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ವಿಷಯ:2021Š22ರ್ಯೇ ಸನಲಿನ ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದನಜು–
ಮಧೆಮನವ್ಧಿ ವಿತ್ತೇಯ ಯೇಜರ್ಯ-2021-2025.
* * * *
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಥಿಾಕ ಹಯೊಣಯಗನರಿರ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002ರ ಅನುಸನರ ರನಜಸವ ಹರಿವ್ು ಮತ್ುತ
ವಯಚ್ಚದ

ಹಂಚಿರ್ಯಗಳಲಿಿನ

ಪ್ರಮುಖ

ಸವನಲುಗಳನುು

ಒಳಗಯೊಂಡ

ಮಧೆಮನವ್ಧಿ

ವಿತ್ತೇಯ

ಯೇಜರ್ಯಯನುು ಆಯವ್ೆಯ ದನಸನತವಯೇಜುಗಳಯೂಂದಿಗಯ ಸದನದಲಿಿ ಮಂಡಿಸಬಯೇರ್ನಗುತ್ತದ.ಯ 13ರ್ಯೇ
ಹಣರ್ನಸು ಆಯೇಗದ ಶಿಫನರಸ್ಸಿನನವಯ ರನಜೆ ಸರ್ನಾರವ್ು ವನರ್ಷಾಕ ಆಯವ್ೆಯ/ ಮಧೆಮನವ್ಧಿ
ವಿತ್ತೇಯ ಯೇಜರ್ಯಯಲಿಿ ರ್ಯಲವ್ು ಹಯಚ್ುಚವ್ರಿ ಮನಹಿತ್ಗಳನುು ಪ್ರಕಟಿಸಬಯೇರ್ನಗಿದಯ. ಆದದರಿಂದ ಎಲ್ನಿ
ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದನಜು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು 2021-22ರ್ಯೇ ಸನಲಿನ ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದನಜುಗಳ ಜಯೊತಯಗಯ ಈ
ರ್ಯಳಕಂಡ ಮನಹಿತ್ಗಳನುು ತ್ಯನರಿಸ್ಸ ಅವ್ುಗಳನುು ಆಥಿಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯಗಯ ಸಲಿಿಸತ್ಕಕದುದ.
ಅ. ಮುುಂದಿನ ಮ್ರು ವಷಾಗಳ ಅುಂದನಜುಗಳು:2021-22ರ್ಯೇ ಸನಲಿನ ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದನಜುಗಳ ಜಯೊತಯಯಲಿಿ ಅಂದನಜು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಎಲ್ನಿ
ರನಜಸವ ಮತ್ುತ ವಯಚ್ಚ ಶಿೇರ್ಷಾರ್ಯಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತಯ ಮುಂದಿನ ಮೊರು ವ್ರ್ಾಗಳ ಅಂದನಜುಗಳನುು
(2022-23 ರಿಂದ 2024-25) ಸಲಿಿಸತ್ಕಕದುದ. ಹಿೇಗಯ ಸಲಿಿಸಲಪಡುವ್ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಆಯವ್ೆಯ
ಅಂದನಜುಗಳು ಹಯೇಗಯ ನಿಧಾರಿಸಲಪಟಟವಂ
ಯ ಬ ಬಗಯೆ ವಿವ್ರಗಳರ್ಯೊುಳಗಯೊಂಡಿರಬಯೇಕು. ಅಂದನಜು ಮನಡುವ್ಲಿಿ
ನಿಖರತಯ ಹಯೊಂದುವ್ ಸಲುವನಗಿ ಯನವ್ ಮಿತ್ಯಳಗಯ ಅಂದನಜು ಏರಿಳಿತ್ವನಗುವ್ುದಯೊೇ ಅ ಕುರಿತನದ
ವಿವ್ರಗಳನುು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದುದ. ಮುಂದಿನ ವ್ರ್ಾಗಳ ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದನಜುಗಳನುು ತ್ಯನರಿಸುವನಗ
ಇಲ್ನಖ್ಯಗಳು ಮಧೆಮನವ್ಧಿ ವಿತ್ತೇಯ ಯೇಜರ್ಯ 2020-2024 ಸಂಪ್ುಟದ ಉಪ್ಯುಕತತಯ ಪ್ಡಯದು,
ವಿಸೃತ್ ಬಯಳವ್ಣಿಗಯ ದರವ್ನುು ನಿಧಾರಿಸಬಯೇಕು. ಇದರಿಂದನಗಿ ಆ ವ್ರ್ಾಗಳಲಿಿ ಸಂಭನವ್ೆ ಗುರಿಗಳು
ಆಯವ್ೆಯ ಲಭ್ೆತಯಯಳಗಿರುತ್ತವ.ಯ
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ಆ. ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ನತವರ್ೆಯ ಅನುಪನಲರ್ೆ ವೆಚ್ಚಗಳು:ಪ್ರಮುಖ ತಯರಿಗಯ ಸಂಗರಹಣಯ ಇಲ್ನಖ್ಯಗಳು ತಯರಿಗಯ ಸ್ಸವೇಕೃತ್ಗಳನುು ಅಂದನಜು ಮನಡುವನಗ ಇದರ್ಯಕ
ಹಯೊಂದಿರ್ಯೊಂಡಿರುವ್ ಅನುಪನಲರ್ನ ವಯಚ್ಚಗಳು ಮತ್ುತ ಇದನುು ಅಂದನಜಿಸುವ್ಲಿಿ ಅನುಸರಿಸುವ್ ರ್ನಯಾ
ವಿಧನನಗಳನುು ತ್ಳಿಸಬಯೇರ್ನಗಿದಯ. ಮುಂದಿನ ಮೊರು ವ್ರ್ಾಗಳಿಗನಗಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಸದ ತಯರಿಗಯ ಸ್ಸವೇಕೃತ್ ಮತ್ುತ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಅನುಸರಣನ ವಯಚ್ಚಗಳ ದರವ್ನುು ಸಹ ಅಂದನಜು ಮನಡಬಯೇರ್ನಗಿರುತ್ತದಯ ಮತ್ುತ
ಸಲಿಿಸಬಯೇರ್ನಗಿದಯ.

