ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಗೆ
ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತಿ ಇನ್ನಿ ತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರತ್ತ ಪರಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸ್ತರುವ ಬಗೆೆ :

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಲಿಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ
ಆಸ್ತಿ ತೆರಗೆ ವಸೂಲಾತಿ, ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಕ್ರೂ ಢಿಕರಣ, ಸುಸ್ತಿ ದಾರರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತೆರಗೆ ವಸೂಲಾತಿ
ಇನ್ನಿ ತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ದಿನಾಿಂಕ: 19.11.2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಿಡಿಯೀ
ಕಾನ್ಫ ರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸ್ತದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕಿ ರು(ಕಂದಾಯ) ಶೂ ೀ ಬಸವರಾಜು,
ಎಲಾಿ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿ ರು, ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಸಹಾಯಕ
ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇನ್ನಿ ತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪಸ್ತಿ ತರದದ ರು.

ಬಿಬಿಎಿಂಪ್ತ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಲಿಿ ರಸ್ತಿ ನ್ನವವಹಣೆ, ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನ್ನವವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿ ತರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನಿ
ಒದಗಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಕ್ರೂ ಢಿಕರಣದ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದುದ , ಅದಕೆೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತೂ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನ್ನಟಿಿ ನ್ಲಿಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪೂ ಮುಖ್ 3 ಅಿಂಶ್ಗಳಾದ
ಆಸ್ತಿ ತೆರಗೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ವ್ಯಗಿರುವ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು(Under assessed
properties), ತೆರಗೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ್ವಹಿಸ್ತ ತೆರಗೆ
ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸೂಚನೆ ನ್ನೀಡಿದರು.

ಹಲವು ವಷವಗಳಿಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ತಕಿಂಡಿರುವ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ತೆರಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ
ಕೂ ಮಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲಾಿ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ವ್ಯರು
ಮೊದಲಿನ್ 5 ಸುಸ್ತಿ ದಾರರ ಪಟಿಿ ಯನ್ನಿ ಮತ್ತಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಿಂತ ಅಧಿಕ ತೆರಗೆ ಬಾಕಿ
ಉಳಿಸ್ತಕಿಂಡ ಸುಸ್ತಿ ದಾರರ ಪಟಿಿ ಯನ್ನಿ ಸ್ತದದ ಪಡಿಸ್ತ ನೊಟಿೀಸ್ ಜಾರ ಮಾಡುಬೇಕು. ಆನಂತರ
ವ್ಯರಂಟ್ ಜಾರಗೊಳಿಸ್ತ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಆಯಾ ವಲಯದ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು
ಇದರ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯನ್ನಿ ವಹಿಸ್ತಕಿಂಡು ಸಮಪವಕವ್ಯಗಿ ಕಾಯವನ್ನವವಹಿಸಲು ಸೂಚ್ಚಸ್ತದರು.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕಿ ರು(ಕಂದಾಯ) ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಲಿಿ ಕಡಿಮೆ
ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ವ್ಯಗಿರುವ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳಿ(Under assessed properties)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಆನ್ಸಲೈನ್ಸ
ಮೊಡುಯ ಲ್ ಸ್ತದದ ಪಡಿಸ್ತದುದ , ದಿನಾಿಂಕ:23.11.2020 ರಂದು ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಏಪವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಅಿಂತಹ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ನೊಟಿೀಸ್ ಜಾರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು
ಮಾಹಿತಿ ನ್ನೀಡಿದರು. ಅದಕೆೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಪೂ ತಿಕಿೂ ಯಸ್ತ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ
ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ವ್ಯಗಿರುವ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಪೈಕಿ ಸವೇವ ಕಾಯವ ಮುಗಿದಿರುವಂತಹ ಪೂ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸ
ಲೈನ್ಸ ಮೊಡುಯ ಲ್ನ್ಲಿಿ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಮೂದಿಸ್ತ ನ್ವೆಿಂಬರ್-30 ರೊಗಳಗೆ ನೊಟಿೀಸ್ ಜಾರ ಮಾಡಿ
ವಯ ತ್ಯಯ ಸ ಮೊತಿ ವನ್ನಿ ಸಂಗೂ ಹಿಸಲು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸೂಚ್ಚಸ್ತದರು.

ತೆರಗೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನಿ ತೆರಗೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ ತರವ ನ್ನಟಿಿ ನ್ಲಿಿ ಎಲಾಿ
ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕಾಯವಪೂ ವೃತಿ ರಾಗಲು ಸೂಚ್ಚಸುತ್ಯಿ , ಕೆಲವು ಪೂ ದೇಶ್ಗಳಲಿಿ ಇಿಂತಹ ಸವ ತಿಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ತ.ಐ.ಡಿ ಸಂಖೆಯ ನ್ನೀಡಲು ಕಾಯ ಿಂಪ್ ಏಪವಡಿಸ್ತದುದ , ಇದೇ ನ್ನಟಿಿ ನ್ಲಿಿ ಎಲಾಿ ವ್ಯಡೆ ವಳ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಲಿಿ

ಕಾಯ ಿಂಪ್ ಏಪವಡಿಸ್ತ ಪ್ತ.ಐ.ಡಿ ಸಂಖೆಯ ನ್ನೀಡಿ ತೆರಗೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ ತಂದು ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಕ್ರೂ ಢಿಕರಸಲು
ಸೂಚ್ಚಸ್ತದರು.

ಪೂ ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ತಮೂ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ವ್ಯರು ಮತ್ತಿ ವಲಯ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ವ್ಯರು
ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಗುರ ನ್ನಗಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನ್ನಗಧಿಗೊಳಿಸ್ತರುವ ಗುರಯಲಿಿ ಎಷ್ಟಿ
ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಸಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನ್ನೀಡುವಂತೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಸೂಚನೆ ನ್ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಿ ರೆಯಾಗಿ ಪೂ ಸಕಿ ಸಾಲಿನ್
ಆರ್ಥವಕ ವಷವ ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯಗಲು ನಾಲುೆ ತಿಿಂಗಳು ಉಳಿದಿದುದ , ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿಿ ನ್ನರೀಕಿಿ ತ
ಗುರಯಂತೆ 1500 ಕೀಟಿ ರೂ. ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಕ್ರೂ ಢಿಕರಸುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ
ಆಡಳಿತಗಾರರು ಆದೇಶ್ ನ್ನೀಡಿದರು.s

