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«µÀAiÀÄ: ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು ನಿಧಿ-3ರಡಿ

NzÀ¯ÁVzÉ:

ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನಗಳನುು ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಕನ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಕಖೆ, ಖಜಕನೆ-2ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆರ್ಲ್ಲಿ
ದಿನಕಾಂಕ: 04.12.2019ರಾಂದು ನಡೆದ ಸಭೆರ್ ನಿರ್ಾರ್ಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಾಂಖೆಯ: ಆಇ 437 ವೆಚ್ಚ-6 2016, ದಿನಕಾಂಕ: 22.12.2016.

¥Àæ¸ÁÛªÀ£É:

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಾ ಲ್ಗಕಕ ಪತ್ರಗಳನುು ನಿಧಿ ವಯವಹಾರದಡಿ
ನಿವವಹಿಸುತಿುದುು, ನಿಧಿ-1, 2 ಮತ್ುು 3 ಎಂದು ವರ್ೀವಕರಿಸಲ್ಾರ್ದಗ.

ಸದರಿ ನಿಧಿಗಳಡಿಯ

ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳಡಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾಗುವ ಅನುದಾನ / ರಾಜ್ಸವವನುು ಕಗಳಕಂಡಂತಗ ನಿವವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2004ರಲ್ಾ
ಆದಗೀಶವನುು

ಹಗಲರಡಿಸ್ದುು

ಇದಕಗಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತಗ

ಆರ್ಂದಾಗ್ಗಯ

ಮಾರ್ಾವಡುಗಳನುು

ಮಾಡಲ್ಾರ್ರುತ್ುದ.ಗ
ನಿಧಿ-1

: ಕಗೀಂದರ ಯೀಜ್ನಗ / ಕಗೀಂದರ ಪುರಸೃತ್ ಯೀಜ್ನಗಯಡಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾಗುವ ಅನುದಾನಗಳಾರ್ತ್ುದಗ. ಈ
ನಿಧಿಯಡಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾಗುವ ಅನುದಾನಗಳನುು ಆರ್ಥವಕ ವರಾವಂತ್ಯದಲ್ಾ ವಯಪಗತ್ವಾಗದಗ ಮುಂದಿನ
ಆರ್ಥವಕ ವರ್ವಕಗಕ ಲ್ಭ್ಯಪಡಿಸ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ವದಲ್ಾ ಕ್ರರಯಾ ಯೀಜ್ನಗಗಳನುು ರಲಪಿಸ್ಕಗಲಂಡು ಕುಾಪು
ವಗೀಳಗಯಳಗ್ಗ ಕಗೀಂದರ ಯೀಜ್ನಗಯ ವಗಚ್ಚದ ಮಾಗವಸಲಚಿಗಳನವಯ ವಗಚ್ಚ ಮಾಡಬಗೀಕಾಗುತ್ುದಗ.

ನಿಧಿ-2

: ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಡಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾಗುವ ಅನುದಾನಗಳಾರ್ರುತ್ುದಗ. ಈ ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳಲ್ಾ
ಅನುಮೀದನಗಗ್ಲ
ಗ ಂಡಂತಗ ಆಯಾಯ ವರ್ವದಲ್ಾಯೀ ಕ್ರರಯಾ ಯೀಜ್ನಗಗಳನುು ರಲಪಿಸ್ಕಗಲಂಡು ವಗಚ್ಚ
ಮಾಡಬಗೀಕಾಗುತ್ುದಗ.

ಒಂದು ವಗೀಳಗ ಆರ್ಥವಕ ವರ್ವದಗಲಳಗ್ಗ ವಗಚ್ಚ ಮಾಡಲ್ಾಗದ ಅನುದಾನಗಳು

ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥವಕ ವರ್ವಕಗಕ ಮುಂದುವರಗಸದಗ ವಯಪಗತ್ವಾಗುತ್ುದಗ. ಏಕಗಂದರಗ, ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥವಕ
ವರ್ವಕಗಕ ಮರು ಆಯವಯಯ ಸಾಧನಗಳ ಅನುಮೀದನಗ ಪಡಗಯಲ್ಾರ್ದುು, ಎಲ್ಾಾ ಜಿಲ್ಾಾ ವಲ್ಯದ
ಸಂಸಗೆಗಳಿಗ್ಗ ಅನುದಾನ ಹಗಲಸದಾರ್ ನಿೀಡಲ್ಾರ್ರುತ್ುದಗ.
ನಿಧಿ-3

: ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸವಂತ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು: ಅಂದರಗ ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ
ವಾಯಪಿುಯಳಗ್ಗ ಸವತ್ುುಗಳ ನಗಲೀಂದಣಿಯಂದ ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾಗುವ ಮುದಾರಂಕ ಶುಲ್ಕವನುು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ
ಜಿಲ್ಾಾ

/

ತಾಲ್ಲಾಕು

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ್ಗ

ಹಂಚಿಕಗ

ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದಗ,

ಜಿಲ್ಾಾ

/

ತಾಲ್ಲಾಕು

ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸವಂತ್ ಸವತ್ುುಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸುವ ಬಾಡಿಗ್ಗ, ಶುಲ್ಕ, ತಗರಿಗ್ಗ, ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮತಿುತ್ರಗ
ರಾಜ್ಸವಗಳನುು ಈ ನಿಧಿಯಡಿ ನಿವವಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದಗ. ಇದು ವರಾವಂತ್ಯದಲ್ಾ ವಯಪಗತ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಾ.
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ಮೀಲ್ನ ವರ್ೀವಕರಣದನವಯ ನಿಧಿಯಡಿ ನಿವವಹಿಸುವ ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳನುು ಪರತಿ ಜಿಲ್ಾಾ /
ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಖಜಾನಗಗಳ ಮಲಲ್ಕ ಹಾಗಲ ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರ ಲ್ಗಕಕ
ಪತ್ರಗಳಗ ಂದಿಗ್ಗ ತಾಳಗಗ್ಲ
ಗ ಳಿಸ್ಕಗಲಳಳಬೀಗ ಕಾಗುತ್ುದ.ಗ
ಆದರಗ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತಗೀಕ ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ತ್ಮಮ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು ನಿಧಿ3ರಡಿ

ಸ್ವೀಕೃತ್ಗ್ಗಲಂಡು

ಆರ್ಥವಕ

ವರ್ವದ

ಕಗಲನಗಯಲ್ಾ

ವಗಚ್ಚವಾಗದ

ಅನುದಾನಗಳನುು

ಲ್ಗಕಕ

ಸಮನವಯಗ್ಗಲಳಿಸ್ಕಗಲಳಳದಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರ ಲ್ಗಕಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಾ ವಗಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನಗಳ
ನಿವವಹಣಗಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಪಷ್ಟೀಕರಣವನುು ಕಗಲೀರಿರುತಾುರ.ಗ
ಜಿಲ್ಾಾ

/

ತಾಲ್ಲಾಕು

ಪಂಚಾಯತಿಗಳ

ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳನುು

ಪಲಣವವಾರ್

ಖಜಾನಗ-2ರಡಿ

ನಿವವಹಿಸಲ್ು ಕರಮವಹಿಸಲ್ಾರ್ರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದಗ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು ನಿಧಿ-3ರಡಿ ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ
ಅನುದಾನವನುು

ಲ್ಭ್ಯಪಡಿಸ್ರದ

ಕಾರಣ

ವಗೀತ್ನ

/

ಕಾಯವಕರಮಗಳ

ಅನುರಾಟನಕಗಕ

ತಗಲಂದರಗಯಾರ್ರುವುದಾರ್ ಪರಸಾುವನಗಗಳನುು ಸಲ್ಾಸ್ದುರ ಹಿನಗುಲ್ಗಯಲ್ಾ, ಪರಸುುತ್ ಅಂದರಗ 2018-19ನಗೀ
ಸಾಲ್ನಲ್ಾ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು ನಿಧಿ-3ರಡಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ಗ್ಗಲಂಡು ವರಾವಂತ್ಯದಲ್ಾ ವಗಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನಗಳನುು
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಖಜಾನಗಗಳ ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳಗ ಂದಿಗ್ಗ ಸಮನವಯೀಕರಿಸ್ಕಗಲಂಡ ನಂತ್ರ ಖಜಾನಗ-2ರಡಿ
ಲ್ಭ್ಯಪಡಿಸಲ್ಾರ್ರುತ್ುದ.ಗ
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ುು ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು ನಿಧಿ-3ರಡಿ ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ
ಅನುದಾನಗಳನುು ವಗಚ್ಚ ಭ್ರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರರಯಾ ಯೀಜ್ನಗಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ
ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೀದನಗಯನುು ಪಡಗದು ವಗಚ್ಚ ಭ್ರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅನಗೀಕ ಕಾಯವಕರಮಗಳು
ಪರಗತಿಯಲ್ಾದುು