ಮೇಲ್ಯ

ಹಯೇಳಿರುವ್ಂತಯ

ಇಲಿಿಯೊ

ಸಹ

ಗುರಿಯು

ಏಕರಿೇತ್ಯಲಿಿರುವ್ುದನುು

ರ್ನಯುದರ್ಯೊಳುುವ್ುದರ ಜಯೊತಯಗಯ ಸ್ಸವೇಕೃತ್ ಮತ್ುತ ತ್ತ್ಿಂಬಂದಿ ವಯಚ್ಚಗಳ ಮುನುಂದನಜುಗಳನುು ಅಂದನಜಿಸಲು
ಅನುಸರಿಸುವ್

ಮನನದಂಡ

ಮತ್ುತ

ಇವ್ುಗಳಲಿಿ

ಉಂಟನಗಬಹುದನದ

ಅಂತ್ರದ

ವನೆಪಿತಯನುು

ನಮೊದಿಸ್ಸರಬಯೇಕು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಸವೇಕೃತ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಅನುಸರಣನ ವಯಚ್ಚಗಳನುು ಅಂದನಜಿಸುವ್ ಮನನದಂಡ
ಮತ್ುತ ಗುರಿಗಳ ಸಮಂಜಸ ಮನನದಂಡಗಳನುು ವಿವ್ರಿಸಬಯೇಕು. ಬಯಳವ್ಣಿಗಯ ದರವ್ನುು ಊಹಿಸಲು
ಮಧೆಮನವ್ಧಿ ವಿತ್ತೇಯ ಯೇಜರ್ಯ 2020-2024 ಸಂಪ್ುಟವ್ನುು ಪ್ರನಮಶಿಾಸಬಹುದು.
ಇ. ಕಟಟಡಗಳು, ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಖನಲಿ ಜಮೋನು ಹನಗ್ ಭೌತಿಕ ಮತ್ುತ ಹಣರ್ನಸಿನ ಆಸಿತ ಮತ್ುತ
ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಜವನಬ್ನಾರಿಗಳೆ ುಂದಿಗೆ ಬುಂಡವನಳ ವೆಚ್ಚದ ರನಜಸವ ಪ್ರಿಣನಮಗಳನುು ಬುಂಬಸಬ್ೆೋರ್ನಗಿದೆ:
ಬಂಡವನಳ ವಯಚ್ಚ ರನಜಸವ ಪ್ರಿಣನಮಗಳಯಂದರಯ, ವಯೇತ್ನಗಳ ಸವರೊಪ್ದಲಿಿರುವ್ ರನಜಸವ ವಯಚ್ಚ,
ನಿವ್ಾಹಣಯ, ಹಿಂದಿನ ವನರ್ಷಾಕ ವ್ರ್ಾದ ಅಂತ್ೆದವ್ರಯಗಯ ಬಂಡವನಳ ವಯಚ್ಚದಿಂದ ಸೃಜಿಸಲ್ನದ ವನಹನಗಳ
ಮತ್ುತ ಆಸ್ಸತಗಳ ನಿವ್ಾಹಣಯಗಯ ತ್ಗಲುವ್ ಇತ್ರಯ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ವಯಚ್ಚಗಳು. ಭೌತ್ಕ ಮತ್ುತ ಹಣರ್ನಸ್ಸನ
ಆಸ್ಸತಗಳು ಎಂದರಯ ಮುರ್ನತಯದ ಹಂತ್ದಲಿಿರುವ್ ರ್ನಮಗನರಿಗಳ ಮೇಲ್ಯ ಖಚ್ುಾ ಮನಡಿರುವ್ ವಯಚ್ಚಗಳು.
ಪ್ೊಣಾಗಯೊಂಡಿರುವ್ ರ್ನಮಗನರಿ / ಆಸ್ಸತಗಳ ಮೇಲ್ಯ ಉಂಟನಗುವ್ ಹಯೊಸ ರನಜಸವ ಪ್ರಿಣನಮ /
ಅಗತ್ೆತಯಗಳನುು ಸಹ ಆ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ಲ್ಯರ್ನಕಚನರ ಮನಡಬಯೇಕು. ಪ್ೊಣಾಗಯೊಂಡಿರದ ರ್ನಮಗನರಿಗಳ
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲಿಿ ಭೌತ್ಕ ಮತ್ುತ ಆಥಿಾಕ ಪ್ರಗತ್, ರ್ನಮಗನರಿ ಪ್ೊಣಾಗಯೊಳುಲು ಅಗತ್ೆವಿರುವ್ ಅವ್ಧಿಯ
ಮಿತ್

