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ಅಧ್ಯಾ ಯ -1
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ 2022-23
ಮೂಲ ಪರಿಕ್ಲಪ ನೆಗಳು, ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯನಗಳ ಪರಿಚಯ
1.ಪರಿಚಯ
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನ, ಶಾಸನ
ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಮಟ್್ ದಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಯ ತೆಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿೇತಿಗಳ ಬದಿ ತೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಯಶಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ್ ರುತು ದ್. ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಹಂಚಿಕೆ
ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಹಲ್ವಾರುಗಳಾಗಿದ್ದದ , ವೈವಿಧಯ ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದದ , ವಿವಿಧ ವ್ರ್ಸ್ಸಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ ತಲುಪುತು ದ್. ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ವು ಪರ ಮುಖವಾಗಿ
ಆರೇಗಯ ಮತ್ತು ಕುಟಿಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಿಿ ಇರುವುದಾದರೂ, ಇತರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಾದ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೇಟ್ಗಾರಿಕೆ, ಸಹಕಾರ, ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು
ಸಾರಿಗೆ, ಅರಣಯ , ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೇವಿಶಾಸು ರ, ವಾರ್ತಯ, ಪರ ವಾಸೇದಯ ಮ ಮತ್ತು ಯುವ್ಜನ ಸೇವೆಗಳು, ಆಹಾರ
ಮತ್ತು ನಾಗರಿೇಕ್ ಸರಬರಾಜು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕಾರ್ಮಯಕ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಕ್ನನ ಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಯಖೆಗಳ

ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಸಹ ಮಕ್ಕ ಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಪರ ಯೇಜನವ್ನುನ ಪಡೆಯುರ್ತು ರೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಯಕ್ ವ್ಲ್ರ್ಗಳ ಎಲ್ಯಿ ಮಕ್ಕ ಳ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳು ರಾಜಯ ದ ಆರ್ಥಯಕ್ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾನವ್ ಬಂಡವಾಳ ವೃದ್ಧಿ

ಮತ್ತು

ಕ್ರ ೇಢೇಕ್ರಣ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆರ್ ಕ್ಡಿತ, ಹೆಚಿಚ ನ ಮಾನವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಲ್ಯಭಿಂಶ
ಗರಿಷ್ಟ್ ೇಕ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ ಸುಸ್ಸೆ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು 2030 ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಯಿ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿಗಳ
ಗುರಿಗಳನುನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್.
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ಯು (Child Budget Statement) ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ವಾಷ್ಟಯಕ್
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ (0-18 ವ್ರ್ಯ) ಮೇಲಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗಳನುನ ಗುರುತಿಸ್ಸ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಿಸುವ್
ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಸಾಧನವಾಗಿದ್. ಈ ತಃಖೆು ಯು, ಲೆಕ್ಕ

ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆ ಅನುಸಾರ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಿಿ

ಮಕ್ಕ ಳ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಇರುವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಸಂಪನೂೂ ಲ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ದ
ಕುರಿರ್ತಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುತು ದ್. ಆದದ ರಿಿಂದ, ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ಯು ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ನ ಸಂಪನೂೂ ಲ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಆದಯ ತೆ, ರಾಜಯ ದಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಿರುವ್

ಆರ್ವ್ಯ ರ್

ಸಂಪನೂೂ ಲ್ಗಳ

ಗಾತರ

ಮತ್ತು

ಬೇಡಿಕೆರ್

ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ

ಹಾಗೂ

ಬಹುಮುಖಯ ವಾಗಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ ಸುಸ್ಸೆ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಪರ ಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆರ್
ಸಂಯೇಜನೆ ನಿಟ್ಟ್ ನಲಿಿ ಹೆಚ್ಚಚ ಪರ ಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್.
ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರವು ಹಣಕಾಸು ವ್ರ್ಯ 2020-21 ರಿಿಂದ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವ್ನುನ ಸ್ಸದದ ಪಡಿಸಲು
ನಿಧಯರಿಸ್ಸದ್ದದ

ಈ ಸಂಬಂಧ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕುರಿತಂತೆ ದ್ಧನಾಿಂಕ್: 27.08.2019 ರಂದ್ದ

ಸಕಾಯರದ ಆರ್ದಶ ಸಂಖೆಯ : ಆಇ434 ವೆಚ್ಚ 10ಮತ್ತು 2019 ಮೂಲ್ಕ್ ನಿರ್ದಯಶನಗಳನುನ ಹೊರಡಿಸ್ಸದ್. ಸಕಾಯರದ
ಈ ಆರ್ದಶದ ಪರ ಕಾರ, ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ಯು ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ

1

ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಒಟ್

ಎಷ್ಟ್

ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎಿಂದ್ದ ವಿಶ್ಿ ೇಷ್ಟಸುವ್ ಉದ್ದ ೇಶ ಹೊಿಂದ್ಧದ್.1 ಈ ಆರ್ದಶದ
ನಂತರ ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯು 2020-21 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಸುತುೇಲೆರ್ನುನ (ಆಇ 05 ಬಿಪಿಇ
2019 ದ್ಧ. 16.11.2019) ಹೊರಡಿಸ್ಸತ್ತ. ಈ ಸುತುೇಲೆರ್ ಪರ ಕಾರ, ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಎಲ್ಯಿ ಆಡಳಿತ
ಇಲ್ಯಖೆಗಳು, ತಮೂ

ಇಲ್ಯಖೆರ್ಡಿರ್ಲಿಿ

ಬರುವ್ ಪರ ತಿಯಿಂದ್ದ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅದಲ್ಿ ದ್ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಯಾವುರ್ದ ಪರ ಸಾು ವ್ನೆಗಳಿದದ ಲಿಿ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ ಮತ್ತು
ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ ನಿೇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಯೇಜನೇತರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ದ
ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ

ಸುತುೇಲೆರ್ಲಿಿ ನಿೇಡಿರುವ್ ಅನುಬಂಧ – 1 ಮತ್ತು 2 ರ ನಮೂನೆರ್ಲಿಿ ಒದಗಿಸಲು

ಕ್ೇರಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಈ ನಮೂನೆಯು ಎರಡು ಉದ್ದ ೇಶಗಳನುನ

ಹೊಿಂದ್ಧತ್ತು (ಅ) ಶೇ.100ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೇಜನೇತರಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ. 100
ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತವೆಿಂಬ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೇಜನೇತರ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣವ್ನುನ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಸೆ ರಿೇಕ್ರಿಸುವುದ್ದ. (ಆ) ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವ್ರಣೆರ್ನುನ ಒಳಗಿಂಡಿರುವ್ ಸಂಕ್ಿ ಪು
ಟ್ಟಪಪ ಣಿರ್ನುನ ತಯಾರಿಸುವುದ್ದ.
ಮೇಲೆ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸದ ಸಕಾಯರದ ಆರ್ದಶದನವ ರ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಸುತು ೇಲೆರ್ಲಿಿ ನ
ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುತುೇಲೆರ್ ಅನುಸಾರ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ನಿೇಡಿರುವ್ ಮಾಹಿತಿರ್ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ ಥಮ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ 2020-21ನುನ

ತಯಾರಿಸಲ್ಯಯತ್ತ1. ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ

ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಯಾರಿಕೆಯು ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ವಿನೂತನ ವಿತಿು ೇರ್ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿಯಾಗಿದ್. ಮಾನಯ
ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಮಂತಿರ ಗಳು 5ನೇ ಮಾರ್ಚಯ 2020ರಂದ್ದ 2020-21ನೇ ರಾಜಯ
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ಪರ ಥಮ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವ್ನುನ ಮಂಡಿಸ್ಸದರು. ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಭರ್ಣದಲಿಿ
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆರ್ನುನ

ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬಿಿಂಬಿಸಲ್ಯಗಿದ್: “ಈ ವ್ರ್ಯದ

ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಒಿಂದ್ದ ವಿಶೇರ್ವೇನೆಿಂದರೆ, ರಾಜಯ ದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ ಪರ ಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮೂ ಸಕಾಯರವು ಮಕ್ಕ ಳ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವ್ನುನ ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್. ಈ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ರಾಜಯ ದಲಿಿ ರುವ್ 18 ವ್ರ್ಯದ ಕೆಳಗಿರುವ್
ಎಲ್ಯಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಯೇಜನೆಗಳನುನ

ಕ್ರ ೇಢೇಕ್ರಿಸ್ಸ ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್. 2020-21ನೇ

ಸಾಲಿನ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ 36,340 ಕ್ೇಟ್ಟ ರೂ. ಗಳ 279 ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಇದ್ದ ಒಟ್ಟ್ ರೆ
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ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವ್ನುನ

ಭರತದ ಇತರೆ ರಾಜಯ ಗಳಾದ ಅಸಾಿ ಿಂ, ಅರುಣಾಚ್ಲ್ ಪರ ರ್ದಶ, ಕರಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಸಹ

ತಯಾರಿಸುತಿು ವೆ. ಭರತ ಸಕಾಯರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಎಿಂಬ ತಃಖೆು ರ್ನುನ

2008-09ರಿಿಂದ (ವೆಚ್ಚ ದ

ಆರ್ವ್ಯ ರ್, ವೆಚ್ಚ ದ ವಿವ್ರದಲಿಿ ತಃಖೆು ಸಂಖೆಯ -12) ತಯಾರಿಸುತಿು ದ್. 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಈ ತಃಖೆು ಯು ಸಚಿವಾಲ್ರ್ಗಳ ಪರ ಕಾರ, 24
ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖೆಯ ರ್ 161 ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆರ್ಡಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ 92,736.50 ಕ್ೇಟ್ಟ ರೂ.ಗಳನುನ ಆರ್ವ್ಯ ರ್
ಅಿಂದಾಜನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.
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ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಗಾತರ ದ ಶೇ. 15.28 ರಷ್ಟ್ ಆಗಿರುತು ದ್. ಈ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವು ರಾಜಯ ದಲಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳ ಸವ್ಯತೇಮುಖ
ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ನಮೂ ಸಕಾಯರದ ಬದದ ತೆರ್ನುನ ಎತಿು ತೇರಿಸುತು ದ್” (ಪುಟ್ 44, ಕ್ರ .ಸಂ. 121).
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ಧವ ತಿೇರ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವು ಮೇಲೆ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸದ ಸಕಾಯರದ ಆರ್ದಶ
ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಹೊರಡಿಸ್ಸರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಸುತುೇಲೆರ್ಲಿಿ (ಆಇ 20 ಬಿಪಿಇ
2020 ದ್ಧ. 11.11.2020) ನಿೇಡಲ್ಯಗಿದದ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗು ಎಲ್ಯಿ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಈ ಸುತು ೇಲೆರ್
ಪರ ಕಾರವಾಗಿ ನಿೇಡಿರುವ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ಆದರಿಸ್ಸ ತಯಾರಿಸಲ್ಯಯತ್ತ. ಮಾನಯ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ
ಹಣಕಾಸು ಮಂತಿರ ಗಳು 8ನೇ ಮಾರ್ಚಚಯ 2021ರಂದ್ದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜಯ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ 2021-22ನುನ

ಮಂಡಿಸ್ಸದರು. ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಭರ್ಣದಲಿಿ

ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗೆ 37,527 ಕ್ೇಟ್ಟ ರೂ.ಗಳ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುನ ಮುಖ್ಯಯ ಿಂಶಿಸಲ್ಯಯತ್ತ.
ಪರ ಸುು ತ, ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ತೃತಿೇರ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವು ಮೇಲೆ
ನಮೂದ್ಧಸ್ಸರುವ್ ಸಕಾಯರದ ಆರ್ದಶದನವ ರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಹೊರಡಿಸ್ಸರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಸುತುೇಲೆರ್ಲಿಿ ನ [ಸಂಖೆಯ : ಆಇ ಬಿಪಿಇ 2021 ದ್ಧ.29.10.2021] ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ
ತಯಾರಿಸಲ್ಯಗಿದ್.
ಈ ಅಧಾಯ ರ್ವು, 2022-23ರಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಮೂಲ್ ಪರಿಕ್ಲ್ಪ ನೆಗಳು, ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತು
ತಯಾರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನವ್ನುನ ವಿವ್ರಿಸುತು ದ್.
2. ಮೂಲ ಪರಿಕ್ಲಪ ನೆಗಳು
2.1 ಮಗು
ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ಹದ್ಧನೆಿಂಟ ವ್ರ್ಯದವ್ರೆಗಿನ ವ್ಯ ಕ್ು ರ್ನುನ ಮಗು
ಎನನ ಲ್ಯಗುತು ದ್. ಈ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವು, ಭರತವು ಜ್ಞಗತಿಕ್ವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೇಕೃತವಾದ 1989ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಹಕುಕ ಗಳ ಕುರಿತ
ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ ಸಮಾವೇಶದ (UNCRC) ವಿಧಿ – 1 (ಮಗುವಿನ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ) ರ ಪರ ಕಾರವಾಗಿಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್.
ಈ ವಿಧಿರ್ನುನ ಭರತವು ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ 1992ರಲಿಿ ಅಿಂಗಿೇಕ್ರಿಸ್ಸದ್.
ಭರತದ ಜನಗಣತಿ 2011 ರ ಪರ ಕಾರ ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ದಲಿಿ 0-18 ವ್ರ್ಯಗಳ ವ್ರ್ಸ್ಸಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳ ಸಂಖೆಯ 20729561
ಆಗಿರುತು ದ್. ಇದ್ದ ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ದ ಒಟ್

ಜನಸಂಖೆಯ ರ್ಲಿಿ

(61095297) ಶೇಕ್ಡ 33.93 ರರ್್ ನುನ

ಒಳಗಿಂಡಿದ್. ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ದ ಮಕ್ಕ ಳ ಜನಸಂಖೆಯ ಯು ಲಿಿಂಗ ಸಂಯೇಜನೆ, ನಗರ-ಗಾರ ಮಾಿಂತರ ವಿಭಜನೆ,
ಸಾಮಾಜಕ್ ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣ ಮತ್ತು ವ್ರ್ಸ್ಸಿ ನಾಧಾರಿತ ವಿತರಣೆರ್ಲಿಿ ವೈವಿಧಯ ತೆರ್ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದ್.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ದ 2011ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಒಟ್ ಜನಸಂಖೆಯ ರ್ಲಿಿ ಶೇ.51.64 ರಷ್ಟ್ ಪುರುರ್ರು, ಶೇ. 63.39
ರಷ್ಟ್

ಗಾರ ಮಾಿಂತರ ಪರ ರ್ದಶದವ್ರು, ಶೇ. 19.06 ರಷ್ಟ್

ಪಂಗಡದವ್ರು ಮತ್ತು ಶೇ. 1.88 ರಷ್ಟ್

ಪರಿಶಿರ್್

ಜ್ಞತಿರ್ವ್ರು, ಶೇ. 7.80 ರಷ್ಟ್

ದ್ಧವಾಯ ಿಂಗ ಚೇತನರಾಗಿರುರ್ತು ರೆ. ಒಟ್

ಪರಿಶಿರ್್

ಮಕ್ಕ ಳ ಜನಸಂಖೆಯ ರ್ಲಿಿ

ಶೇ.29.59 ರಷ್ಟ್ 0-5 ವ್ರ್ಯ, ಶೇ. 47.71 ರಷ್ಟ್ 6-14 ವ್ರ್ಯ, ಶೇ. 10.97 ರಷ್ಟ್ 15-16 ವ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇ. 5.06 ರಷ್ಟ್
17-18 ವ್ರ್ಯದ ವ್ರ್ಸ್ಸಿ ನ ಗುಿಂಪಿನಲಿಿ ರುರ್ತು ರೆ. ಈ ಪರ ಕಾರ, ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಜನಸಂಖೆಯ ರ್ಲಿಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚಚ
ಪ್ರಲು 6-14 ವ್ರ್ಯದ ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಜನಸಂಖೆಯ ಯಾಗಿರುತು ದ್. ಈ

3

ವೈವಿಧಯ ತೆಯು ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ದ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ವಿತಿು ೇರ್ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿಗಳ ವೈವಿಧಯ ಮರ್
ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆಗಳನುನ ತೇರಿಸುತು ದ್.
ಭರತ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಗಳ ಇತಿು ೇಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಮುನೂಿ ಚ್ನೆರ್ (2011-2036) ಪರ ಕಾರ, ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ದ ಮಕ್ಕ ಳ
ಜನಸಂಖೆಯ ಯು 1,61,15,000ಗೆ ಇಳಿರ್ಲಿದ್ದದ , ಇದ್ದ ಒಟ್

ಜನಸಂಖೆಯ ರ್ಲಿಿ ಶೇ.22.40 ಆಗಿರುವುದ್ಿಂದ್ದ

ಮುನೂಿ ಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್. 2011 ರಿಿಂದ 2036ರವ್ರೆಗಿನ ಮಕ್ಕ ಳ ಜನಸಂಖೆಯ ರ್ಲಿಿ ನ ಶೇ.22.26ರಷ್ಟ್

ಋಣಾತೂ ಕ್

ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್2.
2.2 ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ ತಃಖ್ತು
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ಯು ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ವಾಷ್ಟಯಕ್ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಚೌಕ್ಟ್ಟ್ ನಡಿರ್ಲಿಿ
ಬರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗಳನುನ (ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆಗಳ ಅನುಸಾರ) ರಾಜಯ ಮಟ್್ ದಲಿಿ
ಕ್ರ ೇಢೇಕ್ರಿಸ್ಸ ವಿಶ್ಿ ೇಷ್ಟಸುವ್ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಯ ನುಸಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಯಖ್ಯವಾರು, ಪರ ಮುಖ ಯೇಜನೇತರ
ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ,

ಮತ್ತು

ಸಂಪನೂೂ ಲ್

ಮೂಲ್ಗಳಾದ

ಕಿಂದರ ,

ರಾಜಯ

ಮತ್ತು

ಸೆ ಳಿೇರ್

ಸಕಾಯರದನುಸಾರ ವಿಭಜಸ್ಸ ವಿಶ್ಿ ೇಷ್ಟಸುವ್ ಹಣಕಾಸ್ಸನ ತಃಖೆು ಯಾಗಿದ್. ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ಯು
ಹೆಚ್ಚಚ

ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ

ನಿೇಡುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪರ ಮುಖ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಆರ್ಥಯಕ್ ಮತ್ತು

ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ್ ಟ್ಟಪಪ ಣಿರ್ನುನ ಜೊತೆಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕ ಳ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ಯು, 0-18 ವ್ರ್ಯದ ವ್ರ್ಸ್ಸಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು
ವೆಚ್ಚ ದ ಸವ ರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತರ ದ ದೃಷ್ಟ್ ಯಿಂದ ಸಕಾಯರದ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ ಆದಯ ತೆಗಳನುನ ವಿವ್ರಿಸಲು
ಸಹಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಿದ್.
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ಯು ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ್ ಪರ ತೆಯ ೇಕ್ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವ್ಲ್ಿ ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದನುನ
ಸಕಾಯರದ ಮುಖಯ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ್ಧಿಂದ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ವ್ನುನ
ನಿಚ್ಚ ಳವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ದ ಪರ ಸುು ತಪಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವು ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ
ವಾಷ್ಟಯಕ್ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ (0-18 ವ್ರ್ಯ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ನಿೇಡುವ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ವ್ನುನ
ಗುರುತಿಸ್ಸ, ವಿಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ್ ಒಿಂದ್ದ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಸಾಧನವಾಗಿದ್.
3. ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯದ ತಃಖ್ತು ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶಗಳು
ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವ್ನುನ ತಯಾರಿಸುವ್ ಪರ ಮುಖ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಂದರೆ ಅ)
ಹಣಕಾಸ್ಸನ ವ್ರ್ಯದಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವ್ ಯೇಜನೇತರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಮೇಲಿನ
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಸಂಪನೂೂ ಲ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗಳನುನ
ವ್ರ್ಯಗಳಲಿಿ

ವಿಶ್ಿ ೇಷ್ಟಸುವುದ್ದ. ಆ) ಹಿಿಂದ್ಧನ ಹಣಕಾಸು

ಇರ್ದ ರಿೇತಿರ್ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಯೇಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ

ವೆಚ್ಚ ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲಿಸ್ಸದರೆ ಪರ ಸುು ತ ವ್ರ್ಯದ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲಿಿ ನ ಬದಲ್ಯವ್ಣೆಗಳನುನ
ವಿಶ್ಿ ೇರ್ಣೆಯು ಸಕಾಯರದ ಒಟ್

ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ

ವಿಶ್ಿ ೇಷ್ಟಸುವುದ್ದ. ಈ

ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು
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ವೆಚ್ಚ ಗಳನುನ

ನಿದ್ಧಯರ್್ ವಾಗಿ ಮತ್ತು

ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ವಿತಿು ೇರ್ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿರ್ ಚೌಕ್ಟ್ಟ್ ನಲಿಿ

ವಿವ್ರಿಸಲು ಸಹಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಿದ್.2
ಇದಲ್ಿ ದ್, ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಚೌಕ್ಟ್ಟ್ ನೊಳಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸುವ್, ಕಾರ್ಯಗತಗಳಿಸುವ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ್ ಆಡಳಿತ
ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವು ಸಹಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ

ತದನಂತರ

ಆಡಳಿತ

ಇಲ್ಯಖೆಗಳು

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ

ವಿಶ್ಿ ೇರ್ಣೆಗಳನುನ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಬಹುದ್ದ. ಅ) ಅಗತಯ ತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಿಂದಾಜನ ಅನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಸಂಪನೂೂ ಲ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆರ್ ಸಮಪಯಕ್ತೆ ಆ) ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್
ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿತ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಸಂಪನೂೂ ಲ್ಗಳ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇ)
ಮಕ್ಕ ಳ ಅಗತಯ ತೆಗಳು ಮತ್ತು

ಹಕುಕ ಗಳನುನ

ವಾಸು ವಿಕ್ವಾಗಿ ಪರ ತಿಬಿಿಂಬಿಸುವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಮತ್ತು

ಯೇಜನೆಗಳ ವಿನಾಯ ಸ.
ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ, ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೇಗಯ ಮತ್ತು ಪೇರ್ಣೆ,
ರಕ್ಷಣೆ, ಭಗವ್ಹಿಸುವಿಕೆಯು ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಲಿಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪರ ತಿಫಲಿಸುತು ದ್.
ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಇಲ್ಯಖೆರ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ ಪರ ಮುಖ

ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಅ) 0-6 ವ್ರ್ಯದ ಮಕ್ಕ ಳ ಸವ್ಯತೇಮುಖ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ಬುನಾದ್ಧ ಹಾಕುವುದಲ್ಿ ದ್,
ಪೂರಕ್ ಪೌಷ್ಟ್ ಕ್ ಆಹಾರ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ್ ಶಾಲ್ಯ ಪೂವ್ಯಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕ ಳ ಆರೇಗಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟ್ ಕ್ತೆರ್ ಬಗೆೆ
ರ್ತಯಂದ್ಧರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಬಗೆೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡುವುದ್ದ. ಆ) 11-18 ವ್ರ್ಯದ ಪ್ರರ ರ್
ಪೂವ್ಯ ಬಾಲ್ಕ್ರ್ರ ಸಬಲಿೇಕ್ರಣಕಾಕ ಗಿ ಆರೇಗಯ , ಪೌಷ್ಟ್ ಕ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡುವುದ್ದ.
ಇ) ಪ್ರಲ್ನೆ ಮತ್ತು ಪೇರ್ಣೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಘರ್ಯದಲಿಿ ರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ
ಸವ್ಯತೇಮುಖ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಿ ತವಾದ ವಾರ್ತವ್ರಣವ್ನುನ
ತಡೆಗಟ್್ ಲು ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯ

ಕ್ಲಿಪ ಸುವುದ್ದ. ಈ) ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವ್ನುನ

ವಿವಾಹದ್ಧಿಂದ ಆಗುವ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆೆ

ಮಗುವಿನ ವಿರುದಿ ವಿರುವ್ ಪಕ್ಷಪ್ರತವ್ನುನ

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ, ಹೆಣ್ಣು

ಹೊೇಗಲ್ಯಡಿಸುವುದ್ದ, ಇಳಿಯುತಿು ರುವ್ ಲಿಿಂಗ ಅನುಪ್ರತವ್ನುನ

ಸರಿಪಡಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಕ್ ಪಿಡುಗುಗಳ ನಿಮೂಯಲ್ನೆ. (ಉ) ಮಹಿಳರ್ರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ನಿಿಂದನೆ
ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆರ್ನುನ ತಡೆಗಟ್ ವುದ್ದ. (ಊ) ರಾಜಯ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸವ ಯಂ
ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಜ್ಞಲ್ದ ಮೂಲ್ಕ್ ಮಹಿಳರ್ರನುನ

ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕ ಳನುನ

ಬೆಿಂಬಲಿಸುವ್ ಸೇವೆಗಳನುನ

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಋ) ದ್ದಡಿಯುವ್ ಮಹಿಳರ್ರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್ ಶಿಶುಪ್ರಲ್ನಾ ಕಿಂದರ ಯೇಜನೆರ್
ಅನುಷ್ಟ್ ನ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ. (ಎ) ಬಾಲ್ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆರ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಭವ್ನಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ಮಕ್ಕ ಳಲಿಿ
ಹುದ್ದಗಿರುವ್ ಸೃಜ್ಞನಾತೂ ಕ್ ಪರ ತಿಭೆರ್ನುನ ಹೊರಹೊಮೂ ಲು ಕ್ರ ಯಾತೂ ಕ್, ಸೃಜನಾತೂ ಕ್ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಅನುಷ್ಟ್ ನಗಳಿಸುವುದ್ದ.

2

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಮುನೂಿ ಚ್ನೆಗಳ ರ್ತಿಂತಿರ ಕ್ ಗುಿಂಪಿನ ವ್ರದ್ಧ (ಜುಲೈ 2020). ಭರತದ ಜನಗಣತಿ 2011, ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಆಯೇಗ,

ಆರೇಗಯ ಮತ್ತು ಕುಟಿಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಮಂರ್ತರ ಲ್ರ್, ಭರತ ಸಕಾಯರ,ನವ್ದ್ಹಲಿ.
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ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ್ ಮತ್ತು ಪೌರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆರ್, ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ ಗುರಿ ಮತ್ತು
ಉದ್ದ ೇಶಗಳು

ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ್

ಶಿಕ್ಷಣವ್ನುನ

ಸಾವ್ಯತಿರ ೇಕ್ರಣಗಳಿಸುವ್

ಕೆಳಕಂಡ

ಧ್ಯ ೇಯೇದ್ದ ೇಶಗಳನುನ

ಹೊಿಂದ್ಧದ್: (ಅ) 6 ರಿಿಂದ 14 ವ್ರ್ಯದ ವ್ರ್ಸ್ಸಿ ನ ಎಲ್ಯಿ ಮಕ್ಕ ಳು 1 ರಿಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿರ್ಲಿಿ ರುವುದನುನ ಖ್ಯತಿರ
ಪಡಿಸುವುದ್ದ (ಆ) 08 ವ್ರ್ಯಗಳ ನಂತರ ಉಚಿತ ಕ್ಡ್ಡಾ ರ್ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್್ ದ ಶಿಕ್ಷಣವ್ನುನ

ಒದಗಿಸಲು

ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸಂಪನೂೂ ಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. (ಇ) ಮಕ್ಕ ಳ
ಸವ್ಯತೇಮುಖ
ಪರ ಕ್ರ ಯೆರ್ನುನ

ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ

ಸಾಧಿಸಲು

ಸಾಧನವ್ನಾನ ಗಿ

ರೂಪಿಸುವುದ್ದ

(ಈ)

ಕ್ಲಿಕಾ

ಸೆ ಳಿೇರ್ವಾಗಿ ಶಿಶುಕಿಂದ್ಧರ ತ ಚ್ಟವ್ಟ್ಟಕಾಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಸಂತಸದಾರ್ಕ್ವಾಗಿರುವಂತೆ

ಮಾಡುವುದ್ದ (ಉ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆಡಳಿತವ್ನುನ
ಶಿಕ್ಷಣವ್ನುನ

ಶಿಕ್ಷಣವ್ನುನ

ಪೂರೈಸುವುದ್ದ.

ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ್

ವಿಕಿಂದ್ಧರ ಕ್ರಿಸ್ಸ, ಸಮುದಾರ್ದ ಒಡೆತನದಿಂದ್ಧಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ
ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ

ಭಿನನ ವಾಗಿ,

ಮಾಧಯ ರ್ಮಕ್

ಶಿಕ್ಷಣವು

ರಾಜಯ ದಲಿಿ

ಕ್ಡ್ಡಾ ರ್ವ್ಲ್ಿ . ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ 2020ರ ಅನುಷ್ಟ್ ನದ್ಧಿಂದ, ಶಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಿ ರಚ್ನಾತೂ ಕ್
ಬದಲ್ಯವ್ಣೆಗಳನುನ ನಿರಿೇಕ್ಿ ಸಲ್ಯಗಿದ್. ಈ ಬದಲ್ಯವ್ಣೆಯು 5 ವ್ರ್ಯಗಳ ತಳಹದ್ಧ ಹಂತದ ಕ್ಲಿಕೆ, 3 ವ್ರ್ಯಗಳ
ಮಾಧಯ ರ್ಮಕ್ ಹಂತ ಮತ್ತು 4 ವ್ರ್ಯಗಳ ಪೌರ ಢ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣವ್ನುನ ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ವಾಸು ವ್ವಾಗಿ, 3 ರಿಿಂದ
6 ವ್ರ್ಯದ ಮಕ್ಕ ಳನುನ ತಳಹದ್ಧ ಹಂತದ ಕ್ಲಿಕೆರ್ಲಿಿ ಸೇರಿಸ್ಸರುವುದ್ದ ಶಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೂತನ ವಿನಾಯ ಸವಾಗಿದ್
ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥೆ ಯು ಗೆರ ೇಡ್-1 ಪರ ವೇಶಿಸುವ್ ಮಕ್ಕ ಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಸದಿ ರಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಅವ್ಶಯ ಕ್ ಕ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಯೇಗಿಕ್ ಕ್ಲಿಕೆರ್ ನಿರಂತರತೆರ್ನುನ ಸಾೆ ಪಿಸುವ್ ಗುರಿರ್ನುನ ಹೊಿಂದ್ಧದ್.
ರಾಜಯ

ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಬೇಡಿಕೆಯು (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖೆಯ -10), ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ,

ಪರಿಶಿರ್್

ವ್ಗಯಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ನಿರ್ದಯಶನಾಲ್ರ್ ಮತ್ತು ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವ್ಗಯಗಳ

ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಗಳನುನ

ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ಈ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಪರಿಶಿರ್್

ಜ್ಞತಿ, ಪರಿಶಿರ್್

ಪಂಗಡ,

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಮತ್ತು ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವ್ಗಯಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ, ಪರ ತಿಷ್ಟ್ ತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ
ಸೇರುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾರ್ ಧನ, ಪರ ತಿಭ ಪುರಸಾಕ ರ, ಪರ ೇರ್ತಿ ಹಧನ, ಮೆಟ್ಟರ ಕ್ ಪೂವ್ಯ ಮತ್ತು

ನಂತರದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲ್ರ್ಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಮತ್ತು ವ್ಸತಿಶಾಲೆಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ನೆರವಿನ ಮೂಲ್ಕ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ
ಪೂರಕ್ವಾಗಿದ್.
ಆರೇಗಯ ಮತ್ತು ಕುಟಿಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಹಲ್ವಾರು ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ
ಮೂಲ್ಕ್ ಗಭಿಯಣಿರ್ರ, ರ್ತಯಂದ್ಧರ, ಮಕ್ಕ ಳು ಮತ್ತು

ಹದ್ಧಹರೆರ್ದ ಗುಿಂಪಿನ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳನುನ

ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಇತರರಿಗೂ ಸಾಿಂಕಾರ ರ್ಮಕ್ ರೇಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಿಂಕಾರ ರ್ಮಕ್ವ್ಲ್ಿ ದ ರೇಗಗಳನುನ ತಡೆಗಟ್ ವ್
ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ್ ಆರೇಗಯ ಮತ್ತು ಕುಟಿಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸೇವೆಗಳನುನ ನಿೇಡುತಿು ದ್. ರಾಷ್ಟ್ ೇರ್ ಗಾರ ರ್ಮೇಣ
ಆರೇಗಯ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್ ನಗರ ಆರೇಗಯ ಅಭಿಯಾನ ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್ ಆರೇಗಯ
ಅಭಿಯಾನವು ಸಂರ್ತನೊೇತಪ ತಿು ರ್ ಆರೇಗಯ , ರ್ತಯ ಆರೇಗಯ , ನವ್ಜ್ಞತ ಮತ್ತು
(ಆರ್.ಎಿಂ.ಎನ್.ಸ್ಸ.ಎರ್ಚ.+ಎ) ಎಿಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಘಟ್ಕ್ಗಳನುನ

ಶಿಶು ಆರೇಗಯ

ಒಳಗಿಂಡಿದ್. ಕ್ಷರ್, ಡಿಫ್ು ೇರಿಯಾ,

ಪಟಯಸ್ಸಸ್, ಟೆಟ್ಟನಸ್, ಪೇಲಿಯೇ, ಸ್ಸಡುಬು ಹಾಗೂ ಹೆಪ್ರಟೈಟ್ಟಸ್ ಬಿ&ಸ್ಸಯಂತ ತಡೆಗಟ್್ ಬಹುದಾದ
ಮಾರಕ್ ರೇಗಗಳಿಗೆ ಲ್ಸ್ಸಕೆ ನಿೇಡುವ್ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒಳಗಿಂಡಿದ್. ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್ ಆರೇಗಯ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು
ಇತರೆ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮಾನಸ್ಸಕ್ ಆರೇಗಯ

ಮತ್ತು ಶಾಲ್ಯ ಮಕ್ಕ ಳ ಆರೇಗಯ ವ್ನುನ

ಸಹ

ಒಳಗಿಂಡಿದ್. ಸಾಮಾನಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿರ್್ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು, ಸಮುದಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ್ ಆರೇಗಯ ಕಿಂದರ ಗಳು
(ಆರೇಗಯ ಉಪಕಿಂದರ ಗಳನುನ ಒಳಗಿಂಡು) ವೈದಯ ಕ್ೇರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೇಗಯ
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ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು

ಮೇಲಿನ

ಆರೇಗಯ

ಮತ್ತು

ಕುಟಿಂಬ

ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ

ಸೇವೆಗಳನುನ

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ

ಮತ್ತು

ಇತರ

ವ್ಯೇಮಾನದವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ್ಲಿಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅತಯ ವ್ಶಯ ವಾಗಿದ್.
ಆದದ ರಿಿಂದ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವು ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಹಂಚಿಕೆ
ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿರ್ನುನ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದದ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೇಜನೆಗಳ ವಿನಾಯ ಸ, ಅನುಷ್ಟ್ ನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು
ಸಂಯೇಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್.
ಕ್ೇವಿಡ್ಚ – 19 ಪಿಡುಗಿನ ಪರಿಣಾಮದ್ಧಿಂದಾಗಿ, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಿರುವ್ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ್ಲಿಿ , ಮಕ್ಕ ಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ

ಅನುಷ್ಟ್ ನಗಳಿಸುವ್ಲಿಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳನುನ

ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನುನ ತಲುಪುವ್ಲಿಿ ವಿಶೇರ್ ಸವಾಲುಗಳನುನ ಎದ್ದರಿಸುತಿು ವೆ.
4. ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧ್ಯನ
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ 2022-23ರ ತಯಾರಿಕೆರ್ ವಿಧಾನವ್ನುನ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆಗಳಲಿಿ

ವಿವ್ರಿಸಲ್ಯಗಿದ್.
(ಅ) ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ರ್ ತಯಾರಿಕೆ. (ಆ) ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ್ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳ
ತಯಾರಿಕೆ. (ಇ) ಸಾಮರ್ಥ್ ಯ ಬಲ್ವ್ಧಯನೆ, ಸಂಶೇಧನೆ ಮತ್ತು ರ್ತಿಂತಿರ ಕ್ ನೆರವು.
4.1 ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ ತಃಖ್ತು ಯ ತಯಾರಿಕೆ
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ರ್ ತಯಾರಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧಾನವ್ನುನ ಒಳಗಿಂಡಿದ್.
(ಅ) ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆ

ಮತ್ತು

ವೆಚ್ಚ ಗಳನುನ

ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಿಸುವುದ್ದ. (ಆ) ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗಳ ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣವ್ನುನ ದೃಢೇಕ್ರಿಸುವುದ್ದ. ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ರುವಂತೆ,
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಿರುವ್ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಥಯ ಯ ಬಲ್ವ್ಧಯನಾ ಕಾಯಾಯಗಾರ
ಮತ್ತು ಪೂವ್ಯಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಯಾರಿಕಾ
ವಿಧಾನದ ಪರ ಕ್ರ ಯೆರ್ನುನ ಇನನ ಷ್ಟ್ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ಸದ್.
4.1.1. ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ವ್ರ್ೇಯಕ್ರಣ
ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಹೊರಡಿಸ್ಸದ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಸುತುೇಲೆರ್
ಅನುಸಾರ

(ಸಂ.ಆಇ

ಬಿಪಿಇ

2021.

ದ್ಧ.29.10.2021)

ಮಕ್ಕ ಳ

ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳನುನ ಗುರುತಿಸ್ಸ ನಾಲುಕ ವ್ಗಯಗಳಡಿರ್ಲಿಿ ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಿಸಬೇಕ್ದ್. ಅ) ಶೇ. 100 ರ
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು, (ಆ) ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಇ) ಶೇ.
100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆಯರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಈ) ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆಯರುವ್
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ

ಹಂಚಿಕೆಗಳು. ಈ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು
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ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳನುನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣಕೆಕ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಸದ ಮಾನದಂಡವ್ನುನ
ಕೆಳಗೆ ವಿವ್ರಿಸ್ಸದ್.
ಕೇಷ್ಠ ಕ್-1: ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ ಮತ್ತು ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ ಮತ್ತು
ಯೇಜನೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ರ್ೇಯಕ್ರಣದ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಯೇಜನೇತರ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ವ್ರ್ೇಯಕ್ರಣ
ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಯೇಜನೆಗಳು
ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಮಾನದಂಡ
ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಪರ ತೆಯ ೇಕ್ವಾಗಿ ವಿನಾಯ ಸಗಿಂಡ
ಅಥವಾ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಅಥವಾ
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ್ ರುವ್ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಮಕ್ಕ ಳನುನ
ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಇತರರಿಗೂ
ಅನವ ರ್ವಾಗುವಂತೆ
ವಿನಾಯ ಸಗಿಂಡ
ಅಥವಾ ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ್ ರುವ್ ಯೇಜನೆಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಯೇಜನೇತರ
ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಪರ ತೆಯ ೇಕ್ವಾಗಿ ವಿನಾಯ ಸಗಿಂಡ
ಅಥವಾ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಅಥವಾ
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ್ ರುವ್ ಯೇಜನೇತರ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಯೇಜನೇತರ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ಮಕ್ಕ ಳನುನ
ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಇತರರಿಗೂ
ಅನವ ರ್ವಾಗುವಂತೆ
ವಿನಾಯ ಸಗಿಂಡ
ಅಥವಾ ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ್ ರುವ್ ಯೇಜನೇತರ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ಟಿಪಪ ಣಿಗಳು: ಅ) ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ
ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪೂರಕ್ವಾಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವಂತಹ ಸಾಿಂಸ್ಸೆ ಕ್, ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯ ಮತ್ತು
ಆಡಳಿರ್ತತೂ ಕ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳನುನ ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ಮುಖಯ ವಾಗಿ, ಈ ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮತ್ತು

ಆರೇಗಯ

ಮತ್ತು

ಕುಟಿಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಿಿ ನ ನಿರ್ದಯಶನಾಲ್ರ್ಗಳ ಮತ್ತು

ಆಯುಕಾು ಲ್ರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಚ್ಚಯಗಳನುನ

ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ಆ) ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಲಿಿ ಗಭಿಯಣಿರ್ರು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿರ್ರು ಸಹ ಸೇರಿರುರ್ತು ರೆ.

ಶೇ. 100ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗಳನುನ ಮಕ್ಕ ಳ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ

ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್.

ಮುಿಂದ್ದವ್ರೆದಂತೆ,

ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್

ಮಹಿಳಾಕ್ೇಶ (ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಜಿಂಡರ್ ಸ್ಥಿಂಟ್ರ್) ನಿೇಡಿರುವ್ ಭರತದ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ವಿಶ್ಿ ೇರ್ಣೆಗೆ ಸಾಮಾನಯ ಚೌಕ್ಟ್ಟ್ ನ ಅನವ ರ್ ಯಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮಕ್ಕ ಳು ಮತ್ತು ಇತರರನುನ
ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್ಯ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಳಿಂದ್ಧಗೆ 18 ವ್ರ್ಯ ಮೇಲ್ಪ ಟ್್ ವ್ರನುನ ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಮಾತೃತವ
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಆರೇಗಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು) ಅಿಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಸಂಪೂಣಯ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುನ ಮಕ್ಕ ಳ
ಉದ್ದ ೇಶಿತವೆಿಂದ್ದ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್ . 3

3

ಲ್ಯಲ್ಚಬಹದ್ದದ ರ್ಚಶಾಸ್ಸು ರ ನಾಯ ರ್ನಲ್ಚಅಕಾಡೆರ್ಮ ಆಫಚಅಡಿೂ ನಿಷ್ಟ್ ರೇರ್ನ್ಚಸಂಸ್ಥೆ ರ್, ರಾಷ್ಟ್ ರೇರ್ ಮಹಿಳಾ ಕಿಂದರ ( ನಾಯ ರ್ನಲ್ಚಜಿಂಡರ್ಚ

ಸ್ಥಿಂಟ್ರ್) ಹೊರಡಿಸಲ್ಯದ ಭರತದ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ವಿಶ್ಿ ೇರ್ಣೆರ್ ಸಾಮಾನಯ ಚೌಕ್ಟ್ ( ಅ ಸ ಪತರ ಸಂಖೆಯ :
98018ಮತ್ತು 06ಮತ್ತು 2019-ಎನ್ಚಜಸ್ಸ, ದ್ಧನಾಿಂಕ್: 09.07.2019).
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ಶೇ. 100ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಪರ ತಿಯಿಂದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಹಂಚಿಕೆಯು
ಅಿಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಿರುವ್ ಹಂಚಿಕೆರ್ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಿಕೃತ ಅಿಂಕ್
ಅಿಂಶಗಳ ಲ್ಭಯ ತೆರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತವಾಗಿರುತು ದ್. ಈ ಅಿಂಕ್ ಅಿಂಶಗಳು ಲ್ಭಯ ವಿಲ್ಿ ದ್ಧದಾದ ಗ ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಿಂತ
ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಶೇಕ್ಡ್ಡವಾರನುನ 2011ರ
ಭರತದ ಜನಗಣತಿ ಪರ ಕಾರ ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ದ ಜನಸಂಖೆಯ ರ್ಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಜನಸಂಖೆಯ ರ್ ಪರ ಮಾಣಾನುಸಾರ (33.93%)
ಅಿಂದಾಜಸಲ್ಯಗಿದ್. ಅಿಂದರೆ, ರಾಜಯ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲಿಿ ಶೇ. 100ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆರ್ ಶೇ. 33.93ರರ್್ ನುನ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ 202223ರಲಿಿ 2ನೇ ಅಧಾಯ ರ್ದಲಿಿ ನ ಸಂಪೂಣಯ ವಿಶ್ಿ ೇರ್ಣೆರ್ನುನ

ಈ ಮೇಲಿನ ಹಂಚಿಕೆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ನಿೇಡಲ್ಯಗಿದ್.
4.1.2 ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ ಮತ್ತು ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ವ್ರ್ೇಯಕ್ರಣವ್ನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾರ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕಳುು ವ್ ಪಿ ಕ್ರಿ ಯೆ
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಸುತುೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಸದ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಸಕಾಯರದ ಆರ್ದಶದನವ ರ್ ಎಲ್ಯಿ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ತಮೂ ಇಲ್ಯಖೆರ್ಡಿರ್ಲಿಿ ಬರುವ್
ಪರ ತಿಯಿಂದ್ದ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ವಿವ್ರಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೇಜನೆ

ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು

ವೆಚ್ಚ ದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ

ಹಾಗೂ ಯಾವುರ್ದ

ಉದ್ದ ೇಶಿಸ್ಸರುವ್ಮತ್ತು ಪರ ಸಾು ಪಿಸ್ಸರುವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳ
ವಿತಿು ೇರ್ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ , ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆ, ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರಕೆಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 5ನೇ ಜನವ್ರಿ 2022
ರಳಗೆ ಸಲಿಿ ಸಬೇಕ್ರುತು ದ್. ಈ ಸುತುೇಲೆಯು, ಮಾಹಿತಿ ಸಲಿಿ ಕೆರ್ ನಿದ್ಧಯರ್್
ಅನುಬಂಧಗಳನುನ

ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ಅನುಬಂಧ-1ರ ನಮೂನೆ-1ರಲಿಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು

ನಮೂನೆ-2ರಲಿಿ

ನಮೂನೆಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಎರಡು
ಶೇ. 100ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಶೇ. 100ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳಾದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ವಿವ್ರ, ರಾಜಯ ವ್ಲ್ರ್, ಜಲ್ಯಿ ವ್ಲ್ರ್
ಮತ್ತು ಕಿಂದರ ವ್ಲ್ರ್ (ಉದಾ: ಕಿಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ ಯೇಜನೆ), ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಉದ್ದ ೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ
ಆರ್ಥಯಕ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ (2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ 2021 ರಂತೆ) ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿ
ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ (2020-21, 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ 2021 ರಂತೆ) ರ್ನುನ ನಿೇಡಬೇಕ್ರುತು ದ್. ನಮೂನೆ 3ರಲಿಿ ಶೇ.100ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-4ರಲಿಿ ಶೇ.100ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ

ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆ, ರಾಜಯ ವ್ಲ್ರ್, ಜಲ್ಯಿ ವ್ಲ್ರ್ ಮತ್ತು

ಕಿಂದರ ವ್ಲ್ರ್ದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ ನಿೇಡಬೇಕ್ರುತು ದ್.
ಅನುಬಂಧ-2ರಲಿಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪರ ಸಾು ಪಿಸುವ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ೇಶಿಸ್ಸರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 4 ನಿದ್ಧಯರ್್ ನಮೂನೆಗಳಲಿಿ
ಒದಗಿಸಬೇಕ್ರುತು ದ್. ಅ) ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು, (ಆ) ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು, ಇ) ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆಯರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು
ಈ) ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆಯರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು. ಪರ ಸಾು ಪಿಸುವ್ ನೂತನ
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ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಉದ್ದ ೇಶ, ರಾಜಯ ವ್ಲ್ರ್, ಜಲ್ಯಿ ವ್ಲ್ರ್
ಮತ್ತು ಕಿಂದ್ಧರ ೇರ್ ವ್ಲ್ಯಾನುಸಾರ ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ ಒದಗಿಸಬೇಕ್ರುತು ದ್.
ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ನಿಗದ್ಧತ ನಮೂನೆರ್ಲಿಿ ಭತಿಯಮಾಡಿ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಸಕ್ಟ್್ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆರ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ

ವಿತಿು ೇರ್

ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಸದ್. ನಂತರ, ವಿತಿು ೇರ್ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳನುನ
ಸಂಪಕ್ಯಸ್ಸ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೇಚಿಸ್ಸ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಡೆದ್ದಕ್ಿಂಡಿದ್. ಈ

ಪರ ಕ್ರ ಯೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂವ್ಹನ, ದ್ದರವಾಣಿ ಮೂಲ್ಕ್ ಚ್ರ್ಚಯ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮುಖ್ಯಿಂತರ ದ್ಧ. 10ನೇ ಜನವ್ರಿ 2022 ರಿಿಂದ 15ನೇ ಫೆಬರ ವ್ರಿ 2022ರವ್ರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಸದ್.
ಮಕ್ಕ ಳ

ಉದ್ದ ೇಶಿತ

ನಮೂನೆಗಳಲಿಿ

ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಸುತುೇಲೆರ್ ಅನವ ರ್, ಎಲ್ಯಿ

ಮಕ್ಕ ಳ

ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಮತ್ತು

ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ನಿಗದ್ಧತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ

ಹಂಚಿಕೆಗಳನುನ

ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆವಾರು ಗುರುತಿಸ್ಸ, ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಿಸ್ಸ ನಿೇಡಿರುರ್ತು ರೆ. ಮೇಲೆ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸರುವ್ ಸಕಾಯರದ ಆರ್ದಶದ
ಅನುಸಾರ ಈ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣಕೆಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಯಖೆರ್ ಸಹಮತ
ಮತ್ತು ಅನುಮೇದನೆರ್ನುನ ದ್ಧನಾಿಂಕ್: 25.02.2022 ರಂದ್ದ ಪಡೆರ್ಲ್ಯಗಿದ್. ಅನುಮೇದ್ಧತ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಪಟ್ಟ್ ರ್ನುನ

2022-23 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್

ತಃಖೆು ರ್ನುನ ತಯಾರಿಸುವ್ಲಿಿ ಅಳವ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.
4.2 ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳ ವಿವ್ರಣಾತಮ ಕ್ ಟಿಪಪ ಣಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ (ಶೇ. 100ರ ಮತ್ತು ಶೇ. 100ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ)
ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ್ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳನುನ

ತವ ರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದರ ತೆರ್ನುನ

ಮುಖ್ಯಯ ಿಂಶಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ್ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಉದ್ದ ೇಶಗಳು, ಆರ್ಥಯಕ್ ಗುರಿ
ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ (2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ 2021ರ ಅಿಂತಯ ದವ್ರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿ
ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ (2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ 2021ರ ಅಿಂತಯ ದವ್ರೆಗೆ)ರ್ ವಿವ್ರಣೆರ್ನುನ
ಒಳಗಿಂಡಿದ್. ಇದಲ್ಿ ದ್ ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ್ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಯು ಪರ ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳ ವ್ರ್ಸುಿ ಮತ್ತು ಲಿಿಂಗ
ಸಂಯೇಜನೆರ್ನುನ ಒಳಗಿಂಡಿದ್. ಈ ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ್ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ
ಹಾಗೂ ಅಿಂಕ್ –ಅಿಂಶಗಳನುನ ಆಧರಿಸ್ಸದ್.
ಒಿಂದ್ದ, ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ದ 2021-22ನೇ ವ್ರ್ಯದ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ 29 ಬೇಡಿಕೆವಾರು ಸವಿವ್ರ ವೆಚ್ಚ ದ
ಅಿಂದಾಜುಗಳಿಿಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಸದ ಮಾಹಿತಿ. ಎರಡು, ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯು ನಿೇಡಿದ 2020-21 ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು 202122 ಪರಿರ್ಕ ೃತ ಅಿಂದಾಜನ ಅಿಂಕ್ ಅಿಂಶಗಳು. ಈ ಅಿಂಕ್ ಅಿಂಶಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆ ಅನುಸಾರ 2021-22 ರ
ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುನ

ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ಮೂರು, ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಸುತುೇಲೆರ್

ಅನುಬಂದ 1 ಮತ್ತು 2ರಲಿಿ ನ ನಿಗದ್ಧತ ನಮೂನೆಗಳಲಿಿ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಸಲಿಿ ಸ್ಸರುವ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ. ಈ
ಅಿಂಕ್ ಅಿಂಶವು ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆ ಅನುಸಾರ 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 (ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ 30ರವ್ರೆಗೆ) ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೌತಿಕ್ಗುರಿ
ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ

ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ನಾಲುಕ , ಯೇಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ

ಸಂಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಿಂಖ್ಯಯ ಕ್ ಇಲ್ಯಖೆರ್ ಅವ್ಲೇಕ್ನ (ನೂತನ ನಿಧಾಯರ ಬೆಿಂಬಲ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥೆ ರ್ ತಂರ್ತರ ಿಂಶ)
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ತಂರ್ತರ ಿಂಶದ್ಧಿಂದ ಪಡೆದ ಪೂರಕ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಐದ್ದ, ಯೇಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಸಂಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಿಂಖ್ಯಯ ಕ್
ಇಲ್ಯಖೆಯು ಪರ ಕ್ಟ್ಟಸ್ಸರುವ್ 2020-21ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಪಟ್ಟ್ . ಆರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ್
ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ವಾಷ್ಟಯಕ್ ವ್ರದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಲ್ರ್ತಣದ್ಧಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಉದ್ದ ೇಶ,
ಮಕ್ಕ ಳ ವಾಯ ಪಿು , ಕಿಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ ಯೇಜನೆಗಳಲಿಿ ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೂರಕ್ ಮಾಹಿತಿರ್ನುನ
ಒಳಗಿಂಡಿದ್.
4.3 ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ 2022-23 ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥಾ ಯ ಬಲವ್ರ್ಯನೆ
ಮತ್ತು ತೇಂತಿಿ ಕ್ ಮಾಗಯದಶಯನ
ಮಚಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ 2022-23ರ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಮಥಯ ಯ ಬಲ್ವ್ಧಯನೆ ಮತ್ತು ರ್ತಿಂತಿರ ಕ್
ಮಾಗಯದಶಯನವ್ನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ನಿೇಡಲ್ಯಗಿದ್.
4.3.1 ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮವಿರುವ್ ಇಲಾಖ್ತಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2022-23ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಆಯವ್ಾ ಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥಾ ಯ ಬಲವ್ರ್ಯನಾ ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳು
ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ತಳಹದ್ಧರ್ನುನ

ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ೇನ ಮತ್ತು 2022-23ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತಯ
ಕಿಂದ್ಧರ ೇಕ್ರಿಸ್ಸ

ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳನುನ
ಮತ್ತು

ಮಕ್ಕ ಳ

ವಿತಿು ೇರ್

ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯು

ಸಾಮಥಯ ಯ

ಬಲ್ವ್ಧಯನಾ

ಆಯೇಜಸ್ಸ ನಡೆಸ್ಸದ್. ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯು ಬಹು ಆಯಾಮಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿರುತು ದ್
ಶಿಕ್ಷಣ,

ಮಕ್ಕ ಳ

ಭಗವ್ಹಿಸುವಿಕೆರ್ನೊನ ಳಗಿಂಡ

ಆರೇಗಯ

ಸಂಯೇಜತ

ಮತ್ತು
ಮತ್ತು

ಪೌಷ್ಟ್ ಕ್ತೆ,
ಸಮಗರ

ಮಕ್ಕ ಳ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್

ರಕ್ಷಣೆ

ಮತ್ತು

ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆಯದ್.

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ ಸುಸ್ಸೆ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು 2030, ರಾರ್್ ರಮಟ್್ ದ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು, ಮತ್ತು ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ದ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ವ್ನುನ
ಉಪಯುಕ್ು ಚೌಕ್ಟ್ ಗಳನುನ

ಸಮಗರ

ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು

ದೃಷ್ಟ್ ಕ್ೇನದ್ಧಿಂದ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು

ವಿಶ್ಿ ೇಷ್ಟಸಲು

ಒದಗಿಸ್ಸವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಚೌಕ್ಟ್ ಗಳು ರಾಜಯ ಮತ್ತು ಜಲ್ಯಿ ಮಟ್್ ದಲಿಿ

ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಪರ ಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನುನ ಸಂಯೇಜಸಲು ಉಪಯುಕ್ು ಸೂಚ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಸೂಚ್ಯ ಿಂಕ್ಗಳನುನ

ಸಹ ಒದಗಿಸುತು ವೆ. ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ

ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಮತ್ತು

ಅನುಷ್ಟಿ ನ ಮಾಡುವ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ

ಗಮನದಲಿಿ ರಿಸ್ಸಕ್ಿಂಡು ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕೆರ್ನುನ
ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸುವ್ಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಕ್ಗಳನುನ

ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಿಂದಾಣಿಕೆ

(Mapping) ಮಾಡುವುದ್ದ ಉಪಯುಕ್ು ಕಾರ್ಯನಿೇತಿಯಾಗಿದ್.
ಸಾಮಥಯ ಯ ಬಲ್ವ್ಧಯನಾ ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳ ವಿರ್ರ್ಗಳು ಮೇಲಿನ ಅಿಂಶಗಳನುನ
ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳನುನ

2021-22ನೇ

ಸಾಲಿನ

ಮಕ್ಕ ಳ

ಉದ್ದ ೇಶಿತ

ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್. ಈ

ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ರುವಂತೆ

ಬೇಡಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯಯ ನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಯ ೇಕ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಶಿಕ್ಷಣ ದ್ಧ.6ನೇ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ
2021(11 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸದದ ರು); ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದ್ಧ.8ನೇ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ 2021 (11
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸದದ ರು); ಸಮಾಜ
ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸದದ ರು); ಆರೇಗಯ

ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ

ದ್ಧ.10ನೇ

ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ 2021 (15

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮತ್ತು ಕುಟಿಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ದ್ಧ.13ನೇ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ 2021 (12 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸದದ ರು); ಉಳಿದ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ದ್ಧ.15ನೇ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ2021 (26 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸದದ ರು).
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4.3.2 ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಇಲಾಖ್ತಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಆಯವ್ಾ ಯ 2022-23ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪೂವ್ಯಭಾವಿ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು
ವಿತಿು ೇರ್ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು 2022-23ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತೆ
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಪೂವ್ಯಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ ಆಯೇಜಸ್ಸರುತು ದ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಸುತುೇಲೆರ್ಲಿಿ ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವ್ರಗಳನುನ

ಕಿಂದ್ಧರ ಕ್ರಿಸ್ಸತ್ತು . ಮಕ್ಕ ಳ

ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಮೂಲ್ ಪರಿಕ್ಲ್ಪ ನೆ, ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು ರ್ ವಿವ್ರಣೆ, ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಿಂದ್ಧರ ತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

ಮತ್ತು

ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಣದ

ಮಾನದಂಡಗಳು,

ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಿಸ್ಸದ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಹಂಚಿಕೆರ್ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಹಂಚಿಕೆರ್
ಅಿಂದಾಜುಗಳು

ಮತ್ತು

ವ್ಷ್ಟಯನುವ್ರ್ಯ

ಹಂಚಿಕೆರ್

ಹೊೇಲಿಕೆ,

ಸುತುೇಲೆರ್ಲಿಿ ನ ನಿಗದ್ಧತ ನಮೂನೆ 1 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ 2ನುನ
ಅಧಿಕೃತತೆರ್ನುನ

ಮಕ್ಕ ಳ

ಉದ್ದ ೇಶಿತ

ಆರ್ವ್ಯ ರ್

ಭತಿಯಮಾಡಲು ಬೇಕ್ರುವ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು

ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕ್ಳುು ವ್ ಪರ ಕ್ರ ಯೆರ್ನೊನ ಳಗಿಂಡಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ

ಪೂವ್ಯಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಲಿಿ

ವಿವ್ರಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಇದಲ್ಿ ದ್, ಮಾನದಂಡಗಳನುನ

ಅನವ ಯಸ್ಸ ಮಕ್ಕ ಳ

ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ ಗುರುತಿಸ್ಸ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೇಯಕ್ರಿಸಲು ಪ್ರರ ಯೇಗಿಕ್ ತರಬೇತಿರ್ನುನ ನಿೇಡಲ್ಯಗಿದ್.
ಈ ಪೂವ್ಯಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ರುವಂತೆ

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಯ ನುಸಾರ ಪರ ಮುಖ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಯ ೇಕ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಶಿಕ್ಷಣ
ದ್ಧ.27ನೇ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ 2021 (9 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸರುರ್ತು ರೆ); ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದ್ಧ.29ನೇ
ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ 2021(12 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸರುರ್ತು ರೆ); ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ದ್ಧ.30ನೇ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ 2021(10
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸರುರ್ತು ರೆ); ಆರೇಗಯ

ಮತ್ತು

ಕುಟಿಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ದ್ಧ.3ನೇ ಜನವ್ರಿ 2022(15

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸರುರ್ತು ರೆ); ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ದ್ಧ. 5ನೇ ಜನವ್ರಿ 2022 (28 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಗವ್ಹಿಸ್ಸರುರ್ತು ರೆ).
4.3.3 ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಿ ೇಷ್ಣೆ ಕುರಿತ ಸಂಶೇರ್ನೆಗೆ ತೇಂತಿಿ ಕ್
ಬೇಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾಗಯದಶಯನ
ವಿತಿು ೇರ್ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಯುನಿಸ್ಥಫ (UNICEF) ನ ಸಹಯೇಗದಲಿಿ

ಕೈಗಿಂಡಿರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ

ಕುರಿರ್ತದ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ್ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಕೆಿ ೇತರ ಗಳಲಿಿ ನ ಸಂಶೇಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವೆಿಂಬ
ಪ್ರರ ಜಕ್್ಚನ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಶೇಧನಾ ಮತ್ತು ರ್ತಿಂತಿರ ಕ್ ಮಾಗಯದಶಯನವ್ನುನ ಪಡೆದ್ಧದ್. ಶಿಕ್ಷಣ,
ಆರೇಗಯ , ಸಾವ್ಯಜನಿಕ್ ಹಣಕಾಸು, ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ವಿಕಿಂದ್ಧರ ೇಕೃತ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು
ಆಡಳಿತದ ವಿರ್ರ್ಗಳಲಿಿ

ಪರಿಣಿತಿಯುಳು

ತಜ್ಞರನೊನ ಳಗಿಂಡಂತೆ ರ್ತಿಂತಿರ ಕ್ ಸಲ್ಹಾಮಂಡಳಿರ್ನುನ

ರಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಮದಲ್ ರ್ತಿಂತಿರ ಕ್ ಸಲ್ಹಾ ಮಂಡಳಿರ್ ಸಭೆ 28ನೇ ಅಕ್್ ೇಬರ್ಚ2021 ರಂದ್ದ ನಡೆಸಲ್ಯಗಿದ್. ಈ
ಸಭೆರ್ಲಿಿ ಸಲ್ಹಾ ಮಂಡಳಿರ್ ಸದಸಯ ರು ಮಕ್ಕ ಳ ಕುರಿರ್ತದ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಶೇಧನೆಗೆ ಮತ್ತು
ಸಾಮಥಯ ಯ ಬಲ್ವ್ಧಯನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ರ್ತಿಂತಿರ ಕ್ ನೆರವ್ನುನ ಮತ್ತು ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ನಿೇಡಿರುರ್ತು ರೆ.
5. 2022-23ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯದ ಸ್ವ ರೂಪ
ಪರ ಸುು ತ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ 2022-23ರ ಉಳಿದ ಅಧಾಯ ರ್ಗಳ ಮತ್ತು ವಿರ್ರ್ಗಳನುನ
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪರ ಸುು ತಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.
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ಈ

ಅಧಾಯ ರ್ – 2ರಲಿಿ 2022-23 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಮುಖ್ಯಯ ಿಂಶಗಳನುನ ಪರ ಸುು ತಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.
ಈ ಮುಖ್ಯಯ ಿಂಶವು ಈ ಅಧಾಯ ರ್ದಲಿಿ ರುವ್ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಘೇರ್ವ ರೆ ಮತ್ತು
ತಃಖೆು ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ ಸುು ತಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಘೇರ್ವ ರೆ: ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ನುಸಾರ ಒಟ್

ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು

ವೆಚ್ಚ ಗಳು
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು 1: ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು 2: ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು 3: ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು 4: ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಮೇಲೆ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸರುವ್ ಘೇರ್ವ ರೆ ಮತ್ತು ತಃಖೆು ಗಳು ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು
ವೆಚ್ಚ ವ್ನುನ

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಯ ನುಸಾರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆರ್ನುಸಾರ (ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಮಟ್್ ದ 12 ಅಿಂಕ್

ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆ) ಮತ್ತು ಇದರ ವಿವ್ರಗಳನುನ

2020-21 (ಲೆಕ್ಕ ), 2021-22 (ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಮತ್ತು

ಅಿಂದಾಜುಗಳು) ಮತ್ತು 2022-23 (ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಅಿಂದಾಜು) ಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ನಿೇಡಲ್ಯಗಿದ್. ಕಿಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕ

ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆಗಳನುನ

ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜಯ

ಸಕಾಯರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಚಿಯನ

ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆಗಳಾಗಿ ಪರ ತೆಯ ೇಕ್ಸಲ್ಯಗಿದ್.
ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ರ್ವು ಮೇಲೆ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ತಃಖೆು -1 (ಶೇ.100ರ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಿಂದ್ಧರ ೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು) ಮತ್ತು ತಃಖೆು -3 (ಶೇ.100ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು)
ರಲಿಿ ರುವ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ಧರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ವಿವ್ರಣೆಗಳ ಸಂಕ್ಿ ಪು ಟ್ಟಪಪ ಣಿರ್ನುನ

ಒಳಗಿಂಡಿದ್. ಈ

ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳಲಿಿ ಆರ್ಥಯಕ್ ವ್ರ್ಯದ ವಿವ್ರಗಳು ಈ ರಿೇತಿ ಇವೆ. 2020-21ರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು (ಪರಿರ್ಕ ೃತ ಅಿಂದಾಜು)
ಮತ್ತು ಖಚ್ಚಯ (ಲೆಕ್ಕ ). 2021-22ರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು (ಆರ್ವ್ಯ ರ್ ಅಿಂದಾಜು) ಮತ್ತು ಖಚ್ಚಯಗಳು (ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ಚ
2021ರವ್ರೆಗೆ). ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಲಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳ ಇತರ ವಿವ್ರಗಳನುನ (ವ್ರ್ಸುಿ ಮತ್ತು ಲಿಿಂಗ)
ಒಳಗಿಂಡಿದ್. ಈ ವಿವ್ರಗಳು ಯಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಯಾವ್ ವ್ರ್ಸ್ಸಿ ನ ಮತ್ತು ಲಿಿಂಗದ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ
ಕಿಂದ್ಧರ ೇಕೃತವಾಗಿದ್ ಎಿಂಬುದನುನ ವಿವ್ರಿಸುತು ದ್. ಈ ಮೇಲಿನ ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ್ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳಲಿಿ , ಕಿಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಕಿಂದರ ಪ್ರಲಿನ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಪ್ರಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆಗಳು ಪರ ತೆಯ ೇಕ್ವಾಗಿದದ ಲಿಿ , ಆ ಲೆಕ್ಕ
ಶಿೇಷ್ಟಯಕೆಗಳನುನ

ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ನಿೇಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆದರೆ, ಈ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳಲಿಿ

ನಿೇಡಿರುವ್ ಕಿಂದರ

ಪುರಸಕ ೃತ

ಯೇಜನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ದ ವಿವ್ರಗಳು ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ದ ಪ್ರಲ್ನುನ ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದ್.

*****************
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Chapter 1
Child Budget 2022-23:
Introduction to Concepts, Objectives and Methodology
1. Introduction
Budgetary allocations and expenditures on programmes and schemes for children are guided by
the Constitutional, legislative and legal provisions as well as developmental priorities and policy
commitments towards children at national and State levels in India. Budgetary allocations and
expenditures on children are many and diversified and they reach children of different ages, either
directly or indirectly. Major allocations and expenditures on children are in the departments of
Health & Family Welfare, Education, Social Welfare, Women & Child Development. In addition,
children benefit directly or indirectly from the budgetary allocations and expenditures in other
departments under social and economic sectors, such as, Home and Transport, Co-operation,
Labour and Skill Development, Information, Tourism and Youth Services, Information
Technology, Food and Civil Supplies, Kannada and Culture, Agriculture and Horticulture, Forest,
Ecology and Environment, and Law. These budgetary allocations and expenditures on children are
contributory to the formation and accumulation of human capital for economic growth, reduction
in poverty and inequality, higher human development, maximisation of demographic dividends,
and attainment of policy goals and targets including United Nations Sustainable Development
Goals 2030 (SDGs).
The Child Budget Statement is a policy tool to identify and classify the allocations and
expenditures on children (0-18 years) within the annual budget of Government of Karnataka
(GoK). It aims at consolidation and analysis of overall budgetary resources that the GoK allocates
and spends on programmes and schemes that benefit the children. The Statement gives information
on how much budgetary resources are allocated and spent on the child development programmes
under different Heads of Accounts (HoAs) in various departments of GoK. Hence, it is useful to
understand the children responsive budgetary allocations and expenditures and policy
prioritization, and conduct the evaluation and monitoring of budgetary resources for child
development in the State, especially in regard to attainment of the child related goals and targets
of the SDGs.
Government of Karnataka (GoK) had decided to prepare the Child Budget Statement (CBS) from
FY 2020-21 onwards vide G. O. No. 434 Exp-10/2019 Dtd. 27.08.2019. Subsequently, the Child
Budget Circular was issued by Finance Department of GoK (Circular No. FD 05 BPE 2019 Dtd.
16.11.2019). As per that Circular, all the Administrative Departments of GoK were asked to
furnish (a) details on Child Centric Programmes under their departments including total allocation
14

and expenditure under each programme, any specified programme to be implemented and any
other related matters; and (b) information on all the Child Centric Programmes and schemes and
Non-Programmes/Non-Schemes in the prescribed formats of the above Budget Circular. The
formats had two objectives. First, to obtain information on the programmes and schemes
classifications namely 100% Child-Centric Programmes and schemes and Non-Programmes/NonSchemes and less than 100% Child Centric Programmes and schemes and Non-Programmes/NonSchemes in the State Budget. Second, to compile information for preparation of the brief
explanatory notes on the objectives and performance of the Child Centric Programmes and
Schemes by Heads of Account.
The first Child Budget 2020-21 was prepared as per the above Government Order and as per the
guidelines issued and information received in the above Child Budget Circular on 16.11.2019.
This preparation was a new fiscal policy initiative of GoK.1 It was presented by the Hon’ble Chief
Minister and Finance Minister of Karnataka in the State Budget 2020-21 on 5th March 2020. The
Budget Speech had highlighted the importance of the first Child Budget 2020-21 in the following
terms: “A special feature of the current Budget is that our Government is presenting the Child
Budget for the first time in the history of the State. All the policies and programmes for the
development of children below 18 years of age are consolidated and presented in this Budget. 279
programmes involving Rs.36,340 crore are proposed in the Budget for the year 2020-21,
comprising of 15.28% of the total volume of the Budget. This Budget highlights the commitment of
our Government towards all round development of children in the State”. (Page 38: Para 121).
The second Child Budget 2021-22 was prepared as per the above Government Order and as per
the guidelines issued and information received in the Child Budget Circular, issued by the Finance
Department, GoK [No.FD 20 BPE 2020.Dtd. 11.11.2020]. It was presented in the State Budget
2021-22 on 8th March 2021 by the Hon’ble Chief Minister and Finance Minister of Karnataka. The
Budget Speech had highlighted the allocation of Rs.37,527 crore in the year 2021-22 for child
oriented programmes (Page 36: Para 136).
This is the third Child Budget 2022-23 of GoK. It is prepared as per the above Government Order
and as per the guidelines issued and information received in the Child Budget Circular, issued by
the Finance Department, GoK [No.FD 25 BPE 2021.Dtd. 29.10.2021].
Rest of this Chapter explains the basic concepts, objectives, and methodology for preparation of
Child Budget 2022-23 of GoK.

