
 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

బడె్జట్ - పూర్వాపర్వలు 

పర తి దేశానికీ ఆ దేశం కోసం రూపందంచే బడె్జట్ ఎంతో పర తిషా్టత్మకమ ంద. బడె్జట్ రూపకల్పన విధానం ఒకోో దేశానికి 

ఒకోో విధంగా ఉంటంద. కామన్వాల్త ్ దేశాలో్ల రూపందంచే బడె్జట్లు, మిగతా దేశాల్ బడె్జట్ వ్యవ్సథ లో్ల కొనిి 

వ విధాయలు ఉంటాయి. ర్వజ్యంగంల్లని అధికరణం-112 పర కారం ఒక సంవ్త్సర కాలానికి సంబంధించిన‘ఆర్థథ క 

వ్యవ్హార్వల్ పటా్టక’ను బడె్జట్గా వ్యవ్హర్థంచవ్చ్చు. మనదేశంల్ల ఏటా ఏప్రర ల్ 1 నుంచి ఆర్థథ క సంవ్త్సరం 

ప్రర రంభమవుతంద. సమగర  బడె్జట్ పర వేశపెటా్డం సాధయం కాని సందర్వాలో్ల ‘మధయంత్ర బడె్జట్’ లేదా ‘ఓట్ ఆన్ అకంట్ 

బడె్జట్’ రూపందసాత రు. కందర , ర్వషా్టర పర భుతాాలు బడె్జట్-2016కు సంబంధించిన తద కసరతత  చేస్తత ని నేపథ్యంల్ల 

దీనిి రూపందంచే కర మం, వివిధ భావ్నలు త్దత్ర వివ్ర్వల్ను అందస్తత న్ిం. 

బడె్జట్ను ‘ఆదాయ వ్యయాలు, వ్నరుల్ కటాయింపులు’ సూచించే పద్దు ల్ పటా్టకగా పేర్కోనవ్చ్చు. ఏటా దీనిి కందర  

ఆర్థథ క మంతిి ప్రరోమంట్ల్ల పర వేశపెడతారు. బ్రర ట్టష్టరో కాల్ం నుంచి వ్స్తత ని సంపర దాయం పర కారం ఏటా ఫిబర వ్ర్థ చివ్ర్థ 

రోజు సాయంతి్ం 5 గంట్ల్కు ప్రరోమంట్ల్ల బడె్జట్ పర వేశపెటా్టవారు. 2001ల్ల అట్ల్ బ్రహారీ వాజ్పేయి పర భుత్ా 

హయాంల్ల ఆర్థథ క మంతిి యశాంత్ సినా్ ఈ ఆనవాయితీకి భినింగా ఉదయం 11 గంట్ల్కు పర వేశపెటాారు. న్ట్ట 

నుంచి దీనేి కొనసాగిస్తత న్ిరు. 

 

భారత్దేశంల్ల మొదట్ట బడె్జట్ను 1947ల్ల పర ధాని న్వహ్రూ  నేత్ృత్ాంల్ల ఆర్థథ కమంతిి ఆర్.కె. ష్టణ్మమఖం చెటా్ట 

పర తిప్రదంచారు. 1958-59ల్ల జవ్హర్లాల్ న్వహ్రూ  పర ధానమంతిి హోదాల్ల బడె్జట్ పర వేశపెటాారు. మనదేశంల్ల మొర్వరెీ 

దేశాయ్ అత్యధికంగా పద సారోు బడె్జట్ పర తిప్రదంచారు. మొర్వరెీ దేశాయ్ ర్వజీన్మా చేసిన త్ర్వాత్ న్ట్ట పర ధాని 

ఇందర్వ గాంధీ ఆర్థథ క శాఖను కూడా నిరాహంచారు. దేశ చర్థతి్ల్ల ఆర్థథ క మంతిిత్ాశాఖ నిరాహంచిన ఒక ఒకో 

మహళగా ఇందర్వ గాంధీ గుర్థత ంపు పందారు. పర స్తత త్ం అరుణ్ జ టో్ల 25వ్ ఆర్థథ కమంతిి. 
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బడె్జట్ను ఆర్థథ క మంతిి ప్రరోమంట్ల్ల పర వేశపెటా్డానికి మంద్ద ఎంతో కసరతత  జరుగుతంద. కందర , ర్వషా్టర 