ಮತ್ುತ

ಸಲಿಿಸಬಯೇರ್ನಗುತ್ತದ.ಯ

ರ್ನಮಗನರಿ
ಸನವ್ಾಜನಿಕ

ಪ್ೊಣಾಗಯೊಳುುವಿರ್ಯಗಯ
ಖ್ನಲಿ

ಅವ್ಶ್ೆವಿರುವ್

ಜಮಿೇನುಗಳ

ಮತ್ುತ

ಮೊತ್ತವ್ನುು
ಕಟಟಡಗಳಿಗಯ

ಅಂದನಜಿಸ್ಸ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತಯ

ಸನವ್ಾಜನಿಕ ಜಮಿೇನು ಮತ್ುತ ಕಟಟಡಗಳ ಮನಲಿೇಕತ್ವ, ಸಥಳ, ಸನವ್ಾಜನಿಕ ಖ್ನಲಿ ಜಮಿೇನಿನ ವಿಸ್ಸತೇಣಾ,
ಸವಯೇಾ ನಂಬರ್ ಮತ್ುತ ಪ್ರಸುತತ್ ಮನರುಕಟಯಟ ದರಗಳನುು ಸಲಿಿಸಬಯೇಕು. ಅಂತಯಯೇ ಕಟಟಡಗಳಿಗಯ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತಯ ಇಲ್ನಖ್ಯಗಳ ಮನಲಿೇಕತ್ವ ಒಟುಟ ವಿಸ್ಸತೇಣಾ, ನಿಮಿಾಸ್ಸರುವ್ ಕಟಟಡ ವಿಸ್ಸತೇಣಾ, ಕಟಟಡದ