ಪಲಣವಗ್ಗಲಂಡ

ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನುು

ಕಾಯವಕರಮಗಳಿಗ್ಗ

ವಗಚ್ಚವನುು

ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸ್ಕಗಲಡಲ್ು

ರ್ಾವತಿಸಬಗೀಕಾರ್ರುವುದರಿಂದ

ಪರಸಾುವನಗಗಳನುು

ಸಲ್ಾಸ್ದುು, ಕುಾಪು

ವಗೀಳಗಯಲ್ಾ ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳನುು ಸಮನವಯೀಕರಿಕಗಲಳಳದುರಿಂದ
ಖಜಾನಗ-2ರ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳಲ್ಾ ಅನುದಾನಗಳನುು ಮುಂದುವರಗಸುವ ಸಂಬಂಧ ಗ್ಗಲಂದಲ್ಗಳಿದುು
ನಿಕಟ ಪಲವವ ಆರ್ಥವಕ ವರ್ವವಾದ 2018-19ರಲ್ಾ ವಗಚ್ವ
ಚ ಾಗದ ಅನುದಾನವನುು ಮಾತ್ರ 2019-20ನಗೀ
ಸಾಲ್ಗ್ಗ ಲ್ಭ್ಯಪಡಿಸಲ್ಾರ್ರುತ್ುದಗ.
ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಾಾ/ ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಅನಗೀಕ ವರ್ವಗಳಿಂದ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು ನಿಧಿ-3ರಡಿ
ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನಗಳನುು ಪಲಣವಗ್ಗಲಂಡ ಕಾಯವಗಳ / ಯೀಜ್ನಗಯ ಅನುರಾಾನಗ್ಗಲಂಡ
ಕಾಯವಕರಮಗಳಿಗ್ಗ
ಪರಸಾುವಿಸ್ರುವುದನುು

ರ್ಾವತಿಸಬಗೀಕಾರ್ರುವುದರಿಂದ
ಪರಿಗಣಿಸ್

ಉಲ್ಗಾೀಖದಲ್ಾ

ಮರು

ನಮಲದಿಸ್ರುವ

ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸ್
ಸಭಗಯಲ್ಾ

ಕಗಲಡುವಂತಗ

ಆರ್ಥವಕ

ಇಲ್ಾಖಗ,
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ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರು ಮತ್ುು ಖಜಾನಗ-2 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಂದಿಗ್ಗ ಚ್ಚಿವಸ್ ಅನಗೀಕ ವರ್ವಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಾಾ /
ತಾಲ್ಲಾಕು

ಪಂಚಾಯತಿಗಳ

ನಿಧಿ-1

ಮತ್ುು

ನಿಧಿ-3ರಡಿ

ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ

ಅನುದಾನದಲ್ಾ

5

ವರ್ವಗಳಿಂದಿೀಚಗರ್ನ ಅಂದರಗ 2014-15 ರಿಂದ 2017-18ರವರಗಗ್ಗ ಬಿಡುಗಡಗ / ಸಂಗರಹವಾದ ಅಯಾಯ
ವರ್ವಗಳಲ್ಾ ವಗಚ್ಚವಾದ ಹಾಗಲ ವಗಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನುು ಮಾತ್ರ ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳನುು ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು
ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಖಜಾನಗಗಳಗ ಂದಿಗ್ಗ ಸಮನವಯೀಕರಿಸ್ಕಗಲಂಡು ಸಲ್ಾಸುವ ಲ್ಗಕಕ ಪತ್ರಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ಗ ಹಾಗಲ ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರು ನಿವವಹಿಸುತಿುರುವ ಲ್ಗಕಕ ಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ಗ
ಯಾವುದು ಕಡಿಮ ಅನುದಾನ ಲ್ಭ್ಯವಿರುತ್ುದಯ
ಗ ೀ ಅಂತ್ಹ ಅನುದಾನಗಳನುು ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಾಖಗಯ
ಸಹಮತಿಯಂದಿಗ್ಗ