పర భుతాాల్కు చెందన వివిధ శాఖల్ సమనాయంతో దీనికి తదరూపు కల్పపసాత రు. ఏటా ఫిబర వ్ర్థల్ల పర వేశపెటా్ట బడె్జట్ 

రూపకల్పన దానికి మంద్ద సంవ్త్సరం ఆగసా్త-సెపాెంబర్ల్లనే ప్రర రంభమవుతంద. ఉదాహరణకు.. 2015-16ల్ల 

పర వేశపెటా్టన బడె్జట్ అంచన్ల్నిింట్టనీ అనిి మంతిిత్ా శాఖల్కు 2014-15ల్ల సవ్ర్థంచిన అంచన్ల్తో, 2013-

14ల్లని వాసత వ్ వ్యయ గణంకాల్ ఆధార్వల్ను అందజేశారు. వివిధ మంతిిత్ా శాఖలు వాట్ట ల్కాయ యలు, నూత్న 

పథ్కాల్కు సంబంధించిన అంచన్ల్ను అంతిమ సమీక్షల్తో తిర్థగి ఆర్థథ క మంతిిత్ా శాఖకు పంప్రంచడంతో బడె్జట్ 

సిథ రీకరణ పూరత వుతంద. 

ఈ విధంగా బడె్జట్ను జనవ్ర్థ వ్రకు సిదధ ం చేసి ఆ సంవ్త్సరంల్ల జర్థగే ఆర్థథ క ఆదాయ, వ్యయ అంచన్ల్తోప్రట 

త్ర్వాతి సంవ్త్సర్వనికి సంబంధించిన ఆదాన, పర దాన్ల్ ఉజె్యింపు అంచన్ల్ను రూపందంచి ఆర్థథ క మంతిి 

పర్థశీల్నకు పంపుతారు. ఆర్థథ కమంతిి దీనిి కుయ ణింగా పర్థశీల్పంచి వివిధ మంతిివ్రగ  అంచన్లో్ల వ్యతాయసాలు, 

వ రుధాయలు లేకుండా త్మ పర భుత్ాం ఏవ న్ నూత్న పథ్కాల్ను పర వేశపెటా్ట ఆవ్శయకత్ ఉందా, కొత్త  రంగాలో్ల పెటాబడి 

లేదా వ్యయానిి సవ్ర్థంచాల్పస ఉందా అనే అంశాల్ను పర్థశీల్పంచి.. అంతిమ సవ్రణల్ను చేర్థు పర ధాని ఆమోదం కోసం 

పంపుతారు. ఆ త్ర్వాత్ ఫిబర వ్ర్థ చివ్ర్థ వ్రకు బడె్జట్ మన మంద్దకు వ్స్తత ంద. అంట్ట ఒక సంవ్త్సరంల్ల పర వేశపెటా్ట 

బడె్జట్కు సంబంధించిన పర కిర య అంత్కుమంద్ద సంవ్త్సరంల్లనే ప్రర రంభమ  అంచెల్ంచెలుగా అంతిమ రూపం 

దాలుస్తత ంద. ర్వజ్యంగపరంగా చివ్ర్థ దశల్ల ర్వషా్టరపతి ఆమోదం తీస్తకోవాల్పస ఉంటంద. త్ర్వాత్ ప్రరోమంట్ ఉభయ 

సభలో్ల కూల్ంకష్ట చరు, అవ్సరమ న సవ్రణల్తో చటా్ం రూపం దాలుస్తత ంద. బడె్జట్ అనుబంధంగా ఒక రోజు త్ర్వాత్ 

ఫ న్న్స బ్రలోును కూడా చటా్బదధ ం చేసాత రు. ఏటా బడె్జట్ను పర వేశపెటా్డానికి ఒక రోజు మంద్ద ఆర్థథ క మంతిి ప్రరోమంట్

ల్ల ‘ఆర్థథ క సర్వా’ పర వేశపెడతారు. 