ಆಯುರ್ೆ ಹನಗೊ ನಿವ್ಾಹಣನ ವಯಚ್ಚಗಳನುು ಸಲಿಿಸಬಯೇರ್ನಗಿದಯ. ಮೇಲ್ಯ ತ್ಳಿಸ್ಸರುವ್ ಮನಹಿತ್ಯನುು
ಮುಂಬರುವ್ ಮೊರು ವ್ರ್ಾಗಳಿಗಯ ಒದಗಿಸುವ್ುದು.
ಈ. ಪ್ರಮುಖ ರ್ನಯಾನಿೋತಿ ಬದಲನವಣೆಗಳುಂದನಗಿ ಉುಂಟನಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಬದಧತೆಗಳು:
2020-21 ಆಥಿಾಕ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ಸರ್ನಾರವ್ು ಆಚ್ರಣಯಗಯ ತ್ರುವ್ ಪ್ರಮುಖ ರ್ನಯಾನಿೇತ್
ಬದಲ್ನವ್ಣಯಗಳಿಂದನಗಿ ಉಂಟನಗುವ್ ವಯಚ್ಚದ ಬದಧತಗ
ಯ ಳ ಬಗಯೆ ವಿವ್ರಗಳನುು ನಮೊದಿಸಬಯೇರ್ಯಂದು
ಇಲ್ನಖ್ಯಗಳನುು ರ್ಯೊೇರಲ್ನಗಿದಯ. 2021-22ರ್ಯೇ ಸನಲಿನ ಅಂದನಜುಗಳ ಜಯೊತಯಯಲಿಿ ಮುಂದಿನ ಮೊರು
ವ್ರ್ಾಗಳಿಗಯ (2022-23 ರಿಂದ-2024-25 ರವ್ರಯಗಯ) ಸಹ ಮನಹಿತ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದುದ.
ಉ. ಸ್ನವಾಜನಿಕ-ಖನಸಗಿ ಪನಲುಗನರಿರ್ೆಯಲಿಿ ಅುಂತ್ಗಾತ್ ಮತ್ುತ ಪ್ರಕಟಗೆ್ಳಸುವ ಹೆ್ಣೆಗನರಿರ್ೆಗಳು
(ಪಿಪಿಪಿ):
ಸನವ್ಾಜನಿಕ-ಖ್ನಸಗಿ ಪನಲುದನರಿರ್ಯಯಲಿಿ ಯೇಜರ್ಯಗಳನುು ರ್ಯೈಗಯೊಂಡಿರುವ್ಂತ್ಹ ಇಲ್ನಖ್ಯಗಳು
(ಪಿಪಿಪಿ) ಖ್ನಸಗಿ ಪನಲುದನರರುಗಳಿಗಯ ಒದಗಿಸ್ಸರುವ್ ಸರ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನು, ವನರ್ಷಾಕ ಪನವ್ತ್, ತಯರಿಗಯ
ವಿರ್ನಯಿತ್ ಮುಂತನದುವ್ುಗಳ ಬಗಯೆ ಹಯೊಣಯಗನರಿರ್ಯಯನುು ಸಪರ್ಟವನಗಿ ನಮೊದಿಸಬಯೇಕು. ಇವ್ುಗಳ ಜಯೊತಯಗಯ
ಇತ್ರಯೇ ಹಯೊಣಯಗನರಿರ್ಯಗಳ ಮನಹಿತ್ಯನೊು ಸಹ ನಮೊದಿಸಬಯೇಕು.
ಇಲ್ನಖ್ಯಗಳು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ನಿ ಅಂಶ್ಗಳರ್ಯೊುಳಗಯೊಂಡ ಅಂದನಜುಗಳನುು / ಮನಹಿತ್ಗಳನುು
ದಿರ್ನಂಕ:30.11.2020ರಯೊಳಗಯ ಆಥಿಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯಗಯ ಸಲಿಿಸಲು ತ್ಳಿಸ್ಸದಯ.
ಈ ಸುತಯೊತೇಲ್ಯಯನುು ಆಥಿಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ವಯಬಸಯೈಟ್ www.finance.karnataka.gov.in
ನಿಂದ ಪ್ಡಯಯಬಹುದು.

(ಏಕ ರೊಪ ರ್ೌರ್)
ಸರ್ನಾರದ ರ್ನಯಾದಶಿಾ (ಆ ಮತ್ುತ ಸಂ)
ಆಥಿಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ
ಇವ್ರಿಗಯ:1. ಪ್ರಧನನ ಮಹನಲ್ಯೇಖಪನಲರು (ಎ & ಇ) / (ಜಿ & ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ) / (ಇ & ಅರ್.ಎಸ್.ಎ),
ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಯಂಗಳೂರು

2. ಸರ್ನಾರದ ಎಲ್ನಿ ಅಪ್ರ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ ಪ್ರಧನನ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು.
3. ರ್ನಯಾದಶಿಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭಯ.
4. ರ್ನಯಾದಶಿಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪ್ರಿರ್ತ್.
5. ಎಲ್ನಿ ಪನರದೇಯ ಶಿಕ ಆಯುಕತರುಗಳು.
6. ಎಲ್ನಿ ಜಿಲ್ಯಿಗಳ ಜಿಲ್ನಿಧಿರ್ನರಿಗಳು.
7. ಎಲ್ನಿ ಜಿಲ್ನಿ ಪ್ಂಚನಯತ್ಗಳ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಣನಧಿರ್ನರಿಗಳು.
8. ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖ್ನ ಮುಖೆಸಥರುಗಳು.
9. ಆಥಿಾಕ

ಇಲ್ನಖ್ಯಯ

ಎಲ್ನಿ

ವಿಶಯೇರ್

ರ್ನಯಾದಶಿಾ

/

ಅಪ್ರ

ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ಜಂಟಿ

ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ ಉಪ್ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ಅಧಿೇನ ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳು/ಶನಖ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು.
10. ಎಲ್ನಿ ಆಂತ್ರಿಕ ಆಥಿಾಕ ಸಲಹಯಗನರರು.
11. ನಿದಯೇಾಶ್ಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆ ಪ್ತ್ರ, ಬಯಂಗಳೂರು.
12. ಕಛಯೇರಿ ಪ್ರತ್/ ಹಯಚ್ುಚವ್ರಿ ಪ್ರತ್ಗಳು.

