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ವಿಷಯ :- 202೧-2೨ರ್ೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ೆಯ ರಾಜಸವ ಜಮೆ ತಯಾರಿರ್ೆಯ ಬಗ್ೆೆ.
* * *
202೧-2೨ರ್ೆೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜಸವ ಜಮೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೊಚರ್ೆಗಳನುು ಈ ರ್ೆಳಕಂಡಂತೆ
ನೇಡಲಾಗಿದೆ:ಎ. ಜಮೆ ಅಂದನಜುಗಳು:
1. ತೆರಿಗೆ ರನಜಸವ:
ಅ)

ರಾಜೆ ತೆರಿಗ್ೆ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳು ರಾಜೆ ಸರ್ಾಿರದ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅಧಿನಯಮಗಳ

ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ್ ತೆರಿಗ್ೆ ದರ, ಸುಂಕ ಮತುು ಶುಲಕದ ಪ್ರಸಕು ದರದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ
ಇರತಕಕದುು. ಈ ಮುನು ರೊಪಿಸ್ದ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಪ್ರಸಕು ವ್ಷಿದ ಪ್ರಿಷೃತ ಅಂದಾಜುಗಳನುು
ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸುವ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು, ನಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಗುರಿ, ವಾಸುವಿಕ ಪ್ರಗತಿ,
ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳನುು ಅಂತಿಮಗ್ೆೊಳಿಸ್ ಮಂಡಿಸ್ದ ತರುವಾಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲವ್ು ಜಾರಿಗ್ೆ
ತಂದ ರ್ಾನೊನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗಿನ ತೆರಿಗ್ೆಗಳನುು ಹೆಚಿಿಸ್ದುರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ದ ಹೆಚುಿವ್ರಿ
ಆದಾಯ, ತೆರಿಗ್ೆಗಳನುು ರದುುಪ್ಡಿಸ್ದ ಅಥವಾ ಇಳಿಸ್ದುರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜಸವ ನಷಟದ ಅಂದಾಜು
ಮುಂತಾದ ಮುಖ್ೆ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನದಲಿಿಡತಕಕದುು.
ಆ) ಹಾಗ್ೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಷಿದ ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ರ್ೆೇವ್ಲ ಪ್ರಸಕು ವ್ಷಿರ್ೆಕ
ತಯಾರಿಸ್ದ ಪ್ರಿಷೃತ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ುನರಾವ್ತಿರ್ೆಯಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ, ವ್ಸೊಲಾಗಬೆೇರ್ಾದ ಬಾಕಿ
ತೆರಿಗ್ೆ,

ಮುಂದಿನ

ವ್ಷಿದ

ಅಂದಾಜು,

ತೆರಿಗ್ೆ

ರಾಜಸವರ್ೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ

ಹೆಚ್ಾಿಗಬಹುದಾದ ಬೆಳವ್ಣಿಗ್ೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಗರಹಿರ್ೆ ಮತುು ಹಿಂದಿನ ವ್ಷಿಗಳ ರ್ಾಯಿ ಸಾಧರ್ೆ, ಪ್ರಸಕು
ವ್ಷಿದ ವಾಸುವಿಕಗಳ ಪ್ರಗತಿ/ ಪ್ರವ್ೃತಿು ಮತುು ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿರ್ೆಯಲಿಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾದ ತೆರಿಗ್ೆ ವ್ೆವ್ಸೆೆಗ್ೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಹೆೊಸ ಕರಮಗಳಿಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮುಂತಾದ ಸೊಕು ವಿಷಯಗಳನುು ಗಣರ್ೆಗ್ೆ
ತೆಗ್ದ
ೆ ುರ್ೆೊಳಳಬೇೆ ಕು.
ಇ) ಬೆೇಡಿರ್ೆ, ವ್ಸೊಲಾತಿ ಮತುು ಶಿಲುಕ ವಿವ್ರಣಾ ಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ತೆರಿಗ್ೆ ರಾಜಸವ ಅಂದಾಜುಗಳ ಜೆೊತೆಯಲಿಿ
ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕು.