ఇపపట్టవ్రకు పర ణళికా సంఘం వార్థయ క బడె్జట్కు అయిదేళో కాలానికి మదు త సమకూర్వుద. కానీ పర స్తత త్ం పర ణళికా 

సంఘం సాథ నంల్ల నీతి ఆయోగ్ ర్వవ్డంతో వార్థయ క బడె్జట్ మదు తను ఆర్థథ క సంఘం నిరాహస్త ంద. వివిధ ర్వషా్టరల్కు 

చెందాల్పసన ఆదాయ పంప్రణీ; పనుిల్ దాార్వ సమకూర్వ వ్నరుల్ పంపకం; ర్వషా్టరలు, కందర ం ఏ నిష్టపతిత ల్ల 

పంచ్చకోవాల్నే త్దత్ర నిరణయాల్కు సంబంధించి ఆర్థథ క సంఘం పర మఖ ప్రతి్ పోషిస్త ంద. 

  

వనరుల్ సమీకరణ 
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 ఏ బడె్జట్ల్లన్వ న్ పర ధానంగా రండు అంశాలు ఉంటాయి. 

 1. బడె్జట్ వయయం 

 2. బడె్జట్ ఆదాయం 

ర్వబోయే ఆర్థథ క సంవ్త్సరంల్ల ఏయే రంగాలో్ల ఎంత్ ఖరుు చేయనున్ిరో సూచించే పటా్టక ‘బడె్జట్ వ్యయం’. ఏయే 

శాఖల్ దాార్వ సమకూరుుకుంటన్ిరో తెల్పపే పటా్టక ‘బడె్జట్ ఆదాయం’. 

 బడె్జట్ల్ల రవనూయ అకంట్, కప్రట్ల్ అకంట్ అని రండు భాగాలుంటాయి. పర త్యక్ష, పరోక్ష్ట పనుిల్ దాార్వ వ్చేు 

ఆదాయంతోప్రట, పనేిత్ర ఆదాయం కూడా కల్పప్రతే వ్చేుద ‘రవనూయ ఆదాయం’. ఆస్తత ల్ అమమకాలు, కొనుగోళో 

దాార్వ వ్చేు ర్థజిసా్ట్రష్టన్ ఆదాయం, పర భుత్ా సరీాస్తల్కు వ్సూల్యేయ సొమమ, వివిధ రకాల్ ఫీజులు, కంపెనీల్ 

లాభాలు, డివిడ్జండోు, వ్డీ్డలు, బండోు, సాాక్ మారోటో్ లావాదేవీలు త్దత్ర్వల్నిింట్టల్లనూ పర భుత్ా చటా్పర 

ఆదాయ వాటా ఉంటంద. వీట్నిింట్టనీ కల్పప్ర రవనూయ అకంట్ల్ల నమోద్ద చేసాత రు. పర భుత్ాం దాార్వ తీస్తకుని 

రుణల్ ర్థకవ్రీ, ఇత్ర ఆదాయాలు, అపుపలు, భవిష్టయత్ చెలో్పంపుల్నిింట్టనీ కల్పప్ర ‘కప్రట్ల్ అకంట్’ల్ల చేరుసాత రు. 

వీట్నిింట్టనీ సమీకృత్ం చేస్ట్త  సమగర ంగా వ్చేుద పూర్థత  రవనూయ అకంట్, కప్రట్ల్ అకంట్. వీట్టల్ల పర ణళిక వ్యయం, 

పర ణళికత్ర వ్యయం అనే రండు భాగాలు కూడా ఉంటాయి.  

  

పర భుత్వ సేవలు 

పర భుత్వ సేవల్ను మూడు వరా్గలుగా విభజంచవచ్చు. అవి.. 

సాధారణ సేవలు: పర భుత్ాం చెలో్పంచే వ్డీ్డలు. గత్ంల్ల తీస్తకుని పర భుత్ా అపుపల్ చెలో్పంపులు, రక్షణ రంగంపె  

వచిుంచే ధనం, ప్రంఛనోు, శాంతి భదర త్ల్ కోసం పోలీస్త వ్యవ్సథ పె  వినియోగించే ధనం, వివిధ పర భుత్ా శాఖల్ నిరాహణ 

త్దత్ర్వల్ను సాధారణ స్ట్వ్లుగా పర్థగణిసాత రు. 