1

CBS is prepared by other State governments in India, such as, Arunachal Pradesh, Assam, Kerala, and Odisha.
Further, Government of India’s Statement on Allocations for the Welfare of Children Statement (Statement No.12 in
Expenditure Budget: Expenditure Profile) is presented by Demand Numbers by Ministry and Departments since 200809. For FY 2022-23, the Statement includes 161 budget items under 24 Demand Numbers and total allocation of
Rs.92736.50 crore for welfare of children.
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2. Basic concepts
2.1. Child
A child is a person up to age 18 years. This definition of a child is in agreement with the globally
accepted definition, in accordance with United Nations Conventions on the Rights of the Child
(UNCRC), 1989 ratified by India in December 1992.
As per the Census of India 2011, total child population (0-18 years) in Karnataka is 20729561
persons. This is about 33.93 percent of total population of Karnataka State (61095297 persons).
Child population of Karnataka is characterized by diversity in terms of gender composition, ruralurban distribution, social categorization and age distribution. For instance, of the total child
population in 2011, 51.64 percent are males; 63.39 percent belong to rural areas; 19.06 percent are
Scheduled Castes; 7.80 percent are Scheduled Tribes; and 1.88 percent are differently abled. Age
distribution of the child population shows that 29.59 percent belong to age group 0-5 years, 47.71
percent to 6-14 years, 10.97 percent to 15-16 years and 5.06 to 17-18 years. Thus, the largest share
in Karnataka’s child population is elementary school going ages or belongs to the age group 6-14
years. These diversities show the diverse policy requirements and challenges for the child
development in Karnataka State.
As per the latest population projections for India and States (2011-2036), Karnataka’s child
population is projected to decline to 1,61,15,000 persons or 22.40 percent of total population in
2036. This decline is due to negative growth of total child population by about 22.26 percent from
2011 to 2036.2
2.2. Child Budget Statement (CBS)
Child Budget Statement (CBS) is a financial statement on child-focused budgetary allocations
and expenditures at the State level of aggregation and disaggregated by key budget demand
numbers or departments, major programmes and schemes and non-programmes/non-schemes by
Heads of Account, and sources of funding by the State and Central government. To be informative,
CBS may be accompanied by a description or explanatory note of major Child Centric
Programmes’ details with financial and physical targets and achievements. Thus, CBS is useful to
highlight the Government’s priorities in terms of nature and magnitude of actual budgetary
allocations and spending on children in age group 0-18 years.
CBS is not a separate budget for children per se because it is presented as a discreet statement of
allocations and expenditures for children drawn from the main budget statement. As a policy tool,

2

Report of the Technical Group on Population Projections (July 2020), Census of India 2011, National Commission
on Population, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi.
16

however, CBS is useful to identify and classify the child centric allocations and expenditures for
child development within the annual budget of GoK.
3. Objectives of Child Budget Statement
Major objectives for preparation of CBS of GoK are to analyze the (a) overall allocation and
expenditure of budgetary resources of GoK to programmes and schemes that benefit children in a
financial year and (b) improvements in current year’s allocations as compared to expenditures on
similar programmes and schemes in previous financial years. This analysis is useful to highlight
the child focused budget allocations and expenditures in the overall expenditure budget in
particular and fiscal policy of GoK in general.
Further, CBS is a policy tool useful to the Line (or Administrative) Departments who design,
implement and monitor the programmes and schemes for child development within the framework
of GoK’s budget. For instance, subsequent to preparation of CBS, the Line Departments may
initiate a policy review on: (i) adequacy of allocation of budgetary resources on programmes and
schemes for children through need-based estimation of demand for grants; (ii) monitoring and
evaluation of efficiency and effectiveness of utilization of the budgetary resources for the defined
objectives and outcomes of the child development; and (iii) design of programmes and schemes to
realistically address the needs and rights of children.
In general, the multi-dimensional objectives of child development in regard to education, health
and nutrition, protection, participation etc, are reflected in the following major objectives of the
departments.
The key objectives of the child development in the Department of Women & Child Development
in GoK include the following. (a) To lay the foundation for development of children below 6 years
with focus on supplementary nutrition, non-formal pre-school education and awareness and
capacity building for mothers for nutritional and health needs of the child. (b) To empower
adolescent girls (11-18 years) through nutrition, health care and life skill education. (c) To provide
a safe and secure environment for overall development of children who are in need of care and
protection and those in conflict with law. (d) To create awareness on the consequences of child
marriage and to prevent child marriage in the state to remove the bias against girl children, to
correct adverse sex ratio and eradicate social evils. (e) To prevent women and children from being
abused and trafficked. (f) To provide various support services to women and children through State
Social Welfare Board and its network of voluntary organisations. (g) To implement National
Creche Scheme for the children of working mothers and its revision. (h) To promote and bring out
the creative talent among children by exposing them to various extra-curricular activities and
creative activities through Bal Bhavan and Bala Vikas Academy.
The goals and objectives of child development of the primary and secondary education of the GoK
are oriented towards universalization of elementary education and to ensure that (a) all children of
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6-14 years are enrolled in classes 1-8; (b) all required infrastructure and human resources for
providing eight years of free, compulsory, relevant and quality education are in place; (c) education
becomes a means of genuine empowerment of the individual to achieve his/her full potential; (d)
learning process is made locally relevant, child-centered, activity-based and joyful; and (e)
educational management is decentralized to the community and that the community takes
ownership to ensure children’s right to education. Unlike Primary Education, secondary education
is not compulsory in the State. However, implementation of the National Education Policy 2020
may be expected to bring in structural changes in school education comprising 5 years of
foundational learning, 3 years of preparatory, 3 years of middle schooling and 4 four years of
secondary education. In fact, inclusion of age groups 3-6 years as a part of foundational learning
is new in school education structure in terms of Early Childhood Education and aims at developing
children to be school ready for Grade I and to establish continuity of both essential learning and
experiential learning for education development of children.
Social Welfare is Demand 10 in the State Budget. This Demand includes Social Welfare
Department, Department of Tribal Welfare, Directorate of Minorities and Backward Classes
Welfare Department. These departments are contributory for child development by providing
financial assistance to students in terms of sanctioning various types of scholarships, admission to
prestigious schools, incentives by rewarding excellence through prize money, reimbursement of
fees, construction and management of pre-matric and post-matric hostels, and residential schools
for students who belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and Backward Classes.
Department of Health and Family Welfare Services provides with preventive and curative health
care services against the communicable and non-communicable diseases through various
programmes and schemes that include mothers, children and adolescents as beneficiaries. These
services include vaccine for preventable diseases like Tuberculosis, Diphtheria, Pertusis, Tetanus,
Polio, Measles and Hepatitis B & C. The National Health Mission comprising Rural Health
Mission (NRHM) and Urban Health Mission (NUHM) include programmatic components, such
as, Reproductive-Maternal-Neonatal-Child and Adolescent Health (RMNCH+A). Further,
National Health Mission and other welfare schemes include the mental health and school health.
The general and specialized hospitals, community and primary health centres (including subcentres) and other health institutions provide with institutional networks to facilitate the delivery
of health and family welfare services for children and other age groups in State’s population.
Thus, CBS is intended to be contributory to formulation of child-focused budgetary allocation and
expenditure policies by the Finance Department, and design, implementation and monitoring of
child development programmes and schemes by the concerned Line Departments in GoK.
In general, the preparation of demand for grants for child budget allocations, implementation of
child development programmes and schemes, and attainments of objectives for child development
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programmes and schemes for FY 2020-21 and FY 2021-22 have been challenging to the childcentric departments in GoK due to the effects of Covid-19 pandemic.
4. Methodology for preparation of Child Budget Statement
This section explains the methodology for the preparation of Child Budget 2022-23 under
following heads. (a) Preparation of Child Budget Statement. (b) Preparation of explanatory notes
and programmes’ descriptions. (c) Capacity-building, research and technical supports.
4.1. Preparation of Child Budget Statement
Methodology for preparation of CBS 2022-23 comprises (a) identification and classification of
budgetary allocations and expenditures for Child Centric Programmes and Non-Programmes, and
(b) validation of identification and classification of budgetary allocation and expenditure for Child
Centric Programmes and Non-Programmes under the specified HoAs. These methodological
processes have been strengthened by the capacity-building workshops and orientation programmes
for officers of child centric departments for preparation of Child Budget Statement 2022-23.
4.1.1. Identification and classification of child centric programmes and non-programmes
As per the Child Budget Circular (No.FD 25 BPE 2021.Dtd. 29.10.2021), the Child Centric
Programmes and Non-Programmes are to be identified and classified under four categories. (i)
100% Child Centric Programmes. (ii) 100% Child Centric Non-Programmes. (ii) Less than 100%
Child Centric Programmes. (iv) Less than 100% Non-Programmes. The criteria used for the
identification and classification of these child centric programmes and non-programmes by the
HoAs are as follows.
Table 1: Criteria for identification and classification of Child Centric Programmes and
Schemes and Non-Programmes/Non-Schemes
Identification
Child Centric
Programmes and
Schemes

Child Centric
Non-Programmes
and Schemes

Classification
100% Child Centric
Programmes and
schemes
Less than 100% Child
Centric Programmes
and Schemes
100% Child Centric
Non-Programmes and
Non-Schemes

Criteria
Programmes and schemes that are exclusively
designed, targeted or intended for benefiting
children.
Programmes and schemes that include children
and other beneficiaries by design, targeting or
intention.
Non-programmes and schemes that are
exclusively designed, targeted or intended for
child beneficiaries.
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Less than 100% Child
Centric NonProgrammes and NonSchemes

Non-programmes and schemes that include
children and other beneficiaries by design,
targeting or intention

Notes: (1) In general, budgetary allocations and expenditures for Child Centric Non-Programmes comprise
institutional set ups, establishments, infrastructure facilities and administrative supports that directly or
indirectly benefit children. This includes the allocations and expenditures by specified HoAs on the
Directorate and Commissionarate under four major demands in Child Budget: Education, Women and Child
Development, Social Welfare and Health and Family Welfare. (2) Beneficiaries of 100% Child Centric
Programmes and Schemes include the pregnant women or expectant mothers and lactating mothers.

The CBS includes the entire budgetary allocation or expenditure for 100% Child Centric
Programmes and Schemes and Non-Programmes and Schemes. Further, as per the Common
Framework for Child Budget Analysis for the states in India issued by National Gender Centre, in
case of programmes that include children and others (such as, reproductive and child health
programmes or schemes that include children beyond the age of 18 years), the entire allocation is
included in the CBS.3
Proportion of budgetary allocation for children in less than 100% child centric programmes and
non-programmes depends on the availability of official data on allocation for child beneficiaries
in each of these programmes and non-programmes. In the absence of this data, however, the
allocations to all less than 100% Child Centric Programmes and Non-Programmes are
approximated by share of child population in Karnataka State (33.93%) as per the Census of India
2011. This means that 33.93% of the budgetary allocations and expenditures of the less than 100%
Child Centric Programmes and Non-Programmes are apportioned for the children for the entire
analyses of Child Budget 2022-23 in Chapter 2.
4.1.2. Validation of identification and classification of child centric programmes and nonprogrammes
As per the Child Budget 2022-23 Circular (No.FD 25 BPE 2021.Dtd. 29.10.2021) and as envisaged
in the G.O. on Child Budget (No.FD 434 Exp-10/2019. Dtd.27th August 2019), all the
Administrative Departments of GoK should officially furnish the details on Child Centric
Programmes and Schemes under their departments’ budget including total allocation and
expenditure under each programme/scheme, any proposed programmes and schemes to be
implemented and any other related matters to Fiscal Policy Institute, Finance Department, GoK,
latest by 5th January 2022. The Circular had included two annexures with specified formats for
furnishing these details. As per Annexure 1, Format I sought information on current 100% Child
3

Common Framework for Child Budget Analysis for the States in India issued by National Gender Centre, Lal
Bahadur Shastri National Academy of Administration (Mussoorie) (No.D.O. No.98018/06/2019-NGC, Dated:
09.07.2019).
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Centric Programmes (Schemes) and format II sought information on less than 100% Child Centric
Programmes with details on HoAs, description of the programmes, classification of the
programmes by State Sector, District Sector and Central Sector (e.g. Centrally Sponsored
Schemes), objectives of the programmes and performance details of programmes in terms of
financial allocations and achievements (2020-21 and 2021-22 up to December 2021) and physical
targets and achievements (2020-21 and 2021-22 up to December 2021). Further, Format III sought
information on current 100% Child Centric Non-Programmes (Non-Schemes) and format IV
sought information on less than 100% Child Centric Non-Programmes (Non-Schemes) with details
on Heads of Account and classification of the programmes and schemes by State Sector, District
Sector and Central Sector (e.g. Centrally Sponsored Schemes). In addition, Annexure 2 included
four formats for furnishing information on the proposed Child Centric Schemes/Programmes by
(a) 100% Child Centric Programmes (Schemes), (b) Less than 100% Child Centric Programmes
(Schemes), (c) 100% Child Centric Non-Programmes (Non-Schemes), and (d) Less than 100%
Child Centric Non-Programmes (Non-Schemes). Information sought on the proposed programmes
and non-programmes included details on the HoAs and classification of the programmes by State
Sector, District Sector and Central Sector (e.g. Centrally Sponsored Schemes) and objectives of
the Programmes.
Upon receiving the completed formats above from the Administrative Departments, Fiscal Policy
Institute (FPI) compiled the furnished information on the identification and classification of the
Child Centric Programmes and Non-Programmes. Subsequently, all the Administrative
Departments have been contacted and interacted by FPI to obtain their validation of the identified
and classified Child Centric Programmes and Non-Programmes by HoAs. The validations were
conducted through direct interactions, telephonic discussions and email correspondences with the
concerned officers in the Administrative Departments from 10th January to 15 February 2022.
As per the above G.O. on Child Budget, the list of identified and classified Child Centric
Programmes and Non-Programmes by HoAs, as validated by the Administrative Departments, is
approved/concurred by the DWCD, GoK, on 25th February 2022. The approved list of identified
and classified Child Centric Programmes and Non-Programmes by HoAs is used for preparations
of Child Budget Statement 2022-23.
4.2. Preparation of explanatory notes and programmes’ and schemes’ descriptions
Explanatory notes on the HoAs in the Child Budget Statement and descriptions of the child centric
programmes (comprising 100% and less than 100% child centric programmes) are prepared for
the purposes of quick reference and for highlighting the child centricity in those programmes.
Programmes’ descriptions include the objectives and performance details in terms of financial
allocations and achievements (2020-21 and 2021-22 up to December 2020) and physical targets
and achievements (2020-21 and 2021-22 up to December 2021). In addition, the programmes’
descriptions include age and gender compositions of children in each programme.
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This preparation of explanatory notes and programmes’ and schemes’ descriptions are based on
the following sources of official information, data and statistics. First, financial data collected from
the Detailed Budget Estimates of Expenditure by 29 Demand Numbers in GoK’s Budget 2021-22.
This data includes the budget allocation by HoAs in FY 2021-20 (Budget Estimates). Second, data
provided by the Finance Department on Actuals for FY 2020-21 and Revised Estimates for FY
2021-22 (including details on Centrally Sponsored Schemes). Third, data provided by the
Administrative Departments in the prescribed formats in Annexure 1 and Annexure 2 of Child
Budget 2022-23 Circular on 29.10.2021. This data includes the physical targets and achievements
and expenditure data in 2020-21 and 2021-22 (up to December 2021) by HoAs. Fourth,
supplementary information collected from the Avalokana (New Decision Support System)
software in the Planning, Programme Monitoring and Statistics Department of GoK. Fifth,
Schemes of 2020-21 (Volume I and II) published by the Planning, Programme Monitoring and
Statistics Department of GoK. Sixth, supplementary information collected from the Annual Report
and official Websites of Administrative Departments for description of programmes and schemes
by objectives, coverage for children, sharing pattern in Centrally Sponsored Schemes for FY 202021 and 2021-22.
4.3. Capacity-building of officers and technical support for preparation of Child Budget 202223
The following methods are used for capacity-building and technical guidance of officers for
preparation of the Child Budget 2022-23 at Fiscal Policy Institute.
4.3.1. Capacity-building workshops for officers of child-centric departments in GoK for
preparation of Child Budget 2022-23
FPI had organized and conducted the capacity-building workshops by focusing on child
development perspectives and foundations for preparation of Child Budget 2022-23. Child
development is multi-dimensional and needs a holistic and an integrated approach in terms of child
education development, child health and nutrition, and child protection and participation. The UNSDGs 2030, national level child development policies and programmes, and Karnataka State level
child development policies and programmes provide useful frameworks for preparation and
analysis of child budget from the holistic perspective of child development. These policy
frameworks also provide useful indicators and indices for monitoring the progress and
achievements and attainments of targets for child development at the district and State levels.
Mapping of the child development indicators to child budget lines is policy useful for child centric
departments in preparation of demand for grants for child budget allocations in terms of holistic
child development objectives, policies and programmes in the State.
The contents of capacity-building workshops incorporated the above elements. It was separately
conducted for major child centric departments under following demand numbers in the Child
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Budget 2021-22: Education on 6th December 2021 (11 officers participated); Women and Child
Development on 8th December 2021 (11 officers participated); Social Welfare on 10th December
2021 (15 officers participated); Health and Family Welfare on 13th December 2021 (12 officers
participated); and for the minor departments on 15th December 2021 (26 officers participated).
4.3.2. Orientation Programme for officers of child-centric departments in GoK for preparation
of Child Budget 2022-23
FPI had organised the Orientation Programme for officers of child centric departments in GoK for
preparation of Child Budget 2022-23. The Programme focused on the details of Child Budget
Circular 2022-23, basic concepts in Child Budget, explanation on Child Budget Statement, criteria
for identification and classification of child centric programmes and schemes, criteria for child
budget allocations by classified programmes and schemes, comparison of child budget allocation
between estimates and over time, information needed to filling up the specified formats in
Annexure 1 and Annexure 2 in the Child Budget 2022-23 Circular and required follow up actions
including validation processes. In addition, the orientation programme focused on hand-on training
on applications of criteria for identification and classification of child centric programmes.
The Orientation Programme was separately conducted for major child centric departments under
following demand numbers in the Child Budget 2021-22: Education on 27th December 2021 (09
officers participated); Women and Child Development on 29th December 2021 (12 officers
participated); Social Welfare on 30th December 2021 (10 officers participated); Health and Family
Welfare on 3rd January 2022 (15 officers participated); and other minor departments on 5th January
2022 (28 officers participated).
4.3.3. Technical support and guidance on research for preparation and analysis of Child Budget
Under UNICEF-sponsored Partnership Programme on Capacity Building and Research on Public
Finance at Fiscal Policy Institute, a Technical Advisory Group (TAG) is constituted comprising
domain experts in education, health, public finance, child laws and protection, and decentralised
planning and governance. The members of TAG offered, among others, the technical guidance for
research on public finances for children in Karnataka and for capacity-building activities at Fiscal
Policy Institute in the meeting of TAG held on 28th October 2021.
5. Format of Child Budget 2022-23
Rest of materials in this Child Budget 2022-23 is organized as follows.
Chapter 2 presents the Highlights of CBS 2022-23 based on the following Abstract and detailed
Statements.
Child Budget Abstract-2022-23: Total allocation/expenditure by Demand Numbers.
Child Budget Statement 1: 100% Child Centric Programmes.
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Child Budget Statement 2: 100% Child Centric Non-Programmes.
Child Budget Statement 3: Less than 100% Child Centric Programmes.
Child Budget Statement 4: Less than 100% Child Centric Non-Programmes.
The Child Budget Abstract and Statements above gives the total allocation and expenditure by
Demand Numbers and HoAs (Scheme level at 12-digit budget code) and its description for 202021 (Accounts), 2021-22 (Budget Estimates and Revised Estimates) and 2022-23 (Budget
Estimates). For Centrally Sponsored Schemes, the Central and State shares are given by separate
HoAs.
Chapter 3 gives the brief explanatory notes on HoAs and descriptions of the Child Centric
Programmes in the Child Budget Statement 1 (comprising 100% child centric programmes) and
Child Budget Statement 3 (comprising less than 100% child centric programmes) for FY 2021-22.
In these descriptions, allocation refers to Revised Estimate and expenditure refers to Actuals in FY
2020-21. For FY 2021-22, allocation refers to Budget Estimate and expenditure refers to actual
spending up to December 2021. In addition, these descriptions highlight the child centricity of the
programmes by age and gender composition of child beneficiaries. For all Centrally Sponsored
Schemes, the relevant HoAs are mentioned first as Central Share followed by State Share in
bracket wherever two HoAs are created separately for Centre and State Share. However, for these
schemes, the combined allocations of central and state governments are given in the programme
description. For allocation details by Centre and State governments, the relevant statement may be
referred to.

*****************
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ಅಧ್ಯಾ ಯ – 2
ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ ತಃಖ್ತೆ 2022-23ರ ಮುಖ್ಾ ಾಂಶಗಳು
ಈ ಅಧ್ಯಾ ಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಕಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ 2022-23ರ ಒಟ್ಟು
ಮುಖ್ಾ ಾಂಶಗಳನ್ನು

ಈ

ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ರ್ನಲ್ಕಕ

ವಿವ್ರಿಸುತತ ದ್.

ಅ)

ಮಕಕ ಳ

ಕಾಂದ್ರಿ ತ

ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ

ಮತ್ತತ

ವ್ರ್ೇಾಕರಣ, ಆ) ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳು, ಇ) ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳು, ಈ) ರಾಜ್ಾ ಮತ್ತತ ಜಿಲ್ಲಿ ವ್ಲಯ, ಉ) ರಾಜ್ಸವ ಮತ್ತತ ಬಂಡವಾಳ
ಲೆಕಕ , ಊ) ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಕಾಂದಿ ಪುರಸಕ ೃತ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತತ ಋ) ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಯ ಪ್ಿ ಮುಖ
ವ್ಲಯಗಳು. ಈ ಮುಖ್ಾ ಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಕಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ ತಃಖ್ಯತ - 1 ರಿಾಂದ 4 ವ್ರೆಗೆ ನೇಡಿರುವ್ ಮಕಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತತ

ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ

ವಿವ್ರಿಸಲ್ಲರ್ದ್.
1.ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23
ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಾ ಯದ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು
ಕೇಷ್ು ಕ-1ರಲ್ಲಿ ನೇಡಲ್ಲರ್ದ್.
ಕೇಷ್ು ಕ್: 1 ಮಕ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯ 2022-23ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2020-21 ರಾಂದ
2022-23 ರವ್ರೆಗೆ
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )
2020-21
2021-22
2021-22
2022-23
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು
(ಲೆಕ್ಕ )
(ಬಜೆಟ್)
(ಪರಷ್ಕ ೃತ)
(ಬಜೆಟ್)
ಮತ್ತೆ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
1.ಶೇ.
100
ಮಕಕ ಳ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು

ಕಾಂದ್ರಿ ತ

2.ಶೇ.
100
ರ
ಮಕಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
3.ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು
4.ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
5.ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು (ಹಾಂದ್ರಸಿದ)
6.ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಗಳು
6=(1+2+5)
7.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಚಿತನಧಿ

1011683.9

1166449.97

1185954.65

1248374.85

1694377.57

1890315.95

1890442.49

2008392.91

1365414.99

1234331.56

1553948.45

1386108.09

942926.02

929787.6

1073567.41

1082647.68

783220.105

734285.631

891516.131

837648.83

3489281.57

3791051.55

3967913.27

4094416.59

23514494 24620692.48 25316494.77

26571991.61

ಟಿಪಪ ಣಿ: ಹಾಂದ್ರಸಿದ ಹಂಚಿಕೆಗಳಾಂದರೆ ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು

ಮಕಕ ಳ ಜ್ನಸಂಖ್ಯಾ

(33.93%) ಯ ಶೇಕಡವಾರಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾರ್ ಅಧ್ಯಾ ಯ 1 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ

ಹಾಂದ್ರಸಲ್ಲರ್ದ್.

ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಗಳು 2022-23ರಲ್ಲಿ ರೂ. 40944.17
ಕೇಟಿಗಳಷ್ಟು ದ್. ಈ ಹಂಚಿಕೆಯು ಹಾಂದ್ರನ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷ್ಾಕೆಕ ಹೇಲ್ಲಸಿದಾಗ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾರ್ರುತತ ದ್.
ಈ ಮಕಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯದಲ್ಲಿ

ಶೇ. 79.54 ರಷ್ಟು
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ಶೇ 100ರ ಮಕಕ ಳ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತತ ದೆ ಮತ್ತತ ಶೇ.20.46 ರಷ್ಟು ಶೇ 100 ಕ್ಕ ಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ
ಮತ್ತತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತತ ದೆ.
2022-23 ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಮತ್ತತ ವಗಿಗಯಕ್ರಣದ ಅನವ ರ್ 2020-21 ಮತ್ತತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಹಂಚಿಕೆರ್ನ್ನು
ಹಗಲಿಕೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಲಾಗಿದೆ1. ಇದರ ಅನವ ರ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಮತ್ತತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ರೂ. 34892.82 ಕಗಟಿಗಳಷ್ಟು ದ್ದು 2021-22 (ಪರಿಷ್ಕ ೃತ) ರಲಿಿ ರೂ. 39679.13
ಕಗಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಳವಾಗಿದೆ. 2020-21 ಮತ್ತತ 2021-22 ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಹಂಚಿಕೆಯು ಶೇ 13.72 ರಷ್ಟು
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 2020-21 ಮತ್ತತ 2022-23 ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಹಂಚಿಕೆಯು ಶೇ. 17.34 ರಷ್ಟು
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ ನುಸಾರ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23

ಒಟ್ಟು

14 ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು

2022-23ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಉದೆು ಗಶಿತ ಆರ್ವೆ ರ್ಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿತವಿಂದ್ದ

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022-23ರ (ಆರ್ವೆ ರ್ ಅಿಂದಾಜು) ರ ಅನವ ರ್ ಕಗಷ್ು ಕ್ 2 ರಲಿಿ 14 ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನ್ನಸಾರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು

ನಗಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದರೆ: i) ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತತ

ತಗಟಗಾರಿಕೆ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .1), ii) ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತತ ಸಾರಿಗೆ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .05), iii) ಅರಣೆ , ಜಗವಿ ಶಾಸತ ರ
ಮತ್ತತ ಪರಿಸರ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .08), iv) ಸಹಕಾರ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .9), v) ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾೆ ಣ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .10), vi)
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತತ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .11), vii) ವಾರ್ತಯ, ಪರ ವಾಸಗದೆ ಮ ಮತ್ತತ ಯುವಜನ
ಸೇವಗಳು (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12), viii) ಆಹಾರ ಮತ್ತತ ನಾಗರಿಗಕ್ ಸರಬರಾಜು (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ . 13), ix) ಮಾಹಿತಿ
ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .15), x) ಶಿಕ್ಷಣ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .17), xi) ಆರಗಗೆ ಮತ್ತತ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕ್ಲಾೆ ಣ (ಬೇಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ .22), xii) ಕಾರ್ಮಯಕ್ ಮತ್ತತ ಕೌಶಲ್ೆ ಅಭಿವೃದ್ರಿ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .23), xiii) ಕ್ನು ಡ ಮತ್ತತ ಸಂಸಕ ೃತಿ (ಬೇಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ .25) ಮತ್ತತ xiv) ಕಾನೂನ್ನ (ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .27).
ಕಗಷ್ು ಕ್-2, ನಮೂದ್ರಸಿರುವ 14 ಬೇಡಿಕೆಗಳಲಿಿ , ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಿ (64.75%)
ಹೆಚಿಚ ರುತತ ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತತ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ

(10.71%), ಆರಗಗೆ ಮತ್ತತ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕ್ಲಾೆ ಣ (11.11%)

ಮತ್ತತ ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾೆ ಣ (8.20%) ನಂತರದ ಸಾಾ ನದಲಿಿ ರುತತ ದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ಕ ಶೇ 94.76
ರಷ್ಟು ದೆ. ಉಳಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲಿಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಪಾಲ್ಕ ಈ ರಿಗತಿ ಇವ: ಆಹಾರ ಮತ್ತತ ನಾಗರಿಕ್
ಸರಬರಾಜು (2.33%) ಮತ್ತತ ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತತ ಸಾರಿಗೆ (1.59%) ರಷ್ಟು ದೆ. ಉಳಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಾಲ್ಕ ಶೇ 1 ಕ್ಕ ಿಂತಲ್ಕ
ಕ್ಡಿಮೆಯಿದೆ.

1

ಮಕ್ಕ ಳ ಉದೆು ಗಶಿತ ಆರ್ವೆ ರ್ 2022-23ರಲಿಿ ನಗಡಿರುವ ಹಿಿಂದ್ರನ ವಷ್ಯಗಳ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಮತ್ತತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಪರ ಸುತ ತ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ಯದಲಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಿಂದ್ರರ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಮತ್ತತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತತ ವಗಿಗಯಕ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿಿಂದ
ಕಗಷ್ು ಕ್-1ರಲಿಿ ನಮೂದ್ರಸಿರುವ 2022-23ನೇ (ಆರ್ವೆ ರ್ ಅಿಂದಾಜು) ಅಿಂಕ್ ಅಿಂಶವು ಹಿಿಂದ್ರನ ವಷ್ಯಗಳಲಿಿ
ನಮೂದ್ರಸಿದ ಅದೇ ಅಿಂದಾಜುಗಳ ಅಿಂಕ್ ಅಿಂಶಗಳಿಗೆ ಹಗಲಿಸಲಾಗುವುದ್ರಲ್ಿ .
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ಕೇಷ್ು ಕ-2 ರಲ್ಲಿ , 14 ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯಡಿ ಶೇ 100ರ ಹಾಗು ಶೇ 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ
ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು

ತೇರಿಸುತತ ದ್. ಇದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯಾ

ಇರುವ್

ವ್ಾ ರ್ತಾ ಸವ್ನ್ನು ತೇರಿಸುತತ ದ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರ್ನಲ್ಕಕ ಪ್ಿ ಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತತ ಮಕಕ ಳ
ಕಲ್ಲಾ ಣ, ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಲಾ ಣ ಮತ್ತತ ಆರೇಗಾ

ಮತ್ತತ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲ್ಲಾ ಣ) ಶೇ.100ರ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 99.97 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 74.5 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹಾಂದ್ರದ್.
ಶಿಕ್ಷಣವು ಶೇ.100ರ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ
ಪಾಲನ್ನು (80.05%) ಹಾಗೂ ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ ಪಾಲನ್ನು ಆರೇಗಾ ಮತ್ತತ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲ್ಲಾ ಣ (52.74%) ಹಾಂದ್ರದ್.
ಕೇಷ್ು ಕ್:2 ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಾ ನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )

ಬೇಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ತಾ

ಬೇಡಿಕೆ ವಿವ್ರ

ಶೇ. 100ರ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು
ಮತ್ತೆ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಾಂತ
ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು
ಮತ್ತೆ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು
(ಹಾಂದ್ರಸಿದ)

ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು
ಮತ್ತೆ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ
ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ಬೇಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಾ ನುಸಾರ
ಮಕ್ಕ ಳ
ಆಯವ್ಾ ಯದ
ಪಾಲು (%)

1

ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತತ ತೇಟಗಾರಿಕೆ

0

6786.00

6786.00

0.17

5

ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತತ ಸಾರಿಗೆ

456

64677.38

65133.38

1.59

8

ಅರಣಾ , ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತತ
ಜಿೇವ್ಶಾಸತ ರ

0

9722.98

9722.98

0.24

9

ಸಹರ್ಕರ

0

3393.00

3393.00

0.08

10

ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಲಾ ಣ

203699.59

132103.40

335802.99

8.20

11

ಮಹಳಾ ಮತ್ತತ ಮಕಕ ಳ
ಅಭಿವೃದ್ರಿ

432017.88

6377.39

438395.27

10.71

12

ವಾರ್ತಾ, ಪ್ಿ ವಾಸೇದಾ ಮ
ಮತ್ತತ ಯುವ್ಜ್ನ ಸೇವ

0

9788.54

9788.54

0.24

13

ಆಹಾರ ಮತ್ತತ ರ್ನಗರಿೇಕ
ಸರಬರಾಜು

0

95357.55

95357.55

2.33

15

ಮಾಹತಿ ತಂತಿ ಜ್ಞಾ ನ

0

1784.04

1784.04

0.04

17

ಶಿಕ್ಷಣ

2607220.76

43756.03

2650976.79

64.75

22

ಆರೇಗಾ ಮತ್ತತ ಕುಟ್ಟಾಂಬ
ಕಲ್ಲಾ ಣ

12973.53

441795.76

454769.29

11.11

23

ರ್ಕರ್ಮಾಕ ಮತ್ತತ ಕೌಶಲಾ
ಅಭಿವೃದ್ರಿ

400

21568.54

21968.54

0.54

25

ಕನು ಡ ಮತ್ತತ ಸಂಸಕ ೃತಿ

0

169.65

169.65

0.00

27

ರ್ಕನೂನ್ನ

0

368.56

368.56

0.01

3256767.76
(79.54%)

837648.83
(20.46)

4094416.59

100

ಒಟ್ಟು (ಪಿ ತಿಶತ)
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3.ಬೇಡಿಕೆಯಾನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ತಾ :
2022-23
ಬೇಡಿಕೆಯಾನ್ನಸಾರ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳನ್ನು
ಕೇಷ್ು ಕ-3 ರಲ್ಲಿ ನೇಡಲ್ಲರ್ದ್. ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು
ಸಂಖ್ಯಾ ಯು

345

ಆರ್ರುತತ ದ್2.

ಇದ್ದ

ಪ್ಿ ಮುಖವಾರ್

ರ್ನಲ್ಕಕ

ಬೇಡಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

ವಿತರಣೆಯಾರ್ದ್: ಆರೇಗಾ ಮತ್ತತ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲ್ಲಾ ಣ (122 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು), ಶಿಕ್ಷಣ (59 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು),
ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಲಾ ಣ (48 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು) ಹಾಗೂ ಮಹಳಾ ಮತ್ತತ ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರದ (50 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು).
ಹೇಗಾರ್ ಶೇ 80.87 ರಷ್ಟು ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು ಈ ರ್ನಲ್ಕಕ ಪ್ಿ ಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್. ಉಳಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ,
ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ತ್ತಲರ್ನತಮ ಕವಾರ್ ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತತ
ಸಾರಿಗೆ

(20

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು)

ಮತ್ತತ

ವಾರ್ತಾ,

ಪ್ಿ ವಾಸೇದಾ ಮ

ಮತ್ತತ

ಯುವ್ಜ್ನ

ಸೇವ

(16

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು) ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚ ರುತತ ದ್. ಉಳಿದ ಪ್ಿ ತಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳಿರುತತ ದ್.
ಕೇಷ್ು ಕ್: 3 ಬೇಡಿಕೆಯನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ
ಸಂಖ್ತಾ 2022-23

ಬೇಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ತಾ

1

ಬೇಡಿಕೆ ವಿವ್ರ

ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತತ
ತೇಟಗಾರಿಕೆ

5

ಒಳಾಡಳಿತ
ಸಾರಿಗೆ

ಮತ್ತತ

8

ಅರಣಾ , ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತತ
ಜಿೇವ್ಶಾಸತ ರ

ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ
ಮತ್ತೆ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳ
ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ತಾ

ಶೇ. 100ರ
ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯ
ಕ್ಿ ಮಗಳು

ಶೇ 100ರ
ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯ
ಕ್ಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಾಂತ
ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯ
ಕ್ಿ ಮಗಳು

ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ಾಂತ
ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯ
ಕ್ಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು

0

0

1

0

1

2

0

17

1

20

0

0

2

0

2

9

ಸಹರ್ಕರ

10

ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಲಾ ಣ

0
20

0
0

1
28

0
0

1
48

11

ಮಹಳಾ ಮತ್ತತ ಮಕಕ ಳ
ಅಭಿವೃದ್ರಿ

37

3

10

0

50

12

ವಾರ್ತಾ,
ಪ್ಿ ವಾಸದಾ ಮ ಮತ್ತತ
ಯುವ್ಜ್ನ ಸೇವ

0

0

16

0

16

13

ಆಹಾರ ಮತ್ತತ ರ್ನಗರಿೇಕ
ಸರಬರಾಜು

0

0

5

1

6

15

ಮಾಹತಿ ತಂತಿ ಜ್ಞಾ ನ

17

ಶಿಕ್ಷಣ

0
29

0
16

3
8

1
6

4
59

22

ಆರೇಗಾ
ಮತ್ತತ
ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲ್ಲಾ ಣ

2

2

32

86

122

23

ರ್ಕರ್ಮಾಕ
ಮತ್ತತ
ಕೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದ್ರಿ

1

0

7

5

13

25

ಕನು ಡ ಮತ್ತತ ಸಂಸಕ ತಿ

27

ರ್ಕನೂನ್ನ

0
0
91

0
0
21

1
2
131

0
0
102

1
2
345

ಒಟ್ಟು

ವಾಸತ ವ್ವಾರ್ 2021-22ರ ಮಕಕ ಳ ಆಯವ್ಾ ಯದಲ್ಲಿ ದದ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು ಮತ್ತತ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ
ಲೆಕಕ ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ 308 ಇದದ ದ್ದದ , 2022-23ರ ಮಕಕ ಳ ಆಯವ್ಾ ಯದಲ್ಲಿ 345ಕೆಕ ಏರಿಕೆಯಾರ್ರುತತ ದ್. ಸದರಿ ಏರಿಕೆಯು,
ಲೆಕಕ ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆಗಳ ವಿಲ್ಲೇನ ಹಾಗೂ ರದದ ತಿ, ಮಕಕ ಳ ಆಯವ್ಾ ಯದೊಳರ್ನ ಮರುವ್ರ್ೇಾಕರಣ, ಕಾಂದಿ ಪುರಸಕ ೃತ
ಯೇಜ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಂದಿ ದ ಪಾಲ್ಕ ಮತ್ತತ ರಾಜ್ಾ ಗಳ ಪಾಲ್ಕಗಳಾಂದ್ದ ಲೆಕಕ ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆಗಳ ವಿಭಜ್ನೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಹಾಗೂ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಯ ನವ್ವ ಳ ಪ್ರಿಣಾಮವೇ ಆರ್ರುತತ ದ್.
2

28

ಶೇ 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಹೆಚ್ಚಚ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳಿರುತತ ವ (131

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು) ಮತ್ತತ ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ 102 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿರುತತ ವ.
ಶೇ 100 ರ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ 91 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಹಾಗೂ 21 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿವ. ಸಾಮಾನಾ ವಾರ್ ಶೇ
100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು
ಹೆಚಿಚ ರುತತ ದ್. (233 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 67.54 ರಷ್ಟು ). ಶೇ. 100
ರ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ (45 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು),
ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಲಾ ಣ (20 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು), ಮತ್ತತ ಮಹಳಾ ಮತ್ತತ ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ (40 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು)
ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚ ರುತತ ದ್. ಶೇ 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಆರೇಗಾ

ಮತ್ತತ

ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲ್ಲಾ ಣ (118 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು) ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಲಾ ಣ (28

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು) ಮತ್ತತ ವಾರ್ತಾ, ಪ್ಿ ವಾಸೇದಾ ಮ ಮತ್ತತ ಯುವ್ಜ್ನ ಸೇವ (18 ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು)
ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚ ರುತತ ದ್.
4. ರಾಜ್ಾ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಲಯಾನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23
ಮಕಕ ಳ

ಕಾಂದ್ರಿ ತ

ಹಂಚಿಕೆಗಳು

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ

ರಾಜ್ಾ

ವ್ಲಯ

ಮತ್ತತ

ಜಿಲ್ಲಿ

ವ್ಲಯಗಳ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ

ಮತ್ತತ

ಒಳಗಾಂಡಿರುತತ ದ್. ಮಕಕ ಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಾ ಯದಲ್ಲಿ ನ ಒಟ್ಟು

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ

ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ

(345), ರಾಜ್ಾ ವ್ಲಯ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ

ಮತ್ತತ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು 331 ಮತ್ತತ ಜಿಲ್ಲಿ ವ್ಲಯ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
14 ಆರ್ರುತತ ದ್. ಮಕಕ ಳ ಆಯವ್ಾ ಯ ತಃಖ್ಯತ 1 ರಿಾಂದ 4 ರ ಲೆಕಕ ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ ಲೆಕಕ ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆಯನ್ನು (196
ಮತ್ತತ 197) ಜಿಲ್ಲಿ ವ್ಲಯದ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳಾಂದ್ದ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾರ್ದ್.
ಕೇಷ್ು ಕ-4 ರಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಾ

ಮತ್ತತ

ಜಿಲ್ಲಿ

ವ್ಲಯಾನ್ನಸಾರ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ

ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇಡಲ್ಲರ್ದ್. ಒಟ್ಟು ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ ವ್ಲಯದ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಪಾಲ್ಕ ಹೆಚಿಚ ರುತತ ದ್ (67.70%). ಜಿಲ್ಲಿ ವ್ಲಯದ ಒಟ್ಟು
ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ , ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಪಾಲ್ಕ
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತತ ದ್. 28.36% ಶೇ. 100ರ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು, 64.74% ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು, 3.78% ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು ಮತ್ತತ 3.13%
ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಆರ್ರುತತ ದ್. ಇದಕೆಕ ಹೇಲ್ಲಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಾ
ವ್ಲಯದ ಒಟ್ಟು ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ , ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಪಾಲ್ಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತತ ದ್. 34.95% ಶೇ. 100ರ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು, 16.18%
ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು, 27.65% ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು ಮತ್ತತ 21.22% ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಆರ್ರುತತ ದ್.

29

ಕೇಷ್ು ಕ್: 4 ರಾಜ್ಾ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಲಯಾನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ
ರಾಜ್ಾ ವ್ಲಯ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಲಯ
ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಶೇ. 100 ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
462221.31
786153.54
1248374.85
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು
ಶೇ. 100 ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
213908.48
1794484.43
2008392.91
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ
365612.14
104694.34
470306.47
ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು
ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ
280641.12
86701.24
367342.36
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಒಟ್ಟು
1322383.05
2772033.54
4094416.59
ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಾ
ಶೇಕ್ಡಾವಾರು

32.30

67.70

100

5. ರಾಜ್ಸ್ವ ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕಾಕ ನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23
ರಾಜ್ಸವ ಮತ್ತತ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕಕ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಷ್ು ಕ-5 ರಲ್ಲಿ ನೇಡಲ್ಲರ್ದ್.
ರಾಜ್ಸವ

ಮತ್ತತ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕಕ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ

ಲೆಕಕ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ (ಶೇ. 94.21). ರಾಜ್ಸವ

ಲೆಕಕ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 80.15 ರಷ್ಟು

ಪಾಲ್ಕ ರಾಜ್ಸವ

ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಶೇ. 100 ರ ಮಕಕ ಳ

ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮ ಮತ್ತತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಯಾರ್ದ್.
ಕೇಷ್ು ಕ್: 5 ರಾಜ್ಸ್ವ ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಗಳನ್ವ ಯ ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )
ಮಕ್ಕ ಳ ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ
ರಾಜ್ಸ್ವ ಲೆಕ್ಕ
ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ
ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಶೇ.
100
ಮಕಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
1084322.85
164052
1248374.85
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು
ಶೇ.
100
ಮಕಕ ಳ
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
2007392.91
1000
2008392.91
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ
440159.33
30147.14
470306.47
ಕಾಂದ್ರಿ ತ ರ್ಕಯಾಕಿ ಮಗಳು
ಶೇ. 100 ಕಿಕ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ ಳ
325480.87
41861.49
367342.36
ಕಾಂದ್ರಿ ತ
ರ್ಕಯಾಕಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಒಟ್ಟು
ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಾ
ಶೇಕ್ಡಾವಾರು

3857355.96

237060.63

4094416.59

94.21

5.79

100
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6.ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕೇಂದ್ಿ ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು: 2022-23
ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (ಕೇಂ.ಪು.ಯೋ) ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸ್ರ್ಕಾರಗಳೆರಡರ ವಿವಿಧ
ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ನ ಅನ್ನಪಾತದ್ಲ್ಲಿ ಅೇಂದ್ರೆ 50:50, 60:40, 70:30, 75:25, ಮತ್ತು 90:10 ಅನ್ನದಾನದ್ ಪಾಲನ್ನು
ಹೇಂದಿರುತು ವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ
ರೂಪಿತವಾಗಿರುತು ವೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು
ಕೋಷ್ು ಕ್-6 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿರುತು ದೆ.
ಕೋಷ್ಟ ಕ್ – 6: ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕೇಂದ್ಿ ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳು – 2022-23
ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ಿ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಶೇ. 100 ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದಿರ ತ
ರ್ಕಯಾಕ್ರ ಮಗಳು
ಶೇ. 100 ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದಿರ ತ
ರ್ಕಯಾಕ್ರ ಮೇತರ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ೇಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕೇಂದಿರ ತ ರ್ಕಯಾಕ್ರ ಮಗಳು
ಶೇ. 100 ಕ್ಕ ೇಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ
ಕೇಂದಿರ ತ ರ್ಕಯಾಕ್ರ ಮೇತರ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು
ಒಟ್ಟಟ
ಒಟ್ಟಟ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ
ಶೇಕ್ಡಾವಾರು

ಕೇಂದ್ಿ ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ
(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )

ಕೇಂದ್ಿ
ಪುರಸ್ಕ ೃತ
ಯೋಜನೆಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕೇಂದ್ಿ ದ್
ಪಾಲು

ರಾಜೆ ದ್
ಪಾಲು

ಒಟ್ಟಟ ಹಂಚಿಕೆ
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297518.35

411267.60

708785.95

0

0.00

0.00

0.00

24

46904.05

38691.15

85595.20

10

3350.32

1259.49

4609.80

67

347772.72

451218.24

798990.96

19.42

8.49

11.02

19.51

ಒಟ್ಟು ರೆ, ಮಕ್ಕ ಳ ಆಯವ್ಯ ಯ 2022-23ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಪಾಲು ಶೇ. 8.49 ರಷ್ಟು ದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕ ೃತ
ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಶೇ. 100ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದಿರ ತ ರ್ಕಯಾಕ್ರ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತು ದೆ.
7.ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ ರ್ ಪ್ಿ ಮುಖ ವಲಯಾನುಸಾರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಒಟ್ಟಟ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23
ಮಕ್ಕ ಳ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ

ಪ್ರ ಮುಖ

ವ್ಲಯಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ,

ಆರೋಗಯ ,

ಪೋಷ್ಣೆ,

ರಕ್ಷಣೆ

ಮತ್ತು

ಇತರೆ

(ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೇಂಡು) ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದಿರ ತ ಆಯವ್ಯ ಯ
ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಈ ವ್ಲಯಗಳ ಅನ್ನಸಾರ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದಿ , ಇದ್ದ ಮಕ್ಕ ಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು

ಈ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಆದ್ಯ ತೆಗಳನ್ನು

ನೋಡುವ್ ಸ್ಲುವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನೋತಿ

ರೂಪಿಸ್ಲು ಸ್ಹರ್ಕರಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಪ್ರ ಮುಖ ವ್ಲಯಾನ್ನಸಾರ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದಿರ ತ
ಹಂಚಿಕೆಗಳ (ರೂ. 40944.17 ಕೋಟಿ) ವಿವ್ರಣೆಯನ್ನು ಚಿತರ – 1 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ (69.39%) ವ್ಲಯದ್
ಮೇಲ್ಲನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು ತ್ತಲನಾತಮ ಕ್ವಾಗಿ ತೋರಸುತು ದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಮೇಲ್ಲನ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಪೋಷ್ಣೆ (17.96%), ಆರೋಗಯ (11.39%), ರಕ್ಷಣೆ (0.74%) ಮತ್ತು ಇತರೆ (0.56%) ಆಗಿರುತು ದೆ.
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ಚಿತಿ -1 ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಯ ಪಿ ಮುಖ ವ್ಲಯಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳು: 2022-23

2022-23
ಇತರೆ, 0.56%

ರಕ್ಷಣೆ, 0.74%
ಪೋಷಣೆ,
17.96%

ಆರೋಗ್ಯ ,
11.39%

ಶಿಕ್ಷಣ, 69.35%

*****************
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Chapter 2
Highlights of Child Budget Statement 2022-23
This Chapter gives the highlights of the Child Budget Statement (CBS) 2022-23 of GoK in terms
of composition of total allocation by (a) four classifications of child centric programmes and nonprogrammes, (b) Demand Numbers, (c) number of programmes and non-programmes, (d) State
and District Sectors, (e) Revenue and Capital Accounts, (f) Child-centric Centrally Sponsored
Schemes, and (g) major areas of child development. These highlights are based on the Child
Budget Statement Abstract and Child Budget Statement 1 to Child Budget Statement 4 at the end
of this Chapter. Throughout this chapter, all child centric programmes and non-programmes refer
to the identified and classified HoAs under which allocations to the programme are given in Child
Budget 2022-23.
1. Total Child Centric Allocations: 2022-23
Total amount of budget allocation to child centric programmes and non-programmes is given in
Table 1.
Table 1: Child Centric Allocations in Child Budget 2022-23: 2020-21 to 2022-23
Child Centric Programmes & Nonprogrammes

2020-21
(Accounts)
1011683.9

2021-22
(Budget)
1166449.97

(Figures in Rs. Lakh)
2021-22
2022-23
(Revised)
(Budget)
1185954.65
1248374.85

1694377.57

1890315.95

1890442.49

2008392.91

1365414.99

1234331.56

1553948.45

1386108.09

942926.02

929787.6

1073567.41

1082647.68

783220.105

734285.631

891516.131

837648.83

3489281.57

3791051.55

3967913.27

4094416.59

23514494

24620692.48

25316494.77

26571991.61

1.100% Child Centric Programmes
2.100% Child Centric Non-Programmes
3.Less than 100% Child Centric
Programmes
4.Less than 100% Child Centric NonProgrammes
5.Less than 100% Child Centric
Programmes & Non- Programmes
(adjusted)
6.Total allocation on Child Centric
Programmes & Non-Programmes (1+2+5)
7.Total Disbursement on Consolidated
Fund of Karnataka

Note: Adjusted allocation refers to the allocation on less than 100% child centric programmes and non-programmes
in the State Budget, apportioned for children as per the share of child population in Karnataka State’s total population
(33.93%) as explained in Chapter 1.

Total allocation to the child centric programmes in 2022-23 is Rs.40944.17 crore. This is an
increase of 8% over 2021-22 (BE). This budget allocation is composed of 79.54% of 100% child
33

centric programmes and non-programmes or 20.46% of less than 100% child centric programmes
and non-programmes.
Given the identification and classification of child centric programmes and non-programmes in
2022-23, child centric allocations on those programmes are calculated for 2020-21 and 2021-22
for comparison purposes.1 Accordingly, the total expenditure on child centric programmes and
non-programmes has increased from Rs. 34892.82 crores in 2020-21 (Accounts) to Rs. 39679.13
crore in 2021-22 (RE) and to Rs. 40944.17 crore in 2022-23 (BE). This is about 13.72% increase
in growth of Karnataka’s total child centric budgetary allocations between 2020-21 and 2021-22
and 17.34% increase between 2020-21 and 2022-23. Thus, notwithstanding the Covid-19
pandemic effects, the allocations on the child development programmes and schemes have
remarkably increased from FY 2020-21 to FY 2022-23.
2. Total Child Centric Allocations by Demand Numbers in 2022-23
Child centric allocations are identified and classified under 14 Demand Numbers (in brief,
Demands). Table 2 gives the allocations by 14 Demands in 2022-23. These Demands are: (i)
Agriculture and Horticulture (Demand No.01), (ii) Home and Transport (Demand No.05), (iii)
Forest, Ecology and Environment (Demand No.08), (iv) Co-operation (Demand No.09), (v) Social
Welfare (Demand No.10), (vi) Women and Child Development (Demand No.11), (vii)
Information, Tourism and Youth Services (Demand No.12), (viii) Food and Civil Supplies
(Demand No.13), (ix) Information Technology (Demand No.15), (x) Education (Demand No.17),
(xi) Health and Family Welfare (Demand No.22), (xii) Labour and Skill Development (Demand
No.23), (xiii) Kannada and Culture (Demand No.25) and (xiv) Law (Demand No.27). Of the 14
Demands above, Education has the highest share in total child centric allocations (64.75%). This
is followed by allocations to Health and Family Welfare (11.11%), Women and Child
Development (10.71%) and Social Welfare (8.20%). The combined share of these 4 Demands is
94.76%.
Of the remaining Demands, the share of child centric allocation to Food and Civil Supplies is
2.33% and Home and Transport is 1.59%. Other Demands have less than 1% share in total child
centric allocations.
Table 2 also shows the distribution of total child centric allocation by 100% child centric
programmes and non-programmes and less than 100% child centric programmes and nonprogrammes by 14 Demand Numbers. It shows the relative importance of these child centric
allocations between the Demands. For instance, share of allocations for 4 major child centric
Demands (Education, Women and Child Development, Social Welfare and Health and Family

1

This implies that the child centric allocations for years reported in the Child Budget are dependent on the
identification and classification of child centric programmes and non-programmes in the current financial year. Hence,
the revised estimates for 2020-21 and budget estimates for 2021-22 in Table 1 are not comparable with the
corresponding estimates in Child Budget 2020-21 and Child Budget 2021-22 respectively.
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Welfare) is about 99.97% under 100% child centric programmes and non-programmes and 74.5%
under less than 100% child centric programmes and non-programmes.
Table 2: Total Child Centric Allocations by Demand Numbers: 2022-23

Demand
No
01

Demand
Description
Agriculture and
Horticulture

05

Home & Transport

08

Forest, Ecology and
Environment

09

Co-operation

10

Social Welfare
Women and Child
Development
Information,
Tourism and Youth
Services
Food & Civil
Supplies
Information
Technology

11

12
13
15
17

23

Education
Health & Family
Welfare
Labour & Skill
Development

25

Kannada & Culture

27

Law
Total
(% in Total)

22

Less than
100% Child
Centric
Programmes &
NonProgrammes
(Adjusted)

Total
Allocation
towards Child
Centric
Programmes &
NonProgrammes

Share in
Total Child
Centric
Allocations
(%)

6786.00

6786.00

0.17

64677.38

65133.38

1.59

0

9722.98

9722.98

0.24

0

3393.00

3393.00

0.08

203699.59

132103.40

335802.99

8.20

432017.88

6377.39

438395.27

10.71

0

9788.54

9788.54

0.24

0

95357.55

95357.55

2.33

0

1784.04

1784.04

0.04

2607220.76

43756.03

2650976.79

64.75

12973.53

441795.76

454769.29

11.11

400

21568.54

21968.54

0.54

0

169.65

169.65

0.00

0

368.56

368.56

0.01

3256767.76
(79.54%)

837648.83
(20.46)

4094416.59

100

100% Child
Centric
Programmes &
Non-Programmes
0
456
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Further, Education has the highest share of 100% child centric programmes and non-programmes
(80.05%) and Health and Family Welfare has highest share of allocation in less than 100% child centric
programmes and non-programmes (52.74%).
3. Number of Child Centric Programmes and Non-programmes by Demands: 2022-23
The number of child centric programmes and non-programmes by Demands is given in Table 3.
The numbers refer to number of HoAs under which the allocation are given and expenditures are
incurred on the programmes and non-programmes. Total number of child centric programmes and
non-programmes in 2022-23 is 345.2 This is distributed in the following major Demands: Health
and Family Welfare (122 schemes), Education (59 schemes), Women and Child Development (50
schemes) and Social Welfare (48 schemes). Thus, 80.87% of total schemes is concentrated in these
four major Demands.
Table 3: Number of Child Centric Programmes and Non-Programmes by Demand Numbers
in 2022-23

Deman
d No

01
05
08

2

Demand
Description

Agriculture and
Horticulture
Home &
Transport
Forest, Ecology
and
Environment

Total
Number of
Child
centric
Programmes
& NonProgrammes

100% Child
Centric
NonProgrammes

Less than
100% Child
Centric
Programmes

Less than
100% Child
Centric
NonProgrammes

0

1

0

1

0

17

1

20

0

0

2

0

2

100% Child
Centric
Programmes

0
2

09

Co-operation

0

0

1

0

1

10

Social Welfare

20

0

28

0

48

11

DWCD

37

3

10

0

50

12

Information,
Tourism and
Youth Services

0

0

16

0

16

In fact, the number of child centric programmes and schemes (or Heads of Account) has increased from 308 in Child
Budget 2021-22 to 345 in Child Budget 2022-23, This increase is due to net effect of merger and closure of HoAs,
reclassification of HoAs within Child Budget, split of HoAs between Central share and State share under Centrally
Sponsored Schemes, and introduction of new programmes and schemes.
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13
15
17
22
23
25
27

Food & Civil
Supplies
Information
Technology

0

0

5

1

6

0

0

3

1

4

Education

29

16

8

6

59

Health &
Family Welfare
Labour & Skill
Development
Kannada &
Culture

2

2

32

86

122

1

0

7

5

13

0

0

1

0

1

Law

0

0

0

2

2

Total

91

21

131

102

345

Among the other Demands, the number of child centric programmes and non-programmes is
relatively higher in Home and Transport (20 schemes) and Information, and Tourism and Youth
Services (16 schemes). Rest of the Demands has less than 5 schemes each.
The highest number of programmes and schemes is in the category of less than 100 child centric
programmes (131 schemes) followed by less than 100% child centric non-programmes (102
schemes). Number of programmes and schemes in the category of 100% child centric programmes
is 91 and 21 in 100% child centric non-programmes.
In general, the number of schemes is highest in the categories of less than 100% child centric
programmes and non-programmes (233 schemes or 67.54 percent of total schemes). Number of
100% child centric programmes and non-programmes is higher in Education (45 schemes), Social
Welfare (20 schemes) and Women and Child Development (40 schemes). Number of less than
100% child centric programmes and non-programmes is higher in Health and Family Welfare (118
schemes), Social Welfare (28 schemes), Home and Transport (18 schemes) and Information,
Tourism and Youth Services (16 schemes).
4. Child Centric Allocations by State and District Sectors: 2022-23
The child centric allocations comprise State Sector and District Sector programmes and nonprogrammes including allocations for CSS. In the total child centric programmes and nonprogrammes (345), 331 child centric programmes and non-programmes are in State Sector and 14
child centric programmes and non-programmes in District Sector. In the Child Budget Statement
1 to 4, the District Sector Schemes are identifiable by Minor Heads (196 & 197) in the Head of
Account.
Table 4 shows the child centric allocations by State Sector and District Sector programmes and
non-programmes. The share of allocations is higher under the District Sector (67.70%). Of the
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total child centric allocations in the District Sector the relative shares of programmes and nonprogrammes is as follows. 28.36% by 100% child centric programmes, 64.74% by 100% child
centric non-programmes, 3.78% by less than 100% child centric programmes and 3.13% by less
than 100% child centric non-programmes. In contrast, under the State Sector the relative shares of
the child centric programmes and non-programmes are as follows. 34.95% by 100% child centric
programmes, 16.18% by 100% child centric non-programmes, 27.65% by less than 100% child
centric programmes and 21.22% by less than 100% child centric non-programmes.
Table 4: Child Centric Allocations by State and District Sectors: 2022-23
(Figures in Rs. Lakh)
Child Centric Programmes &
Non-programmes
1. 100% Child Centric
Programmes
2. 100% Child Centric NonProgrammes
3. Less than 100% Child Centric
Programmes
4. Less than 100% Child Centric
Non-Programmes
Total Allocations

State Sector

District Sector

Total Allocation

786153.54

1248374.85

213908.48

1794484.43

2008392.91

365612.14

104694.34

470306.47

280641.12

86701.24

367342.36

1322383.05

2772033.54

4094416.59

32.30

67.70

100

462221.31

Share in Total Allocation (%)

5. Child Centric Allocations by Revenue and Capital Account: 2022-23
Table 5: Composition of child centric allocations by Revenue and Capital Account: 2022-23
(Figures in Rs. Lakh)
Child Centric Programmes & Nonprogrammes

Revenue Account

Capital Account

Total Allocation

164052

1248374.85

2007392.91

1000

2008392.91

440159.33

30147.14

470306.47

1. 100% Child Centric Programmes
2. 100% Child Centric NonProgrammes
3. Less than 100% Child Centric
Programmes
4. Less than 100% Child Centric NonProgrammes

1084322.85

325480.87

41861.49

367342.36

Total Allocations

3857355.96

237060.63

4094416.59

94.21

5.79

100

Share in Total Allocation (%)
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Table 5 shows the child centric allocations by Revenue Account and Capital Account. The share
of allocations is higher under Revenue Account (94.21%). About 80.15% of total Revenue
Account allocations is for 100% child centric programmes and non-programmes.
6. Child-Centric Centrally Sponsored Schemes: 2022-23
Centrally Sponsored Schemes (CSS) have different funding ratios between the Central
Government and State Government, such as, 50:50, 60:40, 70:30, 75:25, and 90:10. The CSS are
formulated under Revenue Account and Capital Account. Table 6 gives the number of CSS and
total allocations on CSS in 2022-23.
Table 6: Child Centric Centrally Sponsored Schemes and allocations: 2022-23

Child Centric Programmes &
Non-programmes
1. 100% Child Centric Programmes
2. 100% Child Centric NonProgrammes
3. Less than 100% Child Centric
Programmes
4. Less than 100% Child Centric
Non-Programmes

Number of
schemes
(CSS)

Allocation on CSS (Rs. in Lakh)
Central Share

State Share

297518.35

411267.60

708785.95

0

0.00

0.00

0.00

24

46904.05

38691.15

85595.20

10

3350.32

1259.49

4609.80

67

347772.72

451218.24

798990.96

19.42

8.49

11.02

19.51

33

Total allocation

Total
Share in Total Child Budget (%)

Overall, the Central Share in CSS component of Child Budget during 2022-23 is 8.49 percent.
Most of the schemes as well allocations under CSS are predominantly in 100% Child Centric
Programmes.
7. Total Child Centric Allocations by Major Areas of Child Development: 2022-23
Major areas of child development are related to education, health, nutrition, protection and others
(including participation). Child centric budgetary allocations, as they are related to these areas of
child development, are policy useful to recognise allocational priorities of child development
through the instrument of child budget.
Distribution of total child centric allocations (Rs.40944.17 Crore) by major sectors of child
development is given in Figure 1. It shows the relative importance of child centric allocation to
education (69.39%). Other child development allocations are nutritional programmes (17.96%),
Health (11.39%), Protection (0.74%) and Others (0.56%).
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Figure-1: Child Centric Allocations by Major Areas of Child Development: 2022-23
Protection,
0.74%

2022-23
Others, 0.56%

Nutrition,
17.96%

Health, 11.39%

Education,
69.35%

*****************
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ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ WÉÆÃµÀégÉ - 2022-23
CHILD BUDGET ABSTRACT - 2022-23
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

Demand Number
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå
1
01 PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ
Agriculture and Horticulture

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ

¯ÉPÀÌ

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ

Accounts

Budget
Estimates

Revised
Estimates

Budget
Estimates

2020-21

2021-22

2021-22

2022-23

3

4

2

5

0.00

0.00

20001.00

20000.00

237768.51

184134.26

215982.31

191076.04

22175.90

28310.00

28310.00

28656.01

0.00

0.00

0.00

10000.00

10 ¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

480258.43

567184.86

562274.89

593040.60

11 ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©sªÀÈ¢Þ
Women and Child Development

431865.47

425976.39

432985.78

450813.62

34256.27

28426.12

37158.30

28849.22

310400.86

224650.00

394702.00

281042.00

5398.13

3242.00

3242.00

5258.00

17 ²PÀët
Education

2281896.21

2568086.68

2578296.80

2736180.46

22 DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

1135068.37

1134880.53

1370344.56

1315053.59

70661.25

54155.24

58118.36

63967.75

4364.31

500.00

1157.00

500.00

288.77

1339.00

1340.00

1086.24

5014402.48

5220885.08

5703913.00

5725523.53

05 M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport
08 CgÀtå, fÃ« ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ
Forest, Ecology and Environment
09 ¸ÀºÀPÁgÀ
Co-operation

12 ªÁvÁð, ¥ÀçªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀd£À ¸ÉÃªÉUÀ¼À
Information, Tourism and Youth Services
13 DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
Food and Civil Supplies
15 ªÀiÁ»w vÀAvÀçeÁÕ£À
Information Technology

23 PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À®å C©sªÀÈ¢Þ
Labour & Skill Development
25 PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
Kannada and Culture
27 PÁ£ÀÆ£ÀÄ
Law
MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL
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ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
05

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport

4055-00-051-0-01

4055-00-207-0-03

«¨sÁVÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï
¥À©èPï ±Á¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯ÉÝeÉð ºÁUÀÆ
¤ªÀiÁðt
Upgradation & Construction of
Police Public Schools in
Divisional Headquarters
"PÉ.J¸ï.Dgï.¦."UÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ
Infrastructure Facilities to KSRP

Total 05
10

350.00

0.00

0.00

0.00

2748.00

500.00

500.00

456.00

3098.00

500.00

0.00

0.00

1.00

7000.00

0.00

0.00

1.00

5000.00

31500.00

51500.00

51500.00

42500.00

4083.00

8736.43

8736.43

8424.38

0.00

0.00

1.00

1601.04

0.00

0.00

1.00

400.00

2850.00

2000.00

2000.00

1500.00

500.00

456.00

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-01-197-6-07

2225-01-197-6-08

2225-01-277-0-65

2225-02-001-0-03

2225-02-197-6-05

2225-02-197-6-06

2225-02-277-0-36

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¥Àj²µÀÖ
eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
CSS-Central Share- Pre-Matric
Scholarship to SC Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ
eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
CSS-State Share- Pre-Matric
Scholarship to SC Students
ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
(JA.r.Dgï.J¸ï.) (PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀAWÀ)
Maintenance of Residential
Schools (MDRSs) (KREIS)
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as
per the SCSP-TSPAct 2013
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
CSS-Central Share- Pre-Matric
Scholarship to ST Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
CSS-State Share- Pre-Matric
Scholarship to ST Students
¥À.¥ÀA. «zÁåyðUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ
G£ÀßwÃPÀgÀt
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CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

Upgradation of Merit of ST
Students
2225-02-277-0-37

2225-03-277-2-37

2225-03-277-2-52

2225-03-277-2-62

2225-03-277-2-83

2225-04-277-0-02

2225-04-277-0-09

ªÉÆgÁfð zÉÃ¸Á¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
(JA.r.Dgï.J¸ï) ºÁUÀÆ QvÀÆÛgÀÄ gÁtÂ
ZÉ£ÀßªÀÄä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ(PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
¸ÀAWÀ)
Morarji Desai Residential
Schools (MDRSs) and
Maintenance of Kittur Rani
Chenamma Residential
School(KREIS)
vÀgÀ¨ÉÃw, CjªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
Training, Awareness and
Incentives to BC Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV
ªÉÄnçPï-¥ÀÆªÀð «zÁåyð ªÉÃvÀ£À
CSS-Central Share-Pre-Matric
Scholarship to Backward
Classes Students
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ ºÉÆ¸À ªÉÆgÁfð
zÉÃ¸Á¬Ä ¤ªÁ¹ ±Á¯ÉUÀ¼À ¥ÁçgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ
¤ªÀðºÀuÉ(PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
¸ÀAWÀ)
Starting and Maintenance of
New Morarji Desai Residential
Schools for Backward
Classes(KREIS)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä- »AzÀÄ½zÀ
ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV ªÉÄnçPï¥ÀÆªÀð «zÁåyð ªÉÃvÀ£À
CSS-State Share-Pre-Matric
Scholarship to Backward
Classes Students
¸ÀPÁðj C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ²PÀët
ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
Teaching and Learning Aid to
Govt. Minority Schools
C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV £ÀÆvÀ£À ºÁ¸ÉÖ¯ïUÀ¼À
¥ÁçgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË¯Á£À DeÁzï
±Á¯É/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Opening of New Hostels for
Minorities and Maintenance of
Moulana Azad
Schools/Colleges

9200.00

14200.00

14200.00

14200.00

720.25

2000.00

2000.00

3000.00

11497.57

5000.00

7549.25

1250.00

8600.00

19300.00

17299.99

15800.00

0.00

0.00

1.00

2750.00

349.87

500.00

500.00

500.00

1673.34

2340.00

4419.81

11347.00
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CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2225-04-277-0-10

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

11526.99

17575.00

17575.00

20327.17

16000.00

30000.00

30000.00

37000.00

500.00

500.00

500.00

300.00

10500.00

15000.00

15000.00

27500.00

300.00

300.00

300.00

300.00

4336.00

3000.00

3000.00

3000.00

113637.02

171951.43

174585.48

203699.59

44.57

76.00

76.00

127.84

209.28

216.00

216.00

376.85

204.59

1.00

1.00

100.00

590.37

500.00

500.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Minorities Residential Schools
4225-01-277-2-03

4225-02-277-2-02

4225-02-277-2-03

4225-02-277-7-01

4225-03-277-2-04

ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt(gÁdå AiÉÆÃd£É)
Construction of Hostel and
Residential School Buildings
(State Scheme)
D±ÀçªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖ®ï UÀ¼À
¤ªÀiÁðt (gÁdå AiÉÆÃd£É)
Construction of Ashram Schools
& Hostels(State Scheme)
¤ªÁ¹ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of Residential
Schools
D±ÀçªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖ¯ïÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ (PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ)
Construction of Ashram Schools
and Hostels (CSS)
ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt - £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ
ªÀiÁzÀj
Construction of Residential
Schools - Navodaya Pattern

Total 10
11

ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©sªÀÈ¢Þ
Women and Child Development

2235-02-101-0-02

2235-02-102-0-04

2235-02-102-0-05

2235-02-102-0-13

2235-02-102-0-21

QªÀÅqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAzsÀgÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Deaf and Blind Government
Schools
¸ÀªÀÄUÀç ªÀÄPÀÌ¼À C©ªÀÈ¢sÞ ¸ÉÃªÉUÁV PÉÃAzÀç
¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ AiÉÆÃd£É
CSS of Integrated Child
Development Service
PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ AiÉÆÃd£É-CAUÀ£ÀªÁr
PÁAiÀÄðPÀvÉð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀÄjUÉ
vÀgÀ¨ÉÃw
CSS-Training of Anganwadi
Workers & Helpers
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄGzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ vÁAiÀÄA¢gÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ
CSS-Central Share-Creches for
Working Mothers
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®ÄGzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ vÁAiÀÄA¢gÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ
CSS-State Share-Creches for
Working Mothers
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CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-02-102-0-25

¨sÁUÀå ®Qëöä

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

4681.68

10180.00

11029.60

13704.00

21.72

30.00

30.00

30.00

148.84

0.00

0.00

0.00

1500.00

2000.00

2168.56

2200.00

11496.84

8677.00

8677.00

9428.08

1952.64

1000.00

4250.00

1.00

5821.28

8500.00

8500.00

5100.00

129.68

720.00

720.00

720.00

0.00

300.00

300.00

1500.00

0.00

0.00

1.00

3400.00

0.00

0.00

1.00

1436.31

680.26

464.00

464.00

333.48

Bhagya Lakshmi
2235-02-102-0-27

2235-02-102-0-30

2235-02-102-0-33

2235-02-102-0-36

2235-02-102-0-40

ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀÄvÀÄÛ PÉ¼À¢ ZÉ£ÀßªÀÄä ¥Àç±À¹Û
Hoysala and Keladi
Chennamma Prashasthi
C¥Ë¶×PÀ ªÀÄPÀÌ¼À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß
¨sÀj¸ÀÄªÀ §UÉÎ (¨Á®¸ÀAfÃ«¤)
Meeting Medical Expenses of
Malnourished Children
(Balasanjivini)
JZï.L.«. ¦ÃrvÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ «±ÉÃµÀ £ÉgÀªÀÅ
Special Support for HIV positive
Children
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀæ
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Integrated
Child Protection Scheme
CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Anganawadi's

2235-02-102-0-43

2235-02-102-0-44

2235-02-102-0-45

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä¥ÉÆÃµÀt C©üAiÀiÁ£À (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
¥Ë¶ÖPÁA±À C©üAiÀiÁ£À)
CSS-Central Share- Poshan
Abhiyan(National Nutrition
Mission)
£ÀUÀgÀ CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼À ªÉÄÃ®ÝeÉðPÀgÀt
ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉ
Upgradation and Maintenance
of Urban Anganwadis
²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ
Creche for Children

2235-02-102-0-47

2235-02-102-0-48

2235-02-102-0-99

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥ÉÆÃµÀÀt
C©üAiÀiÁ£À (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Ë¶ÖPÁA±À
C©üAiÀiÁ£À)
CSS-State Share-Poshan
Abhiyan(National Nutrition
Mission)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀæ
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É (ªÁvÀì®å
C©üAiÀiÁ£À)
CSS-Central Share-Integrated
Child Protection Scheme
(Mission Vaatsalya)
¨Á® ¨sÀªÀ£À, ±ËAiÀÄð ¥Àç±À¹Û, ªÀÄPÀÌ¼À
ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ
¨Á® ¸ÉÃªÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²±ÀÄ
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À PÉÃAzÀç
Bal Bhavan, Bravery Awards &
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STATEMENT-1

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

2235-02-196-1-03

Children's and Women's Day
and Juvenile Service Bureau
and Child Guidance Clinics
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä¥ÁçAiÀÄ¥ÀÆªÀð ¨Á®QAiÀÄgÀ AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Scheme for
Adolescent Girls (SAG)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ ªÀiÁvÀÈ ªÀAzÀ£Á AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Pradhana
Mantri Maatru Vandana Yojane
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä - ¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ ªÀiÁvÀÈ ªÀAzÀ£Á AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Pradhana
Mantri Maatru Vandana Yojane
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥ÁçAiÀÄ¥ÀÆªÀð ¨Á®QAiÀÄgÀ AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Scheme for
Adolescent Girls (SAG)
¸ÀÆàwð-ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ½UÉ
fÃªÀ£À PË±À®å DzsÁjvÀ PÁgÀðPÀæªÀÄ
Spoorthi-Life skill programs for
Adolescent girls
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À (CAUÀ«PÀ®gÀÄ)

2235-02-196-1-04

Block Grants (Physically
Handicapped)
CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

2235-02-103-0-46

2235-02-103-0-61

2235-02-103-0-68

2235-02-103-0-69

2235-02-103-0-72

2235-02-196-6-01

2235-02-196-6-02

2235-02-197-1-01

Maintenance of Anganwadi
Buildings
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä- L¹rJ¸ï
(30 f¯ÉèUÀ¼À L¹rJ¸ï PÉÆÃ±À)
CSS-State Share-ICDS (30 District
ICDS Cell )
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄL.¹.r.J¸ï.(30 L.¹.r.J¸ï. f¯Áè
PÉÆÃ±À)
CSS-Central Share-ICDS (30
District ICDS Cell)
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

15.55

319.00

319.00

276.00

11983.23

5155.00

5155.00

3.00

0.00

0.00

3.00

4798.00

0.00

0.00

1.00

100.00

0.00

0.00

0.00

1250.00

1881.50

2073.30

2073.30

2132.60

0.00

0.00

0.00

2880.00

1308.33

1171.28

1174.57

1084.04

0.00

0.00

1.00

1.00

2519.87

2520.00

2520.00

20.00

159663.37

159441.27

162004.81

90965.17

0.00

0.00

1.00

80847.77

Block Grants
2235-02-197-6-03

2235-02-197-6-04

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀç ²±ÀÄ
C©sªÀÈ¢Þ ¸ÉÃªÉ(204 L¹rJ¸ï
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ)
CSS-State Share-Integrated
Child Development Service (204
ICDS Projects)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀç ²±ÀÄ
C©sªÀÈ¢Þ ¸ÉÃªÉ(204 L¹rJ¸ï
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ)
CSS-Central Share-Integrated
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STATEMENT-1