ಖಜಾನಗ-2ರಲ್ಾ

ಲ್ಭ್ಯಪಡಿಸುವಂತಗ

ಅನುದಾನಗಳನುು ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರು ತ್ಮಮ

ಮತ್ುು

2014-15ರ

ಪಲವವದಲ್ಾದು

ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳಲ್ಾ Suspense ಶೀಷ್ವಕಗಯಲ್ಾಡಲ್ು

ಕಗಲೀರಬಹುದಗಂದು ನಿಣವಯಸಲ್ಾದ ಹಿನಗುಲ್ಗಯಲ್ಾ ಕಗಳಕಂಡಂತಗ ಆದಗೀಶಸ್ದಗ.

¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉÃ±À ¸ÀASÉå: DE 405 ªÉZ-ÀÑ 6/2019 ¢£ÁAPÀ: 10ನೇ ಜನವರಿ 2020
ಪರಸಾುವನಗಯಲ್ಾ ವಿವರಿಸಲ್ಾರ್ರುವಂತಗ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಾ ಲ್ಗಕಕ
ಪತ್ರಗಳನುು ನಿಧಿ-1, 2 ಮತ್ುು 3ರಲ್ಾ ನಿವವಹಿಸುತಿುದುು, ಸದರಿ ನಿಧಿಗಳಡಿಯ ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳಡಿ
ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾಗುವ ಅನುದಾನ / ರಾಜ್ಸವವನುು ಕಗಳಕಂಡಂತಗ ನಿವವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಉಲ್ಗಾೀಖ(2)ರಲ್ಾ
ಹಗಲರಡಿಸಲ್ಾರ್ರುವ ಆದಗೀಶಗಳಲ್ಾನ ಸಲಚ್ನಗಗಳನುು ಮುಂದುವರಗಸುತಾು, ಈ ಕಗಳಕಂಡ ಸಲಚ್ನಗಗಳನುು
ಸಗೀಪವಡಗಗ್ಗಲಳಿಸಲ್ಾರ್ದಗ.:
ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಾಾ ಮತ್ುು ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-2ರಲ್ಾ ಅನುಸರಿಸಬಗೀಕಾದ ಕಾಯವ
ವಿಧಾನಗಳು ಈಗ್ಾಗಲ್ಗೀ ಆದಗೀಶ ಸಂಖಗಯ: ಆಇ 437 ವಗಚ್ಚ 6 2016, ದಿನಾಂಕ: 22.12.2016ರಲ್ಾ
ನಿೀಡಲ್ಾರ್ದುು, ಅವುಗಳಗೀ ಮುಂದುವರಗಯುತ್ುವಗ.
ರಕಜ್ಯದ ಜಿಲಕಿ ಮತ್ುು ತಕಲ್ಲಿಕು ಪ್ಾಂಚಕಯಿತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು 3 ರಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೆೇರ್ಕದ
ರ್ಕರ್ಾ ವಿಧಕನಗಳು
1.

ಈ ರಿೀತಿ ಖಜಾನಗಯಲ್ಾ ಜಿಲ್ಾಾ/ ತಾಲ್ಲಾಕು

ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು 3ರಡಿ

ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನುು ಮರು ಲ್ಭ್ಯಪಡಿಸ್ಕಗಲಳಳಲ್ು ದಿನಾಂಕ:29.2.2020ರಂದು
ಕಗಲನಗಯ ದಿನವಾರ್ರತ್ಕಕದುು, ಯಾವುದಗೀ ಕಾರಣಕಲಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ನಂತ್ರ
ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾಗುವ ಪರಸಾುವನಗಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗುವುದಿಲ್ಾವಂ
ಗ ದು ಭಾವಿಸತ್ಕಕದುು.
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2.