సామాజక సేవలు: విదయ, వ దయం, కుటంబ సంకయ మం, బల్హీన వ్ర్వగ ల్ కోసం ఉదేు శంచిన వ్యయం, యువ్జన 

సరీాస్తలు, వ్ృద్దధ లు, వికలాంగులు, నిర్వశరయులు, అన్థ్లు, ఇత్రుల్ కోసం వినియోగించే చెలో్పంపుల్ను సామాజిక 

స్ట్వ్ల్ వ్రగ ంల్ల చేరుసాత రు. 

ఆరి్థక సేవలు: వ్యవ్సాయ రంగం, పర్థశరమలు, ఖనిజ రంగం, నీట్ట ప్రరుదల్, ప్రర జకాుల్ నిర్వమణం, రవాణ, విద్దయచఛకిత , 

ఉప్రధి అవ్కాశాల్ కల్పన, అనుబంధ పథ్కాలు లాంట్ట వాట్టని ఆర్థథ క స్ట్వ్లుగా పర్థగణిసాత రు. 
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పె న పేర్కోని వాట్టతో ప్రట ఇత్ర విభాగాలో్లనూ పర భుత్ా స్ట్వ్లు ఉంటాయి. పర భుత్ా బడె్జట్ను సమగర ంగా 

అధయయనం చేస్ట్త  పూర్థత  అవ్గాహనను సమకూరుుకోవ్చ్చు.  

  

బడె్జట్ - సాంకేతిక పదాలు 

బడె్జట్ విశో్లష్టణల్ల మనం త్రచూ కొనిి సాంకతిక పదాల్ను వింటంటాం. అవి.. బడె్జట్ ల్లట, విత్త  ల్లట, ఆదాయ 

ల్లట మొదల నవి. 

ఒక బడె్జట్ల్ల సమగర  గణంకాలు చేర్వుక ఆదాయ వ్యయాల్ వ్యతాయసానిి బడె్జట్ ల్లటగా చెపపవ్చ్చు. అంట్ట 

సమకూర్వ వ్నరులు త్కుోవ్గా ఉండి.. చేయబోయే ఖరుు ఎకుోవ్గా ఉనిపుపడు దానిి ‘బడె్జట్ ల్లట’గా 

వ్యవ్హర్థసాత రు. ఇట్లవ్ల్ ప్రర చ్చరయం పందన పదం ‘విత్త  ల్లట’ (ఫిసోల్ డ్జఫిసిట్ల). 

పర భుత్ాం ఒక సంవ్త్సర కాల్ంల్ల చేయబోయే సంపూరణ  వ్యయం, సమీకర్థంచ్చకునే వ్నరులు, ఇత్రతిా ఆదాయం, 

భవిష్టయత్ కోసం పర తిప్రదంచిన అపుపలు పర్థమాణం కంట్ట ఎకుోవ్గా ఉండి ఆదాయ, వ్యయాల్ మధయ వ్యతాయసం 

వ్చిునపుపడు దానిి విత్త  ల్లటగా పర్థగణిసాత ం. దీనికి భినింగా ఆదాయ ల్లట (రవనూయ డ్జఫిసిట్) కూడా ఉంద.  

చాలా మంద ఫిసోల్ డ్జఫిసిట్, రవనూయ డ్జఫిసిట్ మధయ తేడాను సపషా్టంగా చెపపలేరు. రండిం్ోనూ ఆదాయ, 

వ్యయాల్ సూచీ కల్వ్డమే దీనికి కారణం. పర భుత్ా పరంగా త్పపనిసర్థగా చెలో్పంచాల్పసన జీతాలు, రక్షణ రంగ ఖరుులు 

ఇవ్నీి ఫిసోల్ డ్జఫిసిట్కు కారణమవుతాయి. సంకయ మ కారయకరమాల్ ఖరుు కూడా దీనికి కారణమవుతోందని కొంత్ 

మంద వాదన. దీనికి సర్థపడే ఆదాయం ఇత్రతిా సమకూరుుకోలేనపుపడు ఏరపడే ల్లటనే ఫిసోల్ డ్జఫిసిట్గా 

చెపపవ్చ్చు.  