ವ್ರ್ಾಿವಾರು

ಬಾಕಿಯನುು

ಲಗತಿುಸ್ರುವ್

ಅನುಬಂಧ-1ರಂತೆ

ಪ್ರತೆೆ ೇಕವಾಗಿ

ತೆೊೇರಿಸಬೆೇಕು.
ಈ) ಹೆೊಸ ತೆರಿಗ್ೆಗಳನುು ಪ್ರಸಾುಪಿಸುವ್ ಮೊಲಕವಾಗಲಿೇ ಅಥವಾ ಆಸ್ುತವದಲಿಿರುವ್ ತೆರಿಗ್ೆ ಸವರೊಪ್ಗಳ
ಪ್ರಿಷಕರಣೆಯಂದಾಗಲಿೇ ಹೆಚುಿವ್ರಿ ಸಂಪ್ನೊೂಲಗಳನುು ಸಂಗರಹಿಸುವ್ ಸಾಧೆತೆಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸ್
ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ೆಸೆರುಗಳು ಸರ್ಾಿರರ್ೆಕ ತಿಳಿಸಬೆೇಕು.
2) ತೆರಿಗೆಯೋತರ ರನಜಸವ:
(ಅ) ರಾಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿಯಲಿಿ ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ ರಾಜಸವದ ಪಾಲು ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ವ್ಷಿಗಳಿಂದಲೊ
ಇಳಿಮುಖ್ಗ್ೆೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ್ವಾಗಿ ವೆಚಿ ವ್ಸೊಲಾತಿ ದರದಲಿಿನ ಇಳಿರ್ೆ ಮತುು ಕ್ಷಿೇಣತೆ ಸಾವ್ಿಜನಕ
ಉದಿಿಮೆಗಳ ಕಳಪೆ ರ್ಾಯಿನವ್ಿಹಣೆ ಹಾಗೊ ಲಾಭಕರವ್ಲಿದ, ದುಬಾರಿೇ ಸಹಾಯಧನಗಳಿಂದಾಗಿ
ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಗ್ೆ ಹೆೊೇಲಿಸ್ದಲಿಿ ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ ರಾಜಸವದ ಪ್ರಮಾಣವ್ು ನಗಣೆವಾಗಿದೆ.
(ಆ) ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ರ್ಾಲರ್ಾಲರ್ೆಕ ಕರಮಬದುವಾಗಿ ನಡೆಸಬೆೇರ್ಾಗಿದು ಮೆೇಲಿವಚ್ಾರಣೆಯ ರ್ೆೊರತೆ
ಮತುು ಬಳರ್ೆ ಶುಲಕಗಳನುು ಪ್ರಿಷಕರಿಸದಿರುವ್ುದು ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ ರಾಜಸವವ್ು ನಶಿಲಗ್ೆೊಳಳಲು ಮುಖ್ೆ
ರ್ಾರಣಗಳಲೆೊಂ
ಿ ದಾಗಿದೆ. ಬಳರ್ೆ ಶುಲಕಗಳ ಪ್ರಿಷಕರಣೆಯು ಹೊಡುವ್ಳಿ ವೆಚರ್ಿ ೆಕ ಸೊಚೆ ಸಂಪ್ಕಿ
(Index Linked) ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು ಮತುು ರ್ಾಲ ರ್ಾಲರ್ೆಕ ಪ್ರಿಷಕರಿಸುವ್ ರ್ಾಯಿವಿಧಾನವ್ು
ಸವಯಂಚ್ಾಲಿತವಾಗಿರಬೆೇರ್ೆಂದು ಹಣರ್ಾಸು ಆಯೇಗಗಳು ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡಿರುತುವ.ೆ ರಾಜೆ ಹಣರ್ಾಸ್ನ
ವ್ೆವ್ಹಾರಗಳ