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

Child Development Service (204
ICDS Projects)
2236-02-197-6-01

2236-02-197-6-02

4235-02-102-0-01

4235-02-102-0-02

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄL¹rJ¸ï-J¸ï J£ï ¦
CSS-Central Share-ICDS -SNP
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀæ ²±ÀÄ
C©üªÀÈ¢Ü AiÉÆÃd£É (J¸ïJ£ï¦)
CSS-State Share-Integrated
Child Development Service(SNP)
CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtDgï.L.r.J¥sï.
Construction of Anganwadi
Buildings-RIDF
CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ

194697.49

197319.20

197319.20

97824.54

0.00

0.00

1.00

97824.54

5000.00

4479.00

4479.00

4408.00

10765.00

2000.00

2000.00

1500.00

500.00

500.00

500.00

7000.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

415916.09

407743.05

Anganawadi Buildings
4235-02-102-0-06

4235-02-102-0-07

CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À
¤ªÀiÁðt(L.¹.r.J¸ï. J£ï.Dgï.F.f.J.)
Construction of Anganwadi
Buildings(ICDS-NREGA)
£ÀÆvÀ£À ¨Á® ªÀÄA¢gÀ
New Bala Mandira

4235-02-102-1-03

4235-02-102-1-04

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄCAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À G£ÀßwPÀgÀt
CSS-Central Share-Upgradation
of Anganwadi Buildings
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®ÄCAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À G£ÀßwPÀgÀt
CSS-State Share-Upgradation of
Anganwadi Buildings

Total 11
17

414589.04

431476.22

²PÀët
Education

2202-01-053-0-01

±Á¯Á PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

1602.97

1603.00

1603.00

1600.00

2202-01-053-0-02

Maintenance of School
Buildings
±Á¯ÉAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

2999.65

2500.00

2500.00

3500.00

64975.08

70000.00

70000.00

50000.00

2202-01-102-0-05

Maintenance of School
Facilities
Dgï.n.E CrAiÀÄ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À
±ÀÄ®ÌUÀ¼À ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
Reimbursement of fees to
Private Schools under RTE

47

DAiÀÄªÀåAiÀÄ

2022-23 Budget

vÀ:SÉÛ - 1

STATEMENT-1

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2202-01-109-0-03

2202-01-113-0-01

2202-01-113-0-02

2202-01-196-6-01

2202-01-196-6-02

2202-01-196-6-03

2202-01-197-6-01

«zÁå «PÁ¸À AiÉÆÃd£É- «zÁåyðUÀ½UÉ
¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À
Vidya Vikasa Scheme- Incentive
for Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¸ÀªÀÄUÀæ
²PÀët C©üAiÀiÁ£À-PÀ£ÁðlPÀ
CSS-State Share-Samagra
Shikshana Karnataka
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¸ÀªÀÄUÀæ
²PÀët C©üAiÀiÁ£À- PÀ£ÁðlPÀ
CSS-Central Share- Samagra
Shikshana Abhiyana- Karnataka
¥ÁçxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwçQÃPÀgÀt CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆÃºÀ
Universalization of Primary
Education - Aksharadasoha
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ªÀÄzsÁåºÀß
G¥ÀºÁgÀ AiÉÆÃd£É(JArJA)
CSS- Central Share- Mid Day
Meal Program (MDM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄzsÁåºÀß
G¥ÀºÁgÀ AiÉÆÃd£É(JArJA)
CSS-State Share- Mid Day Meal
Program (MDM)
¸ÀªÀð ²PÀët D©üAiÀiÁ£À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

26698.12

34900.00

24900.00

36327.00

18175.85

24675.00

24875.00

13423.00

0.00

0.00

3.00

14400.00

131203.40

204697.06

204697.06

129182.23

0.00

0.00

1.00

52675.69

0.00

0.00

1.00

43281.98

151786.72

163078.76

163078.76

173432.94

30.00

242.67

242.67

97.20

3399.91

2000.00

2000.00

2000.00

913.08

950.00

950.00

0.00

5913.14

7505.00

7505.00

0.00

703.00

503.00

503.00

502.00

773.00

773.00

773.00

735.00

Sarva Shiksha Abhiyana
2202-02-001-0-09

2202-02-053-0-01

2202-02-107-3-02

2202-02-108-0-01

C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as
per the SCSP-TSPAct 2013
¸ÀPÉAqÀj ¸ÀÆÌ¯ï PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Secondary
School Building
¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃf£À
«zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®ÌUÀ¼À
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
Reimbursement of Fees in
Government PU Colleges
¥ÀzÀ« ¥ÀÇªÀð ¥ÀjÃPÉë
Pre-University Examination

2202-02-110-3-03

2202-02-110-3-10

QvÀÆÛgÀÄ gÁtÂ ZÀ£ÀßªÀÄä¨Á®QAiÀÄgÀ ¤ªÁ¹
±Á¯É
Kittur Rani Chennamma
Residential School for Girls
¸ÉÊ¤PÀ ±Á¯É ©eÁ¥ÀÄgÀ
Sainik School Bijapur
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STATEMENT-1

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2202-02-110-3-11

¸ÉÊ¤PÀ ±Á¯É PÉÆrUÉ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

813.00

823.00

823.00

781.00

7.95

8.00

8.00

0.00

375.00

400.00

400.00

400.00

Sainik School Koodige
2202-80-107-0-01

«Ä°lj «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
Military Scholarship

2202-80-800-0-47

UÀÄtªÀÄlÖ ¨sÀgÀªÀ¸É G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Quality Assurance Initiatives

2202-80-800-0-48

²PÀët UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

250.00

500.00

500.00

600.00

2202-80-800-0-49

Education Quality Improvement
Program
«zÁåyð ¥ÉæÃgÀuÁ G¥ÀPÀæªÀÄ

375.00

500.00

500.00

500.00

393.63

496.00

496.00

519.00

44666.12

29000.00

48500.00

33150.00

10000.00

10000.00

10000.00

13500.00

0.00

5000.00

5000.00

5000.00

11578.17

15000.00

15318.64

25834.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

5000.00

5000.00

5000.00

477632.79

580155.49

590180.13

606443.04

Student Motivation Initiative
2203-00-103-0-01

QjAiÀÄ vÁAwçPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Junior Technical Schools

4202-01-201-1-04

4202-01-201-1-06

4202-01-201-1-07

4202-01-202-1-05

4202-01-202-1-07

4202-01-202-1-08

4202-01-202-2-01

Total 17

¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ËPÀAiÀÄð
Infrastructure for Primary
Schools
PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
Infrastructure for Karnataka
Public Schools
±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀ¹Û
Maintenance and Repair of
Toilets
¥ËçqsÀ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð
PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå
Infrastructure facilities for High
Schools and PU Colleges
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀæ
²PÀët-ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð
CSS-Central Share-Samagra
Shikshana KarnatakaInfrastructure expenditure
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀæ
²PÀët-ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð
CSS-State Share-Samagra
Shikshana KarnatakaInfrastructure expenditure
¥ËæqsÀ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ«-¥ÀÆªÀð
PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ
¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt
Equipment and Furniture for
High School and PU-College
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STATEMENT-1

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
22

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

2210-01-200-0-04

±ÀÄa AiÉÆÃd£É

0.00

4700.00

4700.00

4900.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

5700.00

5700.00

5900.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

1011683.90

1166449.97

1185954.65

1248374.85

Shuchi Yojane
2210-06-101-7-22

«gÀ¼À gÉÆÃUÀzÀ aQvÉì ¸À®ÄªÁV PÁ¥Àð¸ï
¤¢üUÉ C£ÀÄzÁ£À
Towards Corpus Fund for
Treatment of Rare Diseases

Total 22
23

PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À®å C©sªÀÈ¢Þ
Labour & Skill Development

2230-01-103-6-01

¨Á® PÁ«ÄðPÀgÀ ¥ÀÅ£ÀªÀð¸Àw
Child Labour Rehabilitation

Total 23
MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL
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STATEMENT-2

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
11

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©sªÀÈ¢Þ
Women and Child Development

2235-02-102-0-28

2235-02-102-0-31

ªÀÄPÀÌ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
DAiÉÆÃUÀ
Karnataka State Commission for
Protection of Child Rights
¨Á®«PÁ¸À «zÀé£ÀäAqÀ°, zsÁgÀªÁqÀ

120.81

211.00

211.00

151.80

89.02

52.00

52.00

324.40

17.42

34.00

44.43

65.46

227.25

297.00

307.43

541.66

1288.87

1352.00

1352.00

1413.00

1688.64

1905.00

1906.00

2058.00

9649.10

8764.18

8764.18

8459.15

988715.92

1094196.24

1094196.24

1171105.19

2095.85

2099.00

2411.38

10286.00

2760.78

3124.00

3124.00

3518.00

874.50

1472.00

1473.00

1183.49

690.78

791.00

791.00

884.00

Balavikasa Academy, Dharwad
2235-02-102-0-37

¸ÀªÀÄUÀæ ªÀÄPÀÌ¼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ
Directorate of Intergated Child
Protection Scheme

Total 11
17

²PÀët
Education

2202-01-196-1-01

¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
Non-Govt. Teachers' Training
Institutions
²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛÃPÀgÀt vÀgÀ¨ÉÃw
PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Teachers Training and
Orientation Training Centres
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

2202-01-197-1-01

Block Assistance to Zilla
Panchayats
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

2202-01-107-0-06

2202-01-107-0-09

Block Grants
2202-02-001-0-01

2202-02-001-0-03

2202-02-001-0-04

2202-02-001-0-05

¥ÀzÀ« ¥ÀÇªÀð ²PÀët E®ÁSÉAiÀÄ
¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director of Pre-University
Education
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E®ÁSÉAiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Commissioner for Public
Instructions- Bangalore
gÁdå ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ
vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director, State Educational
Research and Training
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÀð
Commissionerate of Public
Instructions - Gulbarga
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STATEMENT-2

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100gÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

2202-02-001-0-07

¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄzsÁgÀªÁqÀ
Commissionerate of Public
Instruction - Dharwad
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÀPÉAqÀj ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½

2202-02-109-0-13

Karnataka Secondary Education
Examination Board
¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃdÄ

2202-02-001-0-06

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

796.08

892.00

892.00

978.00

1294.47

1353.00

1353.00

1474.00

92119.83

118323.00

118010.62

122089.80

230.16

74.00

110.94

0.00

59954.41

61781.00

61744.06

62409.00

225954.48

238165.70

238165.70

244696.38

408.14

417.47

531.58

641.56

300112.90

347333.60

347333.60

369582.15

1688634.91

1882043.19

1882159.30

2000777.72

5515.41

5975.76

5975.76

6073.53

0.00

2000.00

2000.00

1000.00

5515.41

7975.76

7975.76

7073.53

1694377.57

1890315.95

1890442.49

2008392.91

Government PU Colleges
2202-02-109-0-22

2202-02-110-3-01

2202-02-196-1-01

ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀëtzÀ £ËPÀgÀjUÉ
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to Staff in
Vocationalisation of Secondary
Education
¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to PU Colleges
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2202-02-196-6-01

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
ZP Schools

2202-02-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

Total 17
22

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

2210-05-105-1-20

4210-01-110-1-22

EA¢gÁ UÁA¢s ²±ÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ
Indira Gandhi Institute of Child
Health
EA¢gÁ UÁA¢ü ªÀÄPÀÌ¼À DgÉÆÃUÀå
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è 450 ºÁ¹UÉUÀ¼À D¸ÀàvÉæAiÀÄ
¤ªÀiÁðt
Construction of 450-Bed
Hospital at Indira Gandhi
Institute of Child Health

Total 22
MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
01

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ
Agriculture and Horticulture

2202-80-107-0-06

gÉÊvÀgÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À

20001.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1250.00

1000.00

1000.00

1000.00

11070.54

10000.00

10000.00

10000.00

3424.95

28200.00

28200.00

0.00

0.00

0.00

1.00

14699.00

0.00

0.00

1.00

9799.00

5.00

9.00

9.00

9.00

451.43

477.00

586.76

525.00

Scholarships to Farmers
Children

Total 01
05

20001.00

20000.00

M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport

2055-00-001-0-06

2055-00-108-0-12

2055-00-113-0-06

2055-00-116-0-03

2055-00-116-0-04

2055-00-116-0-05

2056-00-101-0-03

2235-60-200-1-99

PÀªÀÄÆå¤n ¥ÉÆÃ°¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÖqÉAmï
¥ÉÆÃ°Ã¸ï PÉqÉmï AiÉÆÃd£É
Community Policing and
Student Police Cadet Scheme
¥ÉÆÃ°Ã¸ï PÀ¯Áåt ¤¢sUÉ
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
Grant to Police Welfare Fund
out of Bandobast Receipts
¥ÉÆÃ°¸ï ¥ÀqÉUÉ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É
Aarogya Bhagya Scheme for
Police Forces
¤¨sÀðAiÀÄ ¤¢ü CrAiÀÄ°è ¹¹¦qÀÆèöå¹
AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸À®Ä ¸ÉÊ§gï ¥sÉÆÃgÉ¤ìPï
¯Áå¨ï ºÁUÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ ¸ÁÜ¥À£É
Setting up of Cyber Forensic Lab
cum Training Centre towards
implementation of CCPWC and
other facilities under Nirbhaya
Fund
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¸ÉÃ¥sï ¹n
AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share -Safe City
Project
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÉÃ¥sï ¹n
AiÉÆÃd£É
CSS-State Share -Safe City
Project
¸ÉgÀªÀÄ£É £ËPÀgÀgÀ PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Prison Employees' Welfare
Programmes
¸ÉÊ¤PÀjUÁV PÀ¯Áåt
PÁAiÀÄðPÀçªÀÄUÀ¼ÀÄ(¥ÁgÁ¥ÉèfPï ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw
PÉÃAzÀç ªÀÄvÀÄÛ ±ËAiÀÄð ¥Àç±À¹Û UÀ½¹zÀªÀjUÉ
C£ÀÄUÀçºÀ PÉÆqÀÄUÉ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ)
Sainik Welfare
Programmes(Includes
assistance to Para Plegic
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

3055-00-001-0-01

3055-00-190-0-03

Rehabilitation centre and Exgratia to recipients of Gallantry
Awards)
¤¨sÀðAiÀÄ ¤¢ü(PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ) CrAiÀÄ°è
§¸ÀÄUÀ¼À°è ¹.¹.n«.UÀ¼À C¼ÀªÀrPÉ
Installation of CCTVs in buses
under NIRBHAYA Fund(CSS)
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ

3055-00-190-0-06

Bangalore Metropolitan
Transport Corporation
ªÁAiÀÄÄªÀå PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¸ÁjUÉ
¤UÀªÀÄ
North West Karnataka Regional
Transport Corporation
GvÀÛgÀ ¥ÀÆªÀð PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¸ÁjUÉ
¤UÀªÀÄ
North East Karnataka Regional
Transport Corporation
CAzsÀjUÉ GavÀ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå

3055-00-190-0-07

Free Bus Travel Facility to the
Blind
CAUÀ«PÀ®jUÉ GavÀ §¸ï ¥Á¸ï ¸Ë®¨sÀå

3055-00-190-0-04

3055-00-190-0-05

3055-00-190-0-10

3055-00-190-0-11

3055-00-190-0-13

Free Bus Travel Facility to the
Handicapped
PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÀ jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄªÀ §UÉÎ
Subsidy Towards Students &
Other Concessions Extended by
KSRTC
ºÀÄvÁvÀägÀ CªÀ®A©vÀjUÉ GavÀ §¸ï
¥Á¸ï
Issue of Free Bus Passes to the
dependents of Martyrs
JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï ¦ÃrvÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ GavÀ
§¸ï ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå
Free Bus Travel Facility to
Endosulphan affected Victims

Total 05
08

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

0.00

1.00

1.00

1.00

79855.00

36891.35

59174.35

39530.19

33941.00

21490.82

23643.82

25868.60

29989.00

20610.64

23482.64

20427.93

0.00

2683.00

2683.00

2683.00

0.00

2697.00

2697.00

2697.00

52519.00

34570.90

37891.90

34571.64

0.00

201.00

201.00

201.00

0.00

1072.00

1072.00

1072.00

212505.92

159904.71

190645.47

163084.36

7080.95

9460.00

9460.00

12456.01

CgÀtå, fÃ« ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ
Forest, Ecology and Environment

2406-02-110-0-54

¥ÀæPÀÈw ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ªÀ£ÀåfÃ« ¥ÀæzÉÃ±À
¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ-¥ÁætÂ ¸ÀAWÀµÀð
¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ
Nature Conservation, Wildlife
Habitat Management & ManAnimal Conflict Measures
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4406-01-101-0-03

CgÀtå ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è CgÀtÂåÃPÀgÀt

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

18850.00

16200.00

15094.95

18850.00

22175.90

28310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66512.69

62892.72

62892.72

64085.71

50206.82

55323.57

52183.57

57665.63

18419.00

12147.00

12147.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

5000.00

5000.00

2000.00

1500.00

2000.00

2000.00

2000.00

23681.27

22138.10

21565.12

21230.35

8876.13

8437.71

8437.71

8460.09

Afforestation on Forest Areas

Total 08
09

28310.00

28656.01

¸ÀºÀPÁgÀ
Co-operation

2425-00-108-0-57

AiÀÄ±À¹é¤

0.00

10000.00

Yashaswini

Total 09
10

0.00

10000.00

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-01-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2225-01-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2225-01-197-6-03

2225-01-197-6-09

2225-01-277-0-09

2225-01-277-0-19

2225-02-196-1-01

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¥Àj²µÀÖ
eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnçPï £ÀAvÀgÀzÀ
«zÁåyðªÉÃvÀ£À
CSS-Central Share-Post-Matric
Scholarships to SC Studentss
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¥Àj²µÀÖ
eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnçPï £ÀAvÀgÀzÀ
«zÁåyðªÉÃvÀ£À
CSS-State Share- Post-Matric
Scholarships to SC Studentss
50 £ÀÆvÀ£À ªÉÄnæPï-£ÀAvÀgÀzÀ «zÁåyð
¤®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of new 50 Post
Matric Hostels
ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À
zÀÄgÀ¹Û(PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
¸ÀAWÀ)
Repairs to hostels and
Residential Schools(KREIS)
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2225-02-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2225-02-197-6-03

2225-02-197-6-04

2225-03-102-0-12

2225-03-196-1-01

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä¥À.¥ÀAUÀqÀzÀªÀjUÉ ªÉÄnçPï-£ÀAvÀgÀ
«zÁåyðªÉÃvÀ£À
CSS-Central Share-Post-Matric
Scholarships to ST Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉÉ ªÉÄnçPï £ÀAvÀgÀzÀ
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
CSS-State Share-Post-Matric
Scholarships to ST Students
C¯ÉªÀiÁj / CgÉÀ C¯ÉªÀiÁj d£ÁAUÀzÀªÀgÀ
C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Nomadic / Semi-Nomadic
Tribes Development
Programmes
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

8096.60

13957.65

13957.65

12124.50

0.00

0.00

1.00

3000.00

3613.89

5797.00

5813.11

307.00

108931.47

118744.75

118744.75

121770.71

1993.80

2156.93

2156.93

2416.59

18000.00

5000.00

5000.00

6508.00

11189.68

8931.00

7448.16

12483.87

5000.00

15000.00

13000.00

15000.00

9389.93

9772.00

9772.00

10738.56

946.35

800.00

800.00

800.00

9983.50

10000.00

10000.00

7500.00

898.00

2500.00

1382.69

2500.00

500.00

800.00

800.00

800.00

Block Grants
2225-03-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2225-03-283-0-03

»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV
ªÉÄnçPï-£ÀAvÀgÀzÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Post-Matric Scholarship to
Backward Classes Students
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV
ºÉÆ¸À «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼À ¥ÁçgÀA¨sÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
Starting of new Backward
Classes Hostels & Maintenance
DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ¸ÀºÁAiÀÄ-«zÁå¹j

2225-04-196-1-01

Food and Accomodation
Assistance-Vidyasiri
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

2225-03-277-2-51

2225-03-277-2-53

Block Grants
2225-04-277-0-03

C®à¸ÀASÁåvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À
Incentive for Minority Students

C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ
±ÀÄ®Ì ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
Scholarship for Minorities and
Fee Reimbursement
2225-04-277-0-05 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁå¹j
AiÉÆÃd£É
Vidyasiri Scheme for Minority
Students
2225-04-277-0-07 ªÀÄzÀgÀ¸ÁUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ
²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä
PÁAiÀÄðPÀçªÀÄ(J¸ï¦PÀÄåEJA)
Providing Quality Education in
Madrasas (SPQEM)
2225-04-277-0-04
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4225-01-277-2-01

4225-01-277-2-07

4225-03-277-2-06

4225-03-277-2-11

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¨Á§Ä
dUÀfÃªÀ£ï gÁA bÀvÁæªÁ¸ï
AiÉÆÃd£É(ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ PÀlÖqÀ)
CSS-Central Share-Babu
Jagajivan Ram Chhatrawas
Yojane(Construction of Hostel
Buildings)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¨Á§Ä
dUÀfÃªÀ£ï gÁA bÀvÁæªÁ¸ï AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Babu Jagajivan
Ram Chhatrawas Yojane
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ
ºÁ¸ÉÖ¯ï PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of Hostel
Buildings(BCW Department)
£À¨ÁqÀð PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 2019-20

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

0.00

500.00

500.00

1400.00

0.00

0.00

0.00

600.00

7999.00

12000.00

12000.00

15000.00

893.00

1335.00

1335.00

200.00

0.00

0.00

675.00

675.00

0.00

0.00

76.00

75.00

9990.28

20000.00

20000.00

20000.00

366621.41

395233.43

387689.41

389341.01

1598.33

2035.00

2035.00

1795.74

NABARD works 2019-20
4225-03-277-7-01

4225-03-277-7-02

4225-04-190-0-03

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-EvÀgÉ
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀ¸Àw
¤®AiÀÄzÀ ¤ªÀiÁðt
CSS-Central Share-Construction
of Hostels for
OBC Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-EvÀgÉ
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀ¸Àw
¤®AiÀÄzÀ ¤ªÀiÁðt
CSS-State Share-Construction of
Hostels for OBC Students
C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ªÀ¸Àw¤®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀ¸Àw±Á¯É PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt, C®à
¸ÀASÁåvÀgÀ PÀbÉÃj ¸ÀAQÃðtUÀ¼ÀÄ , GzÀÄð
¸ÀªÀiÁªÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwPÀ PÉÃAzÀæ
Construction of Hostel and
Residential School Buildings
for Minorities, Minority Office
Complexes , Urdu Convention
and Cultural Centre

Total 10

11

ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©sªÀÈ¢Þ
Women and Child Development

2235-02-001-0-01

ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ®ÁåtzÀ
¤zÉðÃ±À£Á®AiÀÄ
Directorate of Women and
Children Welfare
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-02-101-0-05

CAUÀ«PÀ®jUÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À

2235-02-101-0-52

Scholarship to the Physically
Handicapped
CAUÀ«PÀ®jUÉ ¸ÁzsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ

2235-02-101-0-99

2235-02-102-0-24

2235-02-103-0-67

2235-02-103-0-71

2235-02-103-0-99

2235-02-104-2-06

2235-02-196-1-01

Aids and Appliances for the
Disabled
zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV
¸ÀªÁ°UÉÆ¼ÀUÁzÀªÀgÀ PÀ¯Áåt
Welfare of Physically &
Mentally Challenged
ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C£ÉÊwPÀ ¸ÁUÁlzÀ
¤ªÁgÀuÉAiÀÄ AiÉÆÃd£É
Prevention of Trafficking in
Women & Children
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- Gdé®
AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Ujjwala
Scheme
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-Gdé®
AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Ujjwala Scheme
ªÀÄ»¼Á DAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á PÀ¯Áåt
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
Commission for Women and
Welfare Programme for Women
¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ £ÀqÉ¸À®àqÀÄªÀ
CAUÀ«PÀ®gÀ «±ÉÃµÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ DyðPÀ
£ÉgÀªÀÅ
Financial Assistance to Special
Schools for Physically
Challenaged run by NGO's
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

527.97

625.00

625.00

625.00

2117.32

2220.00

2220.00

1781.00

2471.31

2676.00

2777.57

2441.19

16.97

30.00

30.00

105.00

183.01

200.00

250.40

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

2585.30

2344.00

2344.00

3945.05

4413.27

6000.00

6000.00

6000.00

1808.65

1806.34

1806.34

2100.76

15722.13

17936.34

18089.31

18795.74

0.00

300.00

300.00

0.00

2316.00

1000.00

1000.00

603.00

Block Grants

Total 11
12

ªÁvÁð, ¥ÀçªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀd£À ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ
Information, Tourism and Youth Services

2204-00-102-2-03

2204-00-103-0-27

gÁdå/ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ QçÃqÉUÀ¼À°è
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀ ¥ËçqsÀ ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÉ
GvÉÛÃfvÀ «zÁåyðªÉÃvÀ£À
Incentive Scholarship to High
School Students for
Participating at State/ National
Level Sports
AiÀÄÄªÀ ¤Ãw C£ÀÄµÁ×£À
Implementation of Youth Policy
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2204-00-104-0-02

QçÃqÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ¥ÉÇçÃvÁìºÀ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

1179.29

1300.00

1300.00

2300.00

0.00

1500.00

1500.00

1500.00

973.70

1921.00

1921.00

0.00

1983.88

1745.00

1995.00

897.11

450.00

126.00

626.00

0.00

4820.83

3371.59

3371.59

3380.99

1000.00

750.00

750.00

750.00

499.98

250.00

250.00

250.00

873.17

1656.00

1656.00

1028.00

14233.21

1679.00

2051.52

1729.00

Promotion of Sports Activities
2204-00-104-0-12

QçÃqÁAUÀtUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Stadia

2204-00-104-0-25

QçÃqÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Sports Institutions & Hostels

2204-00-104-0-29

PÀ£ÁðlPÀ QçÃqÁ ¥Áç¢sPÁgÀ

2204-00-104-0-32

UÁç«ÄÃt QçÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAzÀåUÀ¼ÀÄ

Sports Authority of Karnataka
Rural Sports and Games
2204-00-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2204-00-789-0-01

¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É
Scheduled Caste Sub Plan

2204-00-796-0-01

Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É
Tribal Sub Plan

2220-01-105-0-01

ZÀ®£ÀavÀçUÀ¼ÀÄ
Films

2220-60-106-0-04

d£À ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀç ¥ÀçZÁgÀ

3452-80-104-0-01

Mass Communication & Field
Publicity
¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ GvÉÛÃd£Á ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ

4103.59

10425.66

10425.66

9011.12

4202-03-102-0-01

Tourism Promotion and
Publicity
gÁdå ªÀÄlÖzÀ QæÃqÁAUÀtUÀ¼À ¤ªÀiÁðt

1122.62

1200.00

5863.66

3200.00

4202-03-102-0-03

Construction of State Level
Stadiums
QçÃqÁAUÀtUÀ¼À ¤ªÀiÁðt

700.00

1200.00

4146.00

4200.00

0.00

1.87

1.87

0.00

34256.27

28426.12

Construction of Stadia
4202-03-800-0-05

C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as
per the SCSP-TSPAct 2013

Total 12
13

37158.30

28849.22

DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
Food and Civil Supplies
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2408-01-102-0-01

2408-01-102-0-06

2408-01-102-0-07

3456-00-102-0-04

3456-00-102-0-05

J.J.ªÉÊ. ªÀÄvÀÄÛ ¦.ºÉZï.ºÉZï.
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ C£Àß¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr
DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À «vÀgÀuÉUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Subsidy for Food Grains
Distribution for AAY and PHH
benficieries under Annabhagya
Scheme
J.J.ªÉÊ. ªÀÄvÀÄÛ ¦.ºÉZï.ºÉZï.
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ C£Àß¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr
UÉÆÃ¢ü «vÀgÀuÉUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Subsidy for Wheat Distribution
for AAY and PHH benficieries
under Annabhagya Scheme
J£ï.¦.ºÉZï.ºÉZï. ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ
C£Àß¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CQÌ «vÀgÀuÉUÁV
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Subsidy for Rice Distribution for
NPHH benficieries under
Annabhagya Scheme
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-MAzÀÄ
gÁµÀÖç MAzÀÄ ¥ÀrvÀgÀ aÃn G¥ÀPÀæªÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ
PÁAiÀÄðZÀgÀuÉUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É
CSS-Central ShareStrengthening of PDS
Operations- "One Nation One
Ration Card" Initiative
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-MAzÀÄ
gÁµÀÖç MAzÀÄ ¥ÀrvÀgÀ aÃn G¥ÀPÀæªÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ
PÁAiÀÄðZÀgÀuÉUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É
CSS-State Share-Strengthening
of PDS Operations- "One Nation
One Ration Card" Initiative

Total 13
15

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

227251.15

150000.00

284050.00

280000.00

81182.03

72605.00

108605.00

0.00

1932.61

2000.00

2000.00

1000.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

310365.79

224605.00

3518.00

394657.00

281002.00

1800.00

1800.00

1500.00

750.00

200.00

200.00

100.00

1000.00

1000.00

1000.00

3400.00

5268.00

3000.00

ªÀiÁ»w vÀAvÀçeÁÕ£À
Information Technology

3425-60-200-0-01

ªÉÊeÕÁ¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ

3425-60-200-0-16

Assistance to Scientific
Institutions
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀçeÁÕ£À AiÉÆÃd£ÉÀUÀ¼ÀÄ
Science & Technology Schemes

3451-00-090-2-01

L.n.¥Á°¹
IT Policy

Total 15

60

3000.00
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
17

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

²PÀët
Education

2202-80-196-1-02

2202-80-800-0-30

¥ÁçxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËçqsÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ
£ÀªÀÄÆ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀ»UÀ¼À ªÀÄÄzÀçt ºÁUÀÆ
¸ÀgÀ§gÁdÄ
Printing and Supply of Forms,
Registers to Primary and
Secondary Schools
¨sÁgÀvÀ ¸ÉÃªÁ zÀ¼À

1109.00

1196.00

1196.00

1585.90

224.25

181.00

181.00

179.00

2553.32

2700.00

2500.00

2600.00

395.98

1191.00

1049.77

553.00

766.06

401.00

401.00

390.00

3068.44

1032.00

1032.00

0.00

999.06

500.00

500.00

500.00

12102.91

7000.00

7000.00

7649.00

21219.02

14201.00

13859.77

13456.90

270.90

450.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12776.00

Bharath Sevadal

2204-00-103-0-11

EAf¤AiÀÄjAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥Á°vÉQßPï
PÁ¯ÉÃf£À ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Scholarship for talented
students in Engineering
Colleges and Polytechnics
¥ÀjÃPÀë ¥ÀwæPÉ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, ¥ÀæAiÀiÁt/¢£À
¨sÀvÉå ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÁªÀ£É
Expenditure towards paper
valuations, TA/DA and
remuneration
¨sÁgÀvï ¸ËÌmïì ¸ÀA¸ÉÜ

2205-00-105-0-04

UÀçAxÁ®AiÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢Ý

2203-00-107-1-01

2203-00-108-0-01

Bharath Scouts

Development of Libraries
4202-01-203-1-08

vÁAwçPÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ¸ÁªÀÄVçUÀ¼ÀÄ

4202-02-104-1-01

Equipment for Engineering
Colleges
¥Á°mÉQßPï PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of Polytechnics

Total 17
22

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

2210-01-110-2-44

E-DgÉÆÃUÀå
E-Health

2210-01-200-0-05

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ DAiÀÄÄµÁä£ï ¨sÁgÀvÀ DgÉÆÃUÀå
ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄð C©üAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-PM Ayushman
Bharat Health Infrastructure
Mission
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2210-01-200-0-06

2210-01-200-0-07

2210-01-200-0-08

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ DAiÀÄÄµÁä£ï ¨sÁgÀvÀ DgÉÆÃUÀå
ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄð C©üAiÀiÁ£À
CSS-State Share-PM Ayushman
Bharat Health Infrastructure
Mission
f¯ÉèUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå
PÁAiÀiðPÀæªÀÄ
Karnataka Mental Health
Programme in Districts
PÁQèAiÀÄgï EA¥ÁèAmï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

0.00

0.00

0.00

8517.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

3200.00

175.70

0.00

0.00

0.00

854.67

1019.00

1025.58

0.00

103.16

242.00

242.00

242.00

1006.00

2000.00

2000.00

3000.00

199396.37

160000.00

217526.67

89021.30

0.00

0.00

3599.24

3834.60

0.00

0.00

28564.33

86432.87

0.00

0.00

1881.00

5999.90

10041.52

11667.00

13282.76

0.00

Cochlear Implant Programme
2210-02-101-1-05

2210-02-101-2-04

2210-03-104-0-02

2210-03-110-0-08

2210-03-800-0-18

2210-03-800-0-19

2210-03-800-0-20

2210-03-800-0-21

2210-05-101-1-03

DAiÀÄÄµï -DgÉÆÃUÀå, LE¹ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EvÁå¢
AYUSH -Health, IEC and Training
Programmes, etc
DAiÀÄÄµï D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ
¤ªÀðºÀuÉ
AYUSH - Opening and
Maintenance of Hospitals
J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ
DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É
Community Mental Heatlh
Programme in all Districts
¸ÀPÁðj SÁ¸ÀV ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è gÉÆÃUÀ ¥ÀvÉÛ
¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ qÀAiÀiÁ°¹Ã¸ï aQvÉìUÀ¼ÀÄ
PPP for Diagnostic Tests and
Dialysis Treatment
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ
UÁæ«ÄÃt DgÉÆÃUÀå C©üAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-National
Health Mission (Rural)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
£ÀUÀgÀ DgÉÆÃUÀå C©sAiÀiÁ£À (gÁ.£À.D.C)
CSS-State Share-National Urban
Health Mission (NUHM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ
¶ÖöçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt DgÉÆÃUÀå C©üAiÀiÁ£À
CSS-State Share-National
Health Mission(Rural)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
£ÀUÀgÀ DgÉÆÃUÀå C©sAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-National
Urban Health Mission(NUHM)
¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ (¥ÀzÀ« & ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ)
ºÁUÀÆ ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀ ºÁUÀÆ
¤ªÀðºÀuÉ
Opening and Maintenance of
Government AYUSH Medical
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

2210-05-101-6-00

2210-05-200-0-11

2210-05-200-0-13

2210-06-001-0-05

Colleges (Under-Graduate and
Post-Graduate) and Teaching
Hospitals
DAiÀÄÄµï- OµÀ¢ü ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå OµÀ¢ü
VqÀªÀÄÆ°PÁ ¥Áæ¢üPÁgÀ
AYUSH - Cultivation of
Medicinal Plants and Karnataka
State Medicinal Plants
Authority
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®ÄDAiÀÄÄµï-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÀÄÄµï «ÄµÀ£ï
CSS-State Share-AYUSH National Ayush Mission
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
DAiÀÄÄµï «ÄµÀ£ï
CSS-Central Share-AYUSH National Ayush Mission
DgÉÆÃUÀå ªÀiÁ»w ¸ÀºÁAiÀÄ ªÁtÂ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

51.42

146.00

146.00

202.64

4023.93

3055.00

1735.97

1769.80

0.00

0.00

1330.00

1440.00

1839.75

1000.00

2000.00

2000.00

336.65

300.00

300.00

300.00

143.00

174.43

174.43

183.15

1164.00

850.00

850.00

1002.00

415.75

438.98

438.98

438.98

1552.41

2018.00

2100.84

2074.31

79407.64

97785.00

97785.00

103927.94

Health Information Help Line
2210-06-003-0-23

2210-06-101-7-14

2210-06-101-7-15

2210-06-101-7-19

2210-06-107-0-01

2210-80-101-0-01

DgÉÆÃUÀå - ªÀiÁ»w, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð
(L.E.¹)
Health -Information, Education
and Communication (IEC)
¸ÀªÀÄUÀç gÉÆÃUÀUÀ¼À ¥Àj«ÃPÀëuÁ
PÁAiÀÄðPÀçªÀÄzÀÀr PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀÀ
£ËPÀgÀgÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É
Renumeration to Admin Staff
under Integrated Diseases
Surveilance Programme
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå Kqïì ¤ªÁgÀuÉ ¸ÀAWÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜ
Karnataka State AIDS
Prevention Society and Indian
Red Cross Society
JAqÉÆÃ¸À®á£ï ¦ÃrvÀgÀ DgÉÆÃUÀå
¸ÀÄzsÁgÀtÂ
To improve the health status of
Endosulphan affected people
DºÁgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ
Food Safety Programme and
Public Health Institute
DAiÀÄÄ±Áä£À ¨sÁgÀvÀ - ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ d£À
DgÉÆÃUÀå AiÉÆÃd£É
Ayushman Bharata - Pradhana
Mantri Jana Arogya
Yojane(PMJAY)
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2210-80-800-0-18

DgÉÆÃUÀå PÀªÀZÀ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

8631.34

23650.00

21851.00

27335.00

0.00

1912.51

1912.51

376.09

18887.23

21268.80

21686.52

25513.52

250.00

200.00

200.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

500.00

500.00

450.00

0.00

0.00

0.00

5800.00

328551.44

328676.72

600.00

Aroghya Kavacha
2210-80-800-0-26

2211-00-103-0-11

C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as
per the SCSP-TSPAct 2013
D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀÄUÀ½UÉ UËgÀªÀ zsÀ£À
Honorarium to ASHA Workers

4210-01-110-1-15

4210-01-110-1-25

4210-01-200-0-01

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-vÀÈwAiÀÄ
DgÉÊPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ ¥Á®ÄvÀÈwAiÀÄ DgÉÊPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
CSS-Central Share-Tertiary Care
Programmes
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-vÀÈwAiÀÄ
DgÉÊPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
CSS-State Share-Tertiary Care
Programmes
¸ÀAZÁj DgÉÆÃUÀå Qè¤Pï
Mobile Health Clinic

4210-04-107-3-01

4210-04-200-2-01

PÁå£Àìgï ¥ÀvÉÛUÁV ¸ÀAZÁj
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Mobile Cancer Detection Units
DA§Äå¯ÉÉ£ïì RjÃ¢(DgÉÆÃUÀå PÀªÀZÀ-108)
Purchase of Ambulance(Arogya
Kavacha-108)

Total 22
23

421882.83

386839.10

600.00

3600.00

3500.00

1.00

1.00

1.00

1.00

19144.32

22270.00

22270.00

23077.95

2370.94

1667.24

1667.24

4.80

PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À®å C©sªÀÈ¢Þ
Labour & Skill Development

2230-01-103-4-00

2230-01-103-7-03

PÀ£ÁðlPÀ PÁ«ÄðPÀ PÀ®Áåt ¤¢sUÉ
CA±ÀzÁ£À
Karnataka Labour Welfare Fund
Contribution
ZÁ®PÀjUÉ «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É
Insurance Scheme for Drivers

2230-02-001-0-03

2230-02-800-0-03

GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw E¯ÁSÉAiÀÄ
¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director of Employment and
Training
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as
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STATEMENT-3

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

per the SCSP-TSPAct 2013
2230-03-102-0-01

2851-00-102-0-82

4851-00-102-0-18

PÀ£ÁðlPÀ C¥ÉæAn¶¥ï vÀgÀ¨ÉÃw AiÉÆÃd£É
CrAiÀÄ ²²PÀëÄ vÀgÀ¨ÉÃw
Apprentice Training under
Karnataka Apprenticeship
Training Scheme
¸ÀPÁðgÀzÀ lÆ¯ïì gÀÆªÀiï ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw
PÉÃAzÀæPÉÌ £ÉgÀªÀÅ
Assistance to Government
Tools Room and Training
Centre(GTTC)
«²µÀÖ PË±À®å C©sªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ

0.00

0.00

960.12

0.00

1502.54

1500.00

1500.00

2000.00

20746.00

7500.00

7500.00

12000.00

44364.80

33538.24

37498.36

40583.75

4364.31

500.00

1157.00

500.00

4364.31

500.00

1157.00

500.00

1365414.99

1234331.56

1553948.45

1386108.09

Specialised Skill Development
Institutions

Total 23
25

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
Kannada and Culture

2205-00-102-4-31

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌÈwUÉ ¥ÉÆçÃvÁìºÀ
Promotion of Kannada & Culture

Total 25
MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
05

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport

2056-00-101-0-01

¸ÉgÉªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ

24836.84

27535.68

22164.59

23729.55

22164.59

23729.55

35.07

45.00

35.07

45.00

130.13

242.00

130.13

242.00

8817.07

9983.00

10267.60

11590.20

100.00

100.00

100.00

0.00

1434.84

1565.00

1565.00

1511.00

41244.21

31050.00

31050.00

49565.00

38561.00

43935.00

44061.00

46010.36

Prisons and Correctional
Services

Total 05
13

24836.84

27535.68

45.00

40.00

DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
Food and Civil Supplies

3456-00-104-0-01

UÁæºÀPÀgÀ eÁUÀÈwUÁV UÁçºÀPÀgÀ PÀè¨ïUÀ¼À
¸ÁÜ¥À£É
Setting up of Consumer Clubs
for Consumer Awareness

Total 13
15

45.00

40.00

ªÀiÁ»w vÀAvÀçeÁÕ£À
Information Technology

3425-60-200-0-20

f¯Áè «eÁÕ£À PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ

242.00

258.00

District Science Centres

Total 15
17

242.00

258.00

²PÀët
Education

2202-80-003-0-04

2202-80-003-0-07

2203-00-001-0-01

¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ - ²PÀëPÀgÀ ²PÀët
Samagra Shikshana Karnataka Teachers Education
gÁdå ±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀé , ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£É
ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀA¸ÉÜ
State Institute for School
Leadership Educational
Planning & Management
vÁAwçPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director of Technical Education

2203-00-104-0-01

¥Á°mÉQßPïUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to Polytechnics

2203-00-105-0-01

¸ÀPÁðj ¥Á°mÉPï¤PïUÀ¼ÀÄ
Government Polytechnics
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2205-00-105-0-01

¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ, ¤zÉÃð±À£À ªÀÄvÀÄÛ
DqÀ½vÀ
Public Libraries- Direction and
Administration

Total 17
22

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

4252.37

5054.00

5054.00

6826.24

94409.49

91687.00

92097.60

115502.80

79.00

115.00

115.00

131.41

124.24

140.00

140.00

149.00

0.00

5000.00

6772.00

5000.00

1618.88

2500.00

2500.00

2500.00

104552.57

106693.20

134565.53

121295.25

8765.53

10175.00

10175.00

11081.67

3682.10

3901.00

3901.00

3866.32

1067.20

1076.00

1076.00

1060.13

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

2210-01-001-0-04

2210-01-104-0-01

2210-01-104-0-02

2210-01-110-1-21

2210-01-110-1-22

2210-01-110-2-15

2210-01-110-2-16

2210-01-110-2-37

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ£À¹PÀ ¸Áé¸ÀÜöå ¥Áæ¢üPÁgÀ
Karnataka State Mental Health
Authority
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
¤UÀªÀÄ
¤AiÀÄ«ÄvÀ(PÉ.J¸ï.JA.J¸ï.¹.J¯ï.)
Karnataka State Medical
Supplies Corporation
Limited(KSMSCL)
PÉÆÃ«qï-19 UÁV
PÉ.J¸ï.JA.J¸ï.¹.J¯ï. ªÀÄÆ®PÀ
r¸ÉÆàÃ¸À§¯ï ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À
RjÃ¢
Procurement of disposable
medical materials for COVID-19
through KSMSCL
CgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ºÁUÀÆ
EvÀgÉ DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÀlÖqÀ ¤ªÀðºÀuÉ
Health and Family Welfare and
other Health Institute building
maintenance
ªÀÄ£ÉÆÃgÉÆÃUÀ aQvÁì®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁA
gÉÆÃ. & PÀëAiÀÄgÉÆÃUÀ D¸ÀàvÉçUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¥ÀçzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè D¸ÀàvÉçUÀ¼ÀÄ & gÀPÀÛ
¤¢sUÀ¼ÀÄ
Psychiatric Clinics, Hospitals for
E.D & TB San, Maj & Dist & Taluk
Hospitals and Blood Banks
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ
£ÀgÀ«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
The National Institute of
Mental Health and Neuro
Sciences, Bangalore
¸ÀAdAiÀiï UÁA¢s mÁæªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ C¹Û
PÉÃAzÀç ¸ÀA¸ÉÜ
Sanjay Gandhi Institute of
Trauma & Orthopaedics
gÁfÃªï UÁA¢s Cw «²µÀÖ D¸ÀàvÉç,
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
Rajiv Gandhi Super Speciality
Hospital, Raichur
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2210-01-110-2-43

2210-01-110-3-09

2210-02-101-1-03

2210-02-101-1-04

2210-05-101-3-01

2210-05-105-1-03

2210-05-105-1-04

2210-05-105-1-06

2210-05-105-1-12

¥Àç.ªÀÄA.¸Áé.¸ÀÄ.AiÉÆÃ - ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n
D¸ÀàvÉç
PMSSY - Super Speciality
Hospital
J¸ï.r.J¸ï. PÀëAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁfÃªï UÁA¢s
JzÉ gÉÆÃUÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ
S.D.S Tuberculosis & Rajiv
Gandhi Institute of Chest
Diseases
DAiÀÄÄµï PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ,
ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæUÀ¼À
¥ÁægÀA¨sÀ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉ, LE¹ ªÀÄvÀÄÛ
vÀgÀ¨ÉÃw
Opening and Maintenance of
AYUSH Offices, Colleges and
Hospitals, Health,IEC and
Training
DAiÀÄÄµï E¯ÁSÉUÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ zÀÄgÀ¹Û ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀuÉ
Maintenance, Repairs and
Extension of Land and
Buildings for AYUSH
DAiÀÄÄµï-OµÀzsÀ vÀAiÀiÁjPÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ
AYUSH - Drugs manufacturing
Institutions and Drug Testing
Laboratories
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ §¼Áîj
Vijayanagar Institute of
Medical Sciences (VIMS) Bellary
PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ ºÀÄ§â½î
Karnataka Institute of Medical
Sciences (KIMS) Hubli
QzÁé¬Ä ¸ÁägÀPÀ PÁå£Àìgï CzsÀöåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Kidwai Memorial Institute of
Oncology, Bangalore.
dAiÀÄzÉÃªÀ ºÀÈzÉÆçÃUÀ aQvÁì ¸ÀA¸ÉÜ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

4289.22

4257.00

4257.00

4789.53

1806.91

1963.00

1963.00

2098.89

864.29

1618.60

1381.30

15318.40

61.06

100.00

100.00

200.00

280.57

393.00

400.29

391.82

14972.82

16046.39

16738.67

19313.47

18461.86

18510.38

18966.53

21381.04

14606.34

15649.55

15649.55

19725.50

15599.84

18198.30

18198.30

21267.85

4052.69

4291.00

4291.00

4649.27

641.46

710.00

710.00

725.11

29691.83

33085.42

34031.02

36755.12

Jayadeva Institute of Cardiology
2210-05-105-1-34

£É¥sÉöÇçÃ AiÀÄÄgÁ®f ¸ÀA¸ÉÜ
Nephro Urology Institute

2210-05-105-1-42

2210-05-105-1-43

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄzsÀÄªÉÄÃºÀ ¸ÀA¸ÉÜ
Karnataka Institute of
Diabetology
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ
Bangalore Medical College &
Research Institute
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2210-05-105-1-44

2210-05-105-1-45

2210-05-105-1-46

2210-05-105-1-49

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ
Mysore Medical College &
Research Institute
¸ÀPÁðj zÀAvÀ PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Government Dental College &
Research Institute, Bangalore
PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ
£ÀgÀ«eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ - zsÁgÀªÁqÀ
Karnataka Institute of Mental
Health & Neuro Science Dharwad
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ºÁ¸À£À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

19716.05

22223.91

22843.79

21976.25

2904.88

3233.12

3233.12

3453.25

1813.02

1936.71

1980.98

1949.99

9750.13

10606.07

10946.21

12034.08

8223.49

8934.76

9759.68

9538.23

9020.86

10012.88

10126.98

10723.30

7124.17

7938.46

8166.39

9021.87

9506.12

10143.92

10276.82

10053.37

7049.36

8079.00

8581.30

8806.88

37843.42

0.00

0.00

0.00

1330.65

1342.00

1342.00

1391.87

965.51

880.00

880.00

979.76

Hassan Medical College
2210-05-105-1-50

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ
Shimoga Medical College

2210-05-105-1-51

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄAqÀå
Mandya Medical College

2210-05-105-1-52

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ©ÃzÀgï
Bidar Medical College

2210-05-105-1-53

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ¨É¼ÀUÁA
Belgaum Medical College

2210-05-105-1-54

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ gÁAiÀÄZÀÆgï
Raichur Medical College

2210-05-105-1-55

UÀzÀUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÁgÀªÁgÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ
ªÀÄrPÉÃj ªÀÄvÀÄÛ PÀ®§ÄVðAiÀÄ°è
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É
(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 2013-14)
Establishment of Medical
Colleges at Gadag Koppala
Karwar Chamarajanagar
Madikeri and Kalaburagi
(Medical Colleges-2013-14)

2210-05-105-1-56

mÁæªÀiÁ PÉÃgï ¸ÉAlgï,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Trauma Care Center, Bangalore

2210-05-105-1-57

PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è ¥Éj¥sÉgÀ¯ï PÁå£Àìgï ¸ÉAlgï
G£ÀßwÃPÀgÀt
Upgradation of Peripheral
Cancer Center at Kalaburagi
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2210-05-105-1-58

2210-05-105-1-59

2210-05-105-1-61

2210-05-105-1-62

2210-05-105-1-63

2210-05-105-1-64

2210-05-105-1-65

2210-05-105-1-66

2210-06-001-0-01

2210-06-104-0-01

E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï UÁå¸ÉÆÖçÃJAlgÁ®f
¸ÉÊ£ïì
Institute of Gastroenterology
Sciences
²æÃ Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á
¸ÀA¸ÉÜ
Sri Atal Bihari Vajpayee
Medical College and Research
Institute
UÀzÀUÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 2013-14)
Medical College at
Gadag(Medical Colleges-201314)
PÉÆ¥Àà¼À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 2013-14)
Medical Colleges at Koppala
(Medical Colleges-2013-14)
PÁgÀªÁgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 2013-14)
Medical Colleges at
Karwar(Medical Colleges-201314)
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄ(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 201314)
Medical Colleges at
Chamarajanagar (Medical
Colleges-2013-14)
ªÀÄrPÉÃj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 2013-14)
Medical Colleges at Madikeri
(Medical Colleges-2013-14)
PÀ®§ÄgÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ
(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 2013-14)
Medical Colleges at Kalaburagi
(Medical Colleges-2013-14)
D.PÀÄ.PÀ.¸ÉÃ. ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ, D.²PÀët, vÀgÀ¨ÉÃw
PÉÃAzÀç, JAf¤AiÀÄjAUï
«¨sÁUÀ,gÉÆÃUÀªÁºÀPÀ D²ævÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À
¤AiÀÄAvÀæt, CAzsÀvÀé ¤ªÁgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
Director of HFW Services,HE &
Training Centre,Engineering
Division,Vector Borne Diseases
Control and Control of
Blindness Programmes
OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀçPÀgÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

310.58

429.00

429.00

860.62

6698.24

6932.87

7829.55

7786.17

0.00

7570.00

8422.59

8935.24

0.00

6740.00

6823.20

7378.13

0.00

6221.00

6255.80

7804.08

0.00

7014.00

7116.30

7902.03

0.00

6613.00

6683.40

7023.95

0.00

10696.00

11221.40

12298.70

48158.47

32641.60

83614.96

35572.92

1932.65

2327.00

2494.80

2468.00

Drugs Controller
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

2210-06-800-0-16

OµÀzsÀ ¥ÀjÃPÀëuÁ ¥ÀçAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Drugs Testing Laboratory,
Bangalore
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå OµÀ¢üUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß
§®¥Àr¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£É
CSS-Central ShareStrengthening of State Drugs
Regulatory System Scheme
"PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå OµÀÀ¢üUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß
§®¥Àr¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Strengthening
of State Drugs Regulatory
System Scheme
¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß
§®¥Àr¸À®Ä ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉÃ ºÀtPÁ¸ÀÄ
DAiÉÆÃUÀzÀ C£ÀÄzÁ£À
XV Finance Commission Grants
for Strengthening Primary
Healthcare Facilities
¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜUÉ C£ÀÄzÁ£À

2210-80-196-1-01

Grants to Indian Red Cross
Society
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

2210-06-104-0-02

2210-06-104-0-15

2210-06-104-0-16

2210-06-800-0-04

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

1682.11

1663.00

1644.37

1719.00

924.24

800.00

800.00

50.00

0.00

0.00

1.00

450.00

0.00

55200.00

55200.00

55153.00

500.00

200.00

200.00

0.00

144317.05

157112.40

158314.65

184576.05

5164.63

5429.25

5437.21

6428.91

0.00

50.00

50.00

1.00

0.00

50.00

50.00

1.00

443.67

515.00

578.91

523.00

1305.73

1457.00

1457.00

1312.99

514.09

536.00

621.11

530.00

Block Grants
2210-80-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2210-80-197-1-02

2210-80-800-0-21

2211-00-001-0-01

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÃªÁ C¢s¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À SÁvÀj
CrAiÀÄ°è ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ
Payments under the Karnataka
Guarantee of Services Act
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÃªÁ C¢s¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À SÁvÀj
CrAiÀÄ°è ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ
Payments under the Karnataka
Guarantee of Services Act
gÁdå PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt «¨sÁUÀ
State Family Welfare Bureau

2211-00-003-0-01

2211-00-102-0-01

¥ÁçzÉÃ²PÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§
PÀ¯Áåt vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Regional Health and Family
Welfare Training Centres
gÁdå ¸ÀPÁðgÀ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ £ÀUÀgÀ PÀÄlÄA§
PÀ¯Áåt PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Urban Family Welfare Centres
run by State Government
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2211-00-102-0-02

2211-00-108-0-01

2211-00-108-0-07

2211-00-196-1-01

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉÃªÁ
¸ÀAWÀUÀ½AzÀ £ÀqÉ¸À®àqÀÄwÛgÀÄªÀ £ÀUÀgÀ
PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Urban Family Welfare Centres
run by Local Bodies & Voluntary
Organisations
¨sÁgÀvÀ d£À¸ÀASÁå AiÉÆÃd£É - d£À¸ÀASÁå
PÉÃAzÀç
India Population Project Population Centre
gÁdå DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt
¸ÀA¸ÉÜ, f®Áè vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀç ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ
d£À¸ÀASÁå AiÉÆÃd£É-d£À¸ÀASÁå PÉÃAzÀæ
State Institute of HFW , DTCs
and Indian Population ProjectPopulation Centre
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

816.63

1248.00

1248.00

1375.00

745.35

793.00

793.00

0.00

1165.05

1138.00

1138.00

2033.73

10892.83

10530.41

10530.41

10925.45

5329.25

5610.94

5610.94

6311.04

13168.06

13326.49

13326.49

14298.70

34395.35

35278.84

35278.84

32988.58

10319.19

20100.00

35100.00

45000.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

3500.00

3500.00

3500.00

5100.00

6000.00

7600.00

10000.00

Block Grants
2211-00-196-6-02

f¯Áè PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt PÀbÉÃj
District Family Welfare Bureau

4210-01-110-1-01

¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼À°è UÁç«ÄÃt
PÀÄlÄA§ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Rural Family Health Centres in
PHCs
¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼À°è UÁç«ÄÃt
PÀÄlÄA§ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Rural Sub-Centres under Family
Welfare
D¸ÀàvÉç ¤ªÀiÁðt/G£ÀßwÃPÀgÀt

4210-01-110-1-11

Hospital
Construction/Upgradation
¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉç-§¼Áîj

2211-00-196-6-05

2211-00-196-6-06

4210-01-110-1-14

4210-01-110-1-17

Super Speciality HospitalBellary
vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ
¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è QzÁé¬Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ gÁdå
ªÀÄlÖzÀ PÁå£Àìgï PÉÃAzÀæzÀ ¸ÁÜ¥À£É
Establishment of Kidwai as
State Level Cancer Centre Tumkur, Mysuru, Shivamogga
and Belagavi
UÀÄ®âUÁð, ¨É¼ÀUÁA ªÀÄvÀÄÛ
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄUÀ¼À°è£À ¸ÀPÁðj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉæAiÀÄ
¸ÁÜ¥À£É
Establishment of Super
Speciality Hospital at Gulbarga,
Belgaum and Mysore
Government Medical Colleges
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4210-01-110-1-19

4210-01-110-1-21

4210-01-110-1-23

4210-01-110-1-24

4210-03-101-1-01

D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt-£À¨ÁqÀð
Construction of Hospital
Buildings-NABARD
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À, aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ
ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀzÀ°è ¸ÀÆ¥Àgï
¸Éà±Á°n C¸ÀàvÉæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É
Establishment of Super
Speciality Hospitals at
Bengaluru ,Hassan,
Chikkamagaluru and North
Bengaluru
d£ÁgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É(£ÀUÀgÀ
¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀç)
Establishment of Janarogya
Kendras(UPHCs)
rªÀiÁí£ïì- zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
G£ÀßwÃPÀgÀt
Upgradation of DIMHANSDharwad Institute
DAiÀÄÄµï PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

5432.61

1291.00

3291.00

0.00

215.00

3500.00

3500.00

6000.00

0.00

1000.00

1000.00

0.00

0.00

1000.00

1000.00

500.00

1398.52

2000.00

2000.00

1000.00

4989.30

9000.00

11987.00

7823.20

3011.25

5100.00

5100.00

2000.00

10500.00

10000.00

10000.00

15000.00

500.00

0.00

0.00

0.00

AYUSH Buildings
4210-03-105-1-02

4210-03-105-1-09

4210-03-105-1-10

4210-03-105-1-11

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄAqÀå,
ºÁ¸À£À, ²ªÀªÉÆUÀÎ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«
ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è £ÀÆvÀ£À
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ(2006-07)
CSS-Central Share-New Medical
Colleges at Mandya, Hassan,
Shivamogga, Raichur, Belguam
and Bidar(2006-07)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä©.JA.¹.Dgï.L. ,JA.JA.¹.Dgï.L.,
«ªÀiïì ªÀÄvÀÄÛ QªÀiïì ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ C¢sPÀ
¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ
CSS-Central Share-Additional
Facilities in Existing Medical
Colleges of BMCRI
Bengaluru,MMCRI Mysuru, VIMS
Bellary and KIMS Hubbali
UÀzÀUÀ ,PÉÆ¥Àà¼À ,PÁgÀªÁgÀ ,ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ
,ªÀÄrPÉÃj ªÀÄvÀÄÛ PÀ®§ÄVðAiÀÄ°è ºÉÆ¸À
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É(2013-14)
New Medical Colleges at
Gadag, Koppala, Karwar,
Chamrajnagar, Madikeri and
Kalburgi(New Medical
Colleges2013-14)
dAiÀÄzÉÃªÀ ºÀÈzÉÆçÃUÀ aQvÁì ¸ÀA¸ÉÜ ,
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ
Jayadeva Institute of
Cardiology, Mysore
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4210-03-105-1-14

4210-03-105-1-15

4210-03-105-1-19

²æÃ Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ
ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæ PÀlÖqÀ
Sri Atal Bihari Vajpayee
Medical College, Research
Institute and Hospital Building
E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï UÁå¸ÉÆÖçÃJAlgÁ®f
«eÁÐ£À
Institute of Gastroenterology
Sciences
£É¥sÉÆæÃ AiÀÄÄgÁ®f ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

2282.54

2400.00

2400.00

1650.00

0.00

450.00

450.00

100.00

463.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

1176.80

20384.70

2000.00

32132.00

5000.00

0.00

0.00

3.00

1000.00

145.00

500.00

500.00

200.00

1.20

250.00

250.00

0.00

116029.00

15850.00

17020.00

15000.00

300.00

0.00

0.00

0.00

Nephro Urology Institutes
4210-03-105-1-22

4210-03-105-1-24

4210-03-105-1-25

4210-03-105-2-03

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄAqÀå,
ºÁ¸À£À, ²ªÀªÉÆUÀÎ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«
ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgï f¯ÉèUÀ¼À°è £ÀÆvÀ£À
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ(2006-07)
CSS-State Share-New Medical
Colleges at Mandya, Hassan,
Shivamogga, Raichur, Belguam
and Bidar(2006-07 New Medical
Colleges)
f¯Áè D¸ÀàvÉæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉåzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¹«¯ï PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ
ºÁUÀÆ ªÉåzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À RjÃ¢
Medical Equipment / Civil
Works for District Hospitals and
Medical Colleges
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä©.JA.¹.Dgï.L, JA.JA.¹.Dgï.L,
«ªÀiïì ªÀÄvÀÄÛ QªÀiïì ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ C¢sPÀ
¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ
CSS-State Share-Additional
Facilities in Existing Medical
Colleges of BMCRI
Bengaluru,MMCRI Mysuru, VIMS
Bellary and KIMS Hubbali
OµÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ-PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ
Buildings - Drug Controller

4210-04-101-0-01

4210-04-107-2-01

4210-04-200-1-02

ªÀÄAUÀ£À PÁ¬Ä¯É ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ
aQvÁì PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£É
Establishment of Monkey Fever
Research and Treatment Centre
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
Karnataka State Medical
Supplies Corporation Limited
DgÉÆÃUÀå ¨sÀªÀ£À
Aroghya Bhavana
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4210-04-200-1-05

4210-80-800-0-01

G¥À PÀZÉÃjUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ºÁUÀÄ EvÀgÉ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ(gÁdå OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt
ªÀåªÀ¸ÉÜ)
Construction of Sub Offices and
Other Civil Works (State Drugs
Regulatory Systems)
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as
per the SCSP-TSPAct 2013

Total 22
23

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

0.00

479.00

479.00

0.00

0.00

131.58

131.58

1855.04

800001.52

792528.05

934785.97

915240.96

13118.64

12217.00

12217.00

15513.00

1530.00

2500.00

2500.00

1000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

11247.81

5500.00

5500.00

6471.00

25896.45

20217.00

20220.00

22984.00

288.77

1339.00

1339.00

1085.24

PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À®å C©sªÀÈ¢Þ
Labour & Skill Development

2230-03-101-0-48

¸ÁºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À L.n.L. UÀ¼ÀÄ
GiA ITI s

2230-03-101-0-49

2230-03-101-0-62

2230-03-101-0-63

4250-00-203-0-07

OzÉÆåÃVPÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀçUÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ
ªÀÈwÛ ¥ÀjtÂw PÉÃAzÀçUÀ¼À£ÁßV
G£ÀßwÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
Upgradation of ITIs into Centres
for Excellence
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-ªÀiÁzÀj
L.n.L
CSS-Central Share-Model ITI
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀiÁzÀj
L.n.L
CSS-State Share-Model ITI
L.n.L. UÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of ITIs

Total 23
27

PÁ£ÀÆ£ÀÄ
Law

2014-00-103-0-03

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-CvÁåZÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ¸ÉÆÌ PÁAiÉÄÝ Cr ¨ÁQ EgÀÄªÀ
¥ÀÌgÀtUÀ¼À «¯ÉÃªÁjUÁV vÀéjvÀ «±ÉÃµÀ
£ÁåAiÀÄ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
CSS-State Share-Fast Track
Special Courts for disposal of
cases pending under Rape and
POCSO Act
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STATEMENT-4

ªÀÄPÀÌ¼À GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

CHILD BUDGET 2022-23

±ÉÃ.100QAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÉÄÃvÀgÀ ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ
Less than 100% Child Centric Non Programmes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2014-00-103-0-06

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-CvÁåZÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ¸ÉÆÌ PÁAiÉÄÝ Cr ¨ÁQ EgÀÄªÀ
¥ÀÌgÀtUÀ¼À «¯ÉÃªÁjUÁV vÀéjvÀ «±ÉÃµÀ
£ÁåAiÀÄ®AiÀÄ
CSS-Central Share-Fast Track
Special Courts for disposal of
cases pending under Rape and
POCSO Act

Total 27
MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates

2021-22
3

2021-22
4

2022-23
5

0.00

0.00

288.77
942926.02
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1.00

1.00

1339.00

1340.00

1086.24

929787.60

1073567.41

1082647.68
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ಅಧ್ಯಾ ಯ – 3
ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳ ವಿವರಣಾತಮ ಕ್ ಟಿಪ್ಪ ಣಿ
ಶೇ. 100 ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯ೯ಕ್ಿ ಮಗಳು
ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 05: ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯ.
1. ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಪೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಬ್ಲಿ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲ್ದ ರ್ಜಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಯಣ
(4055-00-051-0-01)
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು 2016-17ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ಪೂವಯ-

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಪೋಲ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ
ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ಆರ್ಥಯಕ್ ಅನುದಾನವನುು

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 4-18 ವರ್ಯದ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ

ಗಂಡು

ಮಕ್ಕ ಳಿಬ್ಬ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ ರೂ.350.00
ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.350.00 ಲಕ್ಷಗಳೂ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುವುದಲಿ .
2.

“ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ“ಗೆ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕ್ಯ೯ಗಳು (4055-00-207-0-03)

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪೂವ೯ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯೊಂದ 12ನೆರ್ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ
ಪೋಲ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿ ಕ್ ಶಾಲೆರ್ ಮಕ್ಕ ಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ಅನುದಾನವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 4 ರಿೊಂದ
18 ವರ್೯ಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.500 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.2748.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದು ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಸಂಪೂಣ೯ ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 10: ಸರ್ಮಜ ಕ್ಲಾಾ ಣ
1. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (ಎೇಂ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್) (ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಂಘ)
(2225-01-277-0-65)
ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿರ್ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ವಸತಿ ಮತ್ತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ನೆರವುಗಳನುು
ಶಿಕ್ಷಣವನುು

ನಿೋಡಲು

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು

2000ನೇ

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ವಸತಿ

ಒಳಗೊಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ

ಶಿಕ್ಷಣದ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 6ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದ 2ನೇ ಪಿಯುಸಿ (11-18ನೇ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು) ವರೆಗಿನ
ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿರ್ ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಸದರಿ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆರ್ಡಿ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘದ
(KREIS) ಮೂಲಕ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಅಗತಯ

ವೆಚ್ಚ ವನುು

ಭರಿಸುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.31500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ ಪೂತಿಯ ಹಣವನುು 503 ವಸತಿ ಶಾಲೆರ್ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ
ಬ್ಳಸಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22 ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ವರೆಗೆ 503 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ರೂ.51500.00 ಲಕ್ಷ ಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ.38625.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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2. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ ಉಪ್ ಯೀಜನೆ ಕಾಯ್ದದ 2013ರಡಿ
ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (2225-02-001-0-03)
SCSP-TSP ಕಾಯದೆ 2013ರಡಿ ಹೊಂದನ ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗಾಗಿ ನಿಗದಯಾಗಿದು ಹಲವಾರು
ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಮೊತಿ ವನುು

ಈ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆರ್ಡಿ ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸಿ ಆ ಮೊತಿ ದೊಂದ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡದ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ಮತ್ತಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಓದ್ದತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.
ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ 1 ರಿೊಂದ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ದತಿಿ ರುವ 6 ರಿೊಂದ 18ರ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ
ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.4083.00
ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಈ

ಹಣವನುು

14112

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ

ನಿೋಡಲು

ರೂ.8736.43 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.6552.32 ಲಕ್ಷಗಳನುು 43460 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ನಿೋಡಲು ಖಚುಯ
ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
3. ಪ್. ಪಂ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಉನ್ನ ತಿೀಕ್ರಣ (2225-02-277-0-36)
ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ ರ್ಧಯತಮ ಕ್ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ೋನು ತಿರ್ನುು

ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆರ್ಡಿ SSLC ರ್ಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಯರ್ಲ್ಲಿ ಉತಿಿ ೋಣಯರಾದ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ (15-16 ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು) ಆರ್ಥಯಕ್ ಪುರಸಾಕ ರ ನಿೋಡಲು
ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ ಹಾಗೂ ಪರ ತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇರ್ ತರಬೇತಿರ್ನುು

ನಿೋಡಲು ಸಹ ಈ

ಮೊತಿ ವನುು ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2850.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ
ಹಣವನುು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ 23750 ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ಪುರಸಾಕ ರ ನಿೋಡಲು ಖಚುಯ
ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ
ರೂ.1498.60 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು 3359 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

4.

ಮೊರಾರ್ಜಯ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು (ಎೇಂ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್) ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತು ರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನ ಮಮ

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಂಘ) (2225-02-277-0-37)

ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಕ್ಕ ಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಲು ಮತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಮೊಂದ್ದವರೆಸಲು ಉತ್ಿ ೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನುು
ಅನುದಾನವನುು

ತ್ರೆರ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್

ವಸತಿ ನಿಲರ್ದ ಸಿಬ್ಬ ೊಂದ ವೇತನ, ಊಟ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯ ಮತ್ತಿ

ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳನುು

ಇತರೆ

ಭರಿಸಲು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 11 ರಿೊಂದ 18ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್

ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ರೂ.9200.00

ಲಕ್ಷ

ಹಣವನುು

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ,

146

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ

ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.14200.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ
ರೂ.10650 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು 146 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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5. ತರಬೇತಿ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪಿ ೀತ್ಸಾ ಹ-ಹೇಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ
(2225-03-277-2-37)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ದಳಿದ
ವಗಯಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ, ಅರಿವು ಮತ್ತಿ ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಕಾಕ ಗಿ ಹಣವನುು ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.
11ನೇ ಮತ್ತಿ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ದತಿಿ ರುವ 16-18 ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.803.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,
ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.720.25 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ನಿಗದಗಳಿಸಿದ ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ 360 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ
ರೂ.884.51ಲಕ್ಷವನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

6. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಹೇಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗ ಮೆಟಿಿ ಕ್ ಪೂವಯ- ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ವೇತನ್
(2225-03-277-2-52 & 2225-03-277-2-83)
ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ ಮಕ್ಕ ಳು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ, ಶಾಲೆರ್ನುು ತೊರೆರ್ದೆ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಮೊಂದ್ದವರಿಸಲು
ಉತ್ಿ ೋಜ್ನ ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಂದರ ಸಕಾಯರದ ಶೇ 50% ರ ಸಹಭಾಗಿತವ ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 1965 ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಈ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನಗಳು 1 ರಿೊಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ
ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 6 ರಿೊಂದ 16ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.11500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಮೊರಾಜಿಯ ರೂ.11497.57 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

ಹೊಂದ್ದಳಿದ

ವಗಯದ 1122409 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ನಿೋಡಲು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 202122ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣವನುು
ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುವುದಲಿ .

7. ಹೇಂದುಳಿದ ವಗಯದವರಿಗೆ ಹೊಸ

ಮೊರಾರ್ಜಯ ದೇಸಾಯಿ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಿ ರಂಭ ಮತ್ತು

ನಿವಯಹಣೆ (ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಂಘ) (2225-03-277-2-62)

ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ್, ವಸತಿ, ನಿವಯಹಣೆ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಮವಸಿ ರ, ಶೂ,
ಕಾಲುಚಿೋಲಗಳು, ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ವೆಚ್ಚ
ಸಕಾಯರವು ಈ ಲೆಕ್ಕ

ಇತ್ತಯ ದ) ಸೌಲಭಯ ಗಳೊಂದಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ

ಶಿೋರ್ಷಯಕೆರ್ಡಿ ಮೊರಾಜಿಯ ದೇಸಾಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿೋಡುತಿಿ ದೆ. ಈ

ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಪರ ಸುಿ ತ 161 ಮೊರಾಜಿಯ ದೇಸಾಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ 6 ರಿೊಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿರ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
KRIES ಮೂಲಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 11-18 ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ರೂ.8600.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

32990 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 31428 ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಗೊಂಡಿದ್ದು

ರೂ.12974.99 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ರೂ.19300.00 ಲಕ್ಷ

41730 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 38396

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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8. ಸಕಾಯರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ಲ್ಲಕೆ ಸಾಧನ್ಗಳು (2225-04-277-0-02)
ಇದ್ದ

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು ,

ಇದನುು

1999-2000

ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮದಾರ್ದ 6 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಸಕಾಯರಿ ಅನುದಾನಿತ ಅಥವಾ ಅನುದಾನ ರಹತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಪಯಡೆ ಆಗಿದು ಲ್ಲಿ
ಅವರಿಗೆ ಸಕಾಯರವು ಉಚಿತ ಬೋಧರ್ನ ಸಲಕ್ರಣೆ ಹಾಗೂ ಇ-ಬೋಧರ್ನ ಸಲಕ್ರಣೆಗಳನುು

ಪೂರೈಸುತಿ ದೆ.

