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ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ 2022-23 : ಒಂದು ಅವ್ಲೇಕನ
1. ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವ್ನೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯ ಾಂಕಗಳನ್ನು
ಅಥವಾ

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಉತ್ು ೋಜಿಸಲು

ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ

ಕಾಯಯಕರ ಮ

ಮತ್ತು

ನೇರವಾಗಿ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಮಾಡಲಾಗುವ್ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು
ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಯನೋತಿ ಸಾಧನವಾಂದು ವಿಶ್ವಾ ದಯ ಾಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್. ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ ಸೂಚ್ಯ ಾಂಕಗಳು
ಲಾಂಗ ಅಾಂತರ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ ಅಸಮಾನತ್ಗಳನ್ನು

ತೊಡೆದುಹಾಕುವ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ್

ಉದ್ದ ೋಶ ಹಾಂದ್ಧದುದ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಬಲೋಕರಣ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಿಕೆ
ಇತ್ಯಯ ದ್ಧ

ಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲಿ

ಬಾಲಕ್ಷಯರನ್ನು

ಅಪೇಕ್ಷಷ ತ ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟ ವ್ನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಂತ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು

ಸಾಧಿಸುವ್

ಗುರಿ

ಹಾಂದ್ಧರುತು ದ್.

ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ನದ್ಧಯಷಟ

ನೋತಿಗಳು,

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯ ವಿಶ್ವಲ ಉದ್ದ ೋಶವ್ನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲು ಸಕಾಯರಕೆೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತು ದ್. ಮಹಿಳಾ ಸಪ ಾಂದ್ಧತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂದ್ಧರ ಕೃತ
ಕಾಯಯಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕು ವಾಗಿದ್. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ

ಆಯವ್ಯ ಯದ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಯು ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ

ಕಾಳಜಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಲಯಗಳಲಿ ನ

ಅಾಂತರಗಳ

ಕಾಯಯನೋತಿಗಳ

ಸುಧಾರಣೆಗೆ

ಸಕಾಯರದ

ಮಧಯ

ಪರ ವೇಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು

ಪರ ತಿಬಾಂಬಸುತು ದ್. ಸಕಾಯರದ ಆರ್ಥಯಕ ನೋತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಟ ನೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಖಯ ವಾಹಿನಗೆ
ತರುವ್ಲಿ ಸಕಾಯರದ ಆದಯ ತ್ ಮತ್ತು ಬದಿ ತ್ಯನ್ನು ಸಹ ಪರ ದಶಿಯಸುತು ದ್.
2.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಹಿನೆೆ ಲೆ

ರಾಷಟ ರಮಟ್ಟ ದಲಿ

ಹಲವಾರು ಉಪಕರ ಮಗಳ ಚ್ಲನೆಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳಾ ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು

ಶಿೋಘ್ರ ವಾಗಿ ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡ ಭಾರತದ ಕೆಲವೇ ರಾಜಯ ಗಳ ಪೈಕ್ಷ ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರಾಜಯ ವು ಒಾಂದಾಗಿದ್. ಮಹಿಳಾ
ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ

ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ

ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗ್ಳನ್ನು
ಮೊದಲನೆಯ

(Women Component Plan-WCP) ಒಂಬತ್ತ ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ (1997-2002)
ಮೂಲಕ

ಮಹಿಳಾ

ಸಂಬಂಧಿತ್

ಸಮಸ್ಯಯ ಗ್ಳು

ಮತ್ತತ

ವಯ ವಸ್ಥಿ ತ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಕಂದರ ಸರ್ಕಿರವು ತ್ಗೆದುಕಾಂಡ
ಮಹಾ ತದ

ಸಚಿವಾಲಯ/ಇಲಾಖೆಗ್ಳಲ್ಲಿ
ಯೋಜನೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ,
ಮೋಸಲ್ಲಡುವುದನ್ನು

ಕನಿಷ್ಾ

ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾಗಿರುತು ದ್.

ಮಹಿಳಾ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸ್ಥರುವ
ಶೇ.30ರಷ್ಟು

ಘಟಕ

ವಿವಿಧ

ಯೋಜನೆಯು
ಫಲಾನ್ನಭವಿ

ಅನ್ನದಾನ/ಪರ ಯೋಜನಗ್ಳನ್ನು

ವಿವಿಧ
ಕಾಂದ್ಧರ ತ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತ್ತ ದೆ.ಕಂದರ ಸರ್ಕಿರದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯವು 2004ರಲ್ಲಿ ಡಾ.

ಅಶೋಕ. ಕೆ. ಲಹರಿಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ

ʼಸರ್ಕಿರದ ವಹಿವಾಟುಗ್ಳ ವಗಿೋಿಕರಣ’ಕುರಿತ್ತ

”…ಲ್ಲಂಗಾಧಾರಿತ್ ಆಯವಯ ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಗಿೋಯಕರಣದ ಕಾಯಯಸಾಧಯ ತ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯ
ವಿಧಾನವ್ನ್ನು ಪರಿಶಿೋಲಸಿ ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲು..." ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸ್ಥತ್ತ.

1

ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳ ವ್ರ್ೇಾಕರಣ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥೆ ಯನ್ನೆ

ಪುನರ್ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ತಜ್ಞ ರ

ಸಮಿತಿಯ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಯ ವ್ರದಿ (ಜುಲೈ-2004) ಎಂಬ ಶಿೋರ್ಷೋಿಕೆ ಹಂದಿರುವ ಈ ವರದಿಯು ಸರ್ಕಿರದ
ಎಲಾಿ

ಕಾಯಯಕರ ಮ / ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಲ್ಲಂಗಾಧಾರಿತ್ ದೃಷ್ಟಟ ಕೋನದ್ಧಾಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ ಮೂರು

ವಗ್ಿಗ್ಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡಿರುತ್ತ ದೆ.
ಅ)

ಮಹಿಳಾ

ಪರ

ಶೇ.100

ಅನ್ನದಾನ

ಹಂಚಿಕೆ

ಹಾಂದಿರುವ

ಮಹಿಳಾ

ಕಂದಿರ ತ್

ರ್ಕಯಿಕರ ಮ/ಯೋಜನೆಗ್ಳು.
ಆ) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರ ಮುಖವಾದ (ಶೇ.30 ಕ್ಕ ಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ) ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಹಂದಿರುವ
ರ್ಕಯಿಕರ ಮ/ಯೋಜನೆಗ್ಳು.
ಇ) ಲಾಂಗ ಸೂಕ್ಷೂ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಂದ್ಧರದ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು.
ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ, ಮಹಿಳಾ ಆಯವ್ಯ ಯ ತ:ಖ್ತಾ -20ನ್ನು 2005-06 ನೇ ಸಾಲನ ಕಾಂದರ
ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿ ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 2006-07ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯ ಭಾಷ್ಣದಲ್ಲಿ
ಕಂದರ ಸರ್ಕಿರದ ಅಂದಿನ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಲ್ಲಂಗಾಧಾರಿತ್ ಆಯವಯ ಯದ ವೈಶಿಷ್ು ಯ ಗ್ಳನ್ನು ಎತ್ತತ ತೋರಿಸುತ್ತ ,
ಆಯವಯ ಯವು,

“ಲ್ಲಂಗಾಧಾರಿತ್

ಸಾವಿಜನಿಕ

ವೆಚು ವನ್ನು

ಪರ ತ್ತಬಂಭಿಸುವುದಕೆಕ ಮತ್ತತ ಅವುಗ್ಳಿಗೆ ಆದಯ ತೆಯನ್ನು

ಮಹಿಳೆಯರ

ಬಗೆಗಿನ

ನಿೋಡುವುದಕೆಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಹಾಗೂ ಈ

ವಿಷ್ಯಕೆಕ ಗ್ಮನಕೊಡಲು ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಮಪಿಕ
ಮತ್ತತ

ವೆಚು ದ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನರ್ಕಕ ಗಿ

ಪರ ಮಾಣವನ್ನು

ಗುರುತ್ತಸಲು

ರ್ಕಳಜಿಗ್ಳನ್ನು

ಮತ್ತತ

ರ್ಕಯಿಯೋಜನೆಗ್ಳ

ಲ್ಲಂಗಾಧಾರಿತ್ ಆಯವಯ ಯ ಕೊೋಶ್ವನ್ನು

ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆ

ಬದಧ ತೆಯ

ಸಮಪಿಕ

ಸಾಿ ಪಿಸಲಾಗುವುದು.” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತತ ರೆ

(ಕಂಡಿಕೆ 25). 2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಲ್ಲಂಗಾಧಾರಿತ್ ಆಯವಯ ಯವನ್ನು

ಕಂದರ ಆಯವಯ ಯದ ವಚಚ ದ

ಸಂಪುಟ್ದ ತಃಖ್ತು ಪತ್ರ –13 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ. ಈ ವಿವ್ರಣಾ ಪತರ ವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ
ಕಾಯಯಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಮಹಿಳಾ ನದ್ಧಯಷಟ

ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸುತು ದ್; ಭಾಗ ʼಎʼ ಶೇ.100ರಷ್ಟಟ

ಕಾಯಯಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದ್. ಅಾಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಶೇ.100ರಷ್ಟಟ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಂದ್ಧರುತು ದ್. ಭಾಗ ʼಬʼ ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ ನದ್ಧಯಷಟ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಮತ್ತು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದ್. ಅಾಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕನಷಟ

ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ

ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು

ಹಾಂದ್ಧರುತು ದ್.

ವಿತ್ತತ ೋಯ ಸುಧಾರಣೆಗ್ಳು ಮತ್ತತ ಸಾವ್ಯಜನಕ ವೆಚು ನಿವಿಹಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕರ ಮಗ್ಳನ್ನು
ಕೈಗೊಳುು ವ

ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ರುವ

ರಾಜಯ ಗ್ಳಲ್ಲಿ

ಕರ್ನಯಟ್ಕವು

ಒಂದಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.

ರಾಜಯ ದಲಿ

ಚ್ಲನೆಗಾಂಡ ಹಲವಾರು ವಿತಿು ೋಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉತು ಮವಾಗಿ ಸಾಾಂಸಿಿ ಕಗಾಂಡಿವ. ರಾಜಯ ದಲಿ
ಪರ ಗತಿಯಲಿ ದದ ವಿತಿು ೋಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳನ್ನು ಬಾಂಬಲಸಲು ಈ ಹಿಾಂದ್ ಕರ್ನಯಟ್ಕ ಸಕಾಯರದ
ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖ್ತಯಡಿ ವಿತಿು ೋಯ ನೋತಿ ವಿಶ್ಿ ೋಷಣಾ ಕೋಶವ್ನ್ನು (FPAC) 2007ರಲಿ ಸಾಿ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಮಹಿಳಾ
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ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು ಸಿದದ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿ ಸಾಮಥಯ ಯ
ಬಲವ್ಧಯನೆಯನ್ನು
ಕೋಶವ್ನ್ನು

ಕೈಗಳಳ ಲು ವಿತಿು ೋಯ ನೋತಿ ವಿಶ್ಿ ೋಷಣಾ ಕೋಶ (FPAC)ದಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯವ್ಯ ಯ

ಜನವ್ರಿ 2007 ರಲಿ

ಸೃಷ್ಟಟ ಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಕರ್ನಯಟ್ಕದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ

ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು 2007-08ರ ರಾಜಯ ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಾಂದ್ಧನಾಂದ, ಪರ ತಿ ವ್ಷಯ ರಾಜಯ
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು

ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್. ವಿತಿು ೋಯ ನೋತಿ ವಿಶ್ಿ ೋಷಣಾ ಕೋಶ

(FPAC)ವ್ನ್ನು 2013 ರಲಿ ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಯ ನೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಾಂದ್ಧಗೆ ವಿಲೋನಗಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ
ಆಯವ್ಯ ಯ ಕೋಶವು ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಯ ನೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲಿ (FPI)ನಲಿ ಕಾಯಯನವ್ಯಹಿಸುತಿು ದ್. ಆದದ ರಿಾಂದ,
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಯ ನೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಯು ಪರ ತಿ ವ್ಷಯ ಸಿದಿ ಪಡಿಸುತಿು ದ್.

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಸಿದಿ ತ್ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆ ಬಲಗಳಿಸಲು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲಾ ಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು
ಮೌಲಯ ಮಾಪನಕಾೆ ಗಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಭಾಗಿದಾರ ಇಲಾಖ್ತಗಳ ಪಾತರ ಮತ್ತು ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆೆ
ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಸಮಗರ ವಾದ ಆದೇಶವ್ನ್ನು

ಹರಡಿಸಿದ್. (ಸಂಖ್ತಯ : ಎಫ್ ಡಿ 08 ಜಿಐಇ 202,

ದ್ಧರ್ನಾಂಕ: 29.01.2021). ಸಕಾಯರದ ಈ ಆದೇಶವು, ಮಹಿಳಾ ಆಯವ್ಯ ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಗಳಾದ
ಅಾಂದರೆ ಸಾಮಥಯ ಯ ಬಲವ್ಧಯನೆ ಮತ್ತು

ತರಬೇತಿ,

ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೋಯಕರಣಕೆೆ

ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ ನದ್ಧಯಷಟ

ಕಾಯಯಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಪೂವ್ಯಭಾವಿ / ತರಬೇತಿ ಕಾಯಯಕರ ಮ, ಹಾಗೂ

ಸಿಿ ರಿೋಕರಣ ಕಾಯಯಗಾರ, ಮಹಿಳಾ ಆಯವ್ಯ ಯ ತಯಾರಿಕೆ, ಮೇಲಾ ಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲಯ ಮಾಪನ, ದತ್ಯು ಾಂಶ
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರರ ಢೋಕರಣ ಕುರಿತಂತ್ ವಿವಿಧ ಭಾಗಿದಾರ ಇಲಾಖ್ತಗಳಾದ ಅಾಂದರೆ ಆರ್ಥಯಕ
ಇಲಾಖ್ತ, ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಯನೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿ , ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧದ
ಕಾಯಯಕರ ಮ

ಸಂಯೋಜನೆ

ಮತ್ತು

ಸಾಾಂಖ್ಯಯ ಕ

ಇಲಾಖ್ತಗಳ

ಪಾತರ

ಇಲಾಖ್ತ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ,
ಮತ್ತು

ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳನ್ನು

ನದ್ಧಯಷಟ ಪಡಿಸುತು ದ್.

3. 2022-23 ರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಮತ್ತಾ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಷ
ಮತ್ತಾ ವ್ರ್ೇಾಕರಣದ ವಿಧಾನ
ಈ ವಿಧಾನವು ರಾಜಯ ಬಜ್ಜಟ್ ನಲಿ ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು
ಮತ್ತು ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲು ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾದ ತಕಯ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್. ಕಾಂದರ
ಸಕಾಯರದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಸಾಮಾನಯ

ವಿಧಾನವ್ನ್ನು

ಅನ್ನಸರಿಸಿ (ತ:ಖ್ತು -13),

ಕರ್ನಯಟ್ಕದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಕರ್ನಯಟ್ಕ ಸಕಾಯರದ ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿ ನ
ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ʼಎʼ (ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 100% ನದ್ಧಯಷಟ ಪಡಿಸಿದ) ಮತ್ತು ʼಬʼ

(ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 30% ನದ್ಧಯಷಟ ಪಡಿಸಿದ) ಎಾಂದು ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸುತು ದ್. 2015-16ನೇ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯದ್ಧಾಂದ
ಕರ್ನಯಟ್ಕದಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು ಮತು ಷ್ಟಟ ಉತು ಮಗಳಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ, ʼಎʼ ಮತ್ತು
ʼಬʼ

ವ್ಗಯವ್ನ್ನು

'ಫಲಾನ್ನಭವಿ

ಆಧಾರಿತ

(ವೈ)ʼ

ಮತ್ತು

'ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇತರ

(ಎನ್)'

ಎಾಂದು

ಉಪವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅದರಂತ್, ʼಎʼ ವ್ಗಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ʼಎವೈʼ ಮತ್ತು ʼಎಎನ್ʼ ಮತ್ತು ವ್ಗಯ
ʼಬʼ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ʼಬವೈʼ ಮತ್ತು ʼಬಎನ್ʼ ಎಾಂದು ಉಪ-ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗಿದ್. ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಉದ್ದ ೋಶಿತ
ಯೋಜನೆಗಳು (ʼಎವೈʼ ಮತ್ತು ʼಬವೈʼ) ಬಾಲಕ್ಷಯರೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು
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ವೈಯಕ್ಷು ಕವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವ.
(ʼಎಎನ್ʼ

ಮತ್ತು

ʼಬಎನ್ʼ),

ಇದಕೆೆ ವ್ಯ ತಿರಿಕು ವಾಗಿ, ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇತರ ಯೋಜನೆಗಳು

ಬಾಲಕ್ಷಯರೂ

ಸೇರಿದಂತ್

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವ. ʼಎʼ ಮತ್ತು ʼಬʼ ಎಾಂದು ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗದ ಇತರ ಎಲಾಿ
ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ʼಸಿʼ ವ್ಗಯದ ಅಡಿಯಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ವಾಯ ಪಿು ಯಿಾಂದ ಹರಗಿವ.
ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ʼಎವೈʼ, ʼಎಎನ್ʼ, ʼಬಿವೈʼ, ʼಬಿಎನ್ʼ ಮತ್ತಾ ʼಸಿʼ ಎಂದು

ಗುರುತಿಸುವ್ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾನದಂಡಗಳು ಈ ಕ್ಷಳರ್ನಂತಿವೆ:

ಯೇಜ್ನೆಗಳ
ಯೇಜ್ನೆಗಳ

ಮತ್ತಾ

ಪ್ರ ವ್ಗಾ

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ

ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಷಯ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಉಪ್ವ್ಗಾ

ʼಎವೈʼ ಉಪ ವ್ಗಯವು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ
ಪರ ತ್ಯ ೋಕವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ನದ್ಧಯಷಟ ವಾಗಿ

ವಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸಲಾದ

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಾಂಡಿದ್ ಮತ್ತು
ಎವೈ

ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ಷು ಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ ಯೋಜನವ್ನ್ನು
ನೋಡುತು ದ್.

ಆದದ ರಿಾಂದ,

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು

ಈ

ವ್ಗಯದಲಿ ,

ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ ಮತ್ತು

ಮಹಿಳಾ
ಮಹಿಳಾ

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಶೇಕಡಾ 100 ಆಗಿರುತು ದ್.
ಎ
ʼಎಎನ್ʼ ಉಪ ವ್ಗಯವು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ
ಪರ ತ್ಯ ೋಕವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ನದ್ಧಯಷಟ ವಾಗಿ

ವಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸಲಾದ

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಾಂಡಿದ್ ಮತ್ತು
ಎಎನ್

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ
ಪರ ಯೋಜನವ್ನ್ನು
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು
ನೋಡುತು ದ್.

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ
ಈ

ವೈಯಕ್ಷು ಕವಾಗಿ

ವ್ಗಯದಲಿ ,

ಅವ್ರಿಗೆ
ಮಹಿಳಾ

ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ

ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಶೇಕಡಾ 100 ಆಗಿರುತು ದ್.
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ʼಬವೈʼ

ಉಪ

ವ್ಗಯವು

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ನೇರವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ವೈಯಕ್ಷು ಕವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜನವಾಗುವ್ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಿದ್. ಈ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು

ಯೋಜನೆಗಳು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು

ಬವೈ

ಪರ ಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೂ,

ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬಬ ರಿಗೂ

ಮಹಿಳಾ

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು

ವೈಯಕ್ಷು ಕವಾಗಿ

ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದ್

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ

ವಾಯ ಪಿು

ಶೇಕಡಾ

ಮತ್ತು
ರಿಾಂದ

30

ಮಹಿಳಾ
99

ರವ್ರೆಗೆ

ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದ್.
ಬ
ʼಬಎನ್ʼ

ಉಪ

ಇಬಬ ರಿಗೂ

ವ್ಗಯವು
ಉದ್ದ ೋಶಿಸಿದ

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಬಎನ್

ಪುರುಷರು

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಮಹಿಳೆಯರು

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು

ಒಳಗಾಂಡಿದ್.
ಮತ್ತು

ಮತ್ತು

ಮತ್ತು

ಆದರೆ,

ಮಹಿಳೆಯರು

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ

ಪರ ಯೋಜನ

ಪಡೆಯುತ್ಯು ರೆ.

ಆದದ ರಿಾಂದ,

ಈ

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು

ಪರ ತ್ಯ ೋಕವಾಗಿ

ವ್ಗಯದಲಿ

ಮಹಿಳಾ

ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ .

ಆದಾಗೂಯ , ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಾಂದ 99
ರವ್ರೆಗೆ ಇರುತು ದ್.

ಈ ಉಪ-ವ್ಗಯದ ಅಡಿಯಲಿ , ಎ (ಎ ವೈ/ ಎಎನ್) ಮತ್ತು ಬ (ಬವೈ
ಸಿ

/ಬಎನ್) ಅಡಿಯಲಿ ಸೇರಿಕಳಳ ದ್ಧರುವ್ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು

ಸಿ

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ʼಸಿʼ ಎಾಂದು ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗುತು ದ್.

ವ್ಗಿೋಯಕರಣಕಾೆ ಗಿ

ಮೇಲನ

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವಾಗ,

ಈ

ಕೆಳಗಿನ

ನದ್ಧಯಷಟ

ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗಿದ್.

i. ʼಎವೈʼ

ಉಪ-ವ್ಗಯದ

ಅಡಿಯಲಿ ,

ಹಣಕಾಸಿನದಾಗಿರಬಹುದು.

ನೇರ

ಮತ್ತು

ವೈಯಕ್ಷು ಕ

(ಉದಾಹರಣೆಗೆ:ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನಗಳು,

ನದ್ಧಯಷಟ
ಗೌರವ್ಧನ,

ಪರ ಯೋಜನಗಳು
ಪ್ರ ೋತ್ಯಾ ಹಧನ,

ಸಾಲಗಳು, ಆರ್ಥಯಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಗಳು ಇತ್ಯಯ ದ್ಧ) ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನೇತರವಾಗಿರಬಹುದು
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ವ್ಸತಿ, ಆಶರ ಯ, ಕೆಲಸದ ಶ್ಡ್, ಉದ್ಯ ೋಗ, ಬಾಲಕ್ಷಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ
ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಿ ಗಳು, ವೈದಯ ಕ್ಷೋಯ ಸೌಲಭಯ ಗಳು, ಪೌಷ್ಟಟ ಕತ್, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಕೌಶಲಯ / ವೃತಿು ಪರ
ತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಯ ದ್ಧ).
ii. ʼಎಎನ್ʼ ಉಪ ವ್ಗಯದ ಅಡಿಯಲಿ , ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು

ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತು ವ ಮತ್ತು ಅಾಂತಹ ಪರ ಯೋಜನಗಳು ಸಮುದಾಯ, ಮಹಿಳಾ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘ್ಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಾಂಪುಗಳು (ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ), ನದ್ಧಯಷಟ ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
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ಕಲಪ ಸಲಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಾಂದರೆ ಉದ್ಯ ೋಗಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವ್ಸತಿ ನಲಯಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಪರ ತ್ಯ ೋಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತ್, ಭದರ ತ್, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾದ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು

ಸಾಿ ಪಿಸಲಾದ

ಸಂಸ್ಥಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪುತು ವ.
iii. ‘ಎ’ ವ್ಗಯದ ಅಡಿಯಲಿ ಬರುವ್ ಶೇ.100 ಮಹಿಳಾ ಕಾಂದ್ಧರ ತ ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಉದ್ದ ೋಶಿತ (ಎವೈ) ಅಥವಾ
ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇತರ ಉದ್ದ ೋಶಿತ (ಎಎನ್) ಯೋಜನೆಗಳಲಿ

ನದ್ಧಯಷಟ ವಾಗಿ ವಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸಲಾದ

ವ್ಗಯದ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದುದ ಇದು ದೇವ್ದಾಸಿಯರು, ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಕೌಟ್ಟಾಂಬಕ
ಹಿಾಂಸ್ಥಗೆ ಬಲಯಾದವ್ರು, ವಿಧವಯರು, ಹದ್ಧಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು, ಗಭಿಯಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ್
ತ್ಯಯಂದ್ಧರು, ದ್ಧವಾಯ ಾಂಗ

ಮಹಿಳೆಯರು, ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಿ, ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಹಿನೆು ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರ ಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್.
iv. ಸಕಾಯರದ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರ ತ್ಯ ೋಕವಾಗಿ ವಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸದ
ಅಥವ್ ರಾಜಯ ದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಿರುವ್ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪುವ್ ಪರ ಯೋಜನಗಳನ್ನು

ʼಬʼ ವ್ಗಯದ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜನೆಗಳು ಎಾಂದು ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾಗಿದ್. ʼಬʼ ವ್ಗಯದ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ
ಅಡಿಯಲಿ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಾಂದ 99 ರವ್ರೆಗೆ ಇರುತು ದ್.
v. ʼಬವೈʼ ವ್ಗಯದ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರ ಯೋಜನಗಳು ಹಣಕಾಸಿನದಾಗಿರಬಹುದು
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯವೇತನ, ಆರ್ಥಯಕ ನೆರವು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತ್ಯ ಪರ ಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು
ಪಿಾಂಚಣಿಗಳು,

ಪ್ರ ೋತ್ಯಾ ಹಕಗಳು,

ಹಣಕಾಸಿನೇತರದಾಗಿರಬಹುದು

ಸಾಲಗಳು

ಮತ್ತು

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ

(ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಸಮವ್ಸು ರಗಳು/ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳು/ಲಾಯ ಪ್

ಟಾಪ್ಗಳು

ಸಹಾಯಧನಗಳು,

ನದ್ಧಯಷಟ

ವ್ಗಯದ

ಇತ್ಯಯ ದ್ಧ)

ಅಥವಾ

ಪಠ್ಯ

ಪುಸು ಕಗಳು

ಜನರಿಗೆ

ಉಚಿತ

/

ಮತ್ತು

ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಗಳು, ಉದ್ಯ ೋಗಾಧಾರಿತ ಕೌಶಲಯ ತರಬೇತಿ, ಆರೋಗಯ ಸೌಲಭಯ ಗಳು
ಇತ್ಯಯ ದ್ಧ).
vi. ʼಬಎನ್ʼ ಉಪ ವ್ಗಯದ ಅಡಿಯಲಿ , ಶ್ವಲೆಗಳು, ವ್ಸತಿ ನಲಯಗಳು, ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳು, ತರಬೇತಿ ಕಾಂದರ ಗಳು,
ಆಶರ ಯತ್ಯಣಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಭವ್ನಗಳು, ವ್ಸತಿಗೃಹಗಳು, ಬೋಜ ಉತ್ಯಪ ದರ್ನ ಕಾಂದರ ಗಳು, ಮಿೋನ್ನ
ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಪುನವ್ಯಸತಿ ಕಾಂದರ ಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಕಳವಬಾವಿಗಳು, ಕ್ಷರ ೋಡಾ
ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಮುಾಂತ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜನಗಳನ್ನು

ಪಡೆಯುತ್ಯು ರೆ.

vii. ಇದಲಿ ದ್, ʼಬಎನ್ʼ ಉಪ ವ್ಗಯದಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗಯ , ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಂತಹ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ತಲುಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ

ಆಡಳಿತ ಬಾಂಬಲಕಾೆ ಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಾಾಂಸಿಿ ಕ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಿ , ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ/ನದೇಯಶರ್ನಲಯ
/ಆಯುಕಾು ಲಯದಂತಹ ಸಂಸ್ಥಿ ಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವಚಚ ಗಳನ್ನು
ಆಯವ್ಯ ದಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್.
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ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ

4. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ತಯಾರಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಂಡಿರುವ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳು:
i. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಸುತ್ಾ ೇಲೆ ಹೊರಡಿಸುವುದು:
ಸಕಾಯರದ ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖ್ತಯು, ಪರ ತಿ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯದಲಿ ಎಲಾಿ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖ್ತಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ
ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ಕುರಿತ್ತ ಸುತೊು ೋಲೆಯನ್ನು

ಹರಡಿಸುತು ದ್. ಈ ಸುತೊು ೋಲೆಯು ವಿತಿು ೋಯ

ಕಾಯಯ ನೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ನದ್ಧಯಷಟ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ್ ಕುರಿತ್ಯದ ನಗದ್ಧತ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದ್. 2022-23 ರ
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಸಿದಿ ತ್ಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖ್ತಯು ಎಲಾಿ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖ್ತಗಳಿಗೆ
2022-23ರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ

ಆಯವ್ಯ ಯ ಸುತೊು ೋಲೆ (ಸಂಖ್ತಯ . ಎಫ್ ಡಿ 25 ಬಪಿಇ 2021 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ

29.10.2021) ಹರಡಿಸಿರುತು ದ್.
ii. ಪೂವ್ಾಭಾವಿ / ತರಬೇತಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ:
ವಿತಿು ೋಯ

ಕಾಯಯನೋತಿ

ಸಮನಾ ಯದ್ಾಂದ್ಧಗೆ

ಸಂಸ್ಥಿ ಯು

ಎಲಾಿ

ಆಡಳಿತ

ಮಹಿಳಾ

ಮತ್ತು

ಇಲಾಖ್ತಗಳಿಗೆ

ಮಕೆ ಳ

ಮಹಿಳಾ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಉದ್ದ ೋಶಿತ

ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿ

ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಇಲಾಖ್ತಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ನದ್ಧಯಷಟ
ಮತ್ತು

ತರಬೇತಿ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಇಲಾಖ್ತಯ

ಪೂವ್ಯಭಾವಿ

ಆಯೋಜಿಸುತು ದ್. ಈ ಪೂವ್ಯಭಾವಿ ಮತ್ತು

ತರಬೇತಿ

ಕಾಯಯಕರ ಮದ ಉದ್ದ ೋಶವು ಇಲಾಖ್ತಗಳು ಮೇಲೆ ವಿವ್ರಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ ಇಲಾಖ್ತಗಳಲಿ ನ
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ನದ್ಧಯಷಟ

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು

ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವಂತ್ ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್.
2022-23ರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಯನೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಯು 51
ಇಲಾಖ್ತಗಳ 81 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 8, 2021 ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 10, 2021 ರವ್ರೆಗೆ 2022-23ರ ಮಹಿಳಾ
ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಪೂವ್ಯಭಾವಿ (ಓರಿಯೆಾಂಟೇಶನ್) ತರಬೇತಿ ಕಾಯಯಕರ ಮವ್ನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತ.
iii. ಸಿೆ ರಿೇಕರಣ ರ್ಕಯಾಾಗಾರ (ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಷನ್ ವ್ರ್ಕಾಶಾಪ್)
ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖ್ತಗಳಿಗೆ ಪೂವ್ಯಭಾವಿ / ತರಬೇತಿ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳನ್ನು
ವಿತಿು ೋಯ ನೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಯು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲಾಖ್ಯಕಾಂದ್ಧರ ತ

ಸಿಿ ರಿೋಕರಣ

ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳನ್ನು

ನಡೆಸಿದ ನಂತರ,

ಇಲಾಖ್ತಯ ಸಮನಾ ಯದ್ಾಂದ್ಧಗೆ

ಆಯೋಜಿಸುತು ದ್.

ಈ

ಕಾಯಾಯಗಾರದ

ಉದ್ದ ೋಶವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ನದ್ಧಯಷಟ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ವ್ಗಿೋಯಕರಣವ್ನ್ನು

ಪುನರ್ದೃಢೋಕರಿಸಿಕಾಂಡು ಮತ್ತು ಸಿಿ ರಿೋಕರಿಸುವುದಾಗಿರುತು ದ್. ಇಲಾಖ್ತವಾರು

ಸಿಿ ರಿೋಕರಣಗಾಂಡ ಮತ್ತು ಕರ ೋಢೋಕರಿಸಿದ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನು
ಸಹಮತ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮೊೋದನೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖ್ತಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದ್.
2022-23ರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಯ ನೋತಿ ಸಂಸ್ಥಿ ಯು 51
ಇಲಾಖ್ತಗಳ 81 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನವ್ರಿ 18, 2022ರ ರಿಾಂದ ಜನವ್ರಿ 20, 2022ರವ್ರೆಗೆ 2022-23ರ ಮಹಿಳಾ
ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ದೃಢೋಕರಣ ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿತ್ತ.

7

iv. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತಾ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಷ
ಮತ್ತಾ ವ್ರ್ೇಾಕರಣಕ್ಷೆ ಸಹಮತ:
ಸಕಾಯರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ತಯ ಎಫ್ ಡಿ 08 ಜಿಐಇ 202 ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 29.01.2021 ರಲಿ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತ್ ಆಡಳಿತ
ಇಲಾಖ್ತಗಳು

ಗುರುತಿಸಿದ

ಮತ್ತು

ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಿದ

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು

ಮತ್ತು

ಯೋಜನೆಗಳ

ಸಿಿ ರಿೋಕರಣವ್ನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖ್ತಗೆ ಸಹಮತ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮೊೋದನೆಗಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು

ಅದನ್ನು

ದ್ಧರ್ನಾಂಕ: 25.02.2022 ರಂದು

ಅನ್ನಮೊೋದನೆಯಾಂದ್ಧಗೆ

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
v. 2022-23ರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಸಿದಧ ತೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖ್ತಗಳು ಸಿಿ ರಿೋಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖ್ತಯ ಸಹಮತ
ಮತ್ತು ಅನ್ನಮೊೋದನೆಯ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಎಲಾಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ
ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಾಂದ ಪಡೆದ ಕಾಯಯಕರ ಮದ ವಿವ್ರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಕ್ರರ ಢೋಕರಿಸಿದ ನಂತರ, 2022-23ರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು
ಆಾಂಗಿ

ಭಾಷೆಗಳಲಿ

ಈ ಸಂಪುಟ್ದಲಿ

ಪರ ಸುು ತಪಡಿಸಲಾಗಿದುದ

ಸಿದದ ಪಡಿಸಿ ಕನು ಡ ಮತ್ತು

ಇದು ಈ

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಿದ್:
ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯ 2020-21 ರಿಾಂದ 2022-23 ರ ವ್ರೆಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆಯ
ಮುಖ್ಯಯ ಾಂಶಗಳು.

• 2022-23ರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಘೋಷ್ಠಾ ರೆ.
• ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ತಃಖ್ತಾ -1: ವ್ಗಯ ಎ (ರಾಜಯ ವ್ಲಯ) ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಉದ್ದ ೋಶಿತ
ಯೋಜನೆಗಳು.
• ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ತಃಖ್ತಾ -2: ವ್ಗಯ ಎ (ರಾಜಯ ವ್ಲಯ) ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇತರ ಉದ್ದ ೋಶಿತ
ಯೋಜನೆಗಳು.
• ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ತಃಖ್ತಾ -3: ವ್ಗಯ ಎ (ಜಿಲಾಿ ವ್ಲಯ) ಫಲಾನ್ನಭವಿ
ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇತರ ಯೋಜನೆಗಳು.
• ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ತಃಖ್ತಾ -4: ವ್ಗಯ ಬ (ರಾಜಯ
ಯೋಜನೆಗಳು.

ಮತ್ತು

ವ್ಲಯ) ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಉದ್ದ ೋಶಿತ

• ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ತಃಖ್ತಾ -5: ವ್ಗಯ ಬ (ರಾಜಯ
ಉದ್ದ ೋಶಿತಯೋಜನೆಗಳು

ವ್ಲಯ) ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇತರ

• ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ತಃಖ್ತಾ -6: ವ್ಗಯ ಬ (ಜಿಲಾಿ
ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇತರ ಉದ್ದ ೋಶಿತಯೋಜನೆಗಳು

ವ್ಲಯ) ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಮತ್ತು
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ವಿವ್ರಣಾತಮ ಕ ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು •
ʼಎʼ ವ್ಗಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳು
ʼಬʼ ವ್ಗಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ವಿವ್ರಣಾತೂ ಕ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳು
ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷಾ 2020-21 ರಿಂದ 2022-23 ರ ವ್ರೆರ್ನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ ಹಂಚಿಕ್ಷಯ
ಮುಖ್ಯ ಂಶಗಳು.
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿ ನ ಹಂಚಿಕೆಗಳು, ವ್ಗಯ 'ಎ' ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟಟ
ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಂದ್ಧರುವ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್. ಸದಯ ಕೆೆ , ‘ಬ’ವ್ಗಯದ ಅಡಿಯಲಿ ಪರ ತಿ
ಕಾಯಯಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿ ನ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಿಾಂಗಡಣೆಯ
ಮಾಹಿತಿಯ ದತ್ಯು ಾಂಶದ ಅನ್ನಪಸಿಿ ತಿಯಲಿ , ರಾಜಯ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ವ್ಲಯಗಳ ಅಡಿಯಲಿ ಪರ ತಿ ಕಾಯಯಕರ ಮ
ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಟ

ಹಂಚಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷಟ ನ್ನು

ಬಾಲಕ್ಷಯರು ಸೇರಿದಂತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಹಂಚಲಾಗುತು ದ್. 2020-21ನೇ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ತಯ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ

ವ್ಗಯವಾರು

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳು (ಲೆಕೆ ಗಳು), ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯ 2021-22 (ಆಯವ್ಯ ಯ
ಅಾಂದಾಜು ಮತ್ತು ಪರಿಷೆ ೃತ ಅಾಂದಾಜು) ಮತ್ತು ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯ 2022-23ರ (ಆಯವ್ಯ ಯ ಅಾಂದಾಜು)
ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ತ:ಖ್ತು : ಸಂಖ್ತಯ 1 ರಿಾಂದ 6 ರ ವ್ರೆಗೆ ನೋಡಲಾಗಿದ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷಾ ಕದಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ
ಆಯವ್ಯ ಯದ ಎರಡೂ ವ್ಗಯಗಳ ಆಯವ್ಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್.
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಯೇಜ್ನೆ/ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ
ವ್ರ್ೇಾಕರಣ
1. ವ್ಗಯ - ಎ
2. ವ್ಗಯ - ಬ
3. ವ್ಗಯ - ಬ (ಶೇ. 30 ಅನ್ನದಾನ)
4. ಒಟ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ
ಅನ್ನದಾನ
5. ವ್ಗಯ - ಸಿ
6. ಕರ್ನಯಟ್ಕದ ಸಂಚಿತ ನಧಿ

2020-21
(ಲೆಕೆ )
470370
10791558
3237467

2021-22
(ಬಜೆಟ್)
550562
11006576
3301973

2021-22
(ಪ್ರಿಷೆ ೃತ)
577689
11526457
3457937

2022-23
(ಬಜೆಟ್)
649524
12231169
3669351

3707838

3852535

4035626

4318875

12252565
23514494

13063554
24620692

13212349
25316495

13691298
26571992

ಟಿಪ್ಪ ಣಿ: ಎ.
ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಗಿೋಯಕರಣವು ಪರ ತಿ ವ್ಷಯ ಬದಲಾಗುತು ದ್. Ii) ಎಲಾಿ

ಅಾಂಕ್ಷ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು

ಸಮಿೋಪದ

ಪೂಣಾಯಾಂಕಕೆೆ ಸಂಕಲಸಲಾಗಿದ್. iii) ಅಾಂಕ್ಷಅಾಂಶಗಳು ರಾಜಯ ವ್ಲಯ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ವ್ಲಯದ ಫಲಾನ್ನಭವಿ
ಮತ್ತು ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟಟ ಮೊತು ಗಳಾಗಿವ. iv) 'ಸಿ' ವ್ಗಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ʼಎʼ ಮತ್ತು ʼಬʼ
ವ್ಗಯಗಳ ಅಡಿಯಲಿ ಸೇರಿಕಳಳ ದ್ಧರುವ್ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವ.
ಟಿಪ್ಪ ಣಿ ಬಿ
2022-23ನೇ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯದಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಾದ ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳನ್ನು
ಆಧರಿಸಿ 2022-23ನೇ ಆರ್ಥಯಕ

ವ್ಷಯದಲಿ

(ಆಯವ್ಯ ಯ ಅಾಂದಾಜು) ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು

ತೊೋರಿಸಲಾಗಿದ್. 2020-21 ನೇ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯ (ಲೆಕೆ ಗಳು) ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯ (ಆಯವ್ಯ ಯ
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ಅಾಂದಾಜು ಮತ್ತು ಪರಿಷೆ ೃತ ಅಾಂದಾಜು) ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಗಿೋಯಕರಣವ್ನ್ನು
ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಹೋಲಕೆಮಾಡಿ ಅದೇ

ಬಳಸಿಕಾಂಡು 2022-23 ನೇ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯದಲಿ ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ

ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಲೆಕೆ

ಹಾಕಲಾಗಿದ್. ಆದದ ರಿಾಂದ, ಮೇಲನ ಕೋಷಟ ಕದಲಿ

ನೋಡಲಾದ 2021-22 ರ/ 2022-23 ಆಯವ್ಯ ಯ ಅಾಂದಾಜನ್ನು

ಹಿಾಂದ್ಧನ ವ್ಷಯಗಳಲಿ ನ ಅನ್ನಗುಣವಾದ

ಅಾಂದಾಜುಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಹೋಲಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ .

ಮೇಲನ ಕೋಷಟ ಕದಲಿ ನೊೋಡಿದಂತ್, 2022-2-3ನೇ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯದಲಿ ಒಟ್ಟಟ ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ ಆಯವ್ಯ ಯ
ಹಂಚಿಕೆಗಳು ರೂ.43,18,875 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತು ದ್. 2022-23ನೇ ಸಾಲನಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯು, 2021-22 (ಪರಿಷೆ ೃತ) ಹೋಲಸಿದಾಗ ಶೇ.7.02ರಷ್ಟಟ

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ದ

ಹೆಚ್ಚ ಗಿರುತು ದ್. 2022-23 (ಆಯವ್ಯ ಯ

ಅಾಂದಾಜು) ಮತ್ತು 2021-22 (ಪರಿಷೆ ೃತ ಅಾಂದಾಜು) ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬ'
ವ್ಗಯಗಳ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಲಯವಾರು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು

ವಿವ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತು ಹಿಾಂದ್ಧನ

ವ್ಷಯಗಳಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಪರ ವೃತಿು ವಿಶ್ಿ ೋಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಲಾಗಿದ್

I. ಶೇಕಡವಾರು ವ್ಗಾವಾರು (ವ್ಗಾ-ಎ ಮತ್ತಾ ವ್ಗಾ-ಬಿ ಶೇ.30) ಅನ್ನದಾನಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಷ 2022-23
(ಬಜೆಟ್)
ವ್ಗಾ

ಶೇಕಡವಾರು

ವ್ಗಯ - ಎ

15.04

ವ್ಗಯ - ಬ (ಕನಷಟ ಶೇ.30)

84.96

ಒಟ್ಟಟ ಶೇಕಡವಾರು

100

15%
ವರ್ಗ - ಎ

85%
ವರ್ಗ - ಬಿ (ಕನಿಷ್ಟ
ಶ ೇ.30)
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II.ಶೇಕಡವಾರು ವ್ಗಾವಾರು (ವ್ಗಾ-ಎ ಮತ್ತಾ

ವ್ಗಾ-ಬಿ ಶೇ.30) ಅನ್ನದಾನಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಷ 2021-22

(ಪ್ರಿಷೆ ೃತ)
ವ್ಗಾ

ಶೇಕಡವಾರು

ವ್ಗಯ - ಎ

14.31

ವ್ಗಯ - ಬ (ಕನಷಟ ಶೇ.30)

85.69

ಒಟ್ಟಟ ಶೇಕಡವಾರು (ಎ+ಬ)

100

14%
ವರ್ಗ - ಎ

86%

ವರ್ಗ - ಬಿ
(ಕನಿಷ್ಟ ಶ ೇ.30)

III.ಸ್ತಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಅನ್ನದಾನ
ಅ. 2021-22 (ಪ್ರಿಷೆ ೃತ) ಸ್ತಲ್ಲನ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ತಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಶೇಕಡವಾರು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ
ಹಂಚಿಕ್ಷಯ ವಿವ್ರ.

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ತಯ

ಇಲಾಖ್ತಯ ಹೆಸರು

ಇಲಾಖ್ವಾರು
ಹಂಚಿಕ್ಷ

ವ್ಗಾ ಎ (ಶೇ.
100) ವ್ಗಾ ಬಿ
(ಕನಿಷಟ 30)

ಶೇಕಡವಾರು

28,95,400

8,94,147

30.88

8,59,627

2,54,509

29.61

14,18,014

4,35,596

30.72

1

ಶಿಕ್ಷಣ

2

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ

3

ಆರೋಗಯ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ

4

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

4,63,074

1,71,370

37.01

5

ವ್ಸತಿ

3,01,265

2,85,753

94.85

6

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

14,05,084

1,67,165

11.9

7

ಕಾಮಿಯಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

2,32,714

85,008

36.53

11

3,500,000

100
94.85
90

3,000,000 2,895,400
80
2,500,000

70

ಹಂಚಿಕ

50
1,418,014

1,500,000

1,405,084
40
37.01

1,000,000

ಶ ೇಕಡವಾರು

60

2,000,000

30.88
894,147 859,627 29.61

36.53

30.72

30
20

435,596 463,074

500,000
254,509

171,370

301,265
285,753

11.9
232,714
167,165
85,008

0

10
0

ಇಲಾಖಾವಾರು ಹಂಚಿಕ

ವರ್ಗ ಎ (ಶ ೇ. 100) ವರ್ಗ ಬಿ (ಕನಿಷ್ಟ 30)

ಶ ೇಕಡವಾರು

ಆ. 2021-22 (ಪ್ರಿಷೆ ೃತ) ಸ್ತಲ್ಲನ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ತಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ವ್ಗಾ ʼಎʼ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಮಹಿಳಾ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಹಂಚಿಕ್ಷಯ ವಿವ್ರ

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ತಯ

ಇಲಾಖ್ತಯ ಹೆಸರು

1

ಶಿಕ್ಷಣ

2

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ

3

ಆರೋಗಯ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ

4

ಇಲಾಖ್ವಾರು
ಹಂಚಿಕ್ಷ
28,95,400

ವ್ಗಾ
ಎ ಅನ್ನದಾನ
6,521

ಶೇಕಡವಾರು
0.23

8,59,627

800

0.09

14,18,014

26,387

1.86

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

4,63,074

19,350

4.18

5

ವ್ಸತಿ

3,01,265

2,80,990

93.27

6

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

7

ಕಾಮಿಯಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

14,05,084
2,32,714

12

41,726

0.00
17.93

3,500,000

100
93.27

90

3,000,000 2,895,400

80
2,500,000

60

ಹಂಚಿಕ

2,000,000

50
1,418,014

1,500,000

40
30

859,627

1,000,000

17.93

463,074

500,000
0

1,405,084

6,521
0.23

800
0.09

ಶ ೇಕಡವಾರು

70

9.98
46,217

26,387
1.86

ಇಲಾಖಾವಾರು ಹಂಚಿಕ

301,265
280,990

ವರ್ಗ ಎ ಅನುದಾನ

0
0

232,714
41,726

20
10
0

ಶ ೇಕಡವಾರು

IV. ಪ್ರ ಮುಖ ಆರ್ಥಾಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಅನ್ನದಾನ
ಅ. ಪ್ರ ಮುಖ ಆರ್ಥಾಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಅನ್ನದಾನಗಳ ಶೇಕಡವಾರು ಹಂಚಿಕ್ಷ (202122 ಪ್ರಿಷೆ ೃತ)

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ತಯ

1
2
3
4
5
6
7
8

ಇಲಾಖ್ತಯ ಹೆಸರು

ಇಾಂಧನ
ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚ್ಯತ
ರಾಜ್
ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ
ಸಹಕಾರ
ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೊೋಟ್ಗಾರಿಕೆ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು
ಕಂದಾಯ
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಇಲಾಖ್ವಾರು
ಒಟುಟ
ಅನ್ನದಾನ
(ವ್ಗಾ-ಎ, ಬಿ
ಮತ್ತಾ ಸಿ)
12,47,511

ವ್ಗಾ ಎ (ಶೇ.
100) ಮತ್ತಾ
ಬಿ (ಕನಿಷಟ
ಶೇ. 30
ಅನ್ನದಾನ)
3,43,378

18,01,237

3,56,438

19.79

10,46,952
1,59,838
6,17,886
12,84,478
4,07,880
2,67,057

88,819
41,024
1,62,885
3,30,797
1,19,620
53,633

8.48
25.67
26.36
25.75
29.33
20.08
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ಶೇಕಡವಾರು

27.53

35

1,801,237

1,800,000
1,600,000

25.67

1,400,000 1,247,511
1,200,000
ಹಂಚಿಕ

30

29.33

27.53

26.36
1,284,47825.75

25

1,046,952
19.79

20.0820

1,000,000
800,000
600,000
400,000

15

617,886
343,378

356,438

88,819

200,000

10

407,880
330,797

8.48
159,838
41,024

267,057
119,620
53,633

162,885

ಶ ೇಕಡವಾರು

2,000,000

0

5
0

ಇಲಾಖಾವಾರು ಒಟ್ುು ಅನುದಾನ (ವರ್ಗ-ಎ, ಬಿ ಮತ್ುು ಸಿ)
ವರ್ಗ ಎ (ಶ ೇ. 100) ಮತ್ುು ಬಿ (ಕನಿಷ್ು ಶ ೇ. 30 ಅನುದಾನ)
ಶ ೇಕಡವಾರು

ಆ. 2021-22 (ಪ್ರಿಷೆ ೃತ) ಸ್ತಲ್ಲನ ಪ್ರ ಮುಖ ಆರ್ಥಾಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ವ್ಗಾ ʼಎʼ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಮಹಿಳಾ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಹಂಚಿಕ್ಷಯ ವಿವ್ರ

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ತಯ

1
2
3
4
5
6
7
8

ಇಲಾಖ್ತಯ ಹೆಸರು

ಇಾಂಧನ
ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಪಂಚ್ಯತರಾಜ್
ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ
ಸಹಕಾರ
ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೊೋಟ್ಗಾರಿಕೆ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು
ಕಂದಾಯ
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಇಲಾಖ್ವಾರು
ಒಟುಟ
ಅನ್ನದಾನ
(ವ್ಗಾ-ಎ, ಬಿ
ಮತ್ತಾ ಸಿ)
12,47,511
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ವ್ಗಾ ಎ
ಅನ್ನದಾನ

ಶೇಕಡವಾರು

-

-

18,01,237

-

-

10,46,952
1,59,838
6,17,886
12,84,478
4,07,880
2,67,057

28,210
174
697
1,45,968
-

2.69
0.11
0.11
11.36
-

2,000,000

12
1,801,237

11.36

1,800,000

10

1,600,000
1,284,478

1,247,511

ಹಂಚಿಕ

1,200,000

8

1,046,952

1,000,000

6

800,000

617,886

4

600,000
267,057

159,838

200,000
0
0

407,880

2.69

400,000

28,210

0
0

0

ಶ ೇಕಡವಾರು

1,400,000

174
0.11

145,968
697
0.11

ಇಲಾಖಾವಾರು ಒಟ್ುು ಅನುದಾನ (ವರ್ಗ-ಎ, ಬಿ ಮತ್ುು ಸಿ)

0

0
0

ವರ್ಗ ಎ ಅನುದಾನ

2

0

0

ಶ ೇಕಡವಾರು

V.ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಆಯವ್ಯ ಯದ ಗತಿ
ಅ. 2008-09 (ಬಜೆಟ್) ರಿಂದ 2022-23 (ಬಜೆಟ್) ರವ್ರೆಗ್ಗ ಒಟುಟ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ಯೇಜ್ನೆ ಮತ್ತಾ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು

ವ್ಷಾ
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

ವ್ಗಾ ಎ
44
47
49
45
50
48
59
54
50
58
60
59
63
58
71

ವ್ಗಾ ಬಿ
659
742
737
759
780
928
798
720
664
666
701
725
890
818
781

****************
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ಒಟುಟ
703
789
786
804
830
976
857
774
714
724
761
784
953
876
852

GENDER BUDGET 2022-23: AN OVERVIEW
1.

Introduction
Gender Budget is considered worldwide as a significant policy tool to promote, directly or
indirectly, various indicators and indices relating to gender development through allocation
of budgetary resources on programmes and schemes. The gender indicators point towards
the need for targeted or desired attainment levels to eliminate or reduce gender gaps and
gender inequities, especially in areas like health, education, empowerment, protection,
participation, etc. This enables the government to achieve the broader objective of gender
development through specific policies, programmes and schemes aimed at women
including girls. This is useful for identifying programmes and schemes which are gender
responsive and women-oriented. Thus, the Gender Budgeting exercise reflects the policy
interventions by the government to address gender concerns and gaps in various sectors. It
also exhibits the priority and commitment of the government for gender mainstreaming
within the framework of its fiscal policy.

2.

Background of Gender Budget in Karnataka
Karnataka was one of the few states in India to undertake Gender Budgeting soon after the
national level initiatives. The Women Component Plan (WCP), introduced during IX Plan
(1997 – 2002), was the first major step taken by the Government of India to address
women related issues and requirements on a systematic basis. The WCP ensured that
minimum 30 per cent of funds/benefits are earmarked for women under the various
beneficiary oriented schemes implemented by the Ministries / Departments. In 2004, the
Ministry of Finance (GoI) constituted an Expert Group on ‘Classification of Government
Transactions’ headed by Dr. Ashok K Lahiri, “…to examine the feasibility of and suggest
the general approach to Gender Budgeting and economic classification”. The report titled
Report of the Expert Group Constituted to Review the Classification System for
Government Transactions (July 2004) recommended that all programmes/schemes of
the Government may be classified from the gender perspective into following three
categories:
a) Women-Centric programmes/schemes with 100 per cent pro-women allocation;
b) Schemes/Programmes that have a significant (over 30 per cent) allocation for women; and
c) Schemes/Programmes that cannot have gender sensitive elements.
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Following the recommendations of the Committee, Gender Budget Statement 20 was
introduced in the Union Budget for the year 2005-06 for the first time. In the Budget
speech 2006-07, Union finance Minister highlighted the significance of gender budget as
“Gender based budgeting helps to prioritize and orient public expenditure to reflect the
concerns of women. To give focus to this, a Gender Budget Cell would be set up in the
Finance Department to identify the quantum of resource allocation and expenditure for
women and proper translation of policy commitments. (para 25)”. From 2017-18 onwards,
Gender Budget Statement is being published under Statement No. 13 in the Expenditure
Profile of the Union Budget. This Statement categorises the gender programmes and
schemes into two parts; Part A comprising 100 per cent women specific programmes and
schemes i.e., those which have 100 per cent allocation for women and Part B comprising
30 per cent women specific programmes and schemes i.e., at least 30 per cent of the
allocation for women.
Karnataka has been one of the leading states to undertake various initiative towards fiscal
reforms and public expenditure management. Many of its initiatives have been wellinstitutionalised. Earlier, Fiscal Policy Analysis Cell (FPAC) under Finance Department
(GoK) was set up in 2007 to support ongoing fiscal reforms programmes in the state.
Gender Budget Cell was created in FPAC in January 2007 to prepare Gender Budget and
capacity building in the area of Gender Budgeting. Karnataka’s first Gender Budget was
presented in the State Budget 2007-08. Since then, Gender Budget has been prepared and
presented in the State Budget every year. FPAC was merged with Fiscal Policy Institute
(FPI) in 2013 and Gender Budget Cell has been functioning at FPI and hence, Gender
Budget is being prepared by FPI every year.
In order to further strengthen the process of Gender Budget preparation, effective
monitoring and evaluation, and allocation of roles and responsibilities to various
stakeholder departments, GoK has issued a comprehensive GO (FD 08 GIE 202, Dated:
29.01.2021). This GO broadly specifies Gender Budget related activities like Capacity
Building & Training, Orientation & Validation programmes for identification &
classification of Gender specific programmes and schemes, Gender Budget preparation,
Monitoring & Evaluation, Data capturing & integration of various departments like
Finance Department, Fiscal Policy Institute, Department of Women & Child
Development, Planning, Programme Monitoring & Statistics Department.
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3.

Methodology for Identification & Categorization of Programmes & Schemes in
Gender Budget 2022-23
The methodology is related to the rationale and criteria adopted to identify and
categorise gender related programmes and schemes in the State Budget. Following the
general methodology of Gender Budget of the Union Government (Statement 13), the
Gender Budget of Karnataka first categorises the programmes and schemes by A (100%
women specific) and B (30 % women specific) categories. From FY 2015-16 onwards,
in order to further fine-tune Gender Budgeting in Karnataka, category A and B were
further categorised into ‘Beneficiary-Oriented (Y)’ and ‘Non-Beneficiary-oriented
(N)’. Accordingly, category A programmes and schemes are sub-categorised into AY
and AN and category B programmes and schemes into BY and BN. The BeneficiaryOriented programmes and schemes (AY & BY) are those that benefit women including
girls, directly and individually.

In contrast, the non-beneficiary programmes and

schemes (AN & BN), are those that benefit women including girls, indirectly and
collectively. All other programmes and schemes which are not categorised into A and
B are considered under C category and they are outside the purview of Gender Budget.
The criteria for identification of AY, AN, BY, BN and C in State Budget are as follows:
SubBroad

Category of

Category

Programmes and

Criteria for Identification

Schemes
AY sub-category covers those programmes and schemes
which are designed exclusively and specifically for
AY

women in general and benefit them directly and
individually.

Hence,

in

this

category,

women

beneficiaries are identifiable and the coverage of women
beneficiaries is 100 per cent.

A

AN sub-category includes programmes and schemes
which are
AN

designed exclusively and specifically for

women in general and benefit them indirectly and
collectively. In this category, women beneficiaries are
not individually identifiable but the coverage of women
beneficiaries is 100 per cent.
18

BY sub-category includes programmes and schemes
which benefit women directly and individually.
BY

Although these programmes and schemes benefit both
men and women, women beneficiaries are individually
identifiable and the coverage of women beneficiaries
varies from 30 to 99 per cent.

B

BN sub-category covers programmes and schemes
meant for both men and women but women get benefit
BN

indirectly and collectively. Hence, in this category
women beneficiaries are not individually identifiable.
However, coverage of women beneficiaries ranges from
30 to 99 per cent.
Under this sub-category, programmes and schemes that

C

C

do not fall under A (AY/AN) and B (BY / BN) are
identified and classified as C category.

In adopting the above criteria for categorization, the following category specific
considerations are kept in view:
i. Under AY sub-category, the direct and individual specific benefits may be monetary
(e.g. scholarships, honorarium, incentives, loans, financial assistance and subsidies, etc.)
or non-monetary (e.g. housing, shelter, work shed, employment, exclusive educational
institutions for girls & women, medical facilities, nutrition, counselling, skill/vocational
training, etc.).
ii. Under AN sub-category, the programmes and schemes benefit the women indirectly and
such benefits reach women through community, women co-operative societies, women
Self-Help Groups (SHG), infrastructure created specifically for women like working
women’s hostels, measure taken and organizations created exclusively for women safety,
security, protection, etc.
iii.100% women centric beneficiary oriented (AY) or non-beneficiary oriented (AN)
programmes and schemes covered under A category includes specifically designed
target-group oriented schemes that benefit particular categories of women like
Devadasis, victims of acid attack and domestic violence, widows, adolescent girls,
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pregnant and lactating mothers, differently abled women, women from SC, ST &
minority background etc.
iv. The Government programmes and schemes that are not exclusively designed for women
or cover both men and women population in the state and the benefits reach women either
directly or indirectly, are classified as B category programmes and schemes. The
coverage of the women beneficiaries under B category programmes and schemes ranges
from 30 per cent to 99 per cent.
v. The benefits of the BY category programmes and schemes may be monetary (e.g.
scholarship, financial assistance, social security benefits and pensions, incentives, loans
& subsidies, etc) or non-monetary (e.g. textbooks/uniforms/bicycles/laptops to students,
free & concessional bus passes to specific categories of people, employment oriented
skill training, health facilities, etc).
vi. Under BN sub-category, women get benefits indirectly and collectively through creation
of infrastructure like schools, hostels, hospitals, training centres, shelters, community
halls, quarters, seed farms, fish seeds reservoirs, rehabilitation centres, community bore
wells, sports facilities etc.
vii. Further, under BN sub-category, allocation and expenditure on institutional setup,
establishments & administrative support (e.g. Directorate/Commissionerate) to facilitate
and implement women-oriented programmes and schemes in social sectors like
education, health, women & child development and social welfare are considered for
Gender Budget.
4.

Processes involved in Gender Budget preparation:
i. Issue of Gender Budget Circular:
Finance Department, GoK issues the Gender Budget circular to all Administrative
Departments every financial year. The circular also contains prescribed formats for
furnishing information on gender specific programmes and schemes to Fiscal Policy
Institute. For preparation Gender Budget 2022-23, the Finance Department issued the
Gender Budget 2022-23 Circular (No. FD 25 BPE 2021 dated 29.10.2021) to all
administrative departments.
ii. Orientation / Training Programme:
Fiscal Policy Institute organizes specific orientation and training programmes for all
the administrative departments focusing upon their programmes and schemes to be
included in the Gender Budget, in coordination with DWCD. The objective of these
orientation and training programme is to guide and enable the departments to identify
20

and classify their gender specific programmes and schemes as per the criteria
explained above.
For preparation of Gender Budget 2022-23, Fiscal Policy Institute conducted
orientation programme for GB 2022-23 during the period from 8th to 10th December,
2021, for 81 officers from 51 departments.
iii. Validation workshop
After conduct of orientation / training programmes for various administrative
departments, Fiscal Policy Institute organises department specific validation
workshops in co-ordination with DWCD. The purpose is to reconfirm and validate the
identification and classification of gender specific programmes and schemes. The
department wise validated and consolidated list of programmes and schemes is sent to
DWCD for concurrence.
For preparation of Gender Budget 2022-23, Fiscal Policy Institute conducted
validation workshops for GB 2022-23 during the period from 18th to 20th January, 2022
for 81officers from 51 departments.
iv. Concurrence for Identification and Categorization of Gender

Budget

Programmes and Schemes:
As stipulated in the GO No. FD 08 GIE 202 dated 29.01.2021 the identification and
categorization of the programmes and schemes as validated by the administrative
departments was sent to DWCD for concurrence and the same was received on 25th
February, 2022.
v.

Preparation of Gender Budget 2022-23
Based upon the validated gender programmes and schemes by concerned administrative
departments, after concurrence of the same by DWCD and after compiling the
programme descriptions and relevant information obtained from all concerned
administrative departments and other official sources, Gender Budget 2022-23 is
prepared in Kannada and English languages and combinedly presented in this volume
that contains the following:


Highlights of Gender Budget allocation for FY 2020-21 to 2022-23.



Gender Budget Abstract 2022-23.



Gender Budget Statement -1: Category A (State Sector) Beneficiary Oriented
Schemes.



Gender Budget Statement-2: Category A (State Sector) Non-Beneficiary
Oriented Schemes.
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Gender Budget Statement-3: Category A (District Sector) Beneficiary and
Non-Oriented Schemes



Gender Budget Statement-4: Category B (State Sector) Beneficiary Oriented
Schemes



Gender Budget Statement-5: Category B (State Sector) Non-Beneficiary
Oriented Schemes



Gender Budget Statement-6: Category B (District Sector) Beneficiary and
Non-Beneficiary Oriented Schemes



Explanatory Notes on Category 'A' Programmes and Schemes



Explanatory Notes on Category 'B' Programmes and Schemes

5. Highlights of Gender Budget FY 2020-21 to FY 2022-23

Gender Budget allocations take into account 100 per cent allocation under Category ‘A’
programmes and schemes. As of now, in the absence of gender disaggregate data on the
beneficiaries of each programme and scheme under B category, 30 per cent of the total
allocation of each programme and scheme under State and District sectors is apportioned
for women including girls. Category-wise programmes and schemes and allocations under
various Demand Numbers for FY 2020-21 (Accounts), FY 2021-22 (BE & RE) and FY
2022-23 (BE) are given in Statements No. 1 to Statement 6.

Category
1. Category A
2. Category B
3. Category B (30% of Allocation)
4. Total Gender Allocation (1+3)
5. Category C
6. Consolidated Fund of Karnataka

2020-21
(Accounts)
470370
10791558
3237467
3707838
12252565
23514494

2021-22
(BE)
550562
11006576
3301973
3852535
13063554
24620692

(Rs. in Lakh)
2021-22
2022-23
(RE)
BE
577689
649524
11526457
12231169
3457937
3669351
4035626
4318875
13212349
13691298
25316495
26571992

Note: A.
The categorization of programmes and schemes varies each year. ii) All figures are rounded
off to nearest decimal. iii) The figures are total of State Sector and District Sector Beneficiary
and Non – Beneficiary oriented programmes and schemes. iv) Category ‘C’ Schemes are all
schemes other than Category A & B.
Note: B.
Based on the identification and classification of Gender oriented programmes & schemes in
FY 2022-23, gender allocations are calculated for FY 2022-23 (BE). For comparison purpose,
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gender allocations for FY 2020-21 (accounts) and FY 2021-22 (BE & RE) are calculated using
the same identification and classification of Gender oriented programmes & schemes in FY
2022-23. Hence, BE of 2021-22 as given in table above is not comparable with the
corresponding estimates in previous years.
As seen in above table, the total Gender Budget Allocations in FY 2022-23 is Rs. 43,188,75
lakhs. This is about 7.02 per cent increase for the gender budget allocation during 2021-22
(RE) despite adverse effects of Covid-19 pandemic. The share of ‘A’ and ‘B’ categories and
their sectoral composition in the Gender Budget 2022-23 (BE) and 2021-22 (RE) are illustrated
and Trend Analysis of Gender Budget during previous years are given below:
I.

Share (%) of Category 'A' and 'B' (minimum 30%) allocations in total Gender
Budget allocation FY 2022-23 (BE)
Category

Category A
Category B (Minimum 30%)
Total Percentage

Percentage
15.04
84.96
100

15% Category A

85%
Category B
(Minimum 30%)

II.

Share (%) of Category 'A' and 'B' (minimum 30%) allocations in total Gender
Budget allocation FY 2021-22 (RE)
Category

Percentage
14.31
85.69
100

Category A
Category B (Minimum 30%)
Total Percentage

23

14% Category
A

86%
Category B
(Minimum 30%)

III.

Gender Allocations in Social Services
a. Percentage of Gender Budget Allocation within major Social Services for
FY 2021-22 (RE)

1
2
3
4
5
6
7

Departments
Education
Social Welfare
Health and Family Welfare
Women and Child Development
Housing
Urban Development
Labour & Skill Development

35,00,000
30,00,000

Allocations

Total
Allocation

25,00,000
20,00,000
15,00,000
10,00,000
5,00,000
-

28,95,400
8,59,627
14,18,014
4,63,074
3,01,265
14,05,084
2,32,714

Total of
Cat.A + B
(min 30%)
8,94,147
2,54,509
4,35,596
1,71,370
2,85,753
1,67,165
85,008

Percentage
30.88
29.61
30.72
37.01
94.85
11.90
36.53

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
14,18,014
14,05,084
40.00
37.01
36.53
8,94,147
30.888,59,62729.61
30.72
30.00
4,35,596 4,63,074
20.00
3,01,265
2,85,753
2,54,509
1,71,370
1,67,165
11.902,32,714
85,008 10.00
0.00
Education
Social
Health and Women and Housing
Urban
Labour &
Welfare
Family
Child
Development
Skill
Welfare Development
Development
94.85

28,95,400

Total Allocation

Total of Cat.A + B (min 30%)
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Percentage

Percentage

Sl
no

b. Percentage of Category 'A' Allocation within major Social Sercvices FY
2021-22 (RE)

1
2
3
4
5
6
7

Education
Social Welfare
Health and Family Welfare
Women and Child Development
Housing
Urban Development
Labour & Skill Development

35,00,000
30,00,000
Allocations

Total
Allocation

Departments

25,00,000
20,00,000
15,00,000
10,00,000
5,00,000
-

28,95,400
8,59,627
14,18,014
4,63,074
3,01,265
14,05,084
2,32,714

6,521
800
26,387
46,217
2,80,990
41,726

Percentage
0.23
0.09
1.86
9.98
93.27
0.00
17.93

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
14,18,014
14,05,084
40.00
8,59,627
30.00
4,63,074
20.00
3,01,265
2,80,990
2,32,71417.93
10.00
46,217
9.98
41,726
26,387
6,521
800
1.86
0.00
0.23
0.09
0.00
Education
Social
Health and Women and Housing
Urban
Labour & Skill
Welfare
Family
Child
Development Development
Welfare Development
93.27

28,95,400

Total Allocation

IV.

Cat.A

Cat.A

Percentage

Gender Allocations in Economic Services
a. Percentage of Gender Budget Allocation within major Economic Services
for FY 2021-22 (RE)

Sl
no
1
2
3
4
5
6
7
8

Departments

12,47,511

Total of
Cat.A + B
(min 30%)
3,43,378

18,01,237
10,46,952
1,59,838
6,17,886
12,84,478
4,07,880
2,67,057

3,56,438
88,819
41,024
1,62,885
3,30,797
1,19,620
53,633

Total
Allocation

Energy
Rural Development and Pachayath
Raj
Home and Transport
Co-Operation
Agriculture and Horticulture
Revenue
Food and Civil Supplies
Animal Husbandry and Fisheries

25

Percentage
27.53
19.79
8.48
25.67
26.36
25.75
29.33
20.08

Percentage

Sl
no

b. Percentage of Category 'A' Allocation within major Economic Services FY
2021-22 (RE)
Sl
no
1
2
3
4
5
6
7
8

Departments

Total
Allocation

Energy
Rural Development and Pachayath
Raj
Home and Transport
Co-Operation
Agriculture and Horticulture
Revenue
Food and Civil Supplies
Animal Husbandry and Fisheries
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Cat.A

Percentage

12,47,511

-

-

18,01,237
10,46,952
1,59,838
6,17,886
12,84,478
4,07,880
2,67,057

28,210
174
697
1,45,968
-

2.69
0.11
0.11
11.36
-

V.

