - Teachers Salary
Primary & Secondary
2202-00-101-0-19
Education
CSS- Central Share- Mid Day Meal Program (MDM)
Primary & Secondary
2202-00-101-0-20
Education
CSS-State Share- Mid Day Meal Program (MDM)
Primary & Secondary
2202-00-101-0-21
Education
Samagra Shikshana - Teachers Salary
Primary & Secondary
2202-00-102-0-20
Education
Health
2210-00-106-0-01 District Family Welfare Bureau
Health
2210-00-106-0-02 Rural Family Welfare Centres at PHCs
Health
2210-00-106-0-03 Rural Sub-Centres (Opened Under Family Welfare)
CSS-Central Share-National Rural Livelihood
Skill Development2501-00-101-0-05 Mission (NRLM)
CSS-State Share-National Rural Livelihood Mission
Skill Development2501-00-101-0-07 (NRLM)
RDPR

Linkcode

2215-01-198-6-01
2215-01-198-6-02
2230-01-198-6-01
2505-60-196-6-04
2505-60-196-6-05
2515-00-196-6-06
2515-00-196-6-12
2515-00-197-6-12
2515-00-198-6-13
2225-01-197-6-07
2225-01-197-6-08
2225-02-197-6-03
2225-02-197-6-05
2225-02-197-6-04
2225-02-197-6-06
2235-02-196-6-01
2235-02-196-6-02
2235-02-197-6-03
2235-02-197-6-04
2236-02-197-6-01
2236-02-197-6-02
2216-80-198-6-02
2202-01-196-6-01
2202-01-197-6-01
2202-01-196-6-02
2202-01-196-6-03
2202-02-196-6-01
2211-00-196-6-02
2211-00-196-6-05
2211-00-196-6-06
2501-06-198-6-01
2501-06-198-6-02

Annexure-3
List of Centrally Sponsored Schemes in District Sector(Paras 22-25) to be released by Concerned Administration
Departments
Department

MPAS HOA

Description

CSS-Central Share-Start Up Village
Skill Development2501-00-101-0-08 Entrepreneurship Program -SVEP(NRLM)
CSS-State Share-Start Up Village Entrepreneurship
Skill Development2501-00-101-0-09 Program -SVEP(NRLM)
CSS-Central Share-Rural Self Employment Training
Skill Development2501-00-101-0-10 Institutes-RSETI (NRLM)
CSS-Central Share-National Rural Economic
Skill Development2501-00-101-0-14 Transformation Project-NRETP (NRLM)
CSS-State Share-National Rural Economic
Skill Development2501-00-101-0-15 Transformation Project-NRETP (NRLM)
CSS-Central Share-Deen Dayal Upadhaya Grameena
Skill Development2501-00-101-0-16 Kaushalya Yojana -DDUGKY (NRLM)
CSS-State Share-Deen Dayal Upadhaya Grameena
Skill Development2501-00-101-0-17 Kaushalya Yojana DDUGKY - (NRLM)

Linkcode

2501-06-198-6-03
2501-06-198-6-04
2501-06-198-6-05
2501-06-198-6-07
2501-06-198-6-08
2501-06-198-6-09
2501-06-198-6-10