ಇದಲಿ ದೆ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತಿ ಅನುದಾನ ರಹತ ಉದ್ದಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಕ್ಲ್ಲಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಮೂಲಕ್
ಬೋಧರ್ನ

ಸಲಕ್ರಣೆರ್ನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

11-18ನೇ

ವಯೋರ್ಮನದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ

ಮತ್ತಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.349.87 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು
ವಸತಿನಿಲರ್ಗಳಿಗೆ

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

46 ವಸತಿನಿಲರ್ಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 53
2021-22ರ

ಆರ್ಥಯಕ್

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.500.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.213.82 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು 355 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 379 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

9. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರಿಗಾಗ ನೂತನ್ ಹಾಸ್ಥಟ ಲ್ಗಳ ಪ್ರಿ ರಂಭ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನ್ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ /
ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2225-04-277-0-09)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , 2016-18ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಯರವು 200 ಮೌಲಾನ ಅಜಾದ್
ರ್ಮದರಿ ಶಾಲೆಗಳನುು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಯೊಂದ
10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ, 11-16ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರಿಗೆ ಉತಿ ಮ
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2049.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.1673.34
ಲಕ್ಷ

ಹಣವನುು

41125

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಅೊಂತಯ ಕೆಕ ರೂ.1357.73 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಭೌತಿಕ್

ಗುರಿಗೆ

ಎದ್ದರಾಗಿ

28,471

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ

ರೂ.2340.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ

1400 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 1378 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

10. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2225-04-277-0-10)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 2000-01 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಲಪ

ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಉತಿ ಮ ಶಿಕ್ಷಣ

ನಿೋಡಲು ಮತ್ತಿ ಶಾಲೆರ್ನುು

ಗಣನಿೋರ್ವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮೆಗಳಿಸುವ

ತೊರೆಯುವ ಮಕ್ಕ ಳ ಸಂಖೆಯ ರ್ನುು

ಉದೆು ೋಶದೊಂದ ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನುು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. 11-16ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ 6ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದ
10ನೇ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.12032.43 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ರೂ.11526.99 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು 34479 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 1879 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ
ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.17575.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ

80

ರೂ.9363.88 ಲಕ್ಷಗಳನುು

2903 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 2708 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

11. ವಸತಿ ನಿಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ (ರಾಜಾ ಯೀಜನೆ) (4225-01277-2-03)
ಸರ್ಮಜ್ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಹಾಗೂ KRIES ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನ ವಸತಿ
ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿರ್ನುು ಈ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿರುತಿ ದೆ. 11-16ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ 6 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ
ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.16000.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

27 ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ

ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.30,000.00 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.22500.00 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು 25 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 11 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕೆಕ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

12. ಆಶ್ಿ ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಥಟ ಲ್ಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ (ರಾಜಾ ಯೀಜನೆ) (4225-02-277-2-02)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , ಇದನುು

ಆಶರ ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು ಪೂರೈಸಲು ಹಾಗೂ ಕ್ಟ್ಟ ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ.
6-16ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್-ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ
ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ ಹಣವನುು 08 ಆಶರ ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಭೌತಿಕ್ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 04 ಆಶರ ಮಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

2 ಆಶರ ಮ ಶಾಲೆಗಳ

ನಿರ್ಮಯಣಕೆಕ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

13. ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ (4225-02-277-2-03)
ಇದ್ದ

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು ,

ಈ

ಅನುದಾನವನುು

ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತಿ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 10
ನೇ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 11-16ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.10500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ
ಹಣವನುು 15 ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣದ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 10 ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ಖಚುಯ
ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.15000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ
ರೂ.11250.00 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

10 ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣದ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 03 ನಿವಾಸಿ

ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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14.ಆಶ್ಿ ಮ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಥಟ ಲ್ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು (ಕ.ಪು.ಯೀ) (4225-02277-7-01)
ಇದ್ದ ಕೊಂದರ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , ಇದನುು ಆಶರ ಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡ
ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭಯ

ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ʼವಿಶೇರ್

ಕೊಂದರ ೋರ್ ನೆರವುʼ ಎೊಂಬ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನ ಕೊಂದರ
ಶೇ.100ರಷ್ಟಟ

ನೆರವನುು

ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದು ರು ಸಹ,

ಕೊಂದರ ಸಕಾಯರ ನಿೋಡುತಿಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 16ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ

ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ ಹಣವನುು

02 ಆಶರ ಮ ಮತ್ತಿ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ

ಹಾಸಟ ಲ್ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ಖಚುಯ

ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ

ರೂ.225.00 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

15.ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ - ನ್ವೀದಯ ರ್ಮದರಿ (4225-03-277-2-04)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ KRIES
ಮೂಲಕ್ ನವೋದರ್ ಶಾಲೆರ್ ರ್ಮದರಿರ್ಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ/ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳನುು
ಕ್ಟ್ಟ ಲು ಈ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆರ್ಲ್ಲಿ ನ ಅನುದಾನವನುು ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 11 ರಿೊಂದ 18ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ಮಕ್ಕ ಳು ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.4336 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 7 ವಸತಿ
ನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಯಣದ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 2 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳನುು ನಿಮಿಯಸಲು ಅನುದಾನವನುು
ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ. 3000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 5 ವಸತಿಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಯಣದ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 02 ವಸತಿಶಾಲೆಗಳ
ನಿರ್ಮಯಣಕೆಕ ರೂ.2250.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 11: ಮಹಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ
1. ಕಿವುಡರ ಮತ್ತು ಅೇಂಧರ ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳು (2235-02-101-0-02)
ಶರ ವಣ ಹಾಗೂ ದೃರ್ಷಟ ದ್ೋರ್ವುಳಳ

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ

ಜಿೋವನ ಕೌಶಲಯ ತ್ರ್ನುು

ನಿೋಡುವುದ್ದ ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮಖಯ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು
ಮಹಳಾ ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ

ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ನಡೆಸಲಪ ಡುವ ದೃರ್ಷಟ ದ್ೋರ್ವುಳಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳ

ವಸತಿಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಊಟ್, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ ಗಳಿಗೆ
ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 16 ವರ್೯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ

ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.86.00 ಲಕ್ಷ ಗಳನುು ಇದಕಾಕ ಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.44.57 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಈಗಿರುವ 50 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 33 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.76.00 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಯಾಗಿದ್ದು
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ 50 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 29 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರೂ.31.47 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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2. ಸಮಗಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಸೇವೆಗಾಗ ಕೇಂದಿ ಪುರಸಕ ೃತ ಯೀಜನೆ (2235-02-102-0-04)
1975 ರಿೊಂದ ಸಮಗರ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ

ಸೇವೆ (ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್) ಯೋಜ್ನೆಯು ಭಾರತ ಸಕಾ೯ರದ ಪರ ಮಖ

ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕ ಳ ಬಾಲಾಯ ವಸೆ , ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃಧಿಿ ರ್ ನಿಟ್ರಟ ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ
ವಿಶೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಕೆಕ ಕೊಂದರ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರಗಳು 50:50 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ
ಅನುದಾನವನುು ನಿೋಡುತಿಿ ವೆ. 6 ತಿೊಂಗಳಿನಿೊಂದ 6 ವರ್೯ದ ಮಕ್ಕ ಳು, ಗಭಿ೯ಣಿ ಸಿಿ ರೋರ್ರು (0-1 ವರ್೯ದ ಶಿಶುಗಳು),
ಹಾಲುಣಿಸುವ ತ್ತಯಂದರು (0-1 ವರ್೯ದ ಶಿಶುಗಳು) ಮತ್ತಿ ಹದಹರೆರ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳನುು (10-18ವರ್೯)
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರ ಮಖ ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ, ರೋಗಪ್ರ ೋರಿತ
ಮರಣ ಪರ ರ್ಮಣ, ಅಸವ ಸೆ ತ್, ಅಪೌರ್ಷಟ ಕ್ತ್ರ್ನುು ಕ್ಡಿಮೆರ್ಮಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಶಾಲಾಪೂವ೯
ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಆರು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಯ ಕಜ್ ಅನುು ನಿೋಡುತಿ ದೆ. ಅವುಗಳೊಂದರೆ: (i) ಪೂರಕ್
ಪೋರ್ಣೆ (ii) ಚುಚುಚ ಮದ್ದು (iii) ಆರೋಗಯ ತಪ್ರಸಣೆ (iv) ರ್ಮಹತಿ ಸೇವೆ (v) ಶಾಲಾಪೂವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ (vi)
ಪೌರ್ಷಟ ಕ್ತ್ ಮತ್ತಿ ಆರೋಗಯ ಶಿಕ್ಷಣ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.278.33 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.209.28
ಲಕ್ಷ ಗಳನುು 30 ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಕೊಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ 26 ಐ.ಸಿಡಿ.ಎಸ್ ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-28 ನೇ
ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.216.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.123.38 ಲಕ್ಷಗಳನುು
26 ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
3. ಕೇಂದಿ ಪುರಸಕ ೃತ ಯೀಜನೆ- ಅೇಂಗನ್ವಾಡಿ ಕಾಯಯಕ್ರ್ತಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
(2235-02-102-0-05)
1975ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಹಣವನುು
ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

(ಕೊಂದರ :

ರಾಜ್ಯ

ನಡುವಿನ

ಹಂಚಿಕೆರ್

ಅನುಪ್ರತ

75:25).

ಅೊಂಗನವಾಡಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ರಿಗೆ ತಮಮ ಆರಂಭಿಕ್ ನೇಮಕಾತಿರ್ ನಂತರ ಮೂವತ್ಿ ರಡು ದನಗಳ ಉದ್ಯ ೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ
ತರಬೇತಿರ್ನುು

ಮತ್ತಿ ಪರ ತಿ ಎರಡು ವರ್ಯಗಳಿಗಮೆಮ , ಪುನರ್ಮನನ ತರಬೇತಿರ್ನುು

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ರುವ

ಇಪಪ ತೊಿ ೊಂದ್ದ ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ರ ತರಬೇತಿ ಕೊಂದರ ಗಳ ಮೂಲಕ್ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 3 ರಿೊಂದ 6
ವರ್೯ದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.349.17 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ರೂ.204.59 ಲಕ್ಷ
ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021
ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನುು ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿರುವುದಲಿ .
4. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಉದ್ಾ ೀಗಸೆ ತ್ಸಯಂದ್ರರ ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳು (2235-02-102-0-13 & 2235-02-102-021)
ಉದ್ಯ ೋಗಿ ರ್ಮತ್ರ್ರ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಅಹಯ ಮಹಳರ್ರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ (0-6 ವರ್ಯಗಳು) ದನದ ಆರೈಕೆ
ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು

ಒದಗಿಸಲು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಕೊಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ

ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿ 1 ನೇ ಜ್ನವರಿ 2017 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಶಿಶುಪ್ರಲನ ಕೊಂದರ ಗಳನುು ನಡೆಸಲು ಕೊಂದರ ,
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತಿ ಸಕಾಯರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ವಯ ರ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಅನುಪ್ರತವು 60:30:10 ಆಗಿದೆ. ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ ಅ) ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ ದನದ
ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭಯ ಗಳು. ಆ) 3 ವರ್ಯಕಿಕ ೊಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ವರ್ಸಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ್ ಉತ್ಿ ೋಜ್ನ ಮತ್ತಿ 3 ರಿೊಂದ 6
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ವರ್ಯದ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಶಾಲಾಪೂವಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇ) ಪೂರಕ್ ಪೌರ್ಷಾ ಕ್ ಆಹಾರ (ಸೆ ಳಿೋರ್ವಾಗಿ ದ್ರಕುವ). ಈ)
ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ ಸಂಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಉ) ಆರೋಗಯ ತಪ್ರಸಣೆ ಮತ್ತಿ ಚುಚುಚ ಮದ್ದು . 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.636.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 14675 ಮಕ್ಕ ಳ ಗುರಿರ್ಲ್ಲಿ

5000 ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ರೂ.590.37 ಲಕ್ಷ

ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021 ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚು೯ ಆಗಿರುವುದಲಿ .
5. ಭಾಗಾ ಲ್ಕಿಮ ಮ (2235-02-102-0-25)
ಹೆಣ್ಣು

ಮಗುವಿನ ಸಾೆ ನವನುು

ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದಲ್ಲಿ

ನಂತರ ಸರ್ಮಜ್ದಲ್ಲಿ

ಉತಿ ಮ ಪಡಿಸಲು

ಭಾಗಯ ಲಕಿಷ್ಮ ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಗುರಿಯು ಪರ ತಿಕೂಲ ಲ್ಲೊಂಗ ಅನುಪ್ರತವನುು ಸರಿಪಡಿಸುವುದ್ದ, ಸಾರ್ಮಜಿಕ್ ಪಿಡುಗುಗಳನುು
ನಿಮೂಯಲನೆ ರ್ಮಡುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಬ್ಲಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳ ಜ್ನನವನುು ಉತ್ಿ ೋಜಿಸುವುದ್ದ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿ ಬ್ಲಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 31.03.2006ರ ನಂತರ ಜ್ನಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳು,

ಎರಡು ವರ್ಯದ್ಳಗೆ ಜ್ನನ ಪರ ರ್ಮಣ ಪತರ ಸಲ್ಲಿ ಕೆರ್ ಮೂಲಕ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲು
ಅಹಯರಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಆದು ರಿೊಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಯೋವೃೊಂದವು ನಿಗದತ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ 0-2 ವರ್೯ದ
ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು ಬ್ಲಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬ ರು
ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಣ್ಣು

ಸಂತ್ತನಹರಣ ವಿರ್ಧನಕೆಕ

ಒಳಗಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತಿ ಒಟ್ಟಟ

ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತ್ತಯ ಶಾಶವ ತ
ಮಕ್ಕ ಳ ಸಂಖೆಯ

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ , ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದ ಮೊದಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಎರಡನುು

ರೂ.19300/- ಗಳನುು

ಮಿೋರಬಾರದ್ದ.
ಮತ್ತಿ ಅದೇ

ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದ ಎರಡನೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 18350 ಅನುು ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಲುದಾರ ಖ್ಯತ್ರ್ಲ್ಲಿ
ಜ್ರ್ಮ ರ್ಮಡಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಬಾಲಕಿಗೆ 18 ವರ್ಯ ತ್ತೊಂಬ್ಲದ ನಂತರ, ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದ ಮೊದಲ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ

ರೂ.100097/- ಮತ್ತಿ ಎರಡನೇ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರೂ.100052/- ಗಳು ಅವಧಿ ಮಕಾಿ ರ್ ಮೊತಿ ವಾಗಿ ಸಿಗುತಿ ದೆ.
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.6800.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.4681.68 ಲಕ್ಷಗಳನುು
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ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 156056 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ
ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.10180.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ 339333 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರಿಗೆ
ಪರ ತಿಯಾಗಿ 134751 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.4050.33 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
6. ಹೊಯಾ ಳ ಮತ್ತು ಕೆಳದ್ರ ಚೆನ್ನ ಮಮ ಪ್ಿ ಶ್ಸಿು (2235-02-102-0-27)
2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ 6-18 ವರ್ಯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಇತರರ ಜಿೋವ
ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ

ತೊೋರಿದ ಅನುಕ್ರಣಿೋರ್ ಧೈರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ಪರ ಶಸಿಿ ಗಳನುು

ಹೊರ್ಿ ಳ ಪರ ಶಸಿಿ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿರ್ರನುು

ಕೆಳದ ಚೆನು ಮಮ

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಬಾಲಕ್ರನುು
ಪರ ಶಸಿಿ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ

ಪುರಸಕ ರಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಪರ ಶಸಿಿ ಯು ರೂ. 10,000/- ನಗದ್ದ ಬ್ಹುರ್ಮನ ಮತ್ತಿ ಪರ ಶಸಿಿ ಪತರ ವನುು ಹೊೊಂದದೆ. ಈ
ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಗಿಯುವವರೆಗೆ ಪರ ತಿ ವರ್ಯ ರೂ.2000/- ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನವನುು

ಸಹ

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 250 ಮಕ್ಕ ಳ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ
226 ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ರೂ.21.72 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.2.35 ಲಕ್ಷಗಳನುು 23 ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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7. ಅಪೌಷ್ಟಟ ಕ್ ಮಕ್ಕ ಳ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ವೆಚ್ಚ ಗಳನುನ ಭರಿಸುವ ಬಗೆೆ (ಬಾಲ್ಸಂರ್ಜೀವಿನಿ) (2235-02-102-030)
ಈ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರವು 2008-09 ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ

ವೈದಯ ರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಡತನ ರೇಖೆಗಿೊಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದಲ್ಲಿ

ಅಪೌರ್ಷಟ ಕ್ತ್ಯೊಂದ ನರಳುತಿಿ ರುವ 6 ತಿೊಂಗಳಿೊಂದ 6 ವರ್೯ದವರೆಗಿನ ಹೆಣ್ಣು

ಅತಿೋವ

ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ

ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ತಿ ಪೂರಕ್ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚ ವನುು ಭರಿಸಲು ವೈದಯ ರ ಸಲಹೆರ್ ಮೇರೆಗೆ ರೂ.
2000.00 ಗಳನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 10000

ಫಲಾನುಭವಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 7442 ಫಲಾನುಭವಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ರೂ.148.84 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ .
8. ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಪಿಡಿತ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆರವು (2235-02-102-0-33)
ಎಚ್ಐವಿ

/

ಏಡ್ಸಿ

ಸೋೊಂಕಿತ

ಮತ್ತಿ

ಪಿೋಡಿತ

ಕ್ಳದ್ದಕೊೊಂಡಿರುವ 0-18 ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ
ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ಏಡ್ಸಿ ನಿೊಂದಾಗಿ

ಪೋರ್ಕ್ರನುು

ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತಿ

ಉತ್ಿ ೋಜ್ನ

ನಿೋಡುವುದ್ದ ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ರ್ಮಚ್ಯ 2010 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾದ ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ , ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಪಿೋಡಿತ ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಪುನಃ ಸರ್ಮಜ್ದ ಮಖಯ ವಾಹನಿಗೆ ತಂದ್ದ, ಅವರಿಗೆ

ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗಯ , ಪೋರ್ಣೆ ಮತ್ತಿ ಆರೈಕೆರ್ನುು ಪಡೆದ್ದಕೊಳಳ ಲು ನಗದ್ದ ಪರ ೋತ್ತಿ ಹವನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ.
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 17548 ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಣವನುು
ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಖಚುಯ

ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 1500.00 ಲಕ್ಷ

ರೂಗಳನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದ್ಳಗೆ 14618 ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
9. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಸಮಗಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೀಜನೆ (2235-02-102-0-36 & 2235-02-102-0-48)
ಪರ ಸುಿ ತ ಚಾಲ್ಲಿ ರ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಮಕ್ಕ ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳಾದ ಬಾಲ ರ್ನಯ ರ್ ಕಾಯ್ದು

ಅನುಷ್ಠಾ ನ, ನಗರ

ಮತ್ತಿ ಅರೆನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ತ್ರೆದ ತಂಗುದಾಣಗಳು, ‘ದತ್ತಿ ʼ ಮತ್ತಿ
ಮಕ್ಕ ಳ ಸಹಾರ್ವಾಣಿ ಸೇವೆಗಳನುು

ವಿಲ್ಲೋನಗಳಿಸಿ ಸಮಗರ ಮಕ್ಕ ಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜ್ನೆ ಎೊಂಬ್ ಹೊಸ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 2009-10ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಕಾಯರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದತ್ತ. 0-18 ವರ್ಸಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳ ದ್ದರುಪಯೋಗ,
ನಿಲಯಕ್ಷಯ , ಶೋರ್ಣೆ, ತಯ ಜಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಪರ ತ್ಯ ೋಕಿಸುವಿಕೆಗಳಂತಹ ಪರ ಕ್ರಣಗಳನುು

ತಡೆಗಟ್ರಟ

ಸಂಕ್ರ್ಟ

ಪರಿಸಿೆ ತಿರ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಮಕ್ಕ ಳ ಪ್ರಲನೆರ್ಲ್ಲಿ ನ ಸುರ್ಧರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮತ್ತಿ ದ್ದಬ್ಯಲತ್ರ್ನುು
ರ್ಮಡಲು ನೆರವು ನಿೋಡುವುದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಮಖಯ

ಕ್ಡಿಮೆ

ಉದೆು ೋಶಗಳಾಗಿವೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.9179.97 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 252 ಕೊಂದರ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಂಪೂಣ೯ ಹಣವನುು
ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.8677.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021ರವರೆಗೆ 252 ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ ರೂ.5291.82 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
10. ಅೇಂಗನ್ವಾಡಿಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2235-02-102-0-40)
ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್ನ ಈ ಕೊಂದರ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ/ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ, (ಕೊಂದರ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಅನುಪ್ರತ:
60:40)

2016

ರಿೊಂದ

ರಾಜ್ಯ ದಾದಯ ೊಂತ

ಅೊಂಗನವಾಡಿ

85

ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ

ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ

ಹಣವನುು

ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.1979.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 982 ಅೊಂಗನವಾಡಿ
ಕ್ಟ್ಟ ಡ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ರೂ. 1952.64 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ 939 ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳ ನಿವ೯ಹಣೆಗೆ ರೂ.375.58
ಲಕ್ಷ ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
11.ಕ.ಪು.ಯೀ: ಪೀಷಣ ಅಭಿಯಾನ್ (ರಾಷ್ಟಟ ಿ ೀಯ ಪೌಷ್ಟಟ ಕಾೇಂಶ್ ಅಭಿಯಾನ್) (2235-02-102-0-43 &
2235-02-102-0-47)
ಕೊಂದರ ಸಕಾ೯ರದ ಮಹಳಾ ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ ಮಂತ್ತರ ಲರ್ವು 2018ರಲ್ಲಿ ಪರ ರ್ಧನ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸಮಗರ
ಪೋರ್ಣೆ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಈ ಕೊಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಕೊಂದರ ಮತ್ತಿ
ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂಚಿಕೆಯು 60:40 ರ ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ದೆ. 0-6 ವರ್ಯದ ಮಕ್ಕ ಳ ಕುೊಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕ್ಡಿಮೆ
ಪೌರ್ಷಟ ಕಾೊಂಶ, ಕ್ಡಿಮೆ ತೂಕ್ವಿರುವವರನುು
ಹೆಣ್ಣು

ಗುರುತಿಸಿ ಪೂರಕ್ ಆಹಾರ ನಿೋಡುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ರ್ಪೂವಯ

ಮಕ್ಕ ಳ (10-18 ವರ್ಯಗಳು) ರಕ್ಿ ಹೋನತ್ರ್ನುು

ಜ್ನನಗಳನುು

ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ

ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ

(ಎಲ್ಬ್ಲಡಬ್ಲ್ಿ ಯ )

ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗೆ

ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು

ಹಣವನುು

ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಈ

6 ತಿೊಂಗಳಿನಿೊಂದ 6 ವರ್೯ದ ಮಕ್ಕ ಳು, ಗಭಿ೯ಣಿ ಮಹಳರ್ರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ

ತ್ತಯಂದರು ಮತ್ತಿ ಕಿಶೋರಾವಸೆ ರ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಹೆಣ್ಣು
ರಕ್ಿ ಹೋನತ್

ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಕುೊಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆರ್

ಪರ ತಿ

15

ಮಕ್ಕ ಳಲ್ಲಿ ಕುೊಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಪೌರ್ಷಾ ಕ್ತ್ ಮತ್ತಿ

ದನಗಳಿಗಮೆಮ

ಹಮಿಮ ಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಜಾಗೃತಿ

ಮೂಡಿಸುವ

ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳನುು

ಮೊಂಚೂಣಿ ಕಾರ್೯ಕ್ತ೯ರುಗಳಾದ ಅೊಂಗನವಾಡಿ

ಕಾರ್೯ಕ್ತ್ಯರ್ರು ಮತ್ತಿ ಮಹಳಾ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕ್ರಿಗೆ ಆಪ್ ಗಳನುು ಹೊೊಂದರುವ ಸಾಮ ಟ್೯ ಪೋನ್ ಗಳನುು
ಒದಗಿಸಿ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತ್ತಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಿತರಣೆರ್ನುು

ಖ್ಯತರಿ

ಪಡಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.12500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.5821.28 ಲಕ್ಷ
ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 8500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021ರ ಅೊಂತಯ ದ್ಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುವುದಲಿ .
12. ನ್ಗರ ಅೇಂಗನ್ವಾಡಿಗಳ ಮೇಲ್ದ ರ್ಜೀಯಕ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿವಯಹಣೆ (2235-02-102-0-44)
ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಬಾಲಾಯ ವಸೆ ರ್ಲ್ಲಿ ನ ಯೋಗಕೆಷ್ಮ ೋಮ ಮತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು ಘೋರ್ಷಸಲಾಗಿದ್ದು , ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳನುು
ಸುರ್ಧರಿಸುವುದ್ದ ಇದರ ಮಖಯ

ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ಅೊಂಗನವಾಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಸಲಪ ಟ್ಟ

3 ರಿೊಂದ 6

ವರ್೯ದವರೆಗಿನ ಎಲಾಿ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.129.68 ಲಕ್ಷಗಳನುು ನಗರ ಪರ ದೇಶದ 450
ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳನುು ಮೇಲು ರ್ಜ೯ಗೇರಿಸಲು ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.720.00
ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

2021

ವರೆಗೆ

ರೂ.22.69

ಲಕ್ಷವನುು

ನಗರ

ಪರ ದೇಶದ

450

ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳನುು ಮೇಲು ರ್ಜ೯ಗೇರಿಸಲು ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.
13. ಸಕಾಯರಿ ಕ್ಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳು (2235-02-102-0-45)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2020-21 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾ೯ರಿ ಕ್ಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್೯

ನಿವ೯ಹಸುತಿಿ ರುವ ತ್ತಯಂದರ 6 ತಿೊಂಗಳಿನಿೊಂದ 6 ವರ್೯ದವರೆಗಿನ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು

86

ಮಕ್ಕ ಳ ಪ್ರಲನೆ,

ರ್ಮಡುವುದ್ದ ಈ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮದ ಪರ ಮಖ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅ) ಮಕ್ಕ ಳ ಹಗಲು
ಪ್ರಲನೆ ಸೌಲಭಯ ಗಳು, ವಿಶಾರ ೊಂತಿಸಲು ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಆ) 3 ವರ್೯ಕಿಕ ೊಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ವರ್ಸಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ
ಪ್ರ ೋರಣೆ ನಿೋಡುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ 3-6 ವರ್೯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಶಾಲಾಪೂವ೯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವುದ್ದ, ಇ) ಪೂರಕ್
ಪೋರ್ಕಾೊಂಶ (ಸೆ ಳಿೋರ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದ್ದ), ಈ) ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ ರ್ಮಪನ ಮತ್ತಿ ಉ) ಆರೋಗಯ ತಪ್ರಸಣೆ
ಮತ್ತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ್ ಕ್ರ ಮಗಳನುು

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 60 ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳಿಗೆ

ರೂ.300.00ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುವುದಲಿ .
14. ಬಾಲ್ ಭವನ್, ಶೌಯಯ ಪ್ಿ ಶ್ಸಿು , ಮಕ್ಕ ಳ ಹಾಗೂ ಮಹಳೆಯರ ದ್ರರ್ನಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಸೇವಾ
ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಶು ರ್ಮಗಯದಶ್ಯನ್ ಕೇಂದಿ (2235-02-102-0-99)
1979ರಲ್ಲಿ

ಮಕ್ಕ ಳ ಅೊಂತರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವರ್ಯದ ಅೊಂಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಕಾಯರವು ಸಾೆ ಪಿಸಿದ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್

ಪರ ಶಸಿಿ ಗಳ ರ್ಮದರಿರ್ಲ್ಲಿ , ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಯರವು ಮಕ್ಕ ಳ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಕೆಷ್ಮ ೋತರ ದಲ್ಲಿ ಐದ್ದ ವರ್ಯಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ

ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಉತಿ ಮ ಕೆಲಸ ರ್ಮಡಿದ ಸಂಸೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ ವಯ ಕಿಿ ಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪರ ಶಸಿಿ ಗಳನುು ನಿೋಡುತಿಿ ದೆ. ರ್ನಲುಕ
ಪರ ಶಸಿಿ ಗಳನುು

ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ರ್ನಲುಕ ಪರ ಶಸಿಿ ಗಳನುು

ಮಕ್ಕ ಳ ಕ್ಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ವಯ ಕಿಿ ಗಳಿಗೆ

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 18 ವರ್೯ ವಯೋಮಿತಿರ್ ಎಲಾಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವ
ಪಡೆರ್ಲು ಅಹ೯ರಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.689.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.680.26 ಲಕ್ಷ
ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.464.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021
ವರೆಗೆ ರೂ.81.00 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
15. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಪ್ರಿ ಯಪೂವಯ ಬಾಲ್ಕಿಯರ ಯೀಜನೆ (2235-02-103-0-46 & 2235-02-103-0-69)
ಈ ಕೊಂದರ

ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕಿಶೋರಾವಸೆ ರ್ಲ್ಲಿ ರುವ

ಬಾಲಕಿರ್ರ

ಪೌರ್ಷಟ ಕ್ತ್ ಮತ್ತಿ

ಸವ ಯಂ

ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ

ಲ್ಲೊಂಗ ತ್ತರತಮಯ ವನುು
ಪೂರಕ್ವಾದ

ತಡೆಗಟ್ರಟ

ವಾತ್ತವರಣವನುು

ಕ್ಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಕಿಶೋರಿ ಶಕಿಿ ಯೋಜ್ನೆ (ಕೆಎಸ್ವೈ) ಮತ್ತಿ ಹದಹರೆರ್ದ ಬಾಲಕಿರ್ರ ಪೋರ್ಣೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ (ಎನ್ಪಿಎಜಿ) ಎೊಂಬ್ ಹೊಂದನ ಎರಡು ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು
18ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ವಿಲ್ಲೋನಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ್ 2017-

ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೌರ್ಷಟ ಕಾೊಂಶದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂದರ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ೯ರದ

ಅನುದಾನವು 50:50 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 60:40 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯು 11-14 ವರ್ಯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಕಿಶೋರಿರ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಶಾಲೆಯೊಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಬಾಲಕಿರ್ರಿಗೆ (1114 ವರ್೯ದ) ಕೊಂದರ ೋಕೃತವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.112.83 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.15.55
ಲಕ್ಷವನುು
ಆರ್ಥಯಕ್

ಗುರುತಿಸಲಾದ 7664 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 6470 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ
ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.319.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

2021

ವರೆಗೆ

ಯಾವುದೇ

ವೆಚ್ಚ ಗಳಾಗಿರುವುದಲಿ .
16. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಪ್ಿ ಧ್ಯನ್ ಮಂತಿಿ ರ್ಮತೃ ವಂದರ್ನ ಯೀಜನೆ (2235-02-103-0-61 & 2235-02-1030-68)
2017-18 ರಿೊಂದ, ಗಭಿಯಣಿ ಮತ್ತಿ 0-6 ತಿೊಂಗಳ ಬಾಣಂತಿರ್ರ ಆರೋಗಯ ಸುರ್ಧರಣೆ ಮತ್ತಿ ಪೋರ್ಣೆಗೆ ಪೂರಕ್
ವಾತ್ತವರಣವನುು ಸೃರ್ಷಟ ಸುವ ಉದೆು ೋಶದೊಂದ ಪರ ರ್ಧನ ಮಂತಿರ ರ್ಮತೃ ವಂದರ್ನ ಯೋಜ್ನೆʼ (ಪಿಎೊಂಎೊಂವಿವೈ)
ರ್ನುು

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಈ ಕೊಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ (60:40) ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಕೊಂದರ , ರಾಜ್ಯ
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ಹಾಗೂ

ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ ಉದು ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಖ್ಯಯಂ ನೌಕ್ರರು ಮತ್ತಿ ಇದೇ ರಿೋತಿರ್ ಇನಿು ತರೆ ಸಕಾಯರಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ
ಪಲಾನುಭವಿಗಳನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲಾಿ ಗಭಿಯಣಿರ್ರು ಮತ್ತಿ ಬಾಣಂತಿರ್ರು ಯೋಜ್ನೆರ್

ಪರ ಯೋಜ್ನಗಳನುು

ಪಡೆದ್ದಕೊಳಳ ಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. 0-6 ತಿೊಂಗಳವರೆಗೆ ಕವಲ ತ್ತಯ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದ್ದ,

ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಒೊಂದ್ದ ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವ
ಅಭಾಯ ಸವನುು

ಬೆಳಸಿಕೊಳುಳ ವ ಬ್ಗೆೆ ಮಹಳರ್ರನುು

ಬಾಣಂತಿರ್ರಿಗೆ ಆರೋಗಯ ಮಟ್ಟ ವನುು

ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಗಭಿಯಣಿರ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಿ

ಸುರ್ಧರಿಸುವ ನಿಟ್ರಟ ನಲ್ಲಿ ಉತಿ ಮ ವಾತ್ತವರಣವನುು

ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು

ನಗದ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಧನ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಮೊದಲನೇ ಕಂತ್ತ ರೂ. 1000/- ಗಳನುು ಗಭಿಯಣಿಯಾಗಿ
6 ತಿೊಂಗಳಲ್ಲಿ , ಎರಡನೇ ಕಂತ್ತ ರೂ.2000/- ಗಳನುು

ಗಭಿಯಣಿಯಾಗಿ 6 ತಿೊಂಗಳ ನಂತರ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ,

ಮೂರನೆರ್ ಕಂತ್ತ ರೂ. 2000/- ಗಳನುು ಮಗು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಚುಚುಚ ಮದ್ದು ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಟ 3
ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 5000/- ಗಳ ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ಯ ರ್ನುು ನೇರ ನಗದ್ದ ವಗಾಯವಣೆ ಮೂಲಕ್ ಫಲಾನುಭವಿರ್ ಖ್ಯತ್ಗೆ
ಜ್ರ್ಮ ರ್ಮಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಗಾರ ರ್ಮೊಂತರ ಆರೋಗಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ಜ್ನನಿ ಸುರಕಾಷ್ಮ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ ಅಹಯರಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.12215.73 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , (ಕೊಂದರ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಒಳಗೊಂಡು) ರೂ.11983.23 ಲಕ್ಷವನುು , ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದು 112860
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 456184 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
ರೂ.5155.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದರಲ್ಲಿ

ರೂ.2472.62 ಲಕ್ಷವನುು

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ 48425

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 322818 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಜ್ನವರಿ 2021 ವರೆಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
17. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (ಅೇಂಗವಿಕ್ಲ್ರು) (2235-02-196-1-03)
ದೈಹಕ್

ವಿಕ್ಲಚೇತನರ

ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಯತ್ತ.

ಕ್ಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ
ಇದರ

ಈ

ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ
ಕ್ರ್ನ೯ಟ್ಕ್

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ರಾಜಾಯ ದಯ ೊಂತ

ಇರುವ

1982

ರಲ್ಲಿ

ಶರ ವಣದ್ೋರ್,

ದೃರ್ಷಟ ದ್ೋರ್, ಬುದು ರ್ಮೊಂದಯ ತ್ ಹಾಗೂ ದೈಹಕ್ ವಿಕ್ಲ ಚೇತನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿಶೇರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುತಿಿ ರುವ 34
ವಿಶೇರ್

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ

ಅನುದಾನವನುು

ಜಿಲಾಿ

ಪಂಚಾಯತಿಗಳ

ಮೂಲಕ್

ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

ವಿಶೇರ್

ಅವಶಯ ಕ್ತ್ಗಳಿರುವ 6-15 ವರ್೯ದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳು ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಈ ಬಾಿ ಕ್
ಅನುದಾನವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನುು

ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು , ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅೊಂಗವಿಕ್ಲರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಕಾ೯ರೇತರ

ಸಂಸೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ ವೃದು ರ ಯೋಗಕೆಷ್ಮ ೋಮ ನೋಡಿಕೊಳುಳ ವ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತ ಸಂಸೆ ಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಕ್
ವಿಕ್ಲ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್೯ನಿವ೯ಹಸುತಿಿ ರುವ ಸಕಾ೯ರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳು 6-15 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ
ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸಾೆ ಪಿತವಾಗಿವೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.1881.50 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂಣ೯
ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ರೂ.2073.30 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್-2021 ರವರೆಗೆ

ರೂ.1754.23 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚು೯ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ , ದೈಹಕ್
ವಿಕ್ಲ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್೯ನಿವ೯ಹಸುತಿಿ ರುವ ಸಕಾ೯ರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.
1617.50 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂಣ೯ ಹಣವನುು 1126 ಸಂಸೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.1769.30 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಲಕ್ಷವನುು 171 ಸಂಸೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದ್ಳಗೆ ರೂ.724.00

18. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಐಸಿಡಿಎಸ್ (30 ರ್ಜಲೆಿ ಗಳ ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಕೀಶ್) (2235-02-196-6-02 & 2235-02-1966-01)
1975ರ ಅಕೊಟ ೋಬ್ರ್ 2 ರಂದ್ದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಕೊಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ ಸಮಗರ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ
(ಐಸಿಡಿಎಸ್) ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ , ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳಿಗಾಗಿ (ಸಂಬ್ಳವನುು

ಸೇವೆಗಳು

ಸೇರಿ) ಜಿಲೆಿ ಗಳಿಗೆ

ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು (ಕೊಂದರ –ರಾಜ್ಯ ದ ನಡುವೆ ಧನ ಸಹಾರ್ವು 75:25 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ) ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯು ಮಕ್ಕ ಳ ಬಾಲಾಯ ವಸೆ ರ್ ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ವಿಶೇರ್ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದಾಗಿದೆ.
6 ತಿೊಂಗಳಿೊಂದ 6 ವರ್೯ದ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳಲ್ಲಿ

ಅಪೌರ್ಷಾ ಕ್ತ್, ಕುೊಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕ್ಲ್ಲಕಾ

ಸಾಮಥಯ ೯ದ ಕೊರತ್, ಧಿೋಘ೯ರೋಗಗರ ಸೆ ತ್ ಮತ್ತಿ ಮರಣ ಪರ ರ್ಮಣವನುು
ಶಾಲಾಪೂವ೯ ಶಿಕ್ಷಣವನುು

ಕ್ಡಿಮೆಗಳಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಇದರ ಮಖಯ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲಿ ದೆ 11 ರಿೊಂದ 14 ವರ್೯ದ

ಕಿಶೋರಾವಸೆ ಬಾಲಕಿರ್ರಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿ ಪೂರಕ್ ಬೆೊಂಬ್ಲ ನಿೋಡುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.1325.38 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 251 ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಕೊಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ 166 ಕೊಂದರ ಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.1308.33 ಲಕ್ಷ
ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1171.28 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021
ವರೆಗೆ 251 ಕೊಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ 157 ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ ರೂ.871.31 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
19. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2235-02-197-1-01)
ಈ ಗುರಿ ಆರ್ಧರಿತ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದಡಿರ್ಲ್ಲಿ , 3-6 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ
ಅೊಂಗನವಾಡಿ

ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂಲಭೂತ

ಸೇವೆಗಳಾದ

ಕುಡಿಯುವ

ನಿೋರು

ಮತ್ತಿ

ಶೌಚಾಲರ್

ವಯ ವಸೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.2520.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
5000 ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ, ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ರೂ.20.00
ಲಕ್ಷಗಳನುು ಉದ್ಯ ೋಗಸೆ ಮಹಳರ್ರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 202122ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2520.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.1890.11 ಲಕ್ಷ
ಗಳನುು 2500 ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 3780 ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
20. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಸಮಗಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಸೇವೆ (204 ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೀಜನೆಗಳು) (2235-02-197-6-4 &
2235-02-197-6-3)
1975ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಈ ಕೊಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಯು ರಾಜ್ಯ ದ 203 ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಬೇಕಾಗುವ ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ್ ವೆಚ್ಚ , ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ರು/ ಸಹಾರ್ಕ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ, ಔರ್ದ ಕಿಟ್
ಖರಿೋದ,

ಅೊಂಗನವಾಡಿ

ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ

ಉಚಿತ

ಶಾಲಾಪೂವ೯ಕಿಟ್ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಅೊಂಗನವಾಡಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ರು/ಸಹಾರ್ಕ್ರಿಗೆ ಸಮವಸಿ ರವನುು ಪೂರೈಸಲು ರಾಜ್ಯ ಕೆಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ.
ಈ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂದರ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ೯ರಗಳ ಪ್ರಲು 50:50 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ದೆ. ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ
ನೊಂದಾಯತ ಎಲಾಿ

3-6 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷವನುು
ಆರ್ಥಯಕ್

132480 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ
ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.159441.27

ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್

ರೂ.160281.77 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.159663.37

126773 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ
ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ರೂ.119579.45

ಲಕ್ಷವನುು

132482

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 125843 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಜ್ನವರಿ 2021 ವರೆಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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21. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಐಸಿಡಿಎಸ್- ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ (2236-02-197-6-01 & 2236-02-197-6-02)
ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

1975ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕೊಂದರ ಮತ್ತಿ

ರಾಜ್ಯ ದ ಸಹಾರ್ಧನ ಅನುಪ್ರತವು 50:50 ಆಗಿರುತಿ ದೆ. ಈ ಪೂರಕ್ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಉದೆು ೋಶವು 1) 0-6
ವರ್ಯದ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ 500 ಕಾಯ ಲೋರಿಗಳನುು

ಮತ್ತಿ

12-15 ಗಾರ ೊಂ ಪರ ೋಟ್ರೋನ್ 2) ಗಭಿಯಣಿ/ಬಾಣಂತಿ

(0-1 ವರ್೯ದ ಮಕ್ಕ ಳಿರುವ)/ಪ್ರರ ರ್ಪೂವಯ 11-14 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕಿರ್ರಿಗೆ 600 ಕಾಯ ಲೋರಿ
ಮತ್ತಿ 18-20 ಗಾರ ೊಂ ಪರ ೋಟ್ರೋನ್ ಮತ್ತಿ 3) ತಿೋವರ ಅಪೌರ್ಷಟ ಕ್ತ್ಯುಳಳ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ 800 ಕಾಯ ಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತಿ 2025 ಗಾರ ೊಂ ಪರ ೋಟ್ರೋನ್ ಪೂರಕ್ಗಳನುು ರ್ಮಗ೯ಸೂಚಿರ್ಲ್ಲಿ ರುವಂತ್ ಅವರ ಸಾರ್ಮನಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆರ್ ಜೊತ್
ನಿೋಡುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ 300 ದನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ್ ಆಹಾರ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.197174.53 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.194697.49 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

4736772 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ

4821572 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರಿಗೆ ಬ್ದಲಾಗಿ ಖಚು೯ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.197319.20 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ರೂ.147525.92

ಲಕ್ಷವನುು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

2021ರ

ಅೊಂತಯ ದ್ಳಗೆ

5175193

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
22. ಅೇಂಗನ್ವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ-ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ (4235-02-102-0-01)
2003 ರಲ್ಲಿ ಘೋರ್ಷಸಲಾದ ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ, ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿ
ಬಾಯ ೊಂಕ್

(ನಬಾಡ್ಸಯ)

ನಿೋಡಿದ

ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ

ಮೂಲಸೌಕ್ರ್ಯ
ನಿರ್ಮಯಣಕೆಕ

ಅಭಿವೃದಿ

ನೆರವಿನೊಂದಗೆ

ಅೊಂಗನವಾಡಿ

ಹಣವನುು

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು

ನಿಧಿರ್

(ಆರ್ಐಡಿಎಫ್)

ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು

ಈ
3-6

ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲಾಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. 2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಒಟ್ಟಟ

ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮ೯ಣಕೆಕ

442 ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ

306 ಅೊಂಗನವಾಡಿ

ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.4479.00 ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 271 ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಗುರಿರ್ಲ್ಲಿ 193 ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ ರೂ.3215.03
ಲಕ್ಷವನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
23. ಅೇಂಗನ್ವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳು (4235-02-102-0-02)
2008 ರಿೊಂದ ಈ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ, ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ್ ಅಸಮತೊೋಲನ ಕುರಿತ ಉನು ತ ಅಧಿಕಾರದ

ವರದರ್ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ 114 ಹೊಂದ್ದಳಿದ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಶೇರ್ ಅಭಿವೃದಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿ ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕೆಕ ಆದಯ ತ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ
ನೊಂದಾಯಸಲಪ ಟ್ರಟ ರುವ 3-6 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲಾಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. 2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.10775.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ರೂ.10765.00

ಲಕ್ಷವನುು

910

ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ

ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021
ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನುು ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿರುವುದಲಿ .
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24. ಅೇಂಗನ್ವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ – (ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್.-ಎನ್.ಆರ್.ಈ.ರ್ಜ.ಎ.) (4235-02-102-0-06)
2016 ರಿೊಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು ಮಹಾತಮ ಗಾೊಂಧಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಉದ್ಯ ೋಗ ಖ್ಯತರಿ ಕಾಯ್ದು (ಎೊಂಎನ್
ಆರ್ಇಜಿಎ) ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅೊಂಗವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣವನುು ಕೈಗಳುಳ ತಿಿ ದೆ. ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ
ನೊಂದಾಯಸಲಪ ಟ್ಟ

3-6 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲಾಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. 2020-21ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 100 ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ
ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

2021-22ನೇ

ಆರ್ಥಯಕ್

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.500.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

100

ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 64 ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮ೯ಣಕಾಕ ಗಿ ರೂ.320.00 ಲಕ್ಷ
ಹಣವನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
25. ನೂತನ್ ಬಾಲ್ ಮಂದ್ರರ (4235-02-102-0-07)
ಮಕ್ಕ ಳ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಸಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರು ಪಡಿಸಿದ 6-18 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ

ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಪೋರ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಧಿೋಘಾ೯ವದ ಪುನವ೯ಸತಿ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಅರ್ನಥ ಮತ್ತಿ ತಯ ಜಿಸಲಪ ಟ್ಟ
ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಬಾಲಮಂದರ ನಿಮಿ೯ಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕ ಳ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಸಮಿತಿರ್
ಮೊಂದೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಸಮಿತಿರ್ ಆದೇಶದನವ ರ್ ಬಾಲ ಮಂದರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ರ್ಮಡಿಕೊೊಂಡು

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳಾದ ಊಟ್, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗಯ , ಪ್ರಲನೆ ಜೊತ್ಗೆ ಆಪಿ ಸರ್ಮಲೋಚ್ನೆ ಮತ್ತಿ
ಮನೋರಂಜ್ನೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ರಿೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ
ತರಬೇತಿರ್ನುು

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ

ಹೊರಗಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲು ರ್ಮಡಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಸಂಪೂಣ೯ ಹಣವನುು

ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಬಾಲಮಂದರ ನಿರ್ಮ೯ಣಕಾಕ ಗಿ

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ

ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುವುದಲಿ .
26. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಅೇಂಗನ್ವಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಉನ್ನ ತಿೀಕ್ರಣ (4235-02-102-1-03 & 4235-02-102-1-04)
ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಳಯುವುದರಿೊಂದ
ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲಾದ
ನೈಮ೯ಲಯ ಕೆಕ

ಮಕ್ಕ ಳು
ಹೆಚಿಚ ನ

ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳು

ದನದ

ಆದಯ ತ್ರ್ನುು

ಸಮರ್ವನುು

ನಿೋಡುವುದ್ದ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಸೌಕ್ರ್೯ಗಳಾದ ಮಕ್ಕ ಳ ಶೌಚಾಲರ್ ಮತ್ತಿ
ಸೇವೆಗಳನುು

ಹೆಚಿಚ ನ

ಈ

ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ಯೋಜ್ನೆರ್

ಕಾರ್೯ನಿವ೯ಹಸಲು

ಪರ ಮಖ

ಮೂಲಭೂತ

ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ವಯ ವಸೆ ಗಳ ಅಗತಯ ವಿರುತಿ ದೆ. ಈ

ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ರಟ ನಲ್ಲಿ , ಪರ ಸುಿ ತ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದಡಿರ್ಲ್ಲಿ

2017 ರಲ್ಲಿ

ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ ತರಲಾಯತ್ತ. ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕೊಂದರ ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಎಲಾಿ 3-6 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ
ಮಕ್ಕ ಳು ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ .
2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುವುದಲಿ .

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 17: ಶಿಕ್ಷಣ
1. ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2202-01-053-0-01)
ರಾಜ್ಯ ದ ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಯ ಕ್ತ್ಗಳಾದ ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ದ್ದರಸಿಿ , ಶಾಲಾ
ಕ್ಟ್ಟ ಡ ಹಾಗೂ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಣು -ಬ್ಣು , ಆಟ್ದ ಮೈದಾನಗಳನುು ಸಮತಟ್ಟಟ ಗಿಸುವುದ್ದ, ಇವುಗಳ
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ವೆಚ್ಚ ವನುು ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ, ಭರಿಸಲು ಹಣವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 6ರಿೊಂದ 14 ವರ್ಯಗಳ
ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್-ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್
ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.1603.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.1602.97 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ವರೆಗೆ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ಅದರಲ್ಲಿ

3000 ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ದ್ದರಸಿಿ ಗಾಗಿ

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ
ರೂ.1603.00

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ರೂ.537.00

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು

ನಿಗದಗಳಿಸಿದ 612 ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಪೈಕಿ 205 ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳನುು ದ್ದರಸಿಿ ಗಳಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
2. ಶಾಲಾ ಸೌಲ್ಭಾ ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2202-01-053-0-02)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿ ಮತ್ತಿ ನಿವಯಹಣಾ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎೊಂ.ಸಿ)
ಮೂಲಕ್ ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲಾಿ ಸಕಾಯರಿ ಕಿರಿರ್ ಮತ್ತಿ ಹರಿರ್ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ರರ ಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಶೌಚಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಸದರಿ ಮೊತಿ ವನುು

ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾಯರದೊಂದ ಪರ ತಿ ವರ್ಯ ಸಕಾಯರಿ ಕಿರಿರ್ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರೂ.3000/ಗಳು, ಸಕಾಯರಿ ಹರಿರ್ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.4000ಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ
16 ವಯೋರ್ಮನದ 1 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ ಎಲಾಿ ಬಾಲಕ್-ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ
ರೂ.2999.65 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟಟ 48012 ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕೈಗೊಂಡು
ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುವುದಲಿ .
3. ಆರ್.ಟಿ.ಇ (RTE) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಸಗ ಶಾಲೆಗಳ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪ್ರವತಿ (2202-01-102-0-05)
4 ರಿೊಂದ 14 ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಯೊಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ) ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರಿಗೆ ಉಚಿತ
ಮತ್ತಿ ಕ್ಡ್ಡಾ ರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ರಟ ನಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆರ್ ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ಖ್ಯಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್
ಶಿಕ್ಷಣವನುು

ಪೂಣಯಗಳಿಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2012-13ರಲ್ಲಿ

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಯತ್ತ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮಖಯ ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ ಸಾರ್ಮಜಿಕ್ವಾಗಿ, ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ
ಹೊಂದ್ದಳಿದ ಮತ್ತಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸರ್ಮನ ಅವಕಾಶವನುು
ಸಾವಯತಿರ ೋಕ್ರಣದ ಗುರಿರ್ನುು

ಕ್ಲ್ಲಪ ಸಿ, ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದ

ಸಾಧಿಸುವುದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನವನುು

ಖ್ಯಸಗಿ

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುಕ ಕಾಯ್ದು ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ /ಪರಿಶಿರ್ಟ
ಪಂಗಡಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತಿ ಟ್ರ.ಎಸ್.ಪಿ ನಿಧಿಯೊಂದ) ಶುಲಕ ಮರುಪ್ರವತಿ ರ್ಮಡಲು
ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಶುಲಕ ಮರುಪ್ರವತಿರ್ ಸೌಲಭಯ ವನುು ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಪೂವಯದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕ ನುು ಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಆದಯ ತ್ರ್ ಮೇರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.55000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.64975.08 ಲಕ್ಷಗಳನುು 5.13 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಶುಲಕ ಮರುಪ್ರವತಿ ವೆಚ್ಚ
ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.70000.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ.46283.54 ಲಕ್ಷಗಳನುು ನಿಗದಯಾದ 4.7 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 3.11 ಲಕ್ಷ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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4. ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ – ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪಿ ೀತ್ಸಾ ಹಕ್ಗಳು (2202-01-109-0-03)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು
ಇದಕೆಕ

ಮೊದಲು 1986 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ನಂತರ 2006-07 ರಲ್ಲಿ

ಕೆಲವು ನೂತನ ಉಪಕ್ರ ಮಗಳನುು

ಸೇಪಯಡೆ ರ್ಮಡಲಾಯತ್ತ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮಖಯ

ಉದೆು ೋಶಗಳೊಂದರೆ ಮಕ್ಕ ಳ ದಾಖಲಾತಿರ್ನುು

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ದ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ರ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು

ಒದಗಿಸಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ನ ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸವನುು
ತರಗತಿಗೆ

ದಾಖಲಾದ

ಸಕಾಯರಿ

ಮತ್ತಿ

ವೃದಿ ಸುವುದ್ದ. ಪರ ಸುಿ ತ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 8ನೇ

ಅನುದಾನಿತ

ಶಾಲಾ

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ

ಉಚಿತ

ಬೈಸಿಕ್ಲುಿ ಗಳನುು

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ 1 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಬಾಲಕ್ ಬಾಲಕಿರ್ರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸಿ ರ, ಪಠಯ ಪುಸಿ ಕ್,
ಶೂ, ಸಾಕ್ಿ ಗಳು, ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆ ಪುಸಿ ಕ್ಗಳನುು

ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2020-21ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.26706.70 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.26698.12 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲಾ
ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸಿ ರಗಳನುು

ಸರಬ್ರಾಜು ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು , ಉಚಿತ ಪಠಯ ಪುಸಿ ಕ್ ಮತ್ತಿ ಅಭಾಯ ಸ

ಪುಸಿ ಕ್ಗಳನುು 56.13 ಲಕ್ಷ ಸಕಾಯರಿ ಮತ್ತಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22
ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.34900.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.1700.00
ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
5. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಸಮಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ್-ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ (2202-01-113-0-01 & 2202-01-113-0-02)
2020-21ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಾಲ್ಲನಿೊಂದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಕ್ರ ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸವಯಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಘ (2202-01115-0-01) ಹಾಗೂ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರ್ಮಧಯ ಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (2202-02-109-0-21) ಈ ಎರಡೂ
ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು

ವಿಲ್ಲೋನಗಳಿಸಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುದಾನವನುು

ಸಮಗರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ

(2202-01-113-0-01) ಎೊಂಬ್ ಒೊಂದೇ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಯತ್ತ. ಇದರ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ ಅನುಪ್ರತ
ಕೊಂದರ 60%, ರಾಜ್ಯ 40% ಆಗಿರುತಿ ದೆ. ಸಮಗರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜ್ನೆಯು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲರ್ಕೆಕ ಹೆಚಿಚ ನ ಆದಯ ತ್
ನಿೋಡಿದ್ದು , ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯ ಕೆಷ್ಮ ೋತರ ವನುು
ವಿಸಿ ರಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲಾಿ

ಪೂವಯ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯೊಂದ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ

ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಲಕ್ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಸಮಗರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ (2202-01-113-0-01)
ಸವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಇವೆರಡೂ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳನುು
ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ಯೋಜ್ರ್ನ ಅನುಮೊೋದರ್ನ ಮಂಡಳಿ (PAB) ಯೊಂದ ಅನುಮೊೋದನೆಗೊಂಡ
ಮಧಯ ವತಯನೆಗಳನುು

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೊತಿ ರೂ.22472.5 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ

ರೂ.18175.85 ಲಕ್ಷಗಳನುು

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22 ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೊತಿ ರೂ.24675.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ವರೆಗೆ ರೂ.6426.66 ಲಕ್ಷಗಳನುು
59.83 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
6. ಪ್ರಿ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾವಯತಿಿ ೀಕ್ರಣ-ಅಕ್ಷರ ದ್ಯಸೀಹ (2202-01-196-6-01) & ಕ.ಪು.ಯೀ:
ಮಧ್ಯಾ ಹನ ಉಪ್ಹಾರ ಯೀಜನೆ (ಎೇಂ.ಡಿ.ಎೇಂ) (2202-01-196-6-02 & 2202-01-196-6-03)
ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು

2001-02 ರಿೊಂದ ಕೊಂದರ , ರಾಜ್ಯ

ಮತ್ತಿ ಸೆ ಳಿೋರ್ ಸಂಸೆ ಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಕೊಂದರ 60 ರಾಜ್ಯ 40 ರ ಅನುಪ್ರತ ಇರುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ 1
ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಲಕ್-ಬಾಲಕಿರ್ರಿಗೆ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸದ

93

ದನಗಳಲ್ಲಿ

ಮರ್ಧಯ ಹು ದ

ಬ್ಲಸಿಯೂಟ್ವನುು

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.

ಜೊತ್ರ್ಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಯರದ

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳಿೊಂದ 5 ದನಗಳು ಬ್ಲಸಿ ಹಾಲನೂು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಅಲಿ ದೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ಬ್ರಪಿೋಡಿತ

ಪರ ದೇಶಗಳ

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ

ಬೇಸಿಗೆ

ರಜಾ

ದನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಕೊೋವಿಡ್ಸ-19ರ ಸಂಕ್ರ್ಟ ದ ಪರಿಸಿೆ ತಿರ್ಲ್ಲಿ

ಬ್ಲಸಿಯೂಟ್

ಮತ್ತಿ

ಹಾಲನುು

ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ವಿಧಿ-ವಿರ್ಧನಗಳನುು

ರ್ಮಪಯಡಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೊಂದರ ಸಕಾಯರದ ರ್ಮಗಯದಶಯನದಲ್ಲಿ 56.13 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ
ಆಹಾರ ರ್ಧನಯ ಗಳು, ಬೇಳ, ಎಣೆು , ಉಪುಪ

(ಅಡುಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕೆಕ ಸಮರ್ನಗಿ) ಗಳನುು

ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಭತ್ಯ ರ್

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮರ್ಧಯ ಹು ದ ಬ್ಲಸಿಯೂಟ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ತ ಕಾಯ್ದು 2013ರ

ಅನವ ರ್

ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.

2020-21ರ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಕಿಷ್ಮ ೋರಭಾಗಯ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗಿರುವುದಲಿ .
2020-21ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.131225.93 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.131203.40 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ತ ಭತ್ಯ ರ್
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹಯ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಬ್ಲಸಿಯೂಟ್ಕೆಕ ಬ್ದಲಾಗಿ ಆಹಾರ ರ್ಧನಯ ಗಳು, ಬೇಳ, ಎಣೆು , ಉಪುಪ

(ಅಡುಗೆ

ವೆಚ್ಚ ಕೆಕ ಸಮರ್ನಗಿ) ಇವುಗಳನುು ಒದಗಿಸಿ ಮರ್ಧಯ ಹು ದ ಬ್ಲಸಿಯೂಟ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 2021ರ ಅಕೊಟ ೋಬ್ರ್
ತಿೊಂಗಳವರೆಗೆ

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.

ನವೆೊಂಬ್ರ್

2021

ರಿೊಂದ

ಮರ್ಧಯ ಹು ದ

ಬ್ಲಸಿಯೂಟ್,

ಬ್ಲಸಿಹಾಲನುು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ರೂ.204697.06 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.137398.04 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿದ್ದು

59.83 ಲಕ್ಷ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
7. ಸವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ್ (2202-01-197-6-01)
ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾವಯತಿರ ೋಕ್ರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಂದರ , ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತಿ ಸೆ ಳಿೋರ್
ಸಂಸೆ ಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 2000-2001 ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಯತ್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಂದರ ದ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ
60%- ರಾಜ್ಯ ದ 40%ರ ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ ಇರುತಿ ದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಗುರಿಗಳೊಂದರೆ, ಅಹಯ
ವರ್ಸಿಿ ನ ಎಲಾಿ

ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ರ್ಮಡಿಸುವುದ್ದ, ಹರಿರ್ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲಾ

ಹಂತದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದ್ದ, ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತಿ
ವಗಾಯರ್ಧರಿತ ಅೊಂತರವನುು

ಲ್ಲೊಂಗಾರ್ಧರಿತ ಮತ್ತಿ

ಸಾರ್ಮಜಿಕ್

ಹೊೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದ್ದ, ಮಕ್ಕ ಳ ಕ್ಲ್ಲಕೆರ್ ಸಾಧನೆರ್ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ

ಗಮರ್ನಹಯ ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ನುು
ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಮತ್ತಿ

ಕ್ಲ್ಲಕೆರ್ಲ್ಲಿ

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನ ಅನುದಾನವನುು

ಸಿಬ್ಬ ೊಂದ ವಗಯದವರ ವೇತನಕಾಕ ಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ. 4 ರಿೊಂದ 16 ವರ್ಯಗಳ

ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ರು ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು ಪಡೆಯುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.151882.96 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.15786.72 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಖಚುಯ

2021 ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ತಿೊಂಗಳ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ರೂ.163078.76 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.122307.78 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಮತ್ತಿ ಸಿಬ್ಬ ೊಂದ ವಗಯದವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
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ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು , 24944 ಮಂದ

8. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ

ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಕಾಯ್ದದ

-2013ರಡಿ

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (2202-02-001-0-09)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ
ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ

ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯು ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ
ಉಪಯೋಜ್ನೆ (ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಯೋಜ್ನೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ಿ ತ್) ಕಾಯ್ದು

2013ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಯತ್ತ. ಒಟ್ಟಟ
ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸಿದ

ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ-ಟ್ರ.ಎಸ್.ಪಿ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದ

ಮೊತಿ ವನುು

ನಂತರದ

ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೊತಿ ವನುು
ಸಕಾಯರಿ

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್,

ಫ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳು

ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಸದರಿ

ಹಾಗೂ

ಪದವಿ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನ

ಪೂವಯ

ಕಾಲೇಜುಗಳ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದರೆ

1

ದ್ದರಸಿಿ ಗಾಗಿ

ರಿೊಂಧ

12

ನೇ

ತರಗತಿವರೆಗಿನ, 6 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್- ಬಾಲಕಿರ್ರಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರ ಆರ್ಥಯಕ್
ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಪರ ತಿಶತ 100 ರರ್ಟ ನುು 499 ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ದ್ದರಸಿಿ ಗಾಗಿ
ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22 ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.242.67 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 2021ರ
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ರ್ಮಹೆರ್ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ನಿಗದಗಳಿಸಿದ 90 ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಪೈಕಿ 10
ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ದ್ದರಸಿಿ ಗಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
9. ಸ್ಥಕಂಡರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2202-02-053-0-01)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪೌರ ಢ ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ದ್ದರಸಿಿ (ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ
ನಿವಯಹಣೆ, ದ್ದರಸಿಿ , ಸುಣು -ಬ್ಣು , ದೃಕ್-ಶರ ವಣ (Audio-Visual) ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತಿ ಪರ ರ್ಜಕ್ಟ ರ್ ಸೌಲಭಯ ,
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪಿೋಠೋಪಕ್ರಣಗಳ ಖರಿೋದ) ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಫ್ರರ ಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕಾಯ ಮೆರಾ, ಟ್ರವಿ
ಅಳವಡಿಕೆ, ಅಗತಯ ವೆನಿಸಿದ ಹಳರ್ದಾದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನವಿೋಕ್ರಣ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 8 ರಿೊಂದ 10ನೇ
ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ

13

ರಿೊಂದ

16

ವಯೋರ್ಮನದ

ಬಾಲಕ್-ಬಾಲಕಿರ್ರು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.3400.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ, ಪರ ತಿಶತ ನೂರರಷ್ಟಟ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ 436 ಶಾಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ದ್ದರಸಿಿ ಹಾಗೂ ನಿವಯಹಣೆರ್ನುು
ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್-2021
ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಗಳಾಗಿರುವುದಲಿ .
10. ಸಕಾಯರಿ ಪ್ದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪ್ರವತಿ – ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ (220202-107-3-02)
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಸುವ ನಿಟ್ರಟ ನಲ್ಲಿ ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಥಮ
ಮತ್ತಿ ದವ ತಿೋರ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಪರ ವಗಯ-1ನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಬೋಧರ್ನ ಶುಲಕ ವನುು ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ಮರುಪ್ರವತಿ ರ್ಮಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.944.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ
ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.913.08 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರ ಶುಲಕ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ರೂ.950.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿರ್ ಖಚುಯ ಆಗಿರುವುದಲಿ .
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ಮರುಪ್ರವತಿ

11.ಪ್ದವಿ ಪೂವಯ ಪ್ರಿೀಕೆಮ (2202-02-108-0-01)
ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ (ಅ) ಪದವಿ ಪೂವಯ ಪರಿೋಕೆಷ್ಮ ಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸುವುದ್ದ. (ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರಿೋಕಾಷ್ಮ
ವಯ ವಸೆ ಮತ್ತಿ ಪರ ಗತಿ-12 ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮೌಲಯ ರ್ಮಪನ ಕೊಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ಅೊಂಶಗಳನುು
ಭತಿಯ ರ್ಮಡುವುದ್ದ) (ಆ) ವಿಶೇರ್ ಅಭಿವೃದಿ

ಯೋಜ್ನೆ ವಲರ್ದಲ್ಲಿ ರುವ ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನವ ರ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ವಿಶಾವ ಸ ಕಿರಣ

ಜಾತಿ ಮತ್ತಿ ಪಂಗಡದ ದವ ತಿೋರ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ

ಪರ ತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಆೊಂಗಿ ಭಾಷ್ಠ ತರಬೇತಿ, ಆೊಂಗಿ ವಾಯ ಕ್ರಣದ ತರಗತಿಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸುವುದ್ದ
ಮತ್ತಿ ಲಾಯ ಪ್ಟ್ಟಪ್ ಗಳನುು

ಪೂರೈಸುವುದ್ದ. 16 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ರೂ.6666.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.5913.14 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ 7.42 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪದವಿ
ಪೂವಯ ಪರಿೋಕೆಷ್ಮ ಗಳನುು
ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು
ಮತ್ತಿ

ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು

578 ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ

ಒದಗಿಸಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನುು

ನಿರ್ಮಯಣ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಲಾಯ ಪ್ಟ್ಟಪ್ ಗಳನುು

ರೂ.7505.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಜಾತಿ

ನಿೋಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.895.41 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳನುು

2021 ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
12. ಕಿತ್ತು ರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನ ಮಮ ಬಾಲ್ಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (2202-02-110-3-03)
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಸದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆರ್ನುು

1969-70 ರಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪಿಸಿತ್ತ. 11 ರಿೊಂದ 16

ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ 6 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿರ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಮಕ್ಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಒದಗಿಸುವುದಲಿ ದೆ
ಸವಾಯೊಂಗಿೋಣ

ಬೆಳವಣಿಗೆ,

ನಿೋಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಜೊತ್ಗೆ

ಶಿಸುಿ

ಮತ್ತಿ

ರ್ನರ್ಕ್ತವ ದ

ಈ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ ನ

ಗುಣಗಳನುು

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಬೆಳಸುವಲ್ಲಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ

ವಿಶೇರ್

ಒತ್ತಿ

ವೇತನ, ಆಹಾರ

ಮತ್ತಿ

ಉಡುಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಭತ್ಯ ರ್ನುು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆಸಿಿ ನಿರ್ಮಯಣ ಮತ್ತಿ ಸಾರ್ಮನಯ ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಸಹಾರ್ಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸೆ ಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.703.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ ತಿಶತ ನೂರರಷ್ಟಟ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿದ್ದು 354 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಇದರ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22 ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.503.00
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.187.50 ಲಕ್ಷಗಳನುು 354 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
13. ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬ್ಲಜಾಪುರ (2202-02-110-3-10)
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು 1963ರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆರ್ನುು ಸಾೆ ಪಿಸಿತ್ತ. ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆರ್ ಪರ ರ್ಧನ ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಾೊಂಗ ರ್ಮಡುವ ಬಾಲಕ್ರನುು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪರ ವೇಶ ಪಡೆರ್ಲು ಅಹಯರರ್ನು ಗಿ
ಸಜುು ಗಳಿಸುವುದ್ದ. ಅೊಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ದೈಹಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ರ್ಮನಸಿಕ್ ಸಧೃಡತ್ಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಿ ಸಧೃಡ ದೇಹಅದರಲ್ಲಿ ಸಧೃಡ ಮನಸುಿ ಹಾಗೂ ಉತಿ ಮ ಚಾರಿತರ ಯ ವನುು

ಹೊೊಂದ್ದವಂತ್ ರ್ಮಡಿ, ಈ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳನುು

ರಾರ್ಟ ರದ ಉತಿ ಮ ರ್ನಗರಿೋಕ್ರರ್ನು ಗಿ ರೂಪಿಸುವುದ್ದ, ಇದರೊಂದಗೆ ಈ ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ, ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಕ್ಗಳು, ಆಹಾರ, ಸಮವಸಿ ರಗಳ ಭತ್ಯ ರ್ನುು
ನಿರ್ಮಯಣ ಮತ್ತಿ ಸಾರ್ಮನಯ

ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಆಸಿಿ

ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.
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2020-21 ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.773.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿದ್ದು
459 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.773.00 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷವನುು

419 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
14. ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೂಡಿಗೆ (2202-02-110-3-11)
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಿ ರ್ ಕೂಡಿಗೆ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಕೊಟ ೋಬ್ರ್ 2007 ರಂದ್ದ ಸದರಿ ಸೈನಿಕ್
ಶಾಲೆರ್ನುು ಸಾೆ ಪಿಸಿತ್ತ. 6 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ ಬಾಲಕ್ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿ ರೆ.
ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬ್ಲಜಾಪುರದಂತ್ಯೇ ಎಲಾಿ ಗುರಿ ಮತ್ತಿ ಉದೆು ೋಶಗಳನುು ಹೊೊಂದದ್ದು ಅದೇ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ
ನಿವಯಹಸುತಿಿ ರುತಿ ದೆ.

ಆಹಾರ,

ಸಮವಸಿ ರ, ಹಾಸಟ ಲ್

ನಿರ್ಮಯಣ,

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ

ವೇತನ

ಇತ್ತಯ ದಗಳಲ್ಲಿ

ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ರೂ. 813.00 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದನುು

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯರ್ಮಡಿದ್ದು

412 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾ

ಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 823.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.337.50
ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿದ್ದು 337 ಮಂದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ.
15. ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ವೇತನ್ಗಳು (2202-80-107-0-01)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನದ ಮೂಲ ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ 7ನೇ ಮತ್ತಿ 12ನೇ ತರಗತಿಗಳನುು
ಪೂಣಯಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಕ್ರನುು

ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತಿ ಭಾರತಿೋರ್ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ

ಪರ ವೇಶ ಪಡೆರ್ಲು ಇೊಂತಹ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನಗಳ ಮೂಲಕ್ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಹಕಾರವನುು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. 202021ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.7.95 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವು ಒದಗಿಸಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.5.40 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯರ್ಮಡಿ 52

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ 52 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಪೈಕಿ 45

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವು ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ.
16. ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸ್ಥ ಉಪ್ಕ್ಿ ಮಗಳು (2202-80-800-0-47)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ , ಸರ್ಮನತ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತ್ರ್ನುು
ಮತ್ತಿ

ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳಳ ಲು

ಒದಗಿಸಿರುವ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್

ಉಪಕ್ರ ಮಗಳ

ವಯ ವಸಿೆ ತ

ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ ದೆ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರಿೋಕೆಷ್ಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಯ ಧಿಕ್ ಅೊಂಕ್ಗಳನುು

ಸುರ್ಧರಿಸಲು

ಪರಾಮರ್ಶಯರ್ನುು
ಗಳಿಸಿದ ಪರ ತಿಭಾವಂತ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಲಾಯ ಪ್ಟ್ಟಪ್ ವಿತರಣೆ, ವಿಜಾಾ ನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತಿ ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ಗಳ ಸಾೆ ಪನೆ, ಕೆ.ಎಸ್.
ಕೂಯ .ಎ.ಎ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು 1 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ 6 ರಿೊಂದ 16 ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್
ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ 375.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನುು

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು

2 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ 2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತಿ ದ ಹಣ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .
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17. ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧ್ಯರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ (2202-80-800-0-48)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮಖಯ

ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ ಪಠಯ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಸವಯತೊೋಮಖ ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ನುು

ಮತ್ತಿ

ಸಹಪಠಯ

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣವನುು

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳೊಂದಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೃತಿಿ ಪರ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡುವುದ್ದ
ಮತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನದಲ್ಲಿ ಉತಿ ಮ ಸಾಧನೆ ತೊೋರಿದ ಪರ ತಿ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕಿನ ಎಸ್. ಡಿ.ಎೊಂ. ಸಿ ಗಳಿಗೆ
ಪರ ಶಸಿಿ ರ್ನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 4 ರಿೊಂದ 16 ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ
ಮೊತಿ ವನುು

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು

5000 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.

ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ
ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.268.24 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿದ್ದು , 3766 ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 3040

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
18. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ಪ್ಿ ೀರಣಾ ಉಪ್ಕ್ಿ ಮ (2202-80-800-0-49)
ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಪರ ದೇಶದ

ಸಕಾಯರಿ

ಶಾಲೆ

ಮತ್ತಿ

ಅನುದಾನಿತ

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ವಾಯ ಸಂಗ

ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ನ ಸುಪಿ ಪರ ತಿಭೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರುಗಳನುು ತ್ತಲ್ಲಕು, ಜಿಲಾಿ , ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್
ಮಟ್ಟ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪರ ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ, ಕಿರ ೋಡ್ಡಕೂಟ್, ಕ್ಲೋತಿ ವ, ವಿಜಾಾ ನ ವಸುಿ ಪರ ದಶಯನ, ಯುವ ಸಂಸತ್ ಮೇಳ
ಮೊಂತ್ತದ ಪಠ್ಯ ೋತರ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲು ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಸಿ ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಮತ್ತಿ ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಭಾಷ್ಠ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಯುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚ ವರಿ ತರಗತಿಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 1 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ 6
ರಿೊಂದ 16 ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್- ಬಾಲಕಿರ್ರೆಲಿ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಪೂಣಯ ಖಚಾಯಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ
ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 163.50
ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆದಾಗೂಯ ಕೊೋವಿಡ್ಸ–19 ನಂತಹ ಸಂಕ್ರ್ಟ ದ ಸಂದಭಯವಾದ್ದದರಿೊಂದ
ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚ್ಟ್ಟಚ್ಟ್ರಕೆಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವುದಲಿ . ಆದರೆ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಅನುದಾನವನುು

ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಟ್ದ ಮೈದಾನಗಳನುು

ಉತಿ ಮ ಪಡಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅಗತಯ ಕಿರ ೋಡ್ಡ

ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು ಉತಿ ಮ ಪಡಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಖರಿೋದಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
19. ಕಿರಿಯ ತ್ಸೇಂತಿಿ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳು (2203-00-103-0-01)
ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿು ಕ್ ಮತ್ತಿ ಜೂನಿರ್ರ್ ತ್ತೊಂತಿರ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 16 ರಿೊಂದ 18
ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು
ಕಾರ್ಯಗಳನುು

ಸದರಿ

ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಪರಿೋಕಾಷ್ಮ

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ

ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ನ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪರ ತಿಯಾಗಿ

ರೂ.

ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು

393.63

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಿದ್ದು

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.470.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ
1080

ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
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ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ

ಮಂದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು

ಇದರ

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.496.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.328.05 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು

1080

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ.
20. ಪ್ರಿ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕ್ಯಯ (4202-01-201-1-04)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನುು ಅಸಿಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ
ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳನುು

ಹೊರತ್ತ ಪಡಿಸಿ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ ಮತ್ತಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು

ಒದಗಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕುಕ ಕಾಯ್ದು 2009 ಪರಿಚೆಛ ೋದ 29ರ ಪರ ಕಾರ ಅವಶಯ ಕ್ತ್ ಇರುವ
ಮಕ್ಕ ಳ ವಯ ಕಿಿ ತವ

ಅಭಿವೃದಿ

ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಸು ೋಹ, ವಾತ್ತವರಣವನುು

ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ

ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳಾದ ಉತಿ ಮ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲರ್ಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ವಯ ವಸೆ , ಆಟ್ದ ಮೈದಾನ,
ಶಾಲಾ ಆವರಣಕೆಕ ಸುತ್ತಿ ಗೋಡೆಗಳನುು
ಹೆಚುಚ

ನಿಮಿಯಸುವ ಮೂಲಕ್ ಮಕ್ಕ ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತಿ ಉಳಿಯುವಿಕೆ

ರ್ಮಡುವುದಾಗಿದೆ. 1 ರಿೊಂದ 8ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುವ 6 ರಿೊಂದ 14 ವರ್ಯ

ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್
ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.30000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ. 44666.12 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ
1582 ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು

ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ

ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.29000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ
ರೂ.22119.65 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
21. ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಪ್ಬ್ಲಿ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕ್ಯಯಗಳು (4202-01-201-1-06)
ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನುು

ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿರ್ನುು

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳನುು

ಉತ್ಿ ೋಜಿಸುವ ಉಪಕ್ರ ಮಗಳನುು

ಒಳಗೊಂಡಂತಹ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾೆ ಪಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಪಬ್ಲಿ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಉದೆು ೋಶಗಳೊಂದರೆ

ಒೊಂದೇ ಸಂಸೆ ರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಪೂವಯದ ಹಂತದೊಂದ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸಮನವ ರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುು
ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. ಸದರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಗತಯ ವಿರುವ ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ದ ಸೌಲಭಯ , ಬೋಧಕ್ ಮತ್ತಿ ಬೋಧನೇತರ
ಸಿಬ್ಬ ೊಂದಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರೆ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತ್, ಎಲಾಿ

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು

ಹೊೊಂದ ಈ ಮೂಲಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ
ಪರ ತ್ಯ ೋಕ್ವಾದ ಸಾೊಂಸಿೆ ಕ್ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ತಿ ರ್ಮಗಯಸೂಚಿಗಳನುು ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 4 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯ
ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಯೊಂದ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಸದರಿ

ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.10000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಅದನುು

ತಲಾ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಂತ್ 50 ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿ ಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.10000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕೆಕ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.7500.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
22. ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸಿು (4202-01-201-1-07)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯು 2021ರಲ್ಲಿ
ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲರ್ಗಳನುು
ಸಂಪಕ್ಯವನುು

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು

ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಶಾಲಾ

ಉನು ತಿೋಕ್ರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೂಲಕ್ ನಿೋರಿನ

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಇದರ ಉದೆು ೋಶಕಾಕ ಗಿಯೇ ಮೊಂದನ ಎರಡು ವರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.100.00
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ಕೊೋಟ್ರ ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆರ್ದ
ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.2744.05 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
23. ಪೌಿ ಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಲ್ಭಾ (4202-01-202-105)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಗತ್ರ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು
ಪರ ಸುಿ ತ ಅಸಿಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಪೌರ ಢಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತಿ

ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನುು

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಹೊಂದ್ದಳಿದ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇರ್ ಅಭಿವೃದಿ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ ರ್ಮಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ಅವಕಾಶ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದ 12ನೇ
ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ 13 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು

ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಸದರಿ

ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2020-21 ಕಾಕ ಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.15205.00
ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.11578.17 ಲಕ್ಷಗಳನುು 446 ಉನು ತಿೋಕ್ರಿಸಿದ ಸಕಾಯರಿ ಪೌರ ಢಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಪದವಿ
ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.15000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.4719.32 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ
ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
24. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಸಮಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ- ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕ್ಯಯ (4202-01-202-1-07 & 4202-01-202-1-08)
ಸದರಿ

ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2009-10ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನುು ಸಕಾಯರಿ ಹರಿರ್ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಮತ್ತಿ ರ್ಮದರಿ ಪೌರ ಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಜೊತ್ಗೆ ಆರ್ವಯ ರ್ ನಿಬಂಧನೆಯಂತ್
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಎಸ್. ಸಿ. ಎಸ್. ಪಿ ಮತ್ತಿ ಟ್ರ.ಎಸ್. ಪಿ. ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನುು
ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 4 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಯೊಂದ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ ಗಂಡು
ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ಮತ್ತಿ 2021-22 ರ ಆರ್ಥಯಕ್
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನುು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
25. ಪೌಿ ಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ದವಿ-ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ಿ ೀಪ್ಕ್ರಣ ಮತ್ತು ಪಿೀಠೀಪ್ಕ್ರಣ
(4202-01-202-2-01)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 2020ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯತ್ತ. ಸಕಾಯರಿ ಪೌರ ಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ
ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪಿೋಠೋಪಕ್ರಣಗಳನುು

ಒದಗಿಸಲು ಈ ಅನುದಾನವನುು

ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

8ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ 13 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು
ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ಆಗಿರುವುದಲಿ . 2021-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 2021 ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ಆಗಿರುವುದಲಿ .
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ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 22: ಆರೀಗಾ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ ಕ್ಲಾಾ ಣ
1. ಶುಚಿ ಯೀಜನೆ (2210-01-200-0-04)
10 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯದ್ಳಗಿನ ಬಾಲಕಿರ್ರ ಋತ್ತ ಶುಚಿತವ ದ ಅರಿವನುು ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಮತ್ತಿ ಉತಿ ಮಗಳಿಸಲು
2013 ರಿೊಂದ “ಶುಚಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ ತರಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ದ, ಸಕಾಯರಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಯರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಿ ಪದವಿಪೂವಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ
ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ಕಿಶೋರಿರ್ರಿಗೆ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಯ ಡ್ಸಗಳನು ಳಗೊಂಡ 13 ಪ್ರಯ ಕೆಟ್ಗಳನುು

ಉಚಿತವಾಗಿ

ವಿತರಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ , 202122ರಲ್ಲಿ ರೂ.4700.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುವುದಲಿ .
2. ವಿರಳ ರೀಗದ ಚಿಕಿರ್ತಾ ಸಲುವಾಗ ಕಾಪ್೯ಸ್ ನಿಧಿಗೆ ಅನುದ್ಯನ್ (2210-06-101-7-22)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಪರ ಸುಿ ತ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿರಳ
ರೋಗಗಳಾದ ವಂಶವಾಹ ರೋಗಗಳು, ಕಾಯ ನಿ ರ್ಕಾರಕ್ಗಳು, ಉರ್ು ವಲರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬ್ರುವ ಸಾೊಂಕಾರ ಮಿಕ್
ರೋಗಗಳು ಮತ್ತಿ ಅೊಂಗವೈಕ್ಲಯ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಿ ಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಶೇ. 80 ರಷ್ಟಟ ವಿರಳ
ರೋಗಗಳು ಮೂಲತಃ ವಂಶವಾಹಗಳಾಗಿದ್ದು

ಮಕ್ಕ ಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ್ ದ್ದರ್ಪ ರಿಣಾಮಗಳನುು

ಬ್ಲೋರುತಿ ವೆ.

ಆದು ರಿೊಂದ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಮಕ್ಕ ಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬ್ರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಿ ಚಿಕಿತ್ಿ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಪರ ಮಖ

ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ.

2020-21ರಲ್ಲಿ

ರೂ.1000.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಸಂಪೂಣ೯

ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.
1000.00 ಲಕ್ಷವನೂು ಬ್ಳಕೆ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 23: ಕಾಮಿಯಕ್ ಮತ್ತು ಕೌಶ್ಲ್ಾ ಅಭಿವೃದ್ರಿ
1. ಬಾಲ್ ಕಾಮಿಯಕ್ರ ಪುನ್ವಯಸತಿ (2230-01-103-6-01)
ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಯರದೊಂದ 1997ರಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ ಬಾಲಕಾಮಿಯಕ್ರ ಪುನವಯಸತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಯ ಣ ನಿಧಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯತ್ತ. ಅಪ್ರರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರರ್ಕಾರಿರ್ಲಿ ದ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿರುವ 6-14 ವರ್ಯದ ಮಕ್ಕ ಳನುು ಮತ್ತಿ ಅಪ್ರರ್ಕಾರಿ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 14-18 ವರ್ಯದ
ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಸಮಿೋಕೆಷ್ಮ ಮೂಲಕ್ ಗುರುತಿಸಿ, ಬ್ಲಡುಗಡೆಗಳಿಸಿ, ಪುನವಯಸತಿಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು

ಕೊಂದರ ತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕ್ರಾಗಿದ್ದು

ಸಕಾಯರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆರ್ನುು

ಎಲಾಿ

ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಜಿಲಾಿ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಗರ

ನಡೆಸುವ ಜ್ವಾಬಾು ರಿರ್ನುು

ನಿೋಡುತ್ತಿ ರೆ.

ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪುನವಯಸತಿ ಕೊಂದರ ಗಳನುು ಸಾೆ ಪಿಸಿದ್ದು , ಪರ ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ
ಜಿೋತ ಮಕ್ಿ ಕಾಮಿಯಕ್ರ 50 ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಉದೆು ೋಶ, ಬಾಲ ಕಾಮಿ೯ಕ್
(ನಿಷೇದ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣ) ಕಾಯ್ದು 1986, ಮಕ್ಕ ಳ ಉಚಿತ ಮತ್ತಿ ಕ್ಡ್ಡಾ ರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುಕ ಕಾಯ್ದು 2009 ಮತ್ತಿ
ಬಾಲರ್ನಯ ರ್ (ಮಕ್ಕ ಳ ಪ್ರಲನೆ ಮತ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದು 2015 ಮತಿಿ ತರ ಮಕ್ಕ ಳ ಸಂಬ್೦ಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳನುು
ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಿ 652 ಜಿೋತ ಬಾಲ

ಕಾಮಿ೯ಕ್ರನುು ಬ್ಲಡುಗಡೆಗಳಿಸಿ, ಪುನಯವಸತಿಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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ಶೇ. 100 ಕಿಕ ೇಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಕ್ಕ ಳ ಕೇಂದ್ರಿ ತ ಕಾಯ೯ಕ್ಿ ಮಗಳು
ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ 1: ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ತ್ೀಟ್ಗಾರಿಕೆ
1.

ರೈತರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯವೇತನ್ (2202-80-107-0-06)

ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 2021-22ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ರೈತರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ
ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಉತ್ಿ ೋಜಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮಖಯ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಫ್ರರ ಡಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ (8 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ) ಓದ್ದತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ದ ಯಾವುದೇ ನೋೊಂದಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ ರ್ಲ್ಲಿ
ಪದವಿರ್ವರೆಗೆ

ಓದ್ದತಿಿ ರುವ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ

ಮತ್ತಿ

ಪದವಿ ಪೂವಯದೊಂದ ಸಾು ತಕೊೋತಿ ರ

ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ನಿರ್ರಿಗೆ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನವನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.20001.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.7295.00 ಲಕ್ಷವನುು
2.5 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 05: ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯ
1.

ಕ್ಮೂಾ ನಿಟಿ ಪೀಲ್ಲಸಿೇಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೂಟ ಡೇಂಟ್ ಪೀಲ್ಲಸ್ ಕೆಡಟ್ ಯೀಜನೆ (2055-00-001-0-

06)
2014-15 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ ಕೆಡೆಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ಹಲವಾರು ಅೊಂಶಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡು ವರ್೯ದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ ಪಲ್ಲಸ್ ಕೆಡೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿರ ಲ್, ಪ್ರೇಡ್ಸ, ಕಾರ ಸ್ ಕಂಟ್ರರ ರ್ಮಚ್೯, ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತ್ ವಿವಿಧ
ದೈಹಕ್ ತರಬೇತಿಗಳನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ತರಬೇತಿಯೊಂದಗೆ ಸಾಕ್ಷಯ

ಚಿತರ , ಚ್ಲನ ಚಿತರ ಇತ್ತಯ ದಗಳ

ಸಹಾರ್ದೊಂದ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಸಾಮಥಯ ೯ವನುು ಉತ್ಿ ೋಜಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ತರಬೇತಿರ್ ಪರಿಣಾಮವನುು ಹೆಚಿಚ ಸಲು
ಕಾನೂರ್ನತಮ ಕ್ ಸಂಸೆ ಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ್, ಸಾೊಂಸಕ ೃತಿಕ್, ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಮತ್ತಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಪ್ರರ ಮಖಯ ತ್ರ್
ಸೆ ಳಗಳ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳನುು ಕ್ರೆದ್ರ್ಯ ಲಾಗುತಿ ದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತಿ ಜಿಲಾಿ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಪರ ತಿ ವರ್೯
ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬ್ಲರ ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ್ ಶಿಬ್ಲರಗಳನುು

ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಮಿಮ ಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ.

14ರಿೊಂದ 16 ವರ್೯ಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ

ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳಿಬ್ಬ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ

ವೆಚ್ಚ ವನುು

ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .

2021-22

ನೇ

ಆರ್ಥ೯ಕ್

ವರ್೯ದಲ್ಲಿ

ರೂ.1.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುವುದಲಿ .
2.

ಪೀಲ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಾ ಣ ನಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದ್ಯನ್ (2055-00-108-0-12)

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ಅವಶಯ ಕ್ತ್ಗನುಸಾರ ಪೋಲ್ಲಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಅನುದಾನವನುು
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿ ದೆ. ಕ್ತ೯ವಯ ನಿವ೯ಹಸುತಿಿ ರುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮರಣ ಹೊೊಂದದಲ್ಲಿ
ಆ ವಯ ಕಿಿ ರ್ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ಕೆಕ ಧನ ಸಹಾರ್ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಇದಲಿ ದೆ ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್.ಸಿ. ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ಉತ್ಿ ೋಜ್ಕ್ಗಳು, ಹೆಚಿಚ ನ ಅೊಂಕ್ಗಳಿಸಿದ್ದದರ
ಆರ್ಧರದ ಮೇಲೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ ವೇತನ, ರ್ಮನಸಿಕ್ ವಿಕ್ಲಚೇತನ ಮಕ್ಕ ಳ ವಾಯ ಸಂಗ /
ತರಬೇತಿರ್ ಪೂಣ೯ ಶಾಲಾ ವೆಚ್ಚ ವನುು

ಮರುಪ್ರವತಿಸುವುದ್ದ, ಪೋಲ್ಲಸ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ್ದ

ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತಿ ಉದಾಯ ನಗಳ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ವಾಚ್ರ್ನಲರ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ
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ಇತ್ತಯ ದಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾರ್ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಅಲಿ ದೆ ಹೊಂದನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಿರ್ಾ
ಅೊಂಕ್ಗಳನುು

60 ಪರ ತಿ ಶತ

ಪಡೆದರುವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ರೂ.1500

ಧನಸಹಾರ್, ಹೊಂದನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಿರ್ಾ 60 ಪರ ತಿ ಶತ ಅೊಂಕ್ಗಳನುು ಪಡೆದರುವ ಪಿ.ಯು. ಸಿ. ವಾಯ ಸಂಗ
ನಿೋರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,000 ಗಳ ಧನಸಹಾರ್, ಒದಗಿಸುವುದ್ದ, ಪರ ಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ರ್ಲ್ಲಿ
(ಕ್ಲಾ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ) ರ್ಮತರ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ರೂ. 750 ಗಳನುು
ನಿೋಡುವುದ್ದ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಪರ ಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ನಂತರ ಐ.ಟ್ರ.ಐ. ಡಿ.ಇಡಿ, ಡಿ.ಫಾಮ೯, ನಸಿಯೊಂಗ್
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೊೋಸ್೯ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವವರಿಗೆ ರೂ.500 ಗಳ ಧನಸಹಾರ್ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.
14 ರಿೊಂದ 18 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ

ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳಿಬ್ಬ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಇದಕೆಕ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.1250.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ
ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುವುದಲಿ .
3.

ಪೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಡಗೆ ಆರೀಗಾ ಭಾಗಾ ಯೀಜನೆ (2055-00-113-0-06)

ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನ ಅನುದಾನವನುು

ಪೋಲ್ಲಸರ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದ ಸದಸಯ ರು (ಪೋರ್ಕ್ರು,

ಅವಲಂಬ್ಲತರು, ಮಕ್ಕ ಳು) ಗಳಿಗಾಗಿ ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ಭತ್ಯ ಗಳನುು ನಿೋಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 018

ವರ್೯ಗಳ

ವಯೋರ್ಮನದ

ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ

ಗಂಡು

ಮಕ್ಕ ಳಿಬ್ಬ ರೂ

ಸದರಿ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ರೂ.10209.90 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ. 11070.50 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

2021-22ನೇ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ

ರೂ.10000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.6617.11 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
4.

ನಿಭ೯ಯ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ .ಸಿ ಯೀಜನೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಸೌಲ್ಭಾ ಗಳನುನ

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸಲು ಸೈಬರ್, ಫೊರೆನಿಾ ಕ್ ಲಾಾ ಬ್ ಹಾಗು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದಿ ಗಳ ಸಾೆ ಪ್ನೆ (2505-00116-0-03)
ಸದರಿ

ರಾಜ್ಯ

ಯೋಜ್ನೆಯು

ಅನುದಾನವನುು

2018-19ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಆರಂಭವಾಯತ್ತ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ನ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸೈಬ್ರ್, ಫೊರೆನಿಿ ಕ್ ಲಾಯ ಬ್ ಹಾಗು ತರಬೇತಿ ಕೊಂದರ ಗಳ ಸಾೆ ಪನೆಗಾಗಿ

ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 0-18 ವರ್೯ಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳು ರ್ಮತರ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ರೂ.27022.24 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚ್ಲಾಗಿದ್ದು ,
ರೂ.3424.95 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.28200.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ. 887.54 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರವರೆಗೆ ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
5.

ಸ್ಥರಮನೆ ನೌಕ್ರರ ಕ್ಲಾಾ ಣ ಕಾಯ೯ಕ್ಿ ಮಗಳು (2056-00-101-0-03)

ರಾಜ್ಯ ದ

ಸದರಿ

ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕಾರಾಗೃಹ

ನೌಕ್ರರ

ಪರ ತಿಭಾವಂತ

10ರಿೊಂದ

12ನೇ

ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಗೆ, ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ ವೇತನವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 14
ರಿೊಂದ

18

ವರ್೯ಗಳ

ವಯೋರ್ಮನದ

ಹೆಣ್ಣು
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ಮತ್ತಿ

ಗಂಡು

ಮಕ್ಕ ಳು

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.9.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಪರ ತಿಯಾಗಿ
ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಖಚಾ೯ಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.9.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಅದರಲ್ಲಿ
ರೂ.4.50 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
6.

ಸೈನಿಕ್ರಿಗಾಗ ಕ್ಲಾಾ ಣ ಕಾಯ೯ಕ್ಿ ಮಗಳು (ಪ್ರರಾಪ್ಿ ರ್ಜಕ್ ಪುನ್ವಯಸತಿ ಕೇಂದಿ ಮತ್ತು ಶೌಯಯ

ಪ್ಿ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಅನುಗಿ ಹ ಕಡುಗೆ ಒಳಗೊೇಂಡಂರ್ತ (2235-60-200-1-99)
ಸದರಿ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮವು 1979ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ಸೆ ಳಿೋರ್ ನಿವೃತಿ ಸೈನಿಕ್ರ 1ನೇ
ತರಗತಿಯೊಂದ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ ವೇತನ ಮತ್ತಿ
ಉತ್ಿ ೋಜ್ಕ್ಗಳನುು

ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಗಾ೯ಯಸಲಾಗುವುದ್ದ. 6 ರಿೊಂದ 18 ವರ್೯ಗಳ

ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ
ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ರೂ.475.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.451.00 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ
669 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.477.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಅದರಲ್ಲಿ

ರೂ.209.65

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು 600 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದಾು ರೆ.
7.

ನಿಭಯಯ ನಿಧಿ (ಕ. ಪು. ಯೀ.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿ ವಿ.ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (3055-00-

001-0-01)
ಕೊಂದರ ಸಕಾಯರದ 60% ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರದ 40% ರ ಸಹ ಭಾಗಿತವ ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ನಿಭಯರ್ ನಿಧಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಸಹಾರ್ಧನದೊಂದ ಬೆೊಂಗಳೂರು ಮಹಾ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ
ನಿಗಮದ ಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರವಿ ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 0 -18ವರ್ಯಗಳ ಒಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು
ಮಕ್ಕ ಳು ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ಎಲಾಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 202021ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ಆಗಿರುವುದಲಿ . 2021-22ರ
ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ

ಆಗಿರುವುದಲಿ .
8.

ಬೇಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (3055-00-190-0-03)

ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ಧಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಗು ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಸ್
ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು

ನಿೋಡಲು ಹಾಗು ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಹಾರ್ವನುು

ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ

ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಕಾಯ್ದು

ನಿಧಿರ್ನುು

(ಅನುಸೂಚಿತ
ಒಳಗೊಂಡಂತ್)

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳಲಿ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.47787.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ
ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.79855.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.36891.35
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.49897.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
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9.

ವಾಯುವಾ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಪ್ರಿ ದೇಶಿಕ್ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (3055-00-190-0-04)

ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಾಯುವಯ

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ್ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು

ಹಮಿಮ ಕೊೊಂಡ ಉಚಿತ ಮತ್ತಿ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು ನಿೋಡಲು ಹಾಗು
ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ಸಹಾರ್ವನುು

(ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ

ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಕಾಯ್ದು ನಿಧಿರ್ನುು ಒಳಗೊಂಡಂತ್) ನಿೋಡಲು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 18
ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳಲಿ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
2020-21ರ

ಆರ್ಥಯಕ್

ಅನುದಾನವನುು

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.33941.00

ಲಕ್ಷಗಳು

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ

ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.21490.82 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.19652.99 ಲಕ್ಷಗಳು ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
10. ಉತು ರ ಪೂವಯ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಪ್ರಿ ದೇಶಿಕ್ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (3055-00-190-0-05)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಈಶಾನಯ

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ್ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು

ಹಮಿಮ ಕೊೊಂಡ ಉಚಿತ ಮತ್ತಿ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು ನಿೋಡುವುದಲಿ ದೆ
ಇತರೆ ಸಾರಿಗೆ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ಸಹಾರ್ವನುು

(ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ

ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಕಾಯ್ದು ನಿಧಿರ್ನುು ಒಳಗೊಂಡಂತ್) ನಿೋಡಲು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 18
ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳಲಿ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.29991.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.29989.00
ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನುದಾನವನುು

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

21ರ

2021-22ರ
ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.20610.64

ರೂ.18713.00

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಲಕ್ಷಗಳು
172725

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
11. ಅೇಂಧರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ಿ ಯಾಣ ಸೌಲ್ಭಾ (3055-00-190-0-06)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ರಸಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು ಸಂಪೂಣಯ ದೃರ್ಷಟ
ಹೋನ ಮಕ್ಕ ಳು ರಾಜ್ಯ ದ ಒಳಗೆ ವಿವಿಧ ವಗಯದ ಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಅೊಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ
ಪರ ಯಾಣಿಸಲು ಉಚಿತ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು 5 ವರ್ಯಗಳ ಅವಧಿಗೆ
ರ್ಮತರ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ
ಮತ್ತಿ

ಖಚುಯ ಇರುವುದಲಿ . 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.2683.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .
12. ಅೇಂಗವಿಕ್ಲ್ರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಸ್ ಸೌಲ್ಭಾ (3055-00-190-0-07)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ ಶೇ. 40 ಅಥವಾ ಅದಕಿಕ ೊಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಪರ ರ್ಮಣದಲ್ಲಿ
ಅೊಂಗ

ವೈಕ್ಲಯ ವುಳಳ

ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಒಳಗೊಂಡಂತ್

ಎಲಿ ರಿಗೂ

ರಿಯಾಯತಿ

ದರದಲ್ಲಿ

ಪರ ಯಾಣ

ಸೌಲಭಯ ವನುು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ರಸಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು ತನು ಎಲಾಿ 4 ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ
ದೈಹಕ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ ವಿಕ್ಲಚೇತನರಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಒಳಗೆ ತನು ಸವ ೊಂತ ಸೆ ಳದೊಂದ 100
ಕಿ.ಮಿೋ ವರೆಗೆ ಪರ ಯಾಣಿಸಲು ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು
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ಒದಗಿಸಿರುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ ಮತ್ತಿ ಖಚುಯ ಇರುವುದಲಿ . 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ
ರೂ.2697.00

ಲಕ್ಷಗಳು

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

21ರ

ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .
13. ಕ್.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನುನ

ವಿಸು ರಿಸುವ ಬಗೆೆ (3055-

00-190-0-10)
ಕ್.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ.ವು

ತನು

ಸಾರ್ಮಜಿಕ್

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಒೊಂದನೇ

ತರಗತಿಯೊಂದ

ಏಳನೇ

ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್, ಪೌರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರಿಗೆ 25% ರ ಹೆಚುಚ ವರಿ
ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್, ಇತರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ನಿೋಡುತಿಿ ದ್ದು , 201718 ರಿೊಂದ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ ಎಲಾಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಉಳಿದೆಲಾಿ
ವಗಯದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು
ವಲರ್ದ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ

0-18

ವರ್೯

ವಯೋರ್ಮನದ

ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ
ಶೇ.56

ರಷ್ಟಟ

ಮಕ್ಕ ಳು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ರೂ.52519.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಅನುದಾನವನುು ಬ್ಳಕೆ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.34570.90 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.26033.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವು ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿರುತಿ ದೆ.
14. ಹುತ್ಸತಮ ರ ಅವಲಂಬ್ಲತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಸ್ (3055-00-190-0-11)
ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಯು 2010ರಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರುತಿ ದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಹುತ್ತತಮ ರಾದವರ ಅವಲಂಬ್ಲತರಿಗೆ (ಪೋರ್ಕ್ರು, ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ) ಉಚಿತ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು
ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. ಈ ಅವಲಂಬ್ಲತರು ರಾಜ್ಯ ದ ಒಳಗೆ ರ್ಮತರ ವಿವಿಧ ಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಯಾಣಿಸಬ್ಹುದ್ದ. 202021ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತಿ ಖಚು೯ ಇರುವುದಲಿ . 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ
ರೂ.201.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು
ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ .
15. ಎೇಂಡೀಸಲಾಾ ನ್ ಪಿೀಡಿತ ಸಂತಿ ಸೆ ರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ಿ ಯಾಣ ಸೌಲ್ಭಾ (3055-00-190-0-13)
ಸದರಿ

ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್

ಕ್ರಾವಳಿ

ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಕಂಡುಬ್ರುವಂತಹ ಎೊಂಡೋಸಲಫ ನ್ ಖ್ಯಯಲೆಗೆ ತ್ತತ್ತಿ ಗಿರುವ ಸಂತರ ಸೆ ರ ಹತವನುು

ಹೆಚಾಚ ಗಿ

ಗಮನದಲ್ಲಿ ರಿಸಿ

ಇವರುಗಳು ತಮಮ ಸಹಾರ್ಕ್ರೊಂದಗೆ ರಾಜ್ಯ ದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ೊಂದ ಎಲ್ಲಿ ಗಾದರೂ ಸಾರ್ಮನಯ ಮತ್ತಿ ವೇಗ
ದೂತ ಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಯಾಣಿಸಲು ಉಚಿತ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು ವಿತರಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 0-18 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ
ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳಲಿ ರೂ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 202021ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುವುದಲಿ . ಆದಾಗೂಯ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ
2020-21 ರ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ 3700 ಎೊಂಡೋಸಲಫ ನ್ ಪಿೋಡಿತ ಸಂತರ ಸೆ ರಿಗೆ ಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಗಳನುು

ವಿತರಿಸಲು

ಉದೆು ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1072.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ
ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ .
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ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 8: ಅರಣಾ , ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು ರ್ಜೀವಶಾಸು ಿ
1. ಪ್ಿ ಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವನ್ಾ ರ್ಜೀವಿ ಪ್ಿ ದೇಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹಾಗು ರ್ಮನ್ವ – ಪ್ರಿ ಣಿ ಸಂಘಷಯ
ಪ್ರಿಹಾರೀಪ್ರಯಗಳು (2406-02-110-0-54)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ “ಚಿಣು ರ ವನ ದಶ೯ನ” ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮವನುು ಆರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ.
ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದ 9ನೇ ತರಗತಿರ್ವರೆಗಿನ ಪೌರ ಢಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ಮತ್ತಿ ವನಯ ಜಿೋವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬ್ಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ. ಇದರಿೊಂದ ಸದರಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳನುು

ಭವಿರ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಅರಣಯ

ರ್ಮಡುವುದಾಗಿದೆ. ಮೊಂದ್ದವರೆದ್ದ

ಮತ್ತಿ

2017ರಲ್ಲಿ

ವನಯ

ಸಂರಕ್ಷಣೆರ್ಲ್ಲಿ

6, 7 ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಲುದಾರರರ್ನು ಗಿ

8ನೇ ತರಗತಿಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೂ

ವಿಸಿ ರಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.7085.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಪರ ತಿಯಾಗಿ
ರೂ.7080.95 ಲಕ್ಷಗಳು ಖಚಾಯಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ

ರೂ.9460.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.4388.09 ಲಕ್ಷ ಗಳನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ 400 ಶಿಬ್ಲರಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲು
ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಅರಣಾ ಪ್ಿ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣಿಾ ೀಕ್ರಣ (4406-01-101-0-03)
ಪರಿಸರ ಮತ್ತಿ ಪರಿಸರ ವಿಜಾಾ ನದ ಬ್ಗೆೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕ ಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು “ಮಗುವಿಗೊಂದ್ದ ಮರ,
ಶಾಲೆಗೊಂದ್ದ ವನ” ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು
ಮಕ್ಕ ಳು ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನುು

ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಪರಿಚ್ಯಸಲಾಯತ್ತ. ಜೊತ್ಗೆ ಶಾಲಾ

ನೆಡಲು ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಸಲಾಯತ್ತ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಸಂಸೆ ಗಳ ಸುತಿ ಮತಿ ಲಭಯ ವಿರುವ ರಕಿಷ್ಮ ತ ಪರ ದೇಶಗಳನುು

ಶಿಕ್ಷಣ

ಗುರುತಿಸಲಾಯತ್ತ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಗಳ

ಇಳುವರಿಗಾಗಿ, ಹೂಗಳ ಮತ್ತಿ ನೆರಳು ನಿೋಡುವಂತಹ ಮರಗಳ ಸಸಿಗಳನುು

ನಿೋಡಿ ಅವುಗಳನುು

ನೆಡಲು

ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್, ರ್ಮಧಯ ಮಿಕ್, ಪೌರ ಢಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು
ಅಲಿ ದೆ

ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲರ್ಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವಂತ್

ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸುವುದ್ದ,

ಬ್ಲತಿ ನೆ

ಬ್ಲೋಜ್ಗಳನುು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತರಾಗಿ ತಮಮ ಮನೆಗಳ ಹತಿಿ ರ ಹಾಗು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ
ಬ್ಲತ್ತಿ ವಂತ್ ರ್ಮಡುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.15201.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.15095.00
ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರಿೊಂದ ಇದರ ಲೆಕ್ಕ
83ಯೊಂದ

4406-01-101-0-03

ಆಗಿರುತಿ ದೆ.

ಶಿೋರ್ಷಯಕೆ ಬ್ದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು

2021-22ರ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

2404-01-101-2-

ರೂ.18850.00

ಲಕ್ಷಗಳ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದಕೆಕ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.6957.27 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ
ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 10: ಸರ್ಮಜ ಕ್ಲಾಾ ಣ
1. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2225-01-196-1-01)
ಇದ್ದ ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಗಾರ ರ್ಮೊಂತರ ಪರ ದೇಶದ ಮೆಟ್ರರ ಕ್
ಪೂವಯ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳನು ಳಗೊಂಡಂತ್ ಇತರೆ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು
ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸವನುು ಮೊಂದ್ದವರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.
ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಜಾತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾಯರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳು
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ನಡೆಸುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ರ್ಮಹೆ ರೂ.1000 ದಂತ್ 10
ತಿೊಂಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ್ ವಸತಿಗಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 17ನೇ ಮತ್ತಿ 18ನೇ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಈ
ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದ್ದು , ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಈ
ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: ಪರಿಶಿರ್ಟ
ನಂತರದ

ಸಕಾಯರಿ

ಜಾತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ (2225-00-101-0-27), ಮೆಟ್ರರ ಕ್

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ

ನಿಲರ್ಗಳ

ನಿವಯಹಣೆ

(2225-00-101-0-29),

ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಜಾತಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳು (2225-00-101-0-32), ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪುರಸಾಕ ರ, ಇತರೆ
ರಿಯಾಯತಿಗಳು, ರ್ಶರ ೋರ್ಟ ತ್ ಪಡೆದ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಜಾತಿರ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ (2225-00-101-0-37)

ಮತ್ತಿ ಖ್ಯಸಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ (2225-00-101-0-42). 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.64410.59 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.66512.69 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.62892.72 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ

ರೂ.50248.31 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 320949 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನದ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 293127
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನವನುು ನಿೋಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 306880 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ
ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 125734 ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ
ವೇತನವನುು

ನಿೋಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ ಸಕಾಯರಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 70390 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 78839
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 70390 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್
ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 8852 ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು
ಪಡೆದ್ದಕೊೊಂಡಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2020-21
ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

8500

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.

2021-22ನೇ

ಭೌತಿಕ್
ಸಾಲ್ಲಗೆ

ಗುರಿಗೆ
8500

ಎದ್ದರಾಗಿ

6302

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು

ಭೌತಿಕ್

ಗುರಿರ್ನುು

ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಸಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 202021 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 9914 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 8889 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು
ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 9914 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 2666 ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
2. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2225-01-197-1-01)
ಇದ್ದ ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು , ಗಾರ ರ್ಮೊಂತರ ಪರ ದೇಶದ ಪ.ಜಾತಿ ಮಕ್ಕ ಳು ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ
ಮೊಂದ್ದವರಿಸಲು

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಸತಿ

ನಿಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ

ವಾಯ ಸಂಗ

ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ, ಇತರೆ ಸಲಕ್ರಣೆಗಳನುು ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಅನುದಾನವನುು

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ,

ಹಾಗೂ

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್

ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ
ಸಮವಸಿ ರ, ಪುಸಿ ಕ್ ಮತ್ತಿ

ಇತರೆ ಲೇಖರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು

ರಾಜ್ಯ

ವಸತಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂಸೆ ಗಳ

ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನುು

ಬ್ಳಕೆ

ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ರಿೊಂದ 16 ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ
ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಈ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ
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ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (222500-101-0-61), ಹೆಚುಚ ವರಿ ಊಟ್ ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ ಗಳ ಸಹಾರ್ (2225-00-101-0-65), ಪರಿಶಿರ್ಟ
ಜಾತಿರ್ವರ ಅಭಿವೃದಿ ಯೋಜ್ನೆ, ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ (2225-00-101-0-68), ಮತ್ತಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ವಗಾಯಯಸಲಪ ಟ್ಟ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2225-00-101-0-82). 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.45131.92 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ರೂ.50206.82 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.55323.57 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ

ರೂ.41539.16 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಭೌತಿಕ್

ಗುರಿಗೆ

ಎದ್ದರಾಗಿ

87792

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.

2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲಗೆ

ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಜಾತಿರ್ವರ ಅಭಿವೃದಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು

90920

2020-21ನೇ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಭೌತಿಕ್

90920

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಗುರಿರ್ನುು

ಯೋಜ್ನೆ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 646764 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 884806 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 916424 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021ರ

ಅೊಂತಯ ಕೆಕ

221748

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು

ಪರ ಯೋಜ್ನ

ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ

ಇಲಾಖೆಯೊಂದ

ವಗಾಯಯಸಲಪ ಟ್ಟ ವಸತಿಶಾಲೆಗಳ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2020-21 ಮತ್ತಿ 2021-22ಕೆಕ 200
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿರ್ನುು ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 200 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ.
3. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮೆಟಿಿ ಕ್-ನಂತರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯವೇತನ್ (2225-01-197-6-03
& 2225-01-197-6-03)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 1965ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವು ಪಿಯುಸಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳನು ಳಗೊಂಡ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿರ್ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಹಾರ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರುತಿ ದೆ. 16 ರಿೊಂದ 18ನೇ
ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.14001.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆರ್ ಎದ್ದರಾಗಿ ರೂ.18419.00 ಲಕ್ರ್ ಹಣವನುು
320949 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿರ್ ಎದ್ದರಾಗಿ 293127 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನಕಾಕ ಗಿ
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.12147.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಯಾವುದೇ ಹಣವನುು ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿರುವುದಲಿ .
4. 50 ನೂತನ್ ಮೆಟಿಿ ಕ್-ನಂತರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ನಿಲ್ಯಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2225-01-277-0-09)
50 ನೂತನ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವನುು

ನಿೋಡುವ

ಉದೆು ೋಶದ್ೊಂದಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ.
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತಿ

17 ಮತ್ತಿ 18 ವಯೋರ್ಮನದ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ರ್ಲ್ಲಿ

ವಾಯ ಸಂಗ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

109

5. ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ದುರಸಿು (ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಂಘ)
(2225-01-277-0-19)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಪ.ಜಾತಿರ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ

ನಿಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ದ್ದರಸಿಿ ಹಾಗೂ ಉನು ತಿೋಕ್ರಣಕಾಕ ಗಿ ಈ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆರ್ಡಿ
ಅನುದಾನವನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿೊಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ

ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 11-18ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರು ಸಹ

ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

64 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ

ದ್ದರಸಿಿ ಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

30 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ ದ್ದರಸಿಿ ರ್ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ

ಎದ್ದರಾಗಿ 5 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ ದ್ದರಸಿಿ ಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
6. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2225-02-196-1-01)
ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಸಹತ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವುದ್ದ, ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳು, ಮೊರಾಜಿಯ ದೇಸಾಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ಆಶರ ಮ ಶಾಲೆ) ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ
ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವಯಹಣೆಯು ಈ ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಪರ ಮಖ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿೊಂದ 18ನೇ ವರ್ಯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ
ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಈ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಹಲವು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದ್ದು , ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ

ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ (2255-00-102-031), ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2225-00-102-0-35), ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳು,
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ ಮತ್ತಿ ಧನ ಸಹಾರ್ (2225-08-102-0-38) ಮತ್ತಿ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ ಸಕಾಯರಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2225-00-102-043). 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.23924.93 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ರೂ.23681.27 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.22138.10 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ

ರೂ.16915.95 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 115693
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 99389 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 125000 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 23489
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 16251 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 824 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು
ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಿಗದಯಾದ 18505 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 5472 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
ಆಶರ ಮ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 37,498 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 7,224 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 37498
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಭೌತಿಕ್

ಗುರಿಗೆ

ಎದ್ದರಾಗಿ

4055

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳು, ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ಮತ್ತಿ ಧನ ಸಹಾರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ನಿಗದಯಾದ

36767

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಭೌತಿಕ್
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ಗುರಿಗೆ

ಎದ್ದರಾಗಿ

14972

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

50855 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 18027 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ.
ಇದಲಿ ದೆ ಈ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 06 ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆರ್
ನಿವಯಹಣೆರ್ ಗುರಿರ್ನುು

ಮತ್ತಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 02 ಶಾಲೆರ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗುರಿರ್ನುು

ಸಹ

ಹೊೊಂದದೆ.
7. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2225-02-197-1-01)
ಇದ್ದ ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು , ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೆಟ್ರರ ಕ್
ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸವನುು

ಮೊಂದ್ದವರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಉತ್ಿ ೋಜ್ನ ನಿೋಡಲು

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನವನುು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚ ವರಿ ಊಟ್, ವಸತಿ
ಶುಲಕ ವನುು ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನವನುು ಬ್ಳಕೆ ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಲವು
ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ
ವೇತನ (2225-00-102-0-68), ಪೋಸ್ಟ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಭೋಜ್ನ ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ ಗಳ
ಪ್ರವತಿ (2225-00-102-0-71) ಮತ್ತಿ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ಸಕಾಯರಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
(2225-00-102-0-77). 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.7906.23 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.8876.13 ಲಕ್ಷ
ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.8437.71 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 2021ರ

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ ರೂ.5970.02 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ , 2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 388836 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 315102 ಅಹಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರರ ಕ್
ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನವನುು

ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ 418848 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ

ಎದ್ದರಾಗಿ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 164725 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಭೋಜ್ನ ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ ಗಳ ಪ್ರವತಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 24952 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 6947 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು
ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 22213 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 5617 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಈ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ 6 ಮತ್ತಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 02 ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆರ್ನುು
ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
8. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಪ್.ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮೆಟಿಿ ಕ್-ನಂತರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯವೇತನ್ (2225-02-197-6-03 &
2225-02-197-6-04)
ಕ.ಪು.ಯೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು

ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡದ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕಾಕ ಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನಗಳನುು
ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 14 ರಿೊಂದ 18ನೇ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ

ಬಾಲಕಿರ್ರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.13806.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂ. 8096.60
ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.13957.65 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 1742.56 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಿಗದಯಾದ 115693 ಮೆಟ್ರರ ಕ್
ನಂತರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನದ ಎದ್ದರಾಗಿ 110087 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನವನುು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
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ಹಾಗೆಯೇ,

81862

ಮೆಟ್ರರ ಕ್

ಪೂವಯ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನದ

ಎದ್ದರಾಗಿ

78305

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನವನುು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 125000 ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನದ
ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿರ್ನುು

ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 86410 ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನದ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ

ಎದ್ದರಾಗಿ 2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 55633 ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನವನುು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
9. ಅಲೆರ್ಮರಿ/ ಅರೆ-ಅಲೆರ್ಮರಿ ಜರ್ನೇಂಗದವರ ಅಭಿವೃದ್ರಿ

ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು (2225-03-102-0-

12)
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲೆರ್ಮರಿ / ಅರೆ ಅಲೆರ್ಮರಿ ಪಂಗಡದ
ಜ್ನರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಸಾರ್ಮಜಿಕ್ ಹಾಗು ಆರ್ಥಯಕ್ ಅಭಿವೃದಿ

ಕಾರ್ಯಗಳನುು

ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಿೊಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿರ್ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ ನಿೋಡುವುದ್ದ, ಪರ ತಿಭಾ
ಪುರಸಾಕ ರ ನಿೋಡುವುದ್ದ, ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅಗತಯ

ನೆರವು

ನಿೋಡುವುದ್ದ ಇತ್ತಯ ದಗಳು ಸೇರಿರುತಿ ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.3652.12 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ
ರೂ.3613.89 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

66397 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.5797.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.81.37 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು
113503 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
10. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2225-03-196-1-01)
ಇದ್ದ ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು

ಇದರ ಪರ ಮಖ ಉದೆು ೋಶ ಅಲೆರ್ಮರಿ/ಅರೆ ಅಲೆರ್ಮರಿ

ಜ್ರ್ನೊಂಗದ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಯ ವಸಿೆ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು
ನಿವಯಹಣೆಗೆ

ಅನುದಾನವನುು

ನಿೋಡುವುದಲಿ ದೆ

ಈ

ನಿೋಡುವುದಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆಶರ ಮ ಶಾಲೆಗಳ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿ

ಅನುದಾನಿತ

ಖ್ಯಸಗಿ

ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಲೆರ್ಮರಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ರ್ಮಹೆಯಾನ ರೂ.800/- ಗಳಂತ್ 12 ತಿೊಂಗಳಿಗೆ
ಊಟ್, ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ ಗಳನುು

ಸದರಿ ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮರು ಪ್ರವತಿ ರ್ಮಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ಬಾಿ ಕ್

ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯದ ಆಶರ ಮ ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ನಿಲರ್ ನಿವಯಹಣೆ, ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯದ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಶುಲಕ ರಿಯಾಯತಿ, ಮತ್ತಿ ಆಶರ ಮಶಾಲೆ ಮೊಂತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ಸೇರಿರುತಿ ವೆ. 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.111330.81 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.108931.47 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.118744.75 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021 ವರೆಗೆ ರೂ.89892.69 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಸತಿನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

145576 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 117557

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 99956 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 54008 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ. ಹೊಂದ್ದಳಿದ
ವಗಯದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಶುಲಕ ವಿರ್ನಯತಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 452941 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ
ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 681825 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2021-22ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ

407059

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಭೌತಿಕ್

ಗುರಿರ್ನುು

ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 2020-21 ಮತ್ತಿ 2021-22 ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕೆಕ

ಆಶರ ಮ

1025 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿ

ಹೊೊಂದದ್ದು , 2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 612 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
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ಶಾಲೆ

11. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2225-03-197-1-01)
ಇದ್ದ ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರರ ಕ್
ನಂತರದ ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಕೆಕ

ಸೇರಿದ ಪರ ತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ಮತ್ತಿ

ಬೋಧರ್ನ ಶುಲಕ , ಪರ ಯೋಗಶಾಲೆ ಶುಲಕ , ಪರಿೋಕಾಷ್ಮ ಶುಲಕ , ವಾಚ್ರ್ನಲರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಶುಲಕ ಗಳನುು ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿ ಮರು ಪ್ರವತಿ ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಪರ ಮಖವಾಗಿ 5 ರಿೊಂದ 12 ನೇ
ತರಗತಿ

(10-18

ವರ್ಯ)

ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ

ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ

ಹಣವನುು

ಬ್ಳಕೆ

ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಥಾಶರ ಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವು ನಿೋಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು
ಸಹ ಸೇರಿರುತಿ ವೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.2078.56 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1993.80 ಲಕ್ಷ
ಹಣವನುು

ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯದ 7686 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿರ್ ಪೈಕಿ 6948 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ

ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ದಕೊೊಂಡಿದಾು ರೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2156.93 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,
7686 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.1616.61 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
12. ಹೇಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗ ಮೆಟಿಿ ಕ್-ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ವೇತನ್ (2225-03-2772-51)
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮೂಲ ಉದೆು ೋಶವು ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸವನುು
ಆರ್ಥಯಕ್ ಅಡಚ್ಣೆ ಇಲಿ ದಂತ್ ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನಗಳನುು ಮಂಜೂರು ರ್ಮಡುವುದ್ದ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ರ್ಮಹೆಯಾನ ರೂ 1600 ರಿೊಂದ ರೂ 3500 ವರೆಗೆ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 16 ರಿೊಂದ 18ನೇ
ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.18000.00 ಲಕ್ಷ
ಅನುದಾನ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ

ಈ

ಹಣವನುು

ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ

2021-22ರ

ಆರ್ಥಯಕ್

368651
ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹೊಂದ್ದಳಿದ

ವಗಯದ

ರೂ.5000.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ, ರೂ.13.11 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
13. ಹೇಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ನಿಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಿ ರಂಭ ಮತ್ತು
ನಿವಯಹಣೆ (2225-03-277-2-53)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು

SCP ಮತ್ತಿ TSP ಅನುದಾನಗಳನುು

ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ಈ

ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ಸಮವಸಿ ರ,
ಹಾಸಿಗೆ,

ದೊಂಬು,

ಊಟ್ದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳನುು

ಮೇಜು,

ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್

ನಿಮಿಯಸಲು ಮತ್ತಿ

ಇತ್ತಯ ದಗಳನುು

ಖರಿೋದಸಲು

ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ದ್ದರಸಿಿ

ಹಾಗೂ

ಹೊಸ

ಕಾರ್ಯವನುು

ಕೈಗಳಳ ಲು ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 10 ರಿೊಂದ 18ನೇ ವಯೋರ್ಮನದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿರ್ರು ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.11189.68 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

ರೂ.11220.58 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ

47180 ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್

ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 40342 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
ರೂ.8931.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.4106.60 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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14. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಹಾಯ-ವಿದ್ಯಾ ಸಿರಿ (2225-03-283-0-03)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ರ್ಮಹೆಯಾನ ರೂ
1,500/- ರಂತ್ ವರ್ಯದ 10 ತಿೊಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತಿ ವಸತಿಗಾಗಿ ಸಹಾರ್ಧನವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ.
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 16 ರಿೊಂದ 18ನೇ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ
ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ.

2020-21ನೇ

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ
ರೂ.15000.00

6600
ಲಕ್ಷ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.5000.00

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

ಈ

ಹಣವನುು

ಆರ್ಥಯಕ್

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಹಣವನುು

2021-22ರ

2021

ವರೆಗೆ

ಖಚುಯರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .
15. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2225-04-196-1-01)
ಈ ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯು 2000-01 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ
ಸಮದಾರ್ದ

ಮಕ್ಕ ಳು

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್

ಹಾಗೂ

ರ್ಮಧಯ ಮಿಕ್

ಶಾಲಾ

ಶಿಕ್ಷಣವನುು

ಪೂರೈಸಲು

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ ಪರ ತ್ಯ ೋಕ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳನುು ತ್ರೆದ್ದ ನಿವಯಹಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 1 ರಿೊಂದ 10 ನೇ
ತರಗತಿರ್

ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ

ನೆಲೆಸಿರುವ

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ

ಉಚಿತ

ಊಟ್,

ವಸತಿಗಾಗಿ

ಸಕಾಯರವು

ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವನುು ನಿೋಡುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿೊಂದ 18ನೇ
ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್

ಮತ್ತಿ

ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಲಪ

ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಈ

ಬಾಿ ಕ್

ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ

ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ

ಮೊಂತ್ತದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಸೇರಿರುತಿ ವೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.9510.32 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.9389.93 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
ರೂ.9772.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.7544.61 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 19070 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ
ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 18975 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 18975
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಭೌತಿಕ್

ಗುರಿರ್ನುು

ನಿಗದರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಲಪ

ಸಂಖ್ಯಯ ತರ

ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳ

ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 75 ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 54 ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು

ಪಡೆದರುತಿ ವೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ

75

72 ಅರ್ನಥಾಲರ್ಗಳು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆದರುತಿ ವೆ.
16. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉರ್ತು ೀಜನ್ (2225-04-277-0-03)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ, ಪಿ.ಯು.ಸಿ
ಅಥವಾ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತಿಿ ೋಣಯರಾದ ಪರ ತಿಭಾನಿವ ತ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಹುರ್ಮನದ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನುು ಆರ್ಥಯಕ್ ಉತ್ಿ ೋಜ್ನಕಾಕ ಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 15
ರಿೊಂದ 18ನೇ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ

ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 7234 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 5220 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
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ರೂ.946.35 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 4135 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 3519 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 2021 ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
ಅೊಂತಯ ಕೆಕ ರೂ.307.36 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
17. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ವೇತನ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಮರುಪ್ರವತಿ (2225-04-277-0-04)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು

2006-07 ರಲ್ಲಿ ಇದನುು

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಸಕಾಯರಿ

ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹತ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 1 ರಿೊಂದ
10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಯಕ್ ರೂ.1000 ರಿೊಂದ ರೂ.5000 ರವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ, ಪದವಿ, ಸಾು ತಕೊೋತಿ ರ ಪದವಿ,
ವೃತಿಿ ಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ

ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾರ್ವನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ವಾರ್ಷಯಕ್ ರೂ.3500 ರಿೊಂದ ಗರಿರ್ಟ

ರೂ.7500 ಗಳನುು

ಶುಲಕ ಮರುಪ್ರವತಿಗೆ ಅಥವಾ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿೊಂದ 18ನೇ ವರ್ಸಿಿ ನ
ಬಾಲಕ್

ಮತ್ತಿ

ಬಾಲಕಿರ್ರು

ಸಹ

ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ.

2020-21ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.10001.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.9983.50 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು 218763 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.10000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 211419 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ
2021 ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ ರೂ.6104.44 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು 106107 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
18. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ-ವಿದ್ಯಾ ಸಿರಿ ಯೀಜನೆ (2225-04-277-0-05)
ಇದ್ದ

ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ

ವಿದಾಯ ಸಿರಿ

2015-16 ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು (16 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು) ಸೇರಿದಂತ್, ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನವನುು ಮಂಜೂರು ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ
ರೂ.950.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 1155 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ರೂ.898.00 ಲಕ್ಷ
ಹಣವನುು

ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 13888 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿ ಹೊೊಂದದ್ದು ,

ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ಹಂಚಿಕೆರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
19. ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತು ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಒದಗಸಲು ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ (ಎಸಿಪ ಕುಾ ಇಎೇಂ)
(2225-04-277-0-07)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು

ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ
ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ

ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಇದನುು

2016-17 ರಿೊಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ

ಕ್ಲ್ಲಯುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಇತರೆ ಸಂಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ

ಜೊತ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿ

ಸಪ ಧಿಯಸಲು

ವಾಯ ಸಂಗ

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್

ಅಗತಯ

ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಪರ ತಿ ಮದರಸಾಗೆ ರೂ 10.00 ಲಕ್ಷ ಗರಿರ್ಟ ಮಿತಿರ್ಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳ

ಉನು ತಿೋಕ್ರಣಕಾಕ ಗಿ

ಅನುದಾನವನುು

ಮಂಜೂರು

ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

ಎಲಾಿ

ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡಂತ್ ಎಲಾಿ ವಯೋರ್ಮನದವರು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 100 ಮದರಸಾಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಎದ್ದರಾಗಿ 105 ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಲ್ಲಯುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಹಣವನುು

115

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 2021ರ
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ ರೂ.232.76 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

125 ಮದರಸಾಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 66

ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
20. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಬಾಬು ಜಗರ್ಜೀವನ್ ರಾೇಂ ಛತ್ಸಿ ವಾಸ್ ಯೀಜನೆ (ವಸತಿ ನಿಲ್ಯ ಕ್ಟ್ಟ್ಡ)
(4225-01-277-2-01 & 4225-01-277-2-07)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಕೊಂದರ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಯರಗಳ ಆರ್ಥಯಕ್ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ

ಕೈಗೊಂಡಿರುವ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಕೆಲವು ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಕೊಂದರ ಸಕಾಯರವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟಟ ವೆಚ್ಚ ವನುು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ
ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟಟ ವೆಚ್ಚ ವನುು ಮರು ಪ್ರವತಿ ರ್ಮಡುತಿಿ ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 02 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 202122ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ವರೆಗೆ 02 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ
ನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
21. ಹೇಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕ್ಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಹಾಸ್ಥಟ ಲ್ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ (4225-03-277-206)
ಪರ ಸುಿ ತ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

2438 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳು ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ

ನಿವಯಹಸಲಪ ಡುತಿಿ ದ್ದು

ಈ

ಪೈಕಿ

1382

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳು

ರ್ಮತರ

ಸಕಾಯರಿ

ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಸುತಿಿ ದ್ದು ಉಳಿದ 1056 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳು ಖ್ಯಸಗಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆರ್ಧರದಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಸುತಿಿ ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ SCP, TSP ಹಾಗೂ SDP

ಅನುದಾನದ್ೊಂದಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ತಿ
ಖರಿೋದಸಲು

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಕ್ಟ್ಟ ಡ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ನಿವೇಶನ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ

10

ರಿೊಂದ

18ನೇ

ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.8000.00
ಲಕ್ರ್ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 104 ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗಯದ ವಸತಿ ನಿಲರ್ ನಿರ್ಮಯಣದ ಭೌತಿಕ್
ಗುರಿರ್ ಪೈಕಿ 60 ವಸತಿನಿಲರ್ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ರೂ.7999.00 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 202122ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.12000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ವರೆಗೆ 45 ವಸತಿ
ನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಯಣದ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 15 ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕೆಕ ರೂ.5941.60 ಲಕ್ಷ
ಹಣವನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
22. ನ್ಬಾರ್ಡಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2019-20 (4225-03-277-2-11)
ಹೊಂದ್ದಳಿದ

ವಗಯಗಳ

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್

ಹಾಗೂ

ರ್ಮಧಯ ಮಿಕ್

ಶಾಲಾ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸದ

ಅನುಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವಯ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ
ಸಕಾಯರಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳನುು ಕ್ಟ್ಟ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 14
ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.893.00 ಲಕ್ಷ
ಅನುದಾನ

ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು

08

ಸಕಾಯರಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಿಲರ್ಗಳ

116

ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳನುು

ಕ್ಟ್ಟ ಲು

ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1335.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021ರ ವರೆಗೆ ರೂ.1001.25 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು 07 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ಗಳ ಕ್ಟ್ಟ ಡ ನಿರ್ಮಯಣದ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ
ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
23. ಕ.ಪು.ಯೀ.- ಕೇಂದಿ ದ ಪ್ರಲು-ಇತರೆ ಹೇಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗಾಗ ವಸತಿ
ನಿಲ್ಯದ ನಿರ್ಮ೯ಣ (4225-03-277-7-01)
ಕೊಂದರ

ಸಕಾ೯ರದ

ಈ

ಪುರಸಕ ೃತ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2021-22ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ ನಿಧಿರ್ನುು ಹೊಂದ್ದಳಿದ ವಗ೯ಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ
ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮ೯ಣಕಾಕ ಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 16-18 ವರ್೯ ವಯೋವೃೊಂದದ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ

ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ

ಕೊಂದರ

ಸಕಾ೯ರದೊಂದ ಪ್ರಲು ರೂ.675.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
24. ಕ.ಪು.ಯೀ.- ರಾಜಾ ದ ಪ್ರಲು-ಇತರೆ ಹೇಂದುಳಿದ ವಗ೯ಗಳ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗಾಗ ವಸತಿ
ನಿಲ್ಯದನಿರ್ಮ೯ಣ (4225-03-277-7-02)
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 2021-22ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಯಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ ನಿಧಿರ್ನುು ಹೊಂದ್ದಳಿದ
ವಗ೯ಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ ನಿಲರ್ಗಳ ನಿರ್ಮ೯ಣಕಾಕ ಗಿ
ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 16-18 ವರ್೯ ವಯೋವೃೊಂದದ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾ೯ರದೊಂದ ರೂ.76.00 ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
25. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರಿಗಾಗ

ವಸತಿ

ನಿಲ್ಯ

ಮತ್ತು

ವಸತಿ

ಶಾಲೆ

ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ

ನಿರ್ಮಯಣ,

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಕ್ಛೇರಿ ಸಂಕಿೀಣಯಗಳು, ಉದುಯ ಸರ್ಮವೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಾೇಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಕೇಂದಿ
(4225-04-190-0-03)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ,
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ನಿಲರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿರ್ನುು ನಿವಯಹಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಿೊಂದ 12ನೇ ತರಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 10 ರಿೊಂದ 18ನೇ ವರ್ಯದ ಬಾಲಕ್
ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸೇರಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.10000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 23
ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣಕಾಕ ಗಿ ರೂ.9990.28 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.20000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 35 ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣದ ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 23 ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ
ನಿರ್ಮಯಣಕೆಕ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ ರೂ.12781.05 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 11: ಮಹಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ
ಮಹಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಕ್ಲಾಾ ಣದ ನಿದೇ೯ಶ್ರ್ನಲ್ಯ (2235-02-001-0-01)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು
ಬಾಲಯ ವಿವಾಹವನುು

2012-13 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ನಿಷೇದಸಲು ವಿದ್ದಯ ರ್ನಮ ನ (ಎಲೆಕಾಟ ರನಿಕ್) ರ್ಮದಯ ಮ ಮತ್ತಿ ವೃತಿ ಪತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ಜಾಹರಾತಿನ ಮೂಲಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಅದಲಿ ದೆ ಅೊಂತರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಹಳಾ ದರ್ನಚ್ರಣೆ
ಮತ್ತಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳ ದರ್ನಚ್ರಣೆಯಂತಹ ವೇದಕೆಗಳನುು

ಬ್ಳಸಿಕೊೊಂಡು ಮಹಳರ್ರಿಗೆ

ಸಂಬಂದಸಿದ ಬಾಲಯ ವಿವಾಹದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನುು ವೇದಕೆರ್ ಕೊಂದರ ವಿರ್ರ್ವಾಗಿ ತಂದ್ದ ಜ್ನರಲ್ಲಿ
ಅರಿವು ಮತ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ ಕೂಡ ಇದರ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. 18 ವರ್೯ಕಿಕ ೊಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ವರ್ಸಿಿ ನ
ಮಕ್ಕ ಳು ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ
ರೂ.1598.33 ಲಕ್ಷವನುು

ವೆಚ್ಚ

ರೂ.2016.63 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.2035.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್-2021 ರ ಅೊಂತಯ ಕೆಕ ರೂ.1162.25 ಲಕ್ಷವನುು ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಅೇಂಗವಿಕ್ಲ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ವೇತನ್ (2235-02-101-0-05)
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 1972 ರಿೊಂದ 6 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯ ವರ್ಸಿಿ ನ ವಿಕ್ಲಚೇತನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನವನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 1 ರಿೊಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 10 ತಿೊಂಗಳವರೆಗೆ ರ್ಮಸಿಕ್
ರೂ. 200/- ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 10 ತಿೊಂಗಳವರೆಗೆ
ರ್ಮಸಿಕ್ ರೂ. 400/- ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಪಿಯುಸಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ರ್ಮಹೆ ರೂ. 600/ರಂತ್ 10 ತಿೊಂಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.625.00 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.527.97

ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ

ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.625.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.30.15 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಅೇಂಗವಿಕ್ಲ್ರಿಗೆ ಸಾಧನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಕ್ರಣೆಗಳು (2235-02-101-0-52)
ಈ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 1992 ರಿೊಂದ ವಿಕ್ಲಚೇತನರಿಗೆ ಅೊಂಗವೈಕ್ಲಯ ದ ಪರಿಣಾಮವನುು

ತಗಿೆ ಸಲು ಮತ್ತಿ ಅವರ ದೈಹಕ್, ಸಾರ್ಮಜಿಕ್, ರ್ಮನಸಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ಪುನವ೯ಸತಿಗಾಗಿ ಉತಿ ಮ
ಗುಣಮಟ್ಟ ದ, ಅತ್ತಯ ಧುನಿಕ್, ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ವಾಗಿ ಸಿದು ಪಡಿಸಿದ ಸಾಧನ ಸಲಕ್ರಣೆಗಳನುು
ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲಾಿ ವಿಕ್ಲಚೇತನ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಅೊಂಗವೈಕ್ಲಯ

0-18 ವರ್೯

ಹೊೊಂದರುವ ಮಕ್ಕ ಳ

ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದ ಆದಾರ್ವು ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಯಕ್ ರೂ. 11,500/- ಮತ್ತಿ ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.
24,000/- ಕಿಕ ೊಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಇದು ರೆ ಶರ ವಣ ಸಾಧನಗಳು, ಮತ್ತಿ
ಉಪಕ್ರಣಗಳನುು

ಉಚಿತವಾಗಿ

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.2117.32 ಲಕ್ಷವನುು

2020-21

ಗುರುತಿಸಿದು

ರೂ. 15,000/- ಮೌಲಯ ದ ಇತರ
ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.2220.00

ಲಕ್ಷ

5600 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 7314

ವಿಶೇರ್ ಚೇತನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2220.00
ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಗುರುತಿಸಿದು

8435 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 16 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.69.55 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

118

3. ದೈಹಕ್ ಮತ್ತು ರ್ಮನ್ಸಿಕ್ವಾಗ ಸವಾಲ್ಲಗೂಳಗಾದವರ ಕ್ಲಾಾ ಣ (2235-02-101-0-99)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅೊಂಗವಿಕ್ಲರ ಮತ್ತಿ ರ್ಮನಸಿಕ್
ವಿಕ್ಲಚೇತನರ ಶಸಿ ರಚಿಕಿತ್ಿ ಗಾಗಿ ಒೊಂದ್ದ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವು ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 0-18 ವರ್೯
ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲಾಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವ ಪಡೆರ್ಲು ಅಹ೯ರಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.3045.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.2471.34 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 202122ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2676.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.1251.09
ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
4. ಮಹಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅನೈತಿಕ್ ಸಾಗಾಟ್ದ ನಿವಾರಣೆಯ ಯೀಜನೆ (2235-02-102-0-24)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮಖಯ

2007 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ

ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಅನೈತಿಕ್ ಸಾಗಾಟ್/ ಕ್ಳಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ರಾಜ್ಯ , ಜಿಲೆಿ , ತ್ತಲ್ಲಿ ಕು ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ 6-18 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಮಕ್ಕ ಳು
ಮತ್ತಿ

ಮಹಳರ್ರಿಗೆ

ಜಾಗೃತಿ

ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ.

2020-21

ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.30.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.16.97 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ವರೆಗೆ ರೂ.2.50
ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
5. ಕ.ಪು.ಯೀ: ಉಜವ ಲ್ ಯೀಜನೆ (2235-02-103-0-67 & 2235-02-103-0-71)
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು 2007 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತಿ ಲೈೊಂಗಿಕ್ ಶೋರ್ಣೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕ ಳು
ಮತ್ತಿ

ಮಹಳರ್ರ ಅನೈತಿಕ್ ಸಾಗಾಟ್ವನುು

ರಕಿಷ್ಮ ಸಲಪ ಟ್ಟ

ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ,

ಸಂತರ ಸೆ ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತಯ ತ್ಗಳನು ದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ಪುನವ೯ಸತಿ

ಕ್ಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ ಮತ್ತಿ ಸರ್ಮಜ್ದ್ೊಂದಗೆ ಸೇರಿಸುವುದ್ದ, ಗಡಿಭಾಗದ ಸಂತರ ಸೆ ರನುು
ಅವರ ಭಾಗಕೆಕ ವಾಪಸುಿ

ಕ್ಳುಹಸುವುದ್ದ ಮೊಂತ್ತದವುಗಳು ಈ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು ಸಕಾ೯ರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳ ಮೂಲಕ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಕೊಂದರ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾ೯ರಗಳ ಮತ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವ ಸಂಸೆ ಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ವನುು

60:30:10 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ

ಭರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಶೋರ್ಣೆಗಳಗಾದ 0-18 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲಾಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.205.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 425 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ರೂ.183.01 ಲಕ್ಷ ಬ್ಳಕೆರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್21 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುವುದಲಿ .
6. ಮಹಳಾ ಆಯೀಗ (2235-02-103-0-99)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮವನುು 1991 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು , ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಪೂವ೯ ಮತ್ತಿ ಮೆಟ್ರರ ಕ್
ನಂತರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ನಿರ್ರಿಗೆ ವಸತಿನಿಲರ್ದ ಸೌಕ್ರ್೯ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆು ೋಶವನುು
ಹೊಂದ್ದಳಿದ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕು ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶಗಳ ಹೆಣ್ಣು
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಸಕಾ೯ರೇತರ

ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ
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ಹೊೊಂದದೆ.

ಮಕ್ಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಉತ್ಿ ೋಜ್ನ ನಿೋಡಲು ಈ

ಅನುದಾನ

ನಿೋಡಲು

ಈ

ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮವನುು

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಸುಿ ತ ಕ್ರ್ನ೯ಟ್ಕ್ದಾದಯ ೊಂತ 37 ವಸತಿನಿಲರ್ಗಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಮೆಟ್ರರ ಕ್
ಪೂವ೯ ವಸತಿನಿಲರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತಿ 18 ಮೆಟ್ರರ ಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ವಸತಿ ನಿಲರ್ಗಳಿಗೆ
ದಾಖಲಾದ 6-18 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ನಿರ್ರನುು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ
ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.

2020-21

ರಲ್ಲಿ

ರೂ.2667.41

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.2585.30

ಲಕ್ಷ

ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ 2344.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.1123.79 ಲಕ್ಷವನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್-2021
ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
7. ಸಕಾಯರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿೇಂದ ನ್ಡಸಲ್ಪ ಡುವ ಅೇಂಗವಿಕ್ಲ್ರ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವು
(2235-02-104-2-06)
ದೃರ್ಷಟ ಹೋನ ಮತ್ತಿ ಶರ ವಣದ್ೋರ್ವುಳಳ ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾಯರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳು ನಡೆಸುತಿಿ ರುವ ವಸತಿ ಮತ್ತಿ
ವಸತಿ ರಹತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ 2010ರಿೊಂದ ಅನುದಾನವನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ವಸತಿ
ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ತಿೊಂಗಳಿಗೆ ಒೊಂದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ರೂ.6200/- ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ರಹತ ಶಾಲೆಗಳ ಪರ ತಿ ಮಗುವಿಗೆ
ರೂ.5,200/- ಮತ್ತಿ ಬುದು ರ್ಮೊಂದಯ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಗತಯ ತ್ಗಳನುು ಪೂರೈಸಲು ವಸತಿ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಮಗುವಿಗೆ
ರೂ.6,800/- ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ರಹತ ಪರ ತಿ ಮಗುವಿಗೆ ರೂ. 6,000/- ನಿೋಡುತಿಿ ದ್ದು ಇದನುು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಗೌರವ ಧನ,
ಕ್ಟ್ಟ ಡ ಬಾಡಿಗೆ, ನಿವಯಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಸಮವಸಿ ರ, ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರೆ ಖಚುಯಗಳನುು
ಭರಿಸಲು

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

3-18

ವರ್೯

ವಯೋರ್ಮನದ

ಮಕ್ಕ ಳು

(ಶಾಲಾಪೂವ೯ ದೊಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.4888.00
ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಗುರುತಿಸಿದು

10200 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 13698 ವಿಶೇರ್ ಚೇತನರಿಗೆ

ರೂ.4413.27 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.6000.00 ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 10200 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ 892 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021
ವರೆಗೆ ರೂ.2168.11 ಲಕ್ಷ ಖಚುಯರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
8. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2235-02-196-1-01)
ಈ ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2002 ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ ತರಲಾಯತ್ತ. ಇದರ ಮಖಯ ಉದೆು ೋಶ,

ನಿಗ೯ತಿಕ್ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಊಟ್, ವಸತಿ, ಆಶರ ರ್, ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ಸೌಲಭಯ , ಮನೋರಂಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವ
ಮೂಲಕ್ ಅವರನುು

ಪ್ರಲ್ಲಸಿ ನಿವ೯ಹಣೆ ರ್ಮಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಿಗ೯ತಿಕ್ ಕುಟ್ರೋರಗಳನುು

ಸಕಾ೯ರೇತರ

ಸಂಸೆ ಗಳ ಮೂಲಕ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 0-18 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು
ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸೌಲಭಯ ವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಪರ ತಿ ಕುಟ್ರೋರದಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕ ಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತಿ ದೆ.
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪರ ತಿ ಮಗುವಿನ ನಿವ೯ಹಣೆಗಾಗಿ ಪರ ತಿ ತಿೊಂಗಳಿಗೆ ರೂ.1000.00 ದಂತ್ ಅನುದಾನ
ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ

ರೂ.1885.45 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.1808.65

ಲಕ್ಷವನುು , 264 ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1806.34 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,
245 ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ರೂ.1420.97 ಲಕ್ಷವನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್-2021 ರವರೆಗೆ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.
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ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 12: ವಾತ್ಸಯ, ಪ್ಿ ವಾಸೀದಾ ಮ ಮತ್ತು ಯುವಜನ್ ಸೇವೆ
1. ರಾಜಾ /ರಾಷಟ ಿ ಮಟ್ಟ ದ ಕಿಿ ೀಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುವ ಪೌಿ ಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉರ್ತು ೀರ್ಜತ
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯವೇತನ್ (2204-00-102-2-03)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯು 1976-77 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯತ್ತ. ರ್ಮಧಯ ಮಿಕ್ ಮತ್ತಿ
ಪೌರ ಢಶಾಲೆಗಳ 11, 12 ರಿೊಂದ 15-16 ವಯೋರ್ಮನದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಜಿಲಾಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುವ ಹಬ್ಬ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು

ಆಯೋಜಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕ್ ಕಿರ ೋಡ್ಡಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ

ತಲಾ ರೂ.10000 ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಧನ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮತ್ತಿ ಅೊಂತರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಕಿರ ೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಸಿರುವ ಪರ ತಿಭಾವಂತ 16 ರಿೊಂದ 23 ವಯೋರ್ಮನದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಕಿರ ೋಡ್ಡಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಶುಲಕ ಮರು
ಪ್ರವತಿಸುವ ಸೌಲಭಯ ವನುು

ಸಹ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಆರ್ಥಯಕ್

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.101.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .
2021-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.49.37 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ

ಅೊಂತಯ ಕೆಕ 346 ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಯುವ ನಿೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ (2204-00-103-0-27)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯು 2012-13ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ರ್ಮನಸಿಕ್ ಆರೋಗಯ ಮತ್ತಿ ನರವಿಜಾಾ ನಗಳ ಸಂಸೆ ರ್ (ನಿರ್ಮಾ ನ್ಿ ) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಪ ೊಂದನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು

ಆಯೋಜಿಸಿ ರ್ಮನಸಿಕ್ ಆರೋಗಯ ವನುು

ಉದ್ಯ ೋಗ ಸೃರ್ಷಾ ರ್ ಚ್ಟ್ಟಚ್ಟ್ರಕೆಗಳನುು
ನಿಧಿರ್ನುು

ಸಹ ವಯ ವಸೆ

ಅಭಿವೃದಿ

ಅಭಿವೃದಿ

ಪಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಸವ ಯಂ

ಪಡಿಸಲು ಯುವ ಸಂಘ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಆವತಯ

ರ್ಮಡಿದ್ದು , ಇದರಿೊಂದ ಜಿೋವನ ಕೌಶಲಗಳ ತರಬೇತಿ, ವಯ ಕಿಿ ತವ

ವಿಕ್ಸನ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ, ಆಪಿ ಸರ್ಮಲೋಚ್ರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಆಯೋಜ್ನೆ, 15 ರಿೊಂದ 30 ವರ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ
ವಯೋರ್ಮನದ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಯುವಜ್ನರಿಗೆ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ್ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ
ಸರಬ್ರಾಜು ರ್ಮಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ರೂ.1816.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಇದಕೆಕ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ

ರೂ.2316.00

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಿ

ನಿಗದತ

ಗುರಿಯಾದ

972426

ಫಲಾನಿಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 735306 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 735306 ಪಲಾನುಭವಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ.
2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ
ರೂ.572.20 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ, ನಿಗದತ ಗುರಿಯಾದ 1014000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 677617

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ.
3. ಕಿಿ ೀಡಾ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಿ ೀತ್ಸಾ ಹ (2204-00-104-0-02)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

1991-92ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಆರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ರಾರ್ಟ ರ ಮತ್ತಿ

ಅೊಂತರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಟ್ಟ ದ ಕಿರ ೋಡ್ಡಕೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿ ಪದಕ್ ವಿಜೇತರಾದ ರಾಜ್ಯ ದ ಕಿರ ೋಡ್ಡಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ
ನಗದ್ದ ಪುರಸಾಕ ರ ನಿೋಡಲು ಹಾಗೂ ಏಕ್ಲವಯ ಪುರಸಾಕ ರ, ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಪೋರ್ಕ್ ಪುರಸಾಕ ರ, ಜಿೋವರ್ಮನ ಸಾಧನೆ
ಪುರಸಾಕ ರ ಮತ್ತಿ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಪುರಸಾಕ ರಗಳನುು
ಆಯೋಜಿಸಲು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ನಿೋಡಲು ಹಾಗೂ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುು

ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯ
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ವಯೋರ್ಮನದ ನಡುವಿನ ಜೂನಿರ್ರ್, ಸಬ್ ಜೂನಿರ್ರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ಎಲಾಿ

ಮಕ್ಕ ಳು ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ರೂ.1010.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಹಂಚಿಕೆ ರ್ಮಡಿದ್ದು

ಅದಕೆಕ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ 79 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.1179.29 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

2021ರ

ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

159

ಖಚುಯ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.1300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ

ರೂ.804.78

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
4. ಕಿಿ ೀಡಾೇಂಗಣಗಳ ನಿವಯಹಣೆ (2204-00-104-0-12)
ಸದರಿ

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಹಾರ್ವನುು

2021-22ರ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ

ಕಿರ ೋಡ್ಡೊಂಗಣಗಳ

ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. 6 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯ

ವಯೋರ್ಮನದ ಜೂನಿರ್ರ್ ಮತ್ತಿ ಸಬ್ ಜೂನಿರ್ರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ಎಲಾಿ ಮಕ್ಕ ಳೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.