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ 2014-15ರಿಂದ 2017-18ರವರಗಗ್ಗ
ವಗಚ್ಚವಾರ್ರುವ ಮತ್ುು ವಗಚ್ವ
ಚ ಾಗದ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳನುು ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರು ನಿೀಡುವ

ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳಗ ಂದಿಗ್ಗ ಸಮನವಯೀಕರಿಸ್ ನಿರ್ಾ ಶಲ್ಕನುು (Minimum Balance)
ಖಜಾನಗ-2ರಡಿ ಲ್ಭ್ಯಪಡಿಸ್ ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಾಖಗ ಮತ್ುು ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರಿಗ್ಗ ವರದಿಯನುು
ಸಲ್ಾಸುವುದು.
3.

ದಿನಾಂಕ: 31.3.2014ರಲ್ಾದು ಅನುದಾನಗಳನುು ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರು ತ್ಮಮ ಲ್ಗಕಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಾ
Suspense Account ಇರಿಸಲ್ು ಕಗಲೀರುವುದು ಹಾಗಲ ಆ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳನುು ಆರ್ಥವಕ
ಇಲ್ಾಖಗ ಪಡಗಯತ್ಕಕದುು.

4

2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ಶಲ್ುಕ ಖಜಾನಗ-2ರಲ್ಾ ಅಳವಡಿಸಲ್ು ಸಲಚಿಸ್ರುವ ಪರಕ್ರಯ
ರ
ಕಗಳಕಂಡಂತಗ ಇರುತ್ುದಗ:

ಅ)

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಯ ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಮರ್ ಮಿತಿ - ದಿನಾಾಂಕ: 30.01.2020ರೊಳಗೆ)
 ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು 3ರ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಾವತಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್ ಖಜಾನಗಯು ಪರತಿ

ತಿಂಗಳು ಸಲ್ಾಸುವ ಲ್ಗಕಕಪತ್ರಗಳನುು ಆಧರಿಸ್ ಪರತಿ ವರ್ವಕಗಕ 2014-15 ರಿಂದ 2018-19
ರವರಗಗ್ಗ ತ್ಃಖಗುಯನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದು. ತ್ಃಖಗುಯಲ್ಾ ವರ್ವವಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಾ ಯಾವ
ದಿನಾಂಕದಂದು ಜ್ಮಯಾಯತ್ು; ಮತ್ು ಹಾಗಲ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಎರ್ುಟ ವಗಚ್ಚ
ಮಾಡಲ್ಾಯತ್ು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವುದು.

 ಇದರಗಲಂದಿಗ್ಗ

ಈ

ಕಗಳಕಂಡ

ನಮಲನಗಯಲ್ಾ

ಘಲೀರಾವರಯ
ಗ ನುು

ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದು.
Year

OB

Fund 1 / 3

ZP / TP
Name:
Receipts Expenditure Balance

2014-15
2015-16
2017-18
2018-19
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 ನಿಧಿ-1ಕಗಕ ಲ್ಗಕಕಶೀಷ್ವಕಗವಾರು / ವರ್ವವಾರು 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರವಗರಗಗ್ಗ
ಈ ಕಗಳಕಂಡಂತಗ ತ್ಃಖಗುಯನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು.
Consolidated
Fund
HoA
(196/197
minor head)

 *

ಮೀಲ್ಕಂಡ

ಮಲರು

TTR done
Amount
Rs.

ತ್ಃಖಗುಗಳು

MPA
Scheme
code

Expenditure

ಪರತಯಗ ೀಕವಾರ್

ಮುಖಯ

Balance

ಲ್ಗಕಾಕಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಾಾ

ಪಂಚಾಯತ್ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ
ಕಗಳಕಂಡಂತಗ
“ಮೀಲ್ಗ ನಮಲದಿಸ್ರುವ ವಿವರಗಳು ಖಜಾನಗ ಮಾಸ್ಕ ಲ್ಗಕಕದಗಲಡನಗ
ಸಮನವಯ ಮಾಡಲ್ಾರ್ದಗ. ಈ ವಿವರಗಳು ನಾನು ಪರಿಶೀಲ್ಸ್,
ಸರಿಯಾರ್ದಗ ಎಂದು ಧೃಢಿಕರಿಸ್ದಗ”.ಎಂದು ಧೃಡಿೀಕೃತ್ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರವನುು ಹಗಲಂದಿರಬಗೀಕು.