అసలు ఫిసోల్ డ్జఫిసిట్ ఎంద్దకు ఏరపడుతంద? ఒక దేశంల్ల పర భుత్ా పరంగా వ్యయం పెర్థగి, ఆ దేశ పౌరుల్ కోసం 

ఫ్యయకారీలు, విద్దయచఛకిత , రవాణ సౌకర్వయలు, సాంకతిక పర్థజా్న సృజన, నీట్ట ప్రరుదల్ సౌకర్వయల్ కోసం పెటా్ట ఖరుు 

అంతా ఫిసోల్ డ్జఫిసిట్కు కారణమయేయ అవ్కాశం ఉంద. చాలాకాల్ం కిందట్ట జ్న్ మేన్రీ్ కీనస్ అనే ఆర్థథ కవేత్త  ఇద 

త్పుపడు అవ్గాహన అని చెప్రపరు. ఒకసార్థ ఈ సౌకర్వయల్నీి ర్వగల్పగితే ఆదాయ వ్నరులు, ఉప్రధి అవ్కాశాలు పెర్థగి 

దీరఘ కాల్పక సంపద, నిరంత్ర ఆదాయం వ్స్తత ంద. కాబటా్ట ఫిసోల్ డ్జఫిసిట్ అనేద కవ్ల్ం తాతాోల్పక సమసయ అని, దీనికి 

భయపడాల్పసన అవ్సరం లేదని చెప్రపరు. కీనస్ అభిప్రర యానికి భినింగా కొంత్మంద ఆర్థథ కవేత్త లు విత్త  ల్లట వ్లో్ 

భారీ నషా్టలున్ియనీ.. అద ఆర్థథ క సంకోయ భానికి కూడా దార్థతీయొచుని ఆందోళన వ్యకత ం చేశారు.  
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 రవనూయ ల్లట ఆదాయ అంచన్ల్కు త్కుోవ్గా.. ఖరుు ఎకుోవ్గా ఉనిపుపడు జర్థగే పర్థణమం. ఒక కోణంల్ల 

చూస్ట్త  పర భుత్ా నిధులు త్ర్థగిపోతూ, పర భుత్ా లేదా పర భుతేాత్ర రంగాల్ పద్దపుల్ను వాడుకుంటూ వినిమయ 

వ్యయానిి ఆద్దకునే పర కిర యను రవనూయ ల్లటగా నిరాచించవ్చ్చు. పర భుత్ా కోశ విధానంల్ల రవనూయ ల్లటను 

పూడుుకోవ్డం దాార్వ జ్తీయ పద్దపు ర్వటను పెంచ్చకోవ్డానికి వస్తలుబట కలుగుతంద. రవనూయ ల్లటను 

పూడుుకోగల్పగితే విత్త  ల్లటను కూడా సమరథ ంగా ఎద్దర్కోనే అవ్కాశం ఉంద. అయితే ఇద కొంచెం కషా్టమ న పని. 

పర భుత్ాం త్న ఆస్తత ల్ను అమమకోవ్డం (పబో్రక్ డిజిన్వాసా్మంట్) దాార్వ విత్త  ల్లటను పూడుుకునే పర యత్ిం 

చేస్త ంద. గడీు పర్థసిథ తలో్ల ఉనిపుపడు ఆదాయ వ్నరులు, ఉప్రధి అవ్కాశాల్ను మరుగుపరుచ్చకోవ్డం లాంట్ట 

దీరఘ కాల్పక లేదా శాశ్వ్త్ పర్థష్టోరం కోసం కాకుండా.. ఆస్తత లు అమమకోవ్డం, విదేశీ అపుపలు తెచ్చుకోవ్డం లాంట్ట 

స్తల్భ పర్థష్టోర్వల్ వ పు మొగుగ  చూపడం కూడా పర స్తత త్ పర పంచీకరణ భావ్జ్ల్ంల్ల భాగమే. 

  

 పెట్టు బడి ఖాతా కొరత్ 

దీనిి కింద విధంగా నిరాచించవ్చ్చు. 

పెటాబడి ఖాతా కొరత్ = పెటాబడి వ్యయం - పెటాబడి ఆదాయం. 

 విత్త  ల్లటను నిరాచించడానికి పర భుత్ా సమగర  రుణ అవ్సర్వల్ను అనిి కోణలో్ల పర్థశీల్పంచాల్ప. పర భుత్ాం తీస్తకునే 

అపుపలు, నగద్ద నిల్ాల్ వినిమయం కొల్మాన్నిి సూథ ల్ విత్త  ల్లటగా నిరాచించవ్చ్చు. 