Trends in Gender Budget
a. Total Number of Gender Budget Schemes from 2007-08 to 2022-23 (BE)
Year
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

Category A
44
47
49
45
50
48
59
54
50
58
60
59
63
58
71

Category B
659
742
737
759
780
928
798
720
664
666
701
725
890
818
781

*********************************
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Total (A+B)
703
789
786
804
830
976
857
774
714
724
761
784
953
876
852

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ WÉÆÃµÀégÉ - 2022-23
GENDER BUDGET ABSTRACT - 2022-23
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

Demand Number
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå
1

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

01 PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ
Agriculture and Horticulture

736105.97

646450.24

541322.96

727932.72

02 ¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ
Animal Husbandry and Fisheries

185053.90

181617.52

178776.97

174917.77

17300.00

0.00

0.00

0.00

419.77

200.00

625.00

700.00

253231.61

199550.23

230240.18

207598.36

100.00

67.00

2067.00

200.00

897186.02

981898.79

1188125.91

1113599.77

19995.56

21273.47

21695.70

19235.67

09 ¸ÀºÀPÁgÀ
Co-operation

155707.95

137649.72

136341.07

153210.04

10 ¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

715232.48

841119.06

846497.45

919604.29

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

460756.33

450758.00

463394.83

469118.72

38948.19

47356.07

55718.93

49153.87

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

313268.69

228234.45

398731.69

289021.25

14 PÀAzÁAiÀÄ
Revenue

771001.30

799809.45

762063.02

982978.97

5033.00

3100.00

3100.00

8600.00

233129.54

293806.50

296865.50

354248.50

03 DyðPÀ
Finance
04 ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ
Department of Personnel and
Administrative Reforms
05 M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport
06 ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð C©sªÀÈ¢Þ
Infrastructure Development
07 UÁç«ÄÃt C©sªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄw gÁeï
Rural Development and Panchayath Raj
08 CgÀtå, fÃ« ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ
Forest, Ecology and Environment

12 ªÁvÁð, ¥ÀçªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀd£À ¸ÉÃªÉUÀ¼À
Information, Tourism and Youth Services

15 ªÀiÁ»w vÀAvÀçeÁÕ£À
Information Technology
16 ªÀ¸Àw
Housing

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
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ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ WÉÆÃµÀégÉ - 2022-23
GENDER BUDGET ABSTRACT - 2022-23
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)

Demand Number
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå
1
17 ²PÀët
Education

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

2625556.61

2946949.71

2965274.00

3180673.87

82509.66

78616.25

71042.25

63892.18

19 £ÀUÀgÁ©sªÀÈ¢Þ
Urban Development

540145.74

591437.60

557216.60

671900.77

20 ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV
Public Works

592690.71

441883.70

403985.70

425599.76

350.64

607.00

607.00

692.00

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

1152232.86

1160780.95

1390417.79

1341783.48

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

149422.49

130509.58

185999.48

146979.47

1127361.28

1137700.00

1144593.29

1200081.66

5279.06

4865.08

4865.08

5528.62

181017.07

226749.81

249657.04

369423.71

2892.13

4148.00

4920.89

4018.02

11261928.56

11557138.18

12104145.33

12880693.47

18 ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ
Commerce and Industries

21 d® ¸ÀA¥À£ÀÆä®
Water Resources

24 EAzsÀ£À
Energy
25 PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
Kannada and Culture
26 AiÉÆÃd£É, ¸ÁATåPÀ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀçeÁÕ£À
Planning, Statistics, Science and
Technology
27 PÁ£ÀÆ£ÀÄ
Law
MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
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ತಃಖ್ತೆಗಳು
STATEMENTS

Statement-1 Category A [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 1 ªÀUÀð J [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport

3055-00-190-0-08 ¸ÁévÀAvÀæ AiÉÆÃzsÀgÀ «zsÀªÉAiÀÄgÀ GavÀ §¸ï
¥Á¸ï «vÀgÀuÉ
Free Bus Pass To Widows Of
Freedom Fighters
TOTAL 05

10

0.00

7.00

7.00

7.00

0.00

7.00

7.00

7.00

500.00

300.00

300.00

2000.00

650.00

500.00

500.00

3000.00

300.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

1950.00

800.00

800.00

5000.00

400.00

535.00

535.00

534.80

2550.00

5800.00

5800.00

5000.00

7825.00

1643.81

1643.81

218.08

151.00

2.00

2.00

2.00

271.54

339.00

339.00

309.00

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-01-190-2-09 ¥Àj²µÀ× eÁwAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ
UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «¸ÀÛÈvÀ ¸Á® ¸ÀºÁAiÀÄ
Micro Credit to S.Cs through Self
Help Women Groups (SHGs)
2225-02-190-2-07 ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ
UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «¸ÀÛÈvÀ ¸Á®
Micro Credit to S.Ts through Self
Help Women Groups (SHG)
4225-01-190-0-03 ¥Àj²µÀ× eÁwAiÀÄªÀjUÉ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ
UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «¸ÀÛÈvÀ ¸Á® ¸ÀºÁAiÀÄ
Micro Credit to S.Cs through Self
Help Gruops(SHGs)
4225-02-190-1-02 ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀjUÉ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ
UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «¸ÀÛÈvÀ ¸Á®
Micro Credit to S.Ts. through Self
Help Groups (SHG)
TOTAL 10

11

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

2235-01-202-3-01 ZÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zÉÃªÀzÁ¹ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ
¥ÀÅ£ÀªÀð¸Àw
Chetana and Rehabilitation of
Devadasi Women
2235-02-001-0-10 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ §rØ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Interest Subsidy for Women
through KSFC
2235-02-001-0-11 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
2235-02-001-0-12 ªÀÄ»¼Á C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ §rØ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Interest Subsidy for Women
through WDC
2235-02-101-0-50 ªÀÄ»¼Á CAUÀ«PÀ®jUÉ ºÁ¸ÉÖ®ÄèUÀ¼ÀÄ
Hostels for Disabled Females
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Statement-1 Category A [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 1 ªÀUÀð J [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-02-102-0-05 PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ AiÉÆÃd£É-CAUÀ£ÀªÁr
PÁAiÀÄðPÀvÉð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀÄjUÉ
vÀgÀ¨ÉÃw
CSS-Training of Anganwadi
Workers & Helpers
2235-02-102-0-25 ¨sÁUÀå ®Qëöä
Bhagya Lakshmi
2235-02-103-0-11 zÉÃªÀzÁ¹ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥ÀÅ£ÀªÀð¸Àw
Rehabilitation of Devadasi
Women
2235-02-103-0-16 ªÀÄ»¼Á C©sªÀÈ¢Þ¤UÀªÀÄzÀ ªÀÄÄRÁAvÀgÀ
ªÀÄ»¼Á GzÀå«ÄUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw AiÉÆÃd£É
Training Programme for Women
Entrepreneurs Through Women's
Development Corporation
2235-02-103-0-32 ªÀÄ»¼Á gÀPÀëuÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸À§°ÃPÀgÀt
C©üAiÀiÁ£À
Mission for Protection and
Empowerment of Women
2235-02-103-0-38 GzÉÆåÃV¤ - ªÀÄ»¼Á C©sªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ
Udyogini - Women Development
Corporation
2235-02-103-0-41 ¹ÛçÃ ±ÀQÛ AiÉÆÃd£É
Stree Shakti
2235-02-103-0-46 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä¥ÁçAiÀÄ¥ÀÆªÀð ¨Á®QAiÀÄgÀ AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Scheme for
Adolescent Girls (SAG)
2235-02-103-0-52 PËlÄA©PÀ zËdð£ÀåzÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ
gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀÄªÀ AiÉÆÃd£É
Scheme for Protection of Women
against Domestic Violence.
2235-02-103-0-53 zÉÃªÀzÁ¹AiÀÄjUÉ ªÀiÁ¸Á±À£À
2235-02-103-0-61

2235-02-103-0-64

2235-02-103-0-67

2235-02-103-0-68

Pension to Devadasis
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. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¸ÁézÁgÀ
UÀÈºÀ
CSS-Central Share-Swadhar Greh
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- Gdé®
AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Ujjwala
Scheme
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä - ¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ ªÀiÁvÀÈ ªÀAzÀ£Á AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Pradhana Mantri
Maatru Vandana Yojane

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

204.59

1.00

1.00

100.00

4681.68

10180.00

11029.60

13704.00

614.00

0.00

0.00

0.00

100.00

50.00

50.00

50.00

0.00

200.00

200.00

200.00

1000.00

1500.00

1500.00

1500.00

466.79

667.00

8167.00

322.00

15.55

319.00

319.00

276.00

636.93

553.00

553.00

1280.71

5423.40

5436.00

5436.00

0.00

11983.23

5155.00

5155.00

3.00

454.75

454.75

454.75

1.00

183.01

200.00

250.40

1.00

0.00

0.00

3.00

4798.00
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Statement-1 Category A [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 1 ªÀUÀð J [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-02-103-0-69 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥ÁçAiÀÄ¥ÀÆªÀð ¨Á®QAiÀÄgÀ AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Scheme for
Adolescent Girls (SAG)
2235-02-103-0-70 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¸ÁézÁgÀ
UÀÈºÀ
CSS-State Share-Swadhar Greh
2235-02-103-0-71 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-Gdé®
AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Ujjwala Scheme
2235-02-103-0-72 ¸ÀÆàwð-ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ½UÉ fÃªÀ£À
PË±À®å DzsÁjvÀ PÁgÀðPÀæªÀÄ
Spoorthi-Life skill programs for
Adolescent girls
2235-02-103-0-99 ªÀÄ»¼Á DAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á PÀ¯Áåt
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
Commission for Women and
Welfare Programme for Women
2235-02-104-2-07 zsÀ£À²æÃ
Dhanashree
gÁdå
¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁéUÀvÀ PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
2235-02-106-0-06
State Homes and Reception
Centres
2235-60-103-0-01 CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ £ÀÆvÀ£À
¦AZÀtÂ ªÀåªÀ¸ÉÜ
New Pension System for
Anganawadi Workers
6235-60-800-0-06 ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀëöä dªÀiÁPÀlÄÖ
£ÉgÀªÀÅ
Micro Credit Financing for SHGs
TOTAL 11

14

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

1.00

100.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1250.00

2585.30

2344.00

2344.00

3945.05

200.00

200.00

200.00

200.00

677.27

679.00

679.00

641.04

1000.00

1075.00

1075.00

1500.00

2500.00

300.00

300.00

300.00

43924.04

37633.56

46039.56

36237.68

PÀAzÁAiÀÄ
Revenue

2235-02-103-0-53 zÉÃªÀzÁ¹AiÀÄjUÉ ªÀiÁ¸Á±À£À

0.00

0.00

0.00

5436.00

Pension to Devadasis
ªÀ
2235-60-102-1-06 Ä£À¹é¤

9809.89

10283.00

9283.00

13757.00

Manaswini
2235-60-102-1-08 gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ «zsÀªÁ ¦AZÀtÂ

6504.23

6814.00

6814.00

6709.00

13.22

22.00

22.00

50.00

131726.21

133401.00

129746.01

17059.00

Widow Pension for Farmers
Suicide Cases
2235-60-102-1-09 Då¹qï zÁ½ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¦AZÀtÂ
Pension to Acid Attack Victims
PÉ
2235-60-102-2-01 Ã.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä¤gÁzsÁgÁ «zsÀªÁ ªÉÃvÀ£À
(J£ï.J¸ï.J.¦.)
CSS-Central Share-Destitute
Widow Pension(NSAP)
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2022-23 Budget

Statement-1 Category A [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 1 ªÀUÀð J [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-60-102-2-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä ¤gÁzsÁgÁ «zsÀªÁ ªÉÃvÀ£À
(J£ï.J¸ï.J.¦.)
CSS-State Share-Destitute Widow
Pension(NSAP)
2250-00-103-5-10 ªÀiÁ¸ï ªÀÄzÀÄªÉUÀ¼ÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

3.00

155840.00

26.17

100.00

100.00

1.00

148079.72

150620.00

145968.01

198852.00

15000.00

25000.00

25000.00

40000.00

26623.14

51500.00

52773.00

41300.00

Pradhan Mantri Awas YojanaUrban
2216-03-104-0-01 D±ÀæAiÀÄ-§¸ÀªÀ ªÀ¸Àw

60000.00

60000.00

60000.00

100000.00

Ashraya-Basava Vasathi
2216-03-104-0-03 qÁ. ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ¤ªÁ¸ï AiÉÆÃd£É

75000.00

50000.00

50000.00

100000.00

176623.14

186500.00

187773.00

281300.00

913.08

950.00

950.00

0.00

703.00

503.00

503.00

502.00

1428.04

1491.00

1491.00

1668.00

0.00

50.00

77.05

243.00

2874.33

3500.00

3500.00

2500.00

5918.45

6494.00

6521.05

4913.00

0.00

4700.00

4700.00

4900.00

Mass Marriages
TOTAL 14

16

ªÀ¸Àw
Housing

2216-02-101-0-07 ªÁd¥ÉÃ¬Ä £ÀUÀgÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É
Vajpayee Urban Housing Scheme
2216-02-800-0-04 ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£Á - £ÀUÀgÀ

Dr. B.R.Ambedkar Nivas Scheme
TOTAL 16

17

²PÀët
Education

2202-02-107-3-02 ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃf£À
«zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®ÌUÀ¼À ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
Reimbursement of Fees in
Government PU Colleges
2202-02-110-3-03 QvÀÆÛgÀÄ gÁtÂ ZÀ£ÀßªÀÄä¨Á®QAiÀÄgÀ ¤ªÁ¹
±Á¯É
Kittur Rani Chennamma
Residential School for Girls
2202-03-102-0-22 ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ - ©eÁ¥ÀÄgÀ
Women's University-Bijapur
2202-03-102-0-43 ªÀÄºÁgÁtÂ PÀè¸ÀÖgï «±Àé«zÁå®AiÀÄ
Maharani Cluster University
2202-03-107-1-14 «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ ¥ÀÆtð ±ÀÄ®Ì «£Á¬Äw
Exemption from Payment of Full
Fees to all Girl Students
TOTAL 17

22

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

2210-01-200-0-04 ±ÀÄa AiÉÆÃd£É
Shuchi Yojane
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Statement-1 Category A [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 1 ªÀUÀð J [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2211-00-003-0-02 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ £À¸ÀÄðUÀ¼À, ¸ÀÆ®VwÛAiÀÄgÀ,
zÁ¢AiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á DgÉÆÃUÀå
¸ÀAzÀ±ÀðPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw
Training of Auxiliary Nurses,
Midwives, Dadis and Lady
Health Visitors
2211-00-103-0-11 D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀÄUÀ½UÉ UËgÀªÀ zsÀ£À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

0.00

1.74

18887.23

21268.80

21686.52

25513.52

18887.23

25968.80

26386.52

30415.26

395382.58

408023.36

413495.14

556724.94

Honorarium to ASHA Workers
TOTAL 22

MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL
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2022-23 Budget

Statement-2 Category A [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 2 ªÀUÀð J [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ
Agriculture and Horticulture

2401-00-109-0-80 PÀÈ¶ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ PÀÈ¶
vÀgÀ¨ÉÃwUÁV qÁ¤qÁ £ÉgÀ«£À AiÉÆÃd£ÉE.J.¦
Project for Agricultural Training
of Farm Women and Youth with
DANIDA Assistance
TOTAL 01

05

520.94

588.00

697.07

0.00

520.94

588.00

697.07

0.00

3424.95

28200.00

28200.00

0.00

0.00

0.00

1.00

14699.00

0.00

0.00

1.00

9799.00

0.00

1.00

1.00

1.00

3424.95

28201.00

28203.00

24499.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

330.00

45.33

45.33

4.00

M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport

2055-00-116-0-03 ¤¨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
2055-00-116-0-04 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¸ÉÃ¥sï ¹n
AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share -Safe City
Project
2055-00-116-0-05 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÉÃ¥sï ¹n
AiÉÆÃd£É
CSS-State Share -Safe City Project
3055-00-001-0-01 ¤¨sÀðAiÀÄ ¤¢ü(PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ) CrAiÀÄ°è
§¸ÀÄUÀ¼À°è ¹.¹.n«.UÀ¼À C¼ÀªÀrPÉ
Installation of CCTVs in buses
under NIRBHAYA Fund(CSS)
TOTAL 05

11

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

2235-02-103-0-33 ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀtzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
C©üAiÀiÁ£À
National Mission for
Empowerment of Women-NMEW
2235-02-106-0-15 ¤ªÀiÁí£Àì ªÀÄvÀÄÛ J£ï.J¯ï.J¸ï.AiÀÄÄ.L.
¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀÄzÀ°è ¥ÀjtÂw PÉÃAzÀæzÀ ¸ÁÜ¥À£É
Centre of excellence in
Sudharane Samsthe Samuchaya
in collabration with NIMHANS
and NLSUI
4235-02-102-0-05 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
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Statement-2 Category A [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 2 ªÀUÀð J [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

Unspent SCSP-TSP Amount as per
the SCSP-TSPAct 2013
4235-02-103-1-04 ¸ÀéAiÀÄA ¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
PÀè¸ÀÖgïUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀçUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of Training Institute
for SHGs & Clusters
TOTAL 11

16

0.00

0.00

28.82

0.00

330.00

145.33

177.15

104.00

849.00

1424.00

3209.00

1153.00

13052.82

13700.00

13700.00

9625.00

24123.00

26307.00

26307.00

26307.00

38024.82

41431.00

43216.00

37085.00

42300.71

70365.33

72293.22

61688.00

ªÀ¸Àw
Housing

2216-03-101-2-05 ¸ÀPÁðj SÁvÀj PÀ«ÄÃµÀ£ï ¥ÁªÀwgÁfÃªï UÁA¢ü UÁæ«ÄÃt ªÀ¸Àw ¤UÀªÀÄ
Payment of Government
Guarantee Commission- Rajiv
Gandhi Rural Housing
Corporation
2216-03-104-0-02 D±ÀæAiÀÄ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ §rØ ¥ÁªÀw
»A¢gÀÄV¸ÀÄªÀÅzÀÄ
Repayment Ashraya Loan &
Payment of Interest
4216-80-190-0-04 D±ÀçAiÀÄ ¸Á® (C¸À®Ä)Dgï.f.Dgï.JZï.¹.
Repayment of Ashraya Loan
(Principal) - RGRHC
TOTAL 16

MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL
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Statement 3 Category A [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 3 ªÀUÀð J [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð J ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category A Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è )

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
09

( ` in Lakh)

2

¸ÀºÀPÁgÀ
Co-operation

2425-00-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

172.34

173.72

173.72

183.04

172.34

173.72

173.72

183.04

0.00

50000.00

50000.00

10000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

50000.00

50001.00

10000.00

Block Grants
2425-00-101-0-61

4425-00-101-0-62

«.WÀ.AiÉÆÃ. - D¹ÛUÀ¼À ¸ÀÈ¶ÖUÁV
¦.¹.J.Dgï.r.© ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀ
¸Á®UÀ¼À ªÉÄÃ®É ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
SCP-Subsidy on Loans Sanctioned
by PCARDB for Assets Creation
ªÀÄ»¼Á ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ¼À°è ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ
Investment in Women Cooperatives

6425-00-101-0-64

ªÀåªÀºÁgÀ PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á
¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ ¸Á®UÀ¼ÀÄ(zÀÄrªÉÄ
§AqÀªÁ¼À)
Loans to Women Cooperatives
(Working Capital) and Construction
of Business Premises

TOTAL

16

09

ªÀ¸Àw
Housing

2216-80-198-6-02

2216-00-102-0-14

2216-80-198-6-03

2216-00-102-0-15

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ CªÁ¸ï AiÉÆÃd£É-UÁæ«ÄÃt
CSS-Central Share-Pradhan Mantri
Awas Yojane Grameena
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ
DªÁ¸ï AiÉÆÃd£É (UÁæ«ÄÃt)
CSS-Central Share-Pradhan Mantri
Awas Yojane Grameena
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ CªÁ¸ï AiÉÆÃd£É-UÁæ«ÄÃt
CSS-State Share-Pradhan Mantri
Awas Yojane Grameena
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ
DªÁ¸ï AiÉÆÃd£É (UÁæ«ÄÃt)
CSS-State Share-Pradhan Mantri
Awas Yojane Grameena

TOTAL

23

16

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

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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vÀSÉÛ: - 3 ªÀUÀð J [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð J ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category A Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è )

23

( ` in Lakh)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À®å C©sªÀÈ¢Þ

2

Labour & Skill Development
2501-06-198-6-01

2501-00-101-0-05

2501-06-198-6-02

2501-00-101-0-07

2501-06-198-6-03

2501-00-101-0-08

2501-06-198-6-04

2501-00-101-0-09

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁææ«ÄÃt fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ

22000.00

36232.86

12000.00

0.00

0.00

5430.86

8200.00

0.00

0.00

37.00

437.00

0.00

0.00

25.00

291.00

32514.81

22000.00

41725.72

20928.00

32687.15

72173.72

91900.44

31111.04

CSS-Central Share-National Rural
Livelihood Mission (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæ«ÄÃt fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-Central Share-National Rural
Livelihood Mission (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁææ«ÄÃt fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
CSS-State Share-National Rural
Livelihood Mission (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæ«ÄÃt fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-State Share-National Rural
Livelihood Mission (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥ÁægÀA©üPÀ
UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ (J£ïDgïJ¯ïJA)
CSS-Central Share-Start Up Village
Entrepreneurship Program SVEP(NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄJ¸ï.«.F.¦(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-Central Share-Start Up Village
Entrepreneurship Program SVEP(NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥ÁægÀA©üPÀ
UÁææªÉÆÃzÉÆåÃUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ(J£ïDgïJ¯ïJA)
CSS-State Share-Start Up Village
Entrepreneurship Program SVEP(NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®ÄJ¸ï.«.F.¦(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-State Share-Start Up Village
Entrepreneurship Program SVEP(NRLM)

TOTAL

MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

32514.81

23

GRAND TOTAL

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ

38

2022-23 Budget

Statement-4 Category B [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 4 ªÀUÀð © [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ
Agriculture and Horticulture

2202-80-107-0-06 gÉÊvÀgÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Scholarships to Farmers Children
C£À
Ä¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
2401-00-001-1-75
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as per
the SCSP-TSPAct 2013
2401-00-001-2-10 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
2401-00-102-0-08 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
DºÁgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ «Ä±À£ï - EvÀgÉ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ JuÉÚ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ
CSS-Central Share-National Food
Security Mission-Other Crops and
Oil Seeds
2401-00-102-0-09 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
DºÁgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ «Ä±À£ï - EvÀgÉ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ JuÉÚ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ
CSS-State Share-National Food
Security Mission-Other Crops and
Oil Seeds
2401-00-102-0-27 PÀÈ¶ ¨sÁUÀå
Krishi Bhagya
2401-00-102-0-28 gÉÊvÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§®
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
Farmers Incentive and Support
Schemes
2401-00-103-0-15 PÀÈ¶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ ¤AiÀÄAvÀæt
Agricultural inputs and Quality
Control
2401-00-104-0-12 ¸ÁªÀAiÀÄÄªÀ PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Organic Farming and Millets
Programmes
2401-00-108-1-15 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥Àæ.ªÀÄA.PÀÈ.¹.AiÉÆÃ.(J£ï.JªÀiï.J¸ï.JªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj
AiÉÆÃd£É)
CSS-State Share-PMKSY(NMSA Chief Minister's Sookshma
Neeravari Yojane)
2401-00-108-1-16 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄ¼É DzsÁjvÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ
CSS-Central Share-Rainfed Area
Development

0.00

0.00

20001.00

20000.00

140.44

1423.74

1423.74

641.71

129.98

73.05

73.05

12.96

21509.96

16390.00

16390.00

10000.00

0.00

0.00

4.00

6666.66

3528.02

0.00

0.00

0.00

684.74

853.00

853.00

1358.74

55037.89

32614.00

32664.83

87200.00

921.12

5000.00

5000.00

2000.00

63284.67

30100.00

30100.00

31138.00

1550.96

1129.00

1129.00

800.00
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vÀSÉÛ: - 4 ªÀUÀð © [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2401-00-108-1-17 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄ¼É
DzsÁjvÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ
CSS-State Share-Rainfed Area
Development
2401-00-108-2-18 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
SÁzÀå vÉÊ® C©üAiÀiÁ£À- vÁ¼É JuÉÚ
CSS-State Share-National
Mission on Edible Oil- Oil Palm
2401-00-108-2-20 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
SÁzÀå vÉÊ® C©üAiÀiÁ£À- vÁ¼É JuÉÚ
CSS-Central Share-National
Mission on Edible Oil- Oil Palm
2401-00-108-2-30 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ
PÀÈ¶ ¹AZÀ¬Ä AiÉÆÃd£É-J£ïJAJ¸ïJ¥Àgï qÁæ¥ï ªÉÆÃgï PÁæ¥ï
CSS-Central Share-Pradhana
Mantri Krishi Sinchayi YojaneNMSA-Per Drop More Crop
2401-00-108-2-51 PÉÃAzÀæ ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£É-GvÁàzÀ£Á
¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉUÁV vÉAV£À°è
¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ
Central Sector-Integrated
Farming in Coconut for
Productivity Improvement
Programme
2401-00-108-2-57 vÉAUÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
Coconut Development
Programme
2401-00-108-2-58 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ
PÀÈ¶ ¹AZÀ¬Ä AiÉÆÃd£É-(¥Àgï qÁæ¥ï
ªÉÆÃgï PÁæ¥ï)
CSS-State Share-PMKSY-(PDMCHorticulture)
2401-00-109-0-21 PÀÈ¶ «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw
Agricultural Extension and
Training
2401-00-109-0-34 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-PÀÈ¶ «¸ÀÛgÀuÁ
ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæÀeÁÕ£À C©üAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-Sub-Mission
on Agriculture Extension and
Technology
2401-00-109-0-35 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-PÀÈ¶
«¸ÀÛgÀuÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæÀeÁÕ£À C©üAiÀiÁ£À
CSS-State Share-Sub-Mission on
Agriculture Extension and
Technology
2401-00-110-0-07 ºÉÆ¸À ¨É¼É «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É
New Crop Insurance Scheme
2401-00-111-0-08 ¸ÀªÀÄUÀç vÉÆÃlUÁjPÁ C©sªÀÈ¢Þ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

4.00

533.00

756.61

973.00

973.00

268.00

0.00

0.00

2.00

400.00

38631.01

45000.00

30424.63

41500.00

2169.63

1596.00

1596.00

1250.00

0.00

0.00

1.00

100.00

0.00

0.00

14580.37

13720.00

4991.34

5777.45

6062.79

270.00

3204.24

3586.00

3586.00

2152.00

0.00

0.00

1.00

1434.00

128036.56

90000.00

76200.00

92672.56

12628.98

7600.00

7600.00

7600.00

Comprehensive Horiculture
Development

40

DAiÀÄªÀåAiÀÄ

2022-23 Budget

Statement-4 Category B [STATE SECTOR]
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2401-00-113-0-02 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-PÀÈ¶
AiÀiÁAwæPÀvÉ C©üAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-Sub-Mission
on Agricultural Mechanisation
2401-00-113-0-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-PÀÈ¶
AiÀiÁAwæPÀvÉ C©üAiÀiÁ£À
CSS-State Share-Sub-Mission on
Agricultural Mechanisation
2401-00-119-4-06 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
vÉÆÃlUÁjPÉ C©üAiÀiÁ£
CSS-State Share-National
Horticulture Mission
2401-00-119-4-13 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
vÉÆÃlUÁjPÉ C©üAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-National
Horticulture Mission
2401-00-119-5-02 vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À
¸ÀªÀÄUÀç ¤AiÀÄAvÀçt AiÉÆÃd£É
Scheme for Integrated Control of
Pests & Diseases of Horticultural
Crops
2401-00-800-1-05 ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ Q¸Á£ï ¸ÀªÀiÁä£ï AiÉÆÃd£É

2401-00-800-1-57

2401-00-800-1-73

2402-00-102-0-33

2408-01-103-0-01

2408-01-103-0-02

Pradhan Mantri Kisan Samman
Yojane
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ
PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É(DgïPÉ«ªÉÊ)
CSS-Central Share-Rashtriya
Krishi Vikas Yojane(RKVY)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ
PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É(DgïPÉ«ªÉÊ)
CSS-State Share-Rashtriya Krishi
Vikas Yojane(RKVY)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥Àæ.ªÀÄA.PÀÈ.¹.AiÉÆÃ. - d¯Á£ÀAiÀÄ£À ªÀÄÆ®PÀ
§gÀUÁ® vÀqÉAiÀÄÄ«PÉ
CSS-State Share-PMKSYWatershed Development for
Drought Control
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ
QgÀÄDºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ G¢ÝªÉÄUÀ¼À
¤AiÀÄªÀÄ§zÀÝUÉÆ½¸ÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-PM
Formalisation of Micro food
processing Enterprises(PMFME)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ QgÀÄDºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ
G¢ÝªÉÄUÀ¼À ¤AiÀÄªÀÄ§zÀÝUÉÆ½¸ÀÄ«PÉ
AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-PM
Formalisation of Micro food
processing Enterprises(PMFME)

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

25283.35

23696.50

23696.50

16800.00

0.00

0.00

4.00

11200.00

20438.94

14783.00

14783.00

6160.00

0.00

0.00

4.00

8870.00

785.93

514.00

514.00

500.00

187561.50

212000.00

101405.99

200000.00

35791.01

28108.00

28108.00

20000.00

0.00

0.00

5.00

13333.33

0.00

0.00

0.00

2000.00

0.00

1693.00

1693.00

1746.00

0.00

0.00

2.00

1164.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2851-00-107-1-35 gÉÃµÉä C©sªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀçªÀÄ
Sericulture Development
Programme
2851-00-107-1-48 gÉÃµÉä PÀÈ¶ C©üªÀÈ¢ÞUÉ £ÀÆvÀ£À PÀvÀÈvÀé ±ÀQÛ
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVzÁgÀjUÉ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ
New Initiatives for Sericulture
Development & Assesment to
Stake holders
2851-00-107-1-49 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥Àæ.ªÀÄA.PÀÈ.¹.AiÉÆÃ.-(gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀÄ¹ÜgÀ
¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ C©üAiÀiÁ£À)
CSS-State Share-PMKSY-(NMSA Sericulture)
2851-00-107-1-51 ¨É¯É ¹ÜjÃPÀgÀt ¤¢üAiÀÄ C£ÀÄzÁ£À¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Programs implemented by Price
Stabilization Fund
2851-00-200-0-01 ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ C©sªÀÈ¢Þ
Development of Madhuvana and
Apiculture
4401-00-800-1-08 ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj C£ÀÄ¸ÁÜ¥À£À vÉÆÃlUÁjPÉ(£À¨Áqïð PÁªÀÄUÁj)
Micro Irrigation Installation Horticulture(NABARD WORKS)
TOTAL 01

02

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

5523.79

5533.00

5533.00

7833.00

1798.33

1600.00

1600.00

0.00

3535.30

1422.00

1422.00

906.00

7641.61

3785.00

3785.00

6610.00

498.39

200.00

200.00

400.00

0.00

38.00

38.00

0.00

626064.30

535487.74

431462.90

619239.96

0.00

179.51

179.51

74.02

1685.51

1855.00

1855.00

1712.37

3918.00

0.00

0.00

0.00

645.00

846.63

846.63

970.49

0.00

0.00

3.00

472.66

¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ
Animal Husbandry and Fisheries

2403-00-001-0-04 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
2403-00-104-0-02 PÀ£ÁðlPÀ PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ GuÉÚ C©sªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ
¤AiÀÄ«ÄvÀ
Karnataka Sheep and Wool
Development Corporation
Limited
2403-00-104-0-12 PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃPÉUÀ¼À DPÀ¹äPÀ ¸Á«UÉ PÀÄj
ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ C£ÀÄUÀæºÀ PÉÆqÀÄUÉ
Ex-gratia to Sheep Owners for
Accidental Death of Sheep and
Goat
2403-00-106-0-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
eÁ£ÀÄªÁgÀÄ «ÄµÀ£ï
CSS-Central Share-National
Livestock Mission
2403-00-106-0-04 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
eÁ£ÀÄªÁgÀÄ «ÄµÀ£ï
CSS-State Share-National
Livestock Mission
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2403-00-195-0-01 ¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ½UÉ
C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ
Grants to Animal Husbandry Co Operatives
2404-00-191-1-17 ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀjUÉ GvÉÛÃd£À
2405-00-101-0-03

2405-00-101-0-58

2405-00-101-0-59

2405-00-101-0-66

2405-00-103-0-17

2405-00-103-0-23

2405-00-110-0-02

Incentive to Milk Producers
M¼À£ÁqÀÄ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ C©sªÀÈ¢ÞUÁV
¸ÀºÁAiÀÄ
Assistance for Development of
Inland Fisheries
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¤Ã°
PÁæAw/«ÄÃ£ÀÄUÁjPÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢Þ
ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
CSS-Central Share-Blue
Revolution/Integrated
Development and Management
of Fisheries
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¤Ã°
PÁæAw/«ÄÃ£ÀÄUÁjPÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢Þ
ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
CSS-State Share-Blue Revolution
/ Integrated Development and
Management of Fisheries
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
¸ÁA¥ÀçzÁ¬ÄPÀ zÉÆÃtÂUÀ½UÉ ¹ÃªÉÄJuÉÚ
¸ÀgÀ§gÁdÄ
Supply of Kerosine to
Conventional Boats
«ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ zÉÆÃtÂUÀ½UÉ rÃ¸É¯ï ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
Reimbursement of Sales Tax on
Diesel for Fishing boats
«ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ ¸À®PÀgÀuÉ QmïUÀ¼À ¸ÀgÀ§gÁdÄ

Supply of Fishery Requisite Kits
2405-00-120-0-07 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-«ÄÃ£ÀÄUÁgÀgÀ
PÀ¯Áåt
CSS-Central Share-Fishermen
Welfare
2405-00-120-0-08 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä«ÄÃ£ÀÄUÁgÀgÀ PÀ¯Áåt
CSS-State Share-Fishermen
Welfare
2405-00-195-0-01 ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ½UÉ §rØ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß
vÀÄA©PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ
Reimbursement of Differential
Interest to Commercial Banks

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

250.00

250.00

250.00

118587.68

125000.00

119000.00

120000.00

547.60

605.00

605.00

970.00

4462.73

3183.00

3752.67

3525.00

0.00

0.00

382.78

2350.00

0.00

35.35

35.35

1.02

320.00

2.00

2.00

173.00

13007.36

10500.00

9938.00

0.00

199.71

125.00

125.00

125.00

1445.71

496.00

1058.00

306.00

0.00

0.00

1.00

306.00

50.00

50.00

50.00

50.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
TOTAL 02

03

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

144869.30

143127.49

138083.94

131285.56

17300.00

0.00

0.00

0.00

17300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

25.00

451.43

477.00

586.76

525.00

0.00

25.00

25.00

0.00

5.00

10.00

10.00

10.00

950.00

1500.00

1500.00

1000.00

0.00

521.00

521.00

521.00

79855.00

36891.35

59174.35

39530.19

33941.00

21490.82

23643.82

25868.60

DyðPÀ
Finance

2235-04-101-0-01 gÉÊvÀgÀ ¸Á® ªÀÄ£Áß
Loan Waiver to Farmers
TOTAL 03

05

M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport

2056-00-101-0-06 gÁdåzÀ PÁgÁUÀÈºÀzÀ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt
ºÉÆA¢gÀÄªÀ §A¢üUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ
Compensation on unnatural
death of prisoners in State
Prisons
2235-60-200-1-99 ¸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 Rehabilitation
centre and Ex-gratia to recipients
of Gallantry Awards)
2235-60-200-2-05 ¸ÀªÀÄgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀgÁzÀ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ,
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ CxÀªÁ SÁAiÀÄADV
«PÀ¯ÁAUÀgÁzÀ AiÉÆÃzsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ËAiÀÄð
¥Àç±À¹Û UÀ½¹zÀªÀjUÉ C£ÀÄUÀçºÀ PÉÆqÀÄUÉ
Exgratia Payments to the
Recipients of Gallantry Awards &
Dependents of Service Personnel
Killed, Wounded, Missing or
Permanently Disabled in Action
2235-60-200-3-01 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjºÁgÀ
General Relief
2235-60-200-8-01 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAvÀç¸ÀÜgÀ ¥ÀjºÁgÀ AiÉÆÃd£É,
2011
Karnataka Victim Compensation
Scheme, 2011
3055-00-190-0-02 ¸ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÀlUÁgÀjUÉ GavÀ §¸ï ¥Á¸ï
«vÀgÀuÉ
Free Bus Pass Facility to
Freedom Fighters
3055-00-190-0-03 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ
Bangalore Metropolitan
Transport Corporation
3055-00-190-0-04 ªÁAiÀÄÄªÀå PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¸ÁjUÉ
¤UÀªÀÄ
North West Karnataka Regional
Transport Corporation
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
3055-00-190-0-05 GvÀÛgÀ ¥ÀÆªÀð PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¸ÁjUÉ
¤UÀªÀÄ
North East Karnataka Regional
Transport Corporation
3055-00-190-0-06 CAzsÀjUÉ GavÀ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå
Free Bus Travel Facility to the
Blind
3055-00-190-0-07 CAUÀ«PÀ®jUÉ GavÀ §¸ï ¥Á¸ï ¸Ë®¨sÀå
Free Bus Travel Facility to the
Handicapped
3055-00-190-0-09 »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀjUÉ jAiÀiÁ¬Äw §¸ï
¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå
Concessional Bus Travel Facility
to Senior Citizens
3055-00-190-0-10 PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ
jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄªÀ §UÉÎ
Subsidy Towards Students &
Other Concessions Extended by
KSRTC
3055-00-190-0-11 ºÀÄvÁvÀägÀ CªÀ®A©vÀjUÉ GavÀ §¸ï ¥Á¸ï
Issue of Free Bus Passes to the
dependents of Martyrs
3055-00-190-0-13 JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï ¦ÃrvÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ GavÀ
§¸ï ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå
Free Bus Travel Facility to
Endosulphan affected Victims
3055-00-190-0-14 UÉÆÃªÁ ZÀ¼ÀÄªÀ½UÁgÀjUÉ GavÀ §¸ï ¥Á¸ï
¸Ë®¨sÀå
Free Bus Pass Facility to Goa
Activists
TOTAL 05

08

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

29989.00

20610.64

23482.64

20427.93

0.00

2683.00

2683.00

2683.00

0.00

2697.00

2697.00

2697.00

0.00

4856.00

4856.00

4856.00

52519.00

34570.90

37891.90

34571.64

0.00

201.00

201.00

201.00

0.00

1072.00

1072.00

1072.00

0.00

279.00

279.00

279.00

197710.43

127934.71

158673.47

134267.36

1130.11

18.47

18.47

30.67

1130.11

18.47

18.47

30.67

108099.99

111971.00

111971.00

118063.00

0.00

0.00

0.00

10000.00

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

2406-01-001-1-06 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 08

09

¸ÀºÀPÁgÀ
Co-operation

2425-00-107-2-41 ¨É¼É ¸Á®, CqÀªÀiÁ£À ¸Á®, ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ
¸ÀAWÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ §rØ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Interest Subsidy for Crop Loan,
Pledge Loan, Self-help groups
2425-00-108-0-57 AiÀÄ±À¹é¤
Yashaswini
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2425-00-108-0-58 §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PÉ¼ÀV£À, ¥Àj²µÀÖ eÁw,
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, C®à¸ÀASÁåvÀ
ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ®jUÉ ««zsÀ
¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV
£ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À
Enrolment of BPL,
SC,ST,BC,Minority, Women and
Physically Challenged as
members of all types of Cooperatives
TOTAL 09

10

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

200.00

200.00

200.00

100.00

108299.99

112171.00

112171.00

128163.00

2500.00

3000.00

3000.00

3000.00

2500.00

5000.00

5000.00

5000.00

453.61

1043.00

1056.81

763.00

0.00

5000.00

5000.00

2000.00

31500.00

51500.00

51500.00

42500.00

6879.00

6000.00

6000.00

3500.00

0.00

0.00

1.00

3500.00

20000.00

20000.00

20000.00

20000.00

9567.44

10000.00

10000.00

20000.00

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-01-102-0-11 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É - UÀAUÁ
PÀ¯Áåt
Community Irrigation Scheme Ganga Kalyana
2225-01-190-2-01 ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÀ AiÉÆÃd£É
Self Employment Scheme
2225-01-277-0-02 vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
Coaching & Allied Schemes
2225-01-277-0-09 50 £ÀÆvÀ£À ªÉÄnæPï-£ÀAvÀgÀzÀ «zÁåyð
¤®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of new 50 Post
Matric Hostels
2225-01-277-0-65 ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
(JA.r.Dgï.J¸ï.) (PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀAWÀ)
Maintenance of Residential
Schools (MDRSs) (KREIS)
2225-01-277-0-67 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- C¸Ààø±ÀåvÉ
¤ªÁgÀuÉ
CSS-Central Share-Eradication of
Untouchability
2225-01-277-0-71 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä - C¸Ààø±ÀåvÉ
¤ªÁgÀuÉ
CSS-State Share-Eradication of
Untouchability
2225-01-283-0-10 qÁ.©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É
(Dgï.f.JZï.¹.J¯ï. ªÀw¬ÄAzÀ)
Dr. B.R.Ambedkar Housing
Scheme(through RGHCL)
2225-01-793-0-01 ¥ÀæzsÁ£ÀÀ ªÀÄAwæ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw
C¨sÀÄåzÀAiÀÄ
AiÉÆÃd£É(¦.JA.J.eÉ.J.ªÉÊ)(J¸ï.¹.J¸ï.¦
. UÀ½UÉ J¸ï.¹.J.)
Pradhan Mantri Anusuchit Jaati
Abhyuday Yojana-PM AJAY(SCA for
SCSP)
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2225-01-796-0-01 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä¸ÀAvÀç¸ÀÛgÁzÀ ¥À.eÁ/¥À.ªÀUÀðzÀ d£ÀjUÉ
¥ÀjºÁgÀ
CSS-Central Share-Compensation
to SC/ST Victims
2225-01-796-0-02 ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄªÀjUÉ ««zsÀ C©üªÀÈ¢Þ
AiÉÆÃd£É
Various Development
Programme for Schedule Caste
2225-01-796-0-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥À.eÁ/¥À.ªÀUÀðzÀ ¸ÀAvÀç¸ÀÛjUÉ ¥ÀjºÁgÀ
CSS-State Share-Compensation
to SC/ST Victims
2225-02-102-0-04 ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀjUÉ UÀAUÁ PÀ¯Áåt
AiÉÆÃd£É
Ganga Kalyana - for Schedule
Tribe
2225-02-190-2-01 ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÀ AiÉÆÃd£É
2225-02-277-0-32

2225-02-277-0-36

2225-02-283-0-05

2225-02-794-0-01

2225-02-794-0-03

2225-02-794-0-04

2225-02-794-0-05

Self Employment Scheme
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ «zÀåyðUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢svÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
Coaching & Allied Schemes for ST
Students
¥À.¥ÀA. «zÁåyðUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ
G£ÀßwÃPÀgÀt
Upgradation of Merit of ST
Students
PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄºÀ¶ð ªÁ°äÃQ ¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄzÀ ªÀ¸Àw
AiÉÆÃd£É (Dgï.f.JZï.¹.J¯ï.
ªÀw¬ÄAzÀ)
Housing Scheme of Karnataka
Maharshi Valmiki ST
Development Corp Ltd. (through
RGHCL)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- «±ÉÃµÀ
zÀÄ§ð® §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ¼À C©sªÀÈ¢Þ
CSS-Central Share-Development
of Particularly Vulnerable Tribal
Groups
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÒÃzÀ 275(1)gÀrAiÀÄ
PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
Schemes Under Article 275(1) of
The Constitution
Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£ÉUÉ PÉÃAzÀçzÀ «±ÉÃµÀ
£ÉgÀªÀÅ
Special Central Assistance For
Tribal Sub Plan
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀjUÉ ««zsÀ C©üªÀÈ¢Þ
AiÉÆÃd£É
Various Development Schemes
for Scheduled Tribes

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

3000.00

3000.00

3000.00

1500.00

25859.24

25000.00

31250.00

30200.00

0.00

0.00

1.00

1500.00

2500.00

2000.00

2000.00

2000.00

1000.00

2000.00

2000.00

2000.00

400.00

500.00

500.00

500.00

2850.00

2000.00

2000.00

1500.00

0.00

5000.00

5000.00

10000.00

2130.96

2500.00

2500.00

2500.00

8640.15

9000.00

9000.00

5000.00

4076.43

6500.00

6500.00

5000.00

31500.00

18000.00

18572.98

19400.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2225-02-794-0-06 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä- «±ÉÃµÀ
zÀÄ§ð® §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ¼À C©sªÀÈ¢Þ
CSS-State Share-Development of
Particularly Vulnerable Tribal
Groups
2225-03-001-0-06 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
2225-03-102-2-13 DAiÀÄð ªÉÊ±Àå ¤UÀªÀÄ
2225-03-190-0-04

2225-03-190-0-07

2225-03-190-0-08

2225-03-277-2-37

2225-03-277-2-51

2225-03-277-2-52

2225-03-277-2-83

2225-03-283-0-03

Arya Vysya Nigama
r. zÉÃªÀgÁd CgÀ¸ÀÄ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À
C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ
D. Devaraja Urs Backward
Classes Development
Corporation Limited.
¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå C©üªÀÈ¢Þ
¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀPÉÌ £ÀÉgÀªÀÅ
Assistance to Nijasharana
Ambigara Chowdaiah
Development Corporation Ltd.
PÀ£ÁðlPÀ G¥ÁàgÀ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ
¤AiÀÄ«ÄvÀPÉÌ £ÀÉgÀªÀÅ
Assistance to Karnataka Uppara
Development Corporation Ltd.
vÀgÀ¨ÉÃw, CjªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
Training, Awareness and
Incentives to BC Students
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV
ªÉÄnçPï-£ÀAvÀgÀzÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Post-Matric Scholarship to
Backward Classes 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
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä- »AzÀÄ½zÀ
ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV ªÉÄnçPï-¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
CSS-State Share-Pre-Matric
Scholarship to Backward Classes
Students
DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ¸ÀºÁAiÀÄ-«zÁå¹j

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

1.00

0.00

56.27

14.96

14.96

3.20

500.00

500.00

500.00

0.00

8000.00

6000.00

6000.00

10000.00

1500.00

1000.00

1000.00

1100.00

500.00

650.00

650.00

750.00

720.25

2000.00

2000.00

3000.00

18000.00

5000.00

5000.00

6508.00

11497.57

5000.00

7549.25

1250.00

0.00

0.00

1.00

2750.00

5000.00

15000.00

13000.00

15000.00

Food and Accomodation
Assistance-Vidyasiri
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2225-04-102-0-10 ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ
Development Programme for
Various Communities
2225-04-277-0-03 C®à¸ÀASÁåvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À
2225-04-277-0-04

2225-04-277-0-05

2225-04-277-0-06

4225-01-190-0-05

4225-03-190-0-06

4225-03-190-0-07

Incentive for Minority Students
C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ
±ÀÄ®Ì ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
Scholarship for Minorities and
Fee Reimbursement
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁå¹j
AiÉÆÃd£É
Vidyasiri Scheme for Minority
Students
C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÀëUÀ½UÉ
vÀgÀ¨ÉÃw
Training for Competitive Exams
for Minorities
¨Á§Ä dUÀfÃªÀ£ï gÁªÀiï ZÀªÀÄð PÉÊUÁjPÉ
C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ
Babu Jagjivan Ram Leather
Industries Development
Corporation
PÀ£ÁðlPÀ G¥ÁàgÀ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ
¤AiÀÄ«ÄvÀ
Karnataka Uppara Development
Corporation Ltd.
¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå C©üªÀÈ¢Þ
¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
Nijasharana Ambigara
Chowdaiah Development
Corporation Ltd

TOTAL 10

11

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

0.00

500.00

946.35

800.00

800.00

800.00

9983.50

10000.00

10000.00

7500.00

898.00

2500.00

1382.69

2500.00

684.97

500.00

500.00

500.00

3000.00

2000.00

2000.00

2500.00

29.00

29.00

29.00

0.00

200.00

75.00

75.00

0.00

216872.74

228111.96

234384.69

236024.20

527.97

625.00

625.00

625.00

2117.32

2220.00

2220.00

1781.00

4022.25

4548.00

2448.00

5320.00

2.48

10.00

10.00

5.00

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

2235-02-101-0-05 CAUÀ«PÀ®jUÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Scholarship to the Physically
Handicapped
2235-02-101-0-52 CAUÀ«PÀ®jUÉ ¸ÁzsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
Aids and Appliances for the
Disabled
2235-02-101-0-53 CAUÀ«PÀ®jUÁV J£ï.¦.r.Dgï.¦.
PÁAiÀÄðPÀçªÀÄ
NPDRP Programme for the
Disabled
2235-02-101-0-55 CAUÀ«PÀ®jUÁV GzÉÆåÃUÀ PÉÆÃ±À
Placement Cell of the Different
Abled
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-02-101-0-99 zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV
¸ÀªÁ°UÉÆ¼ÀUÁzÀªÀgÀ PÀ¯Áåt
Welfare of Physically & Mentally
Challenged
2235-02-102-0-04 ¸ÀªÀÄUÀç ªÀÄPÀÌ¼À C©ªÀÈ¢sÞ ¸ÉÃªÉUÁV PÉÃAzÀç
¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ AiÉÆÃd£É
CSS of Integrated Child
Development Service
2235-02-102-0-13 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄGzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ vÁAiÀÄA¢gÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ
CSS-Central Share-Creches for
Working Mothers
2235-02-102-0-21 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä- GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ
vÁAiÀÄA¢gÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ
CSS-State Share-Creches for
Working Mothers
2235-02-102-0-27 ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀÄvÀÄÛ PÉ¼À¢ ZÉ£ÀßªÀÄä ¥Àç±À¹Û
Hoysala and Keladi Chennamma
Prashasthi
2235-02-102-0-30 C¥Ë¶×PÀ ªÀÄPÀÌ¼À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß
¨sÀj¸ÀÄªÀ §UÉÎ (¨Á®¸ÀAfÃ«¤)
Meeting Medical Expenses of
Malnourished Children
(Balasanjivini)
2235-02-102-0-33 JZï.L.«. ¦ÃrvÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ «±ÉÃµÀ £ÉgÀªÀÅ

2235-02-102-0-36

2235-02-102-0-37

2235-02-102-0-43

2235-02-102-0-44

2235-02-102-0-47

Special Support for HIV positive
Children
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀæ
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Integrated Child
Protection Scheme
¸ÀªÀÄUÀæ ªÀÄPÀÌ¼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ
Directorate of Intergated Child
Protection Scheme
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
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)

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

2471.31

2676.00

2777.57

2441.19

209.28

216.00

216.00

376.85

590.37

500.00

500.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

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

17.42

34.00

44.43

65.46

5821.28

8500.00

8500.00

5100.00

129.68

720.00

720.00

720.00

0.00

0.00

1.00

3400.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-02-102-0-48 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)
2235-02-104-2-06 ¸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
2235-02-200-0-05 °AUÀvÀé C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

1.00

1436.31

4413.27

6000.00

6000.00

6000.00

300.00

300.00

300.00

300.00

33790.03

37056.00

35239.56

39230.89

673.00

39.97

39.97

0.01

Rehabilitation of Transgenders
TOTAL 11

12

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

2204-00-001-0-03 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
2204-00-102-2-03 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
2204-00-104-0-02 QçÃqÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ¥ÉÇçÃvÁìºÀ

0.00

300.00

300.00

0.00

1179.29

1300.00

1300.00

2300.00

Promotion of Sports Activities
2204-00-789-0-01 ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É

1000.00

750.00

750.00

750.00

Scheduled Caste Sub Plan
2204-00-796-0-01 Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É

499.98

250.00

250.00

250.00

Tribal Sub Plan
2220-60-105-0-01 ¥ÀævÀæPÀvÀðjUÉ PÀ¯Áåt PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

324.19

350.00

350.00

314.72

176.31

223.98

223.98

22.46

3852.77

3213.95

3213.95

3637.19

Welfare Measures to Journalists
C£À
Ä¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
2220-60-800-0-21
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as per
the SCSP-TSPAct 2013
TOTAL 12

13

DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
Food and Civil Supplies
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2408-01-001-0-09 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
2408-01-101-0-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-CQÌAiÀÄ
¥ÉÆÃnð¦üPÉÃ±À£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ
«vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄr CzÀgÀ «vÀgÀuÉ
CSS-Central Share-Fortification of
Rice & its Distribution in Public
Distribution System
2408-01-101-0-04 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-CQÌAiÀÄ
¥ÉÆÃnð¦üPÉÃ±À£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ
«vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄr CzÀgÀ «vÀgÀuÉ
CSS-State Share- Fortification of
Rice & its Distribution in Public
Distribution System
2408-01-102-0-01 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
2408-01-102-0-06 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
2408-01-102-0-07 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
3456-00-102-0-03 ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ DºÁgÀ ¨sÀvÉå
Food Security Allowance to
Ration Card Holders
3456-00-103-0-01 ªÀÄÄRåªÀÄAwæ C¤® ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

132.69

243.85

243.85

1292.37

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2500.00

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

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

310498.48

224850.85

394902.85

284794.37

913.00

6772.45

6772.45

4974.62

Chief Minister Anila Bhagya
Yojane
TOTAL 13

14

PÀAzÁAiÀÄ
Revenue

2053-00-800-0-12 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
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-02-101-0-20 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄCAUÀ«PÀ®jUÉ ºÁUÀÆ §qÀ CAUÀ«PÀ®jUÉ
ªÀiÁ¹PÀ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ
CSS-Central Share-Monthly
Financial Assistance to the
Physically Challenged and the
Disabled Poor (NSAP)
2235-02-101-0-43 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-CAUÀ«PÀ®jUÉ
ºÁUÀÆ §qÀ
CAUÀ«PÀ®jUÉ ªÀiÁ¹PÀ zsÀ£À
¸ÀºÁAiÀÄ
CSS-State Share-Monthly
Financial Assistance to the
Physically Challenged and the
Disabled Poor (NSAP)
2235-60-001-0-02 £ÀÆvÀ£À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀçvÉ (¸ÀAzsÁå ¸ÀÄgÀPÀë)

2235-60-102-1-01

2235-60-102-1-03

2235-60-102-1-04

2235-60-102-1-05

2235-60-102-1-07

New Social Security (Sandhya
Suraksha) (NSAP)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ªÀÈzsÁÝ¥Àå
«±ÁæAw ªÉÃvÀ£À(J£ï.J¸ï.J.¦.)
CSS-Central Share-Old Age
Pension(NSAP)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ
PÀÄlÄA§ ¸Ë®¨sÀå
AiÉÆÃd£É(J£ï.J¸ï.J.¦.)
CSS-Central Share-National
Family Benefit Scheme(NSAP)
gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ PÀÄlÄA§ ¸Ë®¨sÀå AiÉÆÃd£ÉCAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ
National Family Benefit Scheme
- Funeral Expenses
JAqÉÆÃ¸À®á£ï ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ªÀiÁ¹PÀ DyðPÀ
£ÉgÀªÀÅ
Monthly Financial Assistance to
Endosulphan Victims
ªÉÄÊwæ

Mythri
2235-60-102-1-10 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®ÄªÀÈzsÁÝ¥Àå «±ÁæAw
ªÉÃvÀ£À(J£ï.J¸ï.J.¦.)
CSS-State Share-Old Age
Pension(NSAP)
2235-60-102-1-11 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä - gÁ
¶ÖöçÃAiÀÄ PÀÄlÄA§ ¸Ë®¨sÀå
AiÉÆÃd£É(J£ï.J¸ï.J.¦.)
CSS-State Share-National Family
Benefit Scheme(NSAP)
2235-60-102-3-01 PÉÆÃªÀÄÄ UÀ®¨sÉUÀ¼À°è
C¸ÀªÀÄxÀðgÁzÀAvÀºÀªÀjUÉ ªÀiÁ¸Á±À£À
Pensions to Persons
Incapacitated in Communal Violence

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

117190.94

116886.00

112738.00

1618.00

0.00

0.00

3.00

131644.00

346879.61

364849.00

345348.00

426627.00

144384.63

150309.00

140833.01

30073.00

3951.50

5000.00

6000.00

3600.00

7118.20

0.00

0.00

0.00

2111.25

2761.00

2761.00

2689.00

136.75

175.00

175.00

210.00

0.00

0.00

3.00

147074.00

0.00

0.00

3.00

11400.00

0.01

1.00

1.00

0.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

2235-60-110-5-01 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fÃªÀ«ªÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²çÃ¸ÁªÀiÁ£Àå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É
(d£À²çÃ)
Aam Aadmi Bhima Yojana
Through L.I.C (Janashri)
2250-00-103-5-08 ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆÃªÀgÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ
Assistance to Manasa Sarovar
Piligrims
2250-00-103-9-08 DAiÀÄð ªÉÊ±Àå ¤UÀªÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

1000.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

622685.89

648753.45

615637.46

761909.62

750.00

200.00

200.00

100.00

750.00

200.00

200.00

100.00

2900.00

5000.00

5000.00

10000.00

2900.00

5000.00

5000.00

10000.00

64975.08

70000.00

70000.00

50000.00

26698.12

34900.00

24900.00

36327.00

18175.85

24675.00

24875.00

13423.00

0.00

0.00

3.00

14400.00

773.00

773.00

773.00

735.00

Arya Vaishya Nigama
TOTAL 14

15

ªÀiÁ»w vÀAvÀçeÁÕ£À
Information Technology

3425-60-200-0-16 «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀçeÁÕ£À AiÉÆÃd£ÉÀUÀ¼ÀÄ
Science & Technology Schemes
TOTAL 15

16

ªÀ¸Àw
Housing

2216-07-800-0-04 r.zÉÃªÀgÁeï CgÀ¸ÀÄ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É
D.Devraj Urs Housing Scheme
TOTAL 16

17

²PÀët
Education

2202-01-102-0-05 Dgï.n.E CrAiÀÄ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ±ÀÄ®ÌUÀ¼À
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
Reimbursement of fees to
Private Schools under RTE
2202-01-109-0-03 «zÁå «PÁ¸À AiÉÆÃd£É- «zÁåyðUÀ½UÉ
¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À
Vidya Vikasa Scheme- Incentive
for Students
2202-01-113-0-01 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¸ÀªÀÄUÀæ
²PÀët C©üAiÀiÁ£À-PÀ£ÁðlPÀ
CSS-State Share-Samagra
Shikshana Karnataka
2202-01-113-0-02 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¸ÀªÀÄUÀæ
²PÀët C©üAiÀiÁ£À- PÀ£ÁðlPÀ
CSS-Central Share- Samagra
Shikshana Abhiyana- Karnataka
2202-02-110-3-10 ¸ÉÊ¤PÀ ±Á¯É ©eÁ¥ÀÄgÀ
Sainik School Bijapur
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®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
Sainik School Koodige
2202-03-001-0-02 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
2202-03-103-2-09 eÁÕ£À ¸ÀAUÀªÀÄ -PÀA¥ÀÆålgï ²PÀët
Gnana Sangama- Computer
Literacy
2202-03-107-1-07 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «zÁåyð
ªÉÃvÀ£À
Government of India National
Scholarships
2202-03-107-1-10 ¥Àçw¨sÁ¤évÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ« ªÀÄlÖzÀ°è
«eÁÕ£À «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä ¥ÉÆçÃvÁìºÀPÁÌV
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Scholarship to Encourage Bright
Students to Study Science at
Degree Level
2202-80-107-0-01 «Ä°lj «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

813.00

823.00

823.00

781.00

400.00

14.77

14.77

17.00

100.00

0.00

0.00

0.00

7.37

10.00

10.00

10.00

416.43

300.00

300.00

300.00

7.95

8.00

8.00

0.00

Military Scholarship
UÀ
2202-80-800-0-47 ÄtªÀÄlÖ ¨sÀgÀªÀ¸É G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

375.00

400.00

400.00

400.00

Quality Assurance Initiatives
«zÁåyð
¥ÉæÃgÀuÁ G¥ÀPÀæªÀÄ
2202-80-800-0-49

375.00

500.00

500.00

500.00

2553.32

2700.00

2500.00

2600.00

115670.12

135103.77

125106.77

119493.00

41.00

366.81

366.81

283.47

10584.00

3000.00

3000.00

3500.00

41.00

69.44

69.44

1.54

Student Motivation Initiative
2203-00-107-1-01 EAf¤AiÀÄjAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥Á°vÉQßPï
PÁ¯ÉÃf£À ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Scholarship for talented
students in Engineering Colleges
and Polytechnics
TOTAL 17

18

ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ
Commerce and Industries

2851-00-001-0-06 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
2851-00-102-0-74 SÁ¢ ªÀ®AiÀÄPÉÌ £ÉgÀªÀÅ
Assistance to Khadi Sector
2851-00-102-0-81 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
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2851-00-103-0-62 £ÉÃPÁgÀgÀ AiÉÆÃd£É
Weavers Package
2851-00-103-0-69 £ÉÃPÁgÀgÀ ¥ÁåPÉÃeï - PÉ.ºÉZï.r.¹
Weavers Package-KHDC
£É
2851-00-103-0-71 ÃPÁgÀgÀ ¸Á® ªÀÄ£Áß
Loan waiver for weavers
J¸ï¹J¸ï¦/nJ¸ï¦
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¸ÀtÚ
2851-00-103-0-72
ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀtÚ WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Subsidy for establishment of
SME Units under SCSP-TSP
2851-00-104-0-19 PÀgÀPÀÄ±À® PÀ¯ÉUÉ ¨ÉA§®
Support to Handicrafts
2851-00-106-0-12 vÉAV£À £Áj£À ªÀ®AiÀÄPÉÌ £ÉgÀªÀÅ-vÉAUÀÄ ¨sÁUÀå
Assistance to Coir Sector-Tengu
Bhagya
2852-08-202-7-01 ¹zÀÞ GqÀÄ¥ÀÄ ¤Ãw eÁjUÉ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

26009.25

6500.00

5800.00

10800.00

4000.00

1500.00

1500.00

1200.00

5755.42

0.00

0.00

0.00

0.00

10000.00

6000.00

10000.00

100.00

150.00

150.00

400.00

999.99

1000.00

1000.00

750.00

19073.03

20300.00

15800.00

11900.00

66603.69

42886.25

33686.25

38835.01

1252.00

1384.60

1384.60

616.77

2000.00

3000.00

3000.00

1500.00

3252.00

4384.60

4384.60

2116.77

1067.20

1076.00

1076.00

1060.13

4289.22

4257.00

4257.00

4789.53

1806.91

1963.00

1963.00

2098.89

Implementation of Garment
Policy
TOTAL 18

19

£ÀUÀgÁ©sªÀÈ¢Þ
Urban Development

2217-05-001-1-15 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
3604-00-192-0-10 ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É
Poura Karmika's Housing Scheme
TOTAL 19

22

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

2210-01-110-2-37 gÁfÃªï UÁA¢s Cw «²µÀÖ D¸ÀàvÉç,
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
Rajiv Gandhi Super Speciality
Hospital, Raichur
2210-01-110-2-43 ¥Àç.ªÀÄA.¸Áé.¸ÀÄ.AiÉÆÃ - ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n
D¸ÀàvÉç
PMSSY - Super Speciality
Hospital
2210-01-110-3-09 J¸ï.r.J¸ï. PÀëAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁfÃªï UÁA¢s
JzÉ gÉÆÃUÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ
S.D.S Tuberculosis & Rajiv
Gandhi Institute of Chest
Diseases

56

DAiÀÄªÀåAiÀÄ

2022-23 Budget

Statement-4 Category B [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 4 ªÀUÀð © [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2210-01-200-0-07 f¯ÉèUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå
PÁAiÀiðPÀæªÀÄ
Karnataka Mental Health
Programme in Districts
2210-01-200-0-08 PÁQèAiÀÄgï EA¥ÁèAmï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
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

2210-05-101-6-00

2210-05-105-1-03

Cochlear Implant Programme
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
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
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ §¼Áîj
Vijayanagar Institute of Medical
Sciences (VIMS) Bellary

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

3200.00

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

51.42

146.00

146.00

202.64

14972.82

16046.39

16738.67

19313.47
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ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2210-05-105-1-04 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ ºÀÄ§â½î
Karnataka Institute of Medical
Sciences (KIMS) Hubli
2210-05-105-1-06 QzÁé¬Ä ¸ÁägÀPÀ PÁå£Àìgï CzsÀöåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Kidwai Memorial Institute of
Oncology, Bangalore.
2210-05-105-1-12 dAiÀÄzÉÃªÀ ºÀÈzÉÆçÃUÀ aQvÁì ¸ÀA¸ÉÜ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

18461.86

18510.38

18966.53

21381.04

14606.34

15649.55

15649.55

19725.50

15599.84

18198.30

18198.30

21267.85

Jayadeva Institute of Cardiology
2210-05-105-1-13 SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è
CzsÀöåAiÀÄ£À £ÀqÉ¸ÀÄªÀ ¥Àj²µÀÖeÁw/ ¥ÀAUÀqÀzÀ
«zÁåyðUÀ½UÉ ±ÀÄ®ÌzÀ jAiÀiÁ¬Äw
Fee Concession to SC/ST
Students Studying in Private
Medical Colleges
2210-05-105-1-20 EA¢gÁ UÁA¢s ²±ÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ

624.00

624.00

624.00

650.00

5515.41

5975.76

5975.76

6073.53

Indira Gandhi Institute of Child
Health
2210-05-105-1-34 £É¥sÉöÇçÃ AiÀÄÄgÁ®f ¸ÀA¸ÉÜ

4052.69

4291.00

4291.00

4649.27

641.46

710.00

710.00

725.11

29691.83

33085.42

34031.02

36755.12

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

Hassan Medical College
2210-05-105-1-50 ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ

8223.49

8934.76

9759.68

9538.23

Shimoga Medical College
2210-05-105-1-51 ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄAqÀå

9020.86

10012.88

10126.98

10723.30

Nephro Urology Institute
2210-05-105-1-42 PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄzsÀÄªÉÄÃºÀ ¸ÀA¸ÉÜ

2210-05-105-1-43

2210-05-105-1-44

2210-05-105-1-45

2210-05-105-1-46

2210-05-105-1-49

Karnataka Institute of
Diabetology
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ
Bangalore Medical College &
Research Institute
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

Mandya Medical College
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
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
2210-05-105-1-59 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
2210-05-200-0-11 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-DAiÀÄÄµïgÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÀÄÄµï «ÄµÀ£ï
CSS-State Share-AYUSH -National
Ayush Mission
2210-05-200-0-13 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
DAiÀÄÄµï «ÄµÀ£ï
CSS-Central Share-AYUSH National Ayush Mission
2210-06-001-0-05 DgÉÆÃUÀå ªÀiÁ»w ¸ÀºÁAiÀÄ ªÁtÂ
Health Information Help Line
2210-06-101-7-15 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå Kqïì ¤ªÁgÀuÉ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜ
Karnataka State AIDS Prevention
Society and Indian Red Cross
Society
2210-06-101-7-19 JAqÉÆÃ¸À®á£ï ¦ÃrvÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀÄzsÁgÀtÂ
To improve the health status of
Endosulphan affected people
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
2210-06-112-0-06 §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PÉ¼ÀVgÀÄªÀ »jAiÀÄ
£ÁUÀjÃPÀjUÉ zÀAvÀ DgÉÆÃUÀå
Oral Health for BPL Senior Citizens
2210-80-001-0-19

C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

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

6698.24

6932.87

7829.55

7786.17

4023.93

3055.00

1735.97

1769.80

0.00

0.00

1330.00

1440.00

1839.75

1000.00

2000.00

2000.00

1164.00

850.00

850.00

1002.00

415.75

438.98

438.98

438.98

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

38.09

0.00

0.00

100.00

0.00

200.42

200.42

390.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
Unspent SCSP-TSP Amount as per
the SCSP-TSPAct 2013
2210-80-101-0-01 DAiÀÄÄ±Áä£À ¨sÁgÀvÀ - ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ d£À
DgÉÆÃUÀå AiÉÆÃd£É
Ayushman Bharata - Pradhana
Mantri Jana Arogya
Yojane(PMJAY)
2210-80-800-0-18 DgÉÆÃUÀå PÀªÀZÀ
Aroghya Kavacha
C£À
Ä¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
2210-80-800-0-26
§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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

79407.64

97785.00

97785.00

103927.94

8631.34

23650.00

21851.00

27335.00

0.00

1912.51

1912.51

376.09

540283.61

516736.41

614939.11

567037.82

1.00

100.00

100.00

250.00

600.00

600.00

3600.00

3500.00

1801.00

500.00

25033.00

1.00

72.00

0.00

0.00

0.00

2370.94

1667.24

1667.24

4.80

700.00

500.00

500.00

500.00

375.00

300.00

300.00

1500.00

783.71

800.00

800.00

800.00

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

2230-01-101-0-05 D±Á¢Ã¥À
Ashadeep
2230-01-103-4-00 PÀ£ÁðlPÀ PÁ«ÄðPÀ PÀ®Áåt ¤¢sUÉ
CA±ÀzÁ£À
Karnataka Labour Welfare Fund
Contribution
2230-01-111-0-05 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C¸ÀAWÀnvÀ PÁ«ÄðPÀ
¸ÀªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÁ ªÀÄAqÀ½
Karnataka State Unorganised
Labour Social Security Board
2230-02-800-0-02 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
2230-02-800-0-03 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
2230-03-003-0-01 PÀ£ÁðlPÀ GzÀåªÀÄ²Ã®vÁ©üªÀÈ¢Þ
PÉÃAzÀæ(¹qÁPï)
Centre for Entrepreneurship
Development of Karnataka
(CEDoK)
2230-03-101-0-57 PÀ£ÁðlPÀ - dªÀÄð£ï §ºÀÄ PË±À®å
C©sªÀÈ¢Þ (PÉfJAJ¸ïr) PÉÃAzÀç
Karnataka-German Multi Skilled
Development (KGMSD) Centres
2230-03-101-0-59 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ PË±À®å«PÁ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

CSS-Central Share-Pradhan
Manthri Kowshalyavikas Program
2230-03-101-0-60 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ PË±À®å«PÁ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
CSS-State Share -Pradhan
Manthri Kowshalyavikas Program
2230-03-102-0-01 PÀ£ÁðlPÀ C¥ÉæAn¶¥ï vÀgÀ¨ÉÃw AiÉÆÃd£É
CrAiÀÄ ²²PÀëÄ vÀgÀ¨ÉÃw
Apprentice Training under
Karnataka Apprenticeship
Training Scheme
3604-00-191-5-52 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
£ÀUÀgÀ fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ C©üAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-National
Urban Livelihood Mission
3604-00-191-5-53 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
£ÀUÀgÀ fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ C©üAiÀiÁ£À
CSS-State Share-National Urban
Livelihood Mission

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

960.12

0.00

5512.20

3000.00

4328.00

3000.00

0.00

0.00

3.00

1000.00

12215.85

7467.24

37292.36

10555.80

0.00

100.00

100.00

1.00

0.00

100.00

100.00

1.00

335.46

455.00

455.00

285.00

2361.73

2500.00

2500.00

2900.00

1479.39

1000.00

1000.00

1000.00

Schedule Caste Sub Plan (SCSP)
2205-00-102-4-22 PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvïUÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À

500.00

500.00

500.00

1000.00

GIA to Kannada Sahithya
Parishath
2205-00-796-0-01 Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É

477.93

300.00

300.00

300.00

5154.51

4755.00

4755.00

5485.00

TOTAL 23

24

EAzsÀ£À
Energy

2801-80-800-1-08 ¸ËgÀ±ÀQÛ AiÉÆÃd£É
Solar Energy Projects
TOTAL 24

25

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
Kannada and Culture

2205-00-101-0-07 ZÀ®£ÀavÀç ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ
DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ
Financial Assistance to Film &
Drama Training Institutes
2205-00-102-1-18 PÀµÀÖ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°ègÀÄªÀ PÀ¯Á«zÀjUÉ
ªÀiÁ¸Á±À£À
Pension to Artists in Indigent
Circumstances
2205-00-102-1-44 ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ G¥À AiÉÆÃd£É