 ಸಂಬಂಧಪಟಟ

ಖಜಾನಗಗ್ಗ

ಸಲ್ಾಸ್

ಸಮನವಯಕರಿಸ್ಕಗಲಂಡು

ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ

ಧೃಢಿೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬಗೀಕು.
ಆ)

ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಾಾ ಖಜಾನಗಗಳು (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ್ಗ) ಮತ್ುು ತಾಲ್ಲಾಕು
ಖಜಾನಗಗಳು

(ತಾಲ್ಲಾಕು

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ್ಗ)

(ಸಮಯದ

ಮಿತಿ

–

ದಿನಾಂಕ:

06.02.2020ರಗಲಳಗ್ಗ).

 ಮೀಲ್ಗ

ನಮಲದಿಸ್ದ

ಧೃಢಿೀಕೃತ್

ತ್ಃಖಗುಗಳನುು

ಮುಖಯ

ಲ್ಗಕಾಕಧಿಕಾರಿಗಳು

/

ಕಾಯವನಿವಾವಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.

 ತ್ಮಮ ಲ್ಗಕಕಗಳಗ ಂದಿಗ್ಗ ತ್ುಲ್ನಗೀ ಮಾಡುವುದು (K-1ರ ವರದಿಯಂದಿಗ್ಗ ತ್ುಲ್ನಗೀ
ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಾ). K-1ರ ವರದಿ ಕಗೀವಲ್ ಮಾಗವದಶವಕವಾರ್ರಬಗೀಕು ಹಾಗಲ ಇದು
Upper Limit ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಗೀಕಾರ್ರುತ್ುದಗ.

ು ಲ್ಾ ಪರಿರ್ಕರಣಗ
 ಈ ಮೀಲ್ನ ತ್ಃಖಗುಗಳನುು ಪರಿಶೀಲ್ಸ್ದ ನಂತ್ರ, ಅದಗೀ ತ್ಃಖಗಯ
ಮಾಡಬಗೀಕಾದಲ್ಾ, ಮಾಡಿ ರ್ರಾ ನಮಲದಿಸುವುದು.

 ನಂತ್ರ ಎಲ್ಾಾ ಸರಿಯದಗ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತ್ರ, ಈ ಕಗಳಕಂಡಂತಗ ಪರತಯಗ ೀಕವಾರ್
ಧೃಢಿೀಕರಿಸ್ ಸಲ್ಾಸುವುದು.

5|Page

“ಮೀಲ್ನ ವಿವರಗಳು ಪರಿಶೀಲ್ಸ್ದಗ. ಸಮನವಯ ಮಾಡಲ್ಾರ್ದಗ
ಹಾಗಲ ನಮಲದಿಸ್ರುವ ಲ್ಗಕಕ ಸರಿಯದಗ ಎಂದು ನಂಬಿದಗುೀನಗ ಎಂದು
ಧೃಢಿೀಕರಿಸ್ದಗ.”
ಎಂಬ

ತ್:ಖಗುಯನುು

ಖಜಾನಗ

ಲ್ಗಕಾಕಚಾರ

ವರದಿಯನವಯ

ಪರಿಶೀಲ್ಸ್

ಧೃಢಿೀಕರಿಸುವುದು. ಮತ್ುು ಸರಿಯಾದ ಬಾಕ್ರ ಎಂದು ಖಜಾನಗ-2 ರಲ್ಾ ರ್ಾರರಂಭಿಕ
ಠಗೀವಣಿ ಎಂದು ಅಳವಡಿಸಲ್ು, ಸದರಿ ತ್ಃಖಗುಗಳನುು ಮಹಾಲ್ಗೀಖರ್ಾಲ್ರಿಗ್ಗ, ಆರ್ಥವಕ
ಇಲ್ಾಖಗಗ್ಗ ಮತ್ುು ಖಜಾನಗ ಆಯುಕುರಿಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸುವುದು (ಜಿಲ್ಾಾ ಖಜಾನಗಗಳಲ್ಾ
ತಾಲ್ಲಾಕು

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ

ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾದ

ತ್:ಖಗುಗಳನುು

ಕಗಲರೀಡಿೀಕರಿಸ್

ಸಲ್ಾಸುವುದು).
ಇ)

Treasury Network Management Centre, Bangalore (Time
Line -30.01.2020)
ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು 3ರಲ್ಾನ Unspent Balance Statement ನುು ಎಲ್ಾಾಖಜಾನಗಗಳಿಗ್ಗ
2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರವರಗಗ್ಗ ಪರತಿ ವರ್ವಕಗಲಕಮಮ ಖಜಾನಗ-1 ಡಾಟಾ ಬಗೀಸ್
ಆಧರಿಸ್

ಒದರ್ಸುವುದು.