ಮೆೇಲಿನ

ವ್ರದಿಯಲಿಿ

ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ

ರಾಜಸವದ

ಬಗ್ೆೆ

ವಾೆಖಾೆನ

ಮಾಡುತಾು

ಮಹಾಲೆೇಖ್ಪಾಲರು ರಾಜಸವ ಸಂಗರಹವ್ನುು ಹೆಚಿಿಸಲು ನಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳರ್ೆದಾರರ ಶುಲಕಗಳನುು
ಪ್ರಿಷಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪಾರಯಸ್ರುತಾುರ.ೆ
(ಇ) ಆದುರಿಂದ, ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ ರಾಜಸವದಡಿ ಪ್ರಸುುತ ಸಂಗರಹಣಾ ಮಟಟಕಿಕಂತ ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ ರಾಜಸವ
ಸಂಗರಹಣೆಯನುು ಹೆಚಿಿಸಲು ನಶಿಿತ ಪ್ರಯತುಗಳನುು ಮಾಡತಕಕದುು. ಎಲಾಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ

ರಾಜಸವ ಅಂದಾಜುಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ್ ಮುನು ಎಲಾಿ ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ ರಾಜಸವ ಮೊಲಗಳನುು ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸ್
ದರಗಳನುು/ ಬಳರ್ೆ ಶುಲಕಗಳನುು ಪ್ರಿಷಕರಣೆ ಮಾಡುವ್ ಬಗ್ೆೆ ಕರಮ ರ್ೆೈಗ್ೆೊಳಳತಕಕದುು. ಆದುರಿಂದ ಎಲಾಿ
ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ೆಸೆರು ತಮೂ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ತೆರಿಗ್ೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ದರಗಳನುು ಕಳೆದ
ಮೊರು ವ್ಷಿಗಳಲಿಿ ಪ್ರಿಷಕರಿಸದಿದುಲಿಿ, ಪ್ರಿಷಕರಿಸುವ್ಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಿಷಕರಿಸ್ದ ದರ,
ವ್ಷಿ ಮುಂತಾದ ವಿವ್ರಗಳೊಂದಿಗ್ೆ ರಾಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳನುು 2021-22ರ್ೆೇ ಸಾಲಿನ
ಆಯವ್ೆಯ ತಯಾರಿಸಲು ಕಳುಹಿಸತಕಕದುು.
(ಈ) ಅಂತೆಯೇ ಸಾಲಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಹೊಡಿರ್ೆ ಮತುು ಮರುಪಾವ್ತಿ ಅವ್ಧಿಯ ಷರತುು ಮತುು
ನಬಂಧರ್ೆಗಳನವಯ ವಿವಿಧ ಸಾವ್ಿಜನಕ ಉದಿುಮೆಗಳು, ಸಹರ್ಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಮತುು ಸಾವಯತು
ಸಂಸೆೆಗಳಿಂದ ಬಡಿು ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳು, ಲಾಭಾಂಶಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ವ್ಸೊಲು ಮಾಡಲು ಮತುು ಇತರೆೇ
ಇಲಾಖಾ ಸಾಲಗಳನುು ವ್ಸೊಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿುಸತಕಕದುು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಇಲಾಖೆಗಳು
ಆಯವ್ೆಯದಲಿಿ ಸೆೇರಿಸಲು ವಾಸುವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಕಳುಹಿಸ್ರ್ೆೊಡತಕಕದುು. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿಿ
ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳಲಿಿನ ಗುರಿ ಸಾಧರ್ೆಗ್ೆ ಕಟುಟನಟ್ಟಟನ ಮೆೇಲಿವಚ್ಾರಣಾ ರ್ಾಯಿ ವಿಧಾನವ್ನುು
ಅಳವ್ಡಿಸ್ರ್ೆೊಳುಳವ್ುದು.
(ಉ) 2020-21ರ್ೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತುು 2020-21ರ ಪ್ರಿಷೃತ ಅಂದಾಜುಗಳ
ನಡುವಿನ