Tribal Sub Plan
TOTAL 25
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
27

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

PÁ£ÀÆ£ÀÄ
Law

2014-00-102-0-06 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀjUÉ ²µÀåªÉÃvÀ£À
Stipend to Law Graduates
ªÀ
2014-00-114-0-03 QÃ®gÀ PÀ¯Áåt ¤¢s
Lawyers Welfare Fund
TOTAL 27

MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL

133.28

150.00

150.00

200.00

600.00

100.00

600.00

100.00

733.28

250.00

750.00

300.00

3030637.10

2777608.89

2950002.38

3092507.22
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ
Agriculture and Horticulture

2401-00-001-2-01 vÉÆÃlUÁjPÉ E®ÁSÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ
Directorate of Horticulture
2401-00-102-0-30 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥ÀgÀA¥ÀgÀUÀvï
PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Paramparagat
Krishi Vikas Yojane
2401-00-102-0-31 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥ÀgÀA¥ÀgÀUÀvï PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Paramparagat
Krishi Vikas Yojane
2401-00-103-0-01 ©Ãd PÉëÃvÀçUÀ¼ÀÄ
Seed Farms
2401-00-103-0-22 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä -©Ãd ªÀÄvÀÄÛ
£ÉqÀÄ«PÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share- Sub- Mission
on Seed and Planting Material
2401-00-103-0-23 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-©Ãd ªÀÄvÀÄÛ
£ÉqÀÄ«PÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À AiÉÆÃd£É
CSS-Sate Share- Sub- Mission on
Seed and Planting Material
2401-00-104-0-10 PÀÈ¶ PÉëÃvÀç ªÀÄvÀÄÛ C©sªÀÈ¢Þ PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Agricultural Farms &
Development Centres
2401-00-108-2-52 vÉÆÃlUÁjPÁ ¤UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Assistance to Horticulture
Boards and Corporations
2401-00-119-4-05 PÀÈ¶PÉëÃvÀç ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåªÁnPÉUÀ¼À C©sªÀÈ¢Þ
ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
Development and Maintenance
of Farms and Nurseries
2401-00-195-0-01 gÉÊvÀ GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À GvÉÛÃd£À
Supporting Farmer Producer
Organisations(FPOs)
2402-00-101-0-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄtÂÚ£À
¥sÀ®ªÀvÀÛvÉÛAiÀÄ AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Project on
Management of Soil Health
2402-00-101-0-04 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄtÂÚ£À
¥sÀ®ªÀvÀÛvÉÛAiÀÄ AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Project on
Management of Soil Health
2402-00-102-0-15 ¨sÀÆ¸ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ d®¸ÀAgÀPÀëuÉ - d¯Á£ÀAiÀÄ£À
C©sªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ - d®Á£ÀAiÀÄ£À
C©sªÀÈ¢Þ ¤zÉðÃ±À£Á®AiÀÄ
Soil & Water Conservation Watershed Development
Department - Directorate of
Watershed Development

8110.68

8911.00

8987.16

12141.39

264.91

680.00

680.00

345.09

0.00

0.00

1.00

230.06

639.82

590.00

645.22

0.00

100.00

121.91

122.91

60.00

0.00

0.00

2.00

40.00

248.21

228.00

229.92

0.00

800.00

200.00

200.00

400.00

749.66

750.00

750.00

750.00

49.25

500.00

500.00

1000.00

2137.33

2453.00

2453.00

4.00

0.00

0.00

4.00

4.00

1638.90

1869.99

1869.99

1917.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

2402-00-102-0-30 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ
PÀÈ¶ ¹AZÁ¬Ä AiÉÆÃd£É-d¯Á£ÀAiÀÄ£À
C©üªÀÈ¢Þ WÀlPÀ
CSS-Central Share-PMKSYWatershed Development
Component
2402-00-102-0-31 ¸ÀÄd¯:3 - JVìmï ¸ÁÖçmÉf Cr
C£ÀÄªÉÆÃ¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Sujala:3 - Programs approved
under exit strategy
2402-00-102-0-32 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ PÀÈ¶ ¹AZÁ¬Ä AiÉÆÃd£Éd¯Á£ÀAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢Þ WÀlPÀ
CSS-State Share-PMKSYWatershed Development
Component
2402-00-103-0-06 «±Àé ¨ÁåAPï £ÉgÀ«£À jªÁqïð AiÉÆÃd£É EJ¦
World Bank Assisted REWARD
(Rejuvinating Watersheds for
Agricultural Resilience through
Innovative Development) ProjectEAP
2402-00-109-0-02 PÀ£ÁðlPÀ d¯Á£ÀAiÀÄ£À vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Karnataka Watershed Training
Centre
2406-02-112-0-13 vÉÆÃlUÁjPÉ GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼À C©sªÀÈ¢Þ

2406-02-112-0-17

2415-80-004-1-01

2415-80-004-2-01

2415-80-004-3-00

2415-80-277-1-01

Development of Horticultural
Parks and Gardens
vÉÆÃlUÁjPÉ GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
Horticulture Parks and Gardens
PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ ²PÀët
UAS Bangalore- Research and
Education
PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É
ºÁUÀÆ ²PÀët
UAS Dharwad Research and
Education
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀÈ¶ «eÁÕ£À «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ ²PÀët PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Raichur Agriculture University
Research and Education
Programmes
PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-²PÀët

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

11787.30

6600.00

6600.00

3000.00

793.52

501.83

501.83

154.54

0.00

0.00

4.00

3000.00

500.00

5000.00

3375.00

10000.00

136.36

161.00

161.00

0.00

1863.74

1894.00

1997.86

0.00

1512.16

1500.00

1500.00

2500.00

25886.26

25916.00

25916.00

26253.86

20920.17

20749.14

20749.14

20087.77

8065.25

9815.00

9815.00

10746.75

1115.75

0.00

0.00

0.00

UAS Bangalore Education
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2415-80-277-2-01 PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ-²PÀët
UAS Dharwad Education
2415-80-277-3-01 PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-²PÀët
UAS Raichur Education
²ªÀ
ªÉÆUÀÎ PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
2415-80-277-5-01
Shimoga Agriculture University
¨ÁUÀ
®PÉÆÃmÉ vÉÆÃlUÁjPÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
2415-80-277-6-01
Bagalkot Horticultural University
2851-00-107-1-50 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
2851-00-107-1-80 PÀ£ÁðlPÀ gÉÃµÉä ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ AiÉÆÃd£É
Karnataka Sericulture Project
4401-00-800-1-02 ²ªÀªÉÆUÀÎ PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄCgï.L.r.J¥sï
Shimoga Agricultural UniversityRIDF
4401-00-800-1-05 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄCgï.L.r.J¥sï
Bangalore Agriculture UniversityRIDF
4401-00-800-1-06 zsÁgÀªÁqÀ PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄCgï.L.r.J¥sï
Dharwad Agriculture UniversityRIDF
4402-00-102-0-05 d¯Á£ÀAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄÆ®PÀ
§gÀUÁ®ªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄ«PÉ
Watershed Development to
prevent Drought
4851-00-107-0-01 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
TOTAL 01

02

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

550.00

0.00

0.00

0.00

972.23

0.00

0.00

0.00

8014.75

7238.38

7238.38

6071.48

8794.36

8837.00

9001.33

5161.11

0.00

7.10

7.10

5.70

1341.80

1350.00

1350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820.00

0.00

350.00

350.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

2472.90

4000.00

4000.00

4000.00

0.00

0.15

0.15

0.01

109465.31

110373.50

109161.99

108692.76

8793.86

8577.00

8577.00

14851.63

4590.96

1360.00

1360.00

1696.00

¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ
Animal Husbandry and Fisheries

2403-00-001-0-01 ¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄªÉÊzÀå¸ÉÃªÉUÀ¼À
¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director Animal Husbandry &
Veterinary Services
2403-00-101-0-21 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-eÁ£ÀÄªÁgÀÄ
gÉÆÃUÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀçt
CSS-State Share-Control of
Animal Diseases
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2403-00-101-0-42 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-eÁ£ÀÄªÁgÀÄ
gÉÆÃUÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀçt
CSS-Central Share-Control of
Animal Diseases
2403-00-102-1-06 eÁ£ÀÄªÁgÀÄ ¸ÀAªÀzsÀð£Á PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ
Livestock Breeding Farms &
Training Centres
2403-00-103-0-01 gÁdå PÀÄPÀÄÌl ¸ÁPÀuÉ PÉëÃvÀçUÀ¼ÀÄ
State Poultry Farms
2403-00-109-0-01 ¥À±ÀÄªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw
Veterinary Education & Training
2405-00-101-0-54 d¯Á±ÀAiÀÄzÀ°è «ÄÃ£ÀÄ ªÀÄj ©vÀÛ£É
Fish Seed Stocking in Reservoir
2405-00-103-0-15 ¸ÀAPÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢sUÉ CA±ÀzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ
Contribution to Distress Relief
Fund
2405-00-110-0-03 ªÀÄAdÄUÀqÉØ ¸ÁÜªÀgÀUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀÄªÀ «zÀÄåvï
ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
Electricity used by Ice Plants
4403-00-101-0-02 DgïLrJ¥sï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr
¥À±ÀÄªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt
Construction of Veterinary
Institutions Building under RIDF
4403-00-101-0-11 ²PÀët «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉPÉ«JJ¥sïJ¸ïAiÀÄÄ, ©ÃzÀgï
Education Extension and
Research-KVAFSU,Bidar
4403-00-800-0-05 ªÉÄUÁ qÉÊj ¸ÁÜ¥À£É
Establishment of Mega Dairy
TOTAL 02

04

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

3.00

2544.00

4372.31

4569.00

4569.00

0.00

740.95

733.00

733.00

355.94

350.83

420.00

420.00

0.00

148.59

200.00

200.00

200.00

0.00

1.00

1.00

0.00

474.27

400.00

400.00

400.00

7229.00

6374.00

6374.00

2708.00

1000.00

2700.00

4900.00

3600.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

27700.77

25334.00

27537.00

27355.57

174.32

100.00

100.00

200.00

245.45

100.00

525.00

500.00

419.77

200.00

625.00

700.00

¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ
Department of Personnel and
Administrative Reforms

2015-00-103-0-03 ªÀåªÀ¹ÜvÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ
¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄ«PÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
Systematic Voters Education and
Electoral Participation Program
2015-00-108-0-01 ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¨sÁªÀavÀç UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼À
¤ÃrPÉ
Issue of Photo Identity Cards to
Voters
TOTAL 04

05

M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
Home and Transport
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2055-00-001-0-06 PÀªÀÄÆå¤n ¥ÉÆÃ°¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÖqÉAmï
¥ÉÆÃ°Ã¸ï PÉqÉmï AiÉÆÃd£É
Community Policing and Student
Police Cadet Scheme
2055-00-108-0-12 ¥ÉÆÃ°Ã¸ï PÀ¯Áåt ¤¢sUÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
Grant to Police Welfare Fund out
of Bandobast Receipts
2055-00-113-0-01 D¸ÀàvÉçUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇÃ°Ã¸ï
OµÀzsÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Hospital and Police
Dispensaries
2055-00-113-0-06 ¥ÉÆÃ°¸ï ¥ÀqÉUÉ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

1.00

1.00

0.00

1250.00

1000.00

1000.00

1000.00

243.00

266.65

266.65

262.00

11070.54

10000.00

10000.00

10000.00

Aarogya Bhagya Scheme for
Police Forces
2055-00-117-0-01 £ÀPÀì®gÀ ±ÀgÀuÁUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£Àgï ªÀ¸Àw

0.00

20.00

20.00

1.00

Surrender-cum-Rehabilitation of
Naxalites
2056-00-101-0-03 ¸ÉgÀªÀÄ£É £ËPÀgÀgÀ PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

5.00

9.00

9.00

9.00

399.15

150.00

150.00

150.00

26.80

123.20

123.20

300.00

5214.20

4587.00

3936.83

5953.00

350.00

0.00

0.00

0.00

Prison Employees' Welfare
Programmes
2056-00-101-0-05 ¸ÉgÉªÀÄ£ÉUÀ¼À DzsÀÄ¤ÃPÀgÀt
Modernisation of Prisons
2059-80-051-0-08 ¸ÉgÉªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Prisons
2070-00-107-0-01 UÀÈºÀ gÀPÀëPÀ zÀ¼À ¤zÉðÃ±À£Á®AiÀÄ
Directorate of Home Guards
4055-00-051-0-01 «¨sÁVÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥À©èPï
±Á¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯ÉÝeÉð ºÁUÀÆ ¤ªÀiÁðt
Upgradation & Construction of
Police Public Schools in
Divisional Headquarters
4059-80-051-0-13 ¸ÉgÉªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt

6000.00

4500.00

5055.00

10000.00

Construction of Prisons
4059-80-052-0-02 ¸ÉgÉªÀÄ£ÉUÀ¼À DzsÀÄ¤ÃPÀgÀt

528.47

1084.00

1084.00

200.00

Modernisation of Prisons
4070-00-003-0-01 ºÉÆÃA UÁqïðUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀç

150.00

16.67

61.03

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

3836.00

4000.00

4000.00

3000.00

3000.00

3000.00

3000.00

2500.00

Home Guards Training Centre
4070-00-800-0-06 gÁdå «¥ÀvÀÄÛ ¥ÀqÉ - G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À RjÃ¢
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ
Purchase of Equipment and
Other Works-State Disaster
Response Force
5055-00-190-1-00 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄ
Karnataka State Road Transport
Corporation
5055-00-190-2-00 ªÁAiÀÄÄªÀå PÀ£ÁðlPÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄ
North West Karnataka Road
Transport Corporation
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

5055-00-190-3-00 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ
Bangalore Metropolitan
Transport Corporation
5055-00-190-4-00 F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄ
North East Karnataka Road
Transport Corporation
TOTAL 05

06

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

17023.07

11650.00

11650.00

13850.00

3000.00

3000.00

3000.00

1500.00

52096.23

43407.52

43356.71

48825.00

100.00

67.00

2067.00

200.00

100.00

67.00

2067.00

200.00

115172.18

200000.00

445560.09

250000.00

0.00

0.00

20003.00

270000.00

77.16

67.00

99.53

0.00

293.68

300.00

300.00

300.00

222.25

275.00

275.00

280.50

454.72

760.00

760.00

2978.00

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð C©sªÀÈ¢Þ
Infrastructure Development

3451-00-090-1-06 ¦¦¦ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
PPP Developmental Activities
TOTAL 06

07

UÁç«ÄÃt C©sªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄw gÁeï
Rural Development and Panchayath
Raj

2215-01-102-9-08 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-d¯ï
fÃªÀ£ï «ÄµÀ£ï (UÁæ«ÄÃt PÀÄrAiÀÄÄªÀ
¤ÃgÀÄ AiÉÆÃd£É)
CSS-Central Share-Jal Jeevan
Mission (Rural Water Supply
Scheme)
2215-01-102-9-10 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-d¯ï fÃªÀ£ï
«ÄµÀ£ï (UÁæ«ÄÃt PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ
AiÉÆÃd£É)
CSS-State Share-Jal Jeevan
Mission (Rural Water Supply
Scheme)
2215-02-001-0-01 ¸ÀÄªÀtð UÁæªÉÆÃzÀAiÀÄ
Suvarna Gramodaya
2230-01-112-0-01 fÃvÀzÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw (f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ
PÁ¥Àð¸ï ¤¢ü)
Rehabilitation of Bonded Labour
[Corpus fund to all DCs]
2505-60-101-0-04 ªÀÄºÁvÀä UÁA¢ü gÁ¶ÛçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt
GzÉÆåÃUÀ ¨sÀgÀªÀ¸É AiÉÆÃd£É-DqÀ½vÀ
«¨sÁUÀ
Mahatma Gandhi National Rural
Employment Assurance SchemeEstablishment
2515-00-101-0-09 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «PÉÃA¢æÃPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ
Karnataka State Decentralization
Programme and other Rural
Development Activities
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2515-00-101-0-30 ¥ÀçzsÁ£À ªÀÄAwç UÁçªÀÄ ¸ÀqÁPï AiÉÆÃd£ÉgÀ¸ÉÛ ¤ªÀðºÀuÉ
Pradhan Mantri Grama Sadak
Yojane-Road Maintenance
2515-00-101-0-31 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæªÀÄ ¸ÀégÁeï C©sAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-Rashtriya
Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)
2515-00-101-0-32 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä- gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæªÀÄ ¸ÀégÁeï C©sAiÀiÁ£À
CSS-State Share-Rashtriya Gram
Swaraj Abhiyan (RGSA)
2515-00-101-0-33 CªÀÄÈvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀÀAZÁAiÀÄw AiÉÆÃd£ÉUÁæ.¥ÀÀA.UÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À
Amrutha Grama Panchayati
Yojane-Incentives to GPs
3054-04-337-1-12 £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ £ÀªÀÄä gÀ¸ÉÛ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÉ UÁææ«ÄÃt gÀ¸ÉÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
Namma Grama Namma Raste
Scheme (NGNRY) and other Rural
Road Schemes
4215-01-102-2-01 d®zsÁgÉ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ UÁæ«ÄÃt ¤ÃgÀÄ
¸ÀgÀ§gÁdÄ AiÉÆÃd£É
Rural Water Supply Scheme
including Jaladhare
4215-02-800-0-02 ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ UÁçªÀÄ «PÁ¸À
4515-00-800-0-07

5054-03-337-0-71

5054-03-337-0-75

5054-03-337-0-76

Mukhya Mantri Grama Vikasa
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¥ÀæzsÁ¤ªÀÄAwæ UÁæªÀiï ¸ÀqÀPï AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Prime Minister
Grameena Sadak Yojana
UÁæ«ÄÃt ¸ÀÄªÀiÁUÀð(£ÀªÀÄä UÁæªÀÄ £ÀªÀÄä gÀ¸ÉÛ
AiÉÆÃd£É M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ)
Grameena Sumargha (including
Namma Grama Namma Raste
Scheme (NGNRY))
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä¥ÀæzsÁ¤ªÀÄAwæ UÁæªÀiï ¸ÀqÀPï AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Prime Minister
Grameena Sadak Yojana

TOTAL 07

08

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

4500.00

8000.00

8000.00

8152.00

17.56

500.00

4866.00

3600.00

0.00

0.00

3.00

2400.00

0.00

0.00

0.00

18750.00

6998.00

12000.00

12000.00

12000.00

154616.94

125000.00

97734.50

27839.00

48233.66

0.00

0.00

0.00

171.00

9350.18

9350.18

359.42

98990.00

150000.00

70922.00

60000.00

111375.39

80000.00

95000.00

72000.00

0.00

0.00

27604.00

5000.00

541122.54

586252.18

792477.30

733658.92

CgÀtå, fÃ« ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ
Forest, Ecology and Environment
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GENDER BUDGET 2022-23
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¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2406-01-101-2-21 EvÀgÀ ¥ÀçzÉÃ±ÀUÀ¼À°è CgÀtÂåÃPÀgÀt
Afforestation in Other Areas
2406-01-101-2-84 PÀ£ÁðlPÀ £À¢ ¸ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É
Karnataka River Conservation
Program
2406-01-102-2-38 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-CgÀtå PÀÈ¶
CrAiÀÄ°è G¥À
«ÄµÀ£ï(J¸ï.JªÀiï.J.J¥sï.)
CSS-Central Share-Sub-Mission
on Agroforestry(SMAF)
2406-01-102-2-39 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-CgÀtå PÀÈ¶
CrAiÀÄ°è G¥À
«ÄµÀ£ï(J¸ï.JªÀiï.J.J¥sï.)
CSS-State Share-Sub-Mission on
Agroforestry(SMAF)
3435-03-003-0-01 ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ
£ÀªÀ«zsÁ£ÁvÀäPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
Environmement Research
Education & Innovative Projects
4406-01-101-0-03 CgÀtå ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è CgÀtÂåÃPÀgÀt

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

1951.49

1600.00

2019.23

1600.00

775.95

0.00

0.00

0.00

1042.73

800.00

589.55

500.00

0.00

0.00

213.45

900.00

0.33

5.00

5.00

5.00

15094.95

18850.00

18850.00

16200.00

18865.45

21255.00

21677.23

19205.00

3475-00-107-0-02 ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ

5550.33

6497.00

6688.35

6381.00

Marketing Committies
3475-00-107-0-20 PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨É¯É AiÉÆÃd£É

6000.00

7500.00

6000.00

7500.00

60.29

75.00

75.00

60.00

35625.00

11233.00

11233.00

10923.00

47235.62

25305.00

23996.35

24864.00

1113.19

1224.00

1224.00

1325.01

1872.53

2152.00

2152.00

2302.48

Afforestation on Forest Areas
TOTAL 08

09

¸ÀºÀPÁgÀ
Co-operation

Minimum Floor Price Scheme
3475-00-200-0-01 ¸Á°UÀgÀ C¢s¤AiÀÄªÀÄ
Money Lenders Act
UÁç
«ÄÃt ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À C©sªÀÈ¢Þ 5475-00-102-2-01
£À¨Áqïð
Improvement of Rural Market NABARD
TOTAL 09

10

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-01-001-0-01 ¥Àj²µÀÖ eÁw PÀ¯Áåt ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director of SC Welfare
2225-01-001-0-05 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-C¸Ààø±ÀåvÉ
C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ¤AiÀÄªÀÄ 1995 AiÀÄAvÀæzÀ
¤AiÀÄªÀÄ
CSS-State Share-Machinery for
Enforcement of Untouchability
Offences Act,1955
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2225-01-001-0-06 qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ
Research Institute under
Dr.B.R.Ambedkar Birth Centenary
Programme
2225-01-001-0-07 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ
Karnataka State Commission for
SCs & STs
2225-01-001-0-08 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
2225-01-001-0-09 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- C¸Ààø±ÀåvÉ
C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ¤AiÀÄªÀÄ 1995 AiÀÄAvÀæzÀ
¤AiÀÄªÀÄ
CSS-Central Share-Machinery for
Enforcement of Untouchability
Offences Act,1955
2225-01-190-2-10 PÀ£ÁðlPÀ vÁAqÀ C©sªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ
Karnataka Thanda Development
Corporation
2225-01-190-3-01 PÀ£ÁðlPÀ D¢eÁA§ªÀ C©sªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ

2225-01-190-4-01

2225-01-190-5-01

2225-01-277-0-19

2225-01-277-0-66

2225-01-277-0-69

2225-01-277-0-70

Karnataka Adi Jambava
Development Corporation
PÀ¯Áåt AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ(¨sÉÆÃ« C©üªÀÈ¢Þ
¤UÀªÀÄ)
Welfare Schemes(Bhovi
Development Corporation)
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸À¥sÁAiÀiï PÀªÀÄðZÁj
¤UÀªÀÄ
Karnataka State Safai
Karmachari Corporation
ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À
zÀÄgÀ¹Û(PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
¸ÀAWÀ)
Repairs to hostels and
Residential Schools(KREIS)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä«ZÁgÀUÉÆÃ¶Ö ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
£ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ
CSS-Central Share-Conducting
Seminars and Workshops
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸À¥sÁAiÀiï PÀªÀÄðZÁj
DAiÉÆÃUÀ
Karnataka State Safai
Karmachari Commission
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä«ZÁgÀUÉÆÃ¶Ö ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÁgÀUÀ¼ÀÄ
CSS-State Share-Conducting
Seminars and Workshops

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

96.77

82.00

106.63

135.00

236.36

289.00

289.00

288.86

7275.00

3781.41

3781.41

14887.07

0.00

0.00

1.00

0.00

2500.00

2500.00

2500.00

5000.00

2500.00

2500.00

2500.00

5000.00

2000.00

2500.00

2500.00

4500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

1500.00

2000.00

2000.00

2000.00

299.58

200.00

200.00

100.00

168.33

260.00

260.00

316.00

0.00

0.00

1.00

100.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2225-02-001-0-01 ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À PÀ®Áåt ¤zÉðÃ±À£Á®AiÀÄ
Directorate of STs Welfare
2225-02-001-0-02 ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw
Research and Training
2225-02-001-0-03 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
2225-02-277-0-37 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)
2225-03-001-0-01 ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ-»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ
Director of Backward Classes
2225-03-001-0-05 ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À C©sªÀÈ¢Þ
Vividha Samudayagala
Abhivridhi
2225-03-102-0-12 C¯ÉªÀiÁj / CgÉÀ C¯ÉªÀiÁj d£ÁAUÀzÀªÀgÀ
C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Nomadic / Semi-Nomadic Tribes
Development Programmes
2225-03-102-3-09 PÀ£ÁðlPÀ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ
Karnataka Backward Classes
Commission
2225-03-190-0-05 «±ÀéPÀªÀÄð C©sªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄ

2225-03-190-0-06

2225-03-277-2-08

2225-03-277-2-53

2225-03-277-2-62

Vishwakarma Abhivruddhi
Nigama
PÁçAw«ÃgÀ ¸ÀAUÉÆ½î gÁAiÀÄtÚ PÉëÃvÀæ C©üªÀÈ¢Þ
¥Áæ¢üPÁgÀ
Krantiveera Sangolli Rayanna
Kshetra Abhivrudhi Pradhikara
zÉÃªÀgÁd CgÀ¸ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ
ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Devaraj Urs Research Institute
and other Programmes
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV ºÉÆ¸À
«zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼À ¥ÁçgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ
¤ªÀðºÀuÉ
Starting of new Backward
Classes Hostels & Maintenance
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ ºÉÆ¸À ªÉÆgÁfð
zÉÃ¸Á¬Ä ¤ªÁ¹ ±Á¯ÉUÀ¼À ¥ÁçgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ
¤ªÀðºÀuÉ(PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
¸ÀAWÀ)

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

335.66

499.00

499.00

517.43

184.48

267.00

267.00

275.00

4083.00

8736.43

8736.43

8424.38

9200.00

14200.00

14200.00

14200.00

478.89

530.00

582.69

1137.00

4650.00

6500.00

7600.00

15000.00

3613.89

5797.00

5813.11

307.00

309.59

287.00

287.00

312.19

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

5000.00

6500.00

6500.00

5253.00

72.72

144.00

144.00

149.00

11189.68

8931.00

7448.16

12483.87

8600.00

19300.00

17299.99

15800.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
Starting and Maintenance of
New Morarji Desai Residential
Schools for Backward
Classes(KREIS)
2225-03-277-3-11 »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃj
Backward Classes Welfare
Department - Taluka Office
2225-04-001-0-01 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

2021.62

2526.00

3968.43

3440.93

1.00

1.00

1.00

1.00

Karnataka State Minorities
Commission
2225-04-001-0-02 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀPïá ªÀÄAqÀ½

2024.00

2024.00

2791.31

2024.00

Karnataka State Wakf Board
2225-04-001-0-03 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ

1403.48

1393.00

1452.51

1453.07

Director of Minorities
2225-04-102-0-01 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ

4154.00

3500.00

3500.00

4000.00

9500.00

25000.00

25000.00

30000.00

3315.03

5500.00

5500.00

5000.00

3497.75

3000.00

3000.00

3500.00

0.00

0.00

1.00

10000.00

349.87

500.00

500.00

500.00

500.00

800.00

800.00

800.00

1673.34

2340.00

4419.81

11347.00

11526.99

17575.00

17575.00

20327.17

Minorities Development
Corporation
2225-04-102-0-02 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ d£À «PÁ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
CSS-Central Share-Pradhan
Mantri Jana Vikas Program
2225-04-102-0-04 PÉöæ Ê¸ÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ

2225-04-102-0-05

2225-04-102-0-08

2225-04-277-0-02

2225-04-277-0-07

2225-04-277-0-09

2225-04-277-0-10

Development of Christian
Community
eÉÊ£ï, ¨ËzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¹Sï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀÀ¼À
C©üªÀÈ¢Þ
Development of Jain, Buddist
and Sikh Community
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄAwæ d£À «PÁ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
CSS-State Share-Pradhan Mantri
Jana Vikas Program
¸ÀPÁðj C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ²PÀët
ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
Teaching and Learning Aid to
Govt. Minority Schools
ªÀÄzÀgÀ¸ÁUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ
²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä
PÁAiÀÄðPÀçªÀÄ(J¸ï¦PÀÄåEJA)
Providing Quality Education in
Madrasas (SPQEM)
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
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Minorities Residential Schools
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-01-202-3-02 ©üPÁël£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀÄªÀ d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ
¥ÀÄ£ÀªÀð¸ÀwUÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ C©üAiÀiÁ£À
National Campaign for
Comprehensive Rehabilitation
of People Engaged in Begging
4225-01-190-0-06 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
4225-01-190-0-09 PÀ£ÁðlPÀ D¢eÁA§ªÀ C©sªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ
Karnataka Adi Jambava
Development Corporation
4225-01-190-0-10 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸À¥sÁAiÀiï PÀªÀÄðZÁj
¤UÀªÀÄ
Karnataka State Safai
Karmachari Corporation
4225-01-190-0-11 ««zsÀ ¤UÀªÀÄUÀ½UÉ µÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À

4225-01-277-2-01

4225-01-277-2-03

4225-01-277-2-07

4225-01-796-0-01

4225-02-190-0-02

4225-02-277-2-02

4225-02-277-2-03

Share Capital to Various
Corporations
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)
ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt(gÁdå AiÉÆÃd£É)
Construction of Hostel and
Residential School Buildings
(State Scheme)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¨Á§Ä
dUÀfÃªÀ£ï gÁA bÀvÁæªÁ¸ï AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Babu Jagajivan
Ram Chhatrawas Yojane
¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄªÀjUÉ ««zsÀ C©üªÀÈ¢Þ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
Various Development
Programme for Schedule Caste
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±ÀçªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖ®ï UÀ¼À
¤ªÀiÁðt (gÁdå AiÉÆÃd£É)
Construction of Ashram Schools
& Hostels(State Scheme)
¤ªÁ¹ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

1.00

1.00

1.00

11624.00

12837.47

12837.47

2318.68

2000.00

1000.00

1000.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

0.00

500.00

500.00

1400.00

16000.00

30000.00

30000.00

37000.00

0.00

0.00

0.00

600.00

26375.00

35000.00

35000.00

32000.00

4840.00

8777.36

8777.36

209.77

500.00

500.00

500.00

300.00

10500.00

15000.00

15000.00

27500.00

Construction of Residential Schools
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

4225-02-277-7-01 D±ÀçªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖ¯ïÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ (PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ)
Construction of Ashram Schools
and Hostels (CSS)
4225-02-794-0-01 ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀjUÉ ««zsÀ C©üªÀÈ¢Þ
AiÉÆÃd£É
Various Development Schemes
for Scheduled Tribes
4225-03-190-0-08 C¯ÉªÀiÁj d£ÁAUÀzÀ ¤UÀªÀÄ
Nomadic Tribe Corporation
««zs
À ¤UÀªÀÄUÀ½UÉ µÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À
4225-03-190-0-11
Share Capital to Various
Corporations
4225-03-277-2-04 ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt - £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ
ªÀiÁzÀj
Construction of Residential
Schools - Navodaya Pattern
4225-03-277-2-06 »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ
ºÁ¸ÉÖ¯ï PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of Hostel
Buildings(BCW Department)
4225-03-277-2-12 ²ªÁgÀ¥ÀlÖtzÀ°è «±ÀéPÀªÀÄð ²®àPÀ¯Á ¸ÀA¸ÉÜ

4225-03-277-7-01

4225-03-277-7-02

4225-03-800-0-05

4225-04-102-0-01

4225-04-190-0-02

Vishwakarma Sculpture Institute
at Shivarapatna
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¯ÉªÀiÁj d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
¨sÀªÀ£À ¤ªÀiÁðt
Constructions of Alemari
Jananga Samudaya Bhavana
11 PÁ¥ÉÆÃðgÉÃµÀ£ÀUÀ¼À°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ
¸ÀèªÀiï/PÁ¯ÉÆÃ¤ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É
Minority Slums/Colony
Development Programme in 11
Corporations
PÀ£ÁðlPÀ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ C©sªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

300.00

300.00

300.00

300.00

4000.00

2500.00

2500.00

5000.00

10.00

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

4336.00

3000.00

3000.00

3000.00

7999.00

12000.00

12000.00

15000.00

0.00

300.00

300.00

1.00

0.00

0.00

675.00

675.00

0.00

0.00

76.00

75.00

300.00

200.00

200.00

0.00

10200.00

20000.00

20000.00

10000.00

1500.00

2000.00

2000.00

2000.00

Karnataka Minorities
Development Corporation
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4225-04-190-0-03 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

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

9990.28

20000.00

20000.00

20000.00

218721.03

318783.67

321597.31

363086.91

1598.33

2035.00

2035.00

1795.74

66.17

98.00

156.55

208.84

400.07

391.00

418.59

396.20

280.78

421.00

421.00

435.47

44.57

76.00

76.00

127.84

24.14

65.00

65.00

0.00

16.97

30.00

30.00

105.00

120.81

211.00

211.00

151.80

89.02

52.00

52.00

324.40

1952.64

1000.00

4250.00

1.00

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
2235-02-001-0-03 ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÁ ¸ÀAQÃtð-C£ÀÄ¥Á®£Á
UÀÈºÀ-ªÀiÁ£À¸À PÉÃAzÀæ
Social Service ComplexAnupalana Gruha-Manasa
Kendra
2235-02-001-0-05 CAUÀ«PÀ®jUÁV ¤zÉðÃ±À£Á®AiÀÄ
Directorate for Disabled
ªÀ
2235-02-001-0-06 Ä»¼Á C©sªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ - ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ
CqÀ½vÀ
Womens Development
Corporation - Establishment and
Administration
2235-02-101-0-02 QªÀÅqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAzsÀgÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ

2235-02-101-0-49

2235-02-102-0-24

2235-02-102-0-28

2235-02-102-0-31

Deaf and Blind Government
Schools
ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸ÀªÁ°UÉÆ¼ÀUÁzÀªÀjUÉ ¤ªÁ¹
UÀÈºÀUÀ¼ÀÄ
Residential Home for Mentally
Challenged
ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C£ÉÊwPÀ ¸ÁUÁlzÀ
¤ªÁgÀuÉAiÀÄ AiÉÆÃd£É
Prevention of Trafficking in
Women & Children
ªÀÄPÀÌ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
DAiÉÆÃUÀ
Karnataka State Commission for
Protection of Child Rights
¨Á®«PÁ¸À «zÀé£ÀäAqÀ°, zsÁgÀªÁqÀ

Balavikasa Academy, Dharwad
CAUÀ
£ÀªÁrUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
2235-02-102-0-40
Maintenance of Anganawadi's
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2235-02-102-0-45 ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ
Creche for Children
2235-02-102-0-99 ¨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 &
Children's and Women's Day and
Juvenile Service Bureau and
Child Guidance Clinics
2235-02-104-2-04 »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¤Ãw
Senior Citizen Policy
«PÀ
®ZÉÃvÀ£ÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼À
4235-02-101-1-01
¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Disabled
Department Buildings
4235-02-102-0-01 CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtDgï.L.r.J¥sï.
Construction of Anganwadi
Buildings-RIDF
4235-02-102-0-02 CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ
Anganawadi Buildings
CAUÀ
£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À
4235-02-102-0-06
¤ªÀiÁðt(L.¹.r.J¸ï. J£ï.Dgï.F.f.J.)
Construction of Anganwadi
Buildings(ICDS-NREGA)
4235-02-102-0-07 £ÀÆvÀ£À ¨Á® ªÀÄA¢gÀ
New Bala Mandira
4235-02-102-1-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄCAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À G£ÀßwPÀgÀt
CSS-Central Share-Upgradation
of Anganwadi Buildings
4235-02-102-1-04 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-CAUÀ£ÀªÁr
PÀlÖqÀUÀ¼À G£ÀßwPÀgÀt
CSS-State Share-Upgradation of
Anganwadi Buildings
4235-02-106-1-01 ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÁ
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of Department
Building and Correctional
Centres
TOTAL 11

12

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

300.00

300.00

1500.00

680.26

464.00

464.00

333.48

366.08

390.00

402.77

411.00

100.00

100.00

200.00

100.00

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

36.54

50.00

50.00

50.00

22141.38

12763.00

16212.91

18950.77

ªÁvÁð, ¥ÀçªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀd£À
¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ
Information, Tourism and Youth
Services
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2204-00-001-0-01 ¥ÀæZÁgÀ C©üAiÀiÁ£À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

2.99

3.00

3.00

0.00

99.96

50.00

50.00

50.00

169.37

115.00

115.00

0.00

340.84

478.00

479.20

444.69

2316.00

1000.00

1000.00

603.00

0.00

1500.00

1500.00

1500.00

973.70

1921.00

1921.00

0.00

Sports Institutions & Hostels
2204-00-104-0-29 PÀ£ÁðlPÀ QçÃqÁ ¥Áç¢sPÁgÀ

1983.88

1745.00

1995.00

897.11

Sports Authority of Karnataka
UÁç
«ÄÃt QçÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAzÀåUÀ¼ÀÄ
2204-00-104-0-32

450.00

126.00

626.00

0.00

Rural Sports and Games
ZÀ
2220-01-105-0-01 ®£ÀavÀçUÀ¼ÀÄ

873.17

1656.00

1656.00

1028.00

Films
2220-01-105-0-02 PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀç CPÁqÉ«Ä

500.00

50.00

52.00

96.36

Kannada Film Academy
2220-60-103-0-01 ¥ÀwçPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁvÁð ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ

138.54

202.00

202.00

135.00

Press and News Services
2220-60-103-0-03 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éæ¸ï CPÁqÀ«Ä

29.58

33.00

33.00

41.41

14233.21

1679.00

2051.52

1729.00

0.00

15000.00

14627.48

15000.00

251.66

385.00

385.00

200.00

4103.59

10425.66

10425.66

9011.12

1985.48

2000.00

2000.00

4000.00

Publicity Campaign
2204-00-003-0-01 ¸ÉÃªÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ E¯ÁSÁ C¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀçªÀÄUÀ¼ÀÄ
Training Programme for Inservice
Officers and Coaches
2204-00-103-0-02 gÁdå AiÀÄÄªÀd£À PÉÃAzÀç
State Youth Centre
2204-00-103-0-09 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉÃªÁ AiÉÆÃd£Á
PÁAiÀÄðPÀçªÀÄUÀ½UÉ gÁdå ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£É
State Sector Scheme of National
Service Scheme Programme
2204-00-103-0-27 AiÀÄÄªÀ ¤Ãw C£ÀÄµÁ×£À
Implementation of Youth Policy
2204-00-104-0-12 QçÃqÁAUÀtUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Stadia
2204-00-104-0-25 QçÃqÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ

Karnataka Press Academy
2220-60-106-0-04 d£À ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀç ¥ÀçZÁgÀ
Mass Communication & Field
Publicity
2220-60-106-0-05 ¸ÀÀPÁðj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁ»w, ²PÀët ºÁUÀÄ ¸ÀAªÁºÀ£É
Publicity and IEC for Government
Programmes
3452-01-101-0-04 ºÀA¦, ¨ÉÃ®ÆgÀÄ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀUÀ¼À°è
¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ
Development of Tourist Centres
at Hampi, Belur and Vijayapura
3452-80-104-0-01 ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ GvÉÛÃd£Á ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ
Tourism Promotion and Publicity
3452-80-104-0-04 ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ PÁAiÀÄð¤Ãw GvÉÛÃd£ÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼ÀÄ
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

Tourism Policy Incentives and
Concessions
4202-03-102-0-01 gÁdå ªÀÄlÖzÀ QæÃqÁAUÀtUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of State Level
Stadiums
4202-03-102-0-03 QçÃqÁAUÀtUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
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

1122.62

1200.00

5863.66

3200.00

700.00

1200.00

4146.00

4200.00

0.00

1.87

1.87

0.00

30274.59

40770.53

49133.39

42135.69

314.15

507.60

478.60

250.00

2390.97

2781.00

3226.00

3889.91

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

35.07

45.00

45.00

40.00

20.63

35.00

35.00

30.00

9.39

15.00

42.24

14.97

2770.21

3383.60

3828.84

4226.88

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

2408-01-102-0-04 ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÞwUÁV Ln
PÀvÀÈðvÀé ±ÀQÛ
IT Initiative for Public
Distribution System
3456-00-102-0-01 UÁæºÀPÀ ªÉÃ¢PÉUÀ¼ÀÄ
Consumer Fora
3456-00-102-0-04 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-MAzÀÄ
gÁµÀÖç MAzÀÄ ¥ÀrvÀgÀ aÃn G¥ÀPÀæªÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ
PÁAiÀÄðZÀgÀuÉUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É
CSS-Central Share-Strengthening
of PDS Operations- "One Nation
One Ration Card" Initiative
3456-00-102-0-05 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
3456-00-104-0-01 UÁæºÀPÀgÀ eÁUÀÈwUÁV UÁçºÀPÀgÀ PÀè¨ïUÀ¼À
¸ÁÜ¥À£É
Setting up of Consumer Clubs for
Consumer Awareness
3456-00-104-0-02 UÁçºÀPÀgÀ PÀ¯Áåt ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ
Consumer Welfare Activities
3456-00-104-0-03 gÁdå UÁçºÀPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄªÁtÂ
State Consumer Helpline
TOTAL 13

14

PÀAzÁAiÀÄ
Revenue
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2053-00-094-7-06 d£À¸ÉßÃ» PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Janasnehi Kendras
2245-08-101-0-01 gÁdå «¥ÀvÀÄÛ G¥À±ÀªÀÄ£À ¤¢ü
State Disaster Mitigation Fund
2245-08-101-0-02 f¯Áè «¥ÀvÀÄÛ G¥À±ÀªÀÄ£À ¤¢s
District Disaster Mitigation Fund

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

235.69

436.00

457.55

83.35

0.00

0.00

0.00

22133.00

0.00

0.00

0.00

1.00

235.69

436.00

457.55

22217.35

3518.00

1800.00

1800.00

1500.00

15.00

100.00

100.00

100.00

750.00

1000.00

1000.00

6900.00

4283.00

2900.00

2900.00

8500.00

0.00

0.00

2500.00

5000.00

581.58

875.50

875.50

863.50

15000.00

10000.00

7500.00

10000.00

15581.58

10875.50

10875.50

15863.50

2202-01-053-0-01 ±Á¯Á PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

1602.97

1603.00

1603.00

1600.00

Maintenance of School Buildings
2202-01-053-0-02 ±Á¯ÉAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

2999.65

2500.00

2500.00

3500.00

1288.87

1352.00

1352.00

1413.00

1688.64

1905.00

1906.00

2058.00

TOTAL 14

15

ªÀiÁ»w vÀAvÀçeÁÕ£À
Information Technology

3425-60-200-0-01 ªÉÊeÕÁ¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ
Assistance to Scientific
Institutions
3425-60-200-0-19 £Á£ÉÆ vÀAvÀçeÁÕ£ÀPÉÌ ¨ÉA§®
Support to Nano Technology
3451-00-090-2-38 DgÀA©üPÀ ¤Ãw
Startup Policy
TOTAL 15

16

ªÀ¸Àw
Housing

2216-02-190-0-02 ªÀ¸Àw ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
Infrastructure facilities for
Housing Schemes/Projects
2216-03-190-0-01 gÁfÃªÀ UÁA¢s UÁç«ÄÃt ªÀ¸Àw ¤UÀªÀÄ
¤AiÀÄ«ÄvÀ
Rajiv Gandhi Rural Housing
Corporation
2217-04-191-2-02 PÉÆ¼ÀZÉUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ
Improvement of Slums
TOTAL 16

17

²PÀët
Education

Maintenance of School Facilities
2202-01-107-0-06 ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
Non-Govt. Teachers' Training
Institutions
2202-01-107-0-09 ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛÃPÀgÀt vÀgÀ¨ÉÃw
PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

Teachers Training and
Orientation Training Centres
2202-01-800-1-78 »AzÀÆ¸ÁÜ¤ ¸ÀAVÃvÀ PÉÃAzÀç
Centre for Hindustani Music
2202-02-001-0-01 ¥ÀzÀ« ¥ÀÇªÀð ²PÀët E®ÁSÉAiÀÄ
¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director of Pre-University
Education
2202-02-001-0-03 ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E®ÁSÉAiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Commissioner for Public
Instructions- Bangalore
2202-02-001-0-04 gÁdå ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ
¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director, State Educational
Research and Training
2202-02-001-0-05 ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÀð
Commissionerate of Public
Instructions - Gulbarga
2202-02-001-0-06 ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄzsÁgÀªÁqÀ
Commissionerate of Public
Instruction - Dharwad
2202-02-001-0-07 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÀPÉAqÀj ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½

20.00

10.00

10.00

50.40

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

796.08

892.00

892.00

978.00

1294.47

1353.00

1353.00

1474.00

Karnataka Secondary Education
Examination Board
2202-02-001-0-09 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
2202-02-053-0-01 ¸ÀPÉAqÀj ¸ÀÆÌ¯ï PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

30.00

242.67

242.67

97.20

3399.91

2000.00

2000.00

2000.00

Maintenance of Secondary
School Building
2202-02-108-0-01 ¥ÀzÀ« ¥ÀÇªÀð ¥ÀjÃPÉë

5913.14

7505.00

7505.00

0.00

Pre-University Examination
2202-02-109-0-13 ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃdÄ

92119.83

118323.00

118010.62

122089.80

230.16

74.00

110.94

0.00

59954.41

61781.00

61744.06

62409.00

1453.03

1609.00

1609.00

1750.00

Government PU Colleges
2202-02-109-0-22 ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀëtzÀ £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to Staff in Vocationalisation
of Secondary Education
2202-02-110-3-01 ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to PU Colleges
2202-03-001-0-01 PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director of Collegiate Education
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2202-03-102-0-01 ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ «±Àé «zÁå¤®AiÀÄ
Mysore University
2202-03-102-0-02 PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ - zsÁgÀªÁqÀ
Karnataka University-Dharwad
2202-03-102-0-03 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ
Bangalore University
2202-03-102-0-04 UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ
Gulbarga University
2202-03-102-0-05 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ
Mangalore University
2202-03-102-0-06 PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ - ºÀA¥É
Kannada University - Hampi
2202-03-102-0-08 PÀÄªÉA¥ÀÅö «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ - ²ªÀªÉÆUÀÎ
Kuvempu University - Shimoga
2202-03-102-0-23 vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ
Tumkur University
2202-03-102-0-31 zÁªÀtUÉgÉ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ
Davanagere University
2202-03-102-0-32 ®°vÀPÀ¯Á «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ
Lalithakala University
2202-03-102-0-33 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ, §¼Áîj
Vijaynagar University,Bellary
2202-03-102-0-34 ¨É¼ÀUÁ« «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ
Belagaum University
2202-03-102-0-35 eÁ£À¥ÀzÀ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ
Janapada University
2202-03-102-0-39 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
Bengaluru Central University
2202-03-102-0-40 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
Bengaluru North University
2202-03-102-0-41 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
Raichur University
2202-03-102-0-42 ªÀÄAqÀå «±Àé«zÁå®AiÀÄ
Mandya University
2202-03-102-0-44 £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
Nrupatunga University
2202-03-103-1-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
GZÀÑvÀgÀ ²PÁë D©üAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-Rashtriya
Ucchatar Shiksha Abhiyana

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

14783.93

15275.00

15275.00

17175.00

13483.73

12758.00

12758.00

14471.00

11150.01

14924.00

14924.00

11873.00

5308.57

4564.00

4564.00

5433.00

6274.87

5835.00

5835.00

6724.00

3153.39

2829.00

2829.00

3477.00

7056.94

6625.00

6625.00

7471.70

3116.70

2645.00

2645.00

4046.00

2472.57

2491.00

2491.00

2760.00

26.66

1.00

1.00

0.00

2133.22

2160.00

2255.99

2438.00

2799.75

3064.00

3064.00

3715.00

463.82

185.00

185.00

326.00

688.55

552.00

552.00

720.00

340.28

259.00

259.00

416.00

0.00

50.00

50.00

192.00

0.00

50.00

53.97

139.00

0.00

50.00

50.00

139.00

1625.00

2370.00

2370.00

1422.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2202-03-103-1-04 ¸ÀªÀÄUÀæ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃdÄ
¤ªÀðºÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ
Unified University and College
Management System
2202-03-103-1-05 EAlgï-DQÖªï D£ï¯ÉÊ£ï PÉÆÃ¸ïðUÀ¼À
¥ÁægÀA¨sÀ
Starting of MOOC Centre
2202-03-103-1-06 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä- gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
GZÀÑvÀgÀ ²PÁë D©üAiÀiÁ£À
CSS-State Share-Rashtriya
Ucchatar Shiksha Abhiyana
2202-03-103-2-01 EvÀgÉ ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ
Other Government Colleges
2202-03-103-2-08 «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼À°è ¸À®PÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁÜ¥À£É
Establishment & Equipment to
Student Hostels
2202-03-104-1-01 ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA - First Grade College
2202-03-104-2-01 ©.Jqï PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to B.Ed Colleges
2202-03-112-0-01 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ
CzsÀöåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ
Institute for Social and Economic
Change
2202-03-112-0-06 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ±Á¯É
National Law School
2202-03-112-0-09 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CAVÃPÀÈvÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ £ÉgÀªÀÅ
2202-03-112-0-11

2202-03-112-0-13

2202-03-112-0-15

2202-03-112-0-17

Support for NAC Accredition
§ºÀÄªÀÄÄR «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ
PÉÃAzÀç, zsÁgÀªÁqÀ
Centre for Multi-disciplinary
Research, Dharwad(CMDR)
¸ÀA¸ÀÌÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ¢PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á
¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ
Assistance to Sanskrit and Vedic
Research Institutions
G£ÀßvÀ ²PÀët CPÁqÉ«Ä ¸ÉÃjzÀAvÉ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ²PÀëtzÀ°è GvÀÌøµÀÖvÉ
Various initiatives for Education
improvement including Acadamy
for Higher Education
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå G£ÀßvÀ ²PÀët ¥ÀjµÀvÀÄÛ

Karnataka State Council for
Higher Education
2202-04-001-0-01 ¯ÉÆÃPÀ ²PÀët-gÁdå ªÀAiÀÄ¸ÀÌgÀ ²PÀët
PÁAiÀÄðPÀçªÀÄzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀPÁÌV
¥ÀÆªÀð¹zÀÞvÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ -gÁdå

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

20.00

1.00

1.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

948.00

127273.99

130313.30

130313.30

160308.66

52.77

91.00

91.00

66.00

81435.93

85068.00

85068.00

104165.00

5555.69

6131.00

6131.00

6702.00

505.73

522.00

522.00

890.00

0.00

500.00

500.00

1000.00

200.00

50.00

50.00

140.00

200.00

253.00

253.00

447.00

199.98

140.00

140.00

180.00

75.00

550.00

2550.00

500.00

200.00

200.00

400.00

200.00

174.88

182.00

206.22

196.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

ªÀÄlÖzÀ°è DqÀ½vÁvÀäPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ §®ªÀzsÀð£É
Mass Education-Preparatory
Activities for Launching State
Adult Education ProgrammeStrengthening of Administrative
Structure at State Level
2202-05-103-0-01 ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ
Government Sanskrit Colleges
2202-05-103-0-02 ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Samskrutha Patashalas
2202-05-103-0-09 ªÉÄÃ®ÄPÉÆÃmÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzs£Á
CPÁqÀ«ÄUÉ £ÉgÀªÀÅ
Assistance to Academy of
Sanskrit Research, Melkote
2202-05-103-0-21 ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ
Non-Government Sanskrit
Colleges
2202-05-103-0-23 ¸ÀA¸ÀÌÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
Sanskrit University
2202-80-003-0-04 ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ - ²PÀëPÀgÀ ²PÀët
Samagra Shikshana Karnataka Teachers Education
2202-80-003-0-07 gÁdå ±Á¯Á £ÁAiÀÄPÀvÀé , ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£É
ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀA¸ÉÜ
State Institute for School
Leadership Educational Planning
& Management
2202-80-800-0-30 ¨sÁgÀvÀ ¸ÉÃªÁ zÀ¼À

390.46

435.00

435.00

447.00

3201.68

3560.00

3560.00

3254.00

180.59

194.00

194.00

249.00

932.41

1024.00

1024.00

1035.00

823.62

886.00

905.48

1049.00

8817.07

9983.00

10267.60

11590.20

100.00

100.00

100.00

0.00

224.25

181.00

181.00

179.00

Bharath Sevadal
2203-00-001-0-01 vÁAwçPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ

1434.84

1565.00

1565.00

1511.00

Director of Technical Education
2203-00-103-0-01 QjAiÀÄ vÁAwçPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ

393.63

496.00

496.00

519.00

41244.21

31050.00

31050.00

49565.00

1944.55

1483.00

1483.00

1223.00

38561.00

43935.00

44061.00

46010.36

5519.47

6711.50

6926.73

7114.50

0.00

15838.00

15838.00

15914.00

Junior Technical Schools
2203-00-104-0-01 ¥Á°mÉQßPïUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to Polytechnics
2203-00-104-0-09 avÀæPÀ¯Á ¥ÀjµÀvï ¸ÉÃjzÀAvÉ ®°vÀ PÀ¯Á
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ
Fine Arts Colleges including
Chitrakala Parishath
2203-00-105-0-01 ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉPï¤PïUÀ¼ÀÄ
Government Polytechnics
2203-00-112-0-02 J¸ï.PÉ.J¸ï.eÉ.n. E¤ìöÖlÆåmï, §ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
S.K.S.J.T. Institute, Bangalore
2203-00-112-0-07 EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to Engineering Colleges
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2204-00-101-0-02 gÁ¶ÖöçÃPÀÈvÀ zÉÊ»PÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ, aPÀÌ§¼Áî¥ÀÅögÀ
Nationalised Physical Education
Institution, Chickaballapur
2204-00-101-0-04 zÉÊ»PÀ ²PÀët ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ
C£ÀÄzÁ£À
Grants to Physical Education
Colleges
2204-00-102-1-01 gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ ¸ÉÊ¤PÀ«zÁåyð zÀ¼À

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

47.78

54.00

54.00

0.00

8.00

1.00

1.00

0.00

3671.47

5249.86

5249.86

5393.05

National Cadet Corps
2204-00-103-0-11 ¨sÁgÀvï ¸ËÌmïì ¸ÀA¸ÉÜ

766.06

401.00

401.00

390.00

Bharath Scouts
2205-00-101-0-08 ¸ÀAVÃvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ

297.28

81.00

81.00

235.00

4252.37

5054.00

5054.00

6826.24

3068.44

1032.00

1032.00

0.00

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

Music University
¸ÁªÀ
ðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ, ¤zÉÃð±À£À ªÀÄvÀÄÛ
2205-00-105-0-01
DqÀ½vÀ
Public Libraries- Direction and
Administration
2205-00-105-0-04 UÀçAxÁ®AiÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢Ý
Development of Libraries
4202-01-201-1-04 ¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ËPÀAiÀÄð
Infrastructure for Primary Schools
4202-01-201-1-06 PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
Infrastructure for Karnataka
Public Schools
4202-01-201-1-07 ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀ¹Û

4202-01-202-1-05

4202-01-202-1-07

4202-01-202-1-08

4202-01-202-2-01

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 ²PÀëtªÀÄÆ®¨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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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4202-01-203-0-01 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
4202-01-203-1-01 ¥ÀçxÀªÀÄ zÀeÉð ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

83.50

2.27

2.27

0.00

20652.41

25000.00

29000.00

25000.00

First Grade College Buildings
4202-01-203-1-02 ¨sÀÆ¸Áé¢sÃ£À ¥ÀjºÁgÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ

50.00

0.00

0.00

0.00

Compensation for Land
Acquisition Charges
4202-01-203-1-08 vÁAwçPÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ¸ÁªÀÄVçUÀ¼ÀÄ

999.06

500.00

500.00

500.00

0.00

7500.00

7500.00

4500.00

0.00

0.00

1.00

3000.00

1000.00

1000.00

2385.00

6500.00

41.00

57.33

57.33

0.00

12102.91

7000.00

7000.00

7649.00

9000.00

5000.00

5000.00

7100.00

696137.38

748698.93

776877.06

863210.60

13199.91

32639.00

32865.00

21950.00

400.00

100.00

100.00

100.00

100.00

75.00

75.00

75.00

Equipment for Engineering
Colleges
4202-01-203-1-11 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
GZÀÑvÀgÀ ²PÁë D©üAiÀiÁ£À (PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ)
CSS-Central Share-Rashtriya
Ucchatar Shiksha
Abhiyana(Capital works)
4202-01-203-1-13 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
GZÀÑvÀgÀ ²PÁë D©üAiÀiÁ£À (PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ)
CSS-State Share-Rashtriya
Ucchatar Shiksha
Abhiyana(Capital works)
4202-01-203-2-01 ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt
Equipment in Degree Colleges
4202-01-600-0-04 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
4202-02-104-1-01 ¥Á°mÉQßPï PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
Construction of Polytechnics
4202-02-104-1-03 EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ
Engineering Colleges
TOTAL 17

18

ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ
Commerce and Industries

2851-00-102-0-83 ¸ÀÆPÀëöä, ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ GzÀåªÀÄUÀ½UÉ
£ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÉZÀÑ
Assistance to MSMEs and other
Expenses
2851-00-102-0-84 OzÀå«ÄPÀ ¸ÀªÀÄÆºÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÄzsÁgÀuÉ
Establishment and Improvement
of Industrial Clusters
2852-08-201-0-09 ¸Àgï JA.«. ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ ¤d°AUÀ¥Àà PÀ§Äâ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

Sir M.V. and Sri Nijalingappa
Sugarcane Research Institute
2852-80-102-0-02 gÀ¥sÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ GvÉÛÃd£À
Export and Trade Promotion
¤¢ðµÀ
Ö GvÀà£ÀßzÀ PÉÊUÁjPÁ PÀè¸ÀÖgï C©üªÀÈ¢Þ
2852-80-102-0-04

1600.00

2100.00

3649.00

2900.00

500.00

800.00

651.00

1.00

15799.91

35714.00

37340.00

25026.00

1837.00

677.00

677.00

600.00

700.00

0.00

0.00

0.00

60000.00

20000.00

20000.00

5000.00

0.00

0.00

1.00

5000.00

82300.00

40000.00

111112.00

50000.00

0.00

0.00

1.00

50000.00

33761.00

30000.00

15000.00

25000.00

186.00

0.00

0.00

0.00

Product specific Industrial
Cluster Development
TOTAL 18

19

£ÀUÀgÁ©sªÀÈ¢Þ
Urban Development

2215-01-101-0-01 PÉÆ¼ÉUÉÃj ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À
¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤ÃgÀÄ
¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀÄAqÀ½UÉ
¨ÉA§®
Support to BWSSB to Provide
Drinking Water to Slums
2217-05-191-0-02 9 ¥ÀlÖtUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ C£ÀÄµÁ×£À
Implementation of Water Supply
in 9 Towns
2217-05-191-0-03 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- Cl¯ï
£ÀUÀgÀ ¥ÀÄ£ÀfÃðªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÀvÀð£É
C©üAiÀiÁ£À
CSS-Central Share-Atal Mission
for Rejuvenation and Urban
Transformation
2217-05-191-0-04 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-Cl¯ï £ÀUÀgÀ
¥ÀÄ£ÀfÃðªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjªÀvÀð£É C©üAiÀiÁ£À
CSS-State Share-Atal Mission for
Rejuvenation and Urban
Transformation
2217-05-191-1-13 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¸Áämïð
¹n C©üAiÀiÁ£ÀzÀ°è ¸Áämïð ¹n ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É
CSS-Central Share-Smart City
Proposal under Smart City
Mission
2217-05-191-1-15 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä¸Áämïð ¹n C©üAiÀiÁ£À
CSS-State Share-Smart City
Mission
2217-05-191-1-87 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀªÀÄUÀæ £ÀUÀgÀ d® ¤ªÀðºÀuÉ
ºÀÆrPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ - d®¹j - E.J.¦
Karnataka Integrated Urban
Water Management Investment
Programme-Jalasiri EAP
2217-05-191-1-88 CªÀÄÈvï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è
eÉ.J£ï.J£ï.AiÀÄÄ.Dgï.JA AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
AMRUT for JNNURM Projects
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¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2217-80-800-0-35 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄªÀÄÄRåªÀÄAwæ £ÉÊªÀÄð®å AiÉÆÃd£É (¸ÀéZÀÒ
¨sÁgÀvÀ)
CSS-Central Share-Mukhya Mantri
Nairmalya Yojane (Swaccha
Bharat)
2217-80-800-0-37 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄÄRåªÀÄAwæ
£ÉÊªÀÄð®å AiÉÆÃd£É (¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ)
CSS-State Share-Mukhya Mantri
Nairmalya Yojane (Swaccha
Bharat)
3604-00-192-3-51 £ÀUÀgÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÁV CªÀÄÈvÀ
£ÀUÀgÉÆÃvÁÜ£À(PÁ¥ÉÆÃðgÉÃµÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹)
AMRUT Nagarothana for ULBs
(Excluding corporations)
4215-02-106-0-02 ©©JA¦ ªÁå¦ÛAiÀÄ 110 UÁæªÀÄUÀ½UÉ
M¼ÀZÀgÀAr(¯ÁålgÀ¯ïì)
Underground Drainage(Laterals)
for 110 Villages under BBMP
4215-02-106-0-03 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ
M¼ÀZÀgÀAr ªÀÄAqÀ½AiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ
§AqÀªÁ¼À ¨ÉA§®
Capital Support to BWSSB Works
4215-02-190-0-03 PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
CzsÀÄ¤ÃPÀgÀt AiÉÆÃd£É-E.J.¦
Karnataka Urban Water Supply
Modernisation Project-EAP
4217-01-800-0-02 ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ «±ÉÃµÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ËPÀAiÀÄðPÉÌ §AqÀªÁ¼À ¨ÉA§®
Capital Support to Special
Infrastructure Projects of
Bangalore
4217-60-051-0-02 ªÀÄºÁvÀä UÁA¢ü £ÀUÀgÀ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É
Mahatma Gandhi Nagara Vikas
Yojane
6215-01-190-2-86 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ
M¼ÀZÀgÀAr AiÉÆÃd£É 3£ÉÃ WÀlÖ (PÁªÉÃj
¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ AiÉÆÃd£É- 5£ÉÃ ºÀAvÀ)EJ¦
Bengaluru Water Supply and
Sewerage Project(BWSSP) Phase
III (Cauvery Water Supply
Scheme-Stage-V)-EAP
TOTAL 19

20

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

10000.00

19901.00

5000.00

0.00

0.00

3.00

20000.00

19991.37

20000.00

20000.00

15000.00

21250.00

10000.00

0.00

0.00

3750.00

6376.00

6376.00

0.00

23360.00

40000.00

24761.00

40000.00

250000.00

300000.00

225000.00

300000.00

9704.00

20000.00

20000.00

20000.00

30054.37

90000.00

90000.00

134184.00

536893.74

587053.00

552832.00

669784.00

0.00

0.00

0.00

790.59

¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV
Public Works

2059-80-001-0-17 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
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ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

Unspent SCSP-TSP Amount as per
the SCSP-TSPAct 2013
3054-04-337-1-10 f¯Áè ºÁUÀÆ EvÀgÉ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ
District & Other Roads
Maintenance
5054-03-337-0-84 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ºÉzÁÝj C©sªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
(PÉ²¥ï)- 2 - «±Àé ¨ÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ J.r.©.
Karnataka State Highway
Improvement Project (KSHIP)-II WB and ADB
5054-03-337-0-86 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÁ
AiÉÆÃd£É: (PÉ²¥ï)-3 (Jr©-2£ÉÃ ¸Á®)
-EJ¦
Karnataka State Higways
Improvement Project KSHIP -III
(ADB 2nd Loan) - EAP
5054-04-337-0-01 f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ
District & Other Roads
5054-04-337-0-02 £À¨Áqïð ¸ÀºÁ¬ÄvÀ ªÀÄÄRå f¯Áè gÀ¸ÉÛ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ
MDR Works Financed from
NABARD
5054-04-337-0-06 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 20

21

40332.60

34015.00

34015.00

28000.00

59876.00

64800.00

64800.00

86900.00

70000.00

110000.00

72102.00

130000.00

390191.38

220500.00

220500.00

169500.00

6152.02

10500.00

10500.00

10000.00

26138.71

2068.70

2068.70

409.17

592690.71

441883.70

403985.70

425599.76

350.64

607.00

607.00

692.00

350.64

607.00

607.00

692.00

6200.00

6525.00

6525.00

5089.08

79.00

115.00

115.00

131.41

d® ¸ÀA¥À£ÀÆä®
Water Resources

2705-00-101-0-01 d¯Á ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä ¤ªÀðºÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜ ªÁ°ä
Water and Land Management
Institute - WALMI
TOTAL 21

22

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

2210-01-001-0-01 DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ¸ÉÃªÁ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉðÃ±À£Á®AiÀÄ (ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
±ÁSÉ)
Directorate of Health and Family
Welfare Services (Medical
Branch)
2210-01-001-0-04 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ£À¹PÀ ¸Áé¸ÀÜöå ¥Áæ¢üPÁgÀ
Karnataka State Mental Health
Authority
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
2210-01-104-0-01 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)
2210-01-104-0-02 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
2210-01-110-1-13 ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄrAiÀÄ°è£À
PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ
Buildings under Medical
Education Department
2210-01-110-1-21 CgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ºÁUÀÆ
EvÀgÉ DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÀlÖqÀ ¤ªÀðºÀuÉ
Health and Family Welfare and
other Health Institute building
maintenance
2210-01-110-1-22 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
2210-01-110-2-15 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ
£ÀgÀ«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
The National Institute of Mental
Health and Neuro Sciences,
Bangalore
2210-01-110-2-16 ¸ÀAdAiÀiï UÁA¢s mÁæªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ C¹Û PÉÃAzÀç
¸ÀA¸ÉÜ
Sanjay Gandhi Institute of
Trauma & Orthopaedics
2210-01-110-2-44 E-DgÉÆÃUÀå
E-Health
2210-01-200-0-03 d£ÀvÁ DgÉÆÃUÀå ¤¢ü
Janatha Health Fund
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
2210-01-200-0-06 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

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

124.24

140.00

140.00

149.00

0.00

5000.00

6772.00

5000.00

3.62

100.00

100.00

50.00

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

270.90

450.00

750.00

0.00

200.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

12776.00

0.00

0.00

0.00

8517.00
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ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

2210-02-101-1-03 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
2210-02-101-1-04 DAiÀÄÄµï E¯ÁSÉUÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ zÀÄgÀ¹Û ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀuÉ
Maintenance, Repairs and
Extension of Land and Buildings
for AYUSH
2210-02-101-1-05 DAiÀÄÄµï -DgÉÆÃUÀå, LE¹ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EvÁå¢
AYUSH -Health, IEC and Training
Programmes, etc
2210-05-101-3-01 DAiÀÄÄµï-OµÀzsÀ vÀAiÀiÁjPÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ
AYUSH - Drugs manufacturing
Institutions and Drug Testing
Laboratories
2210-05-105-1-09 SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ²µÀå
ªÉÃvÀ£À ¸À®ÄªÁV ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
Grant-in-Aid to Private Medical
Colleges Towards Stipends
2210-05-105-1-14 ¸ÀPÁðj ¥sÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃdÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

2210-05-105-1-57

2210-05-105-1-58

2210-05-105-1-61

2210-05-105-1-62

2210-05-105-1-63

Government College of
Pharmacy, Bangalore
PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è ¥Éj¥sÉgÀ¯ï PÁå£Àìgï ¸ÉAlgï
G£ÀßwÃPÀgÀt
Upgradation of Peripheral
Cancer Center at Kalaburagi
E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï UÁå¸ÉÆÖçÃJAlgÁ®f
¸ÉÊ£ïì
Institute of Gastroenterology
Sciences
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-2013- 14)

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

864.29

1618.60

1381.30

15318.40

61.06

100.00

100.00

200.00

175.70

0.00

0.00

0.00

280.57

393.00

400.29

391.82

1015.20

0.00

0.00

0.00

810.16

1050.00

1123.63

1214.00

965.51

880.00

880.00

979.76

310.58

429.00

429.00

860.62

0.00

7570.00

8422.59

8935.24

0.00

6740.00

6823.20

7378.13

0.00

6221.00

6255.80

7804.08
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

2210-05-105-1-64 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄ(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 201314)
Medical Colleges at
Chamarajanagar (Medical
Colleges-2013-14)
2210-05-105-1-65 ªÀÄrPÉÃj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ(ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 2013-14)
Medical Colleges at Madikeri
(Medical Colleges-2013-14)
2210-05-105-1-66 PÀ®§ÄgÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ (ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 2013-14)
Medical Colleges at Kalaburagi
(Medical Colleges-2013-14)
2210-05-105-1-67 ºÁªÉÃj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ
Medical College at Haveri
2210-05-105-1-68 AiÀiÁzÀVj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

7014.00

7116.30

7902.03

0.00

6613.00

6683.40

7023.95

0.00

10696.00

11221.40

12298.70

0.00

0.00

30.74

37.68

0.00

0.00

33.00

37.00

Medical Colleges at Yadgiri
2210-05-105-1-69 aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ

11.00

0.00

87.78

158.39

Medical Colleges at
Chikkamagalur
2210-05-105-1-70 aPÀÌ§¼Áî¥ÀÄgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ

11.00

0.00

0.00

3.00

48158.47

32641.60

83614.96

35572.92

336.65

300.00

300.00

300.00

143.00

174.43

174.43

183.15

1932.65

2327.00

2494.80

2468.00

1682.11

1663.00

1644.37

1719.00

2210-06-001-0-01

2210-06-003-0-23

2210-06-101-7-14

2210-06-104-0-01

Medical Colleges at
Chikkaballapura
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
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
OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀçPÀgÀÄ

Drugs Controller
2210-06-104-0-02 OµÀzsÀ ¥ÀjÃPÀëuÁ ¥ÀçAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

Drugs Testing Laboratory,
Bangalore
2210-06-104-0-15 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå OµÀ¢üUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß
§®¥Àr¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Strengthening
of State Drugs Regulatory System
Scheme
2210-06-104-0-16 "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
2210-06-107-0-01 DºÁgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ
Food Safety Programme and
Public Health Institute
2210-06-800-0-04 ¥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
2210-06-800-0-16 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜUÉ C£ÀÄzÁ£À
Grants to Indian Red Cross
Society
2211-00-001-0-01 gÁdå PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt «¨sÁUÀ
State Family Welfare Bureau
2211-00-003-0-01 ¥ÁçzÉÃ²PÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt
vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Regional Health and Family
Welfare Training Centres
2211-00-102-0-01 gÁdå ¸ÀPÁðgÀ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ £ÀUÀgÀ PÀÄlÄA§
PÀ¯Áåt PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Urban Family Welfare Centres
run by State Government
2211-00-102-0-02 ¸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
2211-00-108-0-01 ¨sÁgÀvÀ d£À¸ÀASÁå AiÉÆÃd£É - d£À¸ÀASÁå
PÉÃAzÀç
India Population Project Population Centre
2211-00-108-0-07 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

924.24

800.00

800.00

50.00

0.00

0.00

1.00

450.00

1552.41

2018.00

2100.84

2074.31

0.00

55200.00

55200.00

55153.00

500.00

200.00

200.00

0.00

443.67

515.00

578.91

523.00

1305.73

1457.00

1457.00

1312.99

514.09

536.00

621.11

530.00

816.63

1248.00

1248.00

1375.00

745.35

793.00

793.00

0.00

1165.05

1138.00

1138.00

2033.73
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

Indian Population ProjectPopulation Centre
4210-01-110-1-01 D¸ÀàvÉç ¤ªÀiÁðt/G£ÀßwÃPÀgÀt
Hospital
Construction/Upgradation
4210-01-110-1-11 ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉç-§¼Áîj
4210-01-110-1-13

4210-01-110-1-14

4210-01-110-1-15

4210-01-110-1-17

4210-01-110-1-19

Super Speciality Hospital-Bellary
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀðzÀ°è mÁæªÀiÁ
PÉÃAzÀæzÀ ¸ÁÜ¥À£É
Establishment of Trauma Centre
at Mysuru and Chitradurga
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
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-vÀÈwAiÀÄ DgÉÊPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ ¥Á®Ä-vÀÈwAiÀÄ
DgÉÊPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
CSS-Central Share-Tertiary Care
Programmes
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
D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt-£À¨ÁqÀð

Construction of Hospital
Buildings-NABARD
4210-01-110-1-21 ¨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
4210-01-110-1-22 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
4210-01-110-1-23 d£ÁgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É(£ÀUÀgÀ
¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀç)
Establishment of Janarogya
Kendras(UPHCs)

10319.19

20100.00

35100.00

45000.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

500.00

500.00

1000.00

0.00

3500.00

3500.00

3500.00

250.00

200.00

200.00

100.00

5100.00

6000.00

7600.00

10000.00

5432.61

1291.00

3291.00

0.00

215.00

3500.00

3500.00

6000.00

0.00

2000.00

2000.00

1000.00

0.00

1000.00

1000.00

0.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4210-01-110-1-25 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-vÀÈwAiÀÄ DgÉÊPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
CSS-State Share-Tertiary Care
Programmes
4210-01-200-0-01 ¸ÀAZÁj DgÉÆÃUÀå Qè¤Pï
Mobile Health Clinic
4210-03-101-1-01 DAiÀÄÄµï PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ
4210-03-105-1-02

4210-03-105-1-09

4210-03-105-1-10

4210-03-105-1-11

4210-03-105-1-14

4210-03-105-1-15

4210-03-105-1-19

AYUSH Buildings
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
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

Nephro Urology Institutes
4210-03-105-1-21 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®ÄaPÀÌ§¼Áî¥ÀÄgÀÀzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À
¸ÁÜ¥À£É

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

800.00

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

2282.54

2400.00

2400.00

1650.00

0.00

450.00

450.00

100.00

463.16

0.00

0.00

0.00

9243.31

5000.00

7000.00

2000.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1

4210-03-105-1-22

4210-03-105-1-23

4210-03-105-1-25

4210-03-105-1-26

4210-03-105-1-27

4210-03-105-2-03

CSS-Central Share-Establishment
of Medical College at
Chikkaballapura
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)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ,
ºÁªÉÃj ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀVj f¯Áè / gÉ¥sÀgÀ¯ï
D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ºÉÆ¸À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À
¸ÁÜ¥À£É
CSS-Central Share-Establishment
of New Medical Colleges
attached with District/Referral
HospitalsCSS(Chikkamagalur,Haveri,Yadgir
i)
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
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®ÄaPÀÌ§¼Áî¥ÀÄgÀÀzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À
¸ÁÜ¥À£É
CSS-State Share-Establishment
of Medical College at
Chikkaballapura
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®ÄaPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÁªÉÃj ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀVj
f¯Áè/gÉ¥sÀgÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ºÉÆ¸À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É
CSS-State Share-Establishment
of New Medical Colleges
attached with District/Referral
HospitalsCSS(Chikkamagalur,Haveri,Yadgir
i)
OµÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ-PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ

Buildings - Drug Controller
4210-04-101-0-01 ªÀÄAUÀ£À PÁ¬Ä¯É ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ aQvÁì
PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£É
Establishment of Monkey Fever
Research and Treatment Centre

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

0.00

0.00

3.00

1176.80

19392.81

15000.00

9832.34

1500.00

0.00

0.00

3.00

1000.00

0.00

0.00

9669.66

8000.00

0.00

0.00

17577.66

12000.00

145.00

500.00

500.00

200.00

1.20

250.00

250.00

0.00
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
4210-04-107-2-01 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
Karnataka State Medical
Supplies Corporation Limited
4210-04-107-3-01 PÁå£Àìgï ¥ÀvÉÛUÁV ¸ÀAZÁj
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Mobile Cancer Detection Units
4210-04-200-1-02 DgÉÆÃUÀå ¨sÀªÀ£À
Aroghya Bhavana
4210-04-200-1-05 G¥À PÀZÉÃjUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ºÁUÀÄ EvÀgÉ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ(gÁdå OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt
ªÀåªÀ¸ÉÜ)
Construction of Sub Offices and
Other Civil Works (State Drugs
Regulatory Systems)
4210-04-200-2-01 DA§Äå¯ÉÉ£ïì RjÃ¢(DgÉÆÃUÀå PÀªÀZÀ-108)
Purchase of Ambulance(Arogya
Kavacha-108)
4210-80-800-0-01 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
TOTAL 22

23

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

116029.00

15850.00

17020.00

15000.00

0.00

500.00

500.00

450.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

479.00

479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5800.00

0.00

131.58

131.58

1855.04

379794.85

390787.41

520593.62

488801.67

34961.57

42250.00

45145.16

49185.53

17.28

25.00

25.00

27.00

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

2210-01-102-0-01 PÁ«ÄðPÀgÀ gÁdå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ
Employees State Insurance
Scheme - Medical Services
2210-02-101-2-03 £ËPÀgÀgÀ gÁdå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É DAiÀÄÄªÉðÃzÀ OµÀzsÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Employees State Insurance Ayurvedic Dispensaries
2230-01-001-0-01 PÁ«ÄðPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

521.44

574.00

577.50

536.11

Commissioner of Labour
PÁ«ÄðPÀ
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀiÁZÀgÀuÉ
2230-01-101-0-01

2877.73

3212.00

3438.44

3339.53

Enforcement of Labour Laws
2230-01-102-0-01 PÁSÁð£ÉUÀ¼À ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ

1352.38

4659.00

7769.25

1614.51

400.00

400.00

400.00

400.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Inspector of Factories
2230-01-103-6-01 ¨Á® PÁ«ÄðPÀgÀ ¥ÀÅ£ÀªÀð¸Àw
Child Labour Rehabilitation
2230-01-103-7-03 ZÁ®PÀjUÉ «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É
Insurance Scheme for Drivers
gÁ¶Ö
öçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ
2230-01-277-0-01
¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ PÁ«ÄðPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
«µÀAiÀÄUÀ½UÁV gÁdå ¸ÀA¸ÉÜ
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
State Institute for Labour Studies
in Association with National Law
School
2230-01-277-0-03 £ÉÊ¥ÀÄtå C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

83.73

0.00

41.30

63.56

19144.32

22270.00

22270.00

23077.95

7431.48

8520.00

7720.00

8008.72

Skill Devlopment Mission
2230-02-101-0-10 ¸ÁªÀiÁ£Àå GzÉÆåÃUÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ

763.05

813.00

813.00

822.08

General Employment Exchanges
2230-02-101-0-13 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¸ÀAPÀ¯ïà

2392.00

2000.00

2000.00

1200.00

0.00

0.00

1.00

800.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

1502.54

1500.00

1500.00

2000.00

50.00

500.00

500.00

500.00

Construction of Karmika Bhavan
4250-00-203-0-07 L.n.L. UÀ¼À ¤ªÀiÁðt

11247.81

5500.00

5500.00

6471.00

Construction of ITIs
4851-00-102-0-18 «²µÀÖ PË±À®å C©sªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ

20746.00

7500.00

7500.00

12000.00

103592.33

99824.00

105304.65

110146.99

1127361.28

1137600.00

1144493.29

1200000.00

Skill Development Initiative
2230-02-001-0-03 GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw E¯ÁSÉAiÀÄ
¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
Director of Employment and
Training
2230-02-101-0-09 PË±À®å C©üªÀÈ¢Þ «Ä±À£ï

CSS-Central Share-SANKALP(Skills
Acquisition and Knowledge
Awareness for Livelihood
Promotion)
2230-02-101-0-16 PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀAPÀ¯ïà

2230-03-101-0-62

2230-03-101-0-63

2851-00-102-0-82

4250-00-201-0-04

CSS-State Share-SANKALP(Skills
Acquisition and Knowledge
Awareness for Livelihood
Promotion)
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
¸ÀPÁðgÀzÀ lÆ¯ïì gÀÆªÀiï ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw
PÉÃAzÀæPÉÌ £ÉgÀªÀÅ
Assistance to Government Tools
Room and Training Centre(GTTC)
PÁ«ÄðPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¤ªÀiÁðt

Specialised Skill Development
Institutions
TOTAL 23

24

EAzsÀ£À
Energy

2801-80-101-1-04 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀA¥ï¸Émï ¨sÁUÀå/PÀÄnÃgÀ eÉÆåÃw
«zÀÄåvï ¸ÁÜªÀgÀUÀ½UÉ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁfUÉ
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

Subsidy for Supply to IP Sets,
BJ/KJ Consumers
2801-80-101-1-15 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 24

25

0.00

0.00

0.00

80.66

1127361.28

1137600.00

1144493.29

1200080.66

124.55

110.08

110.08

43.62

124.55

110.08

110.08

43.62

78.17

132.60

175.21

138.63

163.60

138.00

138.00

328.99

98.24

100.00

186.62

160.58

20.61

13.00

22.00

24.95

213.79

114.00

114.00

364.33

15620.00

10586.26

20586.26

20000.00

0.00

0.67

0.67

0.00

885.00

885.00

885.00

1250.00

621.00

10469.28

10469.28

76.23

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
Kannada and Culture

2205-00-800-0-15 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 25

26

AiÉÆÃd£É, ¸ÁATåPÀ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀçeÁÕ£À
Planning, Statistics, Science and
Technology

2217-80-001-1-06 PÀgÁªÀ½ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ
Karavali Abhivrudhi Pradhikara
2515-00-103-0-02 ªÀÄ¯É£ÁqÀÄ ¥ÀæzÉÃ±Á©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½
Malnad Area Development
Board
2515-00-103-0-03 ªÉÄÊzÁ£À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½
Maidan Development Board
2575-60-265-0-01 gÁdå ±Á¸ÀPÀgÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¥ÀçzÉÃ±À C©ªÀÈ¢sÞ
AiÉÆÃd£É
State Legislators Local Area
Development Scheme
2575-60-265-0-02 ±Á¸ÀPÀgÀ PÉëÃvÀç C©sªÀÈ¢Þ ¤¢s
Legislators' Constituency
Development Fund
2575-60-265-0-03 C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ- PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ
¥ÀæzÉÃ±Á©üªÀÈ¢Ý
Article 371J -Kalyana Karnataka
Region Development
3454-02-800-0-10 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-TSP Act 2013
4217-01-800-0-04 PÀgÁªÀ½ C©sªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ
Karavali Abhivrudhi Pradhikara
4515-00-101-0-02 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£É PÁAiÉÄÝ 2013gÀr
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GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®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
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀÄªÀ ªÉÆvÀÛ
Unspent SCSP-TSP Amount as per
the SCSP-TSPAct 2013
4515-00-800-0-03 ªÀÄ¯É£ÁqÀÄ ¥ÀçzÉÃ±À C©sªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½

3654.00

2600.00

2600.00

2580.00

Malnad Area Development
Board
4515-00-800-0-04 §AiÀÄ®Ä¹ÃªÉÄ C©sªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½

2211.00

3000.00

3000.00

4500.00

Maidan Development Board
4575-60-800-0-01 ±Á¸ÀPÀgÀ PÉëÃvÁç©sªÀÈ¢Þ ¤¢s

59885.66

60000.00

72769.00

60000.00

97566.00

138711.00

138711.00

280000.00

181017.07

226749.81

249657.04

369423.71

288.77

1339.00

1339.00

1085.24

0.00

23.00

23.00

16.00

0.00

0.00

1.00

1.00

36.00

66.00

67.89

81.63

0.00

2470.00

2740.00

2534.15

1834.08

0.00

0.00

0.00

Legislator's Constituency
Development Fund
4575-60-800-0-02 C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ- PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ
¥ÀæzÉÃ±Á©üªÀÈ¢Ý
Article 371J- Kalyana Karnataka
Region Development
TOTAL 26

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
2014-00-103-0-05 UÁæªÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
2014-00-103-0-06

2014-00-114-0-06

2014-00-114-0-08

2235-60-200-5-01

Grama Nyayalayas
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
PÀ£ÁðlPÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ
ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀgÀ¢
Karnataka Institute of Law &
Parliamentary Affairs Report
(KILPAR)
gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÉÃªÁ ¥Áç¢sPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ
¯ÉÆÃPï CzÁ®vï
State Legal Service Authority and
Lok Adalath
gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÉÃªÁ ¥Áç¢sPÁgÀ
State Legal Service Authority

100

DAiÀÄªÀåAiÀÄ

2022-23 Budget

Statement-5 Category B [STATE SECTOR]

vÀSÉÛ: - 5 ªÀUÀð © [ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ]

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Non Beneficiary Oriented Schemes
( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakh)
C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ
Demand No and Head of Account
1
TOTAL 27

MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

GRAND TOTAL

¯ÉPÀÌ
Accounts
2020-21
2

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2021-22
3

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ
Budget
Estimates
2022-23
5

¥ÀjµÀÌøvÀ
CAzÁdÄ
Revised
Estimates
2021-22
4

2158.85

3898.00

4170.89

3718.02

4726934.48

4875032.43

5221875.41

5595009.38
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
01

2

PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ
Agriculture and Horticulture

2401-00-197-2-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

55.42

1.00

1.00

0.00

55.42

1.00

1.00

0.00

12483.83

13156.03

13156.03

16276.64

Block Grants
2435-00-101-0-62

2435-00-101-0-64

gÉÊvÀjUÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀÀ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁzsÀ£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À RjÃ¢UÉÉ ¸ÀºÁAiÀÄ
Assistance to Farmers for purchase
of Chemicals and Equipment for
Plant Protection
vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä gÉÊvÀjUÁV
vÀgÀ§ÉÃw
Training Farmers to grow
Horticulture Crops

TOTAL

02

01

¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ
Animal Husbandry and Fisheries

2403-00-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2403-00-101-0-26
2403-00-101-0-27

2403-00-101-0-28

PÁAiÀÄðPÁj ¹§âA¢
Executive Establishment
OµÀ¢sUÀ¼ÀÄ, gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀÄVçUÀ¼À ¸ÀgÀ§gÁdÄ
Supply of Drugs, Chemicals &
Equipments
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Buildings

2403-00-101-0-30

«¸ÀÛgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼À §®¥Àr¸ÀÄ«PÉ
Strengthening of Extension Units

2403-00-101-0-32

eÁ£ÀÄªÁgÀÄ vÀ½ ¸ÀAªÀzsÀð£À PÉÃAzÀç
Cattle Breeding Farm

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

02

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ

2

Animal Husbandry and Fisheries
2403-00-103-0-31

`Vj gÁd' ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÀQÌUÀ¼À ¸ÁPÀuÉ
Rearing of 'Giri-Raja' Bird and
Others

TOTAL

07

02

12483.83

13156.03

13156.03

16276.64

650.33

1603.77

1603.77

0.00

16182.43

41600.00

41600.00

24960.00

0.00

0.00

1.00

16640.00

171.24

422.00

422.00

422.00

UÁç«ÄÃt C©sªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄw gÁeï
Rural Development and Panchayath Raj

2215-01-198-2-02

PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á«UÀ¼ÀÄ
Borewells

2215-00-102-0-92

PÉÆ¼ÀªÉ §Á«UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

2215-00-102-2-76

Maintenance of Borewells
¸ÀtÚ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Mini-Water Supply
Scheme

2215-01-198-6-01

2215-00-102-0-91

2215-01-198-6-02

2215-00-102-0-93

2230-01-198-6-01

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¸ÀéZÀÑ ¨sÁgÀvÀ
C©üAiÀiÁ£À (UÁæ«ÄÃt)
CSS-Central Share-Swachha
Bharath Mission (Grameena)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¸ÀéZÀÑ ¨sÁgÀvÀ
C©üAiÀiÁ£À (UÁæ«ÄÃt)
CSS-Central Share-Swachha
Bharath Mission (Grameena)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀéZÀÑ ¨sÁgÀvÀ
C©üAiÀiÁ£À (UÁæ«ÄÃt)
CSS-State Share-Swachha Bharath
Mission (Grameena)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀéZÀÑ ¨sÁgÀvÀ
C©üAiÀiÁ£À (UÁæ«ÄÃt)
CSS-State Share-Swachha Bharath
Mission (Grameena)
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2230-00-101-0-01

fÃvÀzÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw
Rehabilitation of Bonded
Labourers

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

07

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
UÁç«ÄÃt C©sªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄw gÁeï

2

Rural Development and Panchayath Raj
2505-60-196-6-04

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄºÁvÀäUÁA¢s
gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ UÁç«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ ¨sÀgÀªÀ¸É
AiÉÆÃd£É

2505-00-101-0-11

CSS-Central Share-Mahatma
Gandhi National Rural
Employment Assurance Scheme
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄºÁvÁä UÁA¢ü
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ ¨sÀgÀªÀ¸É
AiÉÆÃd£É
CSS-Central Share-Mahatma
Gandhi National Rural
Employment Assurance Scheme
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄºÁvÀäUÁA¢s
gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ UÁç«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ ¨sÀgÀªÀ¸É
AiÉÆÃd£É

2505-60-196-6-05

2505-00-101-0-12

2515-00-197-1-07

2515-00-102-0-62

2515-00-198-1-07

2515-00-103-0-91

2515-00-198-1-11

2515-00-103-0-98

CSS-State Share-Mahatma Gandhi
National Rural Employment
Assurance Scheme
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄºÁvÁä UÁA¢ü
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ ¨sÀgÀªÀ¸É
AiÉÆÃd£É
CSS-State Share-Mahatma Gandhi
National Rural Employment
Assurance Scheme
vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ gÁdå ºÀtPÁ¸ÀÄ
DAiÉÆÃUÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ C£ÀÄzÁ£À
SFC Development Grants to Taluk
Panchayats
vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ½UÉ gÁdå ºÀtPÁ¸ÀÄ
DAiÉÆÃUÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ C£ÀÄzÁ£À M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ
SFC Development Grants to TPs
UÁææªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ gÁdå ºÀtPÁ¸ÀÄ
DAiÉÆÃUÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ C£ÀÄzÁ£À

181599.17

181600.00

181600.00

96000.00

0.00

0.00

1.00

32000.00

41188.50

46189.00

46189.00

51638.41

90299.00

90299.00

90299.00

120342.07

5972.81

13932.84

13932.84

13693.92

SFC Development Grants to Grama
Panchayaths
UÁçªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ gÁdå ºÀtPÁ¸ÀÄ
DAiÉÆÃUÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ C£ÀÄzÁ£À
SFC Development Grants to GPs
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ UËgÀªÀ zsÀ£À
Honorarium to Grama Panchayath
Members
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÀÄ, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ,
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ UËgÀªÀ zsÀ£À

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

07

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
UÁç«ÄÃt C©sªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄw gÁeï

2

Rural Development and Panchayath Raj
Honorarium to President,Vice
President & Members of Grama
Panchayaths

3054-80-196-1-03

UÁæ«ÄÃt gÀ¸ÉÛUÀ½UÁV «±ÉÃµÀ C£ÀÄzÁ£À

20000.00

20000.00

20000.00

24244.45

07

356063.48

395646.61

395648.61

379940.85

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

66512.69

62892.72

62892.72

64085.71

Special grants for Rural Roads
3054-00-101-0-29

UÁæ«ÄÃt gÀ¸ÉÛUÀ½UÁV «±ÉÃµÀ C£ÀÄzÁ£À
Special Grants for Rural Roads

TOTAL

10

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-01-196-1-01

Block Grants
2225-00-101-0-27

2225-00-101-0-29

¥Àj²µÀÖ eÁw «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁåyðªÉÃvÀ£À
Scholarships to Scheduled Caste
students
ªÉÄnçPï £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀPÁðj «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Post Matric
Government Hostels

2225-00-101-0-30

f¯Áè ¥Àj²µÀÖ eÁwUÀ¼À PÀbÉÃj-DqÀ½vÁvÀäPÀ
ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ
District SC Office - Administrative
Expenses

2225-00-101-0-32

¥À.eÁ. «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ªÁ¹ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Residential Schools for SCs

2225-00-101-0-36

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Government College Hostels

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

52183.57

57665.63

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-00-101-0-37

2225-00-101-0-42

2225-00-101-0-47

PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ, EvÀgÉ
jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼ÀÄ, ±ÉçÃµÀ×vÉ ¥ÀqÉzÀ ¥Àj²µÀÖ.
eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ
Assistance to College Students,
Other Concessions & Assistance
to Meritorious Scheduled Caste
Students
SÁ¸ÀV «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ½UÉ
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
Grant-in-Aid to Private Hostels

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Training Centres for Women

2225-00-101-0-57

¥À.eÁ. «zÁåyðUÀ½UÉ EvÀgÉ jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼ÀÄ
Other Concessions to SC Students

2225-01-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

50206.82

55323.57

Block Grants

2225-00-101-0-62

ªÉÄnçPï ¥ÀÆªÀð «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Pre-matric Hostels
¥Àj²µÀÖ eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤UÀ¼À°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ËPÀgÀåUÀ¼À C©sªÀÈ¢Þ
Infrastructure Development in SC
Colonies

2225-00-101-0-64

¥Àj²µÀÖ eÁw PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ

2225-00-101-0-61

Assistance to Scheduled Caste
Families

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-00-101-0-65

ºÉaÑ£À Hl ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ªÉZÀÑUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ
Payment of Extra Boarding &
Lodging Charges

2225-00-101-0-67

ªÉÄnçPï ¥ÀÆªÀð ¸ÀPÁðj «zÁåyð ¤®AiÀÄ
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Pre Metric
Government Hostel Buildings

2225-00-101-0-70

¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï
¥ÀÆªÀð «zÁåyð ªÉÃvÀ£À(1 - 8 £ÉÃ vÀgÀUÀwgÁdå AiÉÆÃd£É)
Pre-Matric Scholarship to SC
Students(1st to 8th STD-State
Scheme)
£À¸Àðj ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á PÀ®Áåt PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ

2225-00-101-0-75

Nursery-cum-Women Welfare
Centres

2225-00-101-0-80

¥Àj²µÀÖ eÁw PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀjUÉ
¥ÉÆçÃvÁìºÀ
Incentive to SC Law Graduates

2225-00-101-0-82

²PÀët E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ ªÀUÁð¬Ä¸À®àlÖ ªÀ¸Àw
±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Residential Schools Transferred
From Education Department

2225-00-101-0-83

±ÉÆÃ¶vÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀ «zÁåyð¤®AiÀÄ
Hostels for the Oppressed Classes

2225-00-101-0-85

C±ÀÄaAiÀiÁzÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀªÀgÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ ªÉÄnçPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Prematric Scholarship to Children
of those Engaged in Unclean
Occupation

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-00-101-0-87

DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ
Administrative expenses

2225-01-197-6-07

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ¥Àj²µÀÖ
eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À

2225-00-101-0-68

CSS-Central Share- Pre-Matric
Scholarship to SC Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ
eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyðªÉÃvÀ£À
CSS-Central Share- Pre-Matric
Scholarship to SC Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ
eÁwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À

2225-01-197-6-08

2225-00-101-0-69

2225-02-196-1-01

CSS-State Share- Pre-Matric
Scholarship to SC Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ
«zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð «zÁåyðªÉÃvÀ£À
CSS-State Share- Pre-Matric
Scholarship to SC Students
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

0.00

0.00

1.00

7000.00

0.00

0.00

1.00

5000.00

23681.27

22138.10

21565.12

21230.35

Block Grants
2225-00-102-0-31

2225-00-102-0-33

¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁåyð
ªÉÃvÀ£À
Scholarships to Schedule Tribe
students
¥À.¥ÀA.«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Hostels for ST
Students

2225-00-102-0-35

D±ÀæªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Aashram Schools

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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2022-23 Budget

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-00-102-0-38

«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ
zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ
Hostels Scholarships and
Financial Assistance

2225-00-102-0-43

ªÉÄnçPï £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀPÁðj «zÁåyð ¤®AiÀÄ
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Post Metric
Government Hostel Buildings

2225-00-102-0-45

Vjd£À ¥ÀçzÉÃ±À G¥ÀAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
Tribal Area Sub-plan

2225-00-102-0-46

PÁAiÀÄðPÁj ¹§âA¢ - f¯Áè Vjd£À
PÀ¯Áåt PÀZÉÃj
Executive Establishment - District
Tribal Wefare Office

2225-00-102-0-48

SÁ¸ÀV «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ½UÉ
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
Grant-in-Aid to Private Hostels

2225-00-102-0-52

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÀ®Áåt PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Women Welfare Centres

2225-02-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

8876.13

8437.71

8437.71

Block Grants
2225-00-102-0-68

¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð «zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Scheme for Development of
Scheduled Tribes - Pre Matric
Scholarship

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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8460.09

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-00-102-0-69

¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ PÁ¯ÉÆÃ¤UÀ¼À°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ËPÀgÀåUÀ¼À C©sªÀÈ¢Þ
Infrastructure Development in
Scheduled Tribe Colonies

2225-00-102-0-70

¥À.¥ÀA.PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ
Assistance to ST Families

2225-00-102-0-71

¥ÉÇÃ¸ïÖ ªÉÄnçPï «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¨sÉÆÃd£À
ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ªÉZÀÑUÀ¼À ¥ÁªÀw
Payment of Extra Boarding &
Lodging Charges to Post Metric
Students

2225-00-102-0-77

ªÉÄnçPï ¥ÀÆªÀð ¸ÀPÁðj «zÁåyð ¤®AiÀÄ
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Pre Metric
Government Hostel Buildings

2225-02-197-6-03

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä¥À.¥ÀAUÀqÀzÀªÀjUÉ ªÉÄnçPï-£ÀAvÀgÀ
«zÁåyðªÉÃvÀ£À

2225-00-102-0-07

CSS-Central Share-Post-Matric
Scholarships to ST Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ
«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

2225-02-197-6-04

2225-00-102-0-10

8096.60

13957.65

13957.65

12124.50

0.00

0.00

1.00

3000.00

CSS-State Share-Post-Matric
Scholarships to ST Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ
«zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ
«zÁåyðªÉÃvÀ£À
CSS-State Share-Post-Matric
Scholarships to ST Students

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-02-197-6-05

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À

2225-00-102-0-09

CSS-Central Share- Pre-Matric
Scholarship to ST Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyðªÉÃvÀ£À
CSS-Central Share- Pre-Matric
Scholarship to ST Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - gÁdåzÀ ¥Á®Ä- ¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À

2225-02-197-6-06

2225-00-102-0-11

2225-03-196-1-01

CSS-State Share- Pre-Matric
Scholarship to ST Students
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ
«zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÉÄnæPï ¥ÀÆªÀð «zÁåyðªÉÃvÀ£À
CSS-State Share- Pre-Matric
Scholarship to ST Students
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

0.00

0.00

1.00

1601.04

0.00

0.00

1.00

400.00

108931.47

118744.75

118744.75

121770.71

Block Grants
2225-00-103-0-26

2225-00-103-0-28

2225-00-103-0-39

»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀð «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Backward Class
Hostels
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ±ÀÄ®Ì
«£Á¬Äw
Fees Concession to OBCs

PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¹§âA¢
Executive Establishment

2225-00-103-0-40

»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyð ¤®AiÀÄ
PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Backward Class
Hostel Buildings

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-00-103-0-41

D±ÀçªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Ashram Schools

2225-00-103-0-53

ºÉÆ°UÉ vÀgÀ§ÉÃw PÉÃAzÀçUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Tailoring Training
Centres

2225-00-103-0-56

2225-00-103-0-58

zÉÃªÀgÁd CgÀ¸ÀÄgÀªÀgÀ ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ
¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ 15 CA±ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀçªÀÄzÀ
ªÉÄÃ¯É «ZÁgÀ UÉÆÃ¶×
Late Sri. Devraj Urs' Birth Day
Celeberations and Seminar on
Fifteen Point Programme
ªÀQÃ®jUÉ ¥ÉÆçÃvÁìºÀ zsÀ£À
Stipend to Advocates

2225-03-277-2-80

§ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ ²ÃWÀöç°¦AiÀÄ vÀgÀ§ÉÃw
¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀªÀjUÉ ¸ÉÖöÊ¥ÉAqï
Stipend to Trainees in Typewriting
and Stenography

2225-03-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

1993.80

2156.93

2156.93

Block Grants
2225-00-103-0-66

2225-00-103-0-72

EvÀgÉ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É
- »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ
«zÁåyð ªÉÃvÀ£À
Scheme for Development of OBCs Scholarship to Backward Class
Students
ªÉÄnçPï ¥ÀÇªÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄnçPï £ÀAvÀgÀzÀ
«zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ
Improvement of Prematric and
Postmatric Hostels

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ

112
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2416.59

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-00-103-0-73

C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
Grant-in-aid to Orphanages

2225-00-103-0-74

»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À vÁ®ÆèPÀÄ «¸ÀÛgÀuÁ
PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ
Backward Class Taluk Extension
Offices

2225-00-103-0-78

ºÉÆ°UÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Tailoring Training Centres

2225-00-103-0-79

«zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀªÀjUÉ ¥ÉÇçÃvÁìºÀUÀ¼ÀÄ
Incentive to Hostellers

2225-04-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

9389.93

9772.00

9772.00

Block Grants
2225-00-103-0-34
2225-00-103-0-44

C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ «zÁåyð ¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Hostels for Minorities
C®à¸ÀASÁåvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw
¨sÀvÉå
Stipend to Law Graduates of
Minorities

2225-00-103-0-49

C®à¸ÀARÁåvÀgÀ C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to Minorities Orphanages

2225-00-103-0-50

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ £ÀqÉ¸À®àqÀÄªÀ
«zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Hostels Run by Minority
Orgnisations

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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2022-23 Budget

10738.56

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
10

2

¸ÀªÀiÁd PÀ®Áåt
Social Welfare

2225-00-103-0-51

PÁAiÀÄðPÁj ¹§âA¢
Executive Establishment

2225-00-103-0-54

C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV ªÀÈwÛ¥ÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw
Occupational Training for
Minorities

TOTAL

11

10

277688.71

293423.43

289715.45

315493.18

1808.65

1806.34

1806.34

2100.76

1881.50

2073.30

2073.30

2132.60

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

2235-02-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2211-00-102-0-26
2235-00-101-0-27

2235-00-101-0-31

²±ÀÄ PÀ¯Áåt
Child Welfare
ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©sªÀÈ¢sÞ E¯ÁSÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ
Women & Child Development
Department - Establishment &
Administration
ªÀÄÄRå ¸ÉÃªÀPÀgÀÄ
Mukhya Sevikas

2235-02-196-1-03

2235-00-101-0-28

2235-00-101-0-30

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À (CAUÀ«PÀ®gÀÄ)
Block Grants (Physically
Handicapped)
CAUÀ«PÀ®jUÁV ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÉÃªÁ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
Non Government Institutions for
Physically Handicapped
ªÀÈzÀÞgÀ, «PÀ¯ÁAUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀç¸ÀÛgÀ
¥Á®£ÉUÁV ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉÃªÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
Voluntary Organisation for Care of
the Old Infirm & Diseased

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

11

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©sªÀÈ¢Þ

2

Women and Child Development
2235-02-196-1-04

2211-00-102-0-30

2235-02-197-1-01

CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

0.00

0.00

0.00

2880.00

2519.87

2520.00

2520.00

20.00

159663.37

159441.27

162004.81

90965.17

0.00

0.00

1.00

80847.77

194697.49

197319.20

197319.20

97824.54

Maintenance of Anganwadi
Buildings
CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Anganwadi
Buildings
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2211-00-102-0-61

2211-00-102-0-63

2235-02-197-6-03

2211-00-102-0-22

2235-02-197-6-04

2211-00-102-0-23

2236-02-197-6-01

CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Anganwadi
Buildings
GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀÄPÀÌ½UÁV ²±ÀÄ
¥Á®£Á PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Creches for Children of Working
Women
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.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-(L.¹.r.J¸ï.
204 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 Child
Development Service (204 ICDS
Projects)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-L.¹.r.J¸ï.
204 AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
CSS-Central Share-Integrated Child
Development Service (204 ICDS
Projects)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-L¹rJ¸ïJ¸ï J£ï ¦
CSS-Central Share-ICDS -SNP

2235-00-101-0-61

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-L.¹.r.J¸ï.
(J¸ï.J£ï.¦)
CSS-Central Share-Integrated Child

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

11

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©sªÀÈ¢Þ

2

Women and Child Development
Development Service(SNP)

2236-02-197-6-02

2235-00-101-0-62

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¸ÀªÀÄUÀæ ²±ÀÄ
C©üªÀÈ¢Ü AiÉÆÃd£É (J¸ïJ£ï¦)

0.00

1.00

97824.54

360570.88

363160.11

365725.65

374595.38

4820.83

3371.59

3371.59

3380.99

CSS-State Share-Integrated Child
Development Service(SNP)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-L.¹.r.J¸ï.
(J¸ï.J£ï.¦)
CSS-State Share-Integrated Child
Development Service(SNP)

TOTAL

12

0.00

11

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

2204-00-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2205-00-104-0-26

2205-00-104-0-27

QçÃqÁ PÀÆl ªÀÄvÀÄÛ gÁå°UÀ¼À ¸ÀAWÀl£É ºÁUÀÆ
AiÀÄÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ
Organisation of Sports Meet and
Rallies and Encouragement to
Youth and Sports Activities
¸ÀºÁAiÀÄPÀ AiÀÄÄªÀd£À ¸ÉÃªÁ C¢sPÁj
Assistant Youth Services Officer

2205-00-104-0-28

QçÃqÁAUÀtUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
Maintenance of Stadia

2205-00-104-0-29

QçÃqÁ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ/ªÀ¸Àw¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Sports Schools/Hostels

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

12

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
ªÁvÁð, ¥ÀçªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀd£À ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ

2

Information, Tourism and Youth Services
2205-00-104-0-30

PÀµÀÖ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°ègÀÄªÀ QçÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
PÀÄ¹ÛzÁgÀjUÉ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ
Financial Assistance to Sports
Persons and Wrestlers in Indigent
Circumstances

2205-00-104-0-31

UÁç«ÄÃt QçÃqÁ PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Rural Sports Centres

2205-00-104-0-32

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðAiÉÄÃvÀgÀjUÉ
¸ÀºÁAiÀÄ
Assistance to students and nonstudents

2205-00-104-0-33

QçÃqÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ DlzÀ
ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C©sªÀÈ¢ÞUÉÆ½¸À®Ä ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ
Assistance to Educational & Other
Instt. for Purchase of Sports
Materials & Dev. of Play Grounds
M¼ÁAUÀt QçÃqÁAUÀt ªÀÄvÀÄÛ §AiÀÄ®Ä
gÀAUÀªÀÄA¢gÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ
Grants for Construction of Indoor
Stadium and Open Air Theatre

2205-00-104-0-34

2205-00-104-0-35

UÁçªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀçzÉÃ±ÀUÀ¼À°è QçÃqÉUÀ½UÉ ¥ÉÆçÃvÁìºÀ
Sports Promotion in Rural Areas

2205-00-104-0-36

QçÃqÁ ¸ÁªÀÄVçUÀ¼À RjÃ¢UÁV f®Áè ªÀÄvÀÄÛ
«§sÁVÃAiÀÄ AiÀÄÄªÀd£À ¸ÉÃªÉUÀ¼À ªÀÄAqÀ½UÉ
¸ÀºÁAiÀÄ
Assistance to District and
Divisional Youth Services Board for
Purchases of Sports Materials

TOTAL

12

4820.83

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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3380.99

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
17

2

²PÀët
Education

2202-01-196-1-01

2202-00-101-0-27

2202-00-101-0-40

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

9649.10

8764.18

8764.18

8459.15

131203.40

204697.06

204697.06

129182.23

0.00

0.00

1.00

52675.69

Block Assistance to Zilla
Panchayats
±Á®Á ªÀiÁvÉAiÀÄgÀ £ÉÃªÀÄPÁw
Appointment of School Mothers
UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É
Remuneration to Contract Teachers

2202-00-101-0-41

£À¸Àðj ±Á®Á ²PÀëPÀgÀ £ÉÃªÀÄPÁw
Appointment of Nursery School
Teachers

2202-00-103-0-36

PÁAiÀÄðPÁj ¹§âA¢
Executive Establishment

2202-00-104-0-37

d£À ²PÀët ¤®AiÀÄ
Jana Shikshana Nilaya

2202-01-196-6-01

¥ÁçxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwçQÃPÀgÀt - CPÀëgÀ
zÁ¸ÉÆÃºÀ

2202-00-101-0-18

Universalization of Primary
Education - Aksharadasoha
gÁdå AiÉÆÃd£É-QÃgÀ ¨sÁUÀå (JA.r.JA)

2202-01-196-6-02

2202-00-101-0-20

State Programme for Ksheera
Bhagya (MDM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä- ªÀÄzsÁåºÀß
G¥ÀºÁgÀ AiÉÆÃd£É(JArJA)
CSS- Central Share- Mid Day Meal
Program (MDM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄzÁåºÀßzÀ
©¹ Hl AiÉÆÃd£É
CSS- Central Share- Mid Day Meal
Program (MDM)

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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2022-23 Budget

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
17

2

²PÀët
Education

2202-01-196-6-03

2202-00-101-0-21

2202-01-197-1-01

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄzsÁåºÀß
G¥ÀºÁgÀ AiÉÆÃd£É(JArJA)
CSS-State Share- Mid Day Meal
Program (MDM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-ªÀÄzÁåºÀßzÀ ©¹
Hl AiÉÆÃd£É
CSS-State Share- Mid Day Meal
Program (MDM)
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

0.00

0.00

1.00

43281.98

988715.92

1094196.24

1094196.24

1171105.19

Block Grants
2202-00-101-0-61

¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ ªÉÃvÀ£À

2202-00-101-0-63

Salary to Government Primary
School Teachers
¥ÁçxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
Elementary Schools GIA

2202-00-101-0-64

PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢
ªÉÃvÀ£À/ªÉÃvÀ£ÉÃvÀgÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ
Block Education Office -salary and
non-salary expenses

2202-00-101-0-65

¥ÁçxÀ«ÄPÀ-¥ÀÇªÀð ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Pre - Elementary Schools

2202-00-101-0-66

¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉÉ PÀlÖqÀUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û
Repairs to Government Primary
School Buildings

2202-00-101-0-67

¥À.eÁ./¥À.¥ÀA. ¥Àçw¨sÁ¤évÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
¤ªÁ¹ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Residential Schools for SC/ST
Talented Students

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
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2022-23 Budget

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
17

2

²PÀët
Education

2202-00-102-0-61

¥ÁçxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
Primary Schools

2202-01-197-6-01

¸ÀªÀð ²PÀët D©üAiÀiÁ£À

151786.72

163078.76

163078.76

173432.94

225954.48

238165.70

238165.70

244696.38

Sarva Shiksha Abhiyana
2202-00-101-0-19

¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ - ²PÀëPÀgÀ ªÉÃvÀ£À

2202-02-196-1-01

Samagra Shikshana Karnataka Teachers Salary
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2202-00-102-0-26

¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À

2202-00-102-0-28

Maintenance and G.I.A.
SÁ¸ÀV ¥ËçqsÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À
GIA to Private High Schools

2202-00-102-0-31

f¯Áè G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢
ªÉÃvÀ£À/ªÉÃvÀ£ÉÃvÀgÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ
DDPI Office salary and non-salary
expenses

2202-00-102-0-32

¥ËçqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
High Schools

2202-00-102-0-33

zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®Ì ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
(CAUÉÆèÃ EArAiÀÄ£ï
«zÁåyðUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) ªÀÄvÀÄÛ
«zÁå«PÁ¸À
Financial Assistance and
Reimbursement of Fees (Including
Anglo-Indian Students) and Vidya
Vikasa

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
17

2

²PÀët
Education

2202-00-102-0-34

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ±Á¯ÉÉ PÀlÖqÀUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û
Repairs to Government High School
Buildings

2202-00-102-0-38

«zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇçÃvÁìºÀ zsÀ£À
Scholarships & Incentives

2202-00-102-0-39

UÁA¢s UÁç«ÄÃt UÀÄgÀÄPÀÄ®, ºÉÆ¸ÀjwÛ
Gandhi Grameena Gurukula,
Hosaritti

2202-02-196-6-01

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ

408.14

417.47

531.58

641.56

300112.90

347333.60

347333.60

369582.15

1807830.66

2056653.01

2056769.12

2193057.27

106.06

16.00

16.00

31.17

ZP Schools
2202-00-102-0-20

¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët - ²PÀëPÀgÀ ªÉÃvÀ£À

2202-02-197-1-01

Samagra Shikshana - Teachers
Salary
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2202-00-102-0-62

¸ÀPÁðj ¥ËæqÀ ±Á¯Á ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À

2202-00-102-0-68

Salary to Government High School
Staff
ªÀ¸Àw ¥ËçqsÀ ±Á¯Á ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÉÃvÀ£À
Salary to Residential High School
Staff

TOTAL

18

17

ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ
Commerce and Industries

2852-80-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2852-00-101-0-26

PÀÄ±À®PÀ«ÄðUÀ¼À vÀgÀ§ÉÃw ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ
Artisan Training Institutes

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
18

2

ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ
Commerce and Industries
TOTAL

22

18

106.06

16.00

16.00

31.17

144317.05

157112.40

158314.65

184576.05

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt
Health and Family Welfare

2210-80-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2210-00-101-0-27

¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ

2210-00-101-0-28

Primary Health Centres
vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀávÉçUÀ¼ÀÄ
Taluk Level General Hospitals

2210-00-101-0-29

DAiÀÄÄµï aQvÁì®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉçUÀ¼À£ÀÄß
vÉgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
Opening and Maintenance of
AYUSH Hospitals and Dispensaries

2210-00-101-0-32

f®Áè ¹§âA¢
District Establishment

2210-00-101-0-33

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¤¢sAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D¸ÀàvÉçUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
OµÀzsÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
Local Fund Combined Hospitals
and Dispensaries

2210-00-101-0-35

DAiÀÄÄµï aQvÁì®AiÀÄUÀ¼ÀÄ/D¸ÀàvÉæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
PÀbÉÃjUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉ
Opening and Maintenance of
AYUSH Clinics/ Hospitals and
Offices

2210-00-101-0-36

DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉAiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉDAiÀÄÄµï M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ
Maintanance of Health Buildings
includes AYUSH

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ

122

2022-23 Budget

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

22

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt

2

Health and Family Welfare
2210-00-101-0-37

DAiÀÄÄµï E¯ÁSÉAiÀÄ OµÀ¢s ªÀÄvÀÄÛ
gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ
Drugs & Chemicals of AYUSH
Department

2210-00-101-0-41

AiÀÄÄ£Á¤ aQvÁì®AiÀÄUÀ¼À ¥ÁçgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ
¤ªÀðºÀuÉ
Opening & Maintenance of Unani
Dispensaries

2210-00-101-0-46

¸ÀAZÁj DgÉÆÃUÀå WÀlPÀUÀ¼ÀÄ
Mobile Health Units

2210-00-102-0-31

gÁ¶ÖöçÃAiÀÄ ªÀÄ¯ÉÃjAiÀÄ ¤gÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄðPÀçªÀÄ
National Anti - Malaria Programme

2210-00-102-0-40

D¸ÀàvÉç ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û
Repairs to Hospital Equipments

2210-00-103-0-26

¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
(¨sÁ.¸À.ªÀiÁzÀj) (JA.J£ï.¦.)
Primary Health Centres (GOI
Pattern) (MNP)

2210-00-103-0-30

PÀ£ÁðlPÀ DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜ C©sªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
Karnataka Health System
Development Project

2210-00-103-0-42

vÁ®ÆèPÀÄ D¸ÀàvÉçUÀ½UÉ zÀAvÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ
Dental Units to Taluk Hospitals

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
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Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

22

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt

2

Health and Family Welfare
2210-00-103-0-43

vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ D¸ÀàvÉçUÀ¼ÀÄ
Taluk Level Hospitals

2210-00-103-0-44

2210-00-103-0-45

CA§Ä¯É£ïì UÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ vÁ®ÆèPÀÄ
D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ JPïìgÉÃ/EvÀgÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß
M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ
Provision for Amulances including
X-Ray / other facilities to Taluk
Hospitals
vÁ®ÆèPÀÄ D¸ÀàvÉçUÀ½UÉ PÀëQgÀt ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ
X-Ray Facilities to Taluk Hospitals

2210-00-103-0-47

gÀPÀÛ ¤¢s ¸ÁÜ¥À£É
Establishmest of Blood Bank

2210-00-105-0-38

DAiÀÄÄµï PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
AYUSH- Buildings and
Maintenance

4210-00-101-0-39

f®Áè DgÉÆÃUÀå PÀbÉÃj PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ
District Health Office Buildings

2210-80-197-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

5164.63

5429.25

5437.21

Block Grants
2210-00-101-0-62

¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É ¥Àç¸ÀÆw UÀÈºÀUÀ¼ÀÄ
Strengthening of PHCs - Maternity
Homes

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ
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2022-23 Budget

6428.91

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

22

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

10530.41

10925.45

1
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt

2

Health and Family Welfare
2210-00-102-0-65

zÀÆgÀªÁtÂ ªÉZÀÑ (DAiÀÄÄµï ¸ÉÃjzÉ)
Telephone Charges (includes
AYUSH)

2210-00-102-0-66

¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåZÀÒQÛ (DAiÀÄÄµï ¸ÉÃjzÉ)
Water & Electricity (includes
AYUSH)

2210-00-104-0-61

G¥À PÉÃAzÀçUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É (JA.J£ï.¦)
Establishment of Sub Centres
(MNP)

2210-00-104-0-63

PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ (DAiÀÄÄµï ¸ÉÃjzÉ)
Buildings (including AYUSH)

2210-00-104-0-64

¸ÁªÀiÁVçUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
Supplies and Materials

2211-00-196-1-01

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À

10892.83

10530.41

Block Grants
2210-00-106-0-48

2210-00-106-0-49

¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¸ÀÄwÛgÀÄªÀ
¥Áæ.D.PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£À, gÁdå
¸ÀPÁðgÀ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ £ÀUÀgÀ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt,
gÁdå DgÉÆÃUÀå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ
PHCs run by NGO-GiA, Urban Family
Welfare run by State Government
and State Health Transport
Organisation
d£À¸ÀASÁå PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Population Centres

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants

DAiÀÄªÀåAiÀÄ

125

2022-23 Budget

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

22

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt

2

Health and Family Welfare
2210-00-106-0-50

L.¦.¦-8 gÀrAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå
PÉÃAzÀçUÀ¼À ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ÀÄ«PÉ
Continuation of Health Centres
under CHCs created under IPP-VIII

2210-00-106-0-52

¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£À¸ÀASÁå AiÉÆÃd£É-3 PÁAiÀÄðPÁj ¹§âA¢
Executive Establishment - IPP3

2210-00-106-0-53

OµÀ¢sUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹jAeï UÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ
¥À¯ïì ¥ÉÆÃ°AiÉÆÃ PÁAiÀÄðPÀçªÀÄ
Supply of Drugs and Syringes and
Pulse Polio Immunisation

2210-00-106-0-54

¥ÁçAwÃAiÀÄ f¯Áè ¸ÉÆÖÃgïUÀ½UÉ ®¹PÉUÀ¼À
¸ÀgÀ§gÁfUÉ ¸ÁjUÉ ªÉZÀÑ
Transportation of Vaccine for
Regional District Stores

2211-00-196-6-02

f¯Áè PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt PÀbÉÃj

5329.25

5610.94

5610.94

6311.04

13168.06

13326.49

13326.49

14298.70

34395.35

35278.84

35278.84

32988.58

District Family Welfare Bureau
2210-00-106-0-01

f®Áè PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt «§sÁUÀ

2211-00-196-6-05

District Family Welfare Bureau
¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼À°è UÁç«ÄÃt
PÀÄlÄA§ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ

2210-00-106-0-02

2211-00-196-6-06

2210-00-106-0-03

Rural Family Health Centres in
PHCs
¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼À°è UÁçªÀiÁAvÀgÀ
PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Rural Family Welfare Centres at
PHCs
¥ÁçxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼À°è UÁç«ÄÃt
PÀÄlÄA§ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ
Rural Sub-Centres under Family
Welfare
UÁçªÀiÁAvÀgÀ G¥À PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ (PÀÄlÄA§
PÀ®ÁåtzÀrAiÀÄ°è ¥ÁçgÀA§sÀªÁzÀÄªÀÅUÀ¼ÀÄ)
Rural Sub-Centres (Opened Under
Family Welfare)

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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2022-23 Budget

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

22

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ®Áåt

2

Health and Family Welfare
TOTAL

23

22

213267.17

227288.33

228498.54

255528.73

1066.00

1173.34

1173.34

1227.18

33.50

45.00

45.00

49.50

0.00

0.00

1.00

300.00

0.00

0.00

272.45

763.00

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

2230-03-196-1-02

¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2230-00-101-0-26

OzÀå«ÄPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ/PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ

2230-03-197-1-02

Industrial Training
Institutes/Centres
¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£À
Block Grants

2230-00-101-0-61

2501-06-198-6-05

2501-00-101-0-10

2501-06-198-6-07

2501-00-101-0-14

¥Àj²µÀÖ eÁw/ªÀUÀðUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw
PÁAiÀÄðPÀçªÀÄPÁÌV «±ÉÃµÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd£É
Special Component Plan for
Training Programme for SC/ST
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ. - PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-UÁæ«ÄÃt
¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÀ vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ(J£ïDgïJ¯ïJA)
CSS-Central Share-Rural Self
Employment Training InstitutesRSETI (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÀ vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¸ÉÛUÀ¼ÀÄ(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-Central Share-Rural Self
Employment Training InstitutesRSETI (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæ«ÄÃt DyðPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É
AiÉÆÃd£É(J£ïDgïJ¯ïJA)
CSS-Central Share-National Rural
Economic Transformation ProjectNRETP (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæ«ÄÃt DyðPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É AiÉÆÃd£É
(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-Central Share-National Rural
Economic Transformation ProjectNRETP (NRLM)

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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2022-23 Budget

Statement 6 Category B [DISTRICT SECTOR]

vÀSÉÛ: - 6 ªÀUÀð © [f¯Áè ªÀ®AiÀÄ]
ªÀÄ»¼Á GzÉÝÃ²vÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 2022-23

GENDER BUDGET 2022-23

ªÀUÀð © ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À®èzÀ GzÉÝÃ²vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
Category B Beneficiary and Non Beneficiary Oriented Schemes

( ` ®PÀë UÀ¼À°è ) ( ` in Lakhs)

23

C©üAiÀiÁZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ

¯ÉPÀÌ

§eÉmï

¥ÀjµÀÌøvÀ

§eÉmï

Demand No and Head of Account

Accounts
2020-21

Budget
2021-22

Revised
2021-22

Budget
2022-23

3

4

5

1
PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PË±À®å C©sªÀÈ¢Þ

2

Labour & Skill Development
2501-06-198-6-08

PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæ«ÄÃt DyðPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É
AiÉÆÃd£É(J£ïDgïJ¯ïJA)

2501-00-101-0-15

CSS-State Share-National Rural
Economic Transformation ProjectNRETP (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæ«ÄÃt DyðPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É AiÉÆÃd£É
(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-State Share-National Rural
Economic Transformation ProjectNRETP (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼ï
G¥ÁzsÁåAiÀiï UÁæ«ÄÃt
AiÉÆÃd£É(J£ïDgïJ¯ïJA)

2501-06-198-6-09

2501-00-101-0-16

2501-06-198-6-10

2501-00-101-0-17

0.00

181.96

509.00

0.00

0.00

1.00

1500.00

0.00

0.00

1.00

1000.00

1099.50

1218.34

1675.75

5348.68

3033986.54

3353934.45

3354577.74

3543652.89

CSS-Central Share-Deen Dayal
Upadhaya Grameena Kaushalya
Yojana -DDUGKY (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- PÉÃAzÀæzÀ ¥Á®Ä-¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼ï
G¥ÁzsÁåAiÀÄ UÁæ«ÄÃt PË±À®å AiÉÆÃd£É
(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-Central Share-Deen Dayal
Upadhaya Grameena Kaushalya
Yojana -DDUGKY (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.-gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼ï
G¥ÁzsÁåAiÀiï UÁæ«ÄÃt
AiÉÆÃd£É(J£ïDgïJ¯ïJA)
CSS-State Share-Deen Dayal
Upadhaya Grameena Kaushalya
Yojana DDUGKY - (NRLM)
PÉÃ.¥ÀÄ.AiÉÆÃ.- gÁdåzÀ ¥Á®Ä-¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼ï
G¥ÁzsÁåAiÀÄ UÁæ«ÄÃt PË±À®å AiÉÆÃd£É
(J£ï.Dgï.J¯ï.JA.)
CSS-State Share-Deen Dayal
Upadhaya Grameena Kaushalya
Yojana DDUGKY - (NRLM)

TOTAL

MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

0.00

23

GRAND TOTAL

CAQUÀ¼ÀÄ ¨ÁèPï C£ÀÄzÁ£ÀzÀ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ
Figures indicate the total allocation for the Block Grants
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2022-23 Budget

ªÀUÀð-J
CATEGORY-A

ವರ್ಗ ‘ಎ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಸಕ್ಕಾರಿ

ಯೋಜ್ನೆಗಳು

ಮತ್ತು

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು

ಪರ ಯೋಜ್ನಕ್ಕರಿಯಾಗುವಂತವುಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಯ ಣಕ್ಕಾ ಗಿ ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸಿದ

ನೇರವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಅವರುಗಳಿಗೆ

ʼಎʼ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ʼಎʼ ವಗಾದ ಮಹಿಳಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ವಾಯ ಪ್ತು ಶೇಕಡ. 30 ರಿಿಂದ ಶೇಕಡ. 99 ರವರೆಗೆ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತು ದೆ.
ʼಎ.ವೈʼ ಉಪ-ವಗಾದಡಿ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ವೈಯಕ್ತು ಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತು ರೆ. ಆದರೆ ʼಎಎನ್ʼ ಉಪ-ವಗಾದಡಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತು ರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ʼಎವೈʼ ಮತ್ತು ʼಎಎನ್ʼ ಉಪ-ವಗಾಗಳಡಿಯ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು
ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷಟ ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷರ್ಳಲ್ಲಿ )
’ಎವೈ’
ವರ್ಗ

’ಎಎನ್’

ಕಾರ್ಗ
ಕ್ರ ಮರ್ಳ

ಅನುದಾನ

ಸಂಖ್ಯೆ
2020-21
BE
2021-22
BE
2022-23
BE

ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮ
ರ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ’ಎ’

ಅನುದಾನ

ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮರ್
ಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅನುದಾನ

55

4,71,090

8

2,144

63

4,73,235

51

4,56,330

7

2,237

58

4,58,566

54

5,66,725

17

82,799

71

6,49,524

ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2022-23ರಲ್ಲಿ 71 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ 54 ʼಎವೈʼ
ಉಪ-ವಗಾದ ಮತ್ತು 17 ʼಎಎನ್ʼ ಉಪ-ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಇರುತು ವೆ. ʼಎವೈʼ
ಮತ್ತು ʼಎಎನ್ʼ ಉಪ-ವಗಾಗಳ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯದ ಮೊತು
ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ರೂ5,66,725 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ರೂ.82,799 ಲಕ್ಷಗಳು ಇರುತು ದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ʼಎʼ ವಗಾದ
ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿತ ಲೆಕಾ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ವಿವರಣಾತಮ ಕ ಟಿಪಪ ಣಿಯಲ್ಲಿ , ಕಿಂದರ
ಶೋರ್ಷಾಕೆಯಲ್ಲಿ

ಪುರಸಾ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ

ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ ಪಾಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಪರ ತ್ಯ ೋಕವಾದ ಎರಡು ಲೆಕಾ

ಶೋರ್ಷಾಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲ್ಯಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದ ಕಿಂದರ ದ ಪಾಲು ನಂತರದ್ದಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಪಾಲು
ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು ದೆ. ಆದಾಗ್ಯಯ

ಈ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಸಕ್ಕಾರಗಳ

ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾರಗಳ
ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಉದೆಿ ೋಶತ ತಃಖ್ಯು 4, 5 ಮತ್ತು 6 ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದ್ದ.
ʼಎವೈʼ

ಮತ್ತು

ʼಎಎನ್ʼ

ಉಪ-ವಗಾಗಳ

ಯೋಜ್ನೆ

ಮತ್ತು

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ

ನೋಡಲ್ಯದ

ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2020-21ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪರಿಷಾ ೃತ ಅಿಂದಾಜು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಗಳು
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ವಾಸು ವಿಕವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಸದರಿ ವಷಾದ ಆಯವಯ ಯ
ಅಿಂದಾಜಿನಂತ್ ಇರುತು ವೆ. ವೆಚ್ಚ ಗಳನ್ನು ಡಿಸಿಂಬರ್-2021ರ ವರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.
ಉಪ-ವಗಾ ʼಎವೈʼ ರಡಿ ಕೆಲವು ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಹಾಗ್ಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತದೆ:

I. ರಾಜ್ೆ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಳು:
ಎ. ಫಲಾನುಭವಿ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮರ್ಳು (ಎವೈ)
ಅಭಿಯಾಚನೆ 05 : ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ
1. ಸಾಾ ತಂತರ ಯೋಧರ ವಿಧವೆರ್ರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ (3055-00-190-0-08)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ
ವಿಧವಾ ಪತ್ತು ಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಾಕ ರೂ. 2,000/- ಮೌಲಯ ದ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪರ ಯಾಣದ ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ವಾಯುವಯ ಕನ್ಯಾಟಕ ರಸು ಸಾರಿಗೆ, ಹುಬಬ ಳಿಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ, ಬಿಂಗಳೂರು ಸಾರಿಗೆ
ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,

ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ

2020-21ನೇ

ರೂ.4.45 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಸಾಲ್ಲನ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ

ರೂ.7.75

ಲಕ್ಷಗಳ

266 ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ

ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ

ರೂ.5.43 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ
89.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 10: ಸಮಾಜ್ ಕ್ಲಾೆ ಣ
2. ಸಾ ಸಹಾರ್ ಗುಂಪುರ್ಳ ಮೂಲಕ್ ಪರಿಶಿರ್ು ಜಾತಿರ್ವರಿಗೆ ಕಿರು ಸಾಲ ಸಹಾರ್ (2225-01-190-209)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ , ಮಹಿಳಾ ಸಾ ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ತರಕ್ಕರಿ/ಹೂವು/ಹಣ್ಣು ಮಾರುವ
ಸಣು ವಾಯ ಪಾರ ಇತ್ತಯ ದ್ದ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳಿ ಲು ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ
ಗರಿಷಟ ಮೊತು ರೂ.25,000/-ಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ಈ ಪೈಕ್ತ ರೂ.15,000/- ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ರೂ.10,000/- ಸಾಲದ
ಮೊತು ವಾಗಿರುತು ದೆ.

2020-21ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ

ರೂ.500.00

ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

2,000.

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಆಯವಯ ಯ ಅಿಂದಾಜು ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ.225.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1,200. ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ತರು ಸಾಲ ಸಹಾಯಧನದಿಂದ್ದಗೆ (422501-190-0-03) ಪರಿಶಷಟ ಜಾತ್ತಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿನಯೋಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ.
3. ಸಾ -ಸಹಾರ್ ಗುಂಪುರ್ಳ ಮೂಲಕ್ ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂರ್ಡದವರಿಗೆ ಕಿರು ಸಾಲ (2225-02-190-2-07)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು

ಮಹಿಳಾ

ಸಾ ಸಹಾಯ

ಸಂಘದ

ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ

ಸಣು

ವಾಯ ಪಾರ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವು ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಪರ ತ್ತ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ರೂ.15,000/-

ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
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ರೂ. 10,000/- ಸಹಾಯಧನವಾಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು

ರೂ.5,000/- ವಾಯ ಪಾರ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗೆ ಮೂಲಧನವಾಗಿರುತು ದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು 3 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 36
ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಟಕ ಮಹರ್ಷಾ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕ್ತ ಪರಿಶಷಟ

ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ನಗಮಕೆಾ ಮರುಪಾವತ್ತ

ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ

ಪರಿಶಷಟ

(4225-02-190-1-02)

ಪಂಗಡದವರಿಗೆ

ವಿನಯೋಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ.
ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ

ಪೂಣಾ

ಕ್ತರು

2020-21ನೇ

ಸಾಲ

ಸಹಾಯಧನ

ಸಾಲ್ಲನ

ಅನ್ನದಾನವು

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯದ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ಬಳಕೆ

ನೋಡಲು

ರೂ.650.00

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷಗಳ
ಮಹಿಳಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 4,334. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 2,800.
4. ಸಾ ಸಹಾರ್ ಗುಂಪುರ್ಳ ಮೂಲಕ್ ಪರಿಶಿರ್ು ಜಾತಿರ್ವರಿಗೆ ಕಿರು ಸಾಲ ಸಹಾರ್ (4225-01-190-003)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ.
ಮಹಿಳಾ ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ ಪರ ತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೋಗ ಕೈಗೊಳಿ ಲು ರೂ.25,000-00
ವರೆಗೆ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ತ್ತಲ್ಲಿ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ತ, ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಇತರೆ
ಸೆ ಳಿೋಯ

ಸಂಸೆ ಗಳಿಿಂದ

ಅಥವಾ

ಸಮಾಜ್

ಕಲ್ಯಯ ಣ

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಿಂದ

ಸಹಾಯಧನವನ್ನು

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ಪೂಣಾ

ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತು ದೆ.

2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಅನ್ನದಾನ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
5. ಸಾ -ಸಹಾರ್ ಗುಂಪುರ್ಳ ಮೂಲಕ್ ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂರ್ಡದವರಿಗೆ ಕಿರು ಸಾಲ (4225-02-190-1-02)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು

ಸಾ ಸಹಾಯ

ಕೈಗೊಳಿ ಲು

ಆರ್ಥಾಕ

ಸಂಘದ
ನೆರವು

ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ.

ಸಣು

ವಾಯ ಪಾರ

ಪರ ತ್ತಯಬಬ

ಇತ್ತಯ ದ್ದ

ಫಲ್ಯಪೇಕ್ತಿ ಗೆ

ರೂ.15,000/- ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.10,000/- ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ
ರೂ.5,000/- ಮೂಲಧನವಾಗಿರುತು ದೆ,

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು 3 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯ 36 ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಕನ್ಯಾಟಕ ಮಹರ್ಷಾ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕ್ತ ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಗಮಕೆಾ (ಕೆ.ಎಿಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್)
ಮರುಪಾವತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು

ಪರಿಶಷಟ

ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸಾ ಸಹಾಯ

ಗುಿಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ತರು ಸಾಲ ಸಹಾಯಧನ (2225-02-190-2-07) ಅನ್ನದಾನದಿಂದ್ದಗೆ ಜೊತ್ಗ್ಯಡಿ
ವಿನಯೋಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ.

2020-21ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ

ರೂ.500.00

ಲಕ್ಷಗಳ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 2,150.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
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ಅಭಿಯಾಚನೆ 11: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
6. ಚೇತನ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆರ್ರ ಪುನವಗಸತಿ (2235-01-202-3-01)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯು

2012-13ರಲ್ಲಿ

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿರುತು ದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

ಲಿಂಗಿಕ

ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು ಗೌರವಾನಾ ತ ಜಿೋವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪಯಾಾಯ ಜಿೋವನೋಪಾಯ ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಸಾ ಉದಯ ೋಗವನ್ನು

ಕೈಗೊಳಿ ಲು ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

(ಕೆ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ .ಡಿ.ಸಿ) ರೂ.25,000/- ಸಾಲ ಮತ್ತು
ರೂ.50,000/- ಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವನ್ನು

ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ನಗಮವು

ರೂ.25,000/- ಸಹಾಯಧನ ಸೇರಿದಂತ್ ಒಟ್ಟಟ

ಒದಗಿಸುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ

ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ , ರೂ.263.90 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ

600. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.535.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಆಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.208.75 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 331 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಿಕ
ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
7. ಕ್ರ್ನಗಟಕ್ ರಾಜ್ೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ ಮೂಲಕ್ ಮಹಿಳೆರ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾರ್ ಧನ (2235-02-0010-10)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು

2014-15ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಣು , ಮಧಯ ಮ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವನ್ನು

ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆ

(ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ) ವತ್ತಯಿಿಂದ

ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಈ ನೆರವು ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಿಂದ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ

ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುತು ದೆ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ನಗದ್ದ ಪಡಿಸಿದ ಬಡಿಿ ಯ ಶೇಕಡ.10ರಷ್ಟಟ
ಸಹಾಯಧನವನ್ಯು ಗಿ

ಕನ್ಯಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ಮಹಿಳಾ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ನಗಮವು

ಮೊತು ವನ್ನು

(ಕೆ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ .ಡಿ.ಸಿ.)

ಒದಗಿಸುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ 5,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1,175. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.5,800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ರೂ.2,900.00 ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1,389.
8. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿರ್ಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಕಾಯ್ದದ 2013 ಬಳಕೆಯಾರ್ದ್ ಇರುವ ಮೊತು (2235-02001-0-11)
ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ಜಾತ್ತಗಳ

ಉಪಯೋಜ್ನೆ

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತು ವನ್ನು

ಕ್ಕಯ್ದಿ

2013ರಡಿ

ಲೆಕಾ ಶೋರ್ಷಾಕೆ

2235-02-001-0-11ರಡಿ

2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 06 ಮಹಿಳಾ

ಉದೆಿ ೋಶತ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕಳಿ ಲ್ಯಗಿದೆ:
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ , ಒಟ್ಟಟ ರೆ ರೂ.7,825.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಈ ಪೈಕ್ತ
ರೂ.5,013.53 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ್ತವೆ :
1) ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾ ಉದಯ ೋಗಕ್ಕಾ ಗಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ
ಸಾಲ ಹಾಗ್ಯ

ರೂ.25,000/- ಸಹಾಯಧನ) ಮತ್ತು

ರೂ.50,000/-ಗಳು (ರೂ.25,000/- ಗಳ

ಇಡಿಪ್ತ ತರಬೇತ್ತ ವೆಚ್ಚ

ರೂ.750/- ಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಉದಯ ಮಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತ್ತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಕೆಾ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲ್ಯಗಿದೆ.
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ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ , ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ಅಡಿ ರೂ.153.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುರಿ ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಿ ,
ಈ ಪೈಕ್ತ ರೂ.147.17 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 290.
2) ಉದಯ ೋಗಿನ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಾ ಗಿ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರಿಷಟ
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ದ ಶೇ.50 ಅಥವಾ ಗರಿಷಟ

ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷಗಳ

ಸಾಲದಿಂದ್ದಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ಯು ಗಿ

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ , ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ಅಡಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುರಿ ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಿ ,
ರೂ.260.14 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ಅಡಿ ರೂ.1,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುರಿ ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಿ ,
ರೂ.361.96 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 189 ಮತ್ತು 326 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಇದರ
ಪರ ಯೋಜ್ವನ್ನು ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
3) 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಸತ್ತ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಬಿಂಬಲ್ಲಸಲು ರೂ.100.00

ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 56.
4) ಬಿೋದ್ದ ಬದ್ದ ಮಹಿಳಾ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ʼಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜ್ನೆʼ ಮಾದರಿಯಂತ್, ಸಣು ಪುಟಟ ವಾಯ ಪಾರ
ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ರೂ.10,000/- ಗಳ ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಧನ ನೋಡಲು ಬಳಸಿಕಳಿ ಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ,
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ಅಡಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುರಿ ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಿ , ರೂ.69.70 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ
ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ಅಡಿ ರೂ.976.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುರಿ ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಿ , ರೂ.493.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
617 ಮತ್ತು 5,469 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ವನ್ನು ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
5) ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರು ಮತ್ತು ಸಿು ರೋಶಕ್ತು ಸಾ -ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಉತ್ತಪ ದ್ದಸಿದ ಉತಪ ನು ಗಳ ಪರ ದಶಾನ
ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕೆಾ

ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಿ ಯ ಸವದತ್ತು ಯಲಿ ಮಮ

ದೇವಸಾೆ ನದ ಬಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ

ಸಂಕ್ತೋಣಾ

ಸಾೆ ಪನೆಗಾಗಿ ರೂ. 305.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ
ರೂ.1,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕಳಿ ಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
6) ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನ್ಯಾಟಕ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ 6 ತ್ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 3 ವಷಾದ ಪರಿಶಷಟ ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡದ
ಮಕಾ ಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದ್ದನ ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲು ಮತ್ತು 3 ದ್ದನ ಮೊಟ್ಟಟ

ನೋಡಲು, 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ನಗದ್ದಪಡಿಸಲ್ಯದ ರೂ.3,276.00 ಲಕ್ಷಗಳ(ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ರೂ.2108.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು

ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ಅಡಿ

ರೂ.1168.00 ಲಕ್ಷ) ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕಳಿ ಲ್ಯಗಿದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 2,27,732.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದ್ದರುವ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ. ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ. ಅನ್ನದಾನವನ್ನು
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕಳಿ ಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ , ರೂ.840.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನದ

ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ,

ರೂ.78.31

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಬಳಕೆ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.

ವಿವರಗಳು

ಈ

ಕೆಳಕಂಡಂತ್ತವೆ.


ದೇವದಾಸಿ ಪುನವಾಸತ್ತ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಆದಾಯ ಉತಪ ನು ಕರ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ.ಯಡಿ
ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುರಿ ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 7.69 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 25.



ಉದಯ ೋಗಿನ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ. ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಿ ,
ರೂ.20.03 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ.ಯಡಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ
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ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನಗದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಿ , ರೂ.50.54 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 82 ಹಾಗ್ಯ
22 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
9. ಮಹಿಳಾ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮದ ಮೂಲಕ್ ಮಹಿಳೆರ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾರ್ಧನ (2235-02-001-0-12)
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಾ ಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತ್ತು ರುವ ಮಹಿಳಾ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಿಕೆಯರ
ಕ್ಕಯಾಕ್ಷಮತ್ಯನ್ನು

ಹೆಚಿಚ ಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ,

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಕ್ತಯರಿಗೆ ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ವತ್ತಯಿಿಂದ ಯಾವುದೇ ದ್ದಾ ಚ್ಕರ ವಾಹನ ಖರಿೋದ್ದಗೆ ಗರಿಷಟ

2018-19ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ರೂ.50,000/-ಗಳ ಬಡಿಿ

ನಗಮದ

ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.151.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವು
ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದ
ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
10. ಮಹಿಳಾ ಅುಂರ್ವಿಕ್ಲರಿಗೆ ಹಾಸ್ಥು ಲ್ಲಿ ರ್ಳು (2235-02-101-0-50)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2006ರಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದಯ ೋಗಕೆಾ ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹ

ನೋಡುವ ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳಾ ಉದಯ ೋಗಿಗಳು,
ತರಬೇತ್ತದಾರರು ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರಿಗೆ ಹಾಸಟ ಲ್ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು (ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತ್ತ) ಒದಗಿಸುತ್ತು ದೆ.
ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ ವಿಕಲಚೇತನ ಯುವತ್ತಯರಿಗೆ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದಯ ೋಗವನ್ನು

ಉತ್ು ೋಜಿಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾರದ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾ ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸೆ ಗಳ ಮೂಲಕ 25 ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ 25
ಮಹಿಳಾ ವಸತ್ತನಲಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಪರ ತ್ತ ವಸತ್ತ ನಲಯದಲ್ಲಿ 50 ಉದಯ ೋಗಸೆ ವಿಕಲಚೇತನ
ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರು ಮತ್ತು ತರಬೇತ್ತದಾರರಿಗೆ ವಸತ್ತ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ,

ರೂ.271.54 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 832. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.339.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೂ.254.25 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.145.67 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 870.
11. ಕೇ.ಪು.ಯೋ- ಅುಂರ್ನವಾಡ್ಡ ಕಾರ್ಗಕ್ರ್ತಗ ಮತ್ತು ಸಹಾರ್ಕಿರ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ (2235-02-102-0-05)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಆಿಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ತಯರ ಬಲವಧಾನೆಗಾಗಿ

ತರಬೇತ್ತ ನೋಡುವ ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ 1975-76ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಯೋಜ್ನ್ಯಧಿಕ್ಕರಿ (ಸಿ.ಡಿ.ಪ್ತ.ಓ) / ಸಹಾಯಕ ಶಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಶಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಯೋಜ್ನ್ಯಧಿಕ್ಕರಿಗಳಿಗೆ (ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪ್ತ.ಓ)

ನಪ್ತಾ ಡ್(NIPCCID), ದಕ್ತಿ ಣ ಪಾರ ದೇಶಕ ಸಂಸೆ , ಬಿಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ಯ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಕ್ತಯರಿಗೆ, ದಕ್ತಿ ಣ
ಕನು ಡ ಜಿಲೆಿ ಯ ಉಜಿರೆಯ ಮಧಯ ಮ ಹಂತದ ತರಬೇತ್ತ ಕಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತು ತರಬೇತ್ತ ಮತ್ತು ಪುನಃಶ್ಚ ೋತನ
ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರಿಗೆ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಿಂಡ ನಂತರ
32 ದ್ದನಗಳ ವೃತ್ತು ತರಬೇತ್ತಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ರುವ 21 ಅಿಂಗನವಾಡಿ ತರಬೇತ್ತ ಕಿಂದರ ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ,
ನಂತರ

2

ವಷಾಕಮ್ಮಮ

ಪುನಃಶ್ಚ ೋತನ

ತರಬೇತ್ತಯನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ.

ಅಿಂಗನವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ್ತಯರಿಗ್ಯ ಸಹ ಈ ತರಬೇತ್ತ ಕಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಮನನ ಹಾಗ್ಯ ಪುನಃಶ್ಚ ೋತನ ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು
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ನೋಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ , ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.349.17 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೂಣಾ
ಅನ್ನದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.204.59 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಯದ

ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯ

ರೂ.1.00

ಲಕ್ಷ

ಅನ್ನದಾನವು

ಡಿಸಿಂಬರ್

2021ರವರೆಗೆ

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
12. ಭಾರ್ೆ ಲಕಿಮ ಿ (2235-02-102-0-25)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2006-07ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರದ

ಅಿಂಚೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಯೋಜ್ನೆಯಾದ “ಸುಕನ್ಯಯ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಜ್ನನವನ್ನು
ಹಾಗ್ಯ

ಸಮೃದ್ದಿ

ಯೋಜ್ನೆ”ಯ ಮೂಲಕ ʼಭಾಗಯ ಲಕ್ತಿ ಮ ʼ

ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸಲು ಕನ್ಯಾಟಕ ಸಕ್ಕಾರವು ತ್ತೋಮಾಾನಸಿರುತು ದೆ. ಹೆಣ್ಣು

ಮಕಾ ಳ

ಉತ್ು ೋಜಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳ ಸವಾಾಿಂಗಿೋಣ ಬಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ೋಷಣೆ

ಹೆಣ್ಣು

ಮಕಾ ಳಿಗೆ

ಉತು ಮವಾದ

ಶಕ್ಷಣವನ್ನು

ನೋಡುವುದ್ದ

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯ

ಮುಖಯ

ಉದೆಿ ೋಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಬಿಪ್ತಎಲ್ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಪರ ತ್ತ
ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂ.3,000/- ದಂತ್ 15 ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 21 ವಷಾ ಅವಧಿ
ಪೂಣಾಗೊಿಂಡ ನಂತರ ಪರಿಪಕಾ ಮೊತು ರೂ.1.27 ಲಕ್ಷ ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 10ನೇ ತರಗತ್ತ ನಂತರ ಉನು ತ
ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕ್ಕಾ ಗಿ ಖಾತ್ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಮೊತು ದ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕ್ಕಶವಿರುತು ದೆ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.6,800.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.4,681.70
ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1,56,056. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.10,180.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ
ರೂ.3,388.83 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕಳಿ ಲ್ಯಗಿದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1,12,701.
13. ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆರ್ರ ಪುನವಗಸತಿ (2235-02-103-0-11)
ದೇವದಾಸಿ ಪದಿ ತ್ತ ಪರ ಚ್ಲ್ಲತವಿದಿ

ಬಳಗಾಿಂ, ವಿಜ್ಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ಟ, ರಾಯಚೂರು, ಕಪಪ ಳ,

ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಚಿತರ ದ್ದಗಾ, ಶವಮೊಗಗ , ಗದಗ, ಬಳಾಿ ರಿ, ಕಲಬುಗಿಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ
ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ,
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕ್ತೋಯವಾಗಿ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ನಟಿಟ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ಯ
ಕನ್ಯಾಟಕ ದೇವದಾಸಿ (Prohibition of Dedication) ಕ್ಕಯ್ದಿ

1982ರ ಉದೆಿ ೋಶವನ್ನು

ಈಡೇರಿಸುವ

ಪರ ಯತು ವಾಗಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2009-10 ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಪದಿ ತ್ತಯಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹಿಂದ್ದದ

ದೇವದಾಸಿ

ಮಹಿಳೆಯರು

ಆದಾಯೋತಪ ನು

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ತಡಗಿಸಿಕಿಂಡು

ಗೌರವಯುತ ಸಭಯ ಜಿೋವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹ ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋಶವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಜಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಶಬಿರ, ಆರೋಗಯ ಶಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ನಜಾಗೃತ್ತ ಹಾಗ್ಯ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ
ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅನಷಟ ಪದಿ ತ್ತಯ ವಿರುದಿ ವಾಯ ಪಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ.
ಪುನವಾಸತ್ತಗೊಿಂಡ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆದಾಯೋತಪ ನು

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿಸಿಕಳಿ ಲು

ರೂ.20,000/-ಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ , ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಗಮದ್ದಿಂದ ಶೇ.50 ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹಾಗ್ಯ
ಬಾಯ ಿಂಕುಗಳಿಿಂದ ಶೇ.50 ಸಾಲವನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ

ರೂ.614.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.614.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.335.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು
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ಒದಗಿಸಿದ್ದಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಒಟ್ಟಟ

ರೂ.193.81 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 283 ದೇವದಾಸಿ

ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ

ಚೇತನ ಯೋಜ್ನೆಯ ಲೆಕಾ ಶೋರ್ಷಾಕೆ(2235-01-202-3-01)ಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸಿದೆ.
14. ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮದ ಮುಖುಂತರ ಮಹಿಳಾ ಉದೆ ಮಿರ್ಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಯೋಜ್ನೆ (223502-103-0-16)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2004-05ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ

ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಕೌಶಲಯ ತರಬೇತ್ತ ನೋಡಿ, ಉದಯ ಮಶೋಲತ್ಯನ್ನು ಬಳೆಸಲು ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ತರಬೇತ್ತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, ಜಿೋವಾನ್ಯಧರವಿಲಿ ದ ಮತ್ತು
ವೃತ್ತು ಪರ

/

ಕೌಶಲಯ

ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ.

ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲವು
ಈ

ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ

ಸಶಕು ಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗ್ಯ ಸಾ -ಸಾಾ ವಲಂಬನೆ ಹಿಂದಲು ಮತ್ತು ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೋಗ ಹಿಂದಲು ಈ
ತರಬೇತ್ತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವು ಉತ್ು ೋಜ್ನ ನೋಡುತು ದೆ. ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ 15 ದ್ದನಗಳಿಿಂದ 4 ತ್ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ
ಅವಧಿಯ 41 ವಿವಿಧ ಕೌಶಲಯ

ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತ್ತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಯಾವುದೇ

ಆದಾಯ ಮಿತ್ತಯಿಲಿ ದೆ ವಿಧವೆಯರು, ನಗಾತ್ತಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗ್ಯ
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ.ಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಯ ತ್ ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಕಡಿಮ್ಮ ವರಮಾನ ವಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಕೌಟ್ಟಿಂಬಿಕ ವರಮಾನದ ಮಿತ್ತಯನ್ನು ರೂ.40,000/- ಗಳಿಗೆ ನಗದ್ದಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ

ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಆದಿ ರಿಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ
ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸೂೂ ತ್ತಾ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಪರಿವತ್ತಾಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
15. ಮಹಿಳೆರ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಬಲ್ಲೋಕ್ರಣ ಅಭಿಯಾನ (2235-02-103-0-32)
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2021ರಿಿಂದ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜ್ಾನಯ ದ ವಿರುದಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಕೆಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುತ್ತು ರುವ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ಪರ ಗತ್ತ ಪರಿಶೋಲನೆ ಉಸುು ವಾರಿ ಮಾಡಲು, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲ್ಯಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳ ಸಚಿವರನ್ನು
ಒಳಗೊಿಂಡಂತ್ ಸನ್ಯಮ ನಯ ಮುಖಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಉನು ತ ಮಟಟ ದ ಸಮಿತ್ತಯನ್ನು ಸಕ್ಕಾರದ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . 2021-22ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಆದರೆ
ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
16. ಉದ್ೆ ೋಗಿನಿ- ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮ (2235-02-103-0-38)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

1997-98ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಆದಾಯ ತರುವಂತಹ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು

ಕೈಗೊಳಿ ಬಯಸುವ 18 ರಿಿಂದ 55 ವಷಾಗಳ ವಯೋಮಿತ್ತಯಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆಿ ೋಶವಾಗಿರುತು ದೆ. ಪರಿಶಷಟ
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ಜಾತ್ತ/ಪರಿಶಷಟ

ಪಂಗಡದ

ಅಹಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ವು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದ್ದಿಂದ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ಅಥವಾ
ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತು ವನ್ನು ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಸಾಲವಾಗಿ ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ.
ಇತರೆ ವಗಾದ ಅಹಾ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದ್ದಿಂದ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ಇದರಲ್ಲಿ
ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ ಅಿಂದರೆ ರೂ.90,000/-ಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಮೊತು ವನ್ನು ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಸಾಲವನ್ಯು ಗಿ
ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಆಯ್ದಾ ಯಾದ

ಮಹಿಳಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ

ಸಕ್ಕಾರದ್ದಿಂದ

ಉದಯ ಮಿ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ(ಇ.ಡಿ.ಪ್ತ) ತರಬೇತ್ತಯನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ.2,000.00

ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ಪೂಣಾ

ಅನ್ನದಾನ

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.

ಮಹಿಳಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1,812. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ , ರೂ. 572.98 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 545.
17. ಸಿು ರ ೋ ಶಕಿು (2235-02-103-0-41)
ಸಾ ಸಹಾಯ

ಗುಿಂಪುಗಳನ್ನು

ಸಂಘಟಿಸುವುದರ

ಮೂಲಕ

ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು

ಸಾಮಾಜಿಕ

ಹಾಗ್ಯ

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ ಸಿು ರೋಶಕ್ತು ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅಕಟ ೋಬರ್ 200001 ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಇದ್ದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಒಟ್ಟಟ

1.65 ಲಕ್ಷ ಸಿು ರೋಶಕ್ತು

ಗುಿಂಪುಗಳು

ರಚಿತವಾಗಿರುತು ವೆ. ಸಿು ರೋಶಕ್ತು ಗುಿಂಪುಗಳು ರೂ.25,000 ದ್ದಿಂದ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಾಯ ಿಂಕ್
ಸಾಲಕೆಾ ಶೇ.6ರ ಬಡಿಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಗುಿಂಪ್ತನ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು, ಕ್ಕನೂನ್ನ
ಅರಿವು,

ಕೌಶಲಯ

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಬಗೆಗ

ತರಬೇತ್ತ

ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.

ಗುಿಂಪುಗಳು

ಆದಾಯೋತಪ ನು

ತಡಗಿಸಿಕಳುಿ ವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗ್ಯ ಉಳಿತ್ತಯ ಮಾಡಿರುವ ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ

ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಧನ ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ವಾರ್ಷಾಕವಾಗಿ ರೂ.5,000/- ಆವತಾನ ನಧಿಯನ್ನು

ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.507.03 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.466.80
ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 12,177. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.667.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು
ರೂ.103.15 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , 346 ಸಿು ರೋಶಕ್ತು ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಅಮೃತ ಸಾ -ಸಹಾರ್ ಕಿರು ಉದ್ಧದ ಮೆ ಯೋಜ್ನೆ:- 75ನೇ ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ದ್ದನದ ಸಮ ರಣಾಥಾವಾಗಿ ಮಾನಯ
ಮುಖಯ

ಮಂತ್ತರ ಗಳು

"ಅಮೃತ

ಸಾ -ಸಹಾರ್

ಕಿರು

ಉದ್ಧದ ಮೆ

ಯೋಜ್ನೆ"ಯನ್ನು

ಘೋಷಣೆ

ಮಾಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಸಾ -ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ ಕ್ತರು ಉದ್ದಿ ಮ್ಮ ಸಾೆ ಪನೆಗಾಗಿ ಪರ ತ್ತ ಗುಿಂಪ್ತಗೆ
ರೂ.1.00

ಲಕ್ಷದಂತ್

ಮೂಲಧನ

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಲು

ರೂ.7,500.00

ಲಕ್ಷ

ಅನ್ನದಾನ

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದೆಿಂದ್ದ ಘೋರ್ಷಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಾ ಗಿ ಸಿು ರೋಶಕ್ತು ಯೋಜ್ನೆಯ
ಲೆಕಾ ಶೋರ್ಷಾಕೆಯಡಿ (2235-02-103-0-41-059) ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಮೊತು

ರೂ.758.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಪೂರಕ

ಅಿಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಈ ನೂತನ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ
ಸದರಿ ಮೊತು ವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಗಮಕೆಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
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18. ಕೇ.ಪು.ಯೋ - ಪಾರ ರ್ ಪೂವಗ ಬಾಲಕಿರ್ರ ಯೋಜ್ನೆ-(2235-02-103-0-46 & 2235-02-103-069)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಬಾಲಕ್ತಯರ ಕ್ತಶೋರಾವಸೆ ಯು
ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ದಿ ಕ, ಭಾವನ್ಯತಮ ಕ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಒಿಂದ್ದ ನಣಾಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ
ನಟಿಟ ನಲ್ಲಿ ಕ್ತಶೋರಿ ಶಕ್ತು ಯೋಜ್ನೆ(ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ) ಹಾಗ್ಯ ಸಬಲ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು ಕಿಂದ್ದರ ೋಕರಿಸಿ,
ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನು
ಅಗತಯ ವೆಿಂದ್ದ ಸಕ್ಕಾರಕೆಾ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಗರ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ರಚಿಸುವುದ್ದ

ಮನವರಿಕೆಯಾದಿ ರಿಿಂದ, ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರವು 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸದರಿ

ಪಾರ ಯಪೂವಾ

ಬಾಲಕ್ತಯರ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ಯು ಗಿ

ಪುನರ್ರಚಿಸಿ,

ರಾಜ್ಯ ದ

30

ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ 11-14 ವಷಾದ ಶಾಲೆಯಿಿಂದ ಹರಗುಳಿದ
ಪಾರ ಯಪೂವಾ ಬಾಲಕ್ತಯರನ್ನು

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳೆಿಂದ್ದ ಗುರುತ್ತಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್ದಿ , ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ

ಪೂರಕ ಪೌರ್ಷಾ ಕ ಆಹಾರ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ (SNP) ಹಾಗ್ಯ ಪೌರ್ಷಾ ಕತರ ಅಿಂಶ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ (Non-Nutrition
Components)ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಪಾರ ಯಪೂವಾ ಬಾಲಕ್ತಯರಿಗೆ ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ನೆಟ್ವಕ್ಾ ಮೂಲಕ

ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಪೂರಕ ಪೌರ್ಷಾ ಕ ಆಹಾರ (SNP) ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಕ್ಕಾ ಗಿ ಕಿಂದರ ಹಾಗ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾರಗಳ
ಪಾಲು ತಲ್ಯ ಶೇಕಡಾ 50% ಹಾಗ್ಯ ಪೌರ್ಷಾ ಕತರ ಅಿಂಶ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ (Non-Nutrition Components)ಕೆಾ
ಶೇಕಡಾ 60:40. ಪೂರಕ ಪೌರ್ಷಾ ಕ ಆಹಾರ (SNP) ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ
ದ್ದನವಿಂದಕೆಾ

ರೂ.9.50

ಕ್ತಶೋರಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗಯ

ಆಗಿರುತು ದೆ.

ಪೌರ್ಷಾ ಕತರ

ಅಿಂಶದಡಿ

ತಪಾಸಣೆ, ಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗಯ

ಪರ ತ್ತ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ

(Non-Nutrition

Components)

ಶಕ್ಷಣ (NHE), ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ,

ಮಕಾ ಳ ಪಾಲನೆ, ಗೃಹ ನವಾಹಣೆ, ಸಂತ್ತನೋತಪ ತ್ತ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಿಕ ಆರೋಗಯ , ಜಿೋವನ ಕೌಶಲಯ ಶಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು ವೃತ್ತು ಪರ/ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತ್ತಯನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.112.83 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.15.55
ಲಕ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 6,470. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.319.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ

ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
19. ಕೌಟ್ಟುಂಬಿಕ್ ದೌಜ್ಗನೆ ದ ವಿರುದಿ ಮಹಿಳೆರ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡುವ ಯೋಜ್ನೆ (2235-02-103-0-52)
ಅ. ಕೌಟ್ಟುಂಬಿಕ್ ದೌಜ್ಗನೆ ದ್ಧುಂದ ಮಹಿಳೆರ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದದ -2005 ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮ 2006
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2007ರಿಿಂದ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ

ಕುಟ್ಟಿಂಬದಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌಜ್ಾನಯ ಉಿಂಟ್ಟದಾಗ, ನ್ಯಯ ಯಾಲಯದ ಮುಖಾಿಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ
ಪರಿಹಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ವಾಸದ ಆದೇಶ, ಮಕಾ ಳ ವಶ, ತ್ತತ್ತಾ ಲ್ಲಕ ಆಶರ ಯ, ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಹಾಗ್ಯ ಕ್ಕನೂನ್ನ
ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತು ದೆ.
ಆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ವಿಶೇರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ್ರ್ಳು
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2014-15ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ದೌಜ್ಾನಯ ಕೆಾ ಒಳಗಾದ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗ್ಯ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಿಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಮಗರ ಸೌಲಭಯ ಅಿಂದರೆ, ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಚಿಕ್ತತ್ಾ
ಮತ್ತು ನೆರವು, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ನೆರವು, ಕ್ಕನೂನ್ನ ನೆರವು ಹಾಗ್ಯ ಸಮಾಲೋಚ್ನೆ ವಯ ವಸೆ ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ
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ವಿಶೇಷ ಚಿಕ್ತತ್ತಾ

ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಚಿಕ್ತತ್ತಾ ಘಟಕಗಳು ರಾಜ್ಯ ದ 30

ಜಿಲ್ಯಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಿಂಬರ್ 2019ರವರಗೆ ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತ್ತು ದಿ ವು. ತದನಂತರ ಈ ವಿಶೇಷ
ಚಿಕ್ತತ್ತಾ

ಘಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ʼಒನ್-ಸಾಟ ಪ್ ಸಿಂಟರ್ʼ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.706.67 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಒದಗಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 636.57 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 234 ಘಟಕಗಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದರುತು ವೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.553.00 ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 541.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.414.35 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 234

ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 5,769.
20. ದೇವದಾಸಿರ್ರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ (2235-02-103-0-53)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2004-05ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ 45 ವಷಾಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ
ಮಾಜಿ

ದೇವದಾಸಿ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿ

ಹಾಗ್ಯ

ಗೌರವಯುತವಾಗಿ

ಜಿೋವನ

ನಡೆಸಲು

ಸಹಕ್ಕರಿಯಾಗುವಂತ್ ರೂ.1,500/-ಗಳ ಮಾಸಾಶನ ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. 5,423.40
ಲಕ್ಷಗಳ

ಆಯವಯ ಯದಡಿ

ರೂ.5,423.40

ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ಪೂಣಾ

ಅನ್ನದಾನವು

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 30,130 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 5,436.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.2,718.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಈ ಬಾಬುು ರೂ.2,718.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು
ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 29,320.
21. ಕೇ.ಪು.ಯೋ - ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಮಾತೃ ವಂದರ್ನ ಯೋಜ್ನೆ (2235-02-103-0-61 & 2235-02-1030-68)
ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಸಕ್ಕಾರದ ಶೇ.60:40 ಅನ್ನಪಾತ ಹಿಂದ್ದರುವ ಕಿಂದರ ಪಾರ ಯೋಜಿತ

ಯೋಜ್ನೆಯು ಧನ ಸಹಾಯದಿಂದ್ದಗೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಗಭಿಾಣಿ ಹಾಗ್ಯ ಬಾಣಂತ್ತ (0-6
ತ್ತಿಂಗಳವರೆಗೆ) ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗಯ ಹಾಗ್ಯ ಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ಯನ್ನು ಉತು ಮಪಡಿಸುವ ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ ಮತ್ತು
ಇತರೆ ಶಶುಗಳಿಂದ್ದಗೆ 06 ತ್ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕವಲ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು

ಹಾಗ್ಯ ಚಿಕಾ ಮಕಾ ಳ ಆಹಾರದ

ಪದಿ ತ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಿಸಿ ಐ.ವೈ.ಸಿ.ಎಫ್. ಅಭಾಯ ಸಗಳ ಅನ್ನಸಾರ ಮುಿಂದ್ದವರೆಸಲು ನಗದ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಧನ ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋಶವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ

ರೂ.6000.00ಗಳನ್ನು

2

ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಅಹಾ ಗಭಿಾಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತ್ತಯಂದ್ದರಿಗೆ ಮೊದಲನೆ ಕಂತ್ತ
ರೂ.3,000/-ಗಳನ್ನು , ಗಭಿಾಣಿಯಾದ 6 ತ್ತಿಂಗಳಳಗೆ ಮತ್ತು

ಎರಡನೇ ಕಂತ್ತ ರೂ.3,000/-ಗಳನ್ನು

ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ 6 ತ್ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಮೇಲಾ ಿಂಡ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು (ಜ್ನನಿ ಸುರಕಾಮ
ಯೋಜ್ನೆ) ಎನ್.ಆರ್.ಎಚ್.ಎುಂ.ಯಡಿ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವಿಗ್ಯ ಸಹ ಅಹಾರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಯೋಜ್ನೆಯ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನಾ ಯ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಂತ್

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ

ಅಿಂಗನವಾಡಿ

ಬಾಕ್ತ

ಮೊತು ವನ್ನು

ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು

ಮತ್ತ

ವಿತರಿಸಿದ

ನಂತರ,

ಅಿಂಗನವಾಡಿ

ಯೋಜ್ನೆ

ಸಹಾಯಕ್ತಯರು

ರೂ.200/-ಹಾಗ್ಯ ರೂ.100/-ರಂತ್ ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಧನವನ್ನು ಕರ ಮವಾಗಿ ಪಡೆಯುವರು. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ

ಹಂಚಿಕೆ

ರೂ.8,423.99
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ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ ,

ರೂ.14,627.61

ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ರೂ.20,227.79 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 4,56,184 . 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.5,155.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ಒಟ್ಟಟ ರೂ.7,949.53 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 5,423.07 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 3,00,087.
22. ಕೇ.ಪು.ಯೋ - ಸಾಾ ಧಾರ ಗೃಹ (2235-02-103-0-64 & 2235-02-103-0-70)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2016ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ನಗಾತ್ತಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ತ್ತತ್ತಾ ಲ್ಲಕ ಆಶರ ಯ

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಸಕ್ಕಾರೇತರ

ಸಂಸೆ ಗಳ(ಎನ್.ಜಿ.ಓ)

ಮೂಲಕ

ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಅನ್ನದಾನದ ಅನ್ನಪಾತವು ಕರ ಮವಾಗಿ ಶೇ.60:40
ಆಗಿರುತು ದೆ. ರಾಜಾಯ ದಯ ಿಂತ ಪರ ಸುು ತ 52 ಸಾಾ ಧಾರ ಕಿಂದರ ಗಳು ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತ್ತು ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 454.75 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ,

1,725

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ

ಮಹಿಳೆಯರು

ಮತ್ತು

ಮಕಾ ಳು

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ

52

ಕಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಆಶರ ಯ

ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿದಾಿ ರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.454.75 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ದಲಿ ವಾದಿ ರಿಿಂದ ಅನ್ನದಾನದ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
23. ಕೇ.ಪು.ಯೋ - ಉಜ್ಾ ಲ ಯೋಜ್ನೆ (2235-02-103-0-67 & 2235-02-103-0-71)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಕಳಿ ಸಾಗಾಣೆಕೆಯನ್ನು
ಬಲ್ಲಪಶುಗಳಾಗಿ

2016-17ರಲ್ಲಿ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಇದ್ದ

ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವುದ್ದ,

ದ್ದರುಪಯೋಗಕೆಾ

ವಾಣಿಜ್ಯ

ಲಿಂಗಿಕ

ಒಳಪಟಟ ವರ

ಮಹಿಳೆಯರ

ಶೋಷಣೆ

ರಕ್ಷಣೆ,

ಹಾಗ್ಯ

ಪುನವಾಸತ್ತ

ಮತ್ತು

ಮಕಾ ಳ

ಕಳಿ ಸಾಗಾಣಿಯ
ಮತ್ತು

ಅವರ

ಕುಟ್ಟಿಂಬದವರಿಂದ್ದಗೆ ಪುನಮಿಾಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಮಗರ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಕಿಂದರ , ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಗಳ ಅನ್ನದಾನದ
ಅನ್ನಪಾತವು ಕರ ಮವಾಗಿ ಶೇ.60:30:10 ಆಗಿರುತು ದೆ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪರ ಸುು ತ 20 ಸಕ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸೆ ಗಳು ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುತ್ತು ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.205.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.183.01 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ
363.

2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.200.00

ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನದ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
24. ಮಹಿಳೆರ್ರಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಾೆ ಣ ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮರ್ಳು (2235-02-103-0-99)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ.
1. ಬಾಲಕಿರ್ರ ವಸತಿ ನಿಲರ್ರ್ಳು (2235-02-103-0-99-100)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 1991 ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದಿ , ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಗಳ ಗಾರ ಮಾಿಂತರ ಪರ ದೇಶದ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳು ಶಾಲೆಯಿಿಂದ ಹರಗುಳಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಿಂದ್ದವರೆಸಲು
ಹಾಗ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತ್ಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸಿ ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣಕೆಾ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಉದೆಿ ೋಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದ್ದದೆ. ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸಲು ಸಕ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸೆ

(ಎನ್.ಜಿ.ಓ.)ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 19 ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಸುು ತ 37 ವಸತ್ತ ನಲಯಗಳು (ಮ್ಮಟಿರ ಕ್ ಪೂವಾ 19 ಹಾಗ್ಯ ಮ್ಮಟಿರ ಕ್
ನಂತರ 18) ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತ್ತು ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.495.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
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ರೂ.288.50

ಲಕ್ಷ

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ

ರೂ.257.20

ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನವು

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.495.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.130.51 ಲಕ್ಷ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ,

ಡಿಸಿಂಬರ್

2021ರ

ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.98.00

ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 2,144.
2. ಸಾುಂತಾ ನ (2235-02-103-0-99-100)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2001 ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದಿ , ಅತ್ತಯ ಚಾರ, ಲಿಂಗಿಕ ಕ್ತರುಕುಳ, ಕೌಟ್ಟಿಂಬಿಕ ದೌಜ್ಾನಯ
ಮತ್ತು ವರದಕ್ತಿ ಣೆ ಕ್ತರುಕುಳಕಾ ಳಗಾದ ಶೋರ್ಷತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚ್ನೆ, ಕ್ಕನೂನ್ನ ನೆರವು,
ತ್ತತ್ತಾ ಲ್ಲಕ ವಸತ್ತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದೆಿ ೋಶವನ್ನು ಹಿಂದ್ದದ್ದಿ , ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಾ ವಲಂಬಿಗಳನ್ಯು ಗಿಸುತು ದೆ.
ರಾಜಾಯ ದಯ ಿಂತ ಪರ ಸುು ತ 123 ಸಾಿಂತಾ ನ ಕಿಂದರ ಗಳು ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತ್ತು ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.1,195.00 ಲಕ್ಷ

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ
ರೂ.350.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.251.95
ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

123 ಸಾಿಂತಾ ನ ಕಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ನ 17,208 ಮಹಿಳಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
3. ಅುಂರ್ನವಾಡ್ಡ ಕಾರ್ಗಕ್ತಗರು ಹಾಗೂ ಅುಂರ್ನವಾಡ್ಡ ಸಹಾರ್ಕ್ರ ಕೆಮ ೋಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ (2235-02-1030-99-100)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2001ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದಿ , ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾ/ ಸಹಾಯಕ್ತಯರು ಮರಣ
ಹಿಂದ್ದದಾಗ ಪರಿಹಾರ ನೋಡುವುದ್ದ ಹಾಗ್ಯ ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು/ ಸಹಾಯಕ್ತಯರು
ತ್ತೋವರ ತರ

ಕ್ಕಯಿಲೆಗಳಿಿಂದ

ಉದೆಿ ೋಶವನ್ನು

ಬಳಲುತ್ತು ದಿ ರೆ

ಅವರಿಗೆ

ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ

ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು

ಮರುಪಾವತ್ತಸುವ

ಹಿಂದ್ದದೆ. 2020-21 ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.99.22

ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 100 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ. 202122ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.75.00

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,

ಪೂಣಾ

ಅನ್ನದಾನ

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಅನ್ನದಾನದ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
25. ಧನಶಿರ ೋ (2235-02-104-2-07)
2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ತದನಂತರ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದಿ , 18 ರಿಿಂದ 60ರ ವಯೋಮಿತ್ತಯ
ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಿಂಕ್ತತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೋಗ ಕೈಗೊಳಿ ಲು ಉತ್ು ೋಜಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ
ಮುಖಯ ಉದೆಿ ೋಶವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಪರ ತ್ತ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗೆ ರೂ.25,000/-ಗಳ
ಸಾಲ ಮತ್ತು ರೂ.25,000/-ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು
ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತು ವನ್ನು

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯಯ , 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.25,000/-ಗಳಿಿಂದ ರೂ.30,000/-ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಮಹಿಳಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಖಾತ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜ್ಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೊತು ರೂ.25,000/-ಗಳನ್ನು 36
ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಗಮಕೆಾ ಮರುಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ಕಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ 396. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
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ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.7.99 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 26.
26. ರಾಜ್ೆ ನಿಲರ್ರ್ಳು ಮತ್ತು ಸಾಾ ರ್ತ ಕೇುಂದರ ರ್ಳು (2235-02-106-0-06)
ಶುಶ್ರರ ಷೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳನ್ನು ಸಿಾ ೋಕ್ಕರ ಕಿಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು
ನಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕಿಂಡು, ಅಗತಯ ವಿರುವ ವಸತ್ತ ಮತ್ತು

ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು

ನೋಡುವ

ಉದೆಿ ೋಶದಿಂದ್ದಗೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2006-07ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಅ. ಮಹಿಳೆರ್ರ ರಾಜ್ೆ ವಸತಿಗೃಹ
ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 8 ವಸತ್ತಗೃಹಗಳು ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ದಿ , ಶುಶ್ರರ ಷೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ
ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಮೂಲಕ

ಅಹಾ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕಳಿ ಲ್ಯಗಿದೆ. ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವನ್ನು

ಮಹಿಳೆಯರು

ವಿವಾಹವಾಗಲು

ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಿಸುತು ದೆ.

ಈ

ನೋಡುವುದರ

ವಸತ್ತಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ರುವ

ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಿಂದ್ದವರೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗ್ಯ ಇದರಿಂದ್ದಗೆ
ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಗಳ ಸಹಕ್ಕರದಿಂದ್ದಗೆ ಹಲ್ಲಗೆ, ಕಸೂತ್ತ, ಸಿದಿ ಉಡುಪುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಚಾರ ನವಾಹಣೆ,
ಸೌಿಂದಯಾವಧಾಕ ತರಬೇತ್ತ, ಗಣಕಯಂತರ ಕೌಶಲಗಳು ಇತ್ತಯ ದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತು ಪರ ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು ಸಹಾ
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆ. ಸಾಾ ರ್ತ ಕೇುಂದರ ರ್ಳು
ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

4 ಸಾಾ ಗತ ಕಿಂದರ ಗಳಿವೆ. ಈ ಕಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಶುಶ್ರರ ಷೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತಯ ವಿರುವ

ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳನ್ನು ಅವರ ಸಾ -ಇಚೆೆ ಯಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಯ ಯಾಲಯಗಳಿಿಂದ ಅನೈತ್ತಕ
ವಯ ವಹಾರಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ) ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಕಳುಹಿಸಲಪ ಟಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳನ್ನು
ತರಬೇತ್ತ ಹಾಗ್ಯ ಭವಿಷಯ ದ ಪುನರ್ವಸತ್ತಗಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕಳಿ ಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಸರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುವವರಿಗೆ
ಹಲ್ಲಗೆ, ಸೌಿಂದಯಾವಧಾಕ ತರಬೇತ್ತ, ಮ್ಮಹಂದ್ದ ಹಾಕುವುದ್ದ, ಕೈ ತೋಟ ಇತ್ತಯ ದ್ದ., ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು
ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ್ದಗೆ ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ.

2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.778.82 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.701.29 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ರೂ.676.97 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ
ರೂ.679.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ರೂ.463.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್
2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.309.09 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 12 (8 ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಲಯಗಳು ಮತ್ತು 4
ಸಿಾ ೋಕ್ಕರ ಕಿಂದರ ಗಳು) ಕಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ 916 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
27. ಅುಂರ್ನವಾಡ್ಡ ಕಾರ್ಗಕ್ತಗರಿಗೆ ನೂತನ ಪುಂಚಣಿ ವೆ ವಸ್ಥೆ (2235-60-103-0-01)
ದ್ದನ್ಯಿಂಕ:31.03.2011 ಅಥವಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ 60 ವಯಸಿಾ ಗೆ ಸೇವೆಯಿಿಂದ ವಯೋನವೃತ್ತು ಹಿಂದ್ದವ
ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ತಿಂಚ್ಣಿ ಸೌಲಭಯ ದ ಕಡುಗೆ ನೋಡಲು ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 18 ರಿಿಂದ 55 ವಷಾದ ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾ/ಅಿಂಗನವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ್ತಯರು

ಕರ ಮವಾಗಿ

ರೂ.150/-

ಹಾಗ್ಯ
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ರೂ.84/-

ಮಾಹೆಯಾನ

ವಂತ್ತಗೆ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗಿದ್ದಿ , ಅಷೆಾ ೋ ಮೊತು ದ ವಂತ್ತಗೆಯನ್ನು

ಕನ್ಯಾಟಕ ಸಕ್ಕಾರ ಭರಿಸುತು ದೆ. ಅಿಂಗನವಾಡಿ

ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರಿಗೆ ರೂ.50,000/- ಹಾಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ್ತಯರಿಗೆ ರೂ.30,000/- ಇಡುಗಂಟ್ಟಗಿ ನವೃತ್ತು
ಪರಿಹಾರಧನ ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 56-60 ವಷಾ ವಯಸಿಾ ನಲ್ಲಿ ನವೃತ್ತು ಹಿಂದ್ದವವರಿಗ್ಯ ಸಹಾ ಇದೇ
ಮೊತು ದ ಇಡುಗಂಟನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,000.00
ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವು

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 71,706 ಅಿಂಗನವಾಡಿ

ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ತಯರು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ. 2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ
ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ

32,828 ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು ಮತ್ತು

ಸಹಾಯಕ್ತಯರು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿದಾಿ ರೆ.
28. ಸಾ ಸಹಾರ್ ಗುಂಪುರ್ಳಿಗೆ ಕಿರುಸಾಲ ನೆರವು (6235-60-800-0-06)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2005-06ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ

ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆ ತ್ತ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು
ಉಳಿತ್ತಯದ

ಆಧಾರದ

ಮೇಲೆ

ಸಾಮಾನಯ

ವಗಾದ

ಗುಿಂಪುಗಳು

ಆರ್ಥಾಕ

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ತಡಗಿಸಿಕಳಿ ಲು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದ್ದಿಂದ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗ್ಯ ಪರಿಶಷಾ ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಶಷಟ
ಪಂಗಡದ ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದ್ದಿಂದ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಬಡಿಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ
ಒದಗಿಸುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.2,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.650.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 206. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
ಅಭಿಯಾಚನೆ 14: ಕಂದಾರ್
29. ಮನಸಿಾ ನಿ (2235-60-102-1-06)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು

ಸಮಾಜ್ದ

ಮುಖಯ ವಾಹಿನಗೆ ಕರೆತರುವ ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ 2013-14ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 40 ರಿಿಂದ
64 ವಷಾದ ನಡುವಿನ ವಯೋಮಾನದ ಅವಿವಾಹಿತ ಮತ್ತು
ರೂ.600.00ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪ್ತಿಂಚಿಣಿಯನ್ನು
21ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ವಿಚೆೆ ೋದ್ದತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲ್ಯ

ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರವನ್ನು

ಆಯವಯ ಯ

ರೂ.9,000.00

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ

ನೋಡುವುದಾಗಿರುತು ದೆ. 2020-

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,

ಪೂಣಾ

ಅನ್ನದಾನವು

1,24,954. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯ ರೂ.10,283.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.6,516.40 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1,29,995.
30. ರೈತರ ಅತಿ ಹರ್ತೆ ಪರ ಕ್ರಣರ್ಳಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ಪುಂಚಣಿ (2235-60-102-1-08)
ಸಾಲಭಾದೆಯಿಿಂದ

ಆರ್ಥಾಕ

ಸಂಕಷಟ ಗಳನ್ನು

ಎದ್ದರಿಸುತ್ತು ದ್ದಿ ,

ಆತಮ ಹತ್ಯ

ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳ ಹಿತ್ತಸಕ್ತು ಕ್ಕಪಾಡಲು 2015ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಮಾಡಿಕಿಂಡ

ರೈತರ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ಈಗಾಗಲೇ ಕೃರ್ಷ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಿಂದ ರೈತರ ಆತಮ ಹತ್ಯ ಪರ ಕರಣಗಳಡಿ ಗುರುತ್ತಸಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಡೆದ್ದರುವ
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ಮೃತ ರೈತರ ಪತ್ತು ಗೆ ರೂ.2,000/-ಗಳ ವಿಧವಾ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ

4,323. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,314.00

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.740.90 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 4,762.
31. ಆೆ ಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ ಪುಂಚಣಿ (2235-60-102-1-09)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2015 ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಸಕ್ಕಾರವು ಆಯ ಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ

ಮಹಿಳೆಯರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜಿೋವನ ನವಾಹಿಸಲು ರೂ. 3,000/-ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪ್ತಿಂಚಿಣಿಯನ್ನು
ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.20.00

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 34. 2021-22ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.22.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.8.82 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 38.
32. ಕೇ.ಪು.ಯೋ -ನಿರಾಧಾರ ವಿಧವಾ ವೇತನ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಪ) (2235-60-102-2-01 & 2235-60-1022-03)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಕಿಂದರ ಪಾರ ಯೋಜಿತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವಾಗಿದ್ದಿ , 1984ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ನಗಾತ್ತಕ
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋಶವಾಗಿದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗೆ ಮಾಸಿಕ
ರೂ.600/-ಗಳ ಪ್ತಿಂಚಿಣಿಯನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಈ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆಯಲು, ವಿಧವೆಯು 18

ವಷಾಕ್ತಾ ಿಂತ ಮೇಲಪ ಟಿಟ ರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾರ ಮಾಿಂತರ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗದ್ದತ ವಾರ್ಷಾಕ ಆದಾಯ ಮಿತ್ತ
ರೂ.12,000/-ಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು

ನಗರ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ರೂ.17,000/- ರವರೆಗೆ ಹಿಂದ್ದರತಕಾ ದ್ದಿ . ಈ

ಪ್ತಿಂಚಿಣಿಯು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಮಕಾ ಳು ಆಧಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ
ಆದಾಯ ಮಿತ್ತಯು ನಗದ್ದತ ಮಿತ್ತಯನ್ನು

ಮಿೋರುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮರಣದವರೆಗೆ ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,30,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಪೂಣಾ
ಅನ್ನದಾನವು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 16,73,377. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1,29,746.00 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ
ರೂ.98,368.30 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 17,32,642.
33. ಮಾಸ್ ಮದುವೆರ್ಳು (2250-00-103-5-10)
“ಆದಶಗ

ವಿವಾಹ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ಯೋಜ್ನೆ”

ಎಿಂದ್ದ

ಕರೆಯಲ್ಯಗುವ

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋಶವು ಸರಳ ಮತ್ತು

2007

ರಿಿಂದ

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಿಸುವುದಾಗಿರುತು ದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ದವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ದವೆಯಾಗುವ ದಂಪತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

2 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ.10,000/- ಮೊತು ವನ್ನು

(ಒಿಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತ್ತ) ಠೇವಣಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ
ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 260. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಿ , ಕೋವಿಡ್-19ರ ಹಿನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ
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ವಿವಾಹಗಳು

ಹೆಚ್ಚಚ

ಜ್ರುಗದೇ

ಇರುವದರಿಿಂದ

ಡಿಸಿಂಬರ್

2021ರ

ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಅನ್ನದಾನ

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ

ಅಭಿಯಾಚನೆ 16: ವಸತಿ
34. ವಾಜ್ಪೇಯಿ ನರ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆ (2216-02-101-0-07)
ನಗರ ಆಶರ ಯ ವಸತ್ತ ಯೋಜ್ನೆಯು 2000-01ರಿಿಂದ ಆರಂಭಗೊಿಂಡಿದ್ದಿ , 2010-11ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ
“ವಾಜ್ಪೇಯಿ ನರ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆ” ಎಿಂದ್ದ ಮರುನ್ಯಮಕರಣವಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
ಪರ ಸುು ತ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ವು (ಪರ ತ್ತ ಮನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ) ರೂ.2,00,000/-ಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.1,20,000/- ರಾಜ್ಯ
ಸಕ್ಕಾರದ್ದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ, ಕನಷಟ ರೂ.30,000/- ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ಕಡಾಿ ಯ ವಂತ್ತಕೆ ಮತ್ತು ರೂ.50,000/ಬಾಯ ಿಂಕ್ತನಿಂದ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಯ ವಂತ್ತಕೆ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಬೇಕ್ಕಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.35,200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,
ರೂ.27,219.73 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಒಟ್ಟಟ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 5,266. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.25,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.12,500.00 ಲಕ್ಷ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.7,519.70 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಬಳಕೆ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 2,538.
35. ಕೇ.ಪು.ಯೋ-ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಅವಾಸ್ ಯೋಜ್ನೆ-ನರ್ರ (2216-02-800-0-04)
“2022ಕೆಕ ಸವಗರಿಗೂ ಸೂರು” ಎಿಂಬ ಗುರಿ ಹಿಂದ್ದರುವ ಕಿಂದರ ಪಾರ ಯೋಜಿತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವಾಗಿದ್ದಿ ,
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2015-16ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಿಂದ

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ರೂ.87,600.00

ರಿಿಂದ

ರೂ.18,00,000.೦೦ ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಾಕ ವರಮಾನದ ಮಿತ್ತ ಹಿಂದ್ದರುವ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಾಕ ವಗಾದ
ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ವಾಜ್ಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತ್ತ

ಯೋಜ್ನೆ ಹಾಗ್ಯ ಡಾ|| ಬಿ. ಅರ್ ಅಿಂಬೇಡಾ ರ್ ನವಾಸ ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಮನಾ ಯತ್ಯಿಂದ್ದಗೆ ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ದ 214 ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ ಗಳಾದ, ನಗರ ಸಭೆ, ಪುರ ಸಭೆ, ಪಟಟ ಣ ಪುರಸಭೆ, ಪಟಟ ಣ
ಪಂಚಾಯತ್ತ ಇತ್ತಯ ದ್ದಗಳ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ
ಆಯವಯ ಯ ರೂ.26,623.14 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ರೂ.34,157.28 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ
ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 8,296. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.52,773.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ರೂ.36,451.67 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ
ರೂ.69,739.45 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 12,007. 2020-21
ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ವಿವಿಧ ವಸತ್ತ ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯದ ಮೊತು ದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಲುಾ
ಸೇರಿದೆ.
36. ಆಶರ ರ್ ಬಸವ ವಸತಿ (2216-03-104-0-01)
ಕನ್ಯಾಟಕ ಸಕ್ಕಾರವು 2010-11ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಆಶರ ಯ ವಸತ್ತ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ’ಬಸವ ವಸತಿ
ಯೋಜ್ನೆʼ ಎಿಂದ್ದ ಮರುನ್ಯಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ ಪರ ತ್ತ ಮನೆಯ ಘಟಕ
ವೆಚ್ಚ ವು ರೂ.1,50,000/-ಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.1,20,000/- ಸಕ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ, ರೂ.30,000/-
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ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಯ ವಂತ್ತಕೆ ಸೇರಿರುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, ಗುಡಿಸಲು ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆದಯ ತ್ ಮೇರೆಗೆ
ಮನೆಗಳನ್ನು

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರ ತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಯ

ವಾರ್ಷಾಕ ಆದಾಯ ಮಿತ್ತಯು ರೂ.32,000/- ವರೆಗೆ ಆಗಿರುತು ದೆ. 2013-14ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಸಹಾಯ
ಧನವನ್ನು

ರೂ.75,000.00 ದ್ದಿಂದ ರೂ.1,20,000.00 ವರೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಮೊತು ರೂ.30,000/-

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ವಂತ್ತಗೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.60,000.00 ಲಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಹುಡ್ಾ ೋ ಸಂಸೆ ಯಿಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಯದ ಸಾಲ ರೂ.39,000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ
ರೂ.99,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.61,572.24 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 61,651 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.60,000.00
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 36,263.18 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 38,413.
37. ಡಾ|| ಬಿ. ಅರ್ ಅುಂಬೇಡಕ ರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜ್ನೆ (2216-03-104-0-03)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಷಟ ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡದ ವಸತ್ತ ರಹಿತರಿಗೆ
ವಸತ್ತ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪ ಸಲು 2015-16ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಯಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಾರ ಮಿೋಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಎರಡೂ
ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಪರ ತ್ತ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗೆ ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು
ನೋಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಪರ ತ್ತ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಯ ವಾರ್ಷಾಕ ಆದಾಯ ಮಿತ್ತಯು ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ.32,000/- ಹಾಗ್ಯ ನಗರ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ.87,600/-ಗಳಾಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.75,000.00 ಲಕ್ಷ ಹುಡ್ಾ ೋ ಸಂಸೆ ಯಿಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಯದ ಸಾಲ ರೂ.20,000.00
ಲಕ್ಷಗಳು

ಸೇರಿದಂತ್

ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ

ರೂ.95,000.00

ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನವು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ರೂ.69,662.64 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ

30,517. 2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.50,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್
2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.40,351.73 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ

22,705.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 17: ಶಿಕ್ಷಣ
38. ಸಕಾಗರಿ ಪದವಿ ಪೂವಗ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಶುಲಕ ರ್ಳ ಮರು ಪಾವತಿ (2202-02-107-3-02)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಸಕ್ಕಾರೇತರ

ಪದವಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಶುಲಾ

ಪೂವಾ

ಸಂಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ

ವಾಯ ಸಂಗ

ಮಾಡುತ್ತು ರುವ

ಮರುಪಾವತ್ತ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣವನ್ನು

ಮುಿಂದ್ದವರೆಸಲು ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹ ನೋಡುವ ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ 2004ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಜಾರಿಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.944.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ರೂ.913.80 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2,00,394 ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ. 2021-22ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯ

ರೂ.950.00

ಲಕ್ಷಗಳ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
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ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ

ರೂ.712.50

ಲಕ್ಷಗಳು

39. ಕಿತ್ತು ರು ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮಿ ಬಾಲಕಿರ್ರ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆ (2202-02-110-3-03)
ಕ್ತತ್ತು ರು ರಾಣಿ ಚ್ನು ಮಮ ಬಾಲಕ್ತಯರ ವಸತ್ತ ಸೈನಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ತತ್ತು ರು, ಬಳಗಾಿಂ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ 1969 ರಲ್ಲಿ
ಸಾೆ ಪ್ತಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು ದೇಶದ 10 ರಿಿಂದ 18 ವಷಾದಳಗಿನ ಬಾಲಕ್ತಯರಿಗಾಗಿ ಸಾೆ ಪ್ತಸಲ್ಯದ
ಒಿಂದ್ದ ವಿಶಷಟ ಸಂಸೆ ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸೆ ಯು ಸವಾತೋಮುಖ ಬಳವಣಿಗೆ, ಶಸುು , ನ್ಯಯಕತಾ , ಹಾಗ್ಯ
ಸೈನಕ ತರಬೇತ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದಾರ ಶಕ್ಷಣವನ್ನು

ನೋಡುವ ಉದೆಿ ೋಶವನ್ನು

ಹಿಂದ್ದದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.703.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,
ರೂ.703.00

ಲಕ್ಷಗಳ

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.

354

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರು

ಇದರ

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿದಾಿ ರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.503.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ,
ರೂ.377.25 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.187.50 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 354 ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿದಾಿ ರೆ.
40. ಮಹಿಳಾ ವಿಶಾ ವಿದಾೆ ನಿಲರ್ - ವಿಜ್ರ್ಪುರ (2202-03-102-0-22)
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತ್ತ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಸಾಧಿಸುವ
ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ 2003ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವನ್ನು

ಸಾೆ ಪ್ತಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಬೋಧಕ ಹಾಗ್ಯ ಬೋಧಕತರ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ದಗಳ ವೇತನ ಹಾಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾಗಿ
ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,463.08 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,526.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1,128.09 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 350.
41. ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಿ ಸು ರ್ ವಿಶಾ ವಿದಾೆ ನಿಲರ್ (2202-03-102-0-43)
ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿ ಸಟ ರ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲಯವನ್ನು

2021 ರಲ್ಲಿ "ಕ್ರ್ನಗಟಕ್ ರಾಜ್ೆ ವಿಶಾ ವಿದಾೆ ಲರ್ರ್ಳ

ತಿದುದ ಪಡ್ಡ ಕಾಯ್ದದ 2019" ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪ್ತಸಲ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗೆ
ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವಾಲಯದ `ರಾಷ್ಟು ರ ೋರ್ ಉಚಚ ತರ್ ಶಿಕಾಮ ಅಭಿಯಾನ್
(ರೂಸಾ)ʼ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ವೈಜಾಾ ನಕ ಮನೋಧಮಾ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ್ದಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರ ೋಷಟ ತ್ಯ್ದಡೆಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ

ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.37.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
42. ವಿದಾೆ ರ್ಥಗನಿರ್ರಿಗೆ ಪೂಣಗ ಶುಲಕ ವಿರ್ನಯಿತಿ (2202-03-107-1-14)
ಸಕ್ಕಾರದ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಕ್ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾು ತಕೋತು ರ ಪದವಿ ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತು ರುವ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

ಶುಲಾ

ಮರುಪಾವತ್ತಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.3,385.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.2,885.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ರೂ.2,072.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 1,07,000. 2021-22ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಸದರಿ ಉದೆಿ ೋಶಕ್ಕಾ ಗಿ ರೂ.3,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ,
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ರೂ.2,625.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಅನ್ನದಾನ

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಶುಲಾ ವಿನ್ಯಯಿತ್ತ ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಕ್ಕಯಾ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ಪರ ಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ದೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 22: ಆರೋರ್ೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟುಂಬ ಕ್ಲಾೆ ಣ
43. ಶುಚಿ ಯೋಜ್ನೆ (2210-01-200-0-04)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2014-15ರಲ್ಲಿ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಋತ್ತ ಸಮಯದ ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ

ಹೋಗದ್ದರುವ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಿಿಂದ ಹರಗುಳಿಯುವ ಹೆಣ್ಣು

ಶಾಲೆಗೆ

ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಋತ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಶುಚಿತಾ ವನ್ನು ಕ್ಕಪಾಡಿಕಳುಿ ವ ಅರಿವಿನ ಶಕ್ಷಣ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲ್ಯ ಹಾಜ್ರಾತ್ತ ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋಶವಾಗಿದೆ. ಪರ ತ್ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಗೆ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ
ಪಾಯ ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು

ವಿತರಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

13 ಸಾಯ ನಟರಿ ನ್ಯಯ ಪ್ತಾ ನ್

ಸದರಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಕೆಾ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಅನ್ನದಾನ

ರೂ.4,700.00 ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ ನಗದ್ದಯಾಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಟ್ಟಿಂಡರ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ದ
ಪರ ಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ರುತು ದೆ.
44. ಆಶಾ ಕಾರ್ಗಕ್ರ್ತಗರ್ರುರ್ಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ (2211-00-103-0-11)
ಆರೋಗಯ

ಮತ್ತು

ಕುಟ್ಟಿಂಬ

ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರಿಗೆ ತಮಮ
ಮಾಡಿ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು

ಕಲ್ಯಯ ಣ

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಡಿ

ಕ್ಕಯಾ

ನವಾಹಿಸುತ್ತು ರುವ

ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಗಿಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳನ್ನು

‘ಆಶಾʼ
ಭೇಟಿ

ಗುರುತ್ತಸಲು ತರಬೇತ್ತ ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ‘ಆಶಾʼ ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರು

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಗಾದಶಾನ ನೋಡುತ್ತು ದ್ದಿ , ಆರೋಗಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಹಾಗ್ಯ ಸಂಭಾವಯ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ
ನಡುವೆ ಸೇತ್ತವೆಯಾಗಿ ಕ್ಕಯಾ ನವಾಹಿಸುತ್ತು ರುತ್ತು ರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ.20,412.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.18,887.23 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ
41,593. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.21,268.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.15,832.26 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ
41,542.

ಬಿ. ಫಲಾನುಭವಿಯೇತರ ಉದ್ಿ ೋಶಿತ ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮರ್ಳು(ಎ.ಎನ್)
ಅಭಿಯಾಚನೆ 1: ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ
1. ಕೃಷ್ಟ ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮತ್ತು ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಟ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಡಾನಿಡಾ ನೆರವಿನ ಯೋಜ್ನೆ- (2401-00109-0-80) (ಇ.ಎ.ಪ)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2004-05ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಕೃರ್ಷ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
ನದ್ದಾಷಟ ವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳಿಗೆ/ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ದ ವಗಾದವರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗ್ಯ ಇತರೆ
ಭತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ.605.63 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.520.94 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ 116. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.588.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.441.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
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ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ದಿ ಿಂತ್, ರೂ.430.11 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 110.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 5. ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯ
2. ಕೇ.ಪು.ಯೋ-ನಿಭಗರ್ ನಿಧಿ ಅಡ್ಡರ್ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಪಡಬ್ಲ್ಿ ೆ ಸಿ ಯೋಜ್ನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭೆ ರ್ಳನುನ
ಅನುಷ್ಟು ನಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಪೋರೆನಿಾ ಕ್ ಲಾೆ ಬ್ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೇುಂದರ ದ ಸಾೆ ಪನೆ (2055-01116-0-03)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಕಿಂದರ ಪಾರ ಯೋಜಿತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವಾಗಿದ್ದಿ , 2018-19 ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ

ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ

ಮತ್ತು

ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು

ನೋಡುವ

ಉದೆಿ ೋಶದ್ದಿಂದ

ಸಾೆ ಪ್ತಸಲ್ಯಗಿರುವ ‘ನಿಭಗರ್ ನಿಧಿ’ ಅನ್ನದಾನದಡಿ ಈ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.28,200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗ್ಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.28,200.00 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದಾನದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಆದರೆ 2020-21
ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ದಲಿ .
3. ಕೇ.ಪು.ಯೋ - ನರ್ರ ಸುರಕಾಮ ಯೋಜ್ನೆ (2055-00-116-0-04 & 2055-00-116-0-05)
ಈ ಕಿಂದರ ಪಾರ ಯೋಜಿತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವು 2021-22ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ
ಅನ್ನಸೂಚಿಯಡಿ ʼಪ್ೋಲ್ಲೋಸ್ʼ ಮತ್ತು ʼಪಬಿಿ ಕ್ ಆದೇಶʼ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪಟಿಟ ಯಡಿ ಬರುತು ವೆ. ಕ್ಕನೂನ್ನ
ಮತ್ತು ಸುವಯ ವಸೆ , ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದಿ ದ ಅಪರಾಧಗಳು ಒಳಗೊಿಂಡಂತ್ ನ್ಯಗರಿಕರ ಜಿೋವ ಮತ್ತು ಆಸಿು ಯ
ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾರದ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಆದಾಗ್ಯಯ , ಸಕ್ಕಾರದ್ದಿಂದ
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಹಲವಾರು ಕ್ಕಯಾ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, 8 ಆಯಿ

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ

(ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬಿಂಗಳೂರು, ಚೆನೆು ೈ, ದೆಹಲ್ಲ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲಾ ತು , ಲಕು ೋ ಮತ್ತು ಮುಿಂಬೈ)
ನಭಾಯ ನಧಿಯಡಿ ಕಿಂದರ ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಲಯವು ನಗರ ಸುರಕ್ಕಿ

ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನು

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಪಾಯ ಸೆ ಳಗಳ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ಜಾಗೃತ್ತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭೌತ್ತಕ ಸೌಲಭಯ , ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು
ಬಲಸಂವಧಾನೆಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತು ದೆ.
4. ಕೇ.ಪು.ಯೋ-“ನಿಭಗರ್” ನಿಧಿ ಅಡ್ಡರ್ಲ್ಲಿ ಬಸುಾ ರ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ.ರ್ಳು ಅಳವಡ್ಡಕೆ(3055-00-0010-01)
ಈ ಕಿಂದರ ಪುರಸಾ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

2018-19 ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ

ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದೆಿ ೋಶವನ್ನು

ಹಿಂದ್ದದೆ. 5000 ಸಾವಾಜ್ನಕ ಬಸುಾ ಗಳಲ್ಲಿ

ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಅಳವಡಿಸುವುದ್ದ ಸಹಾ ಈ ನಧಿಯಿಿಂದ ಕ್ಕಯಾಗತಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕದ ಕ್ಕಯಾಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಿಂದಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಭಾಯ ನಧಿಯಡಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ

ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ.ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ದಲಿ .
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ಅಭಿಯಾಚನೆ 11: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
5. ಮಹಿಳೆರ್ರ ಸಬಲ್ಲೋಕ್ರಣಕಾಕ ಗಿ ರಾಷ್ಟು ರ ೋರ್ ಅಭಿಯಾನ –ಎನ್.ಎುಂ.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಿ ೆ (2235-02-103-033)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯ

ಕ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಯನ್ನು

ಮಹಿಳೆಯರ

ಸಮಗರ

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣವನ್ನು

ಸಾಧಿಸುವ

ಗುರಿಯಿಂದ್ದಗೆ, 2011-12ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ನೋಡಲ್ ಸಂಸೆ ಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು
ಮಕಾ ಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂತ್ತರ ಲಯ(MWCD)ದಿಂದ್ದಗೆ ಇತರೆ ಮಂತ್ತರ ಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ
ನಡುವೆ

ಅಿಂತರ-ವಲಯಗಳ

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ

ಸಮನಾ ಯತ್ಯನ್ನು

ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ

ಅಭಿಯಾನದ

ತರಲು

ಉದೆಿ ೋಶವು

ಒತ್ತು

ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಮಹಿಳೆಯರ

ಪರಿಣಾಮ

ಬಿೋರುವ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಅಿಂತರ-ವಲಯಗಳ ಸಮನಾ ಯತ್ಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ,
ರ್ಜಿಂಡರ್ ಸಮಾನತ್ ಮತ್ತು ರ್ಜಿಂಡರ್ ನ್ಯಯ ಯವನ್ನು ಉತ್ು ೋಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಹಾಗ್ಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಿೋದಾರರುಗಳ
ನಡುವೆ

ಒಮಮ ತ

ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ

ಮತ್ತು

ಸಾಮಾಜಿಕ

ಬದಲ್ಯವಣೆಗೆ

ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾದ

ವಾತ್ತವರಣವನ್ನು ರೂಪ್ತಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣದ

“ರಾಜ್ೆ

ನಿೋತಿ”ಯು

ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಲಿಂಗಿಕ

ಕ್ಕಯಾಕತ್ಾಯರನ್ನು

ಒಳಗೊಿಂಡಂತ್ ಶೋರ್ಷತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಯಿ ಕೆಿ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯ
ಪರ ಗತ್ತಯನ್ನು

ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆಿ ೋಶಗಳೆಿಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಗರ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಉತು ಮ ಜಿೋವನ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ತನು

ಎಲ್ಯಿ ಭಾಗಿೋದಾರರುಗಳ ಸಕ್ತರ ಯ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕಳುಿ ವುದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
6.

ನಿಮಾಾ ನ್ಾ

ಮತ್ತು

ಎನ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಯು.ಐ.

ಸಹಯೋರ್ದ್ುಂದ್ಧಗೆ

ಸುಧಾರಣಾ

ಸಂಸ್ಥೆ ರ್

ಸಮುಚಛ ರ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಕೇುಂದರ ದ ಸಾೆ ಪನೆ (2235-02-106-0-15)
ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕು ನೆರವು ಹಾಗ್ಯ ಮಾಗಾದಶಾನ ನೋಡಲು ನಮಾಾ ನ್ಾ ,
ಬಿಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಕ್ಕನೂನ್ನ ಶಾಲೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ, ಬಿಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆ ಗಳ
ಸಹಯೋಗದಿಂದ್ದಗೆ ಪರಿಣಿತ್ತ ಕಿಂದರ ವನ್ನು

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪ್ತಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸೆ ಗಳ

ಪಾತರ ವು ಸಮಾಲೋಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕಯಾಕೆಿ ೋತರ ನರತರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತಯ ವಯ ವಸೆ

ಮಾಡಲು

ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮಾಡೂಯ ಲ್ ಸಿದಿ ತ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತ್ತಗಳನ್ನು

ಅಯೋಜಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಾ ಳ

ಕಲ್ಯಯ ಣ

ಅವರು

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ
ರೂ.100.00

ಅಗತಯ

ಇದರಿಂದ್ದಗೆ,
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು

ಲಕ್ಷಗಳ

ಕ್ಕನೂನ್ನ

ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಅನ್ನದಾನದ

ಮತ್ತು

ಪರಿಣಿತ್ತಗೆ

2020-21ನೇ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ಸಾಲ್ಲನ

ಅನ್ನದಾನ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ ಹಾಗ್ಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
7. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿರ್ಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಡಕ್ಟ್ಟು

ಉಪ ಯೋಜ್ನೆ ಕಾಯ್ದದ

2013ರಡ್ಡ

ಉಪ ಯೋಜ್ನೆ ಕ್ಕಯ್ದಿ

2013ರಡಿ

ಬಳಕೆಯಾರ್ದ ಮೊತು (4235-02-102-0-05)
ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ತಗಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು
ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಬುಡಕಟ್ಟಟ

ಈ ಮೇಲಾ ಿಂಡ ಲೆಕಾ

ಶೋರ್ಷಾಕೆಯಡಿ, 2017 ರಿಿಂದ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ

ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ ಡಗಳ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ದ್ದರಸಿೆ ಗಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ
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ಆಯವಯ ಯ ರೂ.332.00 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.330.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 19. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.45.33 ಲಕ್ಷ
ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 2021ರ ಡಿಸಿಂಬರ್ವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
8. ಸಾ ಯಂ ಸಹಾರ್ ಗುಂಪುರ್ಳು ಮತ್ತು ಕ್ಿ ಸು ರ್ರ್ಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇುಂದರ ನಿಮಾಗಣ (4235-02-103-104)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2011-12ರಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಿು ರೋ ಶಕ್ತು ಸಾ ಸಹಾಯ

ಗುಿಂಪುಗಳು ಹಾಗ್ಯ ಕಿ ಸಟ ರ್ ಹಂತದ ಗುಿಂಪುಗಳ ತರಬೇತ್ತಗಾಗಿ ಹಾಗ್ಯ ಸಿು ರೋ ಶಕ್ತು ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ
ಸದಸಯ ರು/ಸಂಸೆ ಯ ಸದಸಯ ರುಗಳು ತಮಮ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಲು, ವಿಭಾಗ
ಮಟಟ ದ ನ್ಯಲುಾ ತರಬೇತ್ತ ಕಿಂದರ ಗಳನ್ನು ನಮಿಾಸುವ ಉದೆಿ ೋಶವನ್ನು ಹಿಂದ್ದದೆ. 2020-21 ಮತ್ತು 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯ ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
9. ಸಕಾಗರಿ ಖತರಿ ಕ್ಮಿರ್ನ್ ಪಾವತಿ – ರಾಜಿೋವ್ ಗಾುಂಧಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ವಸತಿ ನಿರ್ಮ (2216-03-101-205)
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಶರ ಯ / ಬಸವ ವಸತ್ತ ಯೋಜ್ನೆ ಮುಿಂತ್ತದ ವಿವಿಧ ವಸತ್ತ ಯೋಜ್ನೆಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ , ಸಹಾಯಧನ ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಿೋವ್ ಗಾಿಂಧಿ ಹೌಸಿಿಂಗ್ ನಗಮವು ಹುಡ್ಾ ಮತ್ತು ತರ
ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆ ಗಳಿಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತು ದೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು
ಮೊತು ವನ್ನು

ನಗಮವು

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಸಕ್ಕಾರಕೆಾ

ರೂ.849.00

ಲಕ್ಷ

ತ್ಗೆದ್ದಕಳಿ ಲು ಶೇ.1 ರಷ್ಟಟ

ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ಕಗುತು ದೆ.
ಅನ್ನದಾನ

2020-21ನೇ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ಸಾಲ್ಲನ

ಪೂಣಾ

ಗಾಯ ರಂಟಿ
ಪರಿಷಾ ೃತ

ಅನ್ನದಾನವು

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.3,209.00 ಲಕ್ಷ
ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 2021ರ ಡಿಸಿಂಬರ್ವರೆಗೆ ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
10. ಆಶರ ರ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಸಂದಾರ್ (2216-03-104-0-02)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2000-01ರಿಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ವಿವಿಧ ವಸತ್ತ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ
ಅವರು ಬಾಯ ಿಂಕ್/ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆ ಗಳಿಿಂದ ಪಡೆದ್ದರುವ ಸಾಲದ ಮೇಲ್ಲನ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡಿಿ ಯನ್ನು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ
13,052.82 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ರೂ.13,105.28 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.13,700.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ . ರೂ.8,834.21 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,
ರೂ.8,832.60 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
11. ಆಶರ ರ್ ಸಾಲ (ಅಸಲ್ಲ) ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್.ಎಚ್.ಸಿ.ಗೆ ಮರುಸಂದಾರ್ (4216-80-190-0-04)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2000-01ರಿಿಂದ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ವಿವಿಧ

ವಸತ್ತ

ಯೋಜ್ನೆಗಳ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಾಯ ಿಂಕ್/ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆ ಗಳಿಿಂದ ಪಡೆದ್ದರುವ ಸಾಲದ ಮೇಲ್ಲನ ಅಸಲು
ಮತ್ತು ಬಡಿಿ ಯನ್ನು ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ
ಆಯವಯ ಯ ರೂ 24,123.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ರೂ.24,155.24 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.26,307.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.19,730.16 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಪೂಣಾ ಅನ್ನದಾನವು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
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II. ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ ಯೋಜ್ನೆರ್ಳು
(ಎ) ಫಲಾನುಭವಿ ಉದ್ಿ ೋಶಿತ ಯೋಜ್ನೆರ್ಳು (ಎ.ವೈ)
ಅಭಿಯಾಚನೆ 16 : ವಸತಿ
1. ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಅವಾಸ್ ಯೋಜ್ನೆ - ಗಾರ ಮಿೋಣ (2216-00-102-0-14 & 2216-80-198-6-02)
ಇದ್ದ ಕಿಂದರ ಪುರಸಾ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದಿ , “ಇುಂದ್ಧರಾ ಅವಾಸ್ ಯೋಜ್ನೆ”ಯ್ದಿಂದ್ದ 1989-90 ರಿಿಂದ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ ಹಾಗ್ಯ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2015-16ರಿಿಂದ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಬಿ.ಪ್ತ.ಎಲ್. ನವಾಸರಹಿತ
ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಿಗಾಗಿ

ʼಪರ ಧಾನಮಂತಿರ

ಆವಾಸ್

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ.

ಈ

ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ

ಅನ್ನದಾನದಡಿ

ಬಾಿ ಕ್

ಯೋಜ್ನೆ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

(ಗಾರ ಮಿೋಣ)’

ಇಿಂದ್ದರಾ

ಆವಾಸ್

ಎಿಂಬ

ಹೆಸರಿನಿಂದ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ಈ

ಜಿಲ್ಯಿ

ಯೋಜ್ನೆಯ

ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಂತ್ ಒಟ್ಟಟ ನೋಡಿರುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಷ್ಟಟ ಪರಿಶಷಟ ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡ
(SC/ST), ಶೇ.15ರಷ್ಟಟ

ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ.25 ರಷ್ಟಟ

ಸಾಮಾನಯ

ವಗಾದವರಿಗಾಗಿ

ಹಂಚ್ಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.50,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ಕಿಂದರ
ಸಕ್ಕಾರವು

ಹಸ

ಗುರಿಯನ್ನು

ನೋಡದೆ

ಇರುವುರಿಿಂದ

ಈ

ಸಂಪೂಣಾ

ಅನ್ನದಾನವು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಆದರೆ ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಶಲ್ಲಾ ನಿಂದ ರೂ.9,566.37 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 11,536. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.50,000.00
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.8,436.58 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ
ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 8,668.
(ಬಿ) ಫಲಾನುಭವಿಯೇತರ ಉದ್ಿ ೋಶಿತ ಯೋಜ್ನೆರ್ಳು (ಎ.ಎನ್)
ಅಭಿಯಾಚನೆ 9 : ಸಹಕಾರ
ಬಾಿ ಕ್ ಅನ್ನದಾನವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಯದ ಅನ್ನದಾನವಾಗಿರುತು ದೆ. ಬೇಡಿಕೆವಾರು
ಆಯವಯ ಯ ಸವಿವರ ವೆಚ್ಚ ದ ಅಿಂದಾಜು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ರುವ ಬಾಿ ಕ್ ಅನ್ನದಾನದ ಲೆಕಾ ಶೋರ್ಷಾಕೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಯಿ
ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯವಯ ಯದ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಡಾಕುಯ ಮ್ಮಿಂಟ್ನ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಕೋಡ್ಗೆ ನಗದ್ದಪಡಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಸದರಿ ಲ್ಲಿಂಕ್
ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಯಿ ವಾರು ಅನ್ನದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು

ನಮೂದ್ದಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಪಂಚಾಯತ್

ರಾಜ್ ಸಂಸೆ ಗಳ ಹಂತದ (ZP/TP/GP) ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಗಳನ್ನು ಬಾಿ ಕ್ ಅನ್ನದಾನದ್ದಿಂದ ಭರಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ.
1. ಬಾಿ ಕ್ ಅನುದಾನ (ಲ್ಲುಂಕ್ ಕೋಡ್: 2425-00-197-1-01)
ಈ ಯೋಜ್ನೆ ಜಿಲ್ಯಿ ವಲಯದ ವಾಯ ಪ್ತು ಗೆ ಬರುತು ದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ತಗಳ
ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದೆಿ ೋಶತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು
ಹಿಂದ್ದರುವ ಎರಡು ಉಪ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ:
ಅ. ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘರ್ಳಿಗೆ ಹೂಡ್ಡಕೆರ್ಳು (4425-00-101-0-62)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋಶವು, ಮಹಿಳೆಯರಿಿಂದ ಸಾೆ ಪ್ತಸಲಪ ಟ್ಟಟ

ನಡೆಯುತ್ತು ರುವ ಸಹಕ್ಕರ ಸಂಘಗಳು

ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸಲು ಹಾಗ್ಯ ಈ ಸಂಸೆ ಗಳು ಅಹಾ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ದಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆದ್ದ ಒಿಂದ್ದ
ಸಮಥಾ ಘಟಕವಾಗಲು ಆರಂಭದ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ

152

ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ ಗಳನ್ನು

ಭರಿಸಲು ಈ ಸಂಘಗಳಿಗೆ

ಉತ್ು ೋಜ್ನ ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇಳಿಕೆ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ, ಎರಡನೇ ಹಾಗ್ಯ ಮೂರನೇ ವಷಾ ಕರ ಮವಾಗಿ
ರೂ.3,000.00, ರೂ.2,500.00 ಮತ್ತು ರೂ.2,000.00 ದಂತ್ ಪರ ತ್ತ ಸಂಘಕೆಾ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ರೂ.7,500.00 ಆರ್ಥಾಕ
ನೆರವು ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಇದಲಿ ದೆ, ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ರೂ.25,000 ಸಾಲವನ್ನು
ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.23.75 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,
ರೂ.21.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 40. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.23.75 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ . ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ
ರೂ.11.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆ. ವೆ ವಹಾರ ಕ್ಟು ಡರ್ಳ ನಿಮಾಗಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘರ್ಳಿಗೆ ಸಾಲರ್ಳು (6425-00-1010-64)
ಮಹಿಳಾ ಸಹಕ್ಕರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಕಟಿಟ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕ್ಕರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ್ಮ
ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21 ಮತ್ತು
2021-22ನೇ ಸಾಲುಗಳ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಅಿಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
ಅಭಿಯಾಚನೆ 14 : ಕಾಮಿಗಕ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಾೆ ಭಿವೃದ್ಧಿ
2. ಕೇ.ಪು.ಯೋ - ರಾಷ್ಟು ರ ೋರ್ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಜಿೋವನೋಪಾರ್ ಅಭಿಯಾನ (2501-06-198-6-01 & 250106-198-6-02)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಕಿಂದರ

ಪಾರ ಯೋಜಿತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವು ಕಿಂದರ (ಶೇ.60) ಮತ್ತು

ರಾಜ್ಯ

ಅನ್ನಪಾತದ ಪಾಲ್ಲನ ಮಾದರಿಯಿಂದ್ದಗೆ 2010-11ರಿಿಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದೆ.

(ಶೇ.40)

ಸಂಜಿೋವಿನ

ಮಹಿಳಾ ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಪ ದ್ದಸುವ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ
ಬಾರ ಯ ಿಂಡಿಿಂಗ್ ವಯ ವಸೆ ಯಿಂದ್ದಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ

ಅವಕ್ಕಶವನ್ನು

ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮುಖ

ಉದೆಿ ೋಶವಾಗಿರುತು ದೆ. ಎನ್ಆರ್.ಎಲ್.ಎಿಂ. ಯೋಜ್ನೆಯು 2021-22ರಲ್ಲಿ 4 ಉಪ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು
ಹಿಂದ್ದದ್ದಿ , ಮಹಿಳಾ ಸಾ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪ್ತನ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಂಬಲ/ಸಾಲಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂದ್ದದೆ.
3. ಕೇ.ಪು.ಯೋ - ಆರಂಭಿಕ್ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಉದೆ ಮಶಿೋಲರ್ತ ಯೋಜ್ನೆ-ಎಸ್.ವಿ.ಇ.ಪ (ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎುಂ)
(2501-06-198-6-03 & 2501-06-198-6-04)
ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವಷಾಗಳಿಿಂದ, ಗಾರ ಮಿೋಣ ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಂಬಲದಲ್ಲಿ ಸಿೆ ರವಾದ
ಅಿಂತರವು

ಕಂಡುಬಂದ್ದದ್ದಿ ,

“ಆರಂಭಿಕ

(ಎಸ್.ವಿ.ಇ.ಪ್ತ) ಈ ಅಿಂತರವನ್ನು

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ

ಉದಯ ಮಶೋಲತ್

ಯೋಜ್ನೆ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ”

ಮಹತು ರವಾದ. ನಣಾಾಯಕ ಪಾತರ ವನ್ನು

ವಹಿಸುತ್ತು ದೆ. ಎಸ್.ವಿ.ಇ.ಪ್ತ. ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಉದೆಿ ೋಶವು ಗಾರ ಮಿೋಣ ಬಡವರಿಗೆ ಉದಯ ಮಗಳನ್ನು ಸಾೆ ಪ್ತಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನದ್ದಿಂದ ಹರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಉದಯ ಮಗಳು
ಸಿೆ ರಗೊಳುಿ ವವರೆಗೆ ಬಿಂಬಲವನ್ನು ನೋಡುವುದ್ದ.
ಈ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಿಂಶಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೋಡುತು ದೆ.
• ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯ ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತ್ತಯಿಂದ್ದಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಕ
ಸುಸಿೆ ರ ಜಿೋವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೋಗದ ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ
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• ಉದಯ ಮಗಳ ಉತ್ು ೋಜ್ನಕ್ಕಾ ಗಿ ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಮುದಾಯದ ಗುಿಂಪನ್ನು ರೂಪ್ತಸುವುದ್ದ
• ಆರಂಭಿಕ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಉದಯ ಮಗಳ ನಮಾಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಂಬಲಕ್ಕಾ ಗಿ ವಯ ವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ , ಬಿಂಬಲ,
ಮಾಗಾದಶಾನ,

ಹಣಕ್ಕಸು,

ಹಾಗೆಯೇ

ಬಾಯ ಿಂಕ್ತಿಂಗ್

ವಯ ವಸೆ ಯ

ಲಭಯ ತ್ಗೆ

ಸಕ್ಕಾರದ

ಇನು ತರ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಸಮನಾ ಯಕ್ಕಾ ಗಿ ನಣಾಾಯಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.,
ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಿಂ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಎರಡೂ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೂ. 30,249.46 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ , ರೂ.26,169.39 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 17,709. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ರೂ.81,447.94
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,

ರೂ.27,334.70

ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.

ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 9,746.

******************************
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ರೂ.26,263.71

ಲಕ್ಷಗಳು

EXPLANATORY NOTES ON CATEGORY 'A' PROGRAMMES AND SCHEMES
Those Government programmes and schemes that are designed exclusively and specifically for
women at large and that benefit women directly (individually) or indirectly (collectively) are
classified under 'A' category. Hence, programmes and schemes under 'A' category are 100 per
cent women-centric.
The category 'A' is further sub-categorised as AY (Beneficiary Oriented) and AN (Non Beneficiary Oriented).
100 per cent women centric beneficiary oriented (AY) or non-beneficiary oriented (AN)
schemes covered under 'A' category also includes specifically designed and schemes that target
an exclusive group of woman beneficiary like Devadasis, victims of acid attack and domestic
violence, widows, adolescent girls, pregnant and lactating mothers, differently abled women,
women from SC, ST & minority background etc.
The allocation and number of programmes and schemes under 'AY' and 'AN' categories during
last three years are highlighted in the following table:
(Rs. in Lakh)
AY
AN
Total A Category
Year
No. of
Allocation No. of
Allocation No. of
Allocation
Schemes (Rs. Lakh) Schemes
(Rs. Lakh) Schemes
(Rs. Lakh)
2020-21 BE
55
4,71,090
8
2,144
63
4,73,235
2021-22 BE
51
4,56,330
7
2,237
58
4,58,566
2022-23 BE
54
5,66,725
17
82,799
71
6,49,524
During FY 2022-23, there are 71 programmes and schemes under 'A' category out of which 54
are 'AY' and 17 are 'AN' programmes and schemes. The allocation towards 'AY' and 'AN'
programmes and schemes is Rs.5,66,725 Lakh and Rs. 82,799 Lakh respectively.
In the following explanatory notes on category 'A' programmes and schemes, for all Centrally
Sponsored Schemes (CSS), the relevant Head of Accounts (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 from
Centre and State governments, the Gender Budget Statement 1, 2 & 3 may be referred to.
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The description of all programmes and schemes under 'AY' and 'AN' categories given here
contains Allocations for the year 2020-21 Revised Estimates and Expenditure refers to Actuals.
For the year 2021-22, Allocations refers to 2021-22 Budget Estimates. The Expenditure is
reported up to December 2021.
I.

STATE SECTOR SCHEMES

A. Beneficiary Oriented Schemes (AY)
Demand 05: Home and Transport
1. Free Bus Pass to Widows of Freedom Fighters (3055-00-190-0-08)
This scheme was started in the year 2009, wherein free bus passes to the widow of the freedom
fighters are issued in the form of coupons worth Rs.2,000/- per year. For North West Karnataka,
Hubli and KSRTC, Bengaluru, during FY 2020-21, against RE allocation of Rs.7.75 Lakh, the
actual expenditure was Rs.4.45 Lakh. The number of women beneficiaries was 266. During
FY 2021-22, Rs.5.43 Lakh budget allocation was made for this program and the number of
women beneficiaries was 89.
Demand 10: Social Welfare
2. Micro Credit to S.Cs through Self Help Groups (SHGs) (2225-01-190-2-09)
Under this Scheme, financial assistance is provided to members of women SHGs to take up
small businesses like vegetable/flower/fruit vending etc. The unit cost is Rs.25,000/- out of
which Rs.15,000/- is subsidy and Rs.10,000/- is the loan amount. During FY 2020-21, RE
allocation was Rs.500.00 Lakh and the entire grant was utilised. The number of women
beneficiaries was 2,000. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.300.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs.225.00 Lakh and the number of women beneficiaries
was 1,200. The allocation of budget is utilised for women belonging to SC, through Self Help
Groups along with Micro-Credit subsidies (4225-01-190-0-03).
3. Micro Credit to S.Ts through Self Help Groups (SHGs) (2225-02-190-2-07)
Under this Scheme, financial assistance is provided to members of women SHGs to start small
businesses. Each member is provided a financial assistance of Rs.15,000/- that consists of
Rs.10,000/- as a subsidy component and the rest Rs.5,000 as Seed Money. The beneficiary has
to make the repayment in 36 instalments over 3 years to Karnataka Maharshi Valmiki
Scheduled Tribes Development Corporation Limited (KMVSTDCL). The allocation of budget
is utilised for women belonging to ST through Self Help Groups along with Micro-Credit
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subsidies (4225-02-190-1-02). During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.650.00 Lakh,
the entire amount was released and utilised. The number of women beneficiaries was 4334.
During FY 2021-22, BE allocation of Rs.500.00 Lakh was released and the expenditure up to
December 2021 was Rs.250.00 Lakh and the number of women beneficiaries was 2800.
4. Micro Credit to S.Cs through Self Help Groups (SHGs) (4225-01-190-0-03)
Under this Scheme, financial assistance is provided in the form of loans and subsidies. The
loan of Rs.25,000/- is sanctioned to every member of women SHGs to take up selfemployment. Subsidy is given by Gram Panchayat, Taluk Panchayat, and other local bodies or
by Social Welfare Department. During FY 2020-21, against RE allocation and released
amount of Rs.300.00 Lakh, the entire allocation was utilised. No allocation was made for FY
2021-22.
5. Micro Credit to S.Ts through Self Help Groups (SHGs) (4225-02-190-1-02)
Under this Scheme, financial assistance is provided to members of women SHGs to start small
businesses. A member can avail financial assistance of Rs.15,000/- that consists of Rs.10,000/as a subsidy component and the remaining Rs.5,000/- as Seed Money. The beneficiary has to
make the repayment in 36 instalments over 3 years to the Karnataka Maharshi Valmiki
Scheduled Tribes Development Corporation Limited (KMVSTDCL). The allocation of budget
is utilised for ST, through Self Help Groups along with Micro-Credit subsidies (2225-02-1902-07). During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.500.00 Lakh, the entire allocation was
utilised. The number of women beneficiaries was 2,150. No allocation was made for FY 202122.
Demand 11: Women and Child Development
6. Chetana and Rehabilitation of Devadasi women (2235-01-202-3-01)
This Scheme was launched in the year 2012-13. Under this Scheme, alternative livelihood
opportunities are provided to sex workers. The Karnataka State Women Development
Corporation (KSWDC) provides financial assistance of Rs.50,000/- comprising a loan
component of Rs.25,000/- and subsidy of Rs.25,000/- to take up self-employment. During FY
2020-21, against RE allocation of Rs.400.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.263.90 Lakh.
The number of women beneficiaries was 600. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.535.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.208.75 Lakh, and 331 exdevadasis and sex workers benefitted from this scheme.
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7. Interest Subsidy for Women through KSFC (2235-02-001-0-10)
This scheme was started in the year 2014-15. Karnataka State Financial Corporation (KSFC)
provides financial assistance to women to start small, medium, and large-scale industries. The
assistance is in the form of loans ranging from Rs.5.00 Lakh to Rs.200.00 Lakh. Karnataka
State Women Development Corporation (KSWDC) provides an interest subsidy @10% on the
interest charged by KSFC. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.5,000.00 Lakh, the
entire allocation was utilised. The number of women beneficiaries was 1,175. During FY 202122, against BE allocation of Rs.5,800.00 Lakh, Rs.2,900.00 lakh was released and the entire
released amount was utilised up to December 2021. The number of women beneficiaries was
1,389.
8. Unspent SCSP-TSP Amount as per the SCSP-TSP Act 2013 (2235-02-001-0-11)
The unspent SCSP-TSP amount as per the SCSP-TSP Act 2013 under the Head of Account
2235-02-001-0-11 was utilised during FY 2020-21 and FY 2021-22 for implementing the six
women beneficiary programmes:
During 2020-21 against total allocation of Rs.7825.00 Lakh, the actual expenditure was
Rs.5,013.53 Lakh. The details are as follows:
1) A Unit Cost of Rs.50,000/- (Rs.25,000/- Loan and Rs.25,000/- Subsidy) was provided for
self employment to Ex-Devadasis and Rs.750/- that was utilised for Entrepreneur Development
Program (EDP) Training. During 2020-21, against the target of Rs.153.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs.147.17 Lakh under SCSP. The number of women beneficiaries was 290.
2) A grant of Rs.1.50 Lakh or 50% of the maximum Unit Cost of Rs.3.00 Lakh was provided
as Subsidy along with the Loan to SC and ST women for implementing Udyogini Scheme.
During 2020-21, against the target of Rs.500.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.260.14
Lakh under SCSP and against the target Rs.1,000-00 Lakh, the actual expenditure was
Rs.361.96 Lakh under TSP. The number of women beneficiaries was 189 and 326 respectively.
3) During 2020-21, a grant of Rs.100.00 Lakh was utilised for supporting the Housing Scheme
for Devadasis. The number of women beneficiaries was 56.
4) An incentive of Rs.10,000/- per women was provided to start small business similar to the
model of ‘Badavara Bandhu Scheme’ for street women vendors. During 2020-21, a grant of
Rs.69.70 Lakh was utilised against the target of Rs.100.00 Lakh under SCSP and a grant of
Rs.493.00 Lakh against the target of Rs.976.00 Lakh under TSP. The number of women
beneficiaries was 617 and 5,469 respectively.
5) During 2020-21, a grant of Rs.305.50 Lakh was utilised against the target of Rs.1,000.00
Lakh under SCSP to construct Commercial Complex near Savadatti Yellamma temple,
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Belgaum District in order to organise exhibition and sales of the products produced by ExDevadasis and women SHGs.
6) During 2020-21, a grant of Rs.3,276.00 Lakh (SCSP Rs.2,108.00 Lakh and TSP Rs.1,168.00
Lakh) was utilised for providing milk for 6 days and egg for 3 days to the children in the age
group of 6 months to 3 years in the jurisdiction of Kalyana Karnataka. The number of
beneficiaries was 2,27,732.
The unspent amount of SCSP & TSP was utilised during 2021-22 for the below mentioned
programmes. During 2021-22 against total allocation of Rs.840.00 Lakh, the actual expenditure
was Rs.78.31 Lakh. The details are as follows:


A grant of Rs.7.69 Lakh was utilised under SCSP against the target of Rs.100.00 Lakh for
income generating activities under rehabilitation of Devadasis scheme. The number of
women beneficiaries was 25.



Under Udyogini scheme, against the target of Rs.400.00 Lakh, the actual expenditure was
Rs.20.03 Lakh under SCSP and against the target Rs.200-00 Lakh, the actual expenditure
was Rs.50.54 Lakh under TSP. The number of women beneficiaries was 82 and 22
respectively.
9. Interest Subsidy for Women through Karnataka State Women Development
Corporation (KSWDC) (2235-02-001-0-12)

This Scheme was started in 2018-19 in order to enhance the work efficiency of Women
Supervisors working in the Women and Child Development Department. Interest Subsidy for
the loan up to maximum Rs.50,000/- is provided to Women Supervisors for purchasing any
two-wheeler. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.151.00 Lakh, no expenditure
was incurred. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.2.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs.1.00 lakh up to December 2021.
10. Hostels for Disabled Females (2235-02-101-0-50)
This Scheme was introduced in 2006 to encourage women with disabilities to pursue education
and employment. The department has been providing hostel (boarding and lodging) facilities
for disabled female employees, trainees and girl students. Under this scheme 25 women's
hostels in 25 districts are being run through voluntary organizations funded by the state
government to promote the education and employment of young women with disabilities in
rural areas. Each hostel accommodates 50 working disabled women, students and trainees.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.275.00 Lakh, the entire amount was released
and the actual expenditure was Rs.271.54 Lakh. The number of women beneficiaries was 832.
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During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.339.00 Lakh, Rs.254.25 was released and the
expenditure up to December 2021 was Rs.145.67 Lakh. The number of women beneficiaries
was 870.
11. CSS – Training of Anganwadi Workers and Helpers (2235-02-102-0-05)
This program was launched during 1975-76 to strengthen the training of Anganwadi Workers
and Helpers. The CDPOs/ACDPOs are trained at NIPCCID, Southern Regional Centre,
Bengaluru, and Supervisors are given on the job training and refresher training at the MiddleLevel Training Centres located at Ujire, Dakshina Kannada district. The Anganwadi Workers
are given 32 days of job orientation training after their initial recruitment and refresher course
training is given once in 2 years, through 21 Anganwadi Workers Training Centres located in
the State. The Anganwadi Helpers are also given orientation training and refresher training in
these centres. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.349.17 Lakh, the entire amount
was released and the actual expenditure was Rs.204.59 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.1.00 Lakh, no expenditure was incurred up to December 2021.
12. Bhagya Lakshmi (2235-02-102-0-25)
This Scheme was launched in the year 2006-07. Government of Karnataka decided to
implement Bhagya Lakshmi Scheme through "Sukanya Samrudhi Account Yojana" of the
Department of Posts, Govt. of India from 2020-21 onwards. An amount of Rs.3,000/- per
annum is deposited in the name of only two daughters of single BPL families in the Sukanya
Samrudhi Account for 15 years. The approximate maturity amount is Rs.1,27,000/- and
withdrawal up to a maximum of fifty percent (50%) of the amount from the account is allowed
after the girl student passes 10th standard for the purpose of higher education. Pre-mature
withdrawal is also permissible before attainment of 21 years of age in case of marriage provided
the girl child is not less than 18 years of age. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.6,800.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.4,681.70 Lakh. The number of women
beneficiaries are 1,56,056 During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.10,180.00 Lakh,
the expenditure up to December 2021 was Rs.3,388.83 Lakh. The number of women
beneficiaries was 1,12,701.
13. Rehabilitation of Devadasi Women (2235-02-103-0-11)
This Scheme has been introduced in districts such as Belgavi, Viayapura, Bagalkote, Raichur,
Koppal, Dharwad, Haveri, Chitradurga, Shivamogga, Gadag, Ballari, Kalaburagi, Davanagere,
and Yadgir where the devadasi system was prevalent. This scheme is in pursuit of the
attainment of objectives of the Karnataka Devadasis (Prohibition of Dedication) Act, 1982, and
within the overarching aim of facilitating economic, social, and political empowerment of
160

women. This scheme is intended to encourage ex-devadasis to take up various incomegenerating activities in order to lead a dignified and decent life. Wide publicity against this evil
practice is being given through jathra awareness camps, health camps, and various programmes
and through formation of the Self Help Group of Ex-Devadasis. Out of a unit cost of
Rs.20,000/- ex-Devadasi women are provided 50% subsidy from the Karnataka Women
Development Corporation and 50% loan through Banks to take up various income-generating
activities. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.614.00 Lakh, the entire allocation
was utilised. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.335.00 Lakh, the expenditure up
to December 2021 was Rs.193.81 Lakh. The number of beneficiaries was 283. Now, this
scheme is merged with the Head of Account of Chetana Scheme (2235-01-202-3-01) since
2021-22.
14. Training Programme for Women Entrepreneurs through Women’s Development
Corporation (2235-02-103-0-16)
This Scheme was launched in the year 2004-05. This Scheme has been introduced to provide
women with the required skills for promoting entrepreneurship. It provides various joboriented and skill training programmes to women belonging to lower-income groups and also
to widows, destitutes and differently-abled women. The training programmes promote their
economic empowerment by enabling them to become self-supporting and encourages selfemployment. In Karnataka State, 41 skill-based training programmes are being offered every
year with a duration varying from 15 days to 4 months. Priority is given to widows, destitute
women, physically handicapped, and SC/ST women with no income limit. For women
belonging to lower-income groups, the annual family income should not exceed Rs.40,000/for availing this benefit. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.100.00 Lakh, the
entire amount was released. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.50.00 Lakh, no
expenditure was incurred up to December 2021, due to this budget allocation being converted
to Spoorthi Scheme.
15. Mission for Protection and Empowerment of Women (2235-02-103-0-32)
This scheme was started in 2021 with an objective to provide protection and empowerment for
women. A high-level committee is formed at the Government level headed by the Honourable
Chief Minister and including the Ministers of all departments to monitor the progress of the
implementation of the programs of various departments implementing projects relating to
empowerment and violence against women. No allocation was made during 2020-21. During
FY 2021-22, BE allocation of Rs.200.00 Lakh was made but no amount was released.
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16. Udyogini – Women Development Corporation (2235-02-103-0-38)
This Scheme was launched in the year 1997-98. The main objective of this Scheme is to provide
financial assistance to women in the age group of 18-55 years to undertake income-generating
activities. The unit cost for SC/ST eligible women is from Rs.1.00 Lakh to Rs.3.00 Lakhs of
which 50% or Rs.1.50 Lakh is given as subsidy and the balance amount being given as bank
loan. For eligible women beneficiaries from other categories, the unit cost is Rs.1.00 Lakh to
3.00 Lakh of which 30% or Rs.90,000.00 is subsidised, whereas, the balance amount is given
as a bank loan. Selected women beneficiaries are provided Entrepreneurship Development
Programme (EDP) training by the Government. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.2,000.00 Lakh, the entire allocation was utilised. The number of women beneficiaries was
1,812. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.1,500.00 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Rs.572.98 Lakh and actual number of beneficiaries was 545.
17. Stree Shakti (2235-02-103-0-41)
Streeshakti Scheme was launched in 2000-01 with the objective of socio-economic
empowerment of women by organizing them into Self Help Groups (SHGs). So far, 1.65 Lakh
Streeshakti Groups have been formed in the State. Streeshakti groups are being provided 6%
interest subsidy for the loans of Rs.25,000/- to Rs.1.00 Lakh availed by them. The members of
the group are given legal awareness, training in skill development, and financial support.
Incentives are given to groups that have started income-generating activities and groups who
have savings. An annual revolving fund of Rs.5,000/- is given to the groups. During FY 202021, against RE allocation of Rs.507.03 Lakh, the actual expenditure was Rs.466.80 Lakh and
the number of women beneficiaries was 12,177. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.667.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.103.15 Lakh. The number of
women beneficiaries who availed the benefits was 346.
Amrutha Swasahaya Kiru Uddime Scheme: To commemorate 75th Independence Day,
Hon’ble Chief Minister has announced “Amrutha Swasahaya Kiru Uddime Scheme”. It has
been announced that a grant of Rs.7,500.00 Lakh will be provided to release Rs.1.00 Lakh Seed
Money for each women’s Self Help Group (SHG) to set up a small enterprise the under this
scheme. For the implementation of the scheme, an additional amount of Rs.758.00 Lakh has
been provided under Stree Shakthi Scheme HOA (2235-02-103-0-041-059). The allocation has
been released to the Women Development Corporation to implement this new scheme.
18. CSS:Scheme for Adolescent Girls (SAG) (2235-02-103-0-46 & 2235-02-103-0-69)
This Scheme was launched in the year 2010-11. Adolescence is a critical period for mental,
emotional and physiological development among girl children. A need was felt by the state to
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formulate a new comprehensive scheme with focussed content merging the erstwhile two
schemes – Kishori Shakthi Yojana (KSY) and SABLA. During 2018-19, these schemes were
merged and revamped as Scheme for Adolescent Girls (SAG) which is being implemented in
30 districts of the State for providing Supplementary Nutrition Programme (SNP) and NonNutrition Component services to out of school adolescent girls between the age group of 1114 years through the ICDS network. For the SNP Component of the program, Central and State
Share is 50% each and for Non-Nutrition Component, the sharing pattern is 60:40. For the SNP
Component, the unit cost is Rs.9.50/- per beneficiary per day for providing supplementary
nutrition. Under the non-nutrition component, adolescent girls are provided services like
training on life skills, nutrition & health education, knowledge about family planning, child
care practices, home management, reproductive & sexual health, and vocational skill training,
etc,. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.112.83 Lakh, actual expenditure was
Rs.15.55 Lakh. The total number of women beneficiaries was 6,470. During FY 2021-22,
against BE allocation of Rs.319.00 Lakh, no expenditure was incurred up to December 2021.
19. Scheme for Protection of Women against Domestic Violence (2235-02-103-0-52)
a) Protection of Women from Domestic Violence Act - 2005 and Rules 2006:
The scheme was introduced in 2007. The scheme under this Act and Rules is intended to
provide financial relief, protection, residential order, custody of children, temporary shelter,
medical and legal aid, whenever violence occurs against women within the household.
b) Women and Children’s Special Treatment Units:
This scheme was started in 2014-15. Under this scheme, for women and children who are
victims of atrocity and sexual abuse, integrated services like medical treatment, police help,
legal assistance, and counselling are provided under one roof through Special Treatment Units
since 2014-15. These Special Treatment Units have been functioning in 30 district hospitals up
to November 2019. Thereafter, these Special Treatment Units scheme was merged with the
One-Stop Centres Scheme. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.706.67 Lakh, the
actual expenditure was Rs.636.57 Lakh and 234 units benefitted under this scheme. During FY
2021-22, against BE allocation of Rs.553.00 Lakh, Rs.541.00 Lakh was released. The
expenditure up to December 2021 was Rs.414.35 Lakh. 5,769 women got benefits in 234 units
under this scheme.
20. Pension to Devadasis (2235-02-103-0-53)
This Scheme was launched in the year 2004-05. Under this Scheme, a monthly pension of
Rs.1500/- is being given to the ex - Devadasis who have crossed 45 years of age in order to
enable them to lead their life independently with dignity. During FY 2020-21, RE allocation
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of Rs. 5,423.40 Lakh and the entire amount was utilised. The number of ex-Devadasi
beneficiaries was 30,130. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.5,436.00 Lakh,
Rs.2,718.00 Lakh was released and the entire allocation was utilised. The number of exDevadasi beneficiaries was 29,320.
21. CSS:Pradhana Mantri Maatru Vandana Yojana (2235-02-103-0-61 & 2235-02103-0-68)
This is a Centrally Sponsored Scheme launched in the year 2012 with 60% (Centre) and 40%
(State) sharing pattern. The scheme aims to provide cash incentives for improving health and
nutrition status of pregnant and lactating mothers and to encourage them to breastfeed and to
continue exclusive breastfeeding for six months along with other Infant and Young Child
Feeding (IYCF) practices. An amount of Rs.6,000/- is paid in 2 instalments. Eligible pregnant
and lactating women receive Rs.3,000/- within 6 months of pregnancy and Rs.3000/- is paid
within six months of childbirth. These women beneficiaries are also eligible for financial
assistance under the Janani Suraksha Yojana (NRHM). After disbursing the due amount to
the beneficiaries as per Scheme guidelines, the Anganwadi Workers (AWW) & Anganwadi
Helpers (AWH) receive a cash incentive of Rs.200/- and Rs.100/- respectively. During FY
2020-21 against a total allocation of Rs.8,423.99, Rs.14,627.61 Lakh was released. The actual
expenditure was Rs.20,227.79 Lakh and the number of women beneficiaries is 4,56,184.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.5,155.00 Lakh, the total amount of
Rs.7,949.53 Lakh was released. The expenditure incurred up to December 2021 was
Rs.5,423.07 Lakh and the number of women beneficiaries was 3,00,087.
22. CSS:Swadhar Greh (2235-02-103-0-64 & 2235-02-103-0-70)
This Scheme was launched in the year 2016. This scheme aims to provide protection to
destitute women by providing them temporary shelter facilities. The scheme is implemented
through NGOs. The ratio of funding between Centre and State is 60:40 respectively. A total of
52 shelters are functional in the state. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.454.75
Lakhs, the entire allocation was utilised. 1,725 women and children beneficiaries took shelter
in 52 centres. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.454.75 Lakh, no release was
made and hence no expenditure was incurred.
23. CSS:Ujjwala Scheme (2235-02-103-0-67 & 2235-02-103-0-71)
This Scheme was launched in the year 2016-17. This is a new comprehensive scheme for the
prevention of trafficking, rescue, rehabilitation, and reintegration of victims of trafficking and
commercial sexual exploitation. The Scheme is implemented through NGOs. The ratio of
funding between Centre, State and NGO is 60:30:10 respectively. Currently, 20 NGOs are
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implementing the scheme in the State. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.205.00
Lakh, the actual expenditure was Rs.183.01 Lakh. The number of women beneficiaries was
363. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.200.00 Lakh, no amount was released.
24. Welfare Programmes for Women (2235-02-103-0-99)
This Scheme has three components
a) Hostels for Girls (2235-02-103-0-99-100)
This Scheme was launched in 1991 targeting girls from backward taluk and rural areas to help
them to continue education to prevent dropout, to increase literacy rates and to provide
assistance for higher education. Funds are provided to NGOs to implement this scheme. At
present 37 hostels are functioning in 19 districts (Pre-metric-19 & Post-metric-18). During FY
2020-21, against BE allocation of Rs.495.00 Lakh, Rs.288.50 Lakh was released. The actual
expenditure was Rs.257.20 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.495.00
Lakh, Rs.135.51 Lakh was released. The expenditure up to December 2021 was Rs.98.00 Lakh
and the number of girl beneficiaries was 2,144.
b) Santhwana (2235-02-103-0-99-100)
This Scheme was started in 2001 to provide counselling, legal assistance, temporary shelter,
and financial relief to the victims of rape, sexual harassment, domestic violence, and dowry
harassment. The scheme aims to empower women by providing training to enable them to be
self-reliant. At present 123 Santhwana Centres are functioning throughout the state. During FY
2020-21, against BE allocation of Rs.1,200.00 Lakh, the entire amount was released. The actual
expenditure was Rs.1,195.00 Lakh. During FY 2021-22 against BE allocation of Rs.800.00,
Rs.350.00 Lakh was released. The actual expenditure was Rs.251.95 Lakh utilised up to
December 2021. Under this scheme, 17,208 women beneficiaries were benefitted through 123
Santhwana Centres during 2021-22.
c) Welfare Measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers (2235-02-103-099-100)
This Scheme, started in 2001, intended to provide relief in case of death and reimbursement of
medical expenses to Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers suffering from critical
diseases. During FY 2020-21, RE allocation of Rs.100.00 Lakh, the actual expenditure was
Rs.99.22 Lakh. The number of women beneficiaries was 100. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.75.00 Lakh, the entire amount was released but no expenditure was incurred
up to December 2021.
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25. Dhanashree (2235-02-104-2-07)
This Scheme started from the year 2016-17 onwards has the main objective to encourage HIVinfected women in the age group of 18-60 years to take up self-employment. Under this
scheme, each beneficiary is provided a loan of Rs.25,000/- and a subsidy of Rs.25,000/- during
2020-21. However, the subsidy amount has been increased from Rs.25,000/- to Rs.30,000/and directly deposited to the beneficiaries account during 2021-22. The loan amount of
Rs.25,000/- needs to be repaid in 36 instalments to the corporation. During FY 2020-21, against
RE allocation of Rs.200.00 Lakh, the entire amount was utilised. The number of women
beneficiaries was 396. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.200.00 Lakh,
Rs.100.00 Lakh was released and the expenditure up to December 2021 was Rs.7.99 Lakh. The
number of women beneficiaries was 26.
26. State Homes and Reception Centres (2235-02-106-0-06)
This scheme was started in 2006-07 with an objective to admit the women and girls who are in
need of care and protection in the State Homes and Reception Centres to provide care and
shelter.
a) State Homes for Women
There are 8 State Homes for Women functioning in the State where women, in need of care
and protection, are admitted. The department encourages the marriage of eligible women by
providing financial assistance. Women in these homes pursue higher studies in colleges and
also undertake vocational training programmes in tailoring, embroidery, garment
manufacturing, traffic policing, beautician course, computer skills etc., with assistance from
NGOs.
b) Reception Centres
There are 4 Reception Centres in the state. These centres admit women and girls who are in
need of care and shelter on a voluntary basis and those sent by the courts under the Immoral
Traffic (Prevention) Act for training and future rehabilitation. Training Programmes like
tailoring, beautician course, Mehandi application, Kitchen gardening etc., are provided for the
inmates with NGO’s assistance.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.778.82 Lakh, Rs.701.29 was released. The
actual expenditure was Rs.676.97 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.679.00 Lakh, Rs. 463.50 was released and the expenditure up to December 2021 was Rs.
309.09 Lakh. The number of women beneficiaries was 916 who benefitted through these 12 (8
Women Hostels and 4 Reception) centres.
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27. New Pension System for Anganwadi Workers (2235-60-103-0-01)
This Scheme has been introduced to provide contributory pension benefits for Anganwadi
Workers and Anganwadi Helpers who retire from service at the age of 60 years on or after 3103-2011. The Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers in the age group of 18-55 years are
required to contribute Rs.150/- and Rs.84/- respectively as monthly instalment and an equal
amount is contributed by the GoK. The Anganwadi Workers are paid a lump sum amount of
Rs.50,000/- upon retirement while the Anganwadi Helpers are paid a lump sum amount of
Rs.30,000/-. On retirement between the age group of 56-60 also, the same lump sum amount
is paid. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.1,000.00 Lakh, the entire allocation
was utilised and the number of Anganwadi Workers and Helper beneficiaries was 71,706.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 1,000.00 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Rs.500.00 Lakh and the number of Anganwadi Workers and Helper
beneficiaries was 32,828.
28. Micro-Credit Credit Financing for SHGs (6235-60-800-0-06)
This scheme was started in 2005-06. Under this Scheme, a loan is being sanctioned to the
members of women SHGs to improve their economic status. The scheme provides an interestfree loan of Rs.1.00 lakh to Rs.2.00 Lakh for general category groups and Rs.1.00 Lakh to
Rs.3.00 Lakh for SC/ST category groups based on the savings to undertake economic
activities. During FY 2020-21, RE allocation of Rs.2,500.00 Lakh was released and the actual
expenditure was Rs.650.00 Lakh. The number of women beneficiaries was 206. During FY
2021-22, against BE allocation of Rs.300.00 Lakh, Rs.150.00 Lakh was released, no
expenditure was incurred up to December 2021.
Demand 14. Department of Revenue
29. Manaswini (2235-60-102-1-06)
This scheme was started in 2013-14 with the objective of economic empowerment of women
and mainstreaming them with society. The Scheme is to help unmarried and divorced women
between the age group of 40 to 64 years by offering a pension of Rs.600/- per woman per
month. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.9,000.00 Lakh, the entire allocation
was utilised and the number of women beneficiaries was 1,24,954. During FY 2021-22, against
BE allocation of Rs.10,283.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.6,516.40
Lakh and the number of women beneficiaries was 1,29,995.

167

30. Widow Pension for Farmers Suicide Cases (2235-60-102-1-08)
This scheme was introduced in 2015, in order to protect the interest of the families facing
financial crisis due to farmers’ suicide, Government provides monthly pension of Rs.2,000/- to
the widows of the farmers who had received compensation from the Agriculture Department.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.1,000.00 Lakh, the entire amount was utilised.
The number of women beneficiaries was 4,323. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.1,314.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.740.90 Lakh and the number
of women beneficiaries was 4,762.
31. Pension to Acid Attack Victims (2235-60-102-1-09)
To enable victims of acid attack to lead a decent and respectful life in society, the Government
is providing a monthly pension of Rs.3,000/- since 2015. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs.20.00 Lakh, the entire amount was utilised. The number of women
beneficiaries was 34. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.22.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs.8.82 Lakh and the number of women beneficiaries
was 38.
32. CSS:Destitute Widow Pension (NSAP) (2235-60-102-2-01 & 2235-60-102-2-03)
This Scheme is a Centrally Sponsored Scheme launched in 1984. The objective of the Scheme
is to help destitute widows. A monthly pension amount of Rs.600/- is given to the beneficiary.
To avail this benefit, the widow should be above 18 years of age and the prescribed income
limit is up to Rs.12,000/- per annum in rural areas and Rs.17,000/- per annum in urban areas.
The pension is paid till she remarries or her children start supporting her or her income limit
crosses the limit prescribed above or till her death. During FY 2020-21, against RE allocation
of Rs. 1,30,000.00 Lakh, the entire grant was utilised. The number of women beneficiaries was
16,73,377. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 1,29,746.00 Lakh the expenditure
up to December 2021 was Rs. 98,368.30 Lakh and the number of women beneficiaries
was 17,32,642.
33. Mass Marriages (2250-00-103-5-10)
The mass marriage scheme called ‘Adarsha Vivaha Yojane’ was launched in 2007. The
objective of this Scheme is to encourage simple and mass marriages. An amount of Rs.10,000/(one-time payment) is deposited in the bride’s name for two years who get married in mass
marriages. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.100.00 Lakh, the entire grant was
utilised. The number of women beneficiaries was 260. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.100.00 Lakh, no expenditure was incurred due to non-organising Mass
Marriages because of Covid-19.
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Demand 16: Housing
34. Vajpayee Urban Housing Scheme (2216-02-101-0-07)
The Urban Ashraya Housing Scheme was launched in the year 2000-01 and was renamed as
Vajpayee Urban Housing Scheme in 2010-11. The present unit cost (cost per House) is
Rs.2.00 Lakh of which Rs.1.20 Lakh is in the form of subsidy from the Government of
Karnataka and Rs.50,000/- can either be a bank loan or beneficiary contribution. However,
Rs.30,000/- is the compulsory and minimum beneficiary contribution. During FY 2020-21,
against RE allocation of Rs.35,200.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 27,219.73 Lakh.
The number of women beneficiaries was 5,266. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.25,000.00 Lakh, Rs.12,500.00 Lakh was released. The expenditure up to December 2021
was Rs.7,519.70 Lakh and the number of women beneficiaries was 2,538.
35. Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (2216-02-800-0-04) (CSS)
This Centrally Sponsored Scheme was launched during the year 2015-16 with an aim to
provide ‘Housing for All by 2022.’ This Scheme is implemented for families with annual
income ranging from Rs.87,600/- to Rs.18.00 Lakh. The scheme is implemented in
coordination with Vajpayee Urban Housing Scheme and Dr. B.R.Ambedkar Housing Scheme
under the jurisdiction of 214 local bodies like City Municipal Corporation, Town Municipal
Corporation, City Corporation, Town Panchayat, etc. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs.26,623.14 Lakh, the actual expenditure was Rs.34,157.28 Lakh and the number
of women beneficiaries was 8,296. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.52,773.00
Lakh, Rs.36,451.67 Lakh was released. The expenditure up to December 2021 was
Rs.69,739.45 Lakh and the number of women beneficiaries was 12,007. The allocation utilised
under various schemes during 2020-21 and 2021-22 included the Opening Balance amount.
36. Ashraya – Basava Vasathi (2216-03-104-0-01)
In the year 2010-11, the Government of Karnataka renamed the Rural Ashraya Scheme as
‘Basava Vasthi Yojane’. At present, the unit cost of a house is Rs.1,50,000/- of which
Rs.1,20,000/- is a subsidy from the government and Rs.30000/- is beneficiary contribution.
Under this scheme, the houses are allocated to hut-dwellers on a priority basis. The prescribed
limit on annual income of a women beneficiary is up to /below Rs.32,000/-. Since 2013-14, the
subsidy amount has been enhanced from Rs.75,000/- to Rs.1,20,000/-. The remaining amount
of Rs.30,000/- is the beneficiary contribution. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.60,000.00 Lakh, and HUDCO loan of Rs.39,000.00 lakh, totally Rs.99,000.00 Lakh, the
actual expenditure was Rs.61,572.24 Lakh. The number of women beneficiaries was 61,651.
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During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.60,000.00 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Rs.36,263.18 Lakh and the number of women beneficiaries was 38,413.
37. Dr. B.R. Ambedkar Nivas Scheme (2216-03-104-0-03)
This Scheme is being implemented since 2015-16 for providing housing facilities to the
houseless families belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This scheme is being
implemented in both rural and urban areas. Under this scheme, Rs.1.75 Lakh subsidy is being
provided in rural areas and Rs.2.00 Lakh in urban areas. The prescribed income limit of the
beneficiaries is Rs.32,000/- in rural and Rs.87,600/- in urban areas. During FY 2020-21, against
RE allocation of Rs. 75,000.00 Lakh, and HUDCO loan amount of Rs.20,000.00 lakh, totally
Rs.95,000.00 Lakh released, and actual expenditure was Rs. 69,662.64 Lakh. The number of
women beneficiaries was 30517. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 50,000.00
Lakh the expenditure up to December 2021 was Rs. 40,351.73 Lakh and the number of women
beneficiaries was 22,705.
Demand 17: Education
38. Reimbursement of Fees in Government PU Colleges (2202-02-107-3-02)
The scheme was started in 2004 in order to encourage girl students who are studying in NonGovernment institutions to pursue Higher Education by reimbursing the tuition fees. During
FY 2020-21, against RE allocation of Rs.944.00 Lakh, the actual expenditure was
Rs. 913.80 Lakh. The number of women beneficiaries was 2,00,394. During FY 2021-22,
against BE allocation of Rs.950.00 Lakh, Rs. 712.50 Lakh was released and no expenditure
was incurred.
39. Kittur Rani Chennamma Residential School for Girls (2202-02-110-3-03)
Kittur Rani Chennamma Residential Sainik School for Girls established in 1969 and located at
Kittur (Belagavi District), is a unique institution in the country for girls in the age group of 10
to 18. The aim of this institution is to provide liberal education with special emphasis on allround development, discipline, leadership, and Sainik training. During FY 2020-21, against
RE allocation of Rs.703.00 Lakh, the entire allocation was utilised. The number of girl student
beneficiaries was 354. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.503.00 Lakh,
Rs.377.25 lakhs was released and the expenditure up to December 2021 was Rs.187.50
Lakh. The number of girl student beneficiaries was 354.
40. Women’s University-Vijayapura (2202-03-102-0-22)
The Women’s University was established in 2003 with the objective of empowering women
by providing higher education and training. The salary expenditure of teaching and non170

teaching staff and development grants are provided under this Scheme. During FY 2020-21,
RE allocation of Rs.1,463.05 Lakh, the entire allocation was utilised. During FY 2021-22,
against BE allocation of Rs.1,526.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs.1128.09 Lakh and the number of girl student beneficiaries was 350.
41. Maharani Cluster University (2202-03-102-0-43)
Maharani Cluster University has been established in 2021 under “Karnataka State
Universities Amendment Act 2019”, and the infrastructure development is funded through
the ʼRashtriya Uchchattar Shiksha Abhiyan (RUSA)ʼ scheme of the Ministry of Human
Resources and Development. The scheme is aimed to promote women towards excellence with
scientific temper and social concern. During FY 2021-22, against RE allocation of Rs.50.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.37.50 Lakh.
42. Exemption from Payment of Full Fees to all Girl Students (2202-03-107-1-14)
Under this Scheme, fees are reimbursed to Girl students, admitted in Government First Grade
Colleges for Degree and Post Graduation Courses. During FY 2020-21, against RE allocation
of Rs.3,385.00 Lakh, Rs. 2,885.00 was released and the actual expenditure was Rs. 2,072.00
Lakh. The number of girl student beneficiaries was 1,07,000. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.3,500.00 Lakh, Rs. 2625.00 Lakh was released. No expenditure was incurred
up to December 2021 and the process is in progress.
Demand 22: Health and Family Welfare
43. Shuchi Yojane (2210-01-200-0-04)
This Scheme was launched in the year 2014-15. The objective of this scheme is to provide girls
with the knowledge and skills required for maintaining proper menstrual hygiene which, in
turn, improves school attendance among the girls who may not attend school on those days or
even drop out of school altogether. Annually, 13 packets of sanitary napkins per girl are issued.
During FY 2020-21, no allocation was made. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.4,700.00 Lakh, no expenditure was incurred till December 2021 Tender process is under
progress.
44. Honorarium to ASHA Workers (2211-00-103-0-11)
ASHA workers, who are working under the Department of Health & Family Welfare, have
been duly trained to identify the beneficiaries by visiting BPL families coming under their
jurisdiction. They provide guidance to the beneficiaries and work as a bridge between the
Department of Health and Family Welfare and the potential beneficiary group. During FY
2020-21, against RE allocation of Rs.20,412.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 18,887.23
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Lakh. The number of women beneficiaries was 41,593. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.21,268.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.15,832.26 Lakh
and the number of women beneficiaries was 41,542.
B) Non Beneficiary Oriented Schemes (AN)
Demand 01: Agriculture and Horticulture
1. Project for Agriculture Training of Farm Women and Youth with DANIDA
Assistance (2401-00-109-0-80) (EAP)
This scheme was started in the year 2004-05. Under this Scheme salary and other allowances
are being paid to women employees of the Department of Agriculture recruited specifically
under this project. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.605.63 Lakh, the actual
expenditure was Rs.520.94 and the number of women beneficiaries was 116. During FY 202122, against BE allocation of Rs.588.00 Lakh, Rs.441.00 Lakh was released. The expenditure
up to December 2021 was Rs.430.11 Lakh and the number of women beneficiaries was 110.
Demand 05: Home and Transport
2. CSS:Setting up of Cyber Forensic Lab cum Training Centre towards
implementation of CCPWC and other facilities under Nirbhaya Fund (2055-00116-0-03)
This Centrally Sponsored Scheme was launched during 2018-19. The scheme’s objective is to
strengthen women empowerment and their safety under the grant of ʼNirbhaya fundʼ. For FY
2020-21, RE allocation of Rs.28,200.00 Lakh and for FY 2021-22, BE allocation Rs.28,200.00
Lakh was made under NIRBHAYA Fund. No amount was released during 2020-21 and 202122.
3. CSS:Safe City Project (2055-00-116-0-04 & 2055-00-116-0-05)
This Centrally Sponsored Scheme was launched in the year 2021-22. ‘Police’ and ‘Public
order’ are State subjects under the Seventh Schedule to the Constitution of India. The
responsibilities to maintain law and order, protection of life and property of the citizens
including crime against women are with the respective State Governments. However, as part
of several initiatives for safety of women by the Government, Safe City Projects have been
sanctioned by the Ministry of Home Affairs under the Nirbhaya Fund scheme in 8 cities
(Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Lucknow & Mumbai). These
projects involve identification of hot spots for crimes against women and deployment of
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various components including infrastructure, technology adoption, and capacity building in
community through awareness programmes.
4. Installation of CCTVs in buses under NIRBHAYA Fund (CSS) (3055-00-001-001)
The Scheme was introduced in the year 2018-19. It aims at strengthening security measures for
women. Installation of CCTVs in 5,000 Public buses is also one of the components to be
executed from this fund. For FY 2020-21, RE allocation towards NIRBHAYA Fund was
Rs.1.00 Lakh and for FY 2021-22, BE allocation was Rs.1.00 Lakh. No expenditure was
incurred for installation of CCTVs for the year 2020-21 and 2021-22.
Demand 11: Women and Child Development
5. National Mission for Empowerment of Women-NMEW (2235-02-103-0-33)
The National Mission for Empowerment of Women (NMEW) was operationalised during
2011-12 with the aim of achieving holistic empowerment of women. The focus was to bring
convergence of efforts through inter-sectoral coordination amongst different ministries and
programmes, with the Ministry of Women and Child Development (MWCD) acting as the
nodal agency.
The objective of NMEW is to strengthen the processes that promote holistic development of
women, gender equality and gender justice through inter-sectoral convergence of programmes
impacting women, forging synergy amongst various stakeholders and creating an enabling
environment conducive to social change.
The State Policy for the Empowerment of Women is to bring about holistic development,
advancement in all fields and empowerment of Women especially marginalised women
including sex workers. The major objectives are to encourage and ensure active participation
of all its stake holders for achieving holistic development and overall well-being of women.
During 2021-22, Rs.3.00 Lakh budget allocation was made for this program.
6. Centre of Excellence in Sudharane Samsthe Samuchaya in Collaboration with
NIMHANS and NLSIU (2235-02-106-0-15)
A Centre of Excellence was established in collaboration with NIMHANS and National Law
School of India University (NLSIU) in the year 2020-21 aims to provide assistance and
guidance to women subjected to atrocity. The role of these institutions is to assist DWCD in
module preparation for conducting training to the counselling related functionaries and
organising training programmes. In addition, they provide suggestions, expertise in Law and
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Psychiatric related issues. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.100.00 Lakh, no
amount was released. For FY 2021-22, no allocation was made.
7. Unspent SCSP-TSP Amount as per the SCSP-TSP Act 2013 (4235-02-102-0-05)
Unspent SCSP-TSP Amount as per the SCSP-TSP Act 2013 is being utilized under the above
HOA for construction and maintenance of Anganawadi buildings in the state from 2017
onwards. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.332.00 Lakh, the actual expenditure
was Rs.330.00 Lakh. The number of women beneficiaries was 19. During FY 2021-22, against
BE allocation of Rs.45.33 Lakh, no expenditure was made till December 2021.
8. Construction of Training Institute for SHGs & Clusters (4235-02-103-1-04)
This Scheme was launched in the year 2011-12. This Scheme intends to construct four
divisional level training centers for Self-Help Groups & Cluster Groups and also to facilitate
training for the Streeshakti groups / Federation members including marketing for the products
produced by them. No allocation has been made during FY 2020-21 and FY 2021-22.
Demand 16: Housing
9. Payment of Government Guarantee Commission- Rajiv Gandhi Rural Housing
Corporation (2216-03-101-2-05)
Rajiv Gandhi Housing Corporation takes loans from HUDCO/ Other financial Institutions for
giving subsidy to women beneficiaries under various housing schemes like Ashraya / Basava
Vasathi Yojane etc. In order to take this loan, RGHCL has to pay 1% Guarantee Commission
to Government. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.849.00 Lakh, the entire
allocation was utilized. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.3,209.00 Lakh, the
entire amount was utilized.
10. Repayment Ashraya Loan & Payment of Interest (2216-03-104-0-02)
This Scheme was launched from 2000-01 onwards, deals with repayment of principal and
interest on Loan received from Banks/Financial Institutions towards subsidies for various
housing schemes beneficiaries. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.13,052.82
Lakh, the actual expenditure was Rs.13,105.28 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.13,700.00 Lakh, Rs.8,834.21 Lakh was released, out of which Rs.8,832.60
Lakh was utilised.
11. Repayment of Ashraya Loan (Principal) – RGRHC (4216-80-190-0-04)
This Scheme launched from 2000-01 onwards, deals with repayment of principal and interest
on Loan received from Banks/Financial Institutions towards subsidies for various housing
schemes beneficiaries. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.24,123.00 Lakh, the
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actual expenditure was Rs.24,155.24 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.26,307.00 Lakh, Rs.19,730.16 Lakh was released, and the entire released allocation was
utilized till December 2021.
II. District Sector Schemes
A) Beneficiary Oriented Schemes (AY)
Demand 16: Housing
1. CSS:Pradhan Mantri Awas Yojana - Grameena (2216-80-198-6-02 & 2216-80198-6-03)
This is a Centrally Sponsored Scheme (CSS) called Indira Awas Yojana, introduced in the year
1989-90. The scheme is being implemented as Pradhana Mantri Awas Yojana(Grameena) from
2015-16 for Rural BPL houseless families. This scheme is implemented under Indira Awas
Yojana, Block Grants of Zilla Panchayat. As per the scheme guidelines, out of the total target,
60% is allotted to ST and SC, 15% to OBC, and the remaining 25% for the general category.
During FY 2020-21 against RE allocation of Rs.50,000.00 Lakhs GOI has not issued the target
for this year hence, there were no releases. The actual expenditure of Rs.9,566.37 Lakhs was
incurred from OB till March 2021. The number of beneficiaries was 11,536. During FY 202122 against BE allocation of Rs.50,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs.8,436.58 Lakhs and the number of Women beneficiaries was 8,668.
B) Non-Beneficiary Oriented Schemes (AN)
Demand 09: Co-Operation
Block Grants are allocations for the PRIs. The Head of Account of a Block Grant in the detailed
estimates of expenditure volume is linked to the ‘Link code’ in the Budget allotment for Zilla
Panchayath (link document), where the details of allocations to each district are shown. The
expenditure towards programmes and schemes at the PRIs (ZP/TP/GP) levels are met mostly
from the Block Grants.
1. Block Grants (Link Code: 2425-00-197-1-01)
This Scheme comes under the District Sector. Under this, there are schemes that are
implemented through the Taluk Panchayats. There are two sub schemes which have gender
centric allocation. They are;
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a) Investment in Women’s Cooperatives (4425-00-101-0-62)
The Scheme aims at encouraging proper functioning of Women Cooperative Societies by
providing assistance to meet the managerial cost during the initial years for engaging the
services of qualified persons in the establishment. The financial assistance @ Rs.7,500/- per
society is released on descending order of Rs.3,000/-, Rs.2,500/-, and Rs.2,000/- during the 1st
, 2nd, and 3rd year respectively. Further, the societies are assisted with share capital and loan of
Rs.25,000/- each. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.23.75 Lakh, the actual
expenditure was Rs.21.00 Lakh. The number of beneficiary women SHGs was 40. During FY
2021-22, against BE allocation of Rs.23.75 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs.11.00 Lakh.
b) Loans to Women Co-operatives (Working Capital) and Construction of Business
Premises (6425-00-101-0-64)
Loan assistance up to Rs.1.00 Lakh with low rate of interest is provided to the Women
Cooperative Societies for construction of business premises. For FY 2020-21 and FY 2021-22,
no allocation was made.
Demand 23: Labour and Skill Development
2. CSS:National Rural Livelihood Mission (NRLM) (2501-06-198-6-01 & 2501-06198-6-02)
This centrally sponsored scheme with sharing pattern of Central (60%) and State (40%) is being
implemented from 2010-11. This scheme aims to provide a provision of marketing along with
branding facilities to the products produced by rural women through Sanjeevini women SHGs.
The NRLM scheme has 4 sub programs launched during 2021-22 aimed to provide training
and financial support/loans to women SHG members.
3. CSS:Startup Village Entrepreneurship Program–SVEP (NRLM) (2501-06-198-603 & 2501-06-198-6-04)
Over the past several years, a consistent gap in capital and support for rural enterprises has
been highlighted. Start-up Village Entrepreneurship Program (SVEP) intends to play a
critical role in bridging this gap. The objective of SVEP is to help the rural poor come out of
poverty by helping them set up enterprises and provide support till the enterprises stabilize
The Scheme focuses on the components like :


Providing sustainable livelihoods and self-employment opportunities with financial
assistance and training in business management and soft skills



Creating local community cadre for promotion of enterprises
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Building and supporting early-stage rural enterprises by providing them with a range of
critical services, such as business development support, mentoring, finance, as well as access
to the banking system along with guidance for convergence and integration with other
government schemes.
The overall Budget Allocation was made under the NRLM Head of Account for
implementing the Sub Schemes. During FY 2020-21, against the released grant of
Rs.30,249.46 Lakh, the actual expenditure was Rs.26,169.39 Lakh. The number of women
beneficiaries was 17,709. During FY 2021-22, against the released grant of Rs.27,334.70
Lakh, the actual expenditure was Rs.26,263.71 Lakh up to December 2021. The number of
women beneficiaries was 9,746.
********************
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‘ಬಿ’ ವರ್ಗದ ಯೋಜನೆರ್ಳ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮರ್ಳ ವಿವರಣಾತ್ಮ ಕ್ ಟಿಪ್ಪ ಣಿ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಯೋಜ್ನೆಗಳು

ಮತ್ತು

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು

ಪರ ಯೋಜ್ನಕ್ಕರಿಯಾಗುವಂತವುಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಯ ಣಕ್ಕಾ ಗಿ ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಕ್ಕಾರಿ

ನೇರವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಅವರುಗಳಿಗೆ

ʼಬಿʼ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ʼಬಿʼ ವಗಾದ ಮಹಿಳಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ವಾಯ ಪ್ತು ಶೇಕಡ. 30 ರಿಿಂದ ಶೇಕಡ. 99 ರವರೆಗೆ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತು ದೆ.
ʼಬಿ.ವೈʼ

ಉಪ-ವಗಾದಡಿ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು

ವೈಯಕ್ತು ಕವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ನೇರವಾಗಿ

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆಯುತ್ತು ರೆ. ಆದರೆ ʼಬಿಎನ್ʼ ಉಪ-ವಗಾದಡಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತು ರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ʼಬಿವೈʼ ಮತ್ತು ʼಬಿಎನ್ʼ ಉಪ-ವಗಾಗಳಡಿಯ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷಟ ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
’ಬಿವೈ’
ಕಾರ್ಗ
ಕ್ರ ಮರ್ಳ ಅನುದಾನ
ಸಂಖ್ಯೆ

ವರ್ಗ

’ಬಿಎನ್’
ಕಾರ್ಗಕ್ರ
ಮರ್ಳ
ಅನುದಾನ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ’ಬಿ’
ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮರ್
ಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅನುದಾನ

2020-21
BE
2021-22
BE

347

11,41,319

543

21,63,788

890

33,05,106

294

11,25,789

524

21,34,428

818

32,60,227

2022-23
BE

286

12,41,642

495

24,27,709

781

36,69,351

ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2022-23ರಲ್ಲಿ 781 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ 286 ʼಬಿವೈʼ ಉಪವಗಾದ ಮತ್ತು 495 ʼಬಿಎನ್ʼ ಉಪ-ವಗಾದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಇರುತು ವೆ. ʼಬಿವೈʼ ಮತ್ತು
ʼಬಿಎನ್ʼ

ಉಪ-ವಗಾಗಳ

ಯೋಜ್ನೆಗಳು

ಮತ್ತು

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ

ಹಂಚಿಕೆ

ಮಾಡಲ್ಯದ

ಮೊತು

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ರೂ12,41,642 ಮತ್ತು ರೂ24,27,709 ಇರುತು ದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ʼಬಿʼ ವರ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಗಕ್ರಮರ್ಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ್ ಟಿಪ್ಪಣಿರ್ಲ್ಲಿ, ಕೆೋೇಂದರ ಪ್ುರಸ್ಕೃತ್ ಯೋಜನೆರ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೇಂಬೇಂಧಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೋರ್ಷಗಕೆರ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋೇಂದರ
ಮತ್ತು ರಾಜಯದ ಪಾಲತರ್ಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆಯೋಕ್ವಾದ ಎರಡತ ಲೆಕ್ಕ ಶೋರ್ಷಗಕೆರ್ಳನತು ಸ್ಕೃಜಿಸ್ಕಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವುರ್ಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆರ್ದತ
ಕೆೋೇಂದರದ ಪಾಲತ ನೇಂತ್ರದತು ರಾಜಯದ ಪಾಲತ ಆವರಣರ್ಳಲ್ಲಿ ತೆ ೋರಿಸ್ಕಲಾಗಿತ್ತುದೆ. ಆದಾರ್ ಯ ಈ ಯೋಜನೆರ್ಳಿಗಾಗಿ ಕೆೋೇಂದರ
ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸ್ಕಕಾಗರರ್ಳ ಒಟ್ಾಾರೆ ಹೇಂಚಿಕೆರ್ಳನತು ಕಾರ್ಗಕ್ರಮರ್ಳ ವಿವರಣೆರ್ಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆೋೇಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜಯ
ಸ್ಕಕಾಗರರ್ಳ ಹೇಂಚಿಕೆರ್ ವಿವರರ್ಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಉದೆುೋಶತ್ ತ್ಃಖ್ೆು 4, 5 ಮತ್ತು 6 ರ್ಳನತು ನೆ ೋಡಬಹತದತ.
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ʼಬಿವೆೈʼ ಮತ್ತು ʼಬಿಎನ್ʼ ಉಪ್ವರ್ಗರ್ಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಕ್ರಮರ್ಳ ನೋಡಲಾದ ವಿವರಣೆರ್ಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಗಕ್ ವರ್ಗ
2020-21ಕೆಕ ಸ್ಕೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತೆ ಪ್ರಿರ್ೃತ್ ಅೇಂದಾಜತ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚರ್ಳು ವಾಸ್ಕುವಿಕ್ವಾದವುರ್ಳಾಗಿವೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಥಗಕ್
ವರ್ಗದ ಹೇಂಚಿಕೆರ್ಳು ಸ್ಕದರಿ ವರ್ಗದ ಆರ್ವಯರ್ ಅೇಂದಾಜಿನೇಂತೆ ಇರತತ್ುವೆ. ವೆಚ್ಚರ್ಳನತು ಡಿಸೆೇಂಬರ್-2021ರ ವರೆಗೆ
ಪ್ರಿರ್ಣಿಸ್ಕಲಾಗಿದೆ.
ಪರ ವಗಾ ʼಬಿವೈʼ ರಡಿ ಕೆಲವು ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಹಾಗೂ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಈ
ಟಿಪಪ ಣಿಗಳಲ್ಲಿ

ʼಬಿವೈʼ ಉಪವಗಾದಲ್ಲಿ ರುವ ಪರ ಮುಖ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನು

ವಿವರಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ʼಬಿಎನ್ʼ

ಮಹತವ ದ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಉಪವಗಾದಲ್ಲಿ ರುವ

ಪರ ಮುಖ

ಮತ್ತು

ಮತ್ತು

ಮಹತವ ದ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಾನ್ನಸಾರ ಹೆಸರಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

I. ರಾಜೆ ವಲರ್ ಫಲಾನುಭವಿ ಉದ್ದ ೋಶಿತ್ ಯೋಜನೆರ್ಳು(ಬಿವೈ):

ಅಭಿಯಾಚನೆ 1: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ

1. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.:

ರಾಷಿು ರ ೋರ್

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಮಿರ್ನ್

–

ಇತ್ರೆ

ಬೆಳೆರ್ಳು

ಮತ್ತು

ಎಣ್ಣೆ

ಕಾಳುರ್ಳು(2401-00-102-0-08 & 2401-00-102-0-09)
ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ತ ಅಭಿಯಾನವು ಕಿಂದರ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 2007-08 ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಮುಿಂದ್ದವರೆದ್ದದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಜ್ನರ ಗುಿಂಪು/ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಇತಿು ೋಚಿನ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ
ಬಗೆೆ ಪರ ದರ್ಾನಗಳನ್ನು
ವಾಣಿಜ್ಯ

ಏಪಾಡಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಗುರುತಿಸಲ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ತಾ , ಗೊೋಧಿ, ಸಿರಿಧಾನಯ ಮತ್ತು

ಬೆಳೆ (ಹತಿು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ) ಗಳ ಉತ್ತಪ ದನೆಯನ್ನು

ಸಿಿ ರಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಹೆಚಿಿ ಸುವುದ್ದ ಈ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 7,786.79
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 3,067.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 5,202.45 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ

ರೂ.864.51 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 98,006 ರಷ್ಟಟ ದೆ.
2. ಹೊಸ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-07)
ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರದ ನರ್ದಾರ್ನದಂತೆ, ಕನ್ಯಾಟಕ ಸಕ್ಕಾರವು 2016 ರ ಮುಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಋತ್ತವಿನಿಂದ ಕನ್ಯಾಟಕ
ರೈತ ಸುರಕ್ಕಾ

ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು

ಬೆಳೆನಷಟ , ಪರ ವಾಹ, ಬರ, ಅಕ್ಕಲ್ಲಕ ಮಳೆ ಮತಿು ತರ ನೈಸಗಿಾಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವ

ಗುರಿ

ಹಿಂದ್ದದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ

ನೋಡಲ್ಯದ

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ,

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುತಿು ರುವ ವಿಮಾ ಸಂಸಿ ಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕ್ಕದ ಪ್ತರ ೋಮಿಯಂ ಸಬಿಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಪ್ರಲನ್ನು
ಪ್ರವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಚಾಜ್ಾಸ್, ಶೋತಲ್ಲೋಕರಣ ಸಾಧನಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಹರಗುತಿು ಗೆ ಸಿಬು ಿಂದ್ದಗಳ ಸಂಬಳ,
ಸಟ ೋಷನರಿ ಇತ್ತಯ ದ್ದ ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ ವೆಚ್ಿ ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.27,827.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.27,827.25 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 27,827.25 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದಾನ
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ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ.3,047.59 ಲಕ್ಷಗಳಷಟ ನ್ನು

ವಿನಯೋಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ ಹಾಗೂ

ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 3,41,981.

3. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ರಾಷಿು ರ ೋರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿರ್ನ್ (2401-00-119-4-13 & 2401-00-119-4-06)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2005-06

ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ಹಸ

ಸಂಶೋಧನ್ಯತಮ ಕ

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಿಂಡು ಪರ ಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ತಪ ದನೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟಟ ವನ್ನು
ವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದ್ದ; ಗುಚ್ಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ; ಬೆಳೆಗಾರರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಸಿ
ಅವರ ಜಿೋವನ ಮಟಟ ವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ನರುದ್ಯ ೋಗಿ ಯುವಜ್ನತೆಗೆ ಉದ್ಯ ೋಗವಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು
ಹೆಚಿಿ ಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ.22,617.66 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 20,438.94 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.14,783.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ

ರೂ.3,903.38 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

1,150 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

4. ರೇಷ್ಮಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮ (2851-00-107-1-35)
ಕನ್ಯಾಟಕವು ರೇಷ್ಮಮ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ದ್ದಿ , ರೇಷ್ಮಮ ಹುಳು ಸಾಕ್ಕಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ
ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದಾಿ ರೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೋಡುವ
ಮುಖಿಂತರ ರೇಷ್ಮಮ
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯನ್ನು

ಗೂಡುಗಳ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮಮ

ಉತ್ತಪ ದನೆ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮಮ

ಸಾಧಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮುಖಯ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.5,533.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ

ಕೃಷ್ಟಯ

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ

ರೂ.5,523.79 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.5,533.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ.3,382.79 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

352 ಮಹಿಳೆಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
5. ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಸು ನೆರವನ್ನು ನೋಡುವುದ್ದ
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರವು ಕೃಷ್ಟ ಯೋಗಯ ಭೂಮಿ ಹಿಂದ್ದದ ಪರ ತಿ ಅಹಾ ರೈತನಗೆ
ರೂ.6,000/-ದಷ್ಟಟ ಹಣಕ್ಕಸು ನೆರವನ್ನು

ವಷಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಲುಾ ತಿಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮಮ ರೂ.2,000/- ದಂತೆ ಮೂರು

ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಖತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತು ದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾರವು ಸಹ ಎಲ್ಯಿ ಅಹಾ
ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2019-20 ರಿಿಂದ ರೂ.4000/ ದಷ್ಟಟ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಹಣಕ್ಕಸು ನೆರವನ್ನು 2 ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ನೋಡುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ
ರೂ.29,512.30 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.44,268.45 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಒಟ್ಟಟ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.32,601.60 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರವರೆಗೆ ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
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6. ಎನ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎ – ಮುಖ್ೆ ಮಂತ್ರರ ರ್ಳ ಸೂಕ್ಷಮ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2005-06 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ನ್ಯಯ ಯಬದಿ ಮತ್ತು
ದಕ್ಷ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಉತೆು ೋಜಿಸುವ ಉದೆಿ ೋರ್ ಹಿಂದ್ದದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ. 21,373.63 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 4,617.24 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.9,438.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.64.59
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 347 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
7. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಕೃಷಿ ಯಾಾಂತ್ರರ ಕ್ತೆ ಉಪ್-ಅಭಿಯಾನ (2401-00-113-0-02 & 2401-00-113-0-03)
ಕೃಷ್ಟ ಯಂತರ ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ ಭೂಮಿ ಅನ್ನಪ್ರತವನ್ನು 2
ಕೆಡಬ್ಲ್ಿ ಯ /ಹೆಕಟ ರ್ ನವರೆಗೆ ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಅತಿೋಸಣಣ

ರೈತರಿಗೆ

ತಲುಪುವಿಕೆಯನ್ನು

ಹಾಗೂ
ಇನು ಷ್ಟಟ

ವಿದ್ದಯ ತ್

ಬಳಕೆ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ಕಡಿಮ್ಮಯಿರುವ

ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಿಗೆ

ಕೃಷ್ಟ

ಸಣಣ

ಮತ್ತು

ಯಂತರ ಗಾರಿಕೆ

ವಿಸು ರಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಸಣಣ

ಭೂಮಿ

ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಹಾಗೂ ದ್ದಬಾರಿ ಬೆಲ್ಲಯ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಯಿಿಂದ ಆಗುವ ಅತಯ ಧಿಕ ಆರ್ಥಾಕ
ಪರ ತಿಕೂಲವನ್ನು

ನವಾರಿಸುವ

‘ಕಸಟ ಮ್

ಹೈಯರಿಿಂಗ್ʼ

ಸೇವಾ

ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ

ಕಿಂದರ ಗಳನ್ನು

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯು

ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.8,172.65 ಲಕ್ಷಗಳ

ರೂ.2,150.29 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.7,654.68 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 668.18
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 2,233 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರ

8. ಸಮರ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2401-00-111-0-08)
ನೂತನ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು

ಅಳವಡಿಸಿಕಿಂಡು ಪರ ಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ತಪ ದನೆ ಹಾಗೂ

ಗುಣಮಟಟ ವನ್ನು ವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲು ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೋಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅತಿಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ
ಹೂವು, ಹಣ್ಣಣ ಮತ್ತು ತರಕ್ಕರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಲ್ಯಕ್ ಡೌನ್ ಪರ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಹೂವುಗಳ ಬೆಳೆ
ನಷಟ ಕೆಾ (ಪರ ತಿ ಹೆಕಟ ರ್ ಗೆ ರೂ.10,000 ಮಿೋರದಷ್ಟಟ ) ಮತ್ತು ತರಕ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಣ
ಹೆಕಟ ರ್ ಗೆ ರೂ.15,000 ಮಿೋರದಷ್ಟಟ ) ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವನ್ನು

ಬೆಳೆಗಳ ನ್ಯರ್ಕೆಾ (ಪರ ತಿ

ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.12,644.90 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 12,628.98 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.7,600.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್
2021

ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.5,895.14

ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

18,974

ಮಹಿಳೆಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

9. ಸಾವರ್ವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನೆ ರ್ಳ ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮರ್ಳು (2401-00-104-0-12)
ಉಪ-ಸಿರಿಧಾನಯ ಗಳ ಉತ್ತಪ ದನೆಯನ್ನು
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸಿ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು

ಹೆಚಿಿ ಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಈ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ನವಣೆ, ಹರಕ, ಕರಲ್ಲ, ಸಾಮ್ಮ, ಔದಲು ಮುಿಂತ್ತದ ಉಪ-
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ಸಿರಿಧಾನಯ ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಯಿ ವಗಾಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹ ಧನವನ್ನು ನೇರ ನೆರವು ವಗಾಾವಣೆ (DBT)
ಮುಖಿಂತರ ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ‘ಜೈವಿಕ ಕೃಷ್ಟಗಾರಿಕೆʼಯಡಿ ತರಲ್ಯದ ಜೈವಿಕ ಗುಿಂಪು ಪರ ಮಾಣಿೋಕೃತ ಕೃಷ್ಟ
ಭೂಮಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಸು ನೆರವನ್ನು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ ಪರಿಷಾ ೃತ
ಆಯವಯ ಯ ರೂ.132.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.74.01 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.420.75 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ
ರೂ.45.74

ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ ,

ಒಟ್ಟಟ

410

ಮಹಿಳೆಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
10. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆರ್ಳಿಗೆ ತ್ರ್ಲುವ ಕಿೋಟ ಮತ್ತು ರೋರ್ರ್ಳ ಸಮರ್ರ ನಯಂತ್ರ ಣ ಯೋಜನೆ (240100-119-5-02)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2009-10 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವು ತೆಿಂಗಿನ ಕಪುಪ
ತಲ್ಲಹುಳುವಿನ ತೆರವಿಗಾಗಿ, ಪರೋಪ ಜಿೋವಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಪ ದನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ತೋಟ ಬಾಧಿತ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ. ರೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ತೋಟ ನಯಂತರ ಣಕ್ಕಾ ಗಿ ಸಸಯ
ಸಹಾಯ ಧನ ನೋಡುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ

ಸಂಶೋಧನ್ಯ ಕೈಗೊಿಂಡ ರೈತರಿಗೆ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.793.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,

ರೂ.785.93 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯದ
ರೂ.514.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.378.11 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 731 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
11. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಮಳೆ ಆಶಿರ ತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2401-00-108-1-16 & 2401-00-108-1-17)
ಬಹು-ಬೆಳೆ, ಅನ್ನವತಾನ-ಬೆಳೆ, ಅಿಂತರ್-ಬೆಳೆ, ಮಿರ್ರ -ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರರ ಣಿ
ಸಂಗೊೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಅರಣಯ ಕೃಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೋಡಿ ಸಮಗರ ಕೃಷ್ಟ ವಯ ವಸಿ ಯನ್ನು

ಬಲಪಡಿಸುವುದ್ದ ಈ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಗುರಿಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಟ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಸಿ ರೈತರ ಸುಸಿಿ ರ ಜಿೋವನೋಪ್ರಯಕೆಾ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲಿ ರ್ದ, ಬರ, ಪರ ವಾಹ ಅಥವಾ ಅಿಂತಹ ತಿೋವರ ವಿದಾಯ ಮಾನಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ಉಪರ್ಮನ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ರೈತರನ್ನು

ಸಮಥಾಗೊಳಿಸುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 1,667.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.1,550.96 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯದ ರೂ.1,129.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ
ರೂ.

360.11

ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ ,

ಒಟ್ಟಟ 159

ಮಹಿಳೆಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
12. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.:ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ-ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ

ಕೃಷಿ

ಸಿಾಂಚಯಿ

ಯೋಜನೆ-

ಎನ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎ.(2401-00-108-2-30 & 2401-00-108-2-58)
ಈ ಕಿಂದರ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ ಯೋಜ್ನೆಯು, 1991-92ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ
ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಲು 60:40 ಆಗಿರುತು ದೆ. ಉತ್ತಪ ದನ್ಯ ವೆಚ್ಿ ವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ನೋರಿನ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು ಕೃಷ್ಟ
ಆಧಾರಿತ ಪರ ರ್ದರ್ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ತೋಟ ಬಾದೆಯನ್ನು

ನಯಂತಿರ ಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ. 52,633.38 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ
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ಪರಿಷಾ ೃತ

ರೂ. 38,631.01

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ.

45,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .

13. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ರಾಷಿು ರ ೋರ್ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ(2401-00-800-1-57 & 2401-00-8001-73)
ಈ ಕಿಂದರ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ ಯೋಜ್ನೆಯು, 2007-08ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ
ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಲು 60:40 ಆಗಿರುತು ದೆ. ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಟಯನ್ನು
ಮಾಡುವ ಗುರಿಯಿಂದ್ದಗೆ ರೈತರ ಪರ ಯತು ವನ್ನು
ಕೃಷ್ಟ-ವಾಯ ಪ್ರರ ಉದಯ ಮಶೋಲತೆಯನ್ನು

ಲ್ಯಭದಾಯಕ ಆರ್ಥಾಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯನ್ಯು ಗಿ

ಬಲಪಡಿಸುವುದ್ದ, ಅಪ್ರಯವನ್ನು

ತಗಿೆ ಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು

ಉತೆು ೋಜಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ

ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 2,928.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಿ ,
ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 585.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ
ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 4,638.15 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ. 4,782.58 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ 4,219 ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
14. ಕೃಷಿ ವಿಸು ರಣ್ಣ ಮತ್ತು ತ್ರಬೇತ್ರ (2401-00-109-0-21)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 1967-68 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಕೃಷ್ಟ ವಿಸು ರಣಾ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ
ಕೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ವೃತಿು ಪರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕರಿ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 28.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 27.98 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.26.77 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

17,830 ಮಹಿಳೆಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
15. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.:ಕೃಷಿ ವಿಸು ರಣಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-109-0-34 & 2401-00-109-0-35)
ಈ ಕಿಂದರ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ ಯೋಜ್ನೆಯು, 2007-08ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಆಧುನೋಕರಣಕೆಾ ಬೆಿಂಬಲವನ್ನು

ಕೃಷ್ಟ ವಿಸು ರಣಾ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ

ವಿಸು ರಿಸುವ ಉದೆಿ ೋರ್ದ್ದಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ

ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಲು 60:40 ಆಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನಗಳನ್ನು ರವಾನಸುವ
ಉದೆಿ ೋರ್ದ್ದಿಂದ ಕೃಷ್ಟ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ನವಾಹಣಾ ಸಂಸಿ

(ATMA) ಎಿಂಬ ಸಂಸಿ ಯನ್ನು

ಜಿಲ್ಯಿ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ

ಸಾಿ ಪ್ತಸಲ್ಯಗಿದೆ. ವಿಸು ರಣಾ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ದ ಮತ್ತು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದ್ದ
ರೈತರ ಜ್ವಾಬಾಿ ರಿಯಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತು ರೂ. 188.50
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.253.68 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ ಶಲಾ ನಿಂದ್ದಗೆ) ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 188.55 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.133.92
ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ ,

ಒಟ್ಟಟ

ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

183

29,706

ಮಹಿಳೆಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

16. ರೇಷ್ಮಮ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧದ ಗೆ ನೂತ್ನ ಕ್ತೃತ್ವ ಶಕಿು ಮತ್ತು ಭಾಗಿದಾರರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು (2851-00-107-1-48)
ಚಾಕ್ತ ಸಾಕ್ಕಣಿಕೆ ವೆಚ್ಿ

ನೋಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಗೂಡಿನ ಸಾಕ್ಕಣಿಕೆ ವೆಚ್ಿ

ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ

ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,800.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 1,798.33 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 1,600.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ
ರೂ.1,077.98 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

7,184 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
17. ರೈತ್ರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನ (2202-80-107-0-06)
ಈ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದಡಿ ರೈತ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಪ್ರರ ಢಶಕ್ಷಣ(ತರಗತಿ 8ರಿಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ) ಪಡೆಯುತಿು ರುವ
ಎಲ್ಯಿ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾವೇತನವನ್ನು

ವಾಷ್ಟಾಕ ರೂ. 2,000.00 ರಂತೆ ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ ಹಾಗೂ

ಎಸ್.ಎಸ್ಎಲ್.ಸಿ. ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ, ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ಯಾವುರ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುವ
ಅಧಿಕೃತ ನೋಿಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಶಕ್ಷಣಸಂಸಿ /ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾು ತಕೋತು ರ ಕೋಸ್ಾನವರೆಗೆ
ಪರ ವೇರ್ವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದರುವ ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ರೈತರ ಎಲ್ಯಿ ಮಕಾ ಳ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಖತೆಗೆ ನೇರ ನಗದ್ದ

ವಗಾಾವಣೆ(DBT) ಪದಿ ತಿಯ ಮೂಲಕ 2021-22 ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ,
ವಾಷ್ಟಾಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾವೇತನದ ಹಣದ ಮೊತು ವನ್ನು ವಗಾಾಯಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 1,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ125.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.72.95 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಒಟ್ಟಟ 2,65,570 ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು
ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 02: ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆ ಮತ್ತು ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆ
18. ಹಾಲು ಉತ್ಪಪ ದಕ್ರಿಗೆ ಉತೆು ೋಜನ (2404-00-191-1-17)
ಹಾಲು ಉತ್ತಪ ದಕರ ಸಹಕ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಧನ
ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಹಾಲು ಉತ್ತಪ ದಕ ಸಹಕ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಹಾಲು ಉತ್ತಪ ದಕರಿಗೆ ಪರ ತಿ ಲ್ಲೋಟರ್ ಹಾಲ್ಲಗೆ ರೂ.5 ರಷ್ಟಟ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ

ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಧನ ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 1,20,100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಒಟ್ಟಟ

ರೂ.1,18,587.68 ಲಕ್ಷ

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,25,000.00
ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ. 87,520.96 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
19. ಒಳನಾಡು ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಸಹಾರ್ (2405-00-101-0-03)
‘ಮತಿ ಯ

ಕೃಷ್ಟ ಆಶಾಕ್ತರಣʼ ಎಿಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಒಳನ್ಯಡು

ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ
ಮುಖಯ

ಗುರಿಯು ಒಳನ್ಯಡು ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆಯನ್ನು

ಮರಿಯನ್ನು

ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಮಿೋನ್ನಗಾರರಿಗೆ ಮಿೋನ್ನ

ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ
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ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 550.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ ರೂ. 547.51 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 405.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ. 303.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 240 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

20. ವಾಣಿಜೆ ಬ್ೆ ಾಂಕ್ ರ್ಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವೆ ತ್ಪೆ ಸರ್ಳನುು ತ್ತಾಂಬಿಕೊಡುವುದು (2405-00-195-0-01)
ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಗಳು ರೂ.50,000/-ಗಳ ಸಾಲ ನೋಡುವ ಅವಕ್ಕರ್ವಿದ್ದಿ ,
ಬಡಿಿ

ವಯ ತ್ತಯ ಸವನ್ನು

ಸಕ್ಕಾರದ್ದಿಂದ ಪ್ರವತಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರವರೆಗೆ ರೂ. 37.50
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 1,516 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
21. ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿರ್ಳಿಗೆ ಡ್ಡೋಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತ್ರ (2405-00-103-0-23)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಯಾಿಂತಿರ ೋಕೃತ ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ದ್ೋಣಿಗಳು ಬಳಸುವ ರಾಜ್ಯ
ಮೊತು ವನ್ನು

ಮಾರಾಟಕೆಾ ಸಮನ್ಯದ

ದ್ೋಣಿಗಳ ಮಾಲ್ಲೋಕರ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಖತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಧನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವಗಾಾಯಿಸಿ

ಮರುಪ್ರವತಿ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಮೊತು ರೂ.
13,008.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.13,007.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 10,500.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.5,053.89 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
22. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.:ನೋಲಿ ಕಾರ ಾಂತ್ರ-ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆರ್ ಸಮರ್ರ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವಗಹಣ್ಣ (2405-00-101-058 & 2405-00-101-0-59)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಿಂದ್ದನ ಐದ್ದ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತು ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರವು ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಮತಿ ಯ ಸಂಪದ
ಯೋಜ್ನೆ

(ಪ್ತ.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ವೈ)-ಸಮಗರ

ಮಹತವ ಕ್ಕಿಂಕ್ತಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮತ್ತು

ನವಾಹಣೆ

ಎಿಂಬ

ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ದದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ವಲಯದ ಮತ್ತು

ಮಿೋನ್ನಗಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಸವಾತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು
ಹಮಿಮ ಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ
4,700.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.4,462.72 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಮೊತು ರೂ.

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 3,183.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1,706.73 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
23. ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನರ್ಮ ನರ್ಮಿತ್ (2403-00-104-0-02)
ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ, ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ (6+1) ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಘಟಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು
ವಲಸ ಕುರುಬರಿಗೆ ಟಿಂಟ್, ರೈನ್ ಕೋಟ್, ಸೋಲ್ಯರ್ ಟಾರ್ಚಾ, ರಬು ರ್ ಫ್ಿ ೋರ್ ಮಾಯ ಟ್ ಅನ್ನು
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ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಕುರುಬ ಕ್ತಟ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಉದೆಿ ೋರ್ದ್ದಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.
2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.54.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ54.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 54.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

192 ಮಹಿಳೆಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
24. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಮಿೋನುಗಾರರ ಕ್ಲಾೆ ಣ (2405-00-120-0-07 & 2405-00-120-0-08)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಎರಡು ಉಪ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದ್ದಿ ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಎ) ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅಪ್ಘಾತ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ:
ಕಿಂದರ ಪುರಸಾ ೃತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿೋನ್ನಗಾರರ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ
ಹಣ ತಲ್ಯ ರೂ. 20.27ಗಳನ್ನು

ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಸಕ್ಕಾರಗಳು ಪರ ತಿರ್ತ 50ರಂತೆ ಪರ ತಿ ವಷಾ

ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ರುವ ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ಸಹಕ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಮಹಾಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ (ಫಿಶ್ಕೋಫೆಡ್)
ರಾಜ್ಯ ದ 2.04 ಲಕ್ಷ ಮಿೋನ್ನಗಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರವತಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
ಬಿ) ಕ್ರಾವಳಿ ಮಿೋನುಗಾರರಿಗೆ ಕೇಾಂದರ ಪುರಸಕ ೃತ್ ಉಳಿತ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ:
ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಮಿೋನ್ನಗಾರರಿಿಂದ ರೂ.1,500 ಗಳನ್ನು
ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಈ ರಿೋತಿ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೊತು ರೂ. 1,500ಗಳಿಗೆ ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯ

ಸಕ್ಕಾರಗಳು ತಲ್ಯ 1,500ಗಳನ್ನು

ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ

ಇಲಿ ದ

ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ.

ಮೂರು ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ

2020-21ನೇ

ಹಣಕ್ಕಸು

ನೋಡಿ, ಹಿೋಗೆ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟಟ
ಮಾಸಿಕ

ತಲ್ಯ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ರೂ.4,500ಗಳನ್ನು

ರೂ.1,500ಗಳನ್ನು

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ

ಮಿೋನ್ನಗಾರರಿಗೆ
ರೂ.1,433.50

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.1,433.42 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ. 1,058.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.930.40 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
25.

ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘರ್ಳಿಗೆ ಅನುದಾನ (2403-00-195-0-01)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ರೈತರಿಗೆ ದಾಳಿ ಹಕ್ತಾ ಗಳನ್ನು (Assail Birds)
ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ
ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 83.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.62.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 10 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

26.

ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕ್ರಣ್ಣ ಕಿಟ್ಟು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (2405-00-110-0-02)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2013-14 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. "ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ಅಗತಯ ಕ್ತಟ್ ಸರಬರಾಜು"

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, ಸಾಿಂಪರ ದಾಯಿಕ ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ತಡಗಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನ್ಯಡು

ಮಿೋನ್ನಗಾರರಿಗೆ 100% ಸಹಾಯಧನದ್ಿಂದ್ದಗೆ ರೂ.10,000/- ಮೌಲಯ ದ ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ
ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಕ್ತಟ್ ಅನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಮಿೋನ್ನಗಾರರಿಗೆ

ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತಯ ಕ್ತಟ್ ನ ಬದಲ್ಲಗೆ 100% ಸಹಾಯಧನದ್ಿಂದ್ದಗೆ ರೂ.10,000/- ಮೌಲಯ ದ ಫೈಬರ್
ಗಾಿ ಸ್ ಹರಿಗೊೋಲು ಅನ್ನು

ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕಾ

ಮಾಡಬಹುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.199.71 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
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ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-

22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021

ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.93.41 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 05: ಒಳಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ
27. ಬೆಾಂರ್ಳೂರು ಮಹಾನರ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆೆ (3055-00-190-0-03)
ಸಕ್ಕಾರದ ನರ್ದಾರ್ನದಂತೆ ಸಂಸಿ ಯು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಹಿತವನ್ನು
ಪ್ರಸ್ಗಳನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ

ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಟ ಕಿಂಡು ರಿಯಾಯಿತಿ

ವಿತರಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಹಿಂದ್ದದ

ಅನ್ನದಾನ

ರೂ.79,855.00

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,

ರೂ.79,855.00

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 59,174.35 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.49,897.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 75,879.
28. ಕ್.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ ಯಿಾಂದ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ರರ್ಳನುು

ವಿಸು ರಿಸುವುದು

(3055-00-190-0-10)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 1960ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದಿ , ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸು ಸಾರಿಗೆ ನಗಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಿ , 1 ರಿಿಂದ
7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಯ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಸ್ ಅನ್ನು
ಶೇ.25 ರಷ್ಟಟ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಇನು ತರ ಎಲ್ಯಿ ವಗಾದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಸಹಾ
ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೆ ಳನ್ನು

ವಿತರಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಹಿಂದ್ದದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 52,519.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 52,519.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 34,570.90 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021

ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.26,033.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಾ ಳ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ
2,12,978.
29.

ಹಿರಿರ್ ನಾರ್ರಿೋಕ್ರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ರ ಬಸ್ ಪ್ರ ಯಾಣ ಸೌಲಭೆ (3055-00-190-0-09)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲ್ಯಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿೋಕರಿಗೆ ನಗಮವು ಟಿಕೆಟ್
ಪರ ಯಾಣ

ದರದಲ್ಲಿ

ಶೇ.25

ರಷ್ಟಟ

ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು

ಕನ್ಯಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

04

ರಸು

ಸಾರಿಗೆ

ನಗಮ/ಸಂಸಿ ಗಳು ಕ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗೊಳಿಸುವ ನಗರ, ಹರವಲಯ, ಸಾಮಾನಯ , ವೇಗಧೂತ ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ಹಂಸ ಬಸೆ ಳಲ್ಲಿ (ಅಿಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸೆ ಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವಿರುವುದ್ದಲಿ . 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ. 4,856.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಒಟ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ
ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 39,28,548.
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30.

ಅಾಂರ್ವಿಕ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ ಪಾಸು ಸೌಲಭೆ (3055-00-190-0-07)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2003ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಅಿಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ ಶೇ.40ಕೂಾ ಅಧಿಕ
ಪರ ಮಾಣದ ಅಿಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ ವರಿಗೆ ನಗಮವು ಅತಿ ಹೆಚಿಿ ನ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪ್ರಸ್ನ್ನು
ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಈ ಪ್ರಸುದಾರರು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಸ್ನ್ನು ಬಳಸಿಕಿಂಡು, ಪ್ರಸಿನಲ್ಲಿ
ನಮೂದ್ದಸಿರುವ ವಿಳಾಸದ್ದಿಂದ 100 ಕ್ತ.ಮಿೋ. ದೂರದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ದ 04 ರಸು ಸಾರಿಗೆ ನಗಮ/ಸಂಸಿ ಗಳು
ಕ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಹರವಲಯ, ಸಾಮಾನಯ , ವೇಗಧೂತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಹಂಸ ಬಸೆ ಳಲ್ಲಿ
(ಅಿಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸೆ ಳು) ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ ಯಾಣಿಸುವ ಅವಕ್ಕರ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವಿರುವುದ್ದಲಿ . 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ರೂ. 2,697.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಒಟ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ
ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 14,003.

31. ಅಾಂಧರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ ಪಾಸು ಸೌಲಭೆ (3055-00-190-0-06)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 1978ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶೇ.100 ರಷ್ಟಟ ಪರ ಮಾಣದ ಅಿಂಧರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಸ್
ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಈ ಪ್ರಸಿನ ಚಾಲ್ಲು ಅವಧಿ 05 ವಷಾಗಳು. ಈ ಪ್ರಸುದಾರರು ರಾಜ್ಯ ದ 04 ರಸು
ಸಾರಿಗೆ ನಗಮ/ಸಂಸಿ ಗಳು ಕ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗೊಳಿಸುವ ನಗರ, ಹರವಲಯ, ಸಾಮಾನಯ , ವೇಗಧೂತ
ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ

(ಅಿಂತರ್ರಾಜ್ಯ

ಸಾರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)ಅಿಂಧ ಪ್ರಸುದಾರರು ಪರ ಯಾಣಿಸುವ ಅವಕ್ಕರ್

ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವಿರುವುದ್ದಲಿ . 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 2,683.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಯಾವುರ್ದ
ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಒಟ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 2,796.
32.

ಎಾಂಡೋಸಲಫ ನ್ ಪಿೋಡ್ಡತ್ ಸಂತ್ರ ಸು ರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ ಪಾಸು ಸೌಲಭೆ (3055-00-190-0-13)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ದ ಕರಾವಳಿ ಪರ ರ್ದರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಿ ಗಿ ಕಂಡುಬರುವ
ಎಿಂಡೋಸಲಫ ನ್ ಕ್ಕಯಿಲ್ಲಗೆ ಒಳಾಗಾಗಿರುವ ಜ್ನ್ಯಿಂಗದವರ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ರಿಸಿ ಎಿಂಡೋಸಲಫ ನ್
ಪ್ತೋಡಿತರು ಅವರ ಸಹಾಯಕರಿಂದ್ದಗೆ ಪರ ಯಾಣಿಸಲು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಸನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.
ಈ ಪ್ರಸುದಾರರು ರಾಜ್ಯ ದ್ಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಗಾದರೂ ನಗರ, ಹರವಲಯ, ಸಾಮಾನಯ , ವೇಗಧೂತ
ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ

ಪರ ಯಾಣಿಸುವ ಅವಕ್ಕರ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವಿರುವುದ್ದಲಿ .

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,072.00

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಒಟ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ 589.
33. ಸಾವ ತಂತ್ರ ೆ ಹೊೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ ಪಾಸು ವಿತ್ರಣ್ಣ (3055-00-190-0-02)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 1995ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾವ ತಂತರ ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಗಮವು ಉಚಿತ ಬಸ್
ಪ್ರಸ್ನ್ನು

ವಿತರಣೆ

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.

75

ವಯಸಿಿ ಗೂ

ಹೆಚಿಿ ನ

ವಯಸಿಿ ನವರಿಗೆ

ಒಬು ರು

ಸಹಾಯಕರಿಂದ್ದಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರ ಯಾಣಿಸಲು ಅವಕ್ಕರ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸುದಾರರು ರಾಜ್ಯ ದ 04
ರಸು ಸಾರಿಗೆ ನಗಮ/ಸಂಸಿ ಗಳು ಕ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಯಿ ವಗಾದ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ
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ಪರ ಯಾಣಿಸುವ ಅವಕ್ಕರ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನದಾನವಿರುವುದ್ದಲಿ . 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.521.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್
2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . ಒಟ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 47.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 09: ಸಹಕಾರ
34. ಬಡತ್ನ ರೇಖ್ಯಗಿಾಂತ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಿಶಿರ್ು

ಜ್ಞತ್ರ, ಪ್ರಿಶಿರ್ು

ಪಂರ್ಡ, ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು

ಅಾಂರ್ವಿಕ್ಲರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಲಿಿ ಸದಸೆ ರಾಗಿ ನಾಂದಾಯಿಸುವಿಕೆ (2425-00-108-058)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2005-06ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಇದರಲ್ಲಿ 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಪ್ರಾಡು

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಹಕ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಪ್ತ.ಎಲ್/ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ/ಪರಿಶಷಟ
ವಗಾ/

ಮಹಿಳಾ/ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ

ವಗಾಗಳ

ಹಾಗೂ

ವಿಶೇಷಚೇತನ

ಪಂಗಡ/ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ

ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು

ಸದಸಯ ರನ್ಯು ಗಿ

ನಿಂದಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮುಖಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ಸಹಕ್ಕರ ಸಂಘಗಳಿಿಂದ ದ್ರಕುವ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕಾರವು ಆಯಾ
ಸಂಘದ ಒಿಂದ್ದ ಷೇರಿನ ಬೆಲ್ಲಯಷ್ಟಟ ಮೊತು ವನ್ನು ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಾಯವನ್ಯು ಗಿ ನೋಡುತು ದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 222.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ. 222.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 202.87 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 55.10 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 4,100
ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

35.

ಬೆಳೆ ಸಾಲ, ಅಡಮಾನ ಸಾಲ, ಸವ ಸಹಾರ್ ಸಂಘ ಯೋಜನೆರ್ಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾರ್ಧನ (2425-00107-2-41)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2007-08 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸವ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ ನೋಡುವ

ಸಾಲವನ್ನು

ಬಡಿಿ

ಶೂನಯ

ದರದಲ್ಲಿ

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ. ಕೌರ್ಲಯ , ಉದಯ ಮಶೋಲತೆ ವೃದ್ದಿ ಗೊಳಿಸಲು,

ಸವ ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸಲು ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಶೂನಯ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಪ ಟ್ಟಟ

ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು

ಶೇ.4 ರ ಬಡಿಿ

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉರ್ದರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ

ದರದಲ್ಲಿ
ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 8,740.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.8,168.77 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 9,159.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021

ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 3,660.09 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ
42,461.
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ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ

ಅಭಿಯಾಚನೆ 10: ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾೆ ಣ
36. ವಸತ್ರ ಶಾಲೆರ್ಳ ನವಗಹಣ್ಣ(ಎಾಂ.ಡ್ಡ.ಆರ್.ಎಸ್.)(ಕ್ನಾಗಟಕ್ ವಸತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಸಂಘ) (222501-277-0-65)
ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪರಿಶಷಾ ಜ್ಞತಿ, ಪರಿಶಷಾ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಗುಣಾತ್ತಮ ಕ ಶಕ್ಷಣವನ್ನು

ಒದಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲ್ಯಗಿದೆ. ಜ್ವಾಹರ ನವೋದಯ

ಶಾಲ್ಲಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಈ ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ
ಗಾರ ಮಿೋಣಾ ಭಾಗದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟಟ ದ ಶಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಅವರು ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಕನ್ಯಾಟಕ ವಸತಿ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸಿ ಗಳ ಸಂಘಗಳು (KREIS)
ನವಾಹಣೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಮುರಾಜಿಾ ರ್ದಸಾಯಿ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಸು ನೆರವನ್ನು
ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ

ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ

ರೂ.31,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ

ನೋಡುತಿು ದೆ. ಸದರಿ

ರೂ.31,500.00

ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ ,

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.51,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.38,625.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ 72,299 ಬಾಲಕ್ತಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
37. ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರಿಗೆ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನ ಮತ್ತು ಶುಲಕ ಮರುಪಾವತ್ರ (2225-04-277-0-04)
ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲ್ಯಿ ಸಕ್ಕಾರಿ, ಅನ್ನದಾನತ, ಅನ್ನದಾನರಹಿತ ಮತ್ತು ಖಸಗಿ ವಿದಾಯ ಸಂಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಯಿ
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಸಾು ತಕೋತು ರ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ತಹೆರ್ಚಡಿ ಪದವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರ ವೇರ್ ಪಡೆದ್ದ ಶಕ್ಷಣ
ಶುಲಾ ಪ್ರವತಿಸಿದ ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ರೂ.3,500 ರಿಿಂದ ರೂ.7,500ವರೆಗೆ
ಶಷಯ ವೇತನವನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.

ಎಿಂ.ಫಿಲ್. ಮತ್ತು

ಪ್ತಹೆರ್ಚಡಿ

ಮಾಡುತಿು ರುವ

ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಾಷ್ಟಾಕವಾಗಿ ರೂ.1,00,000 ದಷ್ಟಟ ಶಷಯ ವೇತನ ಹಾಗೂ ವಿರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣ
ಪಡೆಯುತಿು ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 2 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ. 20,000 ದ್ದಿಂದ ರೂ. 5,00,000 ಗಳ ವರೆಗೆ
ಹಣಕ್ಕಸು ನೆರವನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.10,001.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ರೂ.10,000.1 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.10,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ
ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ. 6,510.86 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

97,517 ಬಾಲಕ್ತಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
38. ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ

ಅನುಸೂಚಿತ್

ಜ್ಞತ್ರ

ಅಭ್ಯೆ ದರ್

ಯೋಜನೆ-ಪಿ.ಎಾಂ.ಎ.ಜೆ.

ಎ.ವೈ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ರ್ಳಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.)(2225-01-793-0-01)
ಪರಿಶಷಾ

ಜ್ಞತಿ ಉಪಯೋಜ್ನೆಯಡಿ

ಕಿಂದರ

ಸಕ್ಕಾರವು

ನೋಡುವ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ

ಪರಿಶಷಾ

ಜ್ಞತಿ

ಕ್ಕಲೋನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದ್ದ. ಪರಿಶಷಾ ಜ್ಞತಿಯ ಜ್ನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ
ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಾ ಸುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೌರ್ಲಯ ಭಿವೃದ್ದಿ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಕುರಿತ್ತ ತರಬೇತಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಜ್ಞರಿಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.10,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ರೂ.9,567.44 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
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ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.10,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 4,594.89 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
39. ಸವ ಯಂ ಉದೆ ೋರ್ ಯೋಜನೆ (2225-01-190-2-01)
ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೇಡಾ ರ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ನಗಮವು ನರುದ್ಯ ೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಲು ಡೈರಿ, ಚಿಲಿ ರೆ

ಅಿಂಗಡಿಗಳು, ಕ್ತರಾಣಿ ಅಿಂಗಡಿ, ಸೈಕಲ್ ಅಿಂಗಡಿಗಳು, ಸಣಣ ಉದ್ದಿ ಮ್ಮ, ವಯ ವಹಾರ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆ
ಮುಿಂತ್ತದ ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೋಗಗಳನ್ನು

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ ನೋಡುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2,500.00 ಲಕ್ಷಾ ಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ರೂ.2,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ. 3,750.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

40. ಪ್ರಿಶಿರ್ು ಪಂರ್ಡದವರಿಗಾಗಿ ಗಂಗಾ ಕ್ಲಾೆ ಣ ಯೋಜನೆ (2225-02-102-0-04)
ಪರಿಶಷಾ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ
ರೂ.2,500.00

ಲಕ್ಷಗಳ

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.2,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ಒಟ್ಟಟ ರೂ.1,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
41. ಪ್ರಿಶಿರ್ು ಜ್ಞತ್ರರ್ವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆರ್ಳು (2225-01-796-0-02)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಶಕ್ಷಣ, ನೋರಾವರಿ(ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ), ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ ಕ್ಕಲೋನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾ
ಸೌಲಭಯ ಗಳಂತಹ ಆದಯ ತೆಯ ಕೆಾ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಮತ್ತು ಕೌರ್ಲಯ ಗಳನ್ನು

ಸುಧಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು

ಹಿಂದ್ದದೆ. ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳ ಮಿೋಸಲ್ಲಟಟ ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ ಕಲ್ಯಯ ಣ ವೆಚ್ಿ ಗಳಿಿಂದ ಹಣವನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ವಯ ವಸಿ ಯನ್ನು

ವಿಶೇಷ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವಾಗಿ ಪರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.26,834.21 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 26,375.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 25,000.00

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 20,948.74 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
42. ಪ್ರಿಶಿರ್ು ಪಂರ್ಡದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆರ್ಳು (2225-02-794-0-05)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ದಾಖಲ್ಯಗಲು, ಮುಿಂದ್ದವರೆಯಲು, ಶಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು
ಮತ್ತು ಅಧಯ ಯನದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾಗಿ ಮುಿಂದ್ದವರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ
ಗುರಿಯನ್ನು

ಹಿಂದ್ದದೆ.

ಸೌಲಭಯ ಗಳಂತಹ

ವಸತಿ,

ಆದಯ ತೆಯ

ಶಕ್ಷಣ,

ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡ

ವಲಯದ

ಕ್ಕಲೋನಗಳಿಗೆ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಈ

ಮೂಲಸೌಕಯಾ
ಯೋಜ್ನೆಯಿಿಂದ

ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.
31,500.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.31,500.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ
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ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 18,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.13,337.81

ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1,114.
43. ಡ್ಡ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಾಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನರ್ಮ ((2225-03-190-0-04)
ಸಕ್ಕಾರವು ಡಿ. ರ್ದವರಾಜ್ ಅರಸು ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಗಮವನ್ನು

1977ರಲ್ಲಿ ಸಾಿ ಪ್ತಸಿದೆ.

ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಜ್ನರು ಆರ್ಥಾಕ್ಕಭಿವೃದ್ದಿ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ
ನಗಮದ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಡಿ. ರ್ದವರಾಜ್ ಅರಸು ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ನಗಮದ್ದಿಂದ

ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಜ್ನರು ಆರ್ಥಾಕ್ಕಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ನಗಮ ವತಿಯಿಿಂದ
ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ:
(1)

ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜ್ನೆ: ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಎಲ್ಯಿ ಪರ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರ ತಿಭಾವಂತ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣಕ್ಕಾ ಗಿ (ಇಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್/ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ/ದಂತ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ) ವಾಷ್ಟಾಕ ಶೇ.2ರ
ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷಾ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.

(2)

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜ್ನೆ: ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಎಲ್ಯಿ ಪರ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿೋ
ಸಣಣ ರೈತರ ಜ್ಮಿೋನಗೆ ವೈಯುಕ್ತು ಕ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಈ ಘಟಕ
ವೆಚ್ಿ ದಲ್ಲಿ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಶೇ.4 ರ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷಾ

ರೂ.0.50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ

ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತು ದೆ.
(3)

ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ೋಗಿಗಳಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಖರಿೋದ್ದ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜ್ನೆ: ಉದ್ಯ ೋಗ
ಪಡೆಯಲು ಬೈಕ್ ಹಿಂದ್ದರಬೇಕೆಿಂಬ ನಬಂಧನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಯುವಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕಿಂಡುಕಳಳ ಲು
ಬಾಯ ಿಂಕ್

ಗಳು,

ಸಹಕ್ಕರ

ಸಂಘಗಳು

ಹಾಗೂ

ಅಿಂಗಿೋಕೃತ

ಸಕ್ಕಾರೇತರ

ಹಣಕ್ಕಸು

ಸಂಸಿ ಗಳ

ಸಹಯೋಗದ್ಿಂದ್ದಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಪರ ತಿ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗೆ ರೂ.25,000/-ಗಳನ್ನು
ಸಹಾಯ ಧನವಾಗಿ ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಉಳಿದ ಮೊತು ವು ಬಾಯ ಿಂಕ್/ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸಿ ಯ ಸಾಲವಾಗಿರುತು ದೆ.
2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 74.24 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 41.76
ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.

44.78 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
44. ಹಿಾಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಮೆಟಿರ ಕ್ ನಂತ್ರದ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗವೇತ್ನ (2225-03-277-2-51)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಕಿಂದರ

ಸಕ್ಕಾರವು ಶೇಕಡ 100 ರಷ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಒದಗಿಸುತಿು ದೆ. ಸದರಿ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ, ವಗಾಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ರೂ. 3,500; ರೂ. 3,350; ರೂ. 2,100 ಮತ್ತು ರೂ. 1,600
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾವೇತನವನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 18,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 18,000.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 5,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021
ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.13.11 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
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45. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.:ಹಿಾಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಮೆಟಿರ ಕ್ ಪೂವಗ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗವೇತ್ನ(2225-03277-2-52 & 2225-03-277-2-83)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಕಿಂದರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ದ ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಲು ಶೇಕಡ 50:50 ಆಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ
ರೂ.44,500 ವಾಷ್ಟಾಕ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಗೊಳಪಡುವ ಇತರೆ ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಮ್ಮಟಿರ ಕ್ ಪೂವಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಾಷ್ಟಾಕವಾಗಿ 1 ರಿಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ರೂ.750, 6ರಿಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ರೂ. 900
ಮತ್ತು 9 ರಿಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ರೂ 1000 ಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾವೇತನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.
2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 11,500.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ರೂ.11,498.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 5,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.2,232.32 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
46.

ಸಮುದಾರ್ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಗಂಗಾ ಕ್ಲಾೆ ಣ(2225-01-102-0-11)
ಒಣ ಭೂಮಿ ಹಿಂದ್ದರುವ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣಣ ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಮುಖಯ
ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ನದ್ದ, ಕ್ಕಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಂತಹ ಜ್ಲಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಪಕಾ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿ
ಸಣಣ

ರೈತರಿಗೆ

ಸೇರಿದ

ಜ್ಮಿೋನ್ನಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮುದಾಯ

/

ಏತ

ನೋರಾವರಿ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 1.5 ರಿಿಂದ 5 ಎಕರೆ ಜ್ಮಿೋನ್ನ ಹಿಂದ್ದರುವ ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಜ್ಮಿೋನನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಕಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು
ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ

ಅನ್ನದಾನ

ಕರೆಯಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ

ರೂ.2,500.00

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,

ರೂ.2,500.00

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.3,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.2,250.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
47. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಸಂತ್ರ ಸು ರಾದ ಪ್.ಜ್ಞತ್ರ/ಪ್.ಪಂರ್ಡ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ (2225-01-796-0-01 &
2225-01-796-0-03)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಸಕ್ಕಾರದ ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಲು 50:50 ಆಗಿದೆ. ದೌಜ್ಾನಯ ದಲ್ಲಿ

ಉಿಂಟಾದ ನಷಟ ದ ತಿೋವರ ತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ದೌಜ್ಾನಯ ಕೆಾ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ರೂ.85,000 ರಿಿಂದ ರೂ.8,25,000
ವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.3,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.3,000.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.3,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.2,250.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
48. ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ವಿದಾೆ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ (2225-04-277-0-05)
ರಾಜ್ಞಯ ದಯ ಿಂತ ಸಕ್ಕಾರಿ/ಅನ್ನದಾನತ/ಅನ್ನದಾನ ರಹಿತ ಹಾಸಟ ಲ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಲಿ ದ ಸಂಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಮಟಿರ ಕ್
ನಂತರದ ಕೋಸ್ಾಗಳು/ಪ್ತಯುಸಿ ಯಿಿಂದ ಪ್ತಎರ್ಚಡಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲಯುತಿು ರುವ ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯ

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ

ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಆದಾಯ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಕ್ತಾ ಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪರ ವಗಾ-1ರ ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ
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ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಆದಾಯ ರೂ.2.50 ಲಕ್ಷಕ್ತಾ ಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ದರಬೇಕು. ಆಯ್ಕಾ ಯಾದ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ತಮಮ

ಅಧಯ ಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ತಿಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಗರಿಷಾ ರೂ. 15,000) ತಿಿಂಗಳಿಗೆ

ರೂ.1,500 ಮೊತು ವನ್ನು

ಪಡೆಯುತ್ತು ರೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ.2,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.1,995.25 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ.1,782.69 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.1,650.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 4,583.

49. ಪ್ರಿಶಿರ್ು ಪಂರ್ಡದ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳ ಗುಣಮಟು ದ ಉನು ತ್ರೋಕ್ರಣ (2225-02-277-0-36)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯು

ಪರಿಶಷಟ

ಪಂಗಡ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ಮುಿಂದ್ದವರೆಯಲು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ

ಅನ್ನದಾನ

ರೂ.2,850.00

ಅಧಯ ಯನದಲ್ಲಿ

ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾಗಿ

ಹಿಂದ್ದದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,

ರೂ.2,850.00

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.2,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.1,498.60 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 19,820.
50. ಡಾ|| ಬ್ಬು ಜರ್ಜೋವನ್ ರಾಮ್ ಚಮಗ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನರ್ಮ (LIDKAR)(4225-01-190-005)
LIDKAR ನಗಮವನ್ನು ಕನ್ಯಾಟಕ ಸಕ್ಕಾರವು 1976 ರಲ್ಲಿ ಸಾಿ ಪ್ತಸಿತ್ತ. ಕನ್ಯಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚ್ಮಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ
ಒಟಾಟ ರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ ಚ್ಮಾದ ಕುರ್ಲಕಮಿಾಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಾಕ

ಪರಿಸಿಿ ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಹಿಂದ್ದವುದ್ದ ಈ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಮುಖಯ

ಉದೆಿ ೋರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗಮವು ವಿವಿಧ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ: 1. ತರಬೇತಿ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು 2. ಸವ -ಉದ್ಯ ೋಗ ಯೋಜ್ನೆಗಳು 3. LIDKAR ಅವರ ವಾಣಿಜ್ಯ

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ

ಪುನರುಜಿಜ ೋವನವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಾಯ ಪ್ರರ ಪರ ಚಾರ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು. 2020-21ನೇ
ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿಂದ್ದದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.3,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.3,000.00

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ

ರೂ.2,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 11: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
51. ಅಾಂರ್ವಿಕ್ಲರಿಗೆ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನ (2235-02-101-0-05)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 1972 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ವೇತನ, ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹ
ಧನ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವನ್ನು

ಒದಗಿಸುವ ಉದೆಿ ೋರ್ವನ್ನು

ಹಿಂದ್ದದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ

ಸಾಲ್ಲಗೆ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.626.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.527.97 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.625.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.330.15 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 216 ಮಹಿಳೆಯರು
ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
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52. ಅಾಂರ್ವಿಕ್ಲರಿಗಾಗಿ ಎನ್.ಪಿ.ಡ್ಡ.ಆರ್.ಪಿ. ಕಾರ್ಗಕ್ರ ಮ (2235-02-101-0-53)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಕ್ಕಾರದ ಪರ ಮುಖ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ವಿಶೇಷಚೇತನರ
ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ಯೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಉದ್ಯ ೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ಆರ್ಥಾಕ ಪುನವಾಸತಿ
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತೆ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಇತರೇ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಪರ ಮುಖ
ಉದೆಿ ೋರ್ವನ್ನು ಹಿಂದ್ದರುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ VRWS, MRWS and URWS ಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು
ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಟ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.4,377.00

ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ. 4,022.25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ
ರೂ.4,548.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1,749.17 ಲಕ್ಷಗಳ
ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 1,767 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
53. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಉದೆ ೋರ್ಸೆ ತ್ಪಯಂದ್ಧರಿಗೆ ಶಿಶುವಿಹಾರರ್ಳು (2235-02-102-0-13 &2235-02-102-0-21)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ೋಗಸಿ ತ್ತಯಂದ್ದರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ನಗರ ಹಾಗೂ
ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ೋಗಸಿ ತ್ತಯಂದ್ದರ 6 ವಷಾದವರೆಗಿನ ಮಕಾ ಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಶಶುಪ್ರಲನ್ಯ ಕಿಂದರ ಗಳು ಸುರಕ್ತಾ ತವಾಗಿ ನೋಡಿಕಳುಳ ತು ವೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.636.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.590.37 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್
2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
54. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಸಮರ್ರ ಮಕ್ಕ ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ (2235-02-102-0-48 & 2235-02-102-0-36)
ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರವು ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳಾದ ಬಾಲನ್ಯಯ ಯ, ನಗರ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ
ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ತಂಗುದಾಣಗಳು, ದತ್ತು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಮಕಾ ಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸೇವೆಗಳ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸಿ ನೂತನವಾದ “ಸಮಗರ ಮಕಾ ಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜ್ನೆ” (ICPS) ಯನ್ನು

2009-10ರಿಿಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ದದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಹ 2009-10 ರಿಿಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ
ತರಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಇದ್ದ ನಲಾಕ್ಷತೆಗೊಳಗಾದ, ಪರಿತಯ ಜಿಸಲಪ ಟಟ , ದೌಜ್ಾನಯ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟಿಂಬದ್ದಿಂದ ಬೇಪಾಟಟ

ಮಕಾ ಳು ದ್ದಬಾಲ ಸಿಿ ತಿಗೆ ತಲುಪದ್ದರುವಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇಿಂತಹ

ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಕಷಟ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಮಕಾ ಳ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನು ಉತು ಮಪಡಿಸುವ
ಉದೆಿ ೋರ್ವನ್ನು ಹಿಂದ್ದರುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಒಟ್ಟಟ ವೆಚ್ಿ ದಲ್ಲಿ ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರದ ಪ್ರಲು ಶೇ.60 ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾರದ ಪ್ರಲು ಶೇ.40 ರಷ್ಟಟ ದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.
9,179.97

ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ ,

ಯಾವುರ್ದ

ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.8,677.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
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55. ಸಕಾಗರೇತ್ರ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿಾಂದ ನಡೆಸಲಪ ಡುವ ಅಾಂರ್ವಿಕ್ಲರ ವಿಶೇರ್ ಶಾಲೆರ್ಳಿಗೆ ಆರ್ಥಗಕ್ ನೆರವು
(2235-02-104-2-06)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸಿ ಗಳು ನಡೆಸುವ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕಾ ಳ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
ನೋಡಲು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ನೋಡಿದ ಪರಿಷಾ ೃತ
ಆಯವಯ ಯ ರೂ.4,888.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ. 4,413.27 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.6,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ
ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.2,182.71 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 2,166 ಬಾಲಕ್ತಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು
ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

56.

ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಪೋರ್ಣ ಅಭಿಯಾನ (ರಾಷಿು ರ ೋರ್ ಪೌಷಿು ಕಾಾಂಶ ಅಭಿಯಾನ) (2235-02-102-0-43 &
2235-02-102-0-47)
ಕಿಂದರ ಸಕ್ಕಾರವು 2018ರಿಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಈ ಕಿಂದ್ದರ ೋಯ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ನಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯು 60:40ರ ಅನ್ನಪ್ರತದಲ್ಲಿ ದೆ.

0-6

ವಷಾದ ಮಕಾ ಳ ಕುಿಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಡಿಮ್ಮ ಪ್ರಷ್ಟಟ ಕ್ಕಿಂರ್, ಕಡಿಮ್ಮ ತೂಕವಿರುವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೂರಕ
ಆಹಾರ ನೋಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು

ಪ್ರರ ಯಪೂವಾ ಬಾಲಕ್ತಯರ (10-18 ವಷಾಗಳು) ರಕು ಹಿೋನತೆಯನ್ನು

ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಕುಿಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜ್ನನಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಸಲುವಾಗಿ (ಎಲ್.ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ )
ಹಣವನ್ನು
ಅದರಲ್ಲಿ

ಬಳಸಿಕಳಳ ಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ರೂ.5,821.28

ರೂ8,500.00

ಲಕ್ಷ.

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಗಳು

ವೆಚ್ಿ

ರೂ.12,500.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,

2021ನೇ

ಡಿಸಿಂಬರ್

ಹಣಕ್ಕಸಿನ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ

ಯಾವುರ್ದ

ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
57. ದೈಹಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ ಸವಾಲಿಗಳಗಾದವರ ಕ್ಲಾೆ ಣ (2235-02-101-0-99)
ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಿಂಗವಿಕಲರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ
ವಿಕಲಚೇತನರ ರ್ಸು ರ ಚಿಕ್ತತೆಿ ಗಾಗಿ ಒಿಂದ್ದ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣಕ್ಕಸಿನ / ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.2,985.12 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.2,471.31 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ವಷಾದಲ್ಲಿ ರೂ.2,676.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 2021ನೇ
ಡಿಸಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.1,252.40 ಗಳು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
58. ಅಾಂರ್ವಿಕ್ಲರಿಗೆ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸಲಕ್ರಣ್ಣರ್ಳು (2235-02-101-0-52)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 1992ರಿಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಅಿಂಗವೈಕಲಯ ಹಿಂದ್ದರುವ ಮಕಾ ಳು
ಮತ್ತು ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಆದಾಯವು ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ರ್ದರ್ದಲ್ಲಿ ವಾಷ್ಟಾಕ ರೂ.11,500/- ಮತ್ತು ನಗರ
ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.24,000/-ಕ್ತಾ ಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದಿ ರೆ ರ್ರ ವಣ ಸಾಧನಗಳು, ಮತ್ತು ರೂ.15,000/- ಮೌಲಯ ದ ಇತರ
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು

ಉಚಿತವಾಗಿ

ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.

2020-21ನೇ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 659.25 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
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ವೆಚ್ಿ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.691.23

ಲಕ್ಷಗಳು

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಹಣಕ್ಕಸಿನ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ರೂ.732.61 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 2021ನೇ ಡಿಸಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.82.72ಗಳು
ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಾ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ 1842.
59. ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪಿೋಡ್ಡತ್ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ವಿಶೇರ್ ನೆರವು (2235-02-102-0-33)
ಎರ್ಚ.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಿ ಸೋಿಂಕ್ತತ ಮತ್ತು ಪ್ತೋಡಿತ ಮಕಾ ಳಿಗೆ, ಏಡಿಿ ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದ್ದಕಿಂಡಿರುವ
ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಿಂಬಲವನ್ನು ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚಾ 2010ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯದ ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ , ಎರ್ಚ.ಐ.ವಿ. ಪ್ತೋಡಿತ

ಮಕಾ ಳನ್ನು

ಪುನಃ ಸಮಾಜ್ದ

ಮುಖಯ ವಾಹಿನಗೆ ತಂದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ಷಣ, ಆರೋಗಯ , ಪ್ೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು

ಪಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು

ನಗದ್ದ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹವನ್ನು ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.2,220.00 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ ,
ಅದರಲ್ಲಿ

ರೂ.2,117.32

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ

ಹಣಕ್ಕಸಿನ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ರೂ.2,220.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 2021ನೇ ಡಿಸಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.69.55 ಗಳು ವೆಚ್ಿ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
60. ಲಿಾಂರ್ತ್ವ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರ ಪುನವಗಸತ್ರ (2235-02-200-0-05)
ತೃತಿೋಯಲ್ಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು

ಮುಖಯ ವಾಹಿನಗೆ ತರುವ ಉದೆಿ ೋರ್ದ್ದಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2012-13 ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಥಾಕ
ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಒಳಗಾಗಲು

ಕೈಗೊಳಳ ಲು ರೂ.30,000 ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.

ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ ಮತ್ತು EDP ತರಬೇತಿಗೆ

2020-21ನೇ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.230.40 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರೂ.300.00

ಲಕ್ಷಗಳು

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಹಣಕ್ಕಸಿನ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ರೂ.300.00ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿ , 2021ನೇ ಡಿಸಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ದವರೆಗೆ ರೂ.10.76 ಗಳು
ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 450 ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 12: ವಾತ್ಪಗ, ಪ್ರ ವಾಸೋದೆ ಮ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಸೇವೆರ್ಳು
61. ಕಿರ ೋಡಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆರ್ಳಿಗೆ ಪರ ೋತ್ಪಾ ಹ (2204-00-104-0-02)
ರಾಷ್ಟಾ ೋಯ ಮತ್ತು ಅಿಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರ ೋಷಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು
ಏಕಲವಯ

ಪರ ರ್ಸಿು ಮತ್ತು ನಗದ್ದ ಪರ ರ್ಸಿು ಗಳನ್ನು

ಮಾಡಿದ ಕ್ತರ ೋಡಾ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ

ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ

ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ನೋಡಿದ ಒಟ್ಟಟ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 397.65 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.
397.57 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.429.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.210.43 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 275 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
62. ರಾಜೆ / ರಾರ್ು ರ ಮಟು ದ ಕಿರ ೋಡೆರ್ಳಲಿಿ

ಭಾರ್ವಹಿಸುವ ಪೌರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಉತೆು ೋಜತ್

ವಿದಾೆ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನ (2204-00-102-2-03)
ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾವೇತನ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ
ಕ್ತರ ೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು

ಮತ್ತು

ರಾಷಟ ರಮಟಟ ದ

ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ

ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ನೋಡಿದ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.101.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ಯಾವುರ್ದ
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ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ . 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
ನೋಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್-2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
ಅಭಿಯಾಚನೆ 13: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾರ್ರಿೋಕ್ ಸರಬರಾಜು
63. ಎ.ಎ.ವೈ. ಮತ್ತು ಪಿ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗೆ ಅನು ಭಾರ್ೆ ಯೋಜನೆರ್ಡ್ಡ ಆಹಾರ ಧಾನೆ
ವಿತ್ರಣ್ಣಗಾಗಿ ಸಹಾರ್ಧನ (2408-01-102-0-01)
ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ತ ಕ್ಕಯ್ಕಿ 2013 ಮತ್ತು ಅವರ್ಯ ಕ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಕ್ಕಯ್ಕಿ 2020 ರನವ ಯ ಬಡತನ
ರೇಖ್ಯಗಿಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಜ್ನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದರ ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2013 ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಪ್ತ.ಹೆರ್ಚ.ಹೆರ್ಚ. ಹಿಂದ್ದದ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಪರ ತಿ

ಸದಸಯ ನಗೆ ತಲ್ಯ 5 ಕ್ತಲೋ ಗಾರ ಿಂ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎ.ಎ.ವೈ. ಹಿಂದ್ದದ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಪರ ತಿ
ಸದಸಯ ನಗೆ 35 ಕ್ತಲೋ ಗಾರ ಿಂ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅನ್ನದಾನದ ಮೊತು ವನ್ನು ವೆಚ್ಿ
ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ನೋಡಿದ ಒಟ್ಟಟ
2,41,162.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.2,27,248.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.2,84,050.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ವೆಚ್ಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.2,34,797.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

2,08,02,578

ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
[

64. ಎ.ಎ.ವೈ.

&

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.

ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗೆ

ಅನು ಭಾರ್ೆ

ಯೋಜನೆರ್ಡ್ಡ

ಗೋಧಿ

ವಿತ್ರಣ್ಣಗಾಗಿ ಸಹಾರ್ಧನ (2408-01-102-0-06)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2013ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ದ್ದಬಾಲರಾದ ವಗಾಗಳ ಜ್ನರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ

ಇತರೆ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು

ವಿತರಿಸಲು ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲ್ಯಯಿತ್ತ.ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಪ್ತ.ಹೆರ್ಚ.ಹೆರ್ಚ.

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಮಾಹೆಗೆ 2 ಕ್ತಲೋ ಗಾರ ಿಂ ಗೊೋಧಿಯನ್ನು
ಮೊತು ವನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅನ್ನದಾನದ

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ನೋಡಿದ ಒಟ್ಟಟ ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯ ರೂ.82,600.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.81,184.85 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1,08,605.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್
2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 90,384.61 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 2,08,02,578 ಮಹಿಳೆಯರು
ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
65.

ಎನ್.ಪಿ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.

ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳಿಗೆ

ಅನು ಭಾರ್ೆ

ಯೋಜನೆರ್ಡ್ಡ

ಅಕಿಕ

ವಿತ್ರಣ್ಣಗಾಗಿ

ಸಹಾರ್ಧನ (2408-01-102-0-07)
ಎನ್.ಪ್ತ.ಹೆರ್ಚ.ಹೆರ್ಚ./ಎಪ್ತಎಲ್ ಕ್ಕಡ್ಾದಾರರಿಗೆ ಅಕ್ತಾ ಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಧನ ನೋಡುವುದ್ದ
ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಿ ವನ್ನು ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ನೋಡಿದ ಒಟ್ಟಟ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 2,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.1,932.61

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 2,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ
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ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 138.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ ,
ಒಟ್ಟಟ 40,45,037 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 14: ಕಂದಾರ್
66. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.:

ಅಾಂರ್ವಿಕ್ಲರಿಗೆ

ಹಾಗೂ

ಬಡ

ಅಾಂರ್ವಿಕ್ಲರಿಗೆ

ಮಾಸಿಕ್

ಧನ

ಸಹಾರ್

(ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ) (2235-02-101-0-20 & 2235-02-101-0-43)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

1977

ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ದೈಹಿಕ

ವೈಕಲಯ

ಹಿಂದ್ದರುವವರನ್ನು

ಮುಖಯ ವಾಹಿನಗೆ ತರಲು ಆರ್ಥಾಕ ಭದರ ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ
ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,19,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 1,19,000.00

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1,30,338.00

ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 76,447.98 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 2,89,236 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
67. ನೂತ್ನ ಸಾಮಾಜಕ್ ಭದರ ತೆ (ಸಂಧಾೆ ಸುರಕ್ಷ) (ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ) (2235-60-001-0-02)
65 ವಷಾಕ್ತಾ ಿಂತ ಮೇಲಪ ಟಟ

ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿಕರನ್ನು

ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಕಾ ಟಿಟ ನಿಂದ ರಕ್ತಾ ಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು

ಮುಖಯ ವಾಹಿನಗೆ ತರುವ ಉದೆಿ ೋರ್ದ್ದಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21 ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.3,49,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 3,49,000.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.3,45,348.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ
ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.2,48,215.61 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ
12,29,090 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
68. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ವೃದಾಿ ಪ್ೆ ವಿಶಾರ ಾಂತ್ರ ವೇತ್ನ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ)(2235-60-102-1-01 & 2235-60-102-1-10)
ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಗಿಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿಕರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಸು ನೆರವು ನೋಡುವ ಉದೆಿ ೋರ್ದ್ದಿಂದ ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

1965 ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ

ರೂ.1,33,155.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 1,33,155.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,40,833.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ
ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ. 1,00,661.96

ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

7,49,267 ಮಹಿಳೆಯರು

ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
69. ಎಾಂಡೋಸಲಾಫ ನ್ ಸಂತ್ರ ಸು ರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ್ ಆರ್ಥಗಕ್ ನೆರವು (2235-60-102-1-05)
ಎಿಂಡೋಸಲ್ಯಫ ನ್

ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ

ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವು

ನೋಡಲು

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2015

ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಗೊೋಡಂಬಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನ ಚ್ಹ-ಸಳೆಳ ನಯಂತಿರ ಸಲು ಕನ್ಯಾಟಕ ಗೊೋಡಂಬಿ
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಗಮವು 1980ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಿಂಡೋಸಲ್ಯಫ ನ್ ಅನ್ನು ವೈಮಾನಕ ಸಿಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಈ ವೈಮಾನಕ ಸಿಿಂಪಡಿಕೆಯು ಎರಡು ದರ್ಕಗಳವರೆಗೆ ಮುಿಂದ್ದವರೆದ್ದದ್ದಿ , ಈ
ಕ್ತೋಟನ್ಯರ್ಕವು ಮಾನವನ ಆರೋಗಯ ದ ಮೇಲ್ಲ ಗಂಭಿೋರ ಪರ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು
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ಮತ್ತು ಸಂತ್ತನೋತಪ ತಿು ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹಾನ ಹಾಗೂ ಮಕಾ ಳಲ್ಲಿ ವೈಪರಿೋತಯ ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕ್ಕರಣವಾಗಿದಿ
ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲ್ಲಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು

ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, ಗುರುತಿಸಲಪ ಟಟ

ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ

ಸಕ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಆರೋಗಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ ರೂ. 2,100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 2,100.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಿ ರೂ.2,761.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1797.29 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 1,439 ಮಹಿಳೆಯರು
ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.

70. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ರಾಷಿು ರ ೋರ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಸೌಲಭೆ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ) (2235-60-102-1-03 &
2235-60-102-1-11)
ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಗಿಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದ್ದಸುತಿು ದಿ ಮುಖಯ ಸದಸಯ ರು ಮರಣಿಸಿದರೆ, ಅವರ
ಮರಣದ ಕ್ಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅವರ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಿಗೆ ಇಡಿಗಂಟಿನ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವು ನೋಡಲು ಈ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ

ಹಂಚಿಕೆ ರೂ. 4,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 4,000.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 6,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ
ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 2,445.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 3,623 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು
ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
71. ಅಾಂತ್ೆ ಸಂಸಾಕ ರ ವೆಚಚ ರ್ಳು (2235-60-102-1-04)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಗಿಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಮುಖಯ ಸಿ
ನಧನ ಹಿಂದ್ದದರೆ, ಅವರ ಅಿಂತಯ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯ ವೆಚ್ಿ ಗಳಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವು ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ ರೂ.1,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 1,500.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು
ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
72. ಮೈತ್ರರ (2235-60-102-1-07)
ತೃತಿೋಯ ಲ್ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ನೆರವು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು
ಉದೆಿ ೋರ್ದ್ದಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

2013 ರಲ್ಲಿ

ಮುಖಯ ವಾಹಿನಗೆ ತರುವ

ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲ್ಯಯಿತ್ತ. 25 ರಿಿಂದ 64 ವಷಾಗಳ

ವಯೋಗುಿಂಪ್ತನ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 600.00ಗಳ ಪ್ತಿಂಚ್ಣಿ ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 175.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ. 93.92 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

ಲ್ಲಿಂಗಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
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73. ಭಾರತ್ರೋರ್ ಜೋವವಿಮಾ ಸಂಸೆೆ ರ್ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಶಿರ ೋಸಾಮಾನೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ಜನಶಿರ ೋ) (223560-110-5-01)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2008ರಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಗಿಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಕುರ್ಲಕಮಿಾಗಳ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ

ಭೂರಹಿತ

ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಿಗೆ

ಹಣಕ್ಕಸಿನ

ನೆರವು

ನೋಡಲು

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ. 530.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.
530.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .

ಅಭಿಯಾಚನೆ 15: ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
74. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಯೋಜನೆರ್ಳು (3425-60-200-0-16)
ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸಲು ವಿಭಾಗಿೋಯ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಿಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕಿಂದರ ಗಳನ್ನು

ಸಾಿ ಪ್ತಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ

ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ಸಾವಾಜ್ನಕ-ಖಸಗಿ- ಸಹಭಾಗಿತವ

ಯೋಜ್ನ್ಯ

ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 16: ವಸತ್ರ
75. ಡ್ಡ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತ್ರ ಯೋಜನೆ (2216-07-800-0-04)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2014-15ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ್ದಿ , 14 ವಿಶೇಷ ವಗಾದವರಿಗೆ ಅಿಂದರೆ ವಸತಿರಹಿತರಾದ
ಬಿೋದ್ದ ಬದ್ದಗಳಲ್ಲಿ , ಅಿಂಗಡಿ ಜ್ಗಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ

ವಾಸಿಸುತಿು ರುವವರು, ವಿಶೇಷಚೇತನರು, ಕುಷಾ ರೋಗದ್ದಿಂದ

ಗುಣಮುಖರಾದವರು, ಎರ್ಚಐವಿ ಪ್ತೋಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಲಿಂಗಿಕ ಕ್ಕಯಾಕತೆಾಯರು, ಅಲ್ಲಮಾರಿಗಳು,
ಸಪ್ರಯಿ ಕಮಾಚಾರಿಗಳು, ಕೋಮು ಘಷಾಣೆ ಹಾಗೂ ದಂಗೆಗೆ ತ್ತತ್ತು ದವರು, ನೇಕ್ಕರರ ವಿಶೇಷ ವಗಾಕೆಾ
ಸೇರಿದ ಕುರ್ಲಕಮಿಾಗಳು, ಬಿೋಡಿ ಕ್ಕಮಿಾಕರು, ಹಮಾಲ್ಲಗಳು ಇನು ತರರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ನಟಿಟ ನಲ್ಲಿ

ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ

ರೂ.3,700.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.2,244.60 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.5,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.2977.30 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

3030 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು

ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 17: ಶಿಕ್ಷಣ
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ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಅಡ್ಡರ್ ಖ್ಯಸಗಿ ಶಾಲೆರ್ಳ ಶುಲಕ ರ್ಳ ಮರುಪಾವತ್ರ (2202-01-102-0-05)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾರದ ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವಾಗಿದ್ದಿ 2012-13 ರಿಿಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲ್ಲಿ ದ್ದಿ ,
6 ರಿಿಂದ 14 ವಷಾದ್ಳಗಿನ ವಯೋಮಾನದ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡಾಿ ಯ ಶಕ್ಷಣ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು

201

ನೋಡಿ, ಅವರು ತಮಮ

ನೆರೆಹರೆಯಲ್ಲಿ ನ ಶಾಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಕ್ಷಣವನ್ನು

ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲು

ಸಹಕರಿಸುವ ಉದೆಿ ೋರ್ವನ್ನು ಹಿಂದ್ದದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಕ್ಷಣದ ಸಾವಾತಿರ ೋಕರಣದ (1 ರಿಿಂದ
8 ನೇ ತರಗತಿ) ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ಹಾಗೂ ಶೋಷ್ಟತ
ಮಕಾ ಳಿಗೆ

ಸಮಾನ

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು
ಪಂಗಡಗಳ

ಅವಕ್ಕರ್ವನ್ನು

ಒದಗಿಸುವ

ಗುರಿಯನ್ನು

ಹಿಂದ್ದದೆ.

ಖಸಗಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಪರಿಶಷಟ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ

(SCP/TSP

ವಿನಯೋಗಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಈ ಶುಲಾ

ನಧಿಯಿಿಂದ)

ಈ

ಜ್ಞತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಷಟ

ಶುಲಾ ವನ್ನು

ಮರುಪ್ರವತಿಯ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ

ಮರುಪ್ರವತಿಸಲು

ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೂ

ವಿಸು ರಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ ರೂ.65,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ
ರೂ.65,000.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು

ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ರೂ.70,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.23,141.50

ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 1,18,173 ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
77. ವಿದಾೆ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ – ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಪರ ೋತ್ಪಾ ಹಧನ (2202-01-109-0-03)
ಈ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವು 1986ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಗೊಿಂಡಿದ್ದಿ , 2006-07ರಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ಕಯಾಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ದಾಖಲ್ಯತಿಯನ್ನು

ಉತೆು ೋಜಿಸುವುದ್ದ, ಶಾಲ್ಯ ಲಭಯ ತೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಕೂಲ್ಲಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸವನ್ನು

ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ ಈ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ

ಪರ ಮುಖ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ, ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಸಕ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಸಗಿ ಅನ್ನದಾನತ ಶಾಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ
ದಾಖಲ್ಯಗಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬೈಸಿಕಲೆ ಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಇದರಿಂದ್ದಗೆ,
ಉಚಿತ ಸಮವಸು ರಗಳು, ಷೂ-ಸಾಕ್ಿ , ಪಠ್ಯ ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಾಯ ಸ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು

1 ರಿಿಂದ 10 ನೇ

ತರಗತಿಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ ರೂ.
26,706.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 26,698.12 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.34,900.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.850.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

30,06,134 ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನ

ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
78. ಜ್ಞಾ ನ ಸಂರ್ಮ – ಕಂಪೂೆ ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ (2202-03-103-2-09)
ಪದವಿ

ಕ್ಕಲೇಜುಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ಮಾಹಿತಿ

ಮತ್ತು

ಸಂವಹನ

ಒದಗಿಸಿಕಡಲು, ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ಕ್ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೂರಶಕ್ಷಣವನ್ನು

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ

ವಯ ವಸಿ ಯನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲು, ಸಕ್ಕಾರಿ

ಇಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕಾರಿ ಪ್ರಲ್ಲಟಕ್ತು ಕ್ ಕ್ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ
ಮತ್ತು ಪರಿಶಷಟ

ಪಂಗಡದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಯ ಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸಲು ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ ರೂ.100.00
ಲಕ್ಷಗಳ

ಪೈಕ್ತ

ರೂ.750.00

ಲಕ್ಷವನ್ನು

ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
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2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ

ಆಯವಯ ಯ

79. ಪ್ರ ತ್ರಭಾನವ ತ್ ವಿದಾೆ ರ್ಥಗರ್ಳು ಪ್ದವಿ ಮಟು ದಲಿಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿರ್ರ್ವನುು ಓದಲು ಪರ ೋತ್ಪಾ ಹಕಾಕ ಗಿ
ವಿದಾೆ ರ್ಥಗವೇತ್ನ (2202-03-107-1-10)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಪರ ತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರು ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣ ವಾಯ ಸಂಗವನ್ನು ಮುಿಂದ್ದವರಿಸಲು
ಉತೆು ೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಪರ ತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು

ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಸರ್

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್, ಸಂಚಿ ಹನು ಮಮ , ಕ್ತತೂು ರು ರಾಣಿ ಚ್ನು ಮಮ , ಇವರ ಸಮ ರಣಾಥಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ವೇತನವನ್ನು
ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ರಾಜಿೋವ್ ಗಾಿಂಧಿೋ ಲೋನ್ ಸಾಾ ಲರ್ ಶಪ್ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಣ
ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಅಲಿ ರ್ದ ಹೆರ್ಚ.ಐ.ವಿ. ಮತ್ತು

ಕುಷಾ ರೋಗ ಪ್ತೋಡಿತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.416.43 ಲಕ್ಷವನ್ನು
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.22.32 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 72 ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಯರು
ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
80. ಗುಣಾತ್ಮ ಕ್ ಭರವಸೆ ಉಪ್ಕ್ರ ಮರ್ಳು (2202-80-800-0-47)
ಗುಣಾತಮ ಕ ಭರವಸಯು ಗುಣಾತಮ ಕತೆ, ಸಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತು ಮಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ನವಾಹಿಸುವ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಸವಲತಿು ನ

ವಯ ವಸಿಿ ತ

ಪರಿಷಾ ರಣೆಯನ್ನು

ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ.

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯ

ಉದೆಿ ೋರ್ವು

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರಿೋಕೆಾ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಜಿಲ್ಯಿ ಹಾಗೂ ತ್ತಲ್ಲಿ ಕು ಮಟಟ ದ ಪರ ತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಲ್ಯಯ ಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸುವುದ್ದ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮಮ ೋಳನಗಳು, ಸಮಿೋನ್ಯರ್ ಗಳ ಆಯೋಜ್ನೆ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮಿತಿ
ಪರ ಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ, ಕೆಎಸೂಾ ಯ ಎಎಸಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆತಮ ಹತೆಯ ಮಾಡಿಕಿಂಡ ರೈತರ
ಮಕಾ ಳ ಶುಲಾ ವನ್ನು

ಭರಿಸಲು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಒದಗಿಸಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ

ಹಂಚಿಕೆ ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ

ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರವರೆಗೆ
ಯಾವುರ್ದ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
81. ವಿದಾೆ ರ್ಥಗ ಪ್ರ ೋರಣಾ ಉಪ್ಕ್ರ ಮ(2202-80-800-0-49)
ಈ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಿ , ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷಟ ರ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಪರ ತಿಭಾ ಕ್ಕರಂಜಿ,
ಕ್ತರ ೋಡಾಕೂಟ, ಕಲ್ಯಉತಿ ವ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಸುು ಪರ ದರ್ಾನ, ಯುವಸಂಸತ್ ಮೇಳ ಇತ್ತಯ ದ್ದ ಪಠ್ಯ ೋತರ
ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಉತೆು ೋಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂದ್ದದೆ. ಇದರಿಿಂದ ಗಾರ ಮಿೋಣ, ಸಕ್ಕಾರಿ,
ಖಸಗಿ

ಶಾಲ್ಲಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ

ಇದರಿಂದ್ದಗೆ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಮತ್ತು

ಹುದ್ದಗಿರುವ

ಪರ ತಿಭೆಯನ್ನು

ನಗರ ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಗುರುತಿಸಲು

ಸಹಕ್ಕರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ
ಹಂಚಿಕೆ ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.375.000 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ

ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.164.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
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82. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ-ಕರ್ನಾಟಕ(2202-01-113-0-02 & 2202-01-113-0-01)
ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ-ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕವರ ಮತ್ತು ಕರ್ನವಟಕ
ಸರ್ಕವರದ

ಮಾರ್ವಸೂಚಿರ್ಳನ್ವ ಯ

ಒಿಂದು

ನಿದವಷ್ಟ

ರ್ಕಲಮಿತಿಯ

ಚೌಕಟ್ಟಟ ನ್ಲ್ಲಿ

ಸಾರ್ವತಿಾ ೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅನ್ನಕೂಲ್ಲಸಲು ‘ಸಮರ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣ-ಕರ್ನವಟಕ’ ಒಿಂದು ‘ಮಿಷ್ನ್’ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ,
ರಾಜ್ಯ ಯೀಜ್ರ್ನ ನಿರ್ದವಶಕರ ಆಡಳಿತ್ಮಾ ಕ ನಿಯಂತಾ ಣದಲ್ಲಿ ರ್ಕಯವಪಾ ವೃತು ವಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ
ವಿವಿಧ ಹಂತರ್ಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿ ತಯ ಿಂತರ ದರರ್ಳನ್ನು ಸುಧಾರಸಲು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನ್ನು ಪೂಣವಗೊಳಿಸಲು
ಸಾರ್ವತಿಾ ಕ ಲಭ್ಯ ತೆಯನ್ನು ಖಾತಿಾ ಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕವರವು ರ್ಕಯವಪಾ ವೃತು ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್
ಪರಷ್ಕ ೃತ ಆಯರ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.18,352.50 ಲಕ್ಷರ್ಳಷ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ್ ನಿೀಡಲಾಗಿದುು , ರೂ.18,175.85

ಲಕ್ಷರ್ಳ ಅನ್ನದಾನ್ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಅಿಂದಾಜು ಆಯರ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.24,675.00
ಲಕ್ಷರ್ಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ್ ನಿೀಡಲಾಗಿದುು , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕ್ಕಕ ರೂ. 6,427.00 ಲಕ್ಷರ್ಳ ಅನ್ನದಾನ್
ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಒಟ್ಟಟ 30,06,134 ವಿದಾಯ ರ್ಥವನಿಯರು ಪಾ ಯೀಜ್ನ್ ಪಡೆದರುತ್ಮು ರೆ.
83. ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಗೆ (2202-02-110-3-11)
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕವರವು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 2007ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಿ ಯ ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಿ ಪಿಸ್ಥತ್ತ. ಈ ಸೈನಿಕ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 12ನೇ ತರರ್ತಿಯರ್ರೆಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥವರ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ರ್ಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ
ದಾಖಲಾದ ವಿದಾಯ ರ್ಥವರ್ಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅರ್ಕಡೆಮಿಗೆ ಪಾ ವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ವರರ್ನು ಗಿಸುವುದು,
ಉತು ಮ ಮಾನ್ಸ್ಥಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿೀಡುರ್ ಮೂಲಕ ಯುರ್ಜ್ನ್ರು ಆರೀರ್ಯ ಕರ
ರ್ದರ್, ದೃಢ ಮನ್ಸುು , ಉತು ಮ ಚಾರತಾ ಯ
ಆಹಾರ, ಸಮರ್ಸು ರ ಭ್ತೆಯ

ಮತ್ತು

ಹಿಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಉದೆಧ ೀಶವಾಗಿದೆ.

ವಿದಾಯ ರ್ಥವವೇತನ್ರ್ನ್ನು

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ

ರೂ.813.00 ಲಕ್ಷರ್ಳು ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾಗಿದುು , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.773.00 ಲಕ್ಷರ್ಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 202122ನೇ ರ್ಣರ್ಕಸ್ಥನ್ ರ್ಷ್ವದಲ್ಲಿ ರೂ.853.00 ಲಕ್ಷರ್ಳು ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾಗಿದುು , 2021ನೇ ಡಿಸಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ದರ್ರೆಗೆ
ರೂ.579.75 ರ್ಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
84. ಮಿಲಿಟರಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಾ ವೇತನಗ್ಳು (2202-80-107-0-01)
ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅರ್ಕಡೆಮಿ (ಎನಿಿ ಎ) ಮತ್ತು ಭಾರತಿೀಯ ಮಿಲ್ಲಟರ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಲು 7 ಮತ್ತು 12ನೇ
ತರರ್ತಿರ್ಳನ್ನು ಪೂಣವಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ವ ವಿದಾಯ ರ್ಥವರ್ಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥವವೇತನ್ ನಿೀಡುರ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥವಕ
ನೆರವು ನಿೀಡುವುದು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ಉದೆಧ ೀಶವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾಗಿದುು , ಅದರಲ್ಲಿ

ರೂ.7.95 ಲಕ್ಷರ್ಳನ್ನು

ವೆಚ್ಚ

ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ರ್ಣರ್ಕಸ್ಥನ್

ರ್ಷ್ವದಲ್ಲಿ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷರ್ಳು ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾಗಿದುು , 2021ನೇ ಡಿಸಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ದರ್ರೆಗೆ ರೂ.5.40 ಲಕ್ಷರ್ಳು
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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85. ನೇಕಾರರ ಯೋಜನೆ (2851-00-103-0-62)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ

ನೇಕ್ಕರರಿಗೆ ನೇಯ್ಕೆ

ವೃತಿು ಯನ್ನು

ನವಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಿಂದ್ದವರೆಸಿಕಿಂಡು

ಹೋಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು , ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮಗೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೇ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ
ಅಗತಯ ವಿರುವ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.26,009.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.26,009.25 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.6,500.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ. 4,033.39 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

25,808

ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
86. ಸಿದದ ಉಡುಪು ನೋತ್ರ ಜ್ಞರಿಗೆ (2852-08-202-7-01)
ಜ್ವಳಿ ಉದ್ದಿ ಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಬಿಿ ಡಿ, ಬಡಿಿ

ಹಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಶುಲಾ , ಸಬಿಿ ಡಿ, ಕ್ಕಮಿಾಕರಿಗೆ

ಇಎಸ್ಐ/ಇಪ್ತಎಫ್, ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಧನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯು

ನೋಡುತು ದೆ. ಈ

ನೋತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇ

ಜ್ವಳಿ

ಘಟಕ/ಉದ್ದಿ ಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಧನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತು ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.20,100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 19,073.03ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 20,300.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 10,412.49 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
87. ಖ್ಯದ್ಧ ವಲರ್ಕೆಕ ನೆರವು (2851-00-102-0-74)
ಖದ್ದ ಉತಪ ನು ಗಳ ಉತ್ತಪ ದನೆಯಲ್ಲಿ ನರತರಾದ ಖದ್ದ ನೂಲುಗಾರರಿಗೆ, ನೇಯ್ಕೆ ಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ
ಕುರ್ಲಕಮಿಾಗಳಿಗೆ ಮಜೂರಿ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಧನವನ್ನು ನೋಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಖದ್ದ ಉತಪ ನು ಗಳ ಪರ ದರ್ಾನಗಳ
ಆಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು ಪರ ಚಾರ ಕ್ಕಯಾಗಳನ್ನು

ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ

ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.9,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.
9,000.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.3,000.00
ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 1,500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ
ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ 2002 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
88. ನೇಕಾರರ ಪಾೆ ಕೇಜ್-ಕೆ.ಹೆಚ್.ಡ್ಡ.ಸಿ (2851-00-103-0-69)
ಕನ್ಯಾಟಕ

ಕೈಮಗೆ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ನಗಮದ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು

ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವುದ್ದ

ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಡಿಿ -ಸಬಿಿ ಡಿ ವಿನ್ಯಯಿತಿ, ಕಚಾಾ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಖರಿೋದ್ದಗೆ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ಸಹಾಯ,
ಕೈಮಗೆ ಉತ್ತಪ ದನೆಗಳಿಗೆ ಸಬಿಿ ಡಿ ಇವುಗಳು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.4,000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 4,000.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು

ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1,500.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,
ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1,060.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
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89. ಕ್ರಕುಶಲ ಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಾಂಬಲ (2851-00-104-0-19)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಶರ ೋಗಂಧದ ಕುರ್ಲಕಮಿಾಗಳ ಕಚಾಾ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಖರಿೋದ್ದಗೆ ಹಣಕ್ಕಸಿನ ಸಬಿಿ ಡಿ ಮತ್ತು
ಇತರ ಕರಕುರ್ಲ ಉತಪ ನು ಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮೇಲ್ಲ ವಿನ್ಯಯಿತಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಹಿಂದ್ದತಿು ರುವ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಟ ೈಫಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪರ ಮುಖ ಕುರ್ಲಕಮಿಾಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನೋಡುವ ಉದೆಿ ೋರ್ಗಳನ್ನು
ಹಿಂದ್ದದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ.100.00
ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ
ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.22.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ ,
ಒಟ್ಟಟ 250 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
90. ತೆಾಂಗಿನ ನಾರಿನ ವಲರ್ಕೆಕ ನೆರವು-ತೆಾಂಗು ಭಾರ್ೆ (2851-00-106-0-12)
ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯು

2013-14ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ಯಾಟಕವು

ತೆಿಂಗಿನ

ನ್ಯರಿನ

ಉತ್ತಪ ದನೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಿ ನವನ್ನು ಹಿಂದ್ದದ್ದಿ , ನ್ಯರು ಆಧಾರಿತ ಉತಪ ನು ಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು
ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ

ವಾಯ ಪಕ ಮಾರುಕಟಟ

ಒದಗಿಸಲು “Coir Experience Centre” ಅನ್ನು

ಸಾಿ ಪ್ತಸಲ್ಯಗಿದೆ.

ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಿ ಯ ತಿಪಟೂರು ಕಲಪ ತರು ನ್ಯಡು ಎಿಂರ್ದ ಖಯ ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯ ತೆಿಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ
ಸಹಾಯವಾಗಲು “ತೆಿಂಗು ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಪ್ರಕ್ಾ” ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ತೆಿಂಗಿನ ನ್ಯರಿನ
ಕ್ಕಮಿಾಕರ ಪೂಣಾಪರ ಮಾಣ ಮೊತು ದ ಪ್ರವತಿ, ಸೂಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಸಣಣ ತೆಿಂಗು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಕ್ಕಮಿಾಕರಿಗೆ
ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಧನ ಪ್ರವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ತೆಿಂಗಿನಕ್ಕಯಿ ಸಹಕ್ಕರಿ Coir Policy ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ
ಯೋಜ್ನೆಯ ಮುಖಯ

ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ.1,000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 1,000.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.500.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 22: ಆರೋರ್ೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕ್ಲಾೆ ಣ
91. ಎಲಾಿ ಜಲೆಿ ರ್ಳಲಿಿ ಸಮುದಾರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆರೋರ್ೆ ಕೇಾಂದರ ರ್ಳ ಸಾೆ ಪ್ನೆ (2210-03-104-0-02)
“ಮಾನಸದಾರ ಕಿಂದರ ” ಗಳ ಸಾಿ ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸವ ಸಿ ತೆಯಿಿಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಪುರುಷ
ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕ್ತತೆಿ ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ
ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿಂದರ ಗಳನ್ನು

ಪರ ತಿೋ ಜಿಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಕಿಂದರ ಗಳು ಮಾನಸಿಕ

ಅಸವ ಸಿ ತೆಯಿಿಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಡೇ ಕರ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ತತ್ತಿ ಕಿಂದರ ಗಳಾಗಿ ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತಿು ವೆ.
ಈ ಕಿಂದರ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಯದ ಸವ ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸಿ ಗಳು ನಡೆಸುತು ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟಟ
ವೆಚ್ಿ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ.258.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.103.17 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ರೂ.242.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 36.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ
250 ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
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92. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ರಾಷಿು ರ ೋರ್ ಗಾರ ಮಿೋಣಾ ಆರೋರ್ೆ ಅಭಿಯಾನ

(2210-03-800-0-18 & 2210-03-

800-0-20)
ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಆರೋಗಯ

ಅಭಿಯಾನವು ನ್ಯಯ ಯಸಮಮ ತವಾದ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಮತ್ತು ಗುಣತ್ತಮ ಕ

ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಸೇವೆಯು ಸಾವಾತಿರ ಕವಾಗಿ ಎಲಿ ರಿಗೂ ಲಭಿಸಿ, ಅದ್ದ ಜ್ನತೆಯ ಅವರ್ಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಥಾವಾಗಿ
ಪರ ತಿಸಪ ಿಂದ್ದಸಿ ಪರ ಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಪರ ಯತು ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶಶು ಹಾಗೂ ತ್ತಯಂದ್ದರ ಮರಣ
ಪರ ಮಾಣವನ್ನು
ಕ್ಕಯುಿ ಕಳುಳ ವ

ಕಡಿಮ್ಮಗೊಳಿಸಿ, ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ
ಮುಖೇನ

ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಲ್ಲಿಂಗಾನ್ನಪ್ರತ ದರದ ಸಮತೋಲನ
ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಸುಸಿಿ ರತೆ

ಕ್ಕಯುಿ ಕಳಳ ಲು

ವಿಶೇಷ

ಉಪಕರ ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸಾವಾಜ್ನಕ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಸೇವಾ ವಯ ವಸಿ ಯು ಸಮುದಾಯಕೆಾ
ಉತು ರದಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಿ , ಹೆಚ್ಚಿ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇದ್ದ ‘ಅಭಿಯಾನದ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ʼವಿಕಿಂದ್ದರ ತ ಯೋಜ್ನ್ಯ ಪದಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳ ಪರ ತ್ತಯ ಯೋಜ್ನೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ
ನವಾಹಣೆ,

ಸಮುದಾಯದ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ,

ಕಟ್ಟಟ ನಟಾಟ ದ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ

ಮತ್ತು

ನಗದ್ದತ

ಗುಣಮಾಪಕಗಳಿಂದ್ದಗೆ ಮಾಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂದ್ದಕಳುಳ ವಂತಹ ಹಣಕ್ಕಸು
ವಯ ವಸಿ ಯಿಂದ್ದಗೆ ಸಾವಾತಿರ ಕ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಪರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದ್ದದೆ. 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ದಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.1,99,396.37 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ.2,63,992.69

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು

ಆಯವಯ ಯ ರೂ.1,60,000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1,15,168.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
93. ಸಕಾಗರಿ ಆಯುಷ್ ವೈದೆ ಕಿೋರ್ ಕಾಲೇಜುರ್ಳು(ಪ್ದವಿ ಮತ್ತು ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ) ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ್
ಆಸಪ ತೆರ ರ್ಳ ಪಾರ ರಂಭ ಹಾಗೂ ನವಗಹಣ್ಣ (2210-05-101-1-03)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬೆಿಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬಳಾಳ ರಿ ಮತ್ತು ಶವಮೊಗೆ ದಲ್ಲಿ ನ
ಆಯುವೇಾದ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಕ್ಕಲೇಜು ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ

ಸೇರಿದ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗೆ ವಿನಯೋಗಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.

ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಶಕ್ಷಣದ ಮುಿಂದ್ದವರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ ವಾಸ, ನರೋಧಕ, ಸುಧಾರಕ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ತತ್ತಿ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು, ಮನೆಮದ್ದಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು, ಆಯುಷ್
ಜ್ಞಗೃತಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ, ಆರೋಗಯ ಶಬಿರಗಳು, ಪರ ದರ್ಾನಗಳು, ಕ್ಕಯಾಾಗಾರಗಳು, ವಿಚಾರಗೊೋಷ್ಟಾ , ಐಇಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರ ಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗಯ

ಶಬಿರಗಳನ್ನು

ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾಗಳ ಸಾಧನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಖರಿೋದ್ದಗಾಗಿ ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.11,388.67 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.10,041.52

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.13,282.76
ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.7,433.52 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , 6,30,090 ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
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94. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಆಯುಷ್-ರಾಷಿು ರ ೋರ್ ಆಯುಷ್ ಮಿರ್ನ್

(2210-05-200-0-13 & 2210-05-200-0-

11)
ಕಿಂದರ ಪುರಸಾ ೃತ ಯೋಜ್ನೆ ಘಟಕಗಳ ಸಿಬು ಿಂದ್ದಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತೆಯ ಗಳನ್ನು

ನೋಡಲು, ಸಾಧನ-

ಸಾಮಗಿರ ಗಳು, ಪ್ತೋಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರಿೋದ್ದ, ಕಿಂದರ ಪುರಸಾ ೃತ ಯೋಜ್ನೆ ಘಟಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ , ನವಾಹಣೆ,
ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಕೆಾ ಬೇಕ್ಕದ ಔಷಧ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯಿನಕ ಪದಾಥಾಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನು ತರ ಸರಕು ಮತ್ತು
ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಸಾವಾಜ್ನಕ–ಖಸಗಿ-ಸಹಭಾಗಿತವ

ಪದಿ ತಿಯ ಆರೋಗಯ
ಸೃಷ್ಟಟ ,

ಅಧಿಕ್ಕರಿ

ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಹಾಗೂ

ಭಾರತಿೋಯ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ

(ಐಎಸ್ಎಿಂ&ಹೆರ್ಚ) ಸಾಿ ಪ್ತಸುವುದ್ದ, ನವಾಹಿಸುವುದ್ದ, ಹುದೆಿ ಗಳ

ಸಿಬು ಿಂದ್ದಗಳ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಸೇವಾಗುತಿು ಗೆ

ಪಡೆಯುವುದ್ದ

ಮುಿಂತ್ತದವುಗಳಿಗಾಗಿ

ಈ

ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕ್ಕಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನರೂಪದ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಯಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಐಎಸ್ಎಿಂ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಿ ಪ್ತಸಲ್ಲ ಸಹ ಅನ್ನದಾನ ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.4,069.23 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 4,023.93 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.3,064.97 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ಹಂಚಿಕೆ

ರೂ.612.27 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

1,12,539 ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
95. ಬಡತ್ನ ರೇಖ್ಯಗಿಾಂತ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಿರಿರ್ ನಾರ್ರಿೋಕ್ರಿಗೆ ದಂತ್ ಆರೋರ್ೆ (2210-06-112-0-06)
ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಗಿಿಂತ ಕೆಳಗಿನ, ಪಡಿತರ ಚಿೋಟಿ ಹಿಂದ್ದದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿೋಕರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಾ/ಭಾಗಶಃ ಹಲ್ಲಿ ನ
ಸಟ್ ಗಳನ್ನು

(ಕೃತಕ ಹಲ್ಲಿ ನ ಸಟ್) ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ‘ದಂತ ಭಾಗಯ ʼ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಜ್ಞರಿಗೆ

ತರಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 2 ಸಕ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕ್ಕಲೇಜುಗಳು, ದಂತ ವೈದಯ ಪರ ಯೋಗಶಾಲ್ಲಗಳು ಇರುವ 7
ಜಿಲ್ಯಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಮತ್ತು 43 ಖಸಗಿ ದಂತ ವೈದಯ ಕ್ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಿಯಲ್ಲಿ ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ 40
ವಷಾ ಮೇಲಪ ಟಿಟ ದ್ದಿ , ಬಿಪ್ತಎಲ್ ಕ್ಕಡ್ಾ ಹಿಂದ್ದರುವ, ತಿೋವರ ದಂತ ಸಮಸಯ ಯಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೂತಿಾ
ಡೆಿಂಚ್ಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಲುಿ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ್ದಕಿಂಡವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಡೆಿಂಚ್ಾಸೆ ಳನ್ನು
ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ದ. ಒಿಂದ್ದ ಪೂತಿಾ ಡೆಿಂಚ್ಾಸೆ

ರೂ.750 ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಡೆಿಂಚ್ಾಸೆ

ರೂ.300ರನ್ನು ಈ ಡೆಿಂಚ್ಾಸ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕ್ಕಗುವ ವೆಚ್ಿ ನವಾಹಣೆಗಾಗಿ ದಂತ ಕ್ಕಲೇಜುಗಳಿಗೆ
ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಇದರಿಂದ್ದಗೆ ಉತು ಮ ದಂತ ಆರೋಗಯ

ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನಯ

ಆರೋಗಯ

ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದಂತ ಆರೋಗಯ ದ ಪ್ರತರ ದ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ರೂ.38.09 ಲಕ್ಷಗಳು
ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆಯವಯ ಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದ್ದಲಿ .
96. ಆಯುಷ್ಮಮ ನ್ ಭಾರತ್-ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಜನ ಆರೋರ್ೆ ಯೋಜನೆ (2210-80-101-0-01)
"ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವು ಆರೋಗಯ ಕನ್ಯಾಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಿದಿ ರಿಿಂದ, ಆಯುಷ್ಠಮ ನ್ ಭಾರತ್
ಮತ್ತು

ಆರೋಗಯ

ಕನ್ಯಾಟಕ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಒಳಗೊಿಂಡ, ಕ್ಕಯಾವಾಯ ಪ್ತು

ಮತ್ತು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ವಿಧಿತ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಒಗೂೆ ಡಿಸಿ “ಆಯುಷ್ಠಮ ನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗಯ ಕನ್ಯಾಟಕ” ಸಹಗುರುತಿನ (Co-brand) ಒಿಂರ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಿ, ಕ್ಕಯಾ ವಯ ವಸಿ ಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು
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ಸಾಧಿಸಲು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. “ಆಯುಷ್ಠಮ ನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು

ಆರೋಗಯ

ಕರೆಯಲ್ಯಗುತಿು ರುವ ಈ ಸಮಗರ ಯೋಜ್ನೆಯು “ಭರವಸ ವಿಧಾನ”ದಲ್ಲಿ ದೆ.

ಕನ್ಯಾಟಕ” ಎಿಂದ್ದ
ಆರೋಗಯ

ಕನ್ಯಾಟಕ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2021 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಆಯುಷ್ಠಮ ನ್ ಭಾರತ-ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಜ್ನ ಆರೋಗಯ ಯೋಜ್ನೆ
(PMGAY) ಎಿಂದ್ದ ಮರುನ್ಯಮಿೋಕರಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಹಸ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದೆ:
ಎ) ಅಹಾ ರೋಗಿ: ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ತ ಕ್ಕಯ್ಕಿ , 2013ರಡಿ ವಾಯ ಖಯ ನಸಿದಂತೆ “ಅಹಾ ಕುಟ್ಟಿಂಬ”ದ
ವಗಾಕೆಾ

ಸೇರಿದ ಕನ್ಯಾಟಕದ ನವಾಸಿಗಳು. ಈ ವಗಾವು ಎಸ್ಇಸಿಸಿ ದತ್ತು ಿಂರ್ದಲ್ಲಿ

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಈ ಹಿಿಂದೆ ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ದಿ

ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸಾವ ಸಿ ಯ

ಸೇಪಾಡೆಯಾದ

ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ

ನೋಿಂದಾಯಿತ ಸದಸಯ ರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ.
ಬಿ) ಸಾಮಾನಯ

ರೋಗಿ: ಕನ್ಯಾಟಕದ ನವಾಸಿಗಳು ಆದರೆ ರಾಷ್ಟಟ ೃೋಯ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ತ ಕ್ಕಯ್ಕಿ , 2013ರಡಿ

ವಾಯ ಖಯ ನಸಿದಂತೆ

“ಅಹಾ

ಕುಟ್ಟಿಂಬ”ದ

ವಗಾಕೆಾ

ಸೇರದ

ಅಥವಾ

ಅಹಾ

ಕುಟ್ಟಿಂಬ

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸದ ರೋಗಿಗಳು. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ.79,993.95 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.79,407.64 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1,17,621.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಕ್ಕಡ್ಾ

2021-

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1,22,335.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ 1,30,967 ಮಹಿಳಾ
ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
97. ಆರೋರ್ೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಹಾರ್ವಾಣಿ (2210-06-001-0-05)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ರಾಜ್ಯ ದಾದಯ ಿಂತ ಸಾವಾಜ್ನಕರಿಗೆ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಲಭಯ ತೆ

ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಆರೋಗಯ

ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಟೋಲ್ ಫಿರ ೋ ಸಂಖ್ಯಯ

104 ಜ್ಞರಿಗೆ

ತರಲ್ಯಗಿದೆ. ಯಾವುರ್ದ ವಯ ಕ್ತು ಯು ತನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಿ ರ ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಿಂತರ ಟೋಲ್ ಫಿರ ೋ
ಸಂಖ್ಯಯ 104 ಕೆಾ ಕರೆಮಾಡಿ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಸಲಹೆ, ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗಯ ಸಮಾಲೋಚ್ನೆ, ಆರೋಗಯ
ನರ್ದಾಶಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆ, ರೋಗ ನಯಂತರ ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಯ ದ್ದಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದ್ದ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.1,840.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ,
ರೂ. 1,839.75 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ
ರೂ.1,000 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ. 625.00 ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ.
98. ಎಾಂಡೋಸಲಾಫ ನ್ ಪಿೋಡ್ಡತ್ರ ಆರೋರ್ೆ ಸುಧಾರಣ್ಣ (2210-06-101-7-19)
ಕನ್ಯಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಜ್ನರ ಸವೇಾ ಕ್ಕಯಾಮಾಡಿ, ಎಿಂಡೋಸಲ್ಯಫ ನ್ ಭಾದ್ದತ
ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸಿ,

ಪರಿಹಾರ

ಕ್ಕಯಾಗಳನ್ನು

ಪುನರ್

ವಸತಿ

ಕೈಗೊಳಳ ಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ

ಯೋಜ್ನೆಗಳ

ಮುಖಿಂತರ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ

ರೂ.513.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.415.75 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.439.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.

209

162.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ 1,905 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.
99. ಆಯುಷ್- ಔರ್ಧ ಸಸೆ ರ್ಳ ಬೇಸಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜೆ ಔರ್ಧಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರ
(2210-05-101-6-00)
ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರರ ಧಿಕ್ಕರವನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ
ಉದೆಿ ೋರ್ವು

ಔಷಧಿೋಯ

ಮತ್ತು

ಸುಗಂಧ

ಸಸಯ ಗಳ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ,

ಕೃಷ್ಟ

ಮತ್ತು

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ,

ವೃಕ್ಷಪ್ರಲನೆ/ನೆಡುತೋಪ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ, ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು
ಪ್ರರ ಯೋಜಿಸುವುದ್ದ

ಹಾಗೂ

ಔಷಧಿೋಯ

ಮತ್ತು

ಸುಗಂಧ

ಸಸಯ

ಉತಪ ನು ಗಳ/ಮೌಲಯ ವಧಿಾತ

ಪದಾಥಾಗಳ/ಆಹಾರ ಪೂರಕ ವಸುು ಗಳ/ಸಸಯ ೋತಪ ನು

ಕ್ಕಿಂತಿವಧಾಕಗಳ ವಯ ವಸಿಿ ತ ನವಾಹಣೆ, ವಿವಿಧ

ಸಿ ರ/ಹಂತಗಳ

ನಯಂತಿು ಸುವುದ್ದ.

ಅಭಿವೃಧಿಿ

ಮತ್ತು

ಗುಣಮಟಟ

ಸಾವಾಜ್ನಕರಲ್ಲಿ

ಅರಿವು

ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ, ಪುಸು ಕಗಳ, ಹಸು ಪರ ತಿಗಳ, ಕರಪತರ ಗಳ, ಕೈಪ್ತಡಿಗಳು, ನಯತಕ್ಕಲ್ಲಕೆಗಳ, ಸುದ್ದಿ ಪತರ ಗಳ,
ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಬರಹಗಳ ಪರ ಕ್ಕರ್ನ, ಮುದರ ಣ ಮತ್ತು ಸಾವ ಧಿೋನ ಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ದ. ಚ್ಲನಚಿತರ ಗಳ ಮತ್ತು
ಯಾವುರ್ದ ತರಹದ ಅತ್ತಯ ಧುನಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕಿಂಡು ಔಷಧಿ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕುರಿತ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಪರ ಸರಣಗೊಳಿಸುವುದ್ದ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು
ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.
13.94 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ
ರೂ. 146.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ. 85.79 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
100. ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜೆ ಏಡ್ಸಾ ನವಾರಣ್ಣ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ರೋರ್ ರೆಡ್ಸ ಕಾರ ಸ್ ಸಂಸೆೆ (2210-06-101-715)
ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಿ ನಯಂತರ ಣ ಸಂಸಿ ದ್ದನ್ಯಿಂಕ 09-12-1997 ರಂದ್ದ ಸಾವ ಯತು ಸಂಸಿ ಯಾಗಿ ಅಸಿು ತವ ಕೆಾ
ಬಂದ್ದರುತು ದೆ.

ಹೆರ್ಚ.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಿ

ತಡೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ನೋತಿ

ನಯಮಗಳನ್ನು

ರೂಪ್ತಸುವ

ಸಂಸಿ ಯಾಗಿರುತು ದೆ. ರಾಜ್ಯ ದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಂಸಿ ಯ ಆಡಳಿತ ಮುಖಯ ಸಿ ರಾಗಿದ್ದಿ , ಆರೋಗಯ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಚಿವರು ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ. ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಿ
ನಯಂತರ ಣ ಸಂಸಿ ಯು ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಏಡ್ಿ ಕಂಟರ ೋಲ್ ಆಗಾನೈಸೇಷನ್ (NACP IV) ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸಿದೆ. 2020-21ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,164.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 1,164.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ ಒಟ್ಟಟ

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 2,963.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021

ರವರೆಗೆ ರೂ. 169.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 2,961
ರಷ್ಟಟ ದೆ.
101. ಆರೋರ್ೆ ಕ್ವಚ (2210-80-800-0-18)
108- ಆರೋಗಯ

ಕವಚ್ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಸಕ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತವ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಹತ್ತು

ವಷಾದ ಅವಧಿಗೆ ಆರೋಗಯ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ಜಿವಿಕೆ-ಇಎಿಂಆಐಾ (ಎಮಜ್ಾನಿ ಮಾಯ ನೇಜ್
ಮ್ಮಿಂಟ್ ಅಿಂಡ್ ರಿಸರ್ಚಾ ಇನಿ ಟ ಟೂಯ ಟ್) ರಿಂದ್ದಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕಿಂಡು ತ್ತತ್ತಾ ಆರೋಗಯ
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ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಮೊಟಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ಯಾಟಕದಲ್ಲಿ 2008ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಉಚಿತ 108-ಫ್ೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ, ಪ್ೋಲ್ಲಸ್, ಅಗಿು ಮತ್ತು
ರಸು ಅಪಘಾತ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ತ್ತತ್ತಾ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿರುತು ದೆ. 108-ಆರೋಗಯ
ಕವಚ್ ಸೇವೆಯ ಮುಖಯ

ಉದೆಿ ೋರ್ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ರ್ದರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 30 ನಮಿಷಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ

ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 20 ನಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ತ್ತತ್ತಾ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯ್ಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ
ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.9,488.76 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಿ ,
ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ 8,631.34 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯ

ಒಟ್ಟಟ ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 23,650.00ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ರೂ. 6,796.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 2,32,321 ರಷ್ಟಟ ದೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 23: ಕಾಮಿಗಕ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
102. ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಕಾಮಿಗಕ್ ಕ್ಲಾೆ ಣ ನಧಿಗೆ ಅಾಂಶದಾನ (2230-01-103-4-00)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆಿ ೋರ್ವು ಮಕಾ ಳನು ಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಕ್ಕಮಿಾಕ ಸಮುದಾಯಕೆಾ ಈ ಮುಿಂದ್ದನ
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಾಯವನು ದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ: ಕ್ಕಮಿಾಕರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ
ವೇತನ ನೋಡುವುದ್ದ, ಕ್ಕಮಿಾಕರ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಸೌಲಭಯ ನೋಡುವುದ್ದ, ಕ್ಕಮಿಾಕರ ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳಿಗೆ
ಅಿಂತಯ ಸಂಸಾಾ ರ ವೆಚ್ಿ

ನೋಡುವುದ್ದ, ಕ್ಕಮಿಾಕರ ಅಪಘಾತ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ವೆಚ್ಿ

ಭರಿಸುವುದ್ದ, ವಾಷ್ಟಾಕ

ಸಾಿಂಸಾ ೃತಿಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಿಂದಾಯಿತ ಕ್ಕಮಿಾಕ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೋಡುವುದ್ದ, ಕ್ಕಮಿಾಕರ ವಾಷ್ಟಾಕ ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ತಪ್ರಸಣಾ ಶಬಿರಗಳನ್ನು
ಕ್ಕಮಿಾಕ

ಕಲ್ಯಯ ಣ

ಸಂಘಗಳಿಗೆ

ಧನ

ಸಹಾಯ

ನೋಡುವುದ್ದ.

ನಡೆಸಲು ನೋಿಂದಾಯಿತ

2020-21ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 600.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 198.53 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , 2,839
ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
103. ಆಶಾದ್ಧೋಪ್ (2230-01-101-0-05)
ಪರಿಶಷಟ

ಜ್ಞತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಷಟ

ಪಂಗಡ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕ್ಕಮಿಾಕರಿಗೆ ಖಸಗಿ ಉದಯ ಮಗಳಲ್ಲಿ

ಉದ್ಯ ೋಗ ನೋಡುವ ಉದೆಿ ೋರ್ದ್ದಿಂದ ಆಶಾದ್ದೋಪ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಈ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಪರಿಶಷಟ ಜ್ಞತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರ ಪ್ರಲ್ಲನ ಇಎಸ್ಐ
ಮತ್ತು ಪ್ತಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸಕ್ಕಾರವೇ ಪ್ರವತಿಸುತು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಅಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್
2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 99.94 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ , 96 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ
ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
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104. ಕ್ನಾಗಟಕ್ – ಜಮಗನ್ ಬಹು ಕೌಶಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆಜಎಾಂಎಸ್ ಡ್ಡ) ಕೇಾಂದರ (2230-03-101-0-57
ಕನ್ಯಾಟಕ – ಜ್ಮಾನ ಬಹುಕೌರ್ಲಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿಂದರ ಗಳನ್ನು ಬೆಿಂಗಳೂರು, ಗುಲು ಗಾ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬು ಳಿಳ
ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ

ಸಾಿ ಪ್ತಸಲ್ಯಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕೌರ್ಲಯ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು

ಅಿಂತರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ದರ್ಜಾಗೇರಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತಯ ಕಾ ನ್ನಗಣವಾಗಿ

ರೂಪ್ತಸುವುದ್ದ

2020-21ನೇ

ಈ

ಕಿಂದರ ಗಳ

ಮೂಲ

ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.

ಸಾಲ್ಲನ

ಪರಿಷಾ ೃತ

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.375.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ ,

530ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
105. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ರಾಷಿು ರ ೋರ್ ನರ್ರ ಜೋವನೋಪಾರ್ ಅಭಿಯಾನ (3604-00-191-5-52 & 3604-00-

191-5-53)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ
ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಲು 60:40 ಆಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ಗಳು:
•

ನಗರ ಬಡಜ್ನರನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಯಿಿಂದ ಮೇಲ್ಲಕೆಾ ತ್ತು ವುದ್ದ,

•

ನಗರ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸವ ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳನ್ನು ನಗರ/ಪರ ರ್ದರ್ ಮಟಟ ದ ಒಕೂಾ ಟಗಳನ್ನು ರೂಪ್ತಸಿ
ಅವುಗಳ ಸದಸಯ ರ ಬಲಸಂವಧಾನೆ ಮಾಡುವುದ್ದ

•

ನಗರ ನರುದ್ಯ ೋಗಿ ಯುವಜ್ನರಿಗೆ ಅಹಾ ವೃತಿು ಪರ ಕೌರ್ಲಯ ತರಬೇತಿ ನೋಡುವುದ್ದ,

•

ನಗರ ಪರ ರ್ದರ್ದ ಬಡವರಿಗೆ ಬಾಯ ಿಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಒದಗಿಸಿ, ವೈಯಕ್ತು ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಿಂಪು ವೃತಿು
ಸಂಸಿ ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸುವುದ್ದ, ಸಾಲಕೆಾ ಬಡಿಿ ಸಹಾಯಧನ ನೋಡುವುದ್ದ,

•

ಬಿೋದ್ದಬದ್ದ ವಾಯ ಪ್ರರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚಿೋಟಿ ನೋಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದರ ತ್ತ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿಸುವುದ್ದ,

•

ನಗರದಲ್ಲಿ ನ ವಸತಿರಹಿತ ಜ್ನರಿಗೆ 24x7 ವಸತಿ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.3,427.70 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.1,652.15 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.3,273.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.1,476.67ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟಟ

15,626 ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ

ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 25: ಕ್ನು ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃತ್ರ
106. ಕ್ರ್ು ಪ್ರಿಸಿೆ ತ್ರರ್ಲಿಿ ರುವ ಕ್ಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ (2205-00-102-1-18)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಕಷಟ

ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಸಾಹಿತಿ/ಕಲ್ಯವಿದರಿಗೆ ರೂ.2,000 ಗಳಂತೆ, ಕಲ್ಯವಿದರು

ಮೃತಪಟಟ ಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿು ಗೆ ರೂ.500 ಗಳನ್ನು

ವಿಧವಾ ಮಾಸಾರ್ನವನ್ನು

ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ

ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂ.2,468.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.2,468.00
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ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2,500.00

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ. 1,825.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
II.

ಜಲಾಿ ವಲರ್ ಯೋಜನೆರ್ಳು:

ಅಭಿಯಾಚನೆ 07: ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾರ್ತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖ್ಯ
1. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಮಹಾತ್ಪಮ ಗಾಾಂಧಿೋ ರಾಷಿು ರ ೋರ್ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಉದೆ ೋರ್ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆ(2505-60- 1966-04 & 2505-60- 196-6-05)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2006-07ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರ ತಿ
ಕುಟ್ಟಿಂಬಕೆಾ 100 ದ್ದನಗಳಿಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿ ದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನು
ನಗದ್ದತ ಗುಣಮಟಟ

ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ

ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಉತ್ತಪ ದನೆ ಮಾಡುವುದ್ದ, ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮುಖಯ

ಉದೆಿ ೋರ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ವೆಚ್ಿ ವನ್ನು

ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಸಕ್ಕಾರಗಳು ತಲ್ಯ ಶೇ.90:10 ರ

ಸಮಿೋಪದ ಅನ್ನಪ್ರತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸುತು ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ
ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 1,81,599.17 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ. 1,81,599.17 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 202122ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,81,600.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ ,

ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021ರ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.1,29,102.02 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 11: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2. ಕೇ.ಪು.ಯೋ.: ಐಸಿಡ್ಡಎಸ್ – ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ. (2236-02-197-6-01 & 2236-02-197-6-02)
ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಶಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ 2ನೇ ಅಕಟ ೋಬರ್

1975 ರಿಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವು ಗಭಿಾಣಿಯರ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿ
ತ್ತಯಂದ್ದರ, ಕ್ತಶೋರಾವಸಿ

ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಾ ಳ ಹಾಗೂ ಆರು ವಷಾದ್ಳಗಿನ ಮಕಾ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣಭಿವೃದ್ದಿ ಯ

ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮುಖಯ ಉದೆಿ ೋರ್ವು 0-6 ವಷಾದ ಮಕಾ ಳ ಪ್ರಷ್ಟಾ ಕತೆ ಮತ್ತು
ಆರೋಗಯ ವನ್ನು

ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಮಕಾ ಳಲ್ಲಿ ಸಾವು, ಅನ್ಯರೋಗಯ , ಅಪ್ರಷ್ಟಾ ಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ಯ

ಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮ್ಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜ್ನೆಯು ಆರು ಸೇವೆಗಳ ಒಿಂದ್ದ ಪ್ರಯ ಕೆಜ್
ನೋಡುತು ದೆ: (1) ಪೂರಕ ಪ್ರಷ್ಟಾ ಕ ಆಹಾರ (2) ಚ್ಚಚ್ಚಿ ಮದ್ದಿ (3) ಆರೋಗಯ ತಪ್ರಸಣೆ (4) ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆ (5)
ಶಾಲ್ಯಪೂವಾ ಶಕ್ಷಣ (6) ಪ್ರಷ್ಟಾ ಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗಯ

ಶಕ್ಷಣ. 2020-21ರ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1,97,174.53 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ್ತ ರೂ. 1.94,697.49 ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.1,97,319.20 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಇದರಲ್ಲಿ
2021

ಡಿಸಿಂಬರ್

ಅಿಂತಯ ಕೆಾ

ರೂ.

1,47,525.92

ಬಾಲಕ್ತಯರು/ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.
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ಲಕ್ಷಗಳ

ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದ್ದಿ ,

51,60,745

ಲಕ್ಷ

ಅಭಿಯಾಚನೆ 17: ಶಿಕ್ಷಣ
3. ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾವಗತ್ರೋಕ್ರಣ-ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ (2202-01-196-6-01)
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು 2001-02 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಕ್ಷಣದ ಸಾವಾತಿರ ೋಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಿಂದರ , ರಾಜ್ಯ
ಮತ್ತು ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ ಗಳ ಜಂಟಿ ಪರ ಯತು ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ 60% ಕಿಂದರ
ಮತ್ತು 40% ರಾಜ್ಯ ದ ಪ್ರಲ್ಲನ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುತು ದೆ. ಶಾಲ್ಲಯು ಕ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುವ ಎಲ್ಯಿ ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ
ತರಗತಿಯಿಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುವ ಸಕ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನತ ಶಾಲ್ಲಗಳ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಿಸಿ ಮಧಾಯ ಹು ದ ಊಟ ನೋಡುವುದ್ದ ಈ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಉದೆಿ ೋರ್
ಇದರಿಂದ್ದಗೆ ಕ್ತಾ ೋರ ಭಾಗಯ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾರದ ಸವ ಿಂತ ಸಂಪನೂಮ ಲದ್ದಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದ್ದನ
ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ನಗದ್ದಯಾಗಿರುವ ರೂ.
1,31,225.93 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ , ರೂ.1,31,203.40 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಿ ವಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಿಂದಾಜು
ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.2,04,697.06 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ಇದರಲ್ಲಿ 2021 ಡಿಸಿಂಬರ್
ಅಿಂತಯ ಕೆಾ ರೂ.49,451.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು

ಎಲ್ಯಿ ಬಾಲಕ್ತಯರಿಗೆ ವೆಚ್ಿ

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಿ , ಒಟ್ಟಟ

30,06,134

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಇದರ ಪರ ಯೋಜ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ್ದರುತ್ತು ರೆ.
ಬಿ. ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಯೇತರ ಉದೆಿ ೋಶತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು (ಬಿಎನ್)
ಪರ ವಗಾ-ʼಬಿಎನ್ʼ ರಡಿ ಕನಷಟ

30% ರಷ್ಟಟ ಮಹಿಳಾ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರ ಯೋಜ್ನವಾಗುವ ಪರ ಮುಖವಾದ

ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಅಭಿಯಾಚನೆ 1: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 36 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ನರ್ದಾರ್ನ್ಯಲಯ, ಕ.ಪು.ಯೋ-ಪರಂಪರಗತ್
ಕೃಷ್ಟ ವಿಕ್ಕಸ ಯೋಜ್ನೆ, ಬಿೋಜ್ ಕೆಾ ೋತರ ಗಳು, ಕೃಷ್ಟ ಕೆಾ ೋತರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿಂದರ ಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಗಮ
ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ, ಕೃಷ್ಟಕೆಾ ೋತರ ಮತ್ತು ಸಸಯ ವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮತ್ತು ನವಾಹಣೆ, ರೈತ

ಉತ್ತಪ ದಕರ ಸಂಸಿ ಗಳ ಉತೆು ೋಜ್ನ, ಮಣಿಣ ನ ಫಲವತು ತೆು ಯ ಯೋಜ್ನೆ, ಮಣ್ಣಣ ಮತ್ತು ಜ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸುಜ್ಲ
ಜ್ಲ್ಯನಯನ ಯೋಜ್ನೆ, ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ ಸಿಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜ್ನೆ, ವಿರ್ವ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ನೆರವಿನ ರಿವಾಡ್ಾ
ಯೋಜ್ನೆ -ಇಎಪ್ತ, , ಕನ್ಯಾಟಕ ಜ್ಲ್ಯನಯನ ತರಬೇತಿ ಕಿಂದರ ಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದಾಯ ನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ,
ತೋಟಗಳು, ರೇಷ್ಮಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕ್ಕರ್ಯಕರ ಮ, ಜ್ಲ್ಯನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ
ಇತ್ತಯ ದ್ದ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 02: ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆ ಮತ್ತು ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 11 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ:

ಪಶುಸಂಗೊೋಪನೆ

ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಪಶುವೈದಯ ಸೇವೆಗಳ

ನರ್ದಾರ್ಕರು,

ಜ್ಞನ್ನವಾರು ರೋಗಗಳ ನಯಂತರ ಣ, ಜ್ಞನ್ನವಾರು ಸಂವಧಾನ್ಯ ಕೆಾ ೋತರ ಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಿಂದರ ಗಳು, ರಾಜ್ಯ
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ಕುಕುಾ ಟ ಸಾಕಣೆ ಕೆಾ ೋತರ ಗಳು, ಪಶುವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ಜ್ಲ್ಯರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿೋನ್ನ ಮರಿ ಬಿತು ನೆ,
ಸಂಕಷಟ ಪರಿಹಾರ ನಧಿಗೆ ಅಿಂರ್ದಾನಗಳು, ಮಂಜುಗಡೆಿ ಸಾಿ ವರಗಳು ಬಳಸುವ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಾಯಧನ
ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 04: ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ್ಯ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 2 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ, ವಯ ವಸಿಿ ತ ಮತದಾರರ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಲೆ ಳುವಿಕೆ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ, ಮತದಾರರಿಗೆ ಭಾವಚಿತರ
ಗುರುತಿನ ಚಿೋಟಿಗಳ ನೋಡಿಕೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 05: ಒಳಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 17 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ; ಕಮೂಯ ನಟಿ ಪ್ೋಲ್ಲಸಿಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೂಟ ಡೆಿಂಟ್ ಪ್ೋಲ್ಲೋಸ್ ಕೆಡೆಟ್
ಯೋಜ್ನೆ, ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ೋಲ್ಲೋಸ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ನಕಿ ಲರ ರ್ರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ವಸತಿ,
ವಿಭಾಗಿೋಯ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಪಬಿಿ ಕ್ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಮೇಲ್ಲಿ ರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ನಮಾಾಣ, ಸರೆಮನೆಗಳ
ಆಧುನೋಕರಣ, ಸರೆಮನೆಗಳ ಆಧುನೋಕರಣ, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಕಿಂದರ , ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸು ಸಾರಿಗೆ ನಗಮ
ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 06: ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕ್ರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ ಕವಲ ಒಿಂದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮಾತರ

ಸಾವಾಜ್ನಕ ಖಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತವ ದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು(ಪ್ತಪ್ತಪ್ತ) ಮಾದರಿಯಡಿ ಇರುತು ದೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 07: ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾರ್ತ್ ರಾಜ್
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 24 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ: ಜ್ಲ್ ಜಿೋವನ್ ಮಿಷನ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ ಕುಡಿಯುವ ನೋರು ಯೋಜ್ನೆ),
ಕಳವೆ

ಬಾವಿಗಳು,

ಕ.ಪು.ಯೋ.-

ಸವ ಚ್ಿ

ಭಾರತ

ಅಭಿಯಾನ(ಗಾರ ಮಿೋಣ),

ಜಿೋತದಾಳುಗಳ ಪುನವಾಸತಿ(ಜಿಲ್ಯಿ ಧಿಕ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಕಪಾಸ್ ನಧಿ), ಮಹಾತಮ

ಸುವಣಾ

ಗಾರ ಮೊೋದಯ,

ಗಾಿಂಧಿ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಉದ್ಯ ೋಗ ಭರವಸ ಯೋಜ್ನೆ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕಿಂದ್ದರ ೋಕರಣ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ
ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು, ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಾರ ಮ ಸಡಾಕ್ ಯೋಜ್ನೆ-ರಸು ನವಾಹಣೆ, ಕ.ಪು.ಯೋ.
- ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಗಾರ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ, ನಮಮ ಗಾರ ಮ ನಮಮ ರಸು ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗಾರ ಮಿೋಣ ರಸು
ಯೋಜ್ನೆಗಳು, ಜ್ಲಧಾರೆ ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಗಾರ ಮಿೋಣ ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜ್ನೆ, ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಾರ ಮ ವಿಕ್ಕಸ
ಇತ್ತಯ ದ್ದ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 08: ಅರಣೆ , ಜೋವಿ ಶಾಸು ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 6 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ; ಕನ್ಯಾಟಕ ನದ್ದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜ್ನೆ, ಕ.ಪು.ಯೋ.-ಅರಣಯ ಕೃಷ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ
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ಮಿಷನ್(ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಫ್.), ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಅರಣೆಯ ೋತರ ಪರ ರ್ದರ್ಗಳ ಅರಣಿಯ ೋಕರಣ ಇತ್ತಯ ದ್ದ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 09: ಸಹಕಾರ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 4 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ; ಮಾರುಕಟಟ ಯ ಸಮಿತಿಗಳು, ಕನಷಾ ಬೆಿಂಬಲ ಬೆಲ್ಲ ಯೋಜ್ನೆ, ಸಾಲ್ಲಗರ ಅಧಿನಯಮ, ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಮಾರುಕಟಟ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ - ನಬಾಡ್ಾ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 10: ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾೆ ಣ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 62 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ; ಕ.ಪು.ಯೋ.-ಅಸಪ ೃರ್ಯ ತೆ ಅಪರಾಧಗಳು ನಯಮ 1995 ಯಂತರ ದ
ನಯಮ, ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜ್ಞತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬ್ಬಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ ಆಯೋಗ, ವಸತಿ
ನಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲಗಳ ದ್ದರಸಿು (ಕನ್ಯಾಟಕ ವಸತಿ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸಿ ಗಳ ಸಂಘ), ಕ.ಪು.ಯೋ.ವಿಚಾರಗೊೋಷ್ಟಟ ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ, ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯ್ ಕಮಾಚಾರಿ ಆಯೋಗ,
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ಮೊರಾಜಿಾ ರ್ದಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲಗಳು(ಎಿಂ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್) ಹಾಗೂ ಕ್ತತೂು ರು ರಾಣಿ
ಚೆನು ಮಮ

ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲಗಳ ನವಾಹಣೆ(ಕನ್ಯಾಟಕ ವಸತಿ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸಿ ಗಳ ಸಂಘ), ಹಿಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ ಹಸ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ನಲಯಗಳ ಪ್ರರ ರಂಭ ಮತ್ತು ನವಾಹಣೆ, ಕ.ಪು.ಯೋ-ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ
ಜ್ನ ವಿಕ್ಕಸ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ, ಸಕ್ಕಾರಿ ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತರ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು
ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ

ಉತು ಮ

ಗುಣಮಟಟ ದ

ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತರ ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲಗಳು, ಪರಿಶಷಟ

ಶಕ್ಷಣವನ್ನು

ಒದಗಿಸಲು

ಕಲ್ಲಕೆ ಸಾಧನಗಳು,

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ(ಎಸ್ಪ್ತಕುಯ ಇಎಿಂ),

ಜ್ಞತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ

ಇತ್ತಯ ದ್ದ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 11: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 22 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ; ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಗಮ - ಸಿಬು ಿಂದ್ದ ಮತ್ತು ಅಡಳಿತ, ಕ್ತವುಡರ ಮತ್ತು
ಅಿಂಧರ ಸಕ್ಕಾರಿ ಶಾಲ್ಲಗಳು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲ್ಲಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ನವಾಸಿ ಗೃಹಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಾ ಳ
ಅನೈತಿಕ ಸಾಗಾಟದ ನವಾರಣೆಯ ಯೋಜ್ನೆ, ಮಕಾ ಳ ಹಕುಾ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಆಯೋಗ,

ಅಿಂಗನವಾಡಿಗಳ ನವಾಹಣೆ, ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿೋಕರ ನೋತಿ, ನೂತನ ಬಾಲ ಮಂದ್ದರ, ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸಿ ಗಳ ಮತ್ತು
ಇಲ್ಯಖ ಕಟಟ ಡಗಳ ನಮಾಾಣ ಇತ್ತಯ ದ್ದ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 12: ವಾತ್ಪಗ, ಪ್ರ ವಾಸೋದೆ ಮ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಸೇವೆರ್ಳು
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 22 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ; ಪರ ಚಾರ ಅಭಿಯಾನ, ರಾಜ್ಯ ಯುವಜ್ನ ಕಿಂದರ , ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಸೇವಾ
ಯೋಜ್ನ್ಯ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ

ವಲಯ ಯೋಜ್ನೆ, ಯುವ ನೋತಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ, ಕ್ತರ ೋಡಾ ಸಂಸಿ ಗಳು ಮತ್ತು
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ವಸತಿ ನಲಯಗಳು, ಕನ್ಯಾಟಕ ಕ್ತರ ೋಡಾ ಪ್ರರ ಧಿಕ್ಕರ, ಗಾರ ಮಿೋಣ ಕ್ತರ ೋಡೆ ಮತ್ತು ಪಂದಯ ಗಳು, ಕನು ಡ ಚ್ಲನಚಿತರ
ಅಕ್ಕಡೆಮಿ, ಪರ ವಾಸೋದಯ ಮ ಉತೆು ೋಜ್ನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ ಚಾರ, ರಾಜ್ಯ ಮಟಟ ದ ಕ್ತರ ೋಡಾಿಂಗಣಗಳ ನಮಾಾಣ ಇತ್ತಯ ದ್ದ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 13: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾರ್ರಿೋಕ್ ಸರಬರಾಜು
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 7 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ: ಸಾವಾಜ್ನಕ ವಿತರಣಾ ಪದಿ ತಿಗಾಗಿ ಐಟಿ ಕತೃಾತವ

ರ್ಕ್ತು , ಗಾರ ಹಕ ವೇದ್ದಕೆಗಳು,

ಕ.ಪು.ಯೋ.- “ಒಿಂದ್ದ ರಾಷಟ ರ ಒಿಂದ್ದ ಪಡಿತರ ಚಿೋಟಿ ಉಪಕರ ಮ” ಸಾವಾಜ್ನಕ ವಿತರಣಾ ವಯ ವಸಿ ಯ
ಕ್ಕಯಾಚ್ರಣೆಗಳ ಬಲವಧಾನೆ, ಗಾರ ಹಕರ ಜ್ಞಗೃತಿಗಾಗಿ ಗಾರ ಹಕರ ಕಿ ಬ್ಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ, ಗಾರ ಹಕರ ಕಲ್ಯಯ ಣ
ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 14: ಕಂದಾರ್
2021-22ನೇ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ

ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ

ʼಜ್ನಸು ೋಹಿ

ಕಿಂದರ ಗಳುʼ

ಕವಲ

ಒಿಂದ್ದ

ಯೋಜ್ನೆಯಿರುತು ದೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 15: ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 3 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು. ಅವುಗಳು:
ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಸಂಸಿ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ, ನ್ಯನ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನಕೆಾ ಬೆಿಂಬಲ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ನೋತಿ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 16: ವಸತ್ರ
2021-22ನೇ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ

ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ

3

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ:
ವಸತಿ ವಸತಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾಗಳು, ರಾಜಿೋವ ಗಾಿಂಧಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ವಸತಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ
ಮತ್ತು ಕಳಚೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 17: ಶಿಕ್ಷಣ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 98 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ: ಶಾಲ್ಲಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ಕಲೇಜುಗಳ ಕಟಟ ಡಗಳ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭಯ ಗಳ
ನವಾಹಣೆ, ಶಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವೃತಿು ೋಕರಣ ತರಬೇತಿ ಕಿಂದರ ಗಳು, ಕ.ಪು.ಯೋ.- ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಉಚ್ಿ ತರ ಶಕ್ಕಾ
ಆಭಿಯಾನ, ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಿ ಪನೆ, ಸಂಸಾ ೃತ ಮತ್ತು ವೈದ್ದಕ ಸಂಶೋಧನ್ಯ
ಸಂಸಿ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು, ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣ ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತಾ ೃಷಟ ತೆ,
ಲೋಕ ಶಕ್ಷಣ-ರಾಜ್ಯ ವಯಸಾ ರ ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಾ ಗಿ ಪೂವಾಸಿದಿ ತ್ತ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು-ರಾಜ್ಯ
ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ ರಚ್ನೆಯ ಬಲವಧಾನೆ, ಸಮಗರ ಶಕ್ಷಣ ಕನ್ಯಾಟಕ, ಭಾರತ ಸೇವಾ ದಳ, ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ
ಸೈನಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ದಳ, ಭಾರತ್ ಸೌಾ ಟ್ಿ ಸಂಸಿ , ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ದ್ದರಸಿು ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
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ಅಭಿಯಾಚನೆ 18: ವಾಣಿಜೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 6 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ: ಸೂಕ್ಷಮ , ಸಣಣ ಮತ್ತು ಮಧಯ ಮ ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಿ , ಔದಯ ಮಿಕ
ಸಮೂಹಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ವಾಯ ಪ್ರರ ಉತೆು ೋಜ್ನ ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 19: ನರ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 17 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ: ಕಳೆಗೇರಿ ಪರ ರ್ದರ್ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು
ಬೆಿಂಗಳೂರು ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ, 9 ಪಟಟ ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋರು ಪೂರೈಕೆ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ, ಕ.ಪು.ಯೋ.- ಅಟಲ್ ನಗರ ಪುನಜಿೋಾವನ ಮತ್ತು ಪರಿವತಾನೆ ಅಭಿಯಾನ, ಕನ್ಯಾಟಕ ಸಮಗರ ನಗರ
ಜ್ಲ ನವಾಹಣೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ-ಜ್ಲಸಿರಿ-ಇ.ಎ.ಪ್ತ, ಕ.ಪು.ಯೋ.-ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ನೈಮಾಲಯ ಯೋಜ್ನೆ
(ಸವ ಚ್ಾ

ಭಾರತ),

ನಗರ

ಸಿ ಳಿೋಯ

ಸಂಸಿ ಗಳಿಗಾಗಿ

ಅಮೃತ

ನಗರೋತ್ತಿ ನ(ಕ್ಕಪ್ೋಾರೇಷನ್ಗಳನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ), ಮಹಾತಮ ಗಾಿಂಧಿ ನಗರ ವಿಕ್ಕಸ ಯೋಜ್ನೆ ಇತ್ತಯ ದ್ದ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 20: ಲೋಕೊೋಪ್ಯೋಗಿ
2021-22ನೇ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ

ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ

6

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ: ಜಿಲ್ಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸು ಗಳ ನವಾಹಣೆ, ಕನ್ಯಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾಿ ರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಯೋಜ್ನೆ (ಕೆಶಪ್) ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 21: ಜಲ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ ʼಜ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನವಾಹಣಾ ಸಂಸಿ – ವಾಲ್ಲಮ ʼ
ಎಿಂಬ ಒಿಂದ್ದ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮವಿರುತು ದೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 22: ಆರೋರ್ೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕ್ಲಾೆ ಣ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ 81 ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ: ಆರೋಗಯ

ಮತ್ತು

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸೇವಾ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ನರ್ದಾರ್ನ್ಯಲಯ

(ವೈದಯ ಕ್ತೋಯ ಶಾಖ್ಯ), ಅರೋಗಯ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗಯ ಸಂಸಿ ಗಳ ಕಟಟ ಡ ನವಾಹಣೆ,
ಇ-ಆರೋಗಯ , ಜ್ನತ್ತ ಆರೋಗಯ

ನಧಿ, ಆಯುಷ್ ಕಛೇರಿಗಳು, ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ

ಪ್ರರ ರಂಭ ಹಾಗೂ ನವಾಹಣೆ, ಆಯುಷ್ ಆರೋಗಯ , ಐಇಸಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ಆ.ಕು.ಕ.ಸೇ. ನರ್ದಾರ್ಕರು, ಆ.ಶಕ್ಷಣ,
ತರಬೇತಿ ಕಿಂದರ , ಎಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ರೋಗವಾಹಕ ಆಶರ ತ ರೋಗಗಳ ನಯಂತರ ಣ, ಅಿಂಧತವ ನವಾರಣೆ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ, ಆರೋಗಯ - ಮಾಹಿತಿ, ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪಕಾ (ಐ.ಇ.ಸಿ), "ಕ.ಪು.ಯೋ.-ರಾಜ್ಯ ದ ಪ್ರಲು-ಕನ್ಯಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ನಯಂತರ ಣ ವಯ ವಸಿ ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೋಜ್ನೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತು
ಸಾವಾಜ್ನಕ ಆರೋಗಯ ಸಂಸಿ , ಭಾರತಿೋಯ ರೆಡ್ ಕ್ಕರ ಸ್ ಸಂಸಿ ಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
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ಅಭಿಯಾಚನೆ 23: ಕಾಮಿಗಕ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2021-22ನೇ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ

ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ

28

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ:
ನೈಪುಣಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು, ಸಾಮಾನಯ ಉದ್ಯ ೋಗ ವಿನಮಯ ಕಿಂದರ ಗಳು, ಕ.ಪು.ಯೋ.-ಸಂಕಲ್ಪ ,
ಕ.ಪು.ಯೋ.-ಗಾರ ಮಿೋಣ ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸಿ ಗಳು(ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಿಂ), ವಿಶಷಟ

ಕೌರ್ಲಯ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸಿ ಗಳು ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 24: ಇಾಂಧನ
2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ

“ನೋರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸಟ್ ಭಾಗಯ /ಕುಟಿೋರ ಜೊಯ ೋತಿ

ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸಾಿ ವರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ” ಎಿಂಬ ಒಿಂದ್ದ ಯೋಜ್ನೆಯಿರುತು ದೆ.

ಅಭಿಯಾಚನೆ 25: ಕ್ನು ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃತ್ರ
[

2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ “ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜ್ಞತಿಗಳ ಉಪಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು
ಬ್ಬಡಕಟ್ಟಟ

ಉಪಯೋಜ್ನೆ

ಕ್ಕಯ್ಕಿ

2013

ರಲ್ಲಿ

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ

ಇರುವ

ಮೊತು ”

ಎಿಂಬ

ಒಿಂದ್ದ

ಯೋಜ್ನೆಯಿರುತು ದೆ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 26: ಯೋಜನೆ, ಸಾಾಂಖ್ಯೆ ಕ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
2021-22ನೇ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ

ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ

13

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ: ಅನ್ನಚೆಾ ೋದ 371ರ್ಜ-ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನ್ಯಾಟಕ ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದ್ದಿ , ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸಿ ಳಿೋಯ
ಪರ ರ್ದರ್ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜ್ನೆ, ಶಾಸಕರ ಕೆಾ ೋತ್ತರ ಭಿವೃದ್ದಿ ನಧಿ ಇತ್ತಯ ದ್ದ.
ಅಭಿಯಾಚನೆ 27: ಕಾನೂನು
2021-22ನೇ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಈ

ಅಭಿಯಾಚ್ನೆಯಡಿ

6

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿದಿ ವು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಿಂದರೆ:
ಕ.ಪು.ಯೋ-ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ಸಾ ಕ್ಕಯ್ಕಿ ಅಡಿ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ಪರ ಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ತವ ರಿತ ವಿಶೇಷ
ನ್ಯಯ ಯಾಲಯ, ಗಾರ ಮ ನ್ಯಯ ಯಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಕ್ಕನೂನ್ನ ಸೇವಾ ಪ್ರರ ಧಿಕ್ಕರ ಮತ್ತು ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್
ಇತ್ತಯ ದ್ದ.

*********************************
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EXPLANATORY NOTES ON CATEGARY ‘B’ PROGRAMMES AND SCHEMES

Those Government programmes and schemes which are designed for development and welfare
of both men and women and benefit them directly or indirectly are categorized under B. The
coverage of women beneficiaries under B category ranges from minimum 30% to 99%.
Under BY sub-category, the women beneficiaries get the benefit individually and directly
whereas under BN category, they get such benefits indirectly and collectively.
The allocation and number of programmes and schemes under BY and BN categories during
last 3 years are given in the table below.

BY
Year

No. of
Schemes

(Rs. In Lakh)
B

BN

Allocation
(Rs. Lakh)

No. of
Schemes

Allocation
(Rs. Lakh)

No. of
Schemes

Allocation
(Rs. Lakh)

2020-21 BE

347

11,41,319

543

21,63,788

890

33,05,106

2021-22 BE

294

11,25,789

524

21,34,428

818

32,60,227

2022-23 BE

286

12,41,642

495

24,27,709

781

36,69,351

During FY 2022-23, there are 781 programmes and schemes under 'B' category out of which
286 are 'BY' and 495 are 'BN' programmes and schemes. The allocation towards 'BY' and 'BN'
programmes and schemes is Rs. 12,41,642 Lakh and Rs. 24,27,709 Lakh respectively. In the
following explanatory notes on category 'B' programmes and schemes, for all Centrally
Sponsored Schemes (CSS), the relevant Head of Accounts (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 from
Centre and State governments, the Gender Budget Statement 4, 5 & 6 may be referred to.
The description of some of the flagship and significant programmes and schemes under 'BY'
category given here contains Allocations for the year 2020-21 refers to Revised Estimates and
Expenditure refers to Actuals. For the year 2021-22, Allocations refers to 2021-22 Budget
Estimates. The Expenditure is reported up to December 2021. Under 'BN' category, the list of
some of the important programmes and schemes in 2021-22 are given under each demand
number.
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I.

BENEFICIARY ORIENTED SCHEMES (BY)
A. STATE SECTOR

Demand 01: Agriculture and Horticulture
1. CSS: National Food Security Mission - Other Crops and Oil Seeds (2401-00-1020-08 & 2401-00-102-0-09)
National Food Security Mission started during 2007-08 has been continued. NFSM is a
Centrally Sponsored Scheme under which cluster / large scale demonstrations on recent
technologies are organized. This programme is aimed to enhance higher production of rice,
wheat, coarse cereals and commercial crops (cotton and sugarcane) in a sustainable manner in
identified districts. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs. 7,786.79 Lakh, the actual
expenditure was Rs. 3,067.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 5,202.45
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 864.51 Lakh and the number of women
beneficiaries was 98,006.
2. New Crop Insurance Scheme (2401-00-110-0-07)
As per Government of India’s directions, Karnataka Government has implemented Karnataka
Raitha Suraksha Pradhan Mantri Fasal Bima Yojane from Kharif 2016 season onwards. This
scheme is aimed to help the farmers during the event of crop loss, due to floods, drought or
unseasonal rains and other natural calamities. The allocation is utilized for paying state share
of the premium subsidy to implementing Insurance Companies and also for administrative cost
expenses like cost of SIM charges, equipment for conducting CCEs, Trainings and Salary for
outsourced staff, stationery and other miscellaneous expenses. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs. 27,827.25 Lakh, the actual expenditure was Rs. 27,827.25 Lakh. During FY
2021-22, against BE allocation of Rs. 27,827.25 Lakh, the expenditure up to December 2021
was Rs. 3,047.59 Lakh and the number of women beneficiaries was 3,41,981.
3. CSS:National Horticulture Mission (2401-00-119-4-13 & 2401-00-119-4-06)
This Programme was started in the year 2005-06 with an intention to promote the overall
growth of the horticultural sector crops. It’s emphasis upon financial assistance to encourage
farming communities to take up horticultural activities. The major objective of the National
Horticulture Mission is to enhance quality and productivity of major Horticultural produce by
adopting new innovative technology; to develop horticulture through cluster approach; to
improve standard of living of farmers by increasing their income and to provide employment
opportunities to unemployed youths. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.
22,617.66 Lakh, the actual expenditure was