 సూథ ల్ విత్త  ల్లట (గార స్ ఫిసోల్ డ్జఫిసిట్) = సమగర  వ్యయం - (ఆదాయ బ్రలోులు + రుణేత్ర పెటాబడి బ్రలోులు). 

 దీని ఆధారంగా పర భుత్ా రుణ చెలో్పంపుల్ భారం విత్త  ల్లట వ్లో్ అధికమవుతోందని గర హంచవ్చ్చు. పర స్తత త్ం ఆర్థథ క 

శాఖ అంచన్ల్ పర కారం 2016 సంవ్త్సర్వనికి విత్త  ల్లటను 3.9 శాతానికి త్గిగ ంచ్చకోవాల్ని చేసిన పర యతాిలు 

ఫల్పంచవ్ని, త్క్షణమే 4.1 నుంచి 4.5 శాతానికి పెర్థగే అవ్కాశాలున్ియని అంత్రె్వతీయ ఆర్థథ క సంసథ ల్ అంచన్. 

  

 పనుులు – రకాలు 

బడె్జట్ ల్లట లేదా విత్త  ల్లట లేదా రవనూయ ల్లటను పూడుుకోవ్డానికి ఆదాయ వ్నరుల్ సమీకరణల్ల సింహ 

భాగంగా పనుిలు ఉంటాయి. ఇవి రండు రకాలు. అవి.. 

పర త్యక్ష పనుులు: వ్యకిత గత్ ఆదాయాలు, ఉదోయగస్తథ ల్ జీతాలు, వాయప్రరస్తథ ల్ లాభాలు, ఆదాయాలు, డివిడ్జండోు, 
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వ్యకుత లు గడించే వ్డీ్డలు, సాాక్ మారోటో్ల్ల గడించే ఆదాయాల్పె  విధించే ఆదాయ పనుిల్నే ‘పర త్యక్ష పనుిలు’గా 

పేర్కోనవ్చ్చు. మద్దపరుల్ పెటాబడులు, వాట్ట దాార్వ ఆరె్థంచే ఆదాయం కూడా ఈ కోవ్ల్లక వ్స్తత ంద. 

పరోక్ష పనుులు: సొంత్ అవ్సర్వల్ కోసం కొనుగోలు చేస్ట్ వ్స్తత వులు, స్ట్వ్లు మొదల న వాట్టపె  చెలో్పంచే అమమకం 

పనుిల్నిింట్టనీ ‘పరోక్ష పనుిలు’గా పర్థగణించాల్ప.  

పరోక్ష పనుిలు మూడు రకాలు. వీట్టని అభుయదయ, అనుప్రత్, తిరోగమన పనుిలుగా వ్యవ్హర్థసాత రు. మనదేశం 

పురోగమన లేదా అభుయదయ (పోర గ్రర సిసవ్) పనుిల్ విధాన్నిి అనుసర్థస్త ంద. దీని పర కారం ఆదాయానికి అనుగుణంగా 

పనుిల్ శాత్ం పెంచడం దాార్వ ధనిక వ్ర్వగ ల్ నుంచి ఎకుోవ్ పనుి వ్సూళో్ల చేసాత రు. సంకయ మ ర్వజయ సూతిాలో్ల 

పురోగమన పనుి విధానం ఒకట్ట.  

అనుప్రత్ పనుి విధానంల్ల ఆదాయ సాథ యి దామాష్టల్లనే పనుి సాథ యిని కూడా నిర్వధ ర్థసాత రు. తిరోగమన పనుి 

విధానంల్ల త్కుోవ్ ఆదాయ వ్ర్వగ ల్పె  ఎకుోవ్ పనుి, ఎకుోవ్ ఆదాయం గడించే ధనిక వ్ర్వగ ల్పె  త్కుోవ్ పనుి 

విధిసాత రు. కొనిి  దేశాలో్ల ఈ విధానం ఆచరణల్ల ఉంద. కొంత్ మంద ఆర్థథ కవేత్త ల్ పర కారం.. పురోగమన పనుి విధానమే 

పర యోజనకరం. 
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