ಮತುು

2020-21ರ ಪ್ರಿಷೃತ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮತುು 2021-22ರ್ೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ೆಯ

ಅಂದಾಜುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ೆತಾೆಸಗಳಿಗ್ೆ ವಿವ್ರಣೆಯನುು ಲಗತಿುಸಲಾದ ಅನುಬಂಧ-IIರ ಪ್ರಪ್ತರದಲಿಿ
ವಿವ್ರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೆೇಕು. ಮೆೇಲೆ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿ ಬಾಬುುವಾರು
ವ್ೆತಾೆಸಗಳು ಮತುು ಸಂದಭಾಿನುಸಾರ ಇಳಿತ ಮತುು ಹೆಚಳ
ಿ ರ್ೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನದಿಿಷಟ ರ್ಾರಣಗಳನುು
ನೇಡುವ್ುದು. ವ್ೆತಾೆಸರ್ೆಕ ತೆೊೇರಿಸುವ್ ರ್ಾರಣಗಳು ನದಿಿಷಟವಾಗಿರಬೆೇಕು ಮತುು ವಿವ್ರವಾಗಿರಬೆೇಕು.
3) ಬನಕಿ ಸಂಗರಹಣೆ:
ವಾರ್ಷಿಕ ಯೇಜರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ, ಹಿಂದಿನ ಯೇಜರ್ಾ ಅವ್ಧಿಯ ಬದುತಾ ವೆಚಗ
ಿ ಳಿಗ್ೆ, ರ್ಾಲರ್ಾಲರ್ೆಕ
ತುಟ್ಟಟಭತೆೆಯ ಹೆಚಿಳ, ರ್ಾನೊನು ಮತುು ಸುವ್ೆವ್ಸೆೆ ನವ್ಿಹಣೆ ಮತುು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರ್ೆೊೇಪ್ರ್ೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ
ಪ್ರಿಹಾರ ರ್ಾಮಗ್ಾರಿಗಳರ್ೆೊುಳಗ್ೆೊಂಡಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲಾೆಣ ರ್ಾಯಿಗಳು ಮುಂತಾದವ್ುಗಳಿಗ್ೆ ಹಣ
ಒದಗಿಸಲು ಸಂಪ್ನೊೂಲಗಳನುು ಸಂಗರಹಿಸಬೆೇರ್ಾಗಿರುವ್ುದರಿಂದ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ೆಸೆರುಗಳು ಬಾಕಿ
ವ್ಸೊಲಾತಿಗ್ೆ ಕಟುಟನಟ್ಟಟನ ರ್ಾಯಾಿಚರಣೆ ರ್ೆೈಗ್ೆೊಳುಳವ್ಂತೆ ರ್ೆೊೇರಲಾಗಿದೆ.

4) ಸನಲ ವಸ್ಲನತಿಗಳು:
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷುಟ ಸಾಲಗಳನುು ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲಾಗಿದುು, ಅವ್ುಗಳು ವ್ಸೊಲಾಗದೆ ಇನೊು
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಮುಂದುವ್ರಿದಂತೆ, ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಮತುು ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯೇತರ ಚಟುವ್ಟ್ಟರ್ೆಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಸರ್ಾಿರಿ
ಕಂಪ್ನಗಳು, ರ್ಾಪೆೊೇಿರೆೇಷನ್ಗಳು ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳು, ಸಾವಯತು ಸಂಸೆೆಗಳು, ಸಹರ್ಾರಿ ಸಂಘಗಳು
ಮತುು ಸರ್ಾಿರೆೇತರ ಸಂಸೆೆಗಳು ಇತಾೆದಿಗಳಿಗ್ೆ ನೇಡಲಾಗಿರುವ್ ಸಾಲಗಳ ವಿಶೆಿೇಷಣೆಯು ಬಾಕಿ
ಉಳಿದಿರುವ್ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವ್ು ಹೆಚ್ಾಿಗಿರುವ್ುದನುು ಮತುು ಸಾಲಗಳ ವ್ಸೊಲಾತಿಯು ಹೆಚ್ಾಿಗದೆೇ
ಸ್ೆರವಾಗಿರುವ್ುದನುು ತೆೊೇರಿಸುತುದೆ. ಸರ್ಾಿರವ್ು ಹೊಡಿರ್ೆಗ್ಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ೆಟಯಲಿಿ ಹೆಚುಿ ಬೆಲೆಯಲಿಿ
ಸಾಲವ್ನುು ಪ್ಡೆಯುತಿುದುು ಈ ಹೊಡಿರ್ೆಗಳ ಮೆೇಲಿನ ಮರುಪಾವ್ತಿಯ ಶೆೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣವ್ು
ತುಂಬಾ