ಇದನುು

ಖಜಾನಗಗಳು

ಪರಾಮರ್ಗವಗ್ಗ

ಮಾತ್ರ

ಉಪಯೀರ್ಸುವುದು, ವಾಸುವಿಕ ಖಜಾನಗ ಲ್ಗಕಕಚಾರಗಳಗೀ ಪರಾಮರ್ಗವಗ್ಗ ರ್ಾರಥಮಿಕ
ಮಲಲ್ವಾರ್ರಬಗೀಕು.
ಈ)

ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಾಖಗಯಂದ ಕರಮ (ಸಮಯದ ಮಿತಿ-12.02.2020)
 ಜಿಲ್ಾಾ ಖಜಾನಗಗಳಿಂದ ಎರಡಲ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ುು ತ್ನು ಅಧಿೀನದ ಎಲ್ಾಾ
ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತ್ಗ್ಗಲಳುಳವ ತ್ಃಖಗಯ
ು ನುು ಮೀಲ್ಕಂಡ ಪರಕ್ರಯ
ರ ಯಂತಗ
ಮಾಡಲ್ಾರ್ದಗಯೀ? ಎಂದು ಪರಿಶೀಲ್ಸುವುದು.

 ತ್ದ ನಂತ್ರ ಅದರಂತಗ ಪರತಿ ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ / ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲ್ಾನ
Balance ಅನುು update ಮಾಡಿಕಗಲಳಳಲ್ು ಖಜಾನಗ-2 ಗ್ಗ ಅಧಿಕೃತ್ಗ್ಗಲಳಿಸುವುದು

 ಪರತಿ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ / ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಾನ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು 3ರಲ್ಾನ
Unspent Balanceನುು (upto 15t h March 2020) ಸಗಳಯ
ಗ ಲ್ು ಅನುಮತಿಸ್ರುತ್ುದಗ

ಹಾಗಲ ಖಚ್ುವ ಮಾಡದಗೀ ಉಳಿದಿರುವ ಏನಾದರಲ ಬಾಕ್ರ ಇದುಲ್ಾ 2020-21ನಗೀ
ಸಾಲ್ಗ್ಗ ರ್ಾರರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕವಾರ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ುದಗ ಮತ್ುು 5ನಗೀ ಏಪಿರಲ್ 2020ರ ನಂತ್ರ
ಸಗಳಯ
ಗ ಲ್ು ಲ್ಭ್ಯವಾಗುತ್ುದಗ.
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ಉ)

ಖಜಕನೆ-2 ವತಿಯಿಾಂದ

ಕರಮ (ಸಮರ್ದ ಮಿತಿ-15.02.2020)

 ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಾಖಗಯು ಅಧಿಕೃತ್ಗ್ಗಲಳಿಸ್ರುವ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ /
ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಾ ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ುು ೩ರಲ್ಾನ ನಿಗಧಿತ್ ಸಮಯದ
ಮಿತಿಯಳರ್ನ unspent Balance ನುು ಅಳವಡಿಸ್ಕಗಲಳುಳವುದು.
ಊ)

ಆರ್ುಕುರು, ಖಜಕನೆ ಇಲಕಖೆರ್ವರಿಾಂದ ಹಕಗಲ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಲ್ಹೆಗಕರರು
ಗಕರಮಿೇಣಕಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುು ಪ್ಾಂಚಕರ್ತ್ ರಕಜ್ ಇಲಕಖೆ ರವರಿಾಂದ ಕರಮ (ಸಮರ್ದ
ಮಿತಿ – 20.01.2020)

 ಈ ಆದಗೀಶಕಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತಗ ಸಲಚ್ನಗಗಳನುು ಕಟುಟನಿಟಾಟರ್ ತ್ಪಪದೀಗ ರ್ಾಲ್ಸಲ್ು ಎಲ್ಾಾ
ಜಿಲ್ಾಾ ಮತ್ುು ತಾಲ್ಲಾಕು ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ನಿದಗೀವಶನಗಳನುು ಹಗಲರಡಿಸುವುದು.