2021-22ರ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.1500.00

ಲಕ್ಷಗಳು,

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.536.10 ಲಕ್ಷಗಳು ಖಚಾಯಗಿರುತಿ ದೆ.
5. ಕಿಿ ೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ ನಿಲ್ಯಗಳು (2204-00-104-0-25)
ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು 1982-83ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯತ್ತ. ಕಿರ ೋಡ್ಡ ವಸತಿ
ನಿಲರ್ಗಳ ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ್ ವಚ್ಚ ಗಳು, ಕಿರ ೋಡೆ ಮತ್ತಿ ಕಿರ ೋಡೆಯೇತರ ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಉನು ತಿೋರಣಕಾಕ ಗಿ, ಕಿರ ೋಡ್ಡ
ಆವರಣಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ತಿ ನವಿೋಕ್ರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಅನುದಾನವನುು ಭರಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
15

ರಿೊಂದ

18

ವರ್ಯ

ವಯೋರ್ಮನದ

ನಡುವಿನ

ಎಲಾಿ

ಮಕ್ಕ ಳು

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ರೂ.1027.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,
ಇರುವ 2300 ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಹಾಸಟ ಲ್ ಮತ್ತಿ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 2288 ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಹಾಸಟ ಲ್ ಮತ್ತಿ
ಸಂಸೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.973.70 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1921.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ 2539 ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಹಾಸಟ ಲ್ ಮತ್ತಿ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.1208.83 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
6. ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಕಿಿ ೀಡಾ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ (2204-00-104-0-29)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆಯು 1988-89ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದೊಂದ ರ್ಮನಯ ತ್ ಪಡೆದರುವ ರಾಜ್ಯ ದ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ
ಮತ್ತಿ ರಾರ್ಟ ರ ಮಟ್ಟ ದ ವಿವಿಧ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಕೂಟ್ಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ರಾರ್ಟ ರ ಮಟ್ಟ ದ ಪಂದಾಯ ವಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ವನುು

ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಶಿಬ್ಲರಗಳಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯ ದ

ಭರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಿರ ೋಡ್ಡಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಹಾಗೂ

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಿರ ೋಡ್ಡೊಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
ಕೊಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ವಾಯು ಮತ್ತಿ ಜ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಹಸ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ
ಯುವ ಸಮದಾರ್ವು ಭಾಗವಹಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಎಲಾಿ
ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ
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ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

2020-21ರ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.1984.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಪರ ತಿಯಾಗಿ ನಿಗದತ ಗುರಿಯಾದ 1000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ
ರೂ.1983.88 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1745.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ನಿಗದತ ಗುರಿಯಾದ 1500 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ 850 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.1295.59 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
7. ಗಾಿ ಮಿೀಣ ಕಿಿ ೀಡ ಮತ್ತು ಪಂದಾ ಗಳು (2204-00-104-0-32)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2006-07 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಯತ್ತ. ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ ಗುರಿಯ್ದೊಂದರೆ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಜ್ನಪದದಲ್ಲಿ ನ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಸಂಸಕ ೃತಿರ್ನುು
ಹೊೋಬ್ಳಿ, ತ್ತಲ್ಲಿ ಕು ಮತ್ತಿ ಜಿಲಾಿ

ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ

ಅಭಿವೃದಿ

ವಿವಿಧ ಪಂದಾಯ ವಳಿಗಳನುು

ಪಡಿಸಲು

ಆಯೋಜಿಸುವುದರ

ಮೂಲಕ್ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಕಿರ ೋಡೆಗಳಿಗೆ ಪರ ೋತ್ತಿ ಹ ನಿೋಡುವುದ್ದ ಇತ್ತಯ ದ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು
ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.

15

ರಿೊಂದ

18

ವರ್ಯ

ವಯೋರ್ಮನದ

ಎಲಾಿ

ಮಕ್ಕ ಳು

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.450.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನುು
ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆಗಳನುು ನಿಮಿಯಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 126.00 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್-2021 ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .
8. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದ್ಯನ್ (2204-00-196-1-01)
ಜಿಲಾಿ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಕಿರ ೋಡ್ಡಕೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ರಾಯ ಲ್ಲಗಳನುು

ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದ

ಕಿರ ೋಡ್ಡಪಟ್ಟಗಳ ಹಾಗೂ ಆಯೋಜ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ ಯಾಣ ಭತ್ಯ ಹಾಗೂ ದನಭತ್ಯ ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಗಳನುು ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು
ಕಿರ ೋಡೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ

ಪರ ಚಾರರ್ಮಡಲು, ಜಿಲಾಿ

ಧನಸಹಾರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ

ಖರಿೋದಸಲು ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ ವಲರ್ ಮಟ್ಟ ದ ಯುವ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ

ಇತರೆ ಸಂಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ

ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು

ಖರಿೋದಸಲು ಹಾಗೂ

ನಿಗಯತಿಕ್/ಅಸಹಾರ್ಕ್ ಕಿರ ೋಡ್ಡ ಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಕುಸಿಿ ಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 6
ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ನಡುವಿನ ಎಲಾಿ

ಮಕ್ಕ ಳು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶಿತ

ಫಲರ್ನಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.4855.34 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರ ತಿಯಾಗಿ
ರೂ.4820.83 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.3371.59 ಲಕ್ಷಗಳು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

2021ರ

ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

ರೂ.2836.50

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
9. ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿ ಉಪ್ಯೀಜನೆ (2204-00-789-0-01)
2011-12ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿೊಂದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತಿ ಅೊಂತರಾರ್ಷಟ ರೋರ್
ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿವಿಧ ಕಿರ ೋಡ್ಡಕೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ/ ಕಿರ ೋಡ್ಡಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ
ನಗದ್ದ ಪುರಸಾಕ ರ ಮತ್ತಿ ಧನಸಹಾರ್ವನುು
ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಅಲಿ ದೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಿರ ೋಡ್ಡಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪೌರ್ಷಟ ಕ್ ಆಹಾರ, ಸಮವಸಿ ರ ಹಾಗೂ ಕಿರ ೋಡ್ಡಕಿಟ್ಗಳನುು

ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಕಿರ ೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೊೊಂದದ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿರ್ ಆಟ್ಗಾಗರರಿಗೆ
ಸಾಹಸಯುಕ್ಿ ಉದಯ ಮಶಿೋಲತ್ರ್ಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ
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ಜಾತಿ ಯುವಕ್ರಿಗೆ

ವೃತಿಿ ಪರತ್ರ್ನುು

ಹೊೊಂದಲು

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್

ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಸಟ್ರಯಫಿಕಟ್

ಕೊೋಸ್ಯ

ಗಳನುು

ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ನಿಗದತ

ಗುರಿಯಾದ 90 ಮಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 79 ಮಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ಮೊತಿ ವನುು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ನಿಗದತ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ

ಗುರಿ

350

ರೂ.396.49

ಮಂದ

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

ಪರ ತಿಯಾಗಿ

2021ರ

275

ಮಂದ

ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
10. ಗರಿಜನ್ ಉಪ್ಯೀಜನೆ (2204-00-796-0-01)
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ, ರಾರ್ಟ ರ ಮಟ್ಟ ದ ಹಾಗೂ ಅೊಂತರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ನ ಕಿರ ೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಜೇತರಾಗಿ ಪದಕ್ಗಳನುು

ಪಡೆದ ಎಲಾಿ ವಯೋರ್ಮನದ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ನಗದ್ದ ಪುರಸಾಕ ರ ಮತ್ತಿ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಹಾರ್ವನುು

ಪಂಗಡಕೆಕ

ಆಟ್ಗಾರರಿಗೆ ಪೌರ್ಷಾ ಕ್ ಆಹಾರ, ಸಮವಸಿ ರಗಳು, ಕಿರ ೋಡ್ಡಕಿಟ್ ಇತ್ತಯ ದಗಳನುು
ಉದಯ ಮಶಿೋಲತ್ರ್ಲ್ಲಿ

ವೃತಿಿ ಪರತ್ರ್ಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನುು

ಸೇರಿದ ಕಿರ ೋಡ್ಡಪಟ್ಟ

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

2011-12ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿೊಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಅಲಿ ದೆ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ

ಸಾಹಸಯುಕ್ಿ

ಭಾಗವಹಸಿ

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲು

ಗಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಪಂಗಡದ

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ

ತರಬೇತಿರ್ನುು

ನಿೋಡುವುದಲಿ ದೆ

ಪಂಗಡದ ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಸಟ್ರಯಫಿಕಟ್

ಕೊೋಸ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ್ ವೃತಿಿ ಪರತ್ರ್ಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.500.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದಕೆಕ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ 250 ಮಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 129
ಮಂದ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.499.98

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.

2021-22ರ

ಗುರಿ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ 107 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ 77 ಮಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.98.94 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
11. ಚ್ಲ್ನ್ಚಿತಿ ಗಳು (2220-01-105-0-01)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪರ ತಿ ವರ್ಯ ಆಯ್ದಕ ಯಾದ ಉತಿ ಮ ಮಕ್ಕ ಳ ಚ್ಲನಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ರೂ.
25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ನಗದ್ದ ಬ್ಹುರ್ಮನ ಹಾಗೂ ಪರ ತಿ ವರ್ಯ 3 ಮಕ್ಕ ಳ ಚ್ಲನಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ನಗದ್ದ ನೆರವನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 2020-21ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.1192.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.873.17 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1656.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.486.70 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
12. ಜನ್ ಸಂಪ್ಕ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಮ ೀತಿ ಪ್ಿ ಚಾರ (2220-60-106-0-04)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಹುಡುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಳಾ

ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೋಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯ ದ ಪರ ಮಖ ದನಪತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊರಡಿಸುವ ಜಾಹೋರಾತ್ತಗಳ ಖಚುಯಗಳನುು ಭರಿಸುವುದ್ದ. ನವೆೊಂಬ್ರ್ 14 ರಂದ್ದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮಕ್ಕ ಳ
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ದರ್ನಚ್ರಣೆಯಂತಹ
ನಮೂದಸಲಾದ

ರಾಜ್ಯ

ಮಕ್ಕ ಳ

ಮಟ್ಟ ದ
ಕೊಂದರ ತ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು
ಅೊಂಶಗಳಿಗೆ

ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ ವೆ.

ಯಾವುದೇ

ಆದಾಗೂಯ

ನಿದಯರ್ಟ ವಾದ

ಮೇಲೆ

ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು

ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸುವುದಲಿ . 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.11548.51 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಹಂಚಿಕೆರ್ಮಡಿದ್ದು ಪರ ತಿಯಾಗಿ
ರೂ.14233.21 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1679.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಹಂಚಿಕೆ ರ್ಮಡಿದ್ದು

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.733.72 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
13. ಪ್ಿ ವಾಸೀದಾ ಮ ಉರ್ತು ೀಜರ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಿ ಚಾರ (3452-80-104-0-01)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2013-14ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯತ್ತ. ಸಕಾಯರಿ

ಪೌರ ಢಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ 8 ರಿೊಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ 13-14 ರಿೊಂದ 15-16ರ ನಡುವಿನ
ವಯೋರ್ಮನದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ

ಪರ ಮಖ

ವೈಜಾಾ ನಿಕ್,

ರ್ಧಮಿಯಕ್,

ಭೌಗೋಳಿಕ್,

ಚಾರಿತಿರ ಕ್,

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ಕೊಂದರ ಗಳು, ಗಣಿಗಳು, ಉದಾಯ ನವನಗಳು, ಪರ ಖ್ಯಯ ತ ವಯ ಕಿಿ ಗಳ ಜ್ನಮ

ಸೆ ಳಗಳು,

ಮತಿಿ ತರ ಸೆ ಳಗಳನುು ಪರಿಚ್ಯಸುವುದ್ದ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ
ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಗಿರಿಜ್ನ ಉಪಯೋಜ್ನೆಗಳ ನಿಧಿಯೊಂದ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಖಚುಯ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಭರಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

2020-21ರ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ. 4103.59 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ರೂ.

ಪಂಗಡಗಳ

6222.00

ಲಕ್ಷಗಳು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ. 10425.66 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ. 2278.04 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
14. ರಾಜಾ ಮಟ್ಟ ದ ಕಿಿ ೀಡಾೇಂಗಣಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ (4202-03-102-0-01)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯ

ಮಟ್ಟ ದ ಕಿರ ೋಡ್ಡೊಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನ ನಿವಯಹಣೆ,

ಪರ ಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುು ಪೂಣಯಗಳಿಸುವುದ್ದ, ಅತಿ ಅಗತಯ ವೆನಿಸಿದ ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು,
ಮಕ್ಕ ಳು ಮತ್ತಿ ಇತರೆ ಜ್ನ ಸಮೂಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗುವಂತ್ ರಾಜ್ಯ

ಮಟ್ಟ ದ ಕಿರ ೋಡ್ಡೊಂಗಣಗಳ

ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ಧನ ಸಹಾರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.1250.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.1112.62 ಲಕ್ಷಗಳು ಖಚಾಯಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.804.19

ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
15. ಕಿಿ ೀಡಾೇಂಗಣಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ (4202-03-102-0-03)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ದ ವಿವಿಧ ಸೆ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರ ೋಡ್ಡೊಂಗಣಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ,
ಪರ ಗತಿರ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುು

ಪೂಣಯಗಳಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕ ಳು ಮತ್ತಿ

ಇತರೆ ಜ್ನ

ಸಮದಾರ್ ಸಂಯುಕ್ಿ ವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ್ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವುದ್ದ. ಅಥ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಟ್ಟರ ಯ ಕ್
ಗಳನುು

ಸಿದಿ ಪಡಿಸುವುದ್ದ, ವಾಯ ಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳನುು

ಅಗತಯ ವಿರುವ

ವಾಯ ಯಾಮ

ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು

ನಿರ್ಮಯಣ ರ್ಮಡುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ

ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.

ಮತ್ತಿ

ಟ್ರ.ಎಸ್.ಪಿ.

ನಿಧಿಯೊಂದ

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.700.00
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ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.

2021-22ರ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.1200.00

ಲಕ್ಷಗಳು

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.895.96 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
16. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಕಾಯ್ದದ 2013 ರಡಿ
ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತು (4202-03-800-0-05)
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ದಾವಣೆಗೆರೆ ಜಿಲೆಿ ರ್ ಜ್ಗಳೂರಿನ ಕಿರ ೋಡ್ಡೊಂಗಣದ ನಿರ್ಮಯಣ ಮತ್ತಿ
ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿ

ಅನುದಾನವನುು

ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.

ಜ್ನಸಮದಾರ್ದ ಬ್ಳಕೆಗಾಗಿ ಈ ಕಿರ ೋಡ್ಡೊಂಗಣವನುು
ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು

ಮಕ್ಕ ಳೂ

ಒಳಗೊಂಡಂತ್

ಇತರೆ

ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿರುವುದಲಿ . 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1.87

ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚ್ಯನುು ರ್ಮಡಲಾಗಿಲಿ .

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 13: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿೀಕ್ ಸರಬರಾಜು
1. ಎ.ಎ.ವೈ. ಮತ್ತು ಪಿ. ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಭಾಗಾ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಆಹಾರ
ಧ್ಯನ್ಾ ಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗ ಸಹಾಯಧನ್ (2408-01-102-0-01)
ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ ಕಾಯ್ದು ರ್ಡಿ (ಎನ್. ಪಿ. ಎಸ್. ಎ) ಹಾಗು ಅವಶಯ ಕ್ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಕಾಯ್ದು
(ಇ.ಸಿ.ಎ) ಪರ ಕಾರ ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ

ಆಹಾರ

ಭದರ ತ್ರ್ನುು

ಬ್ಡತನ ರೇಖೆಗಿೊಂತಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರುವ ವಗಯದವರಿಗೆ

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ

ಸದರಿ

ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಇದನುು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು ಬ್ಲ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾಡ್ಸಯ ಹೊೊಂದರುವ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದ
ಪರ ತಿಯಬ್ಬ

ಸದಸಯ ರಿಗೂ 5 ಕೆ.ಜಿ ಆಹಾರ ರ್ಧನಯ ಗಳನುು

ಅನುದಾನವನುು

ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್

ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದ. ಅಹಯ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದಲ್ಲಿ ನ 0-8 ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ

ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡಂತ್ ಎಲಿ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್
ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.241162.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕೆಕ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ. 227251.15 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಬ್ಲ.ಪಿ.ಎಲ್.ಕಾಡುಯದಾರರ

ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.

2021-22ರ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.150000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದಕೆಕ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.233041.12 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಬ್ಲ.ಪಿ.ಎಲ್.
ಕಾಡುಯದಾರರ ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಎ.ಎ.ವೈ.

ಮತ್ತು

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನ ಭಾಗಾ

ಯೀಜನೆಯಡಿ

ಗೊೀಧಿಯನುನ ವಿತರಣೆಗಾಗ ಸಹಾಯಧನ್ (2408-01-102-0-06)
ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ ದ್ದಬ್ಯಲರಾದ ವಗಯದವರಿಗಾಗಿ ಇತರ ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು
ಒದಗಿಸಲು

ಸದರಿ

ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2013ರಲ್ಲಿ

ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ

ಪರಿಚ್ಯಸಲಾಯತ್ತ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಎ.ಎ.ವೈ/ ಬ್ಲ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತರ ಚಿೋಟ್ರಗಳನುು ಹೊೊಂದರುವ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ಗಳಿಗೆ ರೂ.25
ಕೆಕ 1 ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ತ್ತಳ ಎಣೆು ಮತ್ತಿ ರೂ. 2ಗಳಿಗೆ 1 ಕೆ.ಜಿ. ಅಯೋಡೈಸ್ಾ ಉಪಪ ನುು

ವಿತರಿಸಲು ಅನುದಾನ

ಬ್ಲಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತಿ ದೆ, ಅಹಯ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದಲ್ಲಿ ನ 0-18ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡಂತ್
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ಎಲಿ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.82600.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಬ್ಲ.ಪಿ.ಎಲ್.ಕಾಡ್ಸ೯ದಾರರ

ಇದಕೆಕ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ. 81,182.03 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ

ಖಚು೯

ರೂ.72605.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದಕೆಕ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.

ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡಂತ್
2021-22ರ

ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.90172.64 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಬ್ಲ.ಪಿ.ಎಲ್.

ಕಾಡುಯದಾರರ ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
3. ಎನ್.ಪಿ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನ ಭಾಗಾ

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಅಕಿಕ

ವಿತರಣೆಗಾಗ

ಸಹಾಯಧನ್ (2408-01-102-0-07)
ಸದರಿ ರಾಜ್ರ್ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯು 2013ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಂಡಿರುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ
ಎ.ಪಿ,ಎಲ್.

ಕಾಡುಯದಾರರಿಗೆ

ಅನುದಾನವನುು

ರಿಯಾಯತಿ

ದರದಲ್ಲಿ

ಆಹಾರ

ರ್ಧನಯ ವನುು

ಒದಗಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 0-18 ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡಂತ್

ಎಲಿ ರೂ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2000.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಇದಕೆಕ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ1933.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡಂತ್

ಎ.ಪಿ.ಎಲ್.ಕಾಡ್ಸಯದಾರರ ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.2000.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದಕೆಕ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.137.32 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾಡುಯದಾರರ

ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 15: ರ್ಮಹತಿ ತಂತಿ ಜಾಾ ನ್
1. ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ (3425-60-200-0-01)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಿ

ತಂತರ ಜಾಾ ನವನುು

ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಸುವ ಉದೆು ೋಶದೊಂದ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾರ್ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್
ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಸಂಘ (ಅಕಾಡೆಮಿ) ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ (ಸಸೈಟ್ರ)
ಮತ್ತಿ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮಂಡಳಿ (ಕೌನಿಿ ಲ್) ಇತ್ತಯ ದ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಹಣದ
ಸಹಾರ್ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 13-18 ವರ್೯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.3518.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.3518.00 ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.1800.00 ಲಕ್ಷವನುು ಹಂಚಿಕೆ ರ್ಮಡಲಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ
ರೂ.1350.00 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2. ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಜಾಾ ನ್ ಯೀಜನೆಗಳು (3452-60-200-0-16)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು ತ್ತರಾಲರ್ಗಳನುು

ವಿಜಾಾ ನ ಪರ ದಶಯನ ಶಾಲೆಗಳನುು

(Gallery)

ಸಾೆ ಪಿಸಲು ಮತ್ತಿ ವಿಜಾಾ ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬ್ಗೆೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಟ್ರ ಇ ಎಮ್ ಬ್ಗೆೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರಗಳನುು
ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಚ್ಯಸುವ ಉದೆು ೋಶ ಹೊೊಂದದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಅನುದಾನವನುು

ಸಂಚಾರಿ ತ್ತರಾಲರ್ಗಳನುು

ನಿವಯಹಸಲು ಸಹ 2017 ರಿೊಂದ

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಪದವಿ ಪೂವಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳನುು ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಸಲು 2020-21ರಲ್ಲಿ ವಿಜಾಾ ನ
ಪರ ತಿಭಾ ಶೋಧ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮವನುು ಪ್ರರ ರ೦ಭಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 13-18 ವರ್೯ ವರ್ಸಿಿ ನ
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ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ
ರೂ.750.00

ಲಕ್ಷಗಳನೂು

ಸಂಪೂಣ೯ವಾಗಿ

ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.

2021-22ರಲ್ಲಿ

ರೂ.200.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 2021 ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ವರೆಗೆ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
3. ಐ.ಟಿ. ಪ್ರಲ್ಲಸಿ (3451-00-090-2-01)
ಈ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು

ತಂತರ ಜಾಾ ನದ

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ

2000ರಲ್ಲಿ

ಮೂಲ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ ರ್ಮಹತಿ

ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು

ಒದಗಿಸುವ

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳನುು

ಈ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅೊಂದರೆ, ರ್ಮಹತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ ವಿಕ್ಸನ ಕೊಂದರ ಗಳ (Incubation centers)
ಸಾೆ ಪನೆ, ಎರಡನೇ ದರ್ಜಯರ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಮಹತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ ಪ್ರಕ್೯ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ

ಇತ್ತಯ ದ.

ಇದಲಿ ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಹಂಚಿಕೆರ್ ಒೊಂದ್ದ ಭಾಗವನುು ಗಾರ ಮಿೋಣ ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ಐಟ್ರ ರಸ ಪರ ರ್ಶು
ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮ ನಡೆಸಲು ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 13-18 ವರ್೯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್
ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ರ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,
ಸಂಪೂಣ೯ವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ

ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 2000

ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳ ಪರ ಯೋಜ್ನಕಾಕ ಗಿ ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 17: ಶಿಕ್ಷಣ
1. ಪ್ರಿ ಥಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿ ಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನ್ಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಹಗಳ ಮುದಿ ಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು
(2202-80-196-1-02)
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಸಕೆೊಂಡರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮದರ ತ ನಮೂನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಹಗಳನುು
ರ್ಮಡುವ

ಸಲುವಾಗಿ

ಜಿಲಾಿ

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ

ಸದರಿ

ಜಿಲಾಿ ವಲರ್

ಸರಬ್ರಾಜು

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಅನುದಾನವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 6 ರಿೊಂದ 16 ವರ್ಯ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ರೂ.1109.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪೂಣಯ ಅನುದಾನ ಖಚಾಯಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ರೂ.1196.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು

ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು

ಇದಕೆಕ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.948.75 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
2. ಭಾರತ ಸೇವಾ ದಳ (2202-80-800-0-30)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಮನಯ ಉದೆು ೋಶಗಳಾದ ಆಸಿಿ ರ್ ಸೃರ್ಷಾ , ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ
ವೇತನ, ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಕ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರೆ ಚ್ಟ್ಟಚ್ಟ್ರಕೆಗಳನುು
ಅನುದಾನವನುು

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆ ರ್ ಮೂಲಕ್

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 11 ರಿೊಂಧ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ ಗಂಡು

ಮಕ್ಕ ಳು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.236.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ

ಅದರಲ್ಲಿ

ರೂ.224.25

ಲಕ್ಷಗಳನುು

3.7

ಲಕ್ಷ

ಮಕ್ಕ ಳ

ಅನುಕೂಲಕಾಕ ಗಿ

ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.181.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು . ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 21ರ ಅೊಂತಯ ದ್ಳಗೆ
ರೂ.114.63 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆ ರ್ಲ್ಲಿ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳನುು ನಡೆಸಲು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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3. ಇೇಂರ್ಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ಮತ್ತು

ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿನ ಕ್ ಕಾಲೇರ್ಜನ್ ಪ್ಿ ತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯ

ವೇತನ್ (2203-00-107-1-01)
ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿು ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ

ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ಮತ್ತಿ

ನೋಡಲ್ ಏರ್ಜನಿಿ ಗಳ ಮೂಲಕ್ ದಾಖಲಾತಿ

ಹೊೊಂದರುವ 2.5 ಲಕ್ಷಗಳಿೊಂದ 10 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೌಟ್ಟೊಂಬ್ಲಕ್ ಆದಾರ್ ಹೊೊಂದರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸದರಿ
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನವನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಪರ ಥಮ ಮತ್ತಿ

ದವ ತಿೋರ್ ವರ್ಯದ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿು ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಸಿಸುತಿಿ ರುವ 16 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯದ ಹೆಣ್ಣು

ಮತ್ತಿ ಗಂಡು

ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ರೂ.2554.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.2553.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

62 ಮಂದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ರೂ.2700.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .
4. ಪ್ರಿೀಕ್ಷ ಪ್ತಿಿ ಕೆ ಮೌಲ್ಾ ರ್ಮಪ್ನ್, ಪ್ಿ ಯಾಣ/ದ್ರನ್ ಭರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವನೆ (2203-00-108-0-01)
ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿು ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪಿ ರ್ಮ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 16 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಗಂಡು
ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಪರಿೋಕೆಷ್ಮ ಗಳನುು

ಆಯೋಜಿಸಲು ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನುು

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.1078.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ
ರೂ.396.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

30099 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2021-

22ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.1191.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.228.62
ಲಕ್ಷಗಳನುು 28543 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
5. ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟ್ಾ ಸಂಸ್ಥೆ (2204-00-103-0-11)
ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟ್ಿ ಸಂಸೆ ಯು 1909 ರಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪನೆಯಾಯತ್ತ. 1952ರಲ್ಲಿ ಸೌಕ ಟ್ಿ ಮತ್ತಿ ಗೈಡ್ಸಿ ಸಂಸೆ ಗಳೂ
ವಿಲ್ಲೋನಗೊಂಡು ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟ್ಿ ಮತ್ತಿ ಗೈಡ್ಸಿ ಎೊಂದ್ದ ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಸೆ ಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಯತ್ತ.
ಸಮಥಯ ರ್ನರ್ಕ್ತವ , ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ ಗರಿರ್ಾ ಬ್ಳಕೆ ಮತ್ತಿ ದಕ್ಷ ನಿವಯಹಣೆರ್
ಮೂಲಕ್ ಯುವ ಜ್ನತ್ಗೆ ಮೌಲಾಯ ರ್ಧರಿತ, ಆಕ್ರ್ಯಕ್ ಮತ್ತಿ ಸವಾಲಡುಾ ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನುು
ರೂಪಿಸುವುದ್ದ ಸದರಿ ಸಂಸೆ ರ್ ಉದೆು ೋಶಗಳಾಗಿವೆ. 3 ರಿೊಂದ 25 ವರ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು
ಮಕ್ಕ ಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಮತ್ತಿ ಯುವಕ್ ಯುವತಿರ್ರನುು ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ಹಲವಾರು ಗುೊಂಪುಗಳನುು
ಹೊೊಂದದೆ. ಈ ಸಂಸೆ ರ್ ಸಾರ್ಮನಯ

ಉದೆು ೋಶಗಳ ವೆಚ್ಚ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಸಿಬ್ಬ ೊಂದಗಳ ವೇತನವನುು

ಭರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿ ಅನುದಾನವನುು
ಆರ್ಥಯಕ್

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ರೂ.797.00

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.766.06 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

3.69

ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. 2020-21ರ
ಲಕ್ಷ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ

ಸೌಕ ಟ್ಿ

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದ

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.401.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.271.69
ಲಕ್ಷಗಳನುು ನಿಗದಗಳಿಸಿದ 3.55 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಗುರಿರ್ಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಗಾಗಿ
ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
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6. ಗಿ ೇಂಥಾಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ರಿ (2205-00-105-0-04)
ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್

ಗರ ೊಂಥಾಲರ್

ಕಾಯ್ದು ಯು

1965ರಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಗೆ

ಬಂದದೆ.

ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್

ಗರ ೊಂಥಾಲರ್ವು ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ ವಲರ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತಿ ಓದ್ದವ ಹವಾಯ ಸದ ಆಸಕಿಿ ರ್ನುು
ಬೆಳಸುವ ಮತ್ತಿ ಸಾಹತಯ , ಸಂಸಕ ೃತಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಸಕಿಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದೆು ೋಶದೊಂದ ರಾಜ್ಯ ರ್ಮಹತಿರ್ನುು
ನಿೋಡುವ ಕಿರ ಯಾತಮ ಕ್ ಶಕಿಿ ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಯಹಸುತಿ ದೆ. ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಕೊಳಗೇರಿ ಪರ ದೇಶಗಳು,
ಮಕ್ಕ ಳ ಸಮದಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗರ ೊಂಥಾಲರ್ ಮತ್ತಿ ಸಂಚಾರಿ ಗರ ೊಂಥಾಲರ್ಗಳ ಸಾೆ ಪನೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ದನಪತಿರ ಕೆಗಳು ಮತ್ತಿ

ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಜಿಲೆಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ಉದೆು ೋಶಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿವಿಧ

ಪುಸಿ ಕ್ಗಳನುು

ಖರಿೋದಸುವುದ್ದ,

ವಯೋರ್ಮನದ

ಹೆಣ್ಣು

ಈ

ಮತ್ತಿ

ತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಗಳಿಗೆ ಏಕ್ಗವಾಕಿಷ್ಮ

ರಾಜ್ಯ

ಗಂಡು

ವಲರ್
ಮಕ್ಕ ಳು

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್
ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯಕಾಕ ಗಿ ರೂ.2102.14 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಅದಕೆಕ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.3068.44 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿ 31 ಗರ ೊಂಥಾಲರ್ಗಳ ಮೂಲಭೂತ

ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು ಉನು ತಿೋಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ 2021ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ರೂ.1032.00

ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ

ರೂ.598.32

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಇನಿು ತರ

31

ಗರ ೊಂಥಾಲರ್ಗಳಾಗಿ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
7. ತ್ಸೇಂತಿಿ ಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಗಿ ಗಳು (4202-01-203-1-08)
ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿು ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು
ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದೇ ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಮಖಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಪರ ಥಮ ಮತ್ತಿ ದವ ತಿೋರ್
ವರ್ಯದ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿು ಕ್ ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 16 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2020-21 ರಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.999.06 ಲಕ್ಷಗಳನುು

26789 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ

ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2021-22ರ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಚುಯ ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .
8. ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿನ ಕ್ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಯಣ (4202-02-104-1-01)
ಸಕಾಯರಿ

ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿು ಕ್

ಗಳಲ್ಲಿ

ವಾಯ ಸಂಗ

ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ

ಮೂಲಭೂತ

ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ದಸರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳನುು ನಿರ್ಮಯಣ ರ್ಮಡುವ ಉದೆು ೋಶವನುು
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯು ಹೊೊಂದರುತಿ ದೆ. ಪರ ಥಮ ಮತ್ತಿ ದವ ತಿೋರ್ ವರ್ಯದ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿು ಕ್
ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿಿ ರುವ 16 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಯಗಳ ವಯೋರ್ಮನದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳು ಸದರಿ
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2020-21ರಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಇದಕೆಕ

ಪರ ತಿಯಾಗಿ ರೂ.12102.91 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ರೂ.13123.00 ಲಕ್ಷಗಳು

26789 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚುಯ

ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ರೂ.7000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.888.50 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಖಚುಯ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
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ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 22: ಆರೀಗಾ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ ಕ್ಲಾಾ ಣ
1. ಇ – ಆರೀಗಾ (2210-01-110-2-44)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದು , ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರ್ಮಹತಿ ಕೊಂದರ ದೊಂದ
ನಿವ೯ಹಸಲಪ ಡುತಿಿ ದೆ. ಇದ್ೊಂದ್ದ ಆರೋಗಯ

ರ್ಮಹತಿ ನಿವಯಹಣಾ ವಯ ವಸೆ ರ್ ಮಕ್ಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳು, ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಲನೆ, ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ ಸೇವೆಗಳು, ಕಾರ್ಯ
ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ರ್ಮಹತಿ ವಿನಿಮರ್, ರ್ಮನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಮತ್ತಿ ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ದಾಖಲೆಗಳಾದ
ರೋಗ

ನಿರೋಧಕ್

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ

ದಾಖಲೆ,

ಸಂಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನ

ಜ್ನನ

ದಾಖಲೆ

ನಿವಯಹಣೆ

ಮೊಂತ್ತದವುಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 0-18 ವರ್೯ದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು
ದಾಖಲೆಗಳನುು

ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿೊಂದ ಎಲಾಿ

ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಮಕ್ಕ ಳ

ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.509.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.270.90 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ್
ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.450.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.140.76
ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಆಯುಷ್ – ಆರೀಗಾ , ಐಇಸಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು ಇತ್ಸಾ ದ್ರ (2210-02-101-1-05)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು 1975ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತ, ಈ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಲು ಕೊಂದ್ರ
ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆ 75:25 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ವಿವಿಧ ರ್ಮಹತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪಕ್ಯ (IEC)
ಮತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ (ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ
ಕೂಡ) ಪುಸಿ ಕ್ಗಳ ಮದರ ಣ ಮತ್ತಿ ಖರಿೋದ ಹಾಗೂ ಪರ ಚಾರ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು, ಭಿತಿಿ ಪತರ ಗಳು, ನಕೆಷ್ಮ ಪಟ್ಗಳು,
ಆರೋಗಯ ಶಿಬ್ಲರಗಳು, ಮತ್ತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೋಣಯ ಮತ್ತಿ ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳು, 4 ಕಂದಾರ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಆಯುಷ್

ಹಬ್ಬ

ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು,

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಆಯುಷ್

ಸಮೂಹ
ಆರೋಗಯ

ರ್ಮಧಯ ಮ
ಜಾಗೃತಿರ್ನುು

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು
ರೇಡಿಯೋ,

ಸಹ

ಸೇರಿವೆ.

ಈ

ದೂರದಶಯನಗಳಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ಹಾಗೂ ಜಾಹರಾತ್ತಗಳ ಮೂಲಕ್ ಪರ ಸಾರ ರ್ಮಡಲಾಗುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ
ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರ್ಮಹತಿಗಳನುು ನಿೋಡುವುದರಿೊಂದ 6-18 ವರ್೯ದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳನುು
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ಲ್ಲಿ ರೂ 188.00ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕ್ಯಾಗಿದ್ದು ,
ರೂ.175.70 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮವನುು ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋರ್ಷ೯ಕೆ 2210-02- 1011- 03 (ಆಯುಷ್ ನಿದೇ೯ಶರ್ನಲರ್, ಜಿಲಾಿ

ಕ್ಛೇರಿಗಳು, ಆರೋಗಯ , ಐ.ಇ.ಸಿ ಮತ್ತಿ

ತರಬೇತಿ

ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು) ಇದರೊಂದಗೆ ವಿಲ್ಲೋನಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಆಯುಷ್ ಆಸಪ ರ್ತಿ ಗಳ ಪ್ರಿ ರಂಭ ಮತ್ತು ನಿವಯಹಣೆ (2210-02-101-2-04)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು 1975 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು
ಸಮಗರ ಆಯುಷ್ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳನುು

ಸಾೆ ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳ ಉನು ತಿೋಕ್ರಣಕೆಕ

ಅವಶಯ ವಿರುವ ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವು ನಿೋಡಲು ಬ್ಳಸಲಾಗತಿಿ ದೆ. ಈ ನಿಧಿರ್ಲ್ಲಿ
ಆಸಪ ತ್ರ ರ್ನುು

ಸಕಾಯರ

ಜಿಲಾಿ

ಸಮಗರ ಆಯುಷ್

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಕಾಯರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸಪ ತ್ರ ರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 6 ಜಿಲಾಿ ಸಮಗರ

ಆಯುಷ್ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳನುು , ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಳಾಳ ಪುರ, ಹಾವೇರಿ, ಬಾಗಲಕೊೋಟೆ, ಬೆೊಂಗಳೂರು ಗಾರ ರ್ಮೊಂತರ, ದಾವಣಗೆರೆ,
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ತ್ತಮಕೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪಿಸಲು ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಸಿಬ್ಬ ೊಂದಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿೋಡಲು, ಸಾಮಗಿರ , ಸಲಕ್ರಣೆ,
ರಸಾರ್ನಿಕ್ಗಳು ಔರ್ಧಿಗಳು ಮೊಂತ್ತದವುಗಳನುು

ಖರಿೋದಸಲು ಮತ್ತಿ ಈ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳ ಮತ್ತಿ ಜಿಲಾಿ

ಚಿಕಿತ್ತಿ ಲರ್

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ

ಅಭಿವೃದಿ ,

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ನಿವಯಹಣೆ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಿ ನಿೋಡುವುದರಿೊಂದ ಎಲಾಿ ಮಕ್ಕ ಳನುು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ

ಸಹ

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

ಈ

0-18 ವರ್೯ದ್ಳಗಿನ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು
ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ

ರೂ.947.71 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.854.67 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.1090.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ.575.88
ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
4. ಎಲಾಿ ರ್ಜಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಯಯ ರ್ಮನ್ಸಿಕ್ ಆರೀಗಾ ಕೇಂದಿ ಗಳ ಸಾೆ ಪ್ನೆ (2210-03-104-0-02)
ಜಿಲಾಿ

ರ್ಮನಸಿಕ್

ಆರೋಗಯ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನುು

(DMHP)

2018-19ರಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಮನಸಿಕ್ ಖ್ಯಯಲೆಗಳನುು ಪ್ರರ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ಿ ಹಚಿಚ ,
ಚಿಕಿತ್ಿ ರ್ಮಡಲು ಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಇದಲಿ ದೆ ಅವಶಯ ಕ್ತ್ಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಲಾ
ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆರ್ನುಸಾರ ಪರಿಣಿತರಿೊಂದ ಆಪಿ ಸರ್ಮಲೋಚ್ನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತಿ ದೆ,
ಆದು ರಿೊಂದ 6-18 ವರ್೯ದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರನುು

ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೋವೈಕ್ಲಯ ವಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಣಿತರ ರ್ಮಗಯದಶಯನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಔರ್ಧಗಳ
ಮೂಲಕ್ ಸಾರ್ಮನಯ ಕಾಯಲೆಗಳನುು ಪತ್ಿ ಹಚಿಚ , ಚಿಕಿತ್ಿ ನಿೋಡಲು ಜ್ನರಲ್ ಫಿಸಿರ್ಷರ್ನ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ,
ಅಲಾಪ ವಧಿ

ತರಬೇತಿಗಳನುು

ಮನೋರೋಗಿಗಳನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಜೊತ್ಗೆ

ಆರೋಗಯ

ಕ್ಮಯಚಾರಿಗಳಿಗೂ

ಗುರುತಿಸಲು, ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಸುಲಭ ದಾಖಲ್ಲೋಕ್ರಣ

ರ್ಮಡುವ ವಿರ್ಧನ ಮತ್ತಿ ಪರ ಗತಿ ಪರಾಮರ್ಷಯ ಬ್ಗೆೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ರ ರಲ್ಲಿ ರೂ.258.00
ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.103.16 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.242.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.35.75 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
5. ಸಕಾಯರಿ ಖ್ಯಸಗ ಸಹಭಾಗತವ ದಲ್ಲಿ ರೀಗ ಪ್ರ್ತು ಪ್ರಿೀಕೆಮ ಮತ್ತು ಡಯಾಲ್ಲಸಿೀಸ್ ಚಿಕಿರ್ತಾ ಗಳು
(2210-03-110-0-08)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿರುವ ಇದನುು ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್-ಖ್ಯಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತವ ದಲ್ಲಿ 2014-15ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಡಯಾಲ್ಲಸಿಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತಿಿ ದ್ದು , ರೋಗ ಪತ್ಿ ಹಚುಚ ವ ಪೂವಯ
ಹಾಗೂ

ನಂತರದ

ಮೊಂತ್ತದವನುು

ಔರ್ಧಿಗಳು,

ಶಸಿ ರಚಿಕಿತ್ತಿ

ಕ್ರ ಮಗಳು,

0-18 ವರ್೯ದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು

ತ್ತತ್ತಯ

ಚಿಕಿತ್ಿ

ಮತ್ತಿ

ಡಯಾಲ್ಲಸಿಸ್

ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಜಿಲಾಿ

ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಡಯಾಲ್ಲಸಿೋಸ್ ಸೇವೆರ್ನುು

ಬ್ಡತನ ರೇಖೆಗಿೊಂತ ಕೆಳಗಿರುವ

ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಅೊಂತಿಮ-ಘಟ್ಟ ದ
ಮೂತರ ಪಿೊಂಡ ಖ್ಯಯಲೆ (ESRD) ಗೂ ಅನವ ಯಸುತಿ ದೆ. ಬ್ಡತನ ರೇಖೆಗಿೊಂತ ಮೇಲ್ಲರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಬ್ಲಪಿಲ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಯೇ ಚಿಕಿತ್ಿ (ಸಕಾಯರಿ ಖಚಿಯನ) ಸೇವೆರ್ನುು ಪಡೆರ್ಲು ಸೌಲಭಯ
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.2012.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
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ರೂ.1006.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ

ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
6. ಕ.ಪು.ಯೀ: ರಾಷ್ಟಟ ಿ ೀಯ ಆರೀಗಾ ಅಭಿಯಾನ್ (2210-03-800-0-18)
ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ

ಅಭಿಯಾನ (NHM) 2005ರಲ್ಲಿ

ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟ್ಕುವ ದರದಲ್ಲಿ

ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಆರೋಗಯ

ಪ್ರರ ರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು , ಗಾರ ಮಿೋಣ ಜ್ನರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆು ೋಶ ಹೊೊಂದದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ ಮಖವಾಗಿ, ಮಹಳರ್ರು, ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಕ್ಕ ಳು, ಹರಿರ್ರು,
ಅೊಂಗವಿಕ್ಲರು, ಬ್ಡ ವಲಸಿಗರು, ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಸೋೊಂಕಿತರು, ಮತ್ತಿ ಲೈೊಂಗಿಕ್ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರುಗಳಿಗೆ ಈ
ಯೋಜ್ನೆ ನೆರವಾಗುತಿ ದೆ. ನಂತರ 2013 ರಲ್ಲಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ ಅಭಿಯಾನದ ಉಪ ಅಭಿಯಾನಗಳಾಗಿ
ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಗರ ಆರೋಗಯ

ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಆರೋಗಯ

ಅಭಿಯಾನಗಳು

ಪ್ರರ ರಂಭಗೊಂಡವು. ಕೊಂದರ ಸಕಾಯರ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಕೆಕ 60:40 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ಕೊಂದರ
ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಯರದ ಧನ ಸಹಾರ್ವಿದೆ. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ

ಅಭಿಯಾನದ ಘಟ್ಕ್ಗಳು ಈ

ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 1) ಆರ್. ಎಮ್. ಎನ್. ಸಿ. ಎಚ್-ಎ, 2) ಸಾೊಂಕಾರ ಮಿಕ್ ರೋಗ ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು,
3) ಸಾೊಂಕಾರ ಮಿಕ್ವಲಿ ದ ರೋಗ ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು, 4) ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಭರವಸ ಮತ್ತಿ ಕಾರ್ಕ್ಲಪ
ಮತ್ತಿ 5) ಆರೋಗಯ ವಯ ವಸೆ ಬ್ಲಪಡಿಸುವಿಕೆ. ಈ ಘಟ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಯ ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಆರೋಗಯ ವನುು
ಒಳಗೊಂಡ

ಆರ್. ಎಮ್. ಎನ್. ಸಿ. ಎಚ್-ಎ, ಘಟ್ಕ್ ಪರ ಮಖವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ಆದು ರಿೊಂದ ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 0-18 ವರ್೯ದ ಎಲಾಿ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

2020-21ರಲ್ಲಿ

ರೂ.110000

ಲಕ್ಷ

ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ
ರೂ.151773.78

ಲಕ್ಷ

ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.201422.69 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.109396.37
ಲಕ್ಷವನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ

2021-22 (ಪರಿರ್ಕ ೃತ ಅೊಂದಾಜು) ರಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆರ್ನುು ಕೊಂದರ ದ ಪ್ರಲು ಮತ್ತಿ

ರಾಜ್ಯ ದ ಪ್ರಲು ಎನ್. ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎೊಂ. ಮತ್ತಿ ಎನ್. ಯು. ಹೆಚ್. ಎೊಂ. ಗಳಾಗಿ ಪರ ತ್ಯ ೋಕಿಸಲಾಯತ್ತ. ಎನ್.
ಆರ್. ಹೆಚ್. ಎೊಂ.ಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ

ಶಿೋರ್ಷಯಕೆ 2210-03-800-0-18 (ಕ.ಪು.ಯೋ-ಕೊಂದರ ದ ಪ್ರಲು-ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್

ಆರೋಗಯ ಅಭಿಯಾನ (ಗಾರ ಮಿೋಣ), 2210-03-800-0-20 (ಕ.ಪು.ಯೋ-ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ
ಅಭಿಯಾನ (ಗಾರ ಮಿೋಣ), ಎನ್. ಯು. ಹೆಚ್. ಎೊಂ.ಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆ 2210-03-800-0-21 (ಕ.ಪು.ಯೋಕೊಂದರ ಪ್ರಲು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಗರ ಆರೋಗಯ

ಅಭಿಯಾನ) ಮತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ

ಶಿೋರ್ಷಯಕೆ 2210-03-800-0-19

(ಕ.ಪು.ಯೋ- ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಗರ ಆರೋಗಯ ಅಭಿಯಾನ)ಎೊಂದ್ದ ಪರ ತ್ಯ ೋಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಸಕಾಯರಿ ಆಯುಷ್ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು (ಪ್ದವಿ ಮತ್ತು ಸಾನ ತಕೀತು ರ) ಹಾಗೂಬೀಧಕ್
ಆಸಪ ರ್ತಿ ಗಳ ಪ್ರಿ ರಂಭ ಹಾಗೂ ನಿವಯಹಣೆ (2210-05-101-1-03)
ಇದ್ೊಂದ್ದ ಪರ ಚ್ಲ್ಲತದಲ್ಲಿ ರುವ ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆ. ಇದರ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು

ಮೊಂದ್ದವರೆದ

ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ಶಿಕ್ಷಣ (ಸಿ.ಎೊಂ.ಇ) ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪರ ವಾಸಗಳು, ಆರೋಗಯ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು, ಮನೆ
ಮದ್ದು

ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು, ಸಂಶೋಧನ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಿಗೆ

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಆಯುಷ್ ಬ್ಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳು, ಆರೋಗಯ ಶಿಬ್ಲರಗಳು, ತರಬೇತಿ
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ಕಾಯಾ೯ಗಾರ, ವಿಚಾರ ಗೋರ್ಷಾ , ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳು, ಸಮೆಮ ೋಳನಗಳ ಆಯೋಜ್ನೆ, ಅನುಸೂಚಿತ
ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಕಾಯ್ದು ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಐ. ಇ .ಸಿ
ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮ

ಕೈಗಳಳ ಲು

ಮತ್ತಿ

ಇತರ

ಸಂಬಂಧಿತ

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ರಕೆಗಳಿಗೆ

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ 0-18 ವರ್೯ದ ಬಾಲಕ್ರು ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಸಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 202021ರಲ್ಲಿ

ರೂ.11441.62 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.10041.52 ಲಕ್ಷ ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ

ರೂ.11667.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ವರೆಗೆ ರೂ.7433.52 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
8. ಆಯುಷ್- ಔಷಧಿೀಯ ಸಸಾ ಗಳ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ನ೯ಟ್ಕ್ ರಾಜಾ

ಔಷಧಿ ಗಡಮೂಲ್ಲಕ್

ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ (2210-05-101-6-00)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದಲ್ಲಿ ರುವ ಪರ ಚ್ಲ್ಲತ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು , 2002 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯತ್ತ. ಈ ಹೊಂದೆ
ಈ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಕ್ರ್ನ೯ಟ್ಕ್ ಸಕಾ೯ರದ ಅರಣಯ , ಪರಿಸರ, ಮತ್ತಿ ಜಿೋವಿ ಶಾಸಿ ರ ಇಲಾಖೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ್೯
ನಿವ೯ಹಸುತಿತ್ತಿ . ಪರ ಸುಿ ತ ಆಯುಷ್ ಮತ್ತಿ ಆರೋಗಯ ಮತ್ತಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ್
ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ

ಕ್ರ್ನ೯ಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ

ಔರ್ಧಿ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಕಾರ್೯ ನಿವ೯ಹಸುತಿಿ ದೆ. ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ, 1) ಔರ್ದೋರ್ ಮತ್ತಿ ಸುಗಂಧ ಸಸಯ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೃರ್ಷ
ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದು 2) ಸಾವ೯ಜ್ನಿಕ್ರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ, ಪುಸಿ ಕ್ಗಳ, ಹಸಿ ಪತಿರ ಕೆಗಳ, ಕ್ರಪತರ ಗಳ,
ಕೈಪಿಡಿಗಳ, ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕೆಗಳ, ಸುದು

ಪತರ ಗಳ, ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಬ್ರಹಗಳ ಪರ ಕಾಶನ ಮತ್ತಿ

ಸಾವ ಧಿೋನ

ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದ್ದ, 3) ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಸಮೆಮ ೋಳನ ಮತ್ತಿ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಸರ್ಮರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಹಸಿ ನಿೋಡುವುದ್ದ
ಇತ್ತಯ ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ನ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡು ಎಲಾಿ
ವಯೋರ್ಮನದವರು ಇರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ

ರೂ.66.70 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.51.42 ಲಕ್ಷ

ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.146.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.85.79
ಲಕ್ಷವನುು ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.
9. ಕ. ಪು.ಯೀ-ರಾಷ್ಟಟ ಿ ೀಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ (2210-05-200-0-13 & 2210-05-200-0-11)
1975 ರಿೊಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಕಾಯರಿ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ ಬೆಲೆರ್ಲ್ಲಿ
ಆಯುಷ್ ಸೇವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಆಯುಷ್ ಆಸಪ ತ್ರ ಮತ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ತಿ ಲರ್ಗಳನುು ಉನು ತಿೋಕ್ರಿಸುವುದ್ದ
ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಆರೋಗಯ ಕೊಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ (PHC), ಸಮದಾರ್ ಆರೋಗಯ ಕೊಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ (CHC) ಮತ್ತಿ
ಜಿಲಾಿ

ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಆಯುಷ್ ಸೇವೆಗಳನುು

ಒದಗಿಸುವ ಉದೆು ೋಶ ಈಡೇರಿಸಲು ಈ ಅನುದಾನವು

ಬ್ಳಕೆಯಾಗುತಿಿ ದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ ಗಳ ಸಾೊಂಸಿೆ ಕ್ ಸಾಮಥಯ ಯವನುು ಬ್ಲಪಡಿಸಲು
ಸಹ ಅನುದಾನದ ಬ್ಳಕೆಯಾಗುತಿ ದೆ. ಅದೇ ರಿೋತಿ ರಾಜ್ಯ ಆಯುಷ್ ಔರ್ರ್ಧಲರ್ಗಳು, ಔರ್ಧಿ ಪರಿೋಕ್ಷಣಾ
ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ (ಆಯುವೇಯದ,ಸಿದಿ , ಯುರ್ನನಿ ಮತ್ತಿ ಹೊೋಮಿಯಪತಿ) ಅನುಷ್ಠಾ ನ
ಸೂತರ ರಚ್ನೆಗೂ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿ ದೆ ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು

ಭಾರತಿೋರ್ ವೈದಯ ಪದಿ ತಿರ್

ಔರ್ಧಿ ಮತ್ತಿ ಹೊೋಮಿಯಪತಿ ಪದಿ ತಿ ಘಟ್ಕ್ಗಳನುು ಸಕಾಯರಿ ಖ್ಯಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತವ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು
ಹಾಗು ನಿವಯಹಸಲು ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳನುು N.A.M
(National Ayush Mission) ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಕೂಡ ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ 0-18
ವರ್೯ದ್ಳಗಿನ ಮಕ್ಕ ಳು ಚಿಕಿತ್ಿ ಗೆ ಅಹ೯ರಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ ಈ ವಯೋಮಿತಿರ್ ಎಲಾಿ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ
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ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳನುು ಯೋಜ್ನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.4,077.73
ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.4,023.93

ಲಕ್ಷ

ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

2021-22ರಲ್ಲಿ

ರೂ.3,055.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.612.27 ಲಕ್ಷವನುು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಯಕ್ ವರ್ಯ

2021-22 (ಪರಿರ್ಕ ೃತ ಅೊಂದಾಜು) ರಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆರ್ನುು ಕೊಂದರ ದ ಪ್ರಲು ಮತ್ತಿ

ರಾಜ್ಯ ದ ಪ್ರಲು ಎೊಂದ್ದ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಪರ ತ್ಯ ೋಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋರ್ಷಯಕೆ 2210-05200-0-13 (ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. – ಕೊಂದರ ಪ್ರಲು-ಆಯುಷ್ - ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ).
10. ಆರೀಗಾ ರ್ಮಹತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ (2210-06-001-0-05)
2013 ರಲ್ಲಿ

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರವು ‘ಆರೋಗಯ

ಸಹಾರ್ವಾಣಿ- 104ʼ ಸೇವೆರ್ನುು

ರಾಜ್ಯ

ವಲರ್

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ದೂರದ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾಿ ವಯೋ ಗುೊಂಪಿನ
(0 ರಿೊಂದ 18 ವರ್ಸಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳು ಮತ್ತಿ ಮೇಲಪ ಟ್ಟ

ವರ್ಸಿಿ ನ) ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳು

ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ ವಲರ್ದಲ್ಲಿ ದ್ರಕುವಂತ್ಯೇ ಇವರಿಗೂ ಒದಗಿಸುವ ಧ್ಯ ೋರ್ವನುು
ಇದ್ದ

ಶುಲಕ ರಹತ

ದೂರವಾಣಿ

ಸಂಖೆಯ ಯಾಗಿದ್ದು

ಇದರ

ಮೂಲಕ್

ಜ್ನರು

ಹೊೊಂದದೆ. “104”
ಸಣು

ವಾಯ ಧಿಗಳಿಗೆ

ಸರ್ಮಲೋಚ್ನೆ ಸೇವೆ, ಸಲಹಾಸೇವೆ, ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ ಆರೋಗಯ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯ ವಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ರ್ಮಹತಿ ಪಡೆರ್ಲು, ರ್ಮಗಯಸೂಚ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳು (ನೇತರ ನಿಧಿ, ರಕ್ಿ ನಿಧಿ) ಮತ್ತಿ ದೂರು ಪರಿಹಾರ (ಸೇವೆಗಳು,
ಸಾೊಂಕಾರ ಮಿಕ್ಗಳು, ಸವ ಚ್ಛ ತ್, ಔರ್ಧಿ ಮತ್ತಿ ರೋಗ ಪತ್ಿ ಹಚುಚ ವಿಕೆ, ಇತ್ತಯ ದ) ದ್ರಕಿಸಿ ಕೊಡುತಿ ದೆ. 202021 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1840.00 ಲಕ್ರ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.1839.75 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ

ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.625.00 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
11. ಆರೀಗಾ – ರ್ಮಹತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ಕ್ಯ (ಐ.ಇ.ಸಿ) (2210-06-003-0-23)
ರ್ಮಹತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ

ಸಂಪಕ್ಯ (IEC), ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ ಆರೋಗಯ ದ ಒೊಂದ್ದ ರ್ಮಗಯವಾಗಿದೆ. ಈ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಪರ ಮಖ ಉದೆು ೋಶವೆೊಂದರೆ, ಉದೆು ೋಶಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒೊಂದ್ದ ನಿದಯರ್ಟ ಸಮಸಯ ಮತ್ತಿ
ಪೂವಯ ನಿರ್ಧಯರಿತ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾದ ಆರೋಗಯ ಸಂಬಂಧಿತ ನಡವಳಿಕೆರ್ನುು ಬ್ದಲ್ಲಸುವುದ್ದ
ಅಥವಾ

ಬ್ಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಇದನುು

ರ್ಮಹತಿ,

ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಮತ್ತಿ

ಸಂಪಕ್ಯದ

(IEC),

ಮೂಲಕ್

ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಇರುವ ಅನೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಾದ

ರೋಗನಿರೋಧಕ್, ದಢಾರ, ರುಬೆಲಾಿ ಮೊಂತ್ತದ ರೋಗಗಳ ನಿರೋಧಕ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಪರ ಚಾರ ರ್ಮಡಲು
ಅವಶಯ ವಿರುವ IEC ವಿಚಾರಗಳ ಮದರ ಣಕೂಕ ಈ ಬಾಬ್ಲಿ ನಿೊಂದ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಲ್ ಜ್ವ ರ ಮತ್ತಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಜಂತ್ತಹುಳ ನಿಮೂಯಲರ್ನ ದರ್ನಚ್ರಣೆ ಬ್ಗೆೆ
ರ್ಮಹತಿ

ಪರ ಚಾರಕೂಕ

ಹಂಚಿಕೆರ್ನುು

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಈ

ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ

0-18

ವರ್೯ದ್ಳಗಿನ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಧಿಸಿದ ಅಗತಯ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಪರ ಮಖ ಪತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಜಾಹರಾತ್ತ

ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ,

ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ

ಆದು ರಿೊಂದ

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಆ

ವಯೋಮಿತಿರ್

2020-21

ರಲ್ಲಿ

ಮಕ್ಕ ಳನುು

ರೂ.450.00

ಲಕ್ಷ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.336.65 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021
ರವರೆಗೆ ರೂ.32.53 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುತಿ ದೆ.
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12. ಸಮಗಿ

ರೀಗಗಳ

ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ

ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮದಡಿ

ಕಾಯಯನಿವಯಹಸುತಿು ರುವ

ನೌಕ್ರರ

ಸಂಭಾವನೆ (2210-06-101-7-14)
ಸಮಗರ ರೋಗಗಳ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ (IDSP) ವನುು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿ (NHM)
2005ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ಗಳನುು

ಸಾೊಂಕಾರ ಮಿಕ್ವಾಗಿ

ಸದೃಢಗಳಿಸುವ

ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ

ಹರಡಬ್ಹುದಾದ

ಮೂಲಕ್

ಅನುದಾನವನುು

ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ

ರೋಗಗಳ

ರ್ಮಡುವ

ವಿಕೊಂದರ ೋಕೃತ

ಉದೆು ೋಶಕಾಕ ಗಿ

ಈ

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ತರಬೇತಿ ಹೊೊಂದರುವ ಕಿಷ್ಮ ಪರ

ಪರ ತಿಕಿರ ಯಾ ದಳ (RRT-Rapid Response Team) ಮೂಲಕ್ ರೋಗಗಳ ಚ್ಲನೆರ್ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ
ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ್ ಹಂತದಲೆಿ ೋ ರೋಗ ಹೊರಬ್ಲೋಳುವ ಮನು

ಪತ್ಿ ಹಚಿಚ

ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ ಸಹಾರ್ ರ್ಮಡಲು

ನೆರವಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವರ್ಸಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 202021ರಲ್ಲಿ ರೂ.159.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.143.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ
ರೂ.174.43 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.102.82 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
13. ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ರಾಜಾ ಏರ್ಡಾ ನಿವಾರಣೆ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಭಾರತಿೀಯ ರೆರ್ಡ ಕಾಿ ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ (2210-06-1017-15)
ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಏಡ್ಸಿ ನಿಯಂತರ ಣ ಸಂಘವು STD/HIV/AIDS ರೋಗಗಳ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಶಯ ಕ್ (ಹೊೊಂದಾಣಿಕೆ)
ಸಮನವ ರ್ ಮತ್ತಿ ಸಾಮಥಯ ಯ ಕ್ಲ್ಲಪ ಸುತಿ ದೆ. ಸಕಾಯರಿ ಮತ್ತಿ ಸಕಾಯರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ HIV/AIDS
ರೋಗಗಳನುು ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳಲ್ಲಿ (0-18 ವರ್೯) ಹಾಗೂ ವರ್ಸಕ ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಮತ್ತಿ
ನಿಯಂತರ ಣ ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ ತ್ತೊಂತಿರ ಕ್ ನೆರವನುು ನಿೋಡುತಿ ದೆ. HIV/AIDS ಬ್ಗೆೆ ಸಮದಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅರಿವನುು
ಮೂಡಿಸಲು ಶರ ಮಿಸುತಿಿ ರುವ ಏರ್ಜನಿಿ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ರ್ಮಡಲು ಅವಶಯ ವಿರುವ ಪರ ಚಾರ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು ,
ರ್ಮಹತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಸಂಪಕ್ಯದಡಿ ಅಭಿವೃದಿ
ಜ್ವಾಬಾು ರಿರ್ನುು
ತ್ತತ್ತಿ ಗಬ್ಹುದಾದ

ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ

ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಖಯ ವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ.ಗೆ
ಅತಯ ೊಂತ

ಅಪ್ರರ್ದಲ್ಲಿ ರುವ

ಗುೊಂಪುಗಳಿಗೆ

ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಮತ್ತಿ

ಜಾಾ ನವನುು

ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1164.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು
ರೂ.1164.00 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.850.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ.425.00 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಿದೆ.
14. ಎೇಂಡೀಸಲಾಾ ನ್ ಪಿೀಡಿತರ ಆರೀಗಾ ಸುಧ್ಯರಣೆ (2210-06-101-7-19)
1980ರಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಗೋಡಂಬ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮವು ಗೋಡಂಬ್ಲ ಬೆಳಗೆ ತಗಲುವ ಟ್ರೋ-ಮಸಿಕ ಟೊ ಕಿೋಟ್
ನಿಯಂತರ ಣಕಾಕ ಗಿ ವೈರ್ಮನಿಕ್ ಎೊಂಡೋಸಲಫ ಸ್ ಸಿೊಂಪಡಣೆ ಕಾರ್ಯವನುು

ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತ. ಈ ವೈರ್ಮನಿಕ್

ಸಿೊಂಪಡನೆಯು ಎರಡು ದಶಕ್ಗಳವರೆಗೂ ಮೊಂದ್ದವರೆದ್ದ 2000ದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಸಲಾಯತ್ತ. ಈ ಕಿರ ಮಿರ್ನಶಕ್ವು
ಜ್ನರ ಆರೋಗಯ ದ ಮೇಲೆ ಪರ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಲೋರುತಿಿ ದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂತ್ತನ ಮಂದತ್ (ತಡವಾದ
ಸಂತ್ತನ) ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಳಲ್ಲಿ ಅವಯ ವಸೆ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತಿಿ ರುವುದ್ದ ಸಾಬ್ಲೋತ್ತಗಿರುತಿ ದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾಯರವು ಎೊಂಡೋಸಲಾಫ ನ್ ಪಿೋಡಿತರೆೊಂದ್ದ ಗುರುತಿಸಲಪ ಟ್ಟ

ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳು (0-18 ವರ್೯) ಸೇರಿದಂತ್, ಜಿೋವಿತ/ ಜಿೋವನ ಭತ್ಯ (Stipend) ಮತ್ತಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗಯ ಸೇವೆಗಳನುು
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ನಿೋಡುತಿಿ ದೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.513.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.415.75 ಲಕ್ಷ ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ. 2021-22
ರಲ್ಲಿ ರೂ.438.98 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ.161.90 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
15. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ಸ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮ ಮತ್ತು ಸಾವಯಜನಿಕ್ ಆರೀಗಾ ಸಂಸ್ಥೆ (2210-06-107-0-01)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ
ಗುಣಮಟ್ಟ

ಕಾನೂನನುು

ನೋಡಿಕೊಳುಳ ತಿಿ ದೆ.

ಬಂದರುವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತ್ತಿ

ಜಾರಿಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆರ್ನುು

ಅನುದಾನದ

ಹಣವನುು

ಆಹಾರ

2011 ರಿೊಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರವು

ಪರ್ಧಥಯಗಳ

ವೈಜಾಾ ನಿಕ್

ಗುಣಮಟ್ಟ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಬ್ಗೆೆ , ಅದರ ಉತ್ತಪ ದನೆರ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ,
ರ್ಮರಾಟ್ ಮತ್ತಿ ಆಮದ್ದ ಇವುಗಳ ನಿಯಂತರ ಣದ ಮೂಲಕ್ ರ್ಮನವ ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗಯ ವಾದ ಹಾಗೂ
ಸುರಕಿಷ್ಮ ತವಾದ

ಸಂಪೂಣಯ

ಆಹಾರವನುು

ಎಲಾಿ

ವರ್ಸಿಿ ನವರಿಗೆ

ಒದಗಿಸುವ

ಉದೆು ೋಶಕಾಕ ಗಿ

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ ಪರ ಯೋಜ್ನವು 0-18 ವರ್೯ದ ಮಕ್ಕ ಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿೊಂದ ಆ
ವಯೋರ್ಮನದ

ಗಂಡು

ಮತ್ತಿ

ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳನುು

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1731.22 ಲಕ್ಷದ ಹಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಿ ರೂ.1552.41 ಲಕ್ಷ ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 2018.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ. 1160.24 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
16. ಆಯುಷ್ಠಮ ನ್ ಭಾರತ - ಪ್ಿ ಧ್ಯನ್ ಮಂತಿಿ ಜನ್ ಆರೀಗಾ ಯೀಜನೆ (2210-80-101-0-01)
ಆಯುಷ್ಠಮ ನ್

ಭಾರತ್

-

ಪರ ರ್ಧನ

ಮಂತಿರ

ಜ್ನ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಮಖಯ

ಆರೋಗಯ

ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು

2018ರಲ್ಲಿ

ಉದೆು ೋಶ, ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲಾಿ ನಿವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಾವಯತಿರ ಕ್

ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆರ್ನುು ನಿೋಡುವುದಾಗಿದೆ. ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ದ ಎಲಾಿ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳು (0-18 ವರ್೯)
ಹಾಗೂ ವರ್ಸಕ ರು ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಪರ ತಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ಕೆಕ ವಾರ್ಷಯಕ್ ರೂ 5 ಲಕ್ಷಗಳನುು
ದವ ತಿೋರ್ ಹಂತದ ಮತ್ತಿ ತೃತಿೋರ್ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಿ ಗಾಗಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖಲಾದವರಿಗೆ ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆರ್ನುು
ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ.

2020-21ರಲ್ಲಿ

ರೂ.79993.95.00

ಲಕ್ಷಗಳನುು

ಹಂಚಿಕೆ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ

ರೂ.79407.64 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.97785.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.72951.77 ಲಕ್ಷ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.
17. ಆರೀಗಾ ಕ್ವಚ್ (2210-80-800-0-18)
ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ

ಆರೋಗಯ

ಮತ್ತಿ

ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆಯು 1-11-2008 ರಂದ್ದ 108

ತ್ತತ್ತಯಸೇವೆರ್ನುು “ಆರೋಗಯ ಕ್ವಚ್” ದಡಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ‘108ʼ ಅಭಿಯಾನವು ವೈದಯ ಕಿೋರ್, ಪೋಲ್ಲಸ್
ಅಥವಾ ಅಗಿು

ಅರ್ನಹುತ ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರಿಗೆ ಸಮಗರ ತ್ತತ್ತಯ ಪರ ತಿಕಿರ ಯಾ ಸೇವೆ

(Emergency Response Service) ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ್ ಜಿೋವ ಸಂರಕ್ಷಣೆರ್ನುು

ರ್ಮಡುತಿಿ ದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು

24x7 ಮತ್ತಿ ವರ್ಯದ ಎಲಾಿ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಲಭಯ ವಿರುತಿ ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ

711 ಸುಸಜಿು ತ ತತ್ತ೯

ವಾಹನಗಳು (ಆೊಂಬುಲೇನ್ಿ ಗಳು) ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ತಂತರ ಜ್ಞ (EMT) ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಹೊೊಂದರುವ ಚಾಲಕ್ನನುು
(ಪೈಲಟ್ನುು ) ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ ದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು (ರಾಜ್ಯ ದ) ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ದ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಎಲಾಿ
ವಯೋರ್ಮನದವರಿಗೂ (ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕ ಳನುು
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ಒಳಗೊಂಡು) ಲಭಯ ವಿದೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ

ರೂ.11839.76 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.8631.34 ಲಕ್ಷವನುು

ರೂ.23650.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.6795.50 ಲಕ್ಷಗಳನುು

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
18. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಕಾಯ್ದದ 2013ರಡಿ
ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತು (2210-80-800-0-26)
ಈ ಅನುದಾನದ ಹಣವನುು

ಆಸಪ ತ್ರ ರ್ ಉಪಕ್ರಣಗಳು / ಪಿೋಠೋಪಕ್ರಣಗಳು, 108 ಆೊಂಬುಯ ಲೆನ್ಿ ಗಳ

ನಿವಯಹಣೆ (ಚಾಲ್ಲತ) ಸಂಚಾರಿ ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ಘಟ್ಕ್ಗಳ ಖರಿೋದ ಮತ್ತಿ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
ಇದರಿೊಂದ

ಮಿೋಸಲು

ಕೆಷ್ಮ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಿ ರುವ

ರೋಗಿಗಳಿಗೆ

ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಪರ ಸುಿ ತ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಅವಶಯ ವಿರುವ
ಪರಿಶಿರ್ಟ

ತ್ತತ್ತಯಸೇವೆ

ಜಾತಿ ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ಪರಿಶಿರ್ಟ

ಚಿಕಿತ್ಿ

ಪಂಗಡದ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲಾಗುವುದರಿೊಂದ 6-18 ವರ್ಯದ ಗಂಡು ಮತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು
ಮಕ್ಕ ಳನುು ಯೋಜ್ನೆರ್ ಉದೆು ೋಶಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.308.00
ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಯಾವುದೇ

ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .

2021-22ರಲ್ಲಿ

ರೂ.1912.51

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ.12.95 ಲಕ್ಷ ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
19. ಆಶಾ ಕಾಯಯಕ್ರ್ತಯಯರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ್ (2211-00-103-0-11)
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ರು ಸಮದಾರ್ದ ಆರೋಗಯ ಕಾರ್ಯಕ್ತಯರಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ಮಜಿಕ್ ಆರೋಗಯ ವಯ ವಸೆ
ಮತ್ತಿ

ಸಮದಾರ್ದ

ನಡುವಿನ

ಮಧಯ ಸಿೆ ಕೆದಾರರಾಗಿ

ಕಾರ್ಯ

ನಿವಯಹಸಲು

ತರಬೇತಿರ್ನುು

ಪಡೆದರುತ್ತಿ ರೆ. ಈ ವಯ ವಸೆ ಯು 2008ರಿೊಂದ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಪ್ರರ ರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತ.
2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.20142.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಒಟ್ಟಟ

ರೂ.18887.23 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.21268.80 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021ರ ಅೊಂತಯ ದ್ಳಗೆ ರೂ.15832.26
ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
20. ಕ.ಪು.ಯೀ-ತೃತಿಯ ಆರೈಕೆ ಕಾಯಯಕ್ಿ ಮಗಳು (4210-01-110-1-15 & 4210-01-110-1-25)
ಈ ಕೊಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ (60:40 ಅನುಪ್ರತದಲ್ಲಿ ) ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನುು
ಕಾಯ ನಿ ರ್ ಸಂಸೆ ಗಳ ಮತ್ತಿ
ಬ್ಲವಧಯನೆಗೆ

ತೃತಿೋರ್ ಹಂತದ ಕಾಯ ನಿ ರ್ ಆರೋಗಯ

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

ಈ

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು

ಕಾಯ ನಿ ರ್,

ರಾಜ್ಯ

ಕೊಂದರ ಗಳ ಸಾೆ ಪನೆಗೆ ಮತ್ತಿ
ಮಧುಮೇಹ,

ಹೃದರ್ರೋಗ

ಮೊಂತ್ತದವುಗಳ ತಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತಿ ಪರ ತಿಬಂಧದ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ದೆ. ಮಕ್ಕ ಳನುು
ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ಎಲಾಿ ವಯೋರ್ಮನದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನುು ಉಪಕ್ರಣಗಳ ಖರಿೋದ, ಒಳರೋಗಿಗಳ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡ
ನಿರ್ಮಯಣಕೆಕ

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿಿ ದೆ.

2020-21ನೇ

ವರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ರೂ.

250.00ಲಕ್ಷಗಳು

ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಖಚಾಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
-2021ರ ಅೊಂತಯ ದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿರುವುದಲಿ .
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21. ಕಾಾ ನ್ಾ ರ್ ಪ್ರ್ತು ಗಾಗ ಸಂಚಾರಿ ಪ್ಿ ಯೀಗಾಲ್ಯಗಳು (4210-04-107-3-01)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಕಾರ್೯ಕ್ರ ಮವನುು 2020ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಯಸಲಾಯತ್ತ. ಸಂಚಾರಿ ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ಗಳ
ಮೂಲಕ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಉಲಬ ಣವಾಗುವ ಮೊಂಚಿತವಾಗಿ ರೋಗ ಪತ್ಿ ರ್ಮಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್
ಮಖಯ

ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡಂತ್ ಎಲಾಿ ವಯೋರ್ಮನದವರಿಗೂ ಇದ್ದ ಲಭಯ ವಿದ್ದು ,

ಹೆಚಿಚ ನ ಚಿಕಿತ್ಿ ರ್ ಬ್ಗೆೆ ರ್ಮಹತಿ ನಿೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ .
2021-22 ರಲ್ಲಿ

ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ

ರ್ಮಡಿರುವುದಲಿ .

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 23: ಕಾಮಿಯಕ್ ಮತ್ತು ಕೌಶ್ಲ್ಾ ಅಭಿವೃದ್ರಿ
1. ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಕಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಲಾಾ ಣ ನಿಧಿಗೆ ಅೇಂಶ್ದ್ಯನ್ (2230-01-103-4-00)
1982-83ರಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರವು ಆರ್ಥಯಕ್ ನೆರವನುು ಕಾಮಿಯಕ್ರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ
ಮತ್ತಿ

ವೈದಯ ಕಿೋರ್ ನೆರವು ಮತ್ತಿ

ಇತರೆ ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾರ್ ನಿೋಡುತ್ತಿ ಬಂದದೆ. ಈ

ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವರ್೯ದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 202021ರಲ್ಲಿ ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 15125 ಕಾಮಿಯಕ್ರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ
ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ರೂ.450.00 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ 4378
ಕಾಮಿಯಕ್ರ ಮಕ್ಕ ಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದಾು ರೆ.
2. ಚಾಲ್ಕ್ರಿಗೆ ವಿರ್ಮ ಯೀಜನೆ (2230-01-103-7-03)
ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಿ , ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವಾಗಿ ಮರಣವನು ಪಿಪ ದ ಅಥವಾ
ಅಜಿೋವ ಪರ್ಯೊಂತ ಅೊಂಗವಿಕ್ಲರಾಗಿರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕ್ರ ಗರಿರ್ಾ 2 ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಾರ್ಷ೯ಕ್ ತಲಾ ರೂ.
10.000/-ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕಾಕ ಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 6-18 ವರ್೯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್
ಮತ್ತಿ

ಬಾಲಕಿರ್ರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ

ರೂ.1.00

ಲಕ್ಷವನುು

109

ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ

ವೆಚ್ಚ

ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

2021-22ರಲ್ಲಿ

ರೂ.

1.00

ಲಕ್ಷ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.0.75 ಲಕ್ಷವನುು ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
3. ಉದ್ಾ ೀಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ ನಿದೇ೯ಶ್ಕ್ರು (2230-02-001-0-03)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನವನುು
ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಸಾರ್ಮಗಿರ ಗಳನುು

ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ, ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಯ

ಪೂರೈಸುವುದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 16-18 ವರ್೯

ವಯೋರ್ಮನದ ಮಕ್ಕ ಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ,

55

ವಿದಾಯ ರ್ಥ೯ಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನವನುು

ಪರ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥ೯ಗಳಲ್ಲಿ , 1123 ಪರ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ಮಗಿರ ಗಳನುು

ನಿೋಡಲು

ರೂ.22852.77 ಲಕ್ಷ
ಮತ್ತಿ

21229

ಪೂರೈಸಲು ರೂ.19144.32 ಲಕ್ಷವನುು

ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.22270.00 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು , 2021 ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
ರವರೆಗೆ ರೂ.15255.46 ಲಕ್ಷವನುು ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
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4. ಅನುಸೂಚಿತ ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು

ಬುಡಕ್ಟ್ಟಟ

ಉಪ್

ಯೀಜನೆ ಕಾಯ್ದದ

2013ರಡಿ

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತು (2230-02-800-0-03)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ , ಸಕಾ೯ರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ

(ITI) ಗಳ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ

ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪರ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ಸಟ ೋರ್ನರಿ ಮತ್ತಿ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ 16-18 ವರ್೯ ವರ್ಸಿಿ ನ ಮಕ್ಕ ಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ
ರೂ. 2434.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , 7679 ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ಪರ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 2818 ಪರಿಶಿರ್ಟ
ಪಂಗಡದ ಪರ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ ಸಟ ೋರ್ನರಿ ಮತ್ತಿ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ರೂ.2370.94 ಲಕ್ಷವನುು
ಖಚು೯ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.1667.24 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು . ಡಿಸೊಂಬ್ರ್
2021 ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುವುದಲಿ .
5. ಕ್ರ್ನ೯ಟ್ಕ್ ಅಪ್ಿ ೇಂಟಿಷ್ಟಪ್ ತರಬೇತಿ ಯೀಜನೆಯ ಅಡಿಯ ಶಿಶಿಕುಮ ತರಬೇತಿ (2230-03-102-001)
ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದು – 1961 ರಲ್ಲಿ ಅನುವು ರ್ಮಡಿಕೊಟ್ರಟ ರುವಂತ್, ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ರುವ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಸಂಸೆ ಗಳ ಮೂಲಕ್ ವೃತಿಿ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಯೋಜ್ನೆರ್ನುು
ಸಕಾ೯ರದ

ಯೋಜ್ನೆರ್

ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

16-18

ನಿಧಿರ್ನುು
ವರ್೯

ಪರ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥ೯ಗಳಿಗೆ
ವಯೋವೃೊಂದದ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ

ಕ್ಲ್ಲಕಾ

ನಡೆಸಲಾಗುತಿ ದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ
ಪರ ಶಿಕ್ಷಣ

ಪರ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥ೯ಗಳು

ವೇತನ
ಈ

ನಿೋಡಲು

ಯೋಜ್ನೆರ್

ರೂ.960.12 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

6. ಸಕಾಯರದ ಟೂಲ್ಾ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದಿ ಕೆಕ ನೆರವು (2851-00-102-0-82)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ , ತ್ತೊಂತಿರ ಕ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಯ

ತರಬೇತಿಗಳನುು

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ 16-18
ವರ್೯ದ ಮಕ್ಕ ಳು ಉದೆು ೋಶಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21ನೇ ಆರ್ಥ೯ಕ್ ವರ್೯ದಲ್ಲಿ ರೂ 1500 ಲಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು . ರೂ.1502.54 ಲಕ್ಷವನುು 1070 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಪರ ಯೋಜ್ನಕಾಕ ಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ರೂ.990.67 ಲಕ್ಷವನುು

ಗುರುತಿಸಿದು

1070

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 666 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.
7. ವಿಶೇಷ ಕೌಶ್ಲ್ಾ ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು (45851-00-102-0-18)
ಈ ರಾಜ್ಯ ವಲರ್ದ ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ , ಪರಿಶಿರ್ಟ
ತ್ತೊಂತಿರ ಕ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಯ

ಜಾತಿ ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ

ತರಬೇತಿಗಳನುು

ಪಂಗಡದ ಅಭಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

ನಿೋಡಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯಗಳನುು

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ 16-18 ವರ್೯ ವಯೋರ್ಮನದ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಲಕಿರ್ರು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.12664.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು . ರೂ.20746.00
ಲಕ್ಷವನುು

ಗುರುತಿಸಲಾದ 5200 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 5128 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖಚು೯

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.7500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಡಿಸೊಂಬ್ರ್ 2021 ರವರೆಗೆ
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ರೂ.5036.75 ಲಕ್ಷವನುು

ಗುರುತಿಸಿದು

6200 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 6127 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ

ಖಚು೯ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ . 23: ಕ್ನ್ನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃತಿ
1.

ಕ್ನ್ನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ಪಿ ೀತ್ಸಾ ಹ (2205-00-102-4-31)

ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸಾೊಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಪರ ತಿಭೆರ್ನುು

ಗುರುತಿಸಿ, ಉದಯೋನುಮ ಖ ಹಾಗೂ ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಕ್ಲಾವಿದರಿಗೆ

ವೇದಕೆ ಕ್ಲ್ಲಪ ಸಿಕೊಡಲು ಪರ ತಿ ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒೊಂದ್ದ ಬಾರಿ ಚಿಗುರು ಹಬ್ಬ ವನುು ನಡೆಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ರಾಜ್ಯ
ವಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ನ ಹಣವನುು
ಯೋಜ್ನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

6-16

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
ಲಕ್ಷಗಳನುು

ವೆಚ್ಚ

ವರ್೯

ಮಕ್ಕ ಳನು ಳಗೊಂಡು ಎಲಿ ರಿಗೂ ಬ್ಳಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ
ವರ್ಸಿಿ ನ

2020-21ರಲ್ಲಿ

ಬಾಲಕ್

ರೂ.3486.00

ಲಕ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಬಾಲಕಿರ್ರು

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು

ಉದೆು ೋಶಿತ
ರೂ.4364.31

ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 2021 ಡಿಸೊಂಬ್ರ್

ರವರೆಗೆ ರೂ.145.55 ಲಕ್ಷ ಹಣವನುು ವೆಚ್ಚ ರ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.

*****************
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Chapter-3
Explanatory Note on Child Centric Programmes
100 % Child Centric Programmes
Demand No. 05: Home and Transport
1. Upgradation & Construction of Police Public Schools in Divisional Headquarters
(4055-00-051-0-01)
Under this state sector scheme from 2016-17, financial grants are provided for constructing
buildings of Police Public Schools to benefit children from pre-school to 12th standard. The
beneficiaries include both boys and girls aged 4 to 18 years. For FY 2020-21, a sum of Rs.350.00
Lakh was spent against the allocation of Rs.350.00 Lakh. During FY 2021-22, there was no
allocation under this scheme.
2. Infrastructure Facilities to KSRP (4055-00-207-0-03)
Under this state sector scheme, financial grants are provided for constructing buildings of Police
Public Schools to benefit children from pre-school to 12th standard. The beneficiaries include both
boys and girls aged 4 to 18 years. For FY 2020-21, Rs.2748.00 Lakh was spent against the
allocation of Rs.500.00 Lakh. During FY 2021-22, up to December 2021, Rs.500.00 Lakh is spent
against the allocation of Rs.500.00 Lakh.

Demand No. 10: Social Welfare
1. Maintenance of Residential Schools (MDRSs) (KREIS) (2225-01-277-0-65)
To provide quality education to SC children with free boarding, lodging and educational aids, the
State Government has introduced this scheme of residential schools in 2000. These schools provide
education from 6th standard to 12th standard covering both girls and boys aged 11-18 years. Grants
under this State Sector Scheme are utilized for maintenance of these residential schools. During
2020-21, Rs.31500.00 Lakh was allocated and 100% spent for maintenance of 503 residential
schools. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.38625.00 Lakh is spent against the allocation
of Rs.51500.00 Lakh for the maintenance of 503 residential schools.
2. Unspent SCSP-TSP Amount as per the SCSP-TSP Act 2013 (2225-02-001-0-03)
The unspent amount under this State Sector Scheme is utilized to grant scholarships to pre-matric
and PUC students of ST category. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys,
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belong to the age group of 6-18 years and studying from 1st to 12th Standard. During 2020-21,
Rs.4083.00 Lakh was allocated and fully spent for providing scholarship that benefited 4112
students. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.6552.32 Lakh is spent against the allocation
of Rs.8736.43 Lakh for the benefit of 43460 students.
3. Upgradation of Merit of ST Students (2225-02-277-0-36)
To encourage competitive spirit and improve learning standards among ST students, this State
Sector Scheme provides with prize money to the SSLC meritorious students (boys and girls aged
15-16 years). In addition, special coaching to students in reputed institutions at district level is
provided. For FY 2020-21, Rs.2850.00 Lakh was allocated and spent for 23750 students. During
the FY 2021-22, up to December 2021, Rs.1498.60 Lakh is spent against the allocation of
Rs.2000.00 Lakh for 3359 students against the target of 54285 students.
4. Morarji Desai Residential Schools (MDRS) and Maintenance of Kittur Rani
Chenamma Residential School (KREIS) (2225-02-277-0-37)
To help ST children to enroll in schools and continue education, these schools are opened and
maintained under this State Sector Scheme. The funds are also utilized for payment of staff
salaries, food, infrastructure and other administrative expenses. The beneficiaries under this
scheme are both girls and boys, belong to the age group of 11-18 years and studying in 6th to 12th
Standard. For FY 2020-21, Rs.9200.00 Lakh was allocated and spent for 146 schools. During the
FY 2021-22, up to December 2021, Rs.10650.00 Lakh is spent against the allocation of
Rs.14200.00 Lakh towards maintenance of 146 residential schools.
5. Training, Awareness and Incentives to BC Students (2225-03-277-2-37)
Under this State Sector scheme, funds are utilized for training, awareness and incentives to
Backward Classes (BC) students under Backward Class Welfare Department. The beneficiaries
under this scheme are both girls and boys, belong to the age group of 16-18 years and studying in
11th & 12th Standard. During 2020-21, an amount of Rs.803.00 Lakh was allocated and Rs.720.25
Lakh was spent for training, awareness and incentives to all 360 backward class students targeted.
During the FY 2021-22, up to December 2021, Rs.884.51 Lakh is spent against the allocation of
Rs.2000.00 Lakh.
6. CSS: Pre‐Matric Scholarship to Backward Classes Students (2225-03-277-2-52 &
2225-03-277-2-83)
To financially empower backward community children to enroll, sustain and pursue education,
this Centrally Sponsored Scheme with funding ratio of 50 (State): 50 (Centre) was introduced in
1965. These scholarships are aimed at pre-matric students (boys and girls) from 1st to 10th standard
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or belong to age group 6-16 years. For FY 2020-21, Rs.11497.57 Lakh was spent against the
allocation of Rs.11500.00 Lakh that benefited 1122409 students. During FY 2021-22, up to
December 2021, no expenditure is incurred against the allocation of Rs.5000.00 Lakh.
7. Starting and Maintenance of New Morarji Desai Residential Schools for Backward
Classes (KREIS) (2225-03-277-2-62)
To facilitate quality education to children of backward classes, this State Sector Scheme provides
funds for the boarding, lodging, maintenance (including academic facilities and expenses towards
uniforms, shoes, socks, medical expenses, etc.) in the MDR schools. There are 161 MDR schools
/PU colleges, which are maintained through Karnataka Residential Educational Institution Society
(KREIS) for the benefit of students studying in 6th standard to 2nd year PUC. Grants under this
Scheme are utilized for maintenance of these schools. The beneficiaries under this scheme are both
girls and boys and aged 11-18 years. For FY 2020-21, Rs.8600.00 Lakh was allocated and spent
for 31428 students against the target of 32990 students. During FY 2021-22, up to December 2021,
Rs.12974.99 Lakh is spent against the allocation of Rs.19300.00 Lakh.
8. Teaching and Learning Aid to Govt. Minority Schools (2225-04-277-0-02)
This State Sector Scheme was introduced in 1999-20 and funds are utilized to purchase learning
and teaching materials for minority Government, aided and un-aided hostels, schools and
residential schools for minority students from 6th standard to 2nd year PUC and other graduate
students. In addition, teaching materials are provided to Government aided and unaided Urdu
Schools through E-learning program. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys,
belong to the age group of 11-16 years and studying in 6th to 10th Standard. During 2020-21,
Rs.349.87 Lakh was spent against the target of Rs.300.00 Lakh and 53 hostels benefited against
the target of 46 hostels. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.213.82 Lakh is spent against
the allocation of Rs.500.00 Lakh and 379 hostels benefited against the target of 355 hostels.
9. Opening of New Hostels for Minorities and Maintenance of Moulana Azad Schools/
Colleges (2225-04-277-0-09)
200 Moulana Azad model residential English medium schools were started with 60 students
capacity in each of these schools during 2016-18. Under this State Sector Scheme, schools impart
education to minority students (boys and girls) belong to age 11-16 years, and studying in 6th to
10th standard. During 2020-21, Rs.1673.34 Lakh was spent against the allocation of Rs.2049.00
Lakh and 28471 students have benefited against the target of 41125 students. For FY 2021-22, up
to December 2021, Rs.1357.73 Lakh is spent against the allocation of Rs.2340.00 Lakh and 1378
students have benefited against the target of 1400 students.

144

10. Minorities Residential Schools (2225-04-277-0-10)
These schools have been functional since 2000-01 to provide better quality of education for
children belonging to minorities to be enrolled in schools, increase their qualifications and prevent
them from dropping out of school. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys,
belong to the age group of 11-16 years and studying in 6th to 10th Standard. During 2020-21,
Rs.11526.99 Lakh was spent against the allocation of Rs.12032.43 Lakh and 1879 students have
benefited against the target of 34479 students. In FY 2021-22, up to December 2021, Rs.9363.88
Lakh is spent against the allocation of Rs.17575.00 Lakh which benefited 2708 minority students
against the target of 2903 students.
11. Construction of Hostel and Residential School Buildings (State Scheme) (4225-01277-2-03)
Construction of hostel buildings are under the Social Welfare Department and residential schools
under the KREIS are undertaken in this State Sector Scheme. The beneficiaries under this scheme
are both girls and boys, belong to the age group of 11-16 years, and studying in 6th to 10th Standard.
During the year 2020-21, allocation of Rs.16000.00 Lakh was allotted and 100% spent for
construction of 27 hostel & residential school buildings. For FY 2021-22, up to December 2021,
Rs.22500.00 Lakh is spent against the allocation of Rs.30000.00 Lakh and 11 residential school
buildings were constructed against the target of 25 buildings.
12. Construction of Ashram Schools and Hostels (State Scheme) (4225-02-277-2-02)
This State Sector Scheme utilizes funds for the construction of hostels and Ashram Schools. It also
allocates funds for the provision of basic amenities for the student inmates of the hostel and
Ashram Schools. The beneficiaries are both boys and girls and belong to 6-16 years. During the
year 2020-21, Rs.500.00 Lakh was allocated and fully spent for construction of 04 Ashram School
building and against the target of 08 school buildings. For FY 2021-22, up to December 2021,
Rs.375.00 Lakh is spent against the allocation of Rs.500.00 Lakh for construction of 02 Ashram
School buildings.
13. Construction of Residential Schools (4225-02-277-2-03)
Under this State Sector Scheme, funds are utilized for construction of the residential hostel
buildings and other infrastructure facilities to the Scheduled Tribe students under Social Welfare
Department and Karnataka Residential Educational Institution Society (KREIS). The beneficiaries
under this scheme are both girls and boys, belong to the age group of 11-16 years and studying 6th
to 10th Standard. During 2020-21, Rs.10500.00 Lakh was allotted and spent for construction of 10
residential school against the target of 15 residential schools building. During the FY 2021-22, up
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to December 2021, Rs.11250.00 Lakh is spent against the allocation of Rs.15000.00 Lakh, and 3
residential schools building were constructed against the target of 10 residential schools.
14. Construction of Ashram Schools and Hostels (CSS) (4225-02-277-7-01)
Under this Central Sector scheme, funds are utilized for the construction of hostels and Ashram
Schools, and for the provision of basic amenities for the student inmates of the hostel and Ashram
Schools. Though this programme is a CSS under the umbrella scheme of Special Central
Assistance (SCA) to Tribal Sub Scheme (TSS), 100% central assistance is given to the States. The
beneficiaries are both boys and girls and belong to 6-16 years. During the year 2020-21, Rs.300.00
Lakh was allocated and fully spent for construction of 02 hostels & Ashram Schools against the
target of 02 hostels. During the FY 2021-22, up to December 2021, Rs.225.00 Lakh is spent against
the allocation of Rs.300.00 Lakh for construction of hostels and Ashram Schools.
15. Construction of Residential Schools - Navodaya Pattern (4225-03-277-2-04)
Under this State Sector Scheme, grants are utilized for the construction of residential schools/ PU
College’s buildings on Navodaya School pattern through KREIS. The beneficiaries are both boys
and girls and belong to 11-18 years. During the year 2020-21, Rs.4336.00 Lakh was allocated and
spent to construct 02 residential school buildings against the target of 07 residential school
buildings. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.2250.00 Lakh is spent against the allocation
of Rs.3000.00 Lakh and 02 residential schools building are constructed against the target of 05
residential schools building.

Demand No. 11: Women and Child Development
1. Deaf and Blind Government Schools (2235-02-101-0-02)
The main objective of this State Sector Scheme is to provide quality education and life skills to
the deaf and blind children. The funds released under the scheme is utilised for salary, diet and
other contingency provided to staffs and inmates of visually impaired residential school run by the
DWCD. The beneficiaries of the scheme include deaf and blind children of both boy and girl
between the age group 6-16 year. During 2020-21, Rs.86.00 Lakh was allocated and spent
Rs.44.57 Lakh on 33 schools out of 50 schools. During 2021-22, Rs.76.00 Lakh is allocated and
Rs.31.47 Lakh is spent on 29 schools out of 50 schools up to December 2021.
2. CSS of Integrated Child Development Service (2235-02-102-0-04)
Since 1975, the ICDS Scheme is one of the flagship programmes of the Government of India and
represents one of the largest and unique programmes for early childhood care and development.
(The fund sharing pattern between Center and State: 50:50). The beneficiaries under this scheme
are children in the age group of 6 months to 6 years, pregnant women (0-1 year children), lactating
mothers (0-1 year children) and adolescent girls (10-18 years). The major objectives of the
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programme are to reduce the incidence of disease-induced mortality, morbidity, malnutrition and
pre-school for both boy and girl children. This scheme offers a package of six services (i)
Supplementary Nutrition, (ii) Immunization, (iii) Health Check-up, (iv) Referral, (v) Pre-school
education and (vi) Nutrition & Health Education. During 2020-21, Rs.278.33 Lakh was allocated
and Rs.209.28 Lakh was spent on 26 ICDS cells out of 30. During 2021-22, Rs.216.00 Lakh is
allocated and up to December 2021, Rs.123.38 Lakh is spent on 26 out of 30 ICDS cells.
3. CSS-Training of Anganwadi Workers & Helpers (2235-02-102-0-05)
Started in 1975, funds under this Central Sector Scheme are utilized for the training of Anganwadi
Workers at all levels of ICDS functionaries (The fund sharing pattern between Center and State:
75:25). The Anganwadi Workers are given thirty-two-days job training after their initial
recruitment and refresher course training once in every two years, through twenty-one Anganwadi
worker’s training centres located in the State. The beneficiaries of the scheme are both boys and
girls of 3-6 year old. During 2020-21, Rs.349.17 Lakh was allocated and Rs.204.59 Lakh was
spent. During 2021-22, Rs.1.00 Lakh is allocated and no expenditure is incurred up to December
2021.
4. CSS: Creches for Working Mothers (2235-02-102-0-13 & 2235-02-102-0-21)
The National Creche Scheme has been implemented as a Centrally Sponsored Scheme by the
States/UTs with effect from 1st January 2017. The aim of the scheme is to provide day care
facilities to both boys and girls children between the age group of 6 months to 6 years of working
mothers and other deserving women. The creches are helpful to look after children of working
mothers during their working hours. The fund sharing pattern is 60:30:10 by Centre, States &
organizations/institutions running the crèches. The services provided under the Scheme are (a)
day-care facilities including sleeping facilities, (b) early stimulation for children below 3 years and
pre-school education for 3 to 6 year children, (c) Supplementary nutrition (to be locally sourced),
(d) growth monitoring, and (e) health check-up and immunization. During 2020-21, Rs.636.00
Lakh was allocated and Rs.590.37 Lakh was spent on 5000 children out of the 14675 targeted
children. During 2021-22, Rs.500.00 Lakh is allocated and no expenditure is incurred up to
December 2021.
5. Bhagya Lakshmi (2235-02-102-0-25)
Bhagyalakshmi Scheme was launched as a State Sector Scheme in 2006 with an objective to raise
the status of girl child in the society in general and in the family in particular. The focus is to
correct adverse sex ratio, eradicate social evils, and promote the birth of girl children in BPL
families. Girl children, born in BPL families after 31.03.2006, are eligible to be enrolled as
beneficiaries within two years of birth on the production of birth certificate, hence, the age group
of the beneficiaries is restricted to 0-2 year for that particular financial year. The benefits are
restricted to two girl children. The father or mother of the beneficiary girl child should have
undergone a terminal family planning method and the total number of children should not exceed
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two. Initially, Rs.19300/- in the name of the first beneficiary of family and Rs.18350 in the name
of the second beneficiary of the same family is deposited with the financial partner institution. On
attaining 18 years of age, the first beneficiary in the family will get Rs.100097/- and the second
beneficiary will receive Rs.100052/- as the maturity amount. During 2020-21, Rs.6800.00 Lakh
was allocated and Rs.4681.68 Lakh was spent on 156056 beneficiaries out of 333334. During
2021-22, Rs.10180.00 Lakh is allocated and up December 2021, Rs.4050.33 Lakh is spent on
134751 children out of the 339333 targeted children.
6. Hoysala and Keladi Chennamma Prashasthi (2235-02-102-0-27)
This State Sector Scheme was started in the year 2006. Under the scheme, bravery awards are
given to boys and girls, between the age group of 6–18 years, who have shown exemplary courage
in saving the life of others. Boys are identified under the Hoysala Award and girls are identified
under the Keladi Chennamma Award. The award carries a cash prize of Rs.10000/- and a citation.
These children are also given a scholarship of Rs.2000/- every year until their schooling is
completed. During 2020-21, Rs.30.00 Lakh was allocated and Rs.21.72 Lakh was spent on 226
children out of 250 identified beneficiaries. During 2021-22, Rs.30.00 Lakh is allocated and
Rs.2.35 Lakh is spent on 23 children out of 250 children up to December 2021.
7. Meeting Medical Expenses of Malnourished Children (Balasanjivini) (2235-02-102-030)
This State Sector Scheme was introduced in 2008-09. Under this scheme, Rs.2000/- is given to 6
months to 6 year boys and girls. The eligibility is restricted to severely malnourished child
belonging to BPL families for meeting medical expenses and for therapeutic food as per doctor’s
prescription. The objective is to improve the health of severely malnourished children (6 months
to 6 years) and bring them into the normalcy. During 2020-21, Rs.200.00 Lakh was allocated and
Rs.148.84 Lakh was spent for providing benefits to 7442 children out of 10000 targeted child
beneficiaries. During 2021-22, no allocation is given for the scheme.
8. Special Support for HIV positive Children (2235-02-102-0-33)
This State Sector Scheme was launched during 2010, with the objective of providing care and
support to HIV/AIDS infected, affected, and who have lost their parents due to AIDS between the
age group of 0-18 year for both male and female children. Under this scheme, cash incentive is
provided to ensure education, health, nutrition and care of children affected and infected with HIV
to bring them to the mainstream of the society. During 2020-21, Rs.1500.00 Lakh was allocated
and completely spent for the benefits of 17548 children. During 2021-22, Rs.2000.00 Lakh is
allocated and Rs.1500.00 Lakh is spent up to December 2021 on 14618 children.
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9. CSS: Integrated Child Protection Scheme (2235-02-102-0-36 & 2235-02-102-0-48)
The Integrated Child Protection Scheme (ICPS) was designed by government of India in 2009-10
by merging the multiple existing Child Protection Schemes like Juvenile Justice, Open Shelters
for Children in need of care and protection in urban and semi-urban areas, adoption, and child line
services. (The fund sharing pattern between Center and State: 60:40). The ICPS institutionalises
the essential services and strengthen structures, enhance capacities at all levels by creating
database and knowledge base for child protection services, and further strengthen child protection
at family and community levels to ensure appropriate inter-sectoral response at all levels. The main
objective is to contribute towards improvements for the well-being of both male and female
children between the age group of 0-18 years in difficult circumstances and to reduce
vulnerabilities towards situations and actions which lead to abuse, neglect, exploitation,
abandonment and separation of children from their families. During 2020-21, Rs.9179.97 Lakh
was allocated and completely spent on 252 centres. During 2021-22, Rs.8677.00 Lakh is allocated
and Rs.5291.82 Lakh is spent on 252 centres up to December 2021.
10. Maintenance of Anganwadi’s (2235-02-102-0-40)
Under this Centrally Sponsored Scheme, (sharing pattern between Central: State: is 60:40) funds
are utilised for the maintenance of Anganwadi buildings across the State since 2016. The
maintenance of Anganwadi buildings with the unit cost of Rs.2.00 Lakh was initiated. Though the
funds are utilized for maintenance of Anganwadis, the children who enrol to those particular
Anganwadis are considered as ultimate beneficiaries of the scheme. Under the scheme, all children
in the age group of 3-6 years are intended beneficiaries. During 2020-21, Rs.1979.00 Lakh was
allocated and Rs.1952.64 Lakh was spent for the maintenance of 982 Anganwadi buildings against
the target of 1000 Anganwadi buildings. During 2021-22, Rs.1000.00 Lakh is allocated and
Rs.375.58 Lakh is spent for the maintenance of 939 Anganwadi buildings as against the 250
Anganwadis up to December 2021.
11. CSS: Poshan Abhiyaan (National Nutrition Mission) (2235-02-102-0-43 & 2235-02102-0-47)
The Central Government has launched Poshan Abhiyaan on 18th December 2017 and the fund
sharing pattern between the Central and the State is 60:40. The funds are utilized with the objective
of prevention and reduction of stunting and under-nutrition (underweight prevalence) in children
(0-6 years ); reduction of anaemia prevalence among young children (6-59 months), reduction of
anaemia prevalence among women (15-49 years) and adolescent girls (10-18 years) and reduction
of Low Birth Weight (LBW). Under this scheme, every 15 days interval, activities are conducted
to create awareness on reduction and prevention of stunting, under nutrition and underweight in 6
months to 6 year old children, anaemia prevalence in pregnant women, lactating women and
adolescent girls. The Abhiyaan empowers the frontline functionaries’ i.e. Anganwadi workers and
Lady Supervisors by providing app-based smartphones to capture data, ensures assigned service
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delivery and prompts for interventions wherever required. During 2020-21, Rs.12500.00 Lakh was
allocated and Rs.5821.28 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.8500.00 Lakh is allocated and no
expenditure is incurred up to December 2021.
12. Upgradation and Maintenance of Urban Anganwadis (2235-02-102-0-44)
The scheme was announced in 2019. The objective of this State Sector Scheme is to improve
Anganwadis in urban areas to provide quality early childhood care and education to the children.
The scheme available to all beneficiaries who enrol at the Anganwadis. Hence, the ultimate
beneficiaries are both boy and girl children between the age group of 3-6 years. During 2020-21,
Rs.300.00 Lakh was allocated and Rs.129.68 Lakh was spent to upgrade 450 Anganwadi buildings
in urban areas. During 2021-22, Rs.720.00 Lakh is allocated and Rs.22.69 Lakh is spent up to
December 2021 for upgradation of 450 urban Anganwadi centres.
13. Creche at Government Offices (2235-02-102-0-45)
This State Sector Scheme has been implemented since 2020-21. The main focus of the scheme is
to provide day care facilities to male and female children between the age group of 6 months to 6
year at government offices. The creches are helpful to look after children of working mothers
during their working hours in government office. The services provided under the Scheme are (a)
day-care facilities including sleeping facilities, (b) early stimulation for children below 3 years and
pre-school education for 3 to 6 years old children. (c) supplementary nutrition (to be locally
sourced) (d) growth monitoring, and (e) health check-up and immunization. During 2021-22,
Rs.300.00 Lakh is allocated against 60 creches and no expenditure is incurred up to December
2021.
14. Bal Bhavan, Bravery Award & Children’s and Women’s day and Juvenile Service
Bureau and Child Guidance Clinics (2235-02-102-0-99)
On the lines of the National Awards instituted by the Government of India as a part of International
Year of the Child in 1979, the State Government has instituted State Awards for the institutions
and individuals who have done best work in the field of child welfare for a period of five years at
the State level. This is associated with the non-formal education for children like creative arts and
creative performing activities. Four awards are conferred on institutions and four awards on
individuals. The scheme covers both boy and girl children between the age group of 6-18 year.
During 2020-21, Rs.689.00 Lakh was allocated and Rs.680.26 Lakh was spent. During 2021-22,
Rs.464.00 Lakh is allocated and Rs.81.00 Lakh is spent up to December 2021.
15. CSS: Scheme for Adolescent Girls (SAG) (2235-02-103-0-46 & 2235-02-103-0-69)
This Centrally Sponsored Scheme was launched in 2010 with an aim at breaking the intergenerational lifecycle of nutritional and gender disadvantage thus providing a supportive
environment for self-development of adolescent girls by merging the previous existing Kishori
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Shakthi Yojana (KSY) and Nutrition Programme for Adolescent Girls. (The fund sharing pattern
between Center and State: 50:50 for nutrition and 60:40 for other components). Realising the
multi-dimensional needs of out of school adolescent girls (11-14 years) and with an aim to
motivate these girls to join school system, the Government approved implementation of
restructured Scheme for Adolescent Girls (SAG) to focus on out of school adolescent girls in the
age group of 11-14 years. During 2020-21, Rs.112.83 Lakh was allocated and Rs.15.55 Lakh was
spent for providing benefits to 6470 girls out of 7664 identified beneficiaries. During 2021-22,
Rs.319.00 Lakh is allocated and no expenditure is incurred up to December 2021.
16. CSS: Pradhana Mantri Maatru Vandana Yojane (2235-02-103-0-61 & 2235-02-1030-68)
Since 2018-19, the Maternity Benefit Programme named as ‘Pradhan Mantri Matru Vandana
Yojana’ (PMMVY) has been implemented as a Centrally Sponsored Scheme (sharing pattern is
60:40 between Centre and State) with the objective of creating an environment for improved health
and nutrition of pregnant and lactating mothers (PW&LM) by providing a cash incentive.
Beneficiaries include all pregnant women (0-1 year children) and lactating mothers (0-1 year
children), excluding PW & LM who are in regular employment with the Central Government or
the State Governments or PSUs or those who are in receipt of similar benefits under any law for
the time being in force. The scheme also aims at educating the mothers on breastfeeding within
one hour of delivery and exclusive breastfeeding for six months along with other Infant and Young
Child Feeding (IYCF) practices. Pregnant women would receive Rs.1000/- within six months of
pregnancy, Rs.2000/- after six months of childbirth and Rs.2000/- after the child undergoes the
first round of immunization through Direct Benefit Transfer to the beneficiary account. The above
beneficiaries are also eligible for financial assistance under Janani Suraksha Yojana (NRHM).
During 2020-21, Rs.12215.73 Lakh was allocated and Rs.11983.23 Lakh (inclusive Central &
State shares) was spent on 456184 beneficiaries out of 112860 identified beneficiaries. During
2021-22, Rs.5155.00 Lakh is allocated and Rs.2472.62 Lakh is spent on 322818 beneficiaries out
of 48425 identified beneficiaries up to January 2021.
17. Block Grants (Physically Handicapped) (2235-02-196-1-03)
For the welfare of the differently-abled, this State Sector Scheme was launched in 1982 and the
funds are utilised for the establishment & administration of non-Governmental institutions and
Voluntary Organisation for Care of the Old. Voluntary organizations who impart special education
in 34 Special Schools for the children with hearing impairment, locomotor disability, visual
impairment and mental retardation across the state of Karnataka are providing Grant-in-aid
through Zilla Panchayath for these special schools. The beneficiaries of the scheme are 6-15 year
boy and girl children with special needs. The block grants include two components: grants to NonGovernment institutions for physically handicapped and voluntary organisation for care of the old.
Among them, grants to Non-Government institutions for physically handicapped is related to
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children between the age group of 6-15 years. During 2020-21, Rs.1881.50 Lakh was allocated
and spent. During, 2021-22, Rs.2073.30 Lakh is allocated and Rs.1754.23 is spent up to December
2021. Of the two components, grants to Non-Government institutions for physically handicapped
during 2020-21, Rs.1617.50 Lakh was allocated and spent on 1126 NGOs out of 2700 NGOs.
During 2021-22, Rs.1769.30 Lakh is allocated and Rs.724 .00 Lakh is spent on 171 NGOs out of
2700 targeted NGOs up to December 2021.
18. CSS: Block Grants (30 District ICDS Cell) (2235-02-196-6-02 & 2235-02-196-6-01)
Under this Centrally Sponsored Scheme of Integrated Child Development Services (ICDS) started
on 2nd October 1975, financial assistance (fund sharing pattern between Central and State: 75:25)
is provided to districts for meeting the administrative expenses and salaries for implementation of
the scheme. ICDS Scheme represents one of the world's largest and most unique programmes for
early childhood development. The aim is to providing pre-school education on one hand and
breaking the vicious cycle of malnutrition, morbidity, reduced learning capacity and mortality
among the 6 months to 6 year children of both boys and girls. Further it also extends its benefits
to 11-14 year old adolescent girls for providing a supportive environment for self-development.
During 2020-21, Rs.1325.38 Lakh was allocated and Rs.1308.33 Lakh was spent on 166 ICDS
cells against 251. During 2021-22, Rs.1171.28 Lakh is allocated and Rs.871.31 Lakh is spent on
157 ICDS cells as against 251 up to December 2021.
19. Block Grants (2235-02-197-1-01)
This target based block grant is provided for the maintenance of Anganwadi buildings. Funds are
allocated for maintenance of Anganwadi buildings to extend services like drinking water and
toilets facility to the boys and girls between the age group of 3-6 years. Rs.2520.00 Lakh was
allocated and Rs.2500.00 Lakh was spent on 5000 Anganwadi centres for FY 2020-21 and another
Rs.20.00 Lakh was utilized for Creches for Children of Working Women. During 2021-22,
Rs.2520.00 Lakh is allocated and Rs.1890.11 Lakh is spent on 3780 Anganwadi centres out of
2500 Anganwadi centres up to December 2021.
20. CSS: Integrated Child Development Service (ICDS) (204 ICDS Projects) (2235-02197-6-04 & 2235-02-197-6-03)
Started in 1975 as ICDS, this Centrally Sponsored Scheme provides financial assistance to the
State to meet administrative cost, salary, honorarium to Anganwadi Workers/Helpers (AWW/H),
purchase of medicine kits, preschool kits to Anganwadi centres and uniforms to AWW/Helpers in
203 ICDS projects. (The fund sharing pattern between Center and State: 50:50). The scheme is
available to all beneficiaries who enrol at the Anganwadis. Hence, the ultimate beneficiaries are
both boy and girl children between the age group of 3-6 years. During 2020-21, Rs.160281.77
Lakh was allocated and Rs.159663.37 Lakh was spent on 126773 beneficiaries as against 132480
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beneficiaries. During 2021-22, Rs.159441.27 Lakh is allocated and Rs.119579.45 Lakh is spent
on 125843 as against 132482 up to January 2021.
21. CSS: ICDS-SNP (2236-02-197-6-01 & 2236-02-197-6-02)
Under the umbrella of ICDS scheme launched in 1975, the Supplementary Nutrition Program
(Centre and State 50:50), aims at providing nutritious food following the feeding norms which
includes (a) 500 calories of energy and 12-15 gms of protein to 0-6 years children, (b) 600 calories
of energy and 18-20 gms of protein to pregnant women/lactating mothers for 0-1 year old boy and
girl children/adolescents girls (11-14 year girl children) and (c) 800 calories of energy and 20-25
gms of protein to severely malnourished children as a supplement to their normal intake as
envisaged in the schematic guidelines. During 2020-21, Rs.197174.53 Lakh was allocated and
Rs.194697.49 Lakh was spent on 4821572 beneficiaries out of 4736772. During 2021-22,
Rs.197319.20 Lakh is allocated and Rs.147525.92 Lakh is spent for 5175193 beneficiaries up to
December 2021.
22. Construction of Anganwadi Buildings-RIDF (4235-02-102-0-01)
This State sector scheme was launched in 2003, funds are utilized for the construction of
Anganwadi buildings with the assistance of the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)
given by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). The scheme is
designed to provide infrastructure for Anganwadis, hence, the beneficiaries of the scheme are all
children between the age group of 3-6 years. During 2020-21, Rs.5000.00 Lakh was allocated and
spent for construction of 306 Anganwadi buildings out of 442. During 2021-22, Rs.4479.00 Lakh
is allocated and Rs.3215.03 Lakh is spent against 193 Anganwadi buildings out of 271 up to
December 2021.
23. Anganwadi Buildings (4235-02-102-0-02)
This State Sector Scheme was initiated during 2008 and priority has been given for the construction
of Anganwadi buildings under special development programme (SDP) in 114 backward taluks
identified based on report of the High-Power Committee for Redressal of Regional Imbalances.
All the children between the age group of 3-6 years who enrol to the Anganwadi centres are the
beneficiaries of the scheme. During 2020-21, Rs.10775.00 was allocated and Rs.10765.00 Lakh
was spent on the construction of 910 Anganwadi buildings. During 2021-22, Rs.2000.00 Lakh is
allocated and no expenditure is incurred up to December 2021.
24. Construction of Anganwadi Buildings - (ICDS-NREGA) (4235-02-102-0-06)
Since 2016, the State Government has been undertaking the construction of Anganwadi buildings
in convergence with NREGA. All the children between the age group of 3-6 years who enrol to
the Anganwadi centres are the beneficiaries of the scheme. During 2020-21, Rs.500.00 Lakh was
153

allocated and Rs.500.00 Lakh was spent for the construction of 100 Anganwadi buildings. During
2021-22, Rs.500.00 Lakh is allocated and Rs.320.00 Lakh is spent up to December 2021 for
construction of 64 Anganwadi buildings out of 100 target Anganwadi buildings.
25. New Bala Mandira (4235-02-102-0-07)
Construction of Balamandira (children home) for boys and girls with an objective of providing
shelter during the process of inquiry and for providing long term rehabilitation for orphan and
destitute children in need of care and protection who are brought or produced before Child Welfare
Committees. Children between the age group of 6-18 years, who are produced before Child
Welfare Committees are admitted in the Children Homes. These homes provide Counselling,
Education, Recreation and Training for their rehabilitation along with basic facilities like food,
accommodation, health care etc. These Children are admitted to outside schools or colleges for
their education and over all development. During 2020-21, Rs.100.00 Lakh was allocated and
completely spent to construction of Balamndira. During 2021-22, Rs.100.00 Lakh is allocated and
no expenditure is shown up to December 2021.
26. CSS: Upgradation of Anganwadi Buildings (4235-02-102-1-03 & 4235-02-102-1-04)
The hygiene of the Anganwadi centres is paramount in view of the fact that, the beneficiaries are
required to stay at centres for considerable time during the day. The child friendly toilet and safe
drinking facilities are the basic minimum requirements for the effective functioning of the
Anganwadis. Hence, to provide these basic necessary infrastructures, this particular scheme has
been implemented under State Sector since 2017. All the children who enrol to the Anganwadi
between the age group of 3-6 years are the beneficiaries of the scheme. During 2020-21, no
allocation was shown for the scheme. During 2021-22, Rs.1.00 Lakh is allocated and no
expenditure is incurred up to December 2021.

Demand No. 17: Education
1. Maintenance of School Buildings (2202-01-053-0-01)
The funds are provided under this State Sector Scheme to meet the essential maintenance cost for
primary schools, such as, repairs and painting of class rooms and school buildings, and levelling
of play grounds of government primary schools. The beneficiaries under this scheme are both girls
and boys, belong to the age group of 6 to 13 years. For FY 2020-21, Rs.1603.00 Lakh was allocated
and Rs.1602.97 Lakh was spent for the repair of 3000 school buildings. For FY 2021-22, up to
December
2021,
Rs.537.00
Lakh
is
spent
against
the
allocation
of
Rs.1603.00 Lakh for the repairs of 205 school buildings against the target of 612 school buildings.
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2. Maintenance of School Facilities (2202-01-053-0-02)
Under this State Sector Scheme, the funds are utilized for maintenance of toilets and drinking
water facilities in all Government lower primary, higher primary and high schools through School
Development Management Committee (SDMC). Every year Rs.3000/- for lower primary,
Rs.4000/- for each higher primary and high schools are provided to meet the objectives of the
scheme by government. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys, belong to the
age group of 6 to 16 years (1st to 10th Standard). During 2020-21, Rs.2999.65 Lakh was spent
against the allocation of Rs.3000.00 Lakh on maintenance of 48012 schools. During 2021-22, up
to December 2021, no expenditure is incurred against the allocation of Rs.2500.00 Lakh.
3.

Reimbursement of fees to Private Schools under RTE (2202-01-102-0-05)

This State Sector Scheme has been implemented since 2012-13 to provide free and compulsory
education for the children aged between 4 to 14 years (LKG to 8th standard) for both girls and boys
in neighbourhood schools till the completion of elementary education. This Scheme aims at
providing equal opportunity for the socially and economically backward/deprived children to
achieve the goals of universalization of elementary education. Under this Scheme funds are
utilized for the reimbursement of fees to private elementary school students and SC and ST
students (from SCSP and TSP funds). The benefit of reimbursement of fees is extended to LKG
students on priority. For FY 2020-21, Rs.55000.00 Lakh was allocated and spent Rs.64975.08
Lakh for the fee reimbursement of 5.13 Lakh students. For FY 2021-22, up to December 2021,
Rs.46283.54 Lakh is spent against the allocation of Rs.70000.00 Lakh on 3.11 Lakh students
against the target of 4.7 Lakh students.
4. Vidya Vikas Scheme – Incentive for Students (2202-01-109-0-03)
This State Sector Scheme was launched in 1986 and added new initiatives in 2006-07. The main
objectives of this Scheme are to promote children's enrolment, to facilitate access to school and to
improve self-confidence in the students. At present, under this Scheme free bicycles are provided
for the students who are enrolled in 8th standard in the Government and Private aided schools and
free uniforms, shoes, socks, textbooks and activity books are provided from 1st to 10th standard
students (boys and girls). During 2020-21 Rs.26698.12 Lakh was spent against the allocation of
Rs.26706.70 Lakh to supply free uniforms to government school students and free textbooks and
work books to 56.13 Lakh government and aided school students. During 2021-22, up to December
2021, Rs.1700.00 Lakh is spent against the allocation of Rs.34900.00 Lakh.
5. CSS: Samagra Shikshana Karnataka (2202-01-113-0-01 & 2202-01-113-0-02)
State Initiatives under Sarva Shiksha Abhiyana Society (2202-01-115-0-01) and Rasthriya
Madhyamika Shikshana Abhiyana (RMSA) (2202-02-109-0-21) schemes are merged and
allocation related to those schemes are provided under one common scheme Samagra Shikshana
Abhiyana Karnataka (2202-01-113-0-01) from the FY 2020-21 onwards. The sharing pattern is 60
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(Central): 40 (State). Samagra Shiksha is an overarching programme for the school education
sector extending from pre-school to 12th Standard. The beneficiaries are both boys and girls of all
Government schools in the state. Under Samagra Shikshana Abhiyana Karnataka schemes (220201-113-0-01) funds related to both SSA and RMSA activities are provided. During 2020-21,
Rs.18175.85 Lakh was spent against the allocation of Rs.22472.50 Lakh to implement the
intervention approved in the 2020-21 PAB. During the year 2021-22, Rs.6426.66 Lakh is spent up
to end of December-2021 against the allocation of Rs.24675.00 Lakh for the welfare of 59.83 Lakh
students.
6. Universalization of Primary Education- Aksharadasoha (2202-01-196-6-01) &
CSS: Mid-Day Meal Program (2202-01-196-6-02 & 2202-01-196-6-03)
This programme has been implemented since 2001-02 as a joint effort of Central, State and local
bodies to achieve the universalization of elementary education. The sharing pattern is 60 (Central):
40 (State). The Scheme provides for serving hot cooked Mid-Day Meals to the children (girls and
boys) from 1st to 10th standard of Government and Aided schools on all working days of the school.
In addition to this, milk for these students for five days in a week is also provided by state’ own
resources. This Scheme is also extended to the children of draught affected area during summer
vacation. The nature and procedure of implementing the midday meal scheme have changed due
to the changed scenario as a result of the Covid-19 Pandemic. During the year 2020-21, as per the
guidelines of the Central Government, Mid-Day Meal Scheme is implemented by providing food
grains, pulses, oil and Salt (equivalent to cooking cost) in form of Food Security allowance to
56.13 Lakh children under mid-day meal scheme, in lieu of hot cooked mid-day meal as per the
provisions of National Food Security Act-2013. Ksheera Bhagya scheme was not implemented
during 2020-21. During 2020-21, Rs.131203.40 Lakh was spent against the allocation of
Rs.131225.93 Lakh. During the year 2021-22 Mid-Day meal Scheme is implemented by providing
food grains, pulses, oil and Salt (equivalent to cooking cost) in form of Food Security allowance
to all the eligible children of mid-day meal scheme, in lieu of hot cooked up to the month of
October-2021. From November-2021 providing midday meals and hot milk has been started in the
schools. Up to the end of December-2021, Rs.137398.04 Lakh is spent against the allocation of
Rs.204697.06 Lakh for the benefit of 59.83 Lakh students.
7. Sarva Shiksha Abhiyana (2202-01-197-6-01)
This programme has been implemented since 2000-01 as a joint effort of Central, State and local
bodies to achieve universalization of elementary education. The sharing pattern is 60 (Central): 40
(State). The goals of this Scheme are enrolment of all children in school, retention of all children
till the upper primary stage, bridging the gender and socially category gaps in enrolment retention
and learning, and to ensure significant enhancement in the learning achievement levels of the
children. Under this Scheme, funds are utilized for providing salaries to teachers and staff. The
beneficiaries under this scheme are children (girls and boys) in the age group of 4 to 16 years.
During 2020-21, Rs.151786.72 Lakh was spent against the allocation of Rs.151882.96 Lakh.
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During 2021-22, up to December 2021, Rs.122307.78 Lakh is spent against the allocation of
Rs.163078.76 Lakh for 24944 beneficiaries (teachers and staff salaries).
8.

Unspent SCSP-TSP Amount as per the SCSP-TSP Act 2013 (2202-02-001-0-09)

This State Sector Scheme was introduced in 2016 under Karnataka Scheduled Castes Sub-Plan
and Tribal Sub-Plan (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Act, 2013, and
provisions have been made to utilize unspent amount out of total allocation earmarked for SCSPTSP schemes for subsequent years. The amount allocated during the year 2020-21 was utilized for
the repairs of Government primary schools, high schools and PU colleges. The beneficiaries under
this scheme are both girls and boys, belong to the age group of 6 to 18 years (1st to 12th Standard).
For FY 2020-21, Rs.30.00 Lakh was allocated and 100 per cent was spent for the repair of 499
school buildings. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.30.00 Lakh is spent against the
allocation of Rs.242.67 Lakh for the repairs of 10 school buildings against the target of 90 school
buildings.
9. Maintenance of Secondary School Building (2202-02-053-0-01)
The funds are provided under this State Sector Scheme to meet the essential repairs (maintenance
of school buildings, repair, painting of school buildings, to facilitate Audio-Visual Room and
projector, purchase of furniture for the schools) to the secondary school buildings and fixing of
CC TV cameras to both primary and secondary schools and renovation of old schools as and when
required. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys, belong to the age group of
13 to 16 years (8th to 10th Standard). For FY 2020-21, Rs.3400.00 Lakh was allocated and 100 per
cent spent for repair and maintenance of 436 school buildings. During 2021-22, up to December
2021, no expenditure is incurred against the allocation of Rs.2000.00 Lakh.
10. Reimbursement of Fees in Government PU Colleges (2202-02-107-3-02)
To encourage girl students to pursue education, the tuition fee is reimbursed for both 1st PU and
2nd PU girl students under this State Sector Scheme to those studying in Government Pre University colleges not belonging to SC, ST and Category- I. During FY 2020-21, Rs.913.08 Lakh
was spent against the allocation of Rs.944.00 Lakh for the fee reimbursement of 2 Lakh girl
students. During 2021-22, up to December 2021, no expenditure is incurred against the allocation
of Rs.950.00 Lakh.
11. Pre-University Examination (2202-02-108-0-01)
This Scheme provides funds to (a) conducting Pre-University examinations (online examination
system and online marks entry in evaluation centres under Pragati-12), (b) providing infrastructure
facilities to Government Pre-university Colleges (GPUC) situated in Special Development Plan
(SDP) zone conduct special spoken English language training, grammar classes and supply of
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Laptops to meritorious students of second PU belonging to SC and ST category under Vishwasa
Kirana Programme. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys, belong to the age
group of 16-18 years. During 2020-21, Rs.6666.00 Lakh was allocated and Rs.5913.14 Lakh was
spent for conducting PU exam for 7.42 Lakh students, for construction of class room and to provide
infrastructure to 578 government PU Colleges and laptops were provided to SC and ST students.
During 2021-22, Rs.7505.00 Lakh is allocated and Rs.895.41 Lakh is spent up to December-2021.
12. Kittur Rani Chennamma Residential School for Girls (2202-02-110-3-03)
The State Government established this residential school for girls in 1969-70 to provide liberal
education for girls aged from 11 to 16 years (6th to 10th Standard) with a special emphasis on all
round development, discipline and leadership. This school also provides scholarships, incentives,
food and clothing allowance to students in school. Assistance is provided to the institution in the
form of grant -in-aid for the creation of assets and for general purposes. For FY 2020-21, Rs.703.00
Lakh was allocated and spent completely for the benefit of 354 students. In 2021-22, up to
December 2021, Rs.187.50 Lakh is spent against the allocation of Rs.503.00 Lakh for the welfare
of 354 students.
13. Sainik School Bijapur (2202-02-110-3-10)
Established in 1963 by the State Government, this residential school provides education for
both boys and girls studying from 6th to 10th standard. The main goal of this school is to prepare
the boys to become eligible to get into National Defence Academy through education and physical
education and psychological training to ensure that the youths have healthy bodies, strong minds,
good character and become good citizens of nation. This school also provides the scholarships,
incentives, food and clothing allowance to students of the institution. Assistance is provided to the
institution in the form grant -in-aid for the creation of assets and for general purposes. For FY
2020-21, Rs.773.00 Lakh was allocated and spent for the benefit of 459 students. For FY 202122, up to December 2021, Rs.300.00 Lakh is spent against the allocation of Rs.773.00 Lakh for
the assistance of 419 students.
14. Sainik School Koodige (2202-02-110-3-11)
The school was established on 18th October 2007 at village Koodige, in Kodagu District by State
Government. Education is provided for 6th to 10th standard boys and girls. The main goal of this
school is to prepare the boys of the State eligible to get into National Defence Academy. This is to
be done through education and physical education and psychological training. The school also
provides scholarships, incentives food and clothing allowance to students of the institution.
Assistance is provided to the institution in the form grant-in-aid for the creation of assets and for
general purposes. For FY 2020-21, Rs.813.00 Lakh was allocated and spent for the benefit of 412
students. During 2021-22, up to December 2021, Rs.337.50 Lakh is spent against the allocation of
Rs.823.00 Lakh for the assistance of 377 students.
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15. Military Scholarship (2202-80-107-0-01)
The objective of implementation of this State Sector Scheme is to provide financial support
through scholarships to the eligible students especially boys who have completed 7th Standard and
12th Standards to joining the National Defence Academy (NDA) and Indian Military School. For
FY 2020-21, Rs.7.95 Lakh was spent against the allocation of Rs.8.00 Lakh to provide scholarships
to 52 students. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.5.40 Lakh is spent against the allocation
of Rs.8.00 Lakh for providing scholarships to 45 students against the target of 52 students.
16. Quality Assurance Initiatives (2202-80-800-0-47)
Quality assurance involves the systematic review of educational provision to maintain and improve
its quality, equity and efficiency. Under this State Sector Scheme, the budgetary provision is given
for the distribution of laptops to meritorious students of SSLC examinations, to conduct science
conferences, seminars, and the establishment of science committee and laboratories, Karnataka
School Quality Assessment and Accreditation Council (KSQAAC) programmes. The beneficiaries
under this scheme are both girls and boys, belong to the age group of 6 to 16 years (1 st to 10th
Standard). For FY 2020-21, Rs.375.00 Lakh was allocated and spent for the benefit of 2 Lakh
students. For FY 2021-22, up to December 2021, no amount is spent against the allocation of
Rs.400.00 Lakh.
17. Education Quality Improvement Program (2202-80-800-0-48)
This State Sector Scheme aims to provide quality education in order to achieve all-round
development of the students in both curricular and co-curricular activities. The Scheme includes
vocational training for teachers and other programmes and awarding SDMC Award to every Taluk
which has excelled in implementation of programmes. The beneficiaries under this scheme are
both girls and boys, belong to the age group of 4 to16 years. For FY 2020-21, Rs.250.00 Lakh was
allocated and spent on 5000 beneficiaries. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.268.24 Lakh
is spent against the allocation of Rs.500.00 Lakh for 3040 beneficiaries against the target of 3766
beneficiaries.
18. Student Motivation Initiative (2202-80-800-0-49)
The Scheme aims to motivating the students to participate in curricular activities such as Prathibha
Karanji, Kreedakoota, Kalotsava, Science Exhibition, Yuva Samsath Mela etc. in the schools at
Taluk, District, State and National levels which help for identifying the hidden talents among the
rural / Government and private school students. In addition, additional classes are conducted to the
students studying in minority language schools in rural and urban areas. The beneficiaries under
this scheme are both girls and boys, belong to the age group of 6 to 16 years (1st to 10th Standard).
For FY 2020-21, Rs.375.00 Lakh was allocated and spent. For FY 2021-22, up to December, 2021,
Rs.163.50 Lakh is spent against the allocation of Rs.500.00 Lakh. However, due to Covid-19
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Pandemic, no activities were conducted at school level but the fund provided under this scheme
are utilized to improve playgrounds and purchase necessary sports equipment for government
schools.
19. Junior Technical Schools (2203-00-103-0-01)
This is a state sector scheme and funds are allocated for conducting academic and examinations
works related to the students of age group of 16 to 18 years (girls and boys) who are studying in
government polytechnics and junior technical schools. For FY 2020-21, Rs.393.63 Lakh was spent
against the allocation of Rs.470.00 Lakh on 1080 students. For 2021-22, up to December, 2021,
Rs.328.05 Lakh is spent against the allocation of Rs.496.00 Lakh on 1080 students.
20. Infrastructure for Primary Schools (4202-01-201-1-04)
To enhance the enrolment and retention by providing basic amenities like good class rooms, toilets,
drinking water, play-ground and boundary wall in all schools and to the child-friendly environment
and to support personality development in the children as required under section 29 of the RTE
Act, 2009. Under this State Sector Scheme, funds are provided for the construction of class rooms
and basic infrastructure facilities to existing Primary Schools (without building). The beneficiaries
under this scheme are both girls and boys, belong to the age group of 6 to 13 years (1st to 7th
Standard). For FY 2020-21, Rs.44666.12 Lakh was spent against the allocation of Rs.30000.00
Lakh for providing infrastructure to 1582 Government primary schools. During 2021-22, up to
December 2021, Rs.22119.65 Lakh is spent against the allocation of Rs.29000.00 Lakh.
21. Infrastructure for Karnataka Public Schools (4202-01-201-1-06)
Karnataka Public Schools (KPS) is an initiative introduced by the Department of Education to
address the quality of education and the falling enrolment in government schools. These schools
aim to provide an integrated education from the pre-primary level to the pre-university level to
students under the same institution. The Department will ensure that KPS have adequate
infrastructure including laboratory facilities, teaching and non-teaching staff and other resources
to enable them to imparting the quality education. Separate organizational rules and guidelines for
these schools are being prepared. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys,
belong to the age group of 4 to 18 years (LKG to 12th Standard). During 2020-21, Rs.10000.00
Lakh was allocated and spent i.e., Rs.200.00 Lakh for each of 50 KPS to improve the school
infrastructure. During 2021-22, Rs.7500.00 Lakh is spent up to December 2021, against the
allocation of Rs.10000.00 Lakh.
22. Maintenance and Repair of Toilets (4202-01-201-1-07)
This State Sector Scheme was introduced in 2021. Under this Scheme, constructed toilets in
schools and colleges are upgraded and provided water connectivity to them through Gram
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Panchayats, Rs.100.00 Crore is ear-marked for this purpose in the next two years. During 202122, up to December 2021, Rs.2744.05 Lakh is spent against the allocation of Rs.5000.00 Lakh.
23. Infrastructure facilities for High Schools and PU Colleges (4202-01-202-1-05)
Under this State Sector Scheme, funds are provided for construction of class rooms and basic
infrastructure facilities for existing high schools and PUC colleges. Provisions are also made under
the Special Development Plan for the construction of class rooms in backward Taluks and
Districts. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys, belong to the age group of
13 to 18 years (8th to 12th Standard). For FY 2020-21 Rs.11578.17 Lakh was spent against the
allocation of Rs.15205.00 Lakh upgraded 446 government high schools and PU colleges with
infrastructure facilities. During 2021-22, up to December 2021, Rs.4719.32 Lakh is spent against
the allocation of Rs.15000.00 Lakh.
24. CSS: Samagra Shikshana Karnataka-Infrastructure expenditure (4202-01-202-107 & 4202-01-202-1-08)
This State Sector Scheme was introduced in 2009-10. Funds are utilized to provide basic
infrastructure facilities to Government Higher Primary and Model High Schools. In addition,
budgetary provision is given for creation of infrastructure facilities under SCSP and TSP. The
beneficiaries under this scheme are both girls and boys, belong to the age group of 4 to 18 years
(LKG to 12th Standard). For FY 2020-21 and 2021-22, a grant of Rs.1.00 Lakh is provided under
this scheme.
25. Equipment and Furniture for High School and PU-Colleges (4202-01-202-2-01)
This State Sector Scheme was introduced in 2020. Funds are utilized to provide furniture to
Government High Schools and PU Colleges. The beneficiaries under this scheme are both girls
and boys, belong to the age group of 13 to 18 years (8th to 12th Standard). For FY 2020-21, no
expenditure was incurred against the allocation of Rs.1.00 Lakh for the scheme. During 2021-22,
up to December 2021, no expenditure is incurred against the allocation of Rs.5000.00 Lakh.

Demand No. 22: Health & Family Welfare
1. Shuchi Yojane (2210-01-200-0-04)
This State Sector Scheme was started in 2013. The main objective of this scheme is to promote
menstrual hygiene among adolescent girls (10-18 years) and to provide access to and use of highquality sanitary napkins, especially in rural areas. Under this programme, all girl children aged 10
and above are beneficiaries and 13 packets of sanitary napkins (containing 10 pads ins each packet)
are provided at free of cost to all girls who are studying in Government schools, Government Aided
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schools and PU colleges in the State. During 2020-21, there was no allocation. During 2021-22,
Rs.4700.00 Lakh is allocated and up to December 2021, no expenditure is incurred.
2. Towards Corpus Fund for Treatment of Rare Diseases (2210-06-101-7-22)
This State Sector Scheme was launched in 2017. Rare diseases include genetic diseases, rare
cancers, infectious tropical diseases and degenerative diseases. About 80% of rare diseases are
genetic in origin and hence disproportionately impact children. The objective is to provide the
treatment for rare diseases patients, especially among children. During 2020-21, Rs.1000.00 Lakh
was allocated and Rs.1000.00 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.1000.00 Lakh is allocated and
Rs.1000.00 Lakh is spent up to December 2021.

Demand No. 23: Labour & Skill Development
1. Child Labour Rehabilitation (2230-01-103-6-01)
The District Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund Scheme was notified in 1997 by the
Government of Karnataka. The main focus is to identify through survey, release and rehabilitate
the working children in the age group of 6-14 years both in hazardous and non-hazardous activities
and 14-18 age group children in hazardous activities. The scheme is meant for both girls and boys.
Under this State Sector Scheme, the Deputy Commissioner of the District who is the overall incharge of the programme assigns the responsibility of running the schools to the NGOs. Special
Residential Schools-cum-Rehabilitation Centres, each accommodating fifty released bonded
labour children are established in all districts. Thus, the aim of this scheme is to oversee the
combined implementation of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act,
1986, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Juvenile Justice
(Care and Protection of Children) Act, 2015 and other applicable child laws. During 2020-21,
Rs.400.00 Lakh was allocated and spent for the benefit of 652 bonded child labourers. During
2021-22, Rs.400.00 Lakh is allocated and Rs.300.00 Lakh is spent up to December 2021.
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Less than 100% Child Centric Programmes
Demand No. 1: Agriculture and Horticulture
1. Scholarships to Farmers Children (2202-80-107-0-06)
This state sector scheme was introduced in FY 2021-22 with an objective to provide financial
support to farmers’ children. Under this scheme, scholarships are given to the girl students
studying in high school (8th to 10th standard) to promote their education and prevent school
dropouts. Further, scholarships are provided to students studying from PU to post-graduation (boys
and girls) in any registered education institute in Karnataka. For FY 2021-22, Rs.7295.00 Lakh is
spent against the allocation of Rs.20001.00 Lakh for the benefit of 2.6 Lakh students.

Demand No. 05: Home and Transport
1. Community Policing and Student Police Cadet Scheme (2055-00-001-0-06)
Under this State Sector Scheme launched in 2014-15, a two-year training programme for high
school student cadets comprising of several components is conducted. Designated Drill Instructors
visit SPC schools and conduct physical training for cadets, including Drill, Parade, Cross-Country
March, Yoga, etc., as per the annual SPC activity calendar. In each SPC school, Community Police
Officers and Drill Instructors organize indoor classes on various topics. SPC, makes the learning
process participatory, comprehensive, experiential, and enjoyable, with the help of videos,
documentaries, films, etc., enabling cadets to realize the learning objectives of the concerned
session. In order to increase the effectiveness of indoor classes, as well as to ensure achievement
of project objectives, field visits to establishments that administer, implement and adjudicate the
law, places of historical, cultural, scientific, and national importance are undertaken. Other
programs included are Annual District-Level Summer Camp, Annual State-Level Summer Camp,
and Practical Training Projects. The beneficiaries include both boys and girls aged 14 to 16 years.
During 2020-21, Rs.1.00 Lakh was allocated and no expenditure was incurred. For FY 2021-22,
up to December 2021, Rs.1.00 Lakh has been allocated and no expenditure is incurred.
2. Grant to Police Welfare Fund out of Bandobast Receipts (2055-00-108-0-12)
Under this State Sector Scheme, the funds are utilized for police forces whenever it is necessary.
The objective of the fund is to provide financial assistance to the family of a member in the event
of his death while in service. Those financial assistance includes incentives to the SSLC students,
scholarships to the children of members on the basis of merit, reimbursing the full expenditure
towards the school/training for mentally retarded children, facilities to have playgrounds and
children’s parks in police colonies, and to providing reading rooms, etc. Under this scheme,
financial assistance of Rs.1500/- is given to students studying in SSLC who secured a minimum
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of 60% marks in their previous class. Financial assistance of Rs.2000/- is provided for students
studying in PUC who secured a minimum of 60% marks in their previous class. Financial
assistance of Rs.750/- is provided for students studying 1st year PUC (Arts, Science & Commerce)
only. Rs.500/- for students doing ITI, DEd, D-Pharma, Nursing & other courses after 10th standard
or 1st year PUC only. The beneficiaries include both boys and girls aged 14 to 18 years. During
2020-21, Rs.1250.00 Lakh was spent against the allocation of Rs.500.00 Lakh. During 2021-22,
Rs.1000.00 Lakh was allocated and no expenditure is incurred up to December 2021.
3. Aarogya Bhagya Scheme for Police Forces (2055-00-113-0-06)
The funds under this State Sector Scheme are utilised for fulfilling the medical allowances for
family members (parents, spouse, and 2 children) of police personnel. The beneficiaries include
both boys and girls aged 0 to 18 years. During 2020-21, Rs.11070.50 Lakh was spent against the
allocation of Rs.10209.90 Lakh. During 2021-22, up to December 2021, Rs.6617.11 Lakh is spent
against the allocation of Rs.10000.00 Lakh.
4. Setting up of Cyber Forensic Lab cum Training Centre towards implementation of
CCPWC and other facilities under Nirbhaya Fund (2055-00-116-0-03)
Launched in the year 2018-19, funds under this State Scheme are utilised for establishing cyber
forensic labs cum training centres in the State. This scheme aims to benefit girl children aged 0 to
18 years. During 2020-21 Rs.3424.95 Lakh was spent against the allocation of Rs.27022.24 Lakh.
For FY 2021-22, Rs.28200.00 Lakh has been allocated and expenditure of Rs.887.54 Lakh is
incurred up to December 2020.
5. Prison Employees' Welfare Programmes (2056-00-101-0-03)
Under this State Government programme, scholarship is being provided to the meritorious students
(studying in 10th to 12th standard) of prison employees. The beneficiaries include both boys and
girls aged 14 to 18 years. During 2020-21, Rs.5.00 Lakh was spent against the allocation of Rs.9.00
Lakh. For FY 2021-22, up to December 2021, expenditure of Rs.4.50 Lakh has been incurred out
of the allocation of Rs.9.00 Lakh.
6. Sainik Welfare Programmes (Includes assistance to Paraplegic Rehabilitation centre
and Ex-gratia to recipients of Gallantry Awards) (2235-60-200-1-99)
This programme was launched in the year 1979 for providing scholarships and incentives for
students (studying in 1st standard to 12th standard) who are children of indigenous retired army
personnel through direct benefit transfers (DBT). The beneficiaries include both boys and girls
aged 6 to 18 years. For FY 2020-21, Rs.475.00 Lakh was allocated, and Rs.451.00 was spent for
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providing scholarships for 669 students against the target of 669. In 2021-22, up to December
2021, Rs.209.65 Lakh is spent against the allocation of Rs.477.00 Lakh targeting 600 students.
7. Installation of CCTVs in buses under NIRBHAYA Fund (CSS) (3055-00-001-0-01)
This Central Sponsored Scheme is implemented under 60% Central and 40% State Government
sharing pattern. Under this scheme, the allocation is utilized for the installation of CCTVs in BMTC
buses under the NIRBHAYA fund. The beneficiaries under this scheme include girl children in the
age group of 0-18 years. During 2020-21, Rs.1.00 Lakh was allocated and no expenditure was
incurred. During 2021-22, Rs.1.00 Lakh is allocated and no expenditure is incurred till December
2021.
8. Bangalore Metropolitan Transport Corporation (3055-00-190-0-03)
Under this State Sector Scheme, financial assistance (including SCSP and TSP funds) is provided
to Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) in the form of subsidies to carry out
the transport activities such as free and concessional student pass, etc. The beneficiaries under this
scheme include children (boys and girls) aged 6-18 years. During 2020-21, Rs.79855.00 Lakh
expenditure was incurred against the allocation of Rs.47787.00 Lakh. During 2021-22,
Rs.36891.35 Lakh is allocated and Rs.49897.00 Lakh is spent up to December 2021.
9. North West Karnataka Regional Transport Corporation (3055-00-190-0-04)
Under this State Sector Scheme, financial support (including SCSP and TSP funds) is provided to
North West Karnataka Regional Transport Corporation (NWKRTC) in the form of subsidies to
carry out the transport activities such as free and concessional student pass, etc. The beneficiaries
under this scheme include children (boys and girls) in the age group of 6-18 years. During 202021, Rs.33941.00 Lakh was spent against the allocation of Rs.33941.00 Lakh. During 2021-22,
Rs.21490.82 Lakh is allocated and Rs.19652.99 Lakh is spent up to December 2021.
10. North East Karnataka Regional Transport Corporation (3055-00-190-0-05)
Under this State Sector Scheme, financial assistance (including SCSP and TSP funds) are provided
to North East Karnataka Regional Transport Corporation (NEKRTC) in the form of subsidies to
carry out the transport activities such as free and concessional student pass, etc., The beneficiaries
under this scheme include children (boys and girls) in the age group of 6-18 years. During 202021 Rs.29991.00 Lakh was allocated and Rs.29989.00 Lakh was spent for 134368 beneficiaries.
During 2021-22, Rs.20610.64 Lakh is allocated and Rs.18713.00 Lakh is spent for 172725
beneficiaries up to December 2021.
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11. Free Bus Travel Facility to the Blind (3055-00-190-0-06)
Under this State Sector Scheme, Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) provides
free bus pass to completely blind persons including children to travel within the State in various
categories of buses (inclusive of Inter-State Transport). The tenure of this pass is for five years.
For FY 2020-21, no allocation was made. For FY 2021-22, no expenditure is incurred against the
allocation of Rs.2683.00 Lakh up to December 2021.
12. Free Bus Travel Facility to the Handicapped (3055-00-190-0-07)
This is a State Sector Scheme. The aim of the scheme is to provide concessional travel facilities
for persons with 40% or more disabilities including children. The KSRTC provides concessional
travel facility including bus passes to all physically/differently-abled & challenged persons by all
four Transport Corporations within the State with restricted travel up to 100 kms from the place
of residence mentioned in the bus pass. For FY 2020-21, no allocation was given. For FY 202122, Rs.2697.00 Lakh is allocated and no expenditure is incurred till December 2021.
13. Subsidy Towards Students & Other Concessions Extended by KSRTC (3055-00-1900-10)
Under this Scheme, KSRTC issues passes to students of 1st standard to 7th standard free of cost
and for other students at a concessional rate. For high school girl students, 25% of an additional
rebate is provided. From 2017-18, all students belonging to SC and ST category are provided free
bus passes, whereas for all remaining categories bus passes are issued at a concessional rate. About
56% of total beneficiaries under this State Sector Scheme are children between 0-18 years. For FY
2020-21, Rs.52519.00 Lakh was spent against the allocation of Rs.52519.00 Lakh. For FY 202122, Rs.26033.00 Lakh is spent up to December 2021, against the allocation of Rs.34570.90 Lakh.
14. Issue of Free Bus Passes to the dependents of Martyrs (3055-00-190-0-11)
This Scheme was introduced in 2010 to provide a free pass scheme to Martyr's dependents
(parents, spouse, and children). Under this State Sector Scheme, the dependents are allowed to
travel within the state in different classes of buses. For FY 2020-21, no allocation was made. For
FY 2021-22, Rs.201.00 Lakh is allocated and up to December 2021, no expenditure is incurred.
15. Free Bus Travel Facility to Endosulafan affected Victims (3055-00-190-0-13)
Free bus passes are being distributed by this State Sector scheme to Endosulfan sufferers traveling
with their assistants. Eligible persons are allowed to travel anywhere in the State of Karnataka by
city, suburbs, regular and high-speed buses. The beneficiaries under this scheme include children
(boys and girls) in the age group of 0-18 years. In 2020-21, no allocation was made. However, this
programme aims to issue 3700 passes to Endosulfan affected victims and their caretakers in the
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year 2020-21. During 2021-22, Rs.1072.00 Lakh is allocated and no expenditure is incurred up to
December 2021.