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತುದೆ.

ಬಾಕಿ

ಇರುವ್

ಸಾಲಗಳು,

ಸಾಲಗಳ

ನಬಂಧರ್ೆಗಳು

ಮತುು

ಷರತುುಗಳನವಯ 2021-22ರಲಿಿ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾದ ವ್ಸೊಲಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಸಾಲ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳ
ಅಂದಾಜುಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವ್ುದು. ಅನುಬಂಧ-IIIರಂತೆ ಸಾಲಗಳ ಬೆೇಡಿರ್ೆ, ವ್ಸೊಲಿ ಮತುು ಶಿಲಿಕನ
(DCB) ವಿವ್ರಣೆಯಂದಿಗ್ೆ ಅಂದಾಜುಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ್ುದು. ಸಾಲ ವ್ಸೊಲಾತಿ ಬಗ್ೆೆ ತೆಗ್ದ
ೆ ುರ್ೆೊಂಡ
ಕರಮವ್ನುು ಪ್ರತೆೆ ೇಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ತಿಳಿಸುವ್ುದು.
5) ಸನವಾಜನಿಕ ಲೆಕಕಪತರ ಸಮಿತಿಯ ಉಲೆಲೋಖಗಳು:
ಸಾವ್ಿಜನಕ ಲೆಕಕಪ್ತರ ಸಮಿತಿಯು ಉಪ್ ಲೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಿರ್ೆ 800-ಇತರೆ ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳನುು

ವ್ಗಿೇಿಕರಿಸುತಿುರುವ್

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ

ಇಲಾಖೆಯ

ಯಾವ್

ನದಿಿಷಟ

ಸ್ವೇಕೃತಿಗ್ೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದೆ ಎಂಬುದು ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತಿುಲಿವೆಂದು ಉಲೆಿೇಖಿಸ್ದೆ. ಈ ರ್ಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ
ಪ್ರವ್ೃತಿುಯನುು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಸೆಗಿತಗ್ೆೊಳಿಸಬೆೇರ್ೆಂದು ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡಿರುತುದೆ. ಎಲಾಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
2021-22ರ್ೆೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜಸವ ಸ್ವೇಕೃತಿಯ ಅಂದಾಜುಗಳನುು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಲಿಿಸುವಾಗ
ಸ್ವೇಕೃತಿಗಳನುು ಸೊಕು ಉಪ್ ಲೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಿರ್ೆಯಡಿ ಯುಕುವಾಗಿ ವ್ಗಿೇಿಕರಿಸತಕಕದುು ಮತುು ಈ ಬಗ್ೆೆ
ಯಾವ್ುದೆೇ

ಅನುಮಾನವಿದುಲಿಿ

ಅಥವಾ

ಸಪರ್ಷಟೇಕರಣ

ಅಗತೆವಿದುಲಿಿ

ಆರ್ಥಿಕ

ಇಲಾಖೆಯನುು

ಸಂಪ್ಕಿಿಸುವ್ುದು.
ಎಲಾಿ ಅಂದಾಜು ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜುಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವ್ ಬಗ್ೆೆ ತಮೂ ವೆೈಯಕಿುಕ
ಗಮನಹರಿಸ್,