 ಈ

ಬಗ್ಗೆ

ಹಿಂಬಾಲ್ನ

ಕರಮವಹಿಸುವುದು

ಮತ್ುು

ಸಮಯದ

ಮಿತಿಯಳಗ್ಗ

ಅನುಸರಿಸಲ್ಾರ್ದಗೀ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಕಗಲಳುಳವುದು.

 ಎಲ್ಾಾ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮತ್ುು ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಗಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಗ
ಈ ಪರಕ್ರರಯಯನುು ಕಟುಟನಿಟಾಟರ್ ರ್ಾಲ್ಸಲ್ು ಆಂತ್ರಿಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಲ್ಹಗಗ್ಾರರು ಸಲಚಿಸ್
ಸಲಕು ಆದಗೀಶವನುು ಹಗಲರಡಿಸಲ್ು ಕರಮ ತಗಗ್ದ
ಗ ುಕಗಲಳುಳವುದು
ಋ)

ಮಹಕಲೆೇಖಪಕಲ್ರ ವತಿಯಿಾಂದ ಕರಮ
ಮಾಹಿತಿಗ್ಾರ್ ಮತ್ುು ಸಲಕು ಕರಮಕಾಕರ್
ಕನಾವಟಕ ರಾಜ್ಯರ್ಾಲ್ರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ುು ಅವರ ಹಗಸರಿನಲ್ಾ

(ಪ್ುರುಷೆಲೇತ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿ.ಎಚ್)
ವಿರ್ಗೀರಾಧಿಕಾರಿ(ಜಿ.ಪಂ) ಹಾಗಲ ಪದನಿಮಿತ್ು
ಸಕಾವರದ ಉಪ ಕಾಯವದಶವ,
ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಾಖಗ

ಪ್ರತಿರ್ನುು,
1. ಎಲ್ಾಾ ಇಲ್ಾಖಗಗಳ ಸಕಾವರದ ಅಪರ ಮುಖಯ ಕಾಯವದಶವಗಳು / ಪರಧಾನ ಕಾಯವದಶವಗಳು /
ಕಾಯವದಶವಗಳು
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2. ಸಕಾವರದ ಪರಧಾನ ಕಾಯವದಶವಗಳು, ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಾಖಗ, ಖಜಾನಗ-2, 7ನಗೀ ಮಹಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತಗರಿಗ್ಗ
ಕಟಟಡ, ಗ್ಾಂಧಿನಗರ, ಬಗಂಗಳ ರು-9
3. ರ್ಾರಜಗಕ್ಟಟ ಡಗೈರಕಟರ್, ಖಜಾನಗ-2, 7ನಗೀ ಮಹಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತಗರಿಗ್ಗ ಕಟಟಡ, ಗ್ಾಂಧಿನಗರ, ಬಗಂಗಳ ರು-9
4. ಆಯುಕುರು, ಖಜಾನಗ ಆಯುಕಾುಲ್ಯ, ನಗಲ್ಮಹಡಿ, ವಿರ್ಗವೀಶವರಯಯ ಕಗೀಂದರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬಗೀಡಕರ್
ವಿೀದಿ, ಬಗಂಗಳ ರು-1
5. ಆಂತ್ರಿಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಲ್ಹಗಗ್ಾರರು, ಗ್ಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುು ಪಂಚಾಯತಾರಜ್ ಇಲ್ಾಖಗ
6. ಎಲ್ಾಾ ಇಲ್ಾಖಗಗಳ ಆಯುಕುರು / ನಿದಗೀವಶಕರು
7. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಾಾ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖಯ ಕಾಯವ ನಿವಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಮುಖಯ
ಲ್ಗಕಾಕಧಿಕಾರಿಗಳು
8. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಾಾ ಜಿಲ್ಾಾ / ಉಪ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
9. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಾಾ ತಾಲ್ಲಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
10. ಸುತಗಲುೀಲ್ಗ ಕಡತ್ಕಗಕ
11. ಹಗಚ್ುಚವರಿ ಪರತಿ
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