Demand No. 08: Forest, Ecology and Environment
1. Nature Conservation, Wildlife Habitat Management & Man‐Animal Conflict
Measures (2406-02-110-0-54)
A scheme called “Chinnara Vana Darshana” was initiated in 2014 as a State Sector Scheme with
the objective to create awareness among high school students (VI to IX standard) and sensitize
them towards conservation of forests and wildlife and make them partners in future conservation
efforts. Further, the scope of the scheme was enhanced to include students of 6th, 7th, and 8th
standards in 2017. During 2020-21, Rs.7085.00 Lakh was allocated and Rs.7080.95 Lakh was
spent. During 2021-22, Rs.9460.00 Lakh is allocated for organising 400 camps and Rs.4388.09
Lakh is spent up to December 2021.
2. Afforestation on Forest Areas (4406-01-101-0-03)
Maguvigondu Mara Shalegondu Vana scheme was introduced to create awareness regarding
ecology and environment among school children and to encourage them to plant various trees.
Under this scheme, a protected area available around the educational institution will be identified.
Seedlings of fruit yielding, flowering, and shade trees are provided to school authorities for raising
plantations. Educational institutions including primary, secondary, and higher schools, colleges,
and up to universities are involved. Seedlings are distributed to school children for planting in their
households or field on a voluntary basis. During 2020-21, Rs.15201.00 Lakh was allocated and
Rs.15095.00 Lakh was spent. From 2020-21 this HOA is changed from 2404-01-101-2-83 to 440601-101-0-03. During 2021-22, Rs.18850.00 Lakh is allocated and Rs.6957.27 Lakh is spent up to
December 2021.

Demand No. 10: Social Welfare
1. Block Grants (2225-01-196-1-01)
Under this District Sector Scheme, funds are utilized for providing scholarships to SC post-matric
students to continue their post-matric education and by providing free accommodation and food to
facilitate the SC students from rural parts through government post-matric hostels. In addition, the
pre-matric hostels run by different NGOs with GoK recognition are reimbursed at the rate of
Rs.1000/- per month per student for 10 months. The beneficiaries include both boys and girls and
aged 17 and 18 years. These block grants include many programmes and, among them, children
related schemes are scholarships to scheduled caste students (2225-00-101-0-27), maintenance of
post-matric Government hostels (2225-00-101-0-29), Residential Schools for SCs (2225-00-101167

0-32), Assistance to College Students, Other Concessions & Assistance to Meritorious Scheduled
Caste Students (2225-00-101-0-37), and grant-in-aid to private hostels (2225-00-101-0-42).
During the year 2020-21, Rs.66512.69 Lakh was spent against the allocation of Rs.64410.59 Lakh.
In the FY 2021-22, up to December 2021, Rs.50248.31 Lakh is spent out of the allocation of
Rs.62892.72. Under the scholarships to Scheduled Caste students’ scheme, 293127 students have
benefitted out of 320949 in the FY 2020-21. During FY 2021-22, up to December 2021, 125734
SC students have benefitted against the target of 306880 students. Under the maintenance of the
post-matric Government hostels scheme, 70390 students have been targeted and 78839 students
have benefitted in the FY 2020-21 and during FY 2021-22, up to December 2021, 8852 SC
students have benefitted against the target of 70390 students. In the case of the Residential Schools
for SCs scheme, 6302 students have benefitted out of 8500 in the FY 2020-21. During FY 202122, up to December 2021, 8500 SC students have been targeted. For the case of grant-in-aid to
private hostels scheme, 8889 students have benefitted out of 9914 in the FY 2020-21 and during
FY 2021-22, up to December 2021, 2666 SC students have benefitted against the target of 9914
students.
2. Block Grants (2225-01-197-1-01)
The aim of this District Sector Scheme is to facilitate the rural SC students to continue their
education in remote places. Under this scheme, funds are utilized for providing free education,
boarding, and lodging to SC pre-matric students in residential schools. Grants under this scheme
is also released to the KREIS society to incur necessary expenditure (including books, stationery
items, uniforms, beds, etc) towards the maintenance of these residential hostels. The beneficiaries
include both boys and girls and aged 14 to 16 years. These block grants include many programmes
and, among them, children related schemes are maintenance of pre-matric hostels (2225-00-1010-61), payment of extra boarding & lodging charges (2225-00-101-0-65), Scheme for
Development of Scheduled Castes - Pre-Matric Scholarship (2225-00-101-0-68), Residential
Schools Transferred from Education Department (2225-00-101-0-82). During the year 2020-21,
Rs.50206.82 Lakh was spent against the allocation of Rs.45131.92 Lakh. For FY 2021-22, up to
December 2021, Rs.41539.16 Lakh is spent out of the allocation of Rs.55323.57. Under the
maintenance of the pre-matric hostels scheme, 87792 students have benefitted out of 90920
students in the FY 2020-21, and during FY 2021-22, up to December 2021, 90920 students have
been targeted. Under the Scheme for Development of Scheduled Castes - Pre-Matric Scholarship,
884806 students have benefitted out of 642764 students in the FY 2020-21, and during FY 202122, up to December 2021, 221748 students have benefitted against the target of 916424 students.
In the case of the Residential Schools Transferred from Education Department scheme, 200
students have benefitted out of 200 in the FY 2020-21 and during FY 2021-22, up to December
2021, 200 students have been targeted.
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3. CSS: Post-Matric Scholarships to SC Students (2225-01-197-6-03 & 2225-01-197-607)
This State Sector Scheme was introduced in the year 1965 with the objective of providing financial
support to post-matric SC students. Grants under this scheme are for the benefit of post-matric
students including students studying in PUC. Both boys and girls aged 16 to 18 years are the
beneficiaries. During the year 2020-21, Rs.18419.00 Lakh was spent against the allocation of
Rs.14001.00 Lakh and 293127 students have benefited against the target of 320949 students. For,
FY 2021-22, up to December 2021, no expenditure is incurred against the budget allocation of
Rs.12147.00 Lakh and targeted 306880 students.
4. Maintenance of new 50 Post Matric Hostels (2225-01-277-0-09)
This State Sector Scheme is introduced in the year 2021-22 with the objective of providing
financial support to the maintenance of the new 50 Post-Matric Hostels for SC students. Grants
under this scheme are for the benefit of post-matric students including students studying in PUC.
Both boys and girls, aged 17 and 18 years, are the beneficiaries. During the year 2021-22, an
amount of Rs.5000.00 Lakh is allocated under this scheme.
5. Repairs to hostels and Residential Schools (KREIS) (2225-01-277-0-19)
Under this State Sector Scheme, funds are provided for the repairs/upgradation of Government
hostel buildings as well residential schools of Karnataka Residential Educational Institutions
Society. The beneficiaries under this scheme are SC students (both girls and boys) in the age group
of 11-12 to 17-18 years or studying in 6th to 12th Standard. During the year 2020-21, Rs.1500.00
Lakh was allocated and spent for repairing 64 hostels. In 2021-22, up to December 2021,
Rs.1500.00 Lakh is spent against the allocation of Rs.2000.00 Lakh for repair of 5 hostels against
the target of 30 hostels.
6. Block Grants (2225-02-196-1-01)
This District Sector Scheme aims to provide free education with residential facilities to ST
students, maintenance of ST hostels, Morarji Desai Residential Schools (Ashrama School), and
Government ST hostel buildings. In addition, funds are utilized for providing scholarship and
financial assistance to hostellers and post-matric ST students, and grant-in-aid to private hostels.
Both boys and girls (6 to 18 years) are the beneficiaries. These block grants include many
programmes and, among them, children related schemes are scholarships to ST students (2225-00102-0-31), maintenance of hostels for ST students (2225-00-102-0-33), maintenance of Aashram
Schools (2225-00-102-0-35), Hostels Scholarships and Financial Assistance (2225-00-102-0-38),
and Maintenance of Post Matric Government Hostel Buildings (2225-00-102-0-43). During the
year 2020-21, Rs.23681.27 Lakh was spent against the allocation of Rs.23924.93 Lakh. For FY
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2021-22, up to December 2021, expenditure of Rs.16915.95 Lakh is incurred against the allocation
of Rs.22138.10 Lakh. Under the scheme of scholarships to ST students, 99389 students against the
target of 115693 have benefitted in FY 2020-21 and during FY 2021-22, up to December 2021,
23489 students have benefited against the target of 125000 students. In the case of maintenance of
hostels for ST students, 824 students against the target of 16251 have benefitted in the FY 202021 and during FY 2021-22, up to December 2021, 5472 students have benefited against the target
of 18505 students. The scheme maintenance of Aashram Schools has benefitted 7224 students out
of 39122 in FY 2020-21, while 4055 of 37498 have benefitted under this scheme during 2021-22,
up to December 2021. Whereas the scheme Hostels Scholarships and Financial Assistance were
targeted at 36767 students and benefitted to 14972 in FY 2020-21 and for FY 2021-22, up to
December 2021, 18027 have benefitted against the target of 50855 students. In the case of
maintenance of Post Matric Government Hostel Buildings Scheme, 17 out of 34 schools benefited
in FY 2020-21, and 2 out of 16 schools have benefitted during FY 2021-22, up to December 2021.
7. Block Grants (2225-02-197-1-01)
Under this District Sector Scheme, funds are utilized for providing scholarships to ST students to
encourage & continue their studies of pre-matric and assistance in the form of extra boarding and
lodging charges. Both boys and girls, aged 6 to 18 years, are the beneficiaries. In addition, funds
are used for the maintenance of pre-matric government ST hostel buildings. These block grants
include many programmes and, among them, children-related schemes are Scheme for
Development of Scheduled Tribes Pre-Matric Scholarship (2225-00-102-0-68), Payment of Extra
Boarding and Lodging Charges to Post Matric Students (2225-00-102-0-71), and maintenance of
pre-matric Government hostel buildings (2225-00-102-0-77). During the year 2020-21,
Rs.8876.13 Lakh was spent against the allocation of Rs.7906.23 Lakh. For FY 2021-22, up to
December 2021, expenditure of Rs.5970.02 Lakh is incurred against the allocation of Rs.8437.71
Lakh. Under the scheme for Development of Scheduled Tribes Pre matric Scholarship 315102
eligible students have benefited against the target of 388836 students in FY 2020-21 and for FY
2021-22, up to December 2021, 164725 students have benefited against the target of 418848
students. In the case of Payment of Extra Boarding and Lodging Charges to Post Matric Students
scheme, 6947 eligible students have benefited against the target of 24952 students in FY 2020-21
and for FY 2021-22, up to December 2021, 5617 students have benefited against the target of
22213 students. Under the scheme of maintenance of pre-matric Government hostel buildings, 06
buildings were targeted in FY 2020-21 and for FY 2021-22, up to December 2021, 02 buildings
are targeted.
8. CSS-Central Share-Post-Matric Scholarships to ST Students (2225-02-197-6-03 &
2225-02-197-6-04)
These scholarships are provided as financial assistance to pre-matric (2225-00-102-0-09) and postmatric ST students (2225-00-102-0-07) to continue their studies under this State Sector Scheme.
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Both boys and girls aged 14 to 18 years are the beneficiaries. During the year 2020-21, an amount
of Rs.8096.60 Lakh was spent against the allocation of Rs.13806.00 Lakh for providing
scholarships to ST students. For the year 2021-22, up to December 2021, Rs.1742.56 Lakh was
spent against the allocation of Rs.13957.65 Lakh for providing scholarships to ST students. Under
the scheme of Post-Matric Scholarships to STs, 110087 ST students have availed the benefit of
scholarship against the target of 115693 students in 2020-21 and for FY 2021-22, up to December
2021, 125000 ST students are targeted. In the case of the Pre-Matric Scholarships to STs scheme,
78305 ST students have availed the benefit of scholarship against the target of 81862 students in
2020-21 and for FY 2021-22, up to December 2021, 55633 students have benefitted against the
target of 86410 ST students.
9. Nomadic / Semi-Nomadic Tribes Development Programmes (2225-03-102-0-12)
To uplift nomadic/semi-nomadic tribes’ educational, social and economic status, this State Sector
Scheme was introduced in 2007 including age groups of children. Funds are provided for
scholarships to students (boys and girls) of the 5th to 10th standard. Other scholarships include merit
scholarships and sponsoring students to reputed institutions for providing better education up to
matric level. During the year 2020-21, an amount of Rs.3613.89 Lakh against the allocation of
Rs.3652.12 Lakh was spent for 66397 students against the target of 66397 students. For FY 202122, up to December 2021, Rs.81.37 Lakh is spent against the allocation of Rs.5797.00 Lakh and
113503 students are targeted for availing this benefit.
10. Block Grants (2225-03-196-1-01)
Under this District Sector Scheme, funds are provided for children of backward classes
communities. Funds are provided for the maintenance of Ashrama Schools along with
reimbursement to concerned orphanages at the rate of Rs.800/- per orphan/destitute eligible student
for 12 months. This block grant includes many programmes and, among them, children-related are
Maintenance of Backward Class Hostels (2225-00-103-0-26), Fees Concession to OBCs (222500-103-0-28), and Ashram Schools (2225-00-103-0-41). The beneficiaries are both boys and girls
aged 6 to 18 years. During FY 2020-21, Rs.108931.47 Lakh was spent against the allocation of
Rs.111330.81 Lakh and for FY 2021-22, up to December 2021, Rs.89892.69 Lakh is spent against
the allocation of Rs.118744.75 Lakh. Under the scheme of Maintenance of Backward Class
Hostels, during FY 2020-21, 117557 students have benefitted against the target of 145576
students, and for 2021-22, up to December 2021, 54008 have benefitted against the target of 99956
students. In the case of scheme Fees Concession to OBCs, during FY 2020-21, 681825 students
have benefitted against the target of 452941 students and for 2021-22, the targeted students are
407059. Whereas the scheme of Ashram Schools has been targeted 1025 students during FY 202021, and for 2021-22, up to December 2021, 612 students have benefitted against the target of 1025
students.
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11. Block Grants (2225-03-197-1-01)
Under this District Sector Scheme, financial support to the meritorious students (boys and girls)
of backward classes are given in the form of scholarships to students studying in pre- and postmatric classes to meet tuition fee, laboratory fee, examination fee, library fee, and sports fee and
cash incentive for students who have secured first class in public examinations. Funds are also
utilized for maintaining several hostels exclusively for the benefit of students belonging to
backward classes in 5th standard to 2nd year PUC (aged 10 to 18 years). These block grants also
include a few other child-centric programmes such as grants-in-aid to orphanages children. During
the year 2020-21, an amount of Rs.1993.80 Lakh was spent against the allocation of Rs.2078.56
Lakh for the benefit of 6948 OBC students of pre- and post-matric classes against the target of
7686 students. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.1616.61 Lakh is spent against the
allocation of Rs.2156.93 Lakh and benefited for 6948 OBC students against the target of 7686
students.
12. Post‐Matric Scholarship to Backward Classes Students (2225-03-277-2-51)
The objective of this scheme is to provide financial assistance to the Backward Classes students in
the post matriculation stage to enable them to complete their education. The beneficiaries are both
boys and girls and aged 16 to 18 years. Under this scheme, scholarships are provided to OBC
students to pursue various courses at the rate of Rs.1600.00 to Rs.3500.00. For FY 2020-21,
Rs.18000.00 Lakh was allocated and spent for the benefit of 368651 targeted students. During FY
2021-22, up to December 2021, expenditure of Rs.13.11 Lakh is incurred against the allocation of
Rs.5000.00 Lakh for the benefit of 189573 targeted students.
13. Starting of new Backward Classes Hostels & Maintenance (2225-03-277-2-53)
Under this State Sector Program, funds (including SCP and TSP funds) are utilized for basic
facilities such as uniforms, beddings, dining tables, computers, etc., and other facilities for hostels
to accommodate students of Backward Classes. The funds are not only utilized for the construction
of new hostels but also for the maintenance of existing hostels. The beneficiaries are both boys
and girls and aged 10 to 18 years. During the year 2020-21, Rs.11189.68 Lakh was spent against
the allocation of Rs.11220.58 Lakh and 40342 OBC students have benefited against the target of
47180 students. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.4106.60 Lakh is spent against the
allocation of Rs.8931.00 Lakh.
14. Food and Accommodation Assistance-Vidyasiri (2225-03-283-0-03)
Under this State Sector Scheme, the meritorious students of Backward Classes who are not
admitted to post-matric hostels are provided Rs.1500/- per month for 10 months as assistance for
food and accommodation. The beneficiaries are both boys and girls and aged 16 to 18 years. During
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the year 2020-21, Rs.5000.00 Lakh was allotted and fully spent for 6600 targeted meritorious
students. For FY 2021-22, up to December 2021, no expenditure is incurred against the allocation
of Rs.15000.00 Lakh.
15. Block Grants (2225-04-196-1-01)
This District Sector Scheme was launched in 2000-01. Under this Scheme, funds are provided to
promote completion of Primary and Secondary Education by the minority students through
opening and maintenance of minority hostels. Eligible students from the 5th to 10th standard can
avail the benefit of these hostels. In addition, funds are utilized as grants in aid towards orphanages
and for providing assistance to destitute students of the 1st to 10th standard. The beneficiaries are
both boys and girls aged 6 to 18 years. These block grants include a few programmes and among
them, two are related to children: Hostels for Minorities (2225-00-103-0-34) and GIA to Minorities
Orphanages (2225-00-103-0-49). During the year 2020-21, Rs.9389.93 Lakh was spent against the
allocation of Rs.9510.32 Lakh for orphanages and for assistance to destitute students of the 1st to
10th standard. For, FY 2021-22, up to December 2021, Rs.7544.64 Lakh is spent against the
allocation of Rs.9772.00 Lakh. Under the scheme of hostels for minorities, 18975 students have
benefited against the target of 19070 students during 2020-21 and for FY 2021-22, 18975 students
have been targeted. In the case GIA to minorities orphanages scheme, 54 orphanages have
benefited against the target of 75 during 2020-21 and for FY 2021-22, 72 orphanages have
benefited against the target of 75.
16. Incentive for Minority Students (2225-04-277-0-03)
Grants under this State Sector Scheme are utilized for providing prize money to meritorious
minority students who have passed SSLC, PUC, and professional courses to the minority. The
beneficiaries are both boys and girls and aged 15 to 18 years. For FY 2020-21, Rs.946.35 Lakh
was spent against the allocation of Rs.1000.00 Lakh and benefited 7234 students against the target
of 5220 students. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.307.36 Lakh is spent against the
allocation of Rs.800.00 Lakh and benefited 4135 students against the target of 3519 students.
17. Scholarship for Minorities and Fee Reimbursement (2225-04-277-0-04)
This State Sector Scheme was launched in 2006-07 to provide financial assistance to students
studying in Government, private-aided and unaided minority schools (1st to 10th standard).
Scholarships of Rs.1000 to Rs.5000 are paid to students of pre-matric students. Also, financial
assistance is provided to minority students studying in government, private, aided, and unaided
PUC, UG, PG, Professional, and Ph.D. courses. The funds are utilized to reimburse annual
admission fees or provision of a scholarship of Rs.3500, subject to a maximum of Rs.7500 per
annum. The child beneficiaries are both boys and girls and aged 6 to 18 years. For FY 2020-21,
Rs.9983.50 Lakh was spent against the allocation of Rs.10001.00 Lakh and benefited 218763
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students against the target of 133755 students. During FY 2021-22, up to December 2021,
Rs.6104.44 Lakh is spent against the allocation of Rs.10000.00 Lakh and benefited 106107
students against the target of 211419 students.
18. Vidyasiri Scheme for Minority Students (2225-04-277-0-05)
Vidyasiri scheme was introduced in 2015-16. Under this State Sector Scheme, scholarships are
sanctioned to post-matric students. The beneficiaries are both boys and girls and aged 16 to 18
years. For FY 2020-21, Rs.898.00 Lakh was spent against the allocation of Rs.950.00 Lakh for the
benefit of targeted 1155 students. During FY 2021-22, the allocation of Rs.2500.00 Lakh is
targeted for the benefit of 13888 students.
19. Providing Quality Education in Madrasas (SPQEM) (2225-04-277-0-07)
This State Sector Scheme was started in 2016-17 to provide the basic facilities and education to
bring students (boys and girls) enrolled in Madrasas on par with other community students. Grants
up to a maximum of Rs.10.00 Lakh are released to each of the Madrasas (for students of all age
groups) for their modernization. For FY 2020-21, Rs.500.00 Lakh was allotted and spent for the
benefit of targeted 105 against 100 Madrasas. During FY 2021-22, the allocation of Rs.232.76
Lakh is spent against the target of Rs.800.00 Lakh for the benefit of 66 Madrasas against the target
of 125 Madrasas.
20. CSS: Babu Jagajivan Ram Chhatrawas Yojane (Construction of Hostel Buildings)
(4225-01-277-2-01 & 4225-01-277-2-07)
This is a State Sector Scheme aimed to fund the construction of select pre and post-matric hostels.
The government of India reimburses 50% of boys’ hostels and 100% of girls’ hostel’s construction
costs. During the year 2020-21, Rs.500.00 Lakh was allotted towards the construction of 02 pre
and post-matric hostels buildings. For, FY 2021-22, up to December 2021, Rs.375.00 Lakh is spent
against the budget allocation of Rs.500.00 Lakh for the 05 construction of 02 pre and post-matric
hostels buildings.
21. Construction of Hostel Buildings (BCW Department) (4225-03-277-2-06)
There are 2438 hostels maintained by the Backward Classes Welfare Department, of which 1382
are functioning in Government buildings. The remaining 1056 are operating in rented buildings.
Under this State Sector Scheme, funds (including SCP, TSP, and SDP funds) are utilized for the
construction of hostel buildings, repair of buildings, and purchase of land. The beneficiaries are
both boys and girls and aged 10 to 18 years. For FY 2020-21, Rs.7999.00 was spent against the
allocation of Rs.8000.00 for the benefit of 60 hostel buildings against the target of 104. During the
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year 2021-22, up to December 2021, Rs.5941.60 Lakh is spent against the allocation of
Rs.12000.00 for the construction of 15 hostel buildings against the target of 45 hostels.
22. NABARD Works 2019-20 (4225-03-277-2-11)
With a view to assisting students of Backward Classes to pursue their primary and secondary
education, funds are allocated under this State Sector Scheme towards the construction of postmatric Government hostels. The beneficiaries include both boys and girls aged 14 to 18 years.
During the year 2020-21, allocated Rs.893.00 Lakh was fully spent for the benefit of 08 targeted
buildings. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.1001.25 Lakh is spent against the allocation
of Rs.1335.00 Lakh targeting construction of 07 hostel buildings.
23. CSS-Central Share-Construction of Hostels for OBC Students (4225-03-277-7-01)
This Central Sponsored Scheme is introduced in 2021-22. Under this scheme, funds are utilized
for construction of post matric hostels for the benefit of OBC students. The beneficiaries under the
scheme are both girls and boys, and belong to the age group children of 16-18 years. For FY 202122, Rs.675.00 Lakh is allocated under the Central share.
24. CSS-State Share-Construction of Hostels for OBC Students (4225-03-277-7-02)
This Centrally Sponsored Scheme is introduced in 2021-22. Under this scheme, funds are utilized
for construction of Post matric hostels for the benefit of OBC students. The beneficiaries under the
scheme are both girls and boys, belong to the age group children of 16-18 years. For FY 2021-22,
Rs.76.00 Lakh is allocated under the State share.
25. Construction of Hostel and Residential School Buildings for Minorities, Minority
Office Complexes, Urdu Convention and Cultural Centre (4225-04-190-0-03)
Construction of pre and post-matric hostels, pre and post-matric residential schools, colleges, and
minority model schools are undertaken under this State Sector Scheme from the year 2000-01 for
the benefit of minority students. The beneficiaries include both boys and girls and aged 10 to 18
years studying in 5th standard to 12th standard. For FY 2020-21, Rs.9990.28 Lakh was spent against
the allocation of Rs.10000.00 Lakh for constructing 23 buildings against the target of 22 buildings.
During FY 2021-22, up to December 2021, Rs.12781.05 Lakh is spent against the allocation of
Rs.20000.00 Lakh for constructing 23 buildings against the target of 35 buildings.

Demand No. 11: Women and Child Development
1. Directorate of Women and Children Welfare (2235-02-001-0-01)
Under this State Sector Scheme, launched in 2012-13, funds are utilized to prevent child marriages
and to create awareness about the prohibition of child marriages through advertisements in the
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press and electronic media. And platforms such as International Women’s Day and the National
Girl Child Day are used to create awareness on issues related to women and to bring to the such
as child marriage to the centre stage. The beneficiaries include the girl children below 18 years.
During 2020-21, Rs.2016.63 Lakh was allocated and Rs.1598.33 Lakh was spent. During 202122, Rs.2035.00 Lakh is allocated and Rs.1162.25 Lakh is spent up to December 2021.
2. Scholarship to the Physically Handicapped (2235-02-101-0-05)
To promote education among disabled children, scholarships under this State Sector Scheme has
been implemented since 1972. The students of age 6 to 18 years with disabilities irrespective of
their family income are given scholarships from 1st standard to postgraduate students. 1st Standard
to 5th Standard students are given a scholarship of Rs.200/- per month for 10 months. For students
of 6th Standard to 10th Standard scholarship of Rs.400/- per month for 10 months is given. For PUC
students Rs.600/- per month is given as a scholarship. During 2020-21, Rs.625.00 Lakh was
allocated and Rs.527.97 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.625.00 Lakh is allocated and
Rs.30.15 Lakh is spent up to December 2021.
3. Aids and Appliances for the Disabled (2235-02-101-0-52)
Under this State Sector Scheme since 1992, aids and appliances are distributed to persons with a
disability whose family income is less than Rs.11500/- per annum in rural areas and Rs.24000/- in
urban areas. Hearing aids, and other appliances worth Rs.15000/- are given free of cost to the
differently-abled children and persons. During 2020-21, Rs.2220.00 Lakh was allocated and
Rs.2117.32 Lakh was spent on 7314 differently-abled person out of 5600 identified beneficiaries.
During 2021-22, Rs.2220.00 Lakh is allocated and Rs.69.55 Lakh is spent on 16 differently-abled
person out of 8435 identified persons up to December 2021.
4. Welfare of Physically and Mentally Challenged (2235-02-101-0-99)
Under this state sector scheme, grant-in-aid is provided to all the children (0-18 years) those who
are physically and mentally disabled. That is, Rs.1 lakh is provided for carrying out corrective
surgeries whenever required. During 2020-21, Rs.3045.00 Lakh was allocated and Rs.2471.34
Lakh was spent. During 2021-22, Rs.2676.00 Lakh is allocated and Rs.1251.09 Lakh is spent up
to December 2021.
5. Prevention of Trafficking in Women and Children (2235-02-102-0-24)
This State Sector Scheme was started in 2007. The main focus of the scheme is to create awareness
among all the children between the age group of 6-18 years and women. The awareness
programmes are conducted at the State, District, Taluk, and at the village level and the scheme for
combating trafficking of women and children. During, 2020-21, Rs.30.00 Lakh was allocated and
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Rs.16.97 Lakh was spent to conduct awareness programmes. During, 2021-22, Rs.30.00 Lakh is
allocated and Rs.2.50 Lakh is spent up to December 2021.
6. CSS: Ujjwala Scheme (2235-02-103-0-67 & 2235-02-103-0-71)
This Scheme was launched in the year 2007 with the objective to prevent trafficking of women
and children for commercial sexual exploitation, to facilitate rescue victims and place them in safe
custody, to provide rehabilitation services by providing basic amenities/needs, to facilitate the
reintegration of victims into the family and society, to facilitate the repatriation of cross border
victims. The Scheme is implemented mainly through Non-Governmental Organizations (NGOs).
The cost ratio is 60:30:10 between the Centre, States, and implementation agency (NGOs). The
beneficiaries of the scheme are both boy and girl children between the age group of 0-18 years.
During 2020-21, Rs.205.00 Lakh was allocated and Rs.183.01 Lakh was spent for 425
beneficiaries. During 2021-22, Rs.200.00 Lakh is allocated and no expenditure is incurred up to
December 2021.
7. Commission for Women (2235-02-103-0-99)
This State Sector Scheme has been implemented since 1991 with the objective of providing hostel
facilities to both pre-matric and post-matric girl’s students. The scheme is implemented to
encourage education among girls in backward taluk and rural areas and funds are provided to
NGOs. At present 37 hostels are functioning all over Karnataka among them 19 are pre-metric,
and 18 are post-metric. This scheme covers the girl students of 6-18 years as major beneficiaries.
During 2020-21, Rs.2667.41 Lakh was allocated and Rs.2585.30 Lakh was spent. During, 202122, Rs.2344.00 Lakh is allocated and Rs.1123.79 Lakh is spent up to December 2021.
8. Financial Assistance to Special Schools for Physically Challenged run by NGO's
(2235-02-104-2-06)
Grant in aid under this State Sector Scheme is provided since 2010 to NGOs running residential
and non-residential educational institutions for a) Mentally Challenged (Cerebral Palsy Autism),
b) Visually Impaired, and c) Hearing impaired children. For residential institutions, Rs.6200/- per
child per month and non-residential schools Rs.5200/- per child and for institutions catering to the
needs of the mentally retarded children (Residential) Rs.6800/- per child and Rs.6000/-per child
(non-residential) covering expenses related to teachers’ honorarium, building rent, maintenance
expenses, uniform, medical expenses and miscellaneous is provided. The beneficiaries covered
under the scheme are children between the age group of 3-18 years (pre-school to 12th Std). During
2020-21, Rs.4888.00 Lakh was allocated and Rs.4413.27 Lakh was spent on 13698 differentlyabled children out of 10200 identified beneficiaries. During 2021-22, Rs.6000.00 Lakh is allocated
and Rs.2168.11 Lakh is spent on 892 differently-abled children out of 10200 identified
beneficiaries up to December 2021.
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9. Block Grants (2235-02-196-1-01)
This district sector scheme was implemented in 2002, with the objective of providing care and
maintenance of destitute children by providing food, clothing, shelter, medical facility, recreation,
and education. Destitute cottages are implementing the scheme through the non-government
organization, to provide service to all male and female destitute children between the age group of
0-18 years. Each cottage is restricted to admit 25 children. Under this scheme, Rs.1000/- per month
per child is provided as a maintenance grant. During 2020-21, Rs.1885.45 Lakh was allocated, and
Rs.1808.65 Lakh was spent on 264 children. During 2021-22, Rs.1806.34 Lakh is allocated and
Rs.1420.97 Lakh is spent on 245 children up to December 2021.

Demand No. 12: Information, Tourism and Youth Services
1. Incentive Scholarship to High School Students for Participating at State/National
Level Sports (2204-00-102-2-03)
This State Sector Scheme was launched in 1976-77. Under the scheme, funds are provided for
organizing District Level Youth Festival program and a grant of Rs.10000/- is given to each
talented sports boys and girls of secondary and higher secondary schools children (11-12 to 1516). Fee reimbursement to outstanding students in sports at the national & international level
belonging to the age group of 16 to 23 years is also provided. For FY 2020-21, Rs.101.00 Lakh
was allocated and no expenditure was incurred. During, 2021-22, Rs.300.00 Lakh is allocated and
Rs.49.37 Lakh is spent on 346 students up to December 2021.
2. Implementation of Youth Policy (2204-00-103-0-27)
This State Sector Scheme was launched in 2012-13, under the scheme, the development of mental
health programs has been conducted under Yuva Spandhana Programme in coordination with
NIMHANS. Provision is also made for revolving funds to youth clubs to develop self-employment
generation activities, life skills training, personality development program, counselling, and supply
of sports articles to Gram Panchayats for rural youths between the age group of 15 to 30 years. For
FY 2020-21, Rs.1816.00 Lakh was allocated and Rs.2316.00 Lakh was spent on 7,35,306
beneficiaries as against 9,72,426 beneficiaries. During 2021-22, Rs.1000.00 Lakh is allocated and
Rs.572.20 Lakh is spent on 677617 beneficiaries as against 1014000 beneficiaries up to December
2021.
3. Promotion of Sports Activities (2204-00-104-0-02)
This State Sector Scheme was introduced in 1991-92 with the objective of providing incentives
for sports activities through awards and cash incentives. Expenditure relating to Ekalavaya Award,
Lifetime Achievement Award, Karnataka Sports Award, Kreeda Poshaka Award, cash incentives
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to sportspersons, and organizing sports programmes is met out of the provision under this scheme.
All children between the age group of 6-18 years (from juniors to sub juniors) are considered as
beneficiaries of the scheme. For FY 2020-21, Rs.1010.00 Lakh was allocated and Rs.1179.29
Lakh was spent on 79 beneficiaries. During 2021-22, Rs.1300.00 Lakh is allocated and Rs.804.78
Lakh is spent on 159 beneficiaries up to December 2021.
4. Maintenance of Stadia (2204-00-104-0-12)
This State Sector Scheme was introduced in 2021-22 for providing financial assistance to the
maintenance of state-level stadia. All the children between the age group of 6-18 years are intended
beneficiaries (juniors and sub juniors). During 2021-22, Rs.1500.00 Lakh is allocated and
Rs.536.10 Lakh is spent up to December 2021.
5. Sports Institutions & Hostels (2204-00-104-0-25)
This program was started in 1982-83 as a State Sector Scheme. Funds under this scheme are used
to meet the administrative expenses, upgradation of sports and non-sports facilities to sports
hostels including maintenance and renovation of sports campus. The beneficiaries include children
between the age group of 15-18 years. For FY 2020-21, Rs.1027.00 Lakh was allocated, and
Rs.973.70 Lakh was spent on 2288 sports hostels and institutions as against 2300 sports hostels
and institutions. During 2021-22, Rs.1921.00 Lakh is allocated and Rs.1208.83 Lakh is spent on
2327 as against 2539 sports hostels and institutions up to December 2021.
6. Sports Authority of Karnataka (2204-00-104-0-29)
This State Sector Scheme was commenced from the year 1988-89. Under this Scheme, grants are
given to State sports institutions approved by Karnataka Sports Authority to run various sports
events at State / National level. Also, funds are utilized for State teams participating in national
level tournaments and training camps. Training in basic and advanced levels of land, water, and
air-based activities with the orientation to youth’s campus in various centres and sports adventure
activities in various stadia are provided. All children in the age group of 6-18 are intended as
beneficiaries of the scheme. During 2020-21, Rs.1984.00 Lakh was allocated and Rs.1983.88 Lakh
was spent on 1000 beneficiaries as against the 1000 targeted beneficiaries. During 2021-22,
Rs.1745.00 Lakh is allocated and Rs.1295.59 Lakh is spent on 850 beneficiaries as against the
1500 targeted beneficiaries up to December 2021.
7. Rural Sports and Games (2204-00-104-0-32)
This State Sector Scheme has been implemented in 2006-07. The scheme aims at the development
of sports culture among rural folk, promotion of sports activities at District, Taluk, and Hobli level
by providing sports articles, conducting various sports meets, encouraging rural sports, etc.
179

Beneficiaries include children in the age group of 15-18. During 2020-21, Rs.450.00 Lakh was
allocated and completely spent on the construction of garadi mane. During 2021-22, Rs.126.00
Lakh is allocated and no expenditure is incurred up to December 2021.
8. Block Grants (2204-00-196-1-01)
Funds are provided for organizing sports meet and rallies at the District level and to meet the
contingent costs of the participants and assistance to district and divisional youth services board
for purchases of sports materials, sports promotion in rural areas, assistance to education & other
institutions for the purchase of sports materials and financial assistance to sportspersons and
wrestlers in indigent circumstances. All children between the age group of 6-18 years are intended
beneficiaries of the scheme. During 2020-21, Rs.4855.34 Lakh was allocated and Rs.4820.83 Lakh
was spent. During 2021-22, Rs.3371.59 Lakh is allocated and Rs.2836.50 Lakh is spent up to
December 2021.
9. Scheduled Caste Sub Plan (2204-00-789-0-01)
Under this State Sector Scheme, since 2011-12, financial assistance and cash incentives are
provided to sports persons belonging to Scheduled Caste including children of all age groups who
have won medals in the State, National, and International levels sports events. This Scheme also
provides funds for nutritious food, sports kit/uniforms, etc., for Scheduled Castes athletes who are
trained in sports and to provide training to engage in adventure entrepreneurship and professional
opportunity through the certificate course for young men belonging to Scheduled Caste. During
2020-21, Rs.1000.00 Lakh was allocated and completely spent on 79 beneficiaries out of 90
targeted beneficiaries. During 2021-22, Rs.750.00 Lakh is allocated and Rs.396.49 Lakh is spent
on 275 beneficiaries as against the 350 targeted beneficiaries up to December 2021.
10. Tribal Sub Plan (2204-00-796-0-01)
Financial assistance and cash incentives are provided under this State Sector scheme since 201112 to sports persons who belong to Scheduled Tribes including children of all age groups and who
won medals in State, national and international level sports events of Scheduled Tribes. This
scheme also provides for nutritious food, sports kit/uniforms, etc., for Scheduled Tribes athletes.
The Scheme provides funds for training to engage in adventure entrepreneurship and professional
opportunity through the Certificate Course for young men belonging to Scheduled Tribe. During
2020-21, Rs.500.00 Lakh was allocated and Rs.499.98 Lakh was spent on 250 beneficiaries out of
129 targeted beneficiaries. During 2021-22, Rs.250.00 Lakh is allocated and Rs.98.94 Lakh is
spent on 77 beneficiaries as against the 107 targeted beneficiaries up to December 2021.
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11. Films (2220-01-105-0-01)
A part of the allocation under this State Sector scheme has been utilised to provide cash prizes for
children’s feature films that are selected for film awards every year. Under this scheme, Rs.25.00
Lakh cash prize is given to the best feature film and also Rs.25.00 Lakh cash subsidy is given for
three children’s feature films every year. During 2020-21, Rs.1192.00 Lakh was allocated and
Rs.873.17 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.1656.00 Lakh is allocated and Rs.486.70 Lakh is
spent up to December 2021.
12. Mass Communication & Field Publicity (2220-60-106-0-04)
Under this state sector scheme, expenditure including advertisements in leading state newspapers
issued by the Department of Women and Child Development (DWCD) and Police Department in
order to detect missing children and on state-level programmes in the context of Children’s Day
celebration on 14th November is incurred. However, no specific allocation was earmarked for the
above-mentioned child-centric components. During 2020-21, Rs.11548.51 Lakh was allocated and
Rs.14233.21 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.1679.00 Lakh is allocated and Rs.733.72 Lakh
is spent up to December 2021.
13. Tourism Promotion and Publicity (3452-80-104-0-01)
This State Sector Scheme has been implemented in 2013-14 to introduce major scientific,
religious, geographic, natural, historical, industries, radio centres, mines, parks, birthplaces of
famous personalities, and other places to the Government high school students, and Govt.
Residential school students between the age group of 13-14 to 15-16 (8th std to 10th std). Under
this Scheme, funds from SCSP and TSP are utilized for Scheduled Caste and Scheduled Tribe
students. During 2020-21, Rs.6222.00 Lakh was allocated and Rs.4103.59 Lakh was spent. During
2021-22, Rs.10425.66 Lakh is allocated and Rs.2278.04 Lakh is spent up to December 2021.
14. Construction of State Level Stadiums (4202-03-102-0-01)
This State Sector Scheme provides financial assistance to maintenance, completion of ongoing
works, and fresh works which are the most essential & maintenance of state-level stadia which
provide collective/community benefits including children. During 2020-21, Rs.1250.00 Lakh was
allocated and Rs.1122.62 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.1200.00 Lakh is allocated and Rs.
804.19 Lakh is spent up to December 2021.
15. Construction of Stadia (4202-03-102-0-03)
Provision is made under this State Sector Scheme for construction of stadia at various places in
the State and for completion of ongoing construction works which provide collective/community
benefits including children. Funds are also provided under SCSP and TSP for preparation of
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athletic track and construction of Gyms with necessary exercise equipment. During 2020-21,
Rs.500.00 Lakh was allocated and Rs.700.00 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.1200.00 Lakh
is allocated and Rs.895.96 Lakh is spent up to December 2021.
16. Unspent SCSP-TSP Amount as per the SCSP-TSP Act 2013 (4202-03-800-0-05)
Under this State Sector Scheme, funds are utilized for the construction and development of Jagalur
Taluk stadium at Davanagere District which provides collective/community benefits including
children. During 2020-21, no allocation was shown for the scheme. During 2021-22, Rs.1.87 Lakh
is allocated and no expenditure is incurred up to December 2021.

Demand No. 13: Food and Civil Supplies
1. Subsidy for Food Grains Distribution for AAY and PHH beneficiaries under
Annabhagya Scheme (2408-01-102-0-01)
The aim of this State Sector Scheme is to provide food security to the public, especially to Below
Poverty Line (BPL) people which is inclusive of children as per the National Food Security Act
(NFSA) and Essential Commodities Act (ECA). It was implemented in 2013 and funds are utilized
for providing 5 kg of cost-free food grains for each member of the family holding an AAY/BPL
ration card. In FY 2020-21, Rs.227251.15 Lakh was spent against the allocation of Rs.241162.00
Lakh for the benefits of BPL ration cardholders. In FY 2021-22, Rs.233041.12 Lakh is spent
against the allocation of Rs.150000.00 Lakh for the benefits of BPL ration cardholders.
2. Subsidy for Wheat Distribution for AAY and PHH beneficiaries under Annabhagya
Scheme (2408-01-102-0-06)
This State Sector Scheme was introduced in 2013 for providing other food items at a concessional
rate for the benefit of economically weaker sections. Under this scheme, grants are released for
providing 1 ltr of Palm oil for Rs.25/- and Iodized Salt for Rs.2/- for AAY/BPL ration cardholders.
The beneficiaries under this scheme also include children in the age group of 0-18 years. During
2020-21, Rs.82600.00 Lakh was allocated and Rs.81182.03 Lakh was spent for the benefits of
BPL ration card holders which include child beneficiaries. During 2021-22, Rs.72605.00 Lakh is
allocated and Rs.90172.64 Lakh is spent up to December 2021, for the benefits of BPL ration card
holders which include child beneficiaries too.
3. Subsidy for Rice Distribution for NPHH beneficiaries under Annabhagya Scheme
(2408-01-102-0-07)
This State Sector Scheme was implemented in 2013. Under this scheme, funds are utilized to
provide food grains at subsidized rates to families of APL ration cardholders. The beneficiaries
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under this scheme include children in the age group of 0-18 years. During 2020-21, Rs.2000.00
Lakh was allocated and Rs.1933.00 Lakh was spent for the benefits of APL ration cardholders.
During 2021-22, Rs.2000.00 Lakh is allocated and Rs.137.32 Lakh is spent up to December 2021,
for the benefits of APL ration cardholders.

Demand No. 15: Information Technology
1. Assistance to Scientific Institutions (3425-60-200-0-01)
Under this State Sector Scheme, financial assistance is provided to scientific institutions to
promote science and technology in the State. Institutions like the Karnataka Science and
Technology Academy, Karnataka Science and Technology Society, Karnataka State Council for
Science and Technology, etc. are funded. The beneficiaries under the scheme are both girls and
boys, belonging to the age group of children 13-18 years. During 2020-21, Rs.3518.00 Lakh was
allocated and spent completely. During 2021-22, Rs.1800.00 Lakh is allocated and Rs.1350.00
Lakh is spent up to December 2021.
2. Science & Technology Schemes (3425-60-200-0-16)
This State Sector Scheme was introduced to popularize science education and familiarise the
public including students with the fundamental concepts of Science, Technology, Engineering, and
Mathematics (STEM) subjects by establishing Planetariums, Science Gallery, etc. Under this
Scheme, the funds are also utilized for maintaining of mobile Planetarium since 2017. Science
Talent Search Programme was introduced in 2020-21 to nurture talented PU students. The
beneficiaries under the scheme are both girls and boys, belonging to the age group of children of
13-18 years. During 2020-21, Rs.750.00 Lakh was allocated and spent completely. During 202122, Rs.200.00 Lakh is allocated and Rs.150.00 Lakh is spent up to December 2021.
3. IT Policy (3451-00-090-2-01)
This State Sector Scheme was launched in 2000. The activities under this scheme include the
creation of basic infrastructure for the growth of Information Technology in the state like the
establishment of incubation centres for IT and also the development of IT parks in secondary cities.
Further, a part of the scheme funds is also utilised for conducting IT quizzes to the rural students.
The beneficiaries under the scheme are both girls and boys, belonging to the age group children of
13-18 years. During 2020-21, Rs.1000.00 Lakh was allocated and spent completely. During 202122, Rs.1000.00 Lakh is allocated and Rs.750.00 Lakh is spent up to December 2021 for the benefit
of 2000 students.
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Demand No. 17: Education
1. Printing and Supply of Forms, Registers to Primary and Secondary Schools (220280-196-1-02)
Under this District Sector Scheme, funds are provided to Zilla Panchayats for expenditure towards
Printing and Supply of Forms, Registers to Primary and Secondary Schools. The beneficiaries
under this scheme are both girls and boys, belonging to the age group of 6 to 16 years. For FY
2020-21, Rs.1109.00 Lakh was spent against the allocation of Rs.1109.00 Lakh. For FY 2021-22,
Rs.1196.00 Lakh of allocation is provided under this scheme in which Rs.948.75 Lakh is spent up
to December 2021.
2. Bharath Sevadal (2202-80-800-0-30)
This State Sector Scheme provides grants for general purposes, creation of assets, scholarships,
incentives, and other activities carried out by Bharat Sevadal institution. The beneficiaries under
this scheme are both girls and boys, belonging to the age group of 11-18 years. For FY 2020-21,
Rs.236.00 Lakh was allocated and Rs.224.25 Lakh was spent on activities for the benefit of 3.7
Lakh students. For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.114.63 Lakh is spent against the
allocation of Rs.181.00 Lakh on the activities conducted in the Sevadal institution.
3. Scholarships for talented students in Engineering Colleges and Polytechnics (220300-107-1-01)
This state sector scheme provides scholarships to the students studying in polytechnics and
admitted through nodal centres whose family income is above Rs.2.5 Lakh and below Rs.10.00
Lakh. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys, belonging to the age group of
16-18 years (1st and 2nd year polytechnic students). For FY 2020-21, Rs.2554.00 Lakh was
allocated and Rs.2553.20 Lakh was spent on 62 students. For FY 2021-22, no expenditure is
incurred as of December 2021 against the allocation of Rs.2700.00 Lakh.
4. Expenditure towards paper valuations, TA/DA and remuneration (2203-00-108-0-01)
Under this state sector scheme, funds are provided for conducting examinations for Diploma
students of the age group of 16 to19 years (boys and girls) studying in Polytechnics. For FY 202021, Rs.396.00 Lakh was spent against the allocation of Rs.1078.00 Lakh on 30099 students. For
FY 2021-22, up to December 2021, Rs.228.62 Lakh is spent against the allocation of Rs.1191.00
Lakh on 28543 students.
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5. Bharath Scouts (2204-00-103-0-11)
The objective of this Scheme is to provide young people with value-based, attractive, and
challenging youth programmes through competent leaders, effective communication, optimum use
of technology, and efficient management. The Bharat Scouts organization has got several groups
covering both boys and girls of different age groups of children and youths from 3 to 25 years.
The provision is made under State Sector programmes to provide grants for general purposes and
to meet the salary of the staff. For FY 2020-21 Rs.797.00 Lakh was allocated and Rs.766.06 Lakh
was spent on 3.69 Lakh students on Scouts activities. For FY 2021-22, up to December 2021
Rs.271.69 Lakh expenditure is incurred against the allocation of Rs.401.00 Lakh for the benefit of
2 Lakh students against the target of 3.55 Lakh students.
6. Development of Libraries (2205-00-105-0-04)
This State Sector Scheme has the objective of inculcating interest in education, communication,
and reading habits among the general public and developing interest in literature and culture. The
development of libraries serves as a dynamic force giving people knowledge continuing education
and information. The Scheme aims for establishing libraries in Gram Panchayat, slum areas,
children’s community, and mobile library and supply of dailies and periodicals, purchase of books
under single window programmes, etc in districts and taluks. The beneficiaries under this scheme
are both girls and boys, belonging to the age groups of Children. For FY 2020-21, Rs.3068.44
Lakh was spent against the allocation of Rs.2102.14 Lakh on 31 libraries to upgrade infrastructure.
For FY 2021-22, up to December 2021, Rs.598.32 Lakh expenditure is incurred on another 31
libraries against the allocation of Rs.1032.00 Lakh.
7. Equipment for Engineering Colleges (4202-01-203-1-08)
This state sector scheme aims at creating infrastructure for students studying in government
polytechnics. The beneficiaries under this scheme are both girls and boys, belonging to the age
group of 16-18 years (1st and 2nd year polytechnic students). For FY 2020-21, Rs.999.06 Lakh was
spent against the allocation of Rs.1000.00 Lakh on 26789 students. For FY 2021-22, no
expenditure is incurred as of December 2021 against the allocation of Rs.500.00 Lakh.
8. Construction of Polytechnics (4202-02-104-1-01)
The main objective of this state sector scheme is to provide infrastructure facilities for students by
the construction of college buildings for students studying in Government polytechnics. The
beneficiaries under this scheme are both girls and boys, belonging to the age group of 16-18 years
(1st and 2nd year polytechnic students). For FY 2020-21, Rs.12102.91 Lakh was spent against the
allocation of Rs.13123.00 Lakh for the benefit of 26789 students. For FY 2021-22, up to December
2021, Rs.888.50 Lakh is spent against the allocation of Rs.7000.00 Lakh.
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Demand No. 22: Health and Family Welfare
1. E-Health (2210-01-110-2-44)
The E-Hospital IT System programme was launched in Karnataka as a State Sector scheme in
2014 and is currently maintained by the National Informatics Centre. It is an open-source health
information management system (HMIS) that is specifically meant for the hospitals in the
Government Sector and covers major functional areas like patient care, laboratory services,
workflow-based document information exchange, human resource, and medical records
management such as immunization records and institutional birth for children. Under this state
sector scheme, both boys and girls in the age group of 0-18 are beneficiaries. During 2020-21,
Rs.509.00 Lakh was allocated and Rs.270.90 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.450.00 Lakh is
allocated and Rs.140.76 Lakh is spent up to December 2021.
2. AYUSH - Health, IEC and Training Programmes, etc (2210-02-101-1-05)
This Central Sponsored Scheme was started in 1975 and funds are utilised in the pattern of centre
and state as 75:25 for conducting various Information Education and Communication (IEC) and
training activities. These include Yoga Training (even at schools), Printing and Procurement of
Books & Publicity Materials-Posters, Charts, Health camps, Seminars & Workshops, Arogya Mela
and Ayush Habba Programme in 4 Revenue Divisions. Besides mass media programmes such as
AYUSH Health awareness through Radio and Television in the form of Programmes and
Advertisements are also conducted and also the fund is also utilised for salaries and outsourcing
of the staff/officers and vehicles. During 2020-21, Rs.188.00 Lakh was allocated and Rs.175.70
Lakh was spent. During 2021-22, this programme is merged with the Head of Account 2210-02101-1-03 (AYUSH Directorate, District Offices, Health, IEC, and Training Programmes).
3. AYUSH - Opening and Maintenance of Hospitals (2210-02-101-2-04)
Started in 1975, this State Sector Scheme provides financial assistance to establish District
AYUSH integrated hospital at Government Wenlock Hospital premises located in Mangalore, and
other six AYUSH District Hospitals at Chikkaballapur, Haveri, Bagalkot, Bangalore Rural,
Davangere, Tumkur. This is an ongoing Scheme and the amount is earmarked for salaries,
medicines, equipment, etc., for existing 10 & 50 bedded hospitals and establishment of new ten
and fifty bedded Ayush Hospitals in the state. Besides, funds are also utilised for the creation of
posts/outsourcing of other staff. Procurement of Equipment, Instruments, Furniture & Fixtures,
Medicines, Chemicals, etc., the other items, goods, and services required for development,
maintenance & management of Hospitals and Dispensaries & other related activities. The
beneficiaries under this scheme include both the children (boys and girls) in the age group of 0-18
years. During 2020-21, Rs.947.71 Lakh was allocated, and Rs.854.67 Lakh was spent. During
2021-22, Rs.1090.00 Lakh is allocated and Rs.575.88 Lakh is spent till December 2021.
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4. Community Mental Health Programme in all Districts (2210-03-104-0-02)
The District Mental Health Programme (DMHP) was launched as a State Sector Scheme, in 201819 to offer services such as early detection & treatment of mentally ill patients. Besides, needbased counselling is given to the school children at the request of the school authorities. The
beneficiaries under this scheme are children (boys and girls) in the age group of 0-18 years.
Imparting short-term training to general physicians for diagnosis and treatment of common mental
illnesses with a limited number of drugs under the guidance of a specialist and generating public
awareness and monitoring the procedure of simple recordkeeping is also carried out under this
scheme. During 2020-21, Rs.258.00 Lakh was allocated Rs.103.16 Lakh was spent. During 202122, Rs.242.00 Lakh is allocated and Rs.35.75 Lakh is spent up to December 2021.
5. PPP for Diagnostic Tests and Dialysis Treatment (2210-03-110-0-08)
This State Sector Scheme was started in 2014-15 in Public-Private Partnership (PPP) mode. Under
this scheme, a comprehensive dialysis service delivery including pre and post-diagnostics, drugs,
surgical procedures, emergency care, dialysis, etc. are provided for all age group patients including
children at the District and Taluk Hospital level. Dialysis services are completely free for patients
belonging to Below Poverty Line (BPL) families with End-Stage Renal Disease (ESRD). Further,
non-BPL patients have the benefit of accessing the services at the same rate paid by the
Government for the BPL patient. Currently, Dialysis centres are established in 139 Taluk hospitals.
During 2020-21, Rs.2012.00 Lakh was allocated and Rs.1006.00 Lakh was spent. During 202122, Rs.2000.00 Lakh is allocated and Rs.1000.00 Lakh is spent up to December 2021.
6. CSS: National Health Mission (2210-03-800-0-18)
NHM was launched in 2005 to provide accessible, affordable, and quality health care both
preventative and curative to the rural population, especially the vulnerable groups such as Women,
Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), children, aged, disabled, poor migrants, people
living with HIV/AIDS and Sexual Minorities. Later in 2013, the National Urban Health Mission
(NUHM) and National Rural Health Mission (NRHM) were launched as Sub-missions of National
Health Mission (NHM). Under this Centrally Sponsored Scheme, the Central and State share
pattern is 60:40 with following components; (i) Reproductive, Maternal, Neonatal, Child and
Adolescent Health (RMNCH+A), (ii) Communicable Disease Control Programmes, (iii) NonCommunicable Disease Control Programmes, (iv) Quality Assurance and Kayakalpa and (v)
Health System Strengthening component. Besides, Reproductive and Child health programs are
the major component under NHM. The beneficiaries under this scheme are children (boys and
girls) in the age group of 0-18 years. During 2020-21, Rs.201422.69 Lakh was allocated and
Rs.199396.37 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.160000.00 Lakh is allocated and Rs.147449.98
Lakh is spent up to December 2021.
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For FY 2021-22 (RE), this head of account is separated for State Share and Central share under
NRHM and NUHM. For NRHM, the head of account is 2210-03-800-0-18 (CSS-Central ShareNational Health Mission (Rural), 2210-03-800-0-20 (CSS-State Share-National Health Mission
(Rural)). For NUHM, the head of account is 2210-03-800-19 (CSS-State Share-National Urban
Health Mission (NUHM)), and 2210-03-800-0-21 (CSS-Central Share- National Urban Health
Mission (NUHM)).
7. Opening and Maintenance of Government AYUSH Medical Colleges (UnderGraduate and Post-Graduate) and Teaching Hospitals (2210-05-101-1-03)
This is an ongoing state sector scheme. Allocation is utilized for conducting Continued Medical
Education (CME) Programmes, educational tours, preventive, promotive, and curative health
programmes, home remedy programmes, research programmes & related activities, AYUSH
awareness programmes, health camps, expo’s, training, workshop, seminar, guest lectures,
conducting conferences, IEC programmes under SCSP/TSP schemes and other related activities.
Under this scheme, the beneficiaries include children (boys and girls) in the age group of 0-18
years. During 2020-21, Rs.11441.62 Lakh was allocated and Rs.10041.52 Lakh was spent. During
2021-22, Rs.11667.00 Lakh is allocated and Rs.7433.52 Lakh is spent up to December 2021.
8. AYUSH-Cultivation of Medicinal Plants and Karnataka State Medicinal Plants
Authority (2210-05-101-6-00)
This is an ongoing State Sector Scheme and it was established in the year 2002. Earlier this
authority was functioning under the Forests, Ecology, and Environment Department of the
Government of Karnataka. Now, Karnataka State Medicinal Plants Authority has been brought
under the administrative control of AYUSH, Department of Health and Family Welfare in 2019.
The objective is to increase public awareness, acquire or publish books, manuscripts, brochures,
pamphlets charts, and journals, newsletters, scientific papers, produce films, and use any modern
for purpose of dissemination of knowledge regarding conservation, utilization, and development
of medicinal and aromatic plants. The beneficiaries under this scheme include all age groups
including children. During 2020-21, Rs.66.70 Lakh was allocated and Rs.51.42 Lakh was spent.
During 2021-22, Rs.146.00 Lakh is allocated and Rs.85.79 Lakh is spent up to December 2021.
9. CSS: AYUSH -National Ayush Mission (2210-05-200-0-13 & 2210-05-200-0-11)
Under this State Sector Scheme since 1975, funds have been utilised to achieve the objectives of
providing cost-effective AYUSH Services, by upgrading AYUSH Hospitals and Dispensaries, colocation of AYUSH facilities at Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres
(CHCs), and District Hospitals (DHs). For strengthening institutional capacity at the State level,
this scheme provides financial assistance for upgrading AYUSH educational institutions, State
Govt. ASU&H Pharmacies, Drug Testing Laboratories, and ASU&H enforcement mechanism.
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Besides, funds are also utilised for the opening and maintenance of ISM&H units on PPP mode.
Funds are also utilised for the opening of combined AYUSH hospitals under NAM at Gadag and
Mangalore. Under this scheme, the beneficiaries include children (boys and girls) in the age group
of 0-18 years. During 2020-21 Rs.4077.73 Lakh was allocated and Rs.4023.93 Lakh was spent.
During 2021-22, Rs.3055.00 Lakh is allocated and Rs.612.27 Lakh is spent up to December 2021.
10. Health Information Help Line (2210-06-001-0-05)
The Government of Karnataka started the State Sector Scheme of Arogya Sahayavani-104 service
in 2013 with the motto of providing health care services available in the public sector to those
patients of all age groups including children residing in the remote rural villages who cannot access
the medical facilities.“104” is a toll-free number through which people can avail consultation for
minor ailments, counselling services, information on services available in public health facilities,
directory services (Eye bank, Blood bank) and grievance redressal (Services, Epidemics,
Corruption, Hygiene, Drugs and Diagnostics, ASHA grievances, etc.). During 2020-21,
Rs.1840.00 Lakh was allocated and Rs.1839.75 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.1000.00
Lakh is allocated and Rs.625.00 Lakh is spent up to December 2021.
11. Health - Information, Education and Communication (IEC) (2210-06-003-0-23)
Information, Education, and Communication (IEC) is a public health approach. The main objective
of the programme aims at changing or reinforcing health-related behaviour in the target audience,
concerning a specific problem and within a predefined period of time, through communication
methods and principles. The funds under this State Sector Scheme, are utilised for publishing IEC
materials for various programmes under NHM such as immunization campaigns of children such
as vaccines for Measles & Rubella, information on diseases like Nipah viral fever, National
Deworming Day various, etc. During 2020-21, Rs.450.00 Lakh was allocated and Rs.336.65 Lakh
was spent. During 2021-22, Rs.300.00 Lakh is allocated and Rs.32.53 Lakh is spent up to
December 2021.
12. Remuneration to Admin Staff under Integrated Diseases Surveillance Programme
(2210-06-101-7-14)
IDSP was launched in 2005 under NHM. The funds under this State Sector Scheme are utilized
with the objective to strengthen decentralized laboratory-based IT-enabled disease surveillance
systems for epidemic-prone diseases such as Diphtheria, Malaria, Bacillary Dysentery, etc. This
helps in monitoring disease trends and to detect and respond to outbreaks in the early rising phase
through trained Rapid Response Team (RRTs). The intended beneficiaries under this scheme
include children of all ages. During 2020-21, Rs.159.00 Lakh was allocated and Rs.143.00 Lakh
was spent. During 2021-22, Rs.174.43 Lakh is allocated and Rs.102.82 Lakh is spent up to
December 2021.
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13. Karnataka State AIDS Prevention Society and Indian Red Cross Society (2210-06101-7-15)
KSAPS functions to coordinate and strengthen the STD/HIV/AIDS surveillance provides technical
support in HIV/AIDS prevention both among children and adults and controls to Government and
Non-Governmental Organizations. Besides overseeing and developing Information, Education,
and Communication (IEC) materials for distribution and adoption by agencies working in AIDS
prevention to enhance community awareness, specific knowledge, attitude and practice of highrisk groups, etc. During 2020-21, Rs.1164.00 Lakh was allocated and Rs.1164.00 Lakh was spent.
During 2021-22, Rs.850.00 Lakh is allocated and Rs.425.00 Lakh is spent up to December 2021.
14. To improve the health status of Endosulfan affected people (2210-06-101-7-19)
The Karnataka Cashew Development Corporation began aerial spray of endosulfan in Karnataka
in 1980 as a measure to control the tea-mosquito bug in cashew plantations. The aerial spraying
continued for two decades before it was stopped in 2000 due to the proven serious adverse effects
of this pesticide on human health leading to developmental and reproductive delays, and anomalies
in children. Under this State Sector Scheme, the Government provides stipends & free health
services for the identified victims including children. During 2020-21, Rs.513.00 Lakh was
allocated and Rs.415.75 Lakh was spent. During 2021-22, Rs.438.98 Lakh is allocated and up to
December 2021, Rs.161.90 Lakh is spent.
15. Food Safety Programme and Public Health Institute (2210-06-107-0-01)
Under this State Sector Scheme since 2011, the State Government oversees the implementation of
the Food Safety and Standards Act, 2006. The funds are utilised for the implementation of sciencebased standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale,
and import, and to ensure the availability of safe and wholesome food for human consumption for
all ages. During 2020-21, Rs.1731.22 Lakh was allocated and Rs.1552.41 Lakh was spent. During
2021-22, Rs.2018.00 Lakh is allocated and Rs.1160.24 Lakh is spent up to December 2021.
16. Ayushman Bharata - Pradhana Mantri Jana Arogya Yojane (PMJAY) (2210-80-1010-01)
Ayushman Bharat - Pradhana Mantri Jana Arogya Yojane was started in 2018 and the main
objective of this scheme is to provide universal health coverage to all the residents of the state.
The beneficiaries include all children and all the adult members of a family. This health assurance
scheme provides a health cover of Rs.5 Lakh per family per year for secondary and tertiary care
hospitalization. During 2020-21 Rs.79993.95 Lakh was allocated and Rs.79407.64 Lakh was
spent. During 2021-22, Rs.97785.00 Lakh is allocated and Rs.72951.77 Lakh is spent up to
December 2021.
190

17. Aroghya Kavacha (2210-80-800-0-18)
The Karnataka Health and Family Welfare Department started the 108 Emergency service called
“AROGYA KAVACHA” on December 1, 2008, under a Private Public Partnership. The mission
of ‘108’ is to save lives by providing a comprehensive ‘Emergency Response Service’ to those in
Medical, Police, or Fire emergencies, through a single integrated number - 108. The benefits of
the scheme are for all age groups including children requiring emergency medical care. The
services are available 24 x 7 and 365 days a year with a fleet of 711 well-equipped ambulances.
The ambulances are manned by a trained Emergency Medical Technician (EMT) and a trained
driver (Pilot). This service is available across the length and breadth of Karnataka i.e., all 30
districts. During 2020-21, Rs.11839.76 Lakh was allocated and Rs.8631.34 Lakh was spent.
During 2021-22, Rs.23650.00 Lakh is allocated, and Rs.6795.50 Lakh is spent up to December
2021.
18. Unspent SCSP-TSP Amount as per the SCSP-TSP Act 2013 (2210-80-800-0-26)
This fund is utilized for purchasing equipment/furniture in hospitals, maintenance of 108
Ambulance, mobile medical units, providing an emergency service/treatment to all age group
patients in reserved constituencies, and skill development training to the (SC/ST) students. During
2020-21 Rs.308.00 Lakh was allocated and no expenditure was incurred. During 2021-22,
Rs.1912.51 Lakh is allocated and Rs.12.95 Lakh expenditure is incurred up to December 2021.
19. Honorarium to ASHA Workers (2211-00-103-0-11)
The National Health Mission since 2008 institutes ASHA or Accredited Social Health Activists
(ASHAs) who are community health workers, trained to work as an interface between the public
health system and the community. The beneficiaries include children in the age group of 0-18
years. During 2020-21 Rs.20412.00 Lakh was allocated and Rs.18887.23 Lakh was spent. During
2021-22, Rs.21268.80 Lakh is allocated and Rs.15832.26 Lakh is spent up to December 2021.
20. CSS: Tertiary Care Programmes (4210-01-110-1-15 & 4210-01-110-1-25)
Under this Centrally Sponsored Scheme, financial assistance is provided for setting up of state
cancer institute and Tertiary Care Cancer Centres Scheme for strengthening of tertiary care
facilities under National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, CVD and
Stroke. The funding ration is 60:40. The beneficiaries include all age groups including children.
Financial assistance is for procurement of equipment, enhancement of indoor inpatient facilities
and construction. During 2020-21, Rs. 250.00 Lakh was allocated and spent completely. During
2021-22, Rs. 200.00 Lakh is allocated and no expenditure is incurred till December 2021.

191

21. Mobile Cancer Detection Units (4210-04-107-3-01)
This is a State Sector Scheme introduced in 2020. The aim of the scheme is for early detection of
cancer through Mobile application to find a disease or condition in its early stages before it causes
symptoms and provides information regarding further treatment for all the age group population
including children. During 2020-21, no allocation was given. During 2021-22, Rs.500.00 Lakh is
allocated and no expenditure is incurred till December 2021.

Demand No. 23: Labour & Skill Development
1. Karnataka Labour Welfare Fund Contribution (2230-01-103-4-00)
The Government of Karnataka in 1982-83 started providing financial assistance to the labours and
their children in the form of educational scholarships, medical assistance, financial assistance for
the funeral ceremony, and any accidental expenditure. In addition, funds are also utilized for
providing financial assistance for registered societies of labour associations for conducting annual
cultural activities and medical camps. The beneficiaries under the scheme are both girls and boys,
belonging to all age groups children. During 2020-21, Rs.600.00 Lakh was allocated and spent
completely for the benefit of 15125 children. During 2021-22, Rs.600.00 Lakh is allocated and
Rs.450.00 lakh is spent for the benefit of 4378 children up to December 2021.
2. Insurance Scheme for Drivers (2230-01-103-7-03)
Started in 2018, the funds under this State Sector Scheme are utilised for providing educational
assistance of about Rs.10000/- per annum to a maximum of two children of the deceased driver
who succumbed to injury as a result of an accident or suffered total permanent disablement. The
beneficiaries under the scheme are both girls and boys, belonging to the age group of children of
6-18 years. During 2020-21, Rs.1.00 Lakh was allocated and spent towards the benefit of 109
Children. During 2021-22, Rs.1.00 Lakh was allocated and 0.75 Lakh is spent up to December
2021.
3. Director of Employment and Training (2230-02-001-0-03)
Under this State Sector Scheme, financial assistance is provided through scholarships and supplies
raw materials for training. The beneficiaries under the scheme are both girls and boys and belong
to the age group children of 16-18 years. During 2020-21, Rs.22852.77 Lakh was allocated and
Rs.19144.32 was spent to provide scholarships to 55 students against the target of 833 students
and to supply materials to 1123 trainees against the target of 21229 trainees. During 2021-22,
Rs.22270.00 Lakh is allocated and Rs.15255.49 Lakh is spent up to December 2021.
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4. Unspent SCSP-TSP Amount as per the SCSP-TSP Act 2013 (2230-02-800-0-03)
Under this State Sector Scheme, stationaries and toolkits are provided to the SC and ST trainees
of Government ITI’s. The beneficiaries under the scheme are both girls and boys, belonging to the
age group children of 16-18 years. During 2020-21, Rs.2434.00 Lakh was allocated and
Rs.2370.94 Lakh was spent to provide stationaries toolkit to 7679 SC trainees and 2818 ST
trainees. During 2021-22, Rs.1667.24 Lakh is allocated and no expenditure is incurred up to
December 2021.
5. Apprentice Training under Karnataka Apprenticeship Training Scheme (2230-03102-0-01)
Trade apprenticeship Training scheme is implemented through various industrial establishments
in the State as per the provisions of the Apprentices Act-1961. Under this State sector scheme,
funds are utilized for providing stipend for apprentices. The beneficiaries include the apprentices
in the age group of 16-18 years. For FY 2021-22, Rs.960.12 Lakh is allocated.
6. Assistance to Government Tools Room and Training Centre (GTTC) (2851-00-1020-82)
The funds are utilized under this scheme to provide basic amenities for skill development training
to the students of polytechnic colleges. The beneficiaries under the scheme are both girls and boys,
belonging to the age group of 16-18 years. During 2020-21, Rs.1500.00 Lakh was allocated and
Rs.1502.54 Lakh was spent for the benefit of 1070 students. During 2021-22, Rs.1500.00 Lakh is
allocated and Rs.990.69 Lakh is spent up to December 2021 for the benefit of 666 students against
the target of 1070 students.
7. Specialized Skill Development Institutions (4851-00-102-0-18)
The funds are utilized under this scheme to provide basic amenities for skill development training
to SC & ST students of polytechnic colleges. The beneficiaries under the scheme are both girls
and boys, belonging to the age group children of 16-18 years. During 2020-21, Rs.12664.00 Lakh
was allocated and Rs.20746.00 Lakh was spent for the benefit of 5128 students against the target
of 5200 students. During 2021-22, Rs.7500.00 Lakh is allocated and Rs.5036.75 Lakh is spent up
to December 2021 for the benefit of 6127 students against the target of 6200 students.
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Demand No. 25: Kannada and Culture
1. Promotion of Kannada & Culture (2205-00-102-4-31)
To identify the latent cultural talents of children and to provide a platform for the budding and
talented artists, various cultural performances are conducted through the Chiguru festival once a
year. The beneficiaries under the scheme are both girls and boys, belonging to the age group
children of 6-16 years. During 2020-21, Rs.3486.00 Lakh was allocated and Rs.4364.31 Lakh was
spent for the benefit of 300 students. During 2021-22, Rs.500.00 Lakh is allocated and Rs.145.55
Lakh is spent up to December 2021 for the benefit of 250 students.

*****************
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