2020-21ರ

ಪ್ರಿಷೃತ

ಅಂದಾಜುಗಳು

ಮತುು

2021-22ರ

ಆಯವ್ೆಯ

ಅಂದಾಜುಗಳೆರಡಕೊಕ ವ್ೆತಾೆಸಗಳನುು ತೆೊೇರಿಸುವ್ ವಿವ್ರಣಾ ಪ್ಟ್ಟಟಯಂದಿಗ್ೆ ಪ್ೊಣಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ದ ಮತುು
ಅಂತಿಮಗ್ೆೊಳಿಸ್ದ ಅಂದಾಜುಗಳನುು “ಮೊದಲ ಆದೆತ'ೆ 'ಯ ಮೆೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಚಿವಾಲಯದ

ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗ್ಾರರ / ಸರ್ಾಿರದ ರ್ಾಯಿದಶಿಿಗಳ ಮೊಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ
ದಿರ್ಾಂಕ:13-11-2020 ರೆೊಳಗ್ಾಗಿ ಸಲಿಿಸುವ್ುದು.
ಈ

ಸುತೆೊುೇಲೆಯನುು

ಆರ್ಥಿಕ

ಇಲಾಖೆಯ

ವೆಬ್ಸೆೈಟ್

www.finance.karnataka.gov.in ನಂದ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.

(ಏಕ್ ರೊಪ್ ರ್ೌರ್)
ಸರ್ಾಿರದ ರ್ಾಯಿದಶಿಿ (ಆ&ಸಂ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ.
ಇವ್ರಿಗ್ೆ:(1)

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆೇಖ್ಪಾಲರು (ಎ & ಇ) / (ಜಿ & ಎಸ್ಎಸ್ಎ) / (ಇ & ಎಸ್ಎಸ್ಎ),
ಕರ್ಾಿಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

(2)

ಸರ್ಾಿರದ ಎಲಾಿ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ೆ ರ್ಾಯಿದಶಿಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ರ್ಾಯಿದಶಿಿಗಳು ಮತುು
ರ್ಾಯಿದಶಿಿಗಳು.

(3)

ರ್ಾಯಿದಶಿಿ, ಕರ್ಾಿಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ.

(4)

ರ್ಾಯಿದಶಿಿ, ಕರ್ಾಿಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್.

(5)

ಎಲಾಿ ಪಾರದೇೆ ಶಿಕ ಆಯುಕುರುಗಳು.

(6)

ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜಿಲಾಿಧಿರ್ಾರಿಗಳು.

(7)

ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚ್ಾಯತ್ಗಳ ಮುಖ್ೆ ರ್ಾಯಿನವಾಿಹಣಾಧಿರ್ಾರಿಗಳು.

(8)

ಎಲಾಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ೆಸೆರುಗಳು.

(9)

ಎಲಾಿ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗ್ಾರರು.

(10)

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ವಿಶೆೇಷ ರ್ಾಯಿದಶಿಿಗಳು/ಜಂಟ್ಟ ರ್ಾಯಿದಶಿಿಗಳು/ ಉಪ್
ರ್ಾಯಿದಶಿಿಗಳು/ಅಧಿೇನ ರ್ಾಯಿದಶಿಿಗಳು/ಶಾಖಾಧಿರ್ಾರಿಗಳು.

(11)

ನದೆೇಿಶಕರು, ಕರ್ಾಿಟಕ ರಾಜೆ ಪ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

(12)

ಕಛೆೇರಿ ಪ್ರತಿ/ ಹೆಚುಿವ್ರಿ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಅನುಬಂಧ-1
(ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳಲಿಿ)

ಒಟುು ಬನಕಿ ಉಳಿರ್ೆ

ವ್ರ್ಾಿವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ

ವ್ಷಿ

ಬನಕಿ

ಮುಂದೊಡಲಪಟಟ / ವಿರ್ಾಯತಿಗಳು

ವ್ಷಿ

2019-20

2019-20

2018-19

2018-19

2017-18

2017-18

2016-17ರ ಅಂತೆರ್ೆಕ

2016-17ರ ಅಂತೆರ್ೆಕ

ಮೊತತ

ಅನುಬಂಧ-II
ಆಯವ್ೆಯ
ಮುಖ್ೆ ಲೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಿರ್ೆ ಅನುಸಾರ ರಾಜಸವ ಮತುು ಬಂಡವಾಳ
2020-21ರ್ೆೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಿಷೃತ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತುು 2021-22ರ್ೆೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಿರ್ೆ

2020-21ರ
ಆಯವ್ೆಯ
ಅಂದಾಜುಗಳು

2020-21ರ
ಪ್ರಿಷೃತ
ಅಂದಾಜುಗಳು

ಆಯವ್ೆಯ
ಅಂದಾಜುಗಳು
ಮತುು ಪ್ರಿಷೃತ
ಅಂದಾಜುಗಳ
ಮಧೆೆ
ವ್ೆತಾೆಸಗಳು
ಹೆಚಿಳ / ಇಳಿತ

ವ್ೆತಾೆಸಗಳಿಗ್ೆ ರ್ಾರಣಗಳು

ಅನುಬಂಧ-II
ಜಮೆ ಅಂದಾಜುಗಳ ನರೊಪ್ಣಾ ಪ್ಟ್ಟಟ
ಆಯವ್ೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳಲಿಿ ವ್ೆತಾೆಸಗಳನುು ಸೊಚಿಸುವ್ ನರೊಪ್ಣಾ ಪ್ಟ್ಟಟ
2021-22ರ
ಆಯವ್ೆಯದ
ಅಂದಾಜುಗಳು

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲಿಿ ಭತಿಿ ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು

2020-21 ರ
ಪ್ರಿಷೃತ
ಅಂದಾಜುಗಳು

ವ್ೆತಾೆಸಗಳಿಗ್ೆ

ಮತುು

ರ್ಾರಣಗಳು

2021-22 ರ
ಆಯವ್ೆಯ
ಅಂದಾಜುಗಳ
ಮಧೆೆ
ವ್ೆತಾೆಸಗಳು
ಹೆಚಿಳ/ಇಳಿತ

2019-20ರ

2020-21ರ

ವಾಸುವಿಕಗಳು

6 ತಿಂಗಳ
ವಾಸುವಿಕಗಳು

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ
ಅಭಿಪಾರಯ

ಅನುಬಂಧ- III
(ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳಲ್ಲಲ)
ಕರಮ

ಸನಲ ಮಂಜ್ರನತಿ ಸಂಖ್ೆೆ ಮತುತ

ಸಂಖ್ೆೆ

ದಿರ್ನಂಕ

1

2

(6)

ಬಡಿಿ
(7)

ಸನಲದ ಮೊತತ

3

ಅಸಲು

ಬಡ್ಡಿ

4

5

ಪನವತಿಸದಿರುವುದರ್ೆಕ

ಹಳೆಯ ಬನಕಿ ವಂಗಡಣೆ

ಹಳೆಯ ಬನಕಿ ಉಳಿರ್ೆ
ಅಸಲು

2021-22ರ್ೆಕ ಬನಕಿ

ದಂಡ ಬಡಿಿ ವ್ಷಿ
(8)

ಅಸಲು
(9)

2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16

2014-15ರ
ಅಂತೆರ್ೆಕ

(10)

ಬಡಿಿ
(11)

ರ್ನರಣಗಳು

ದಂಡ ಬಡಿಿ
(12)

ಷರತುತ & ನಿಬಂದರ್ೆ
ಮೆೋರೆಗೆ
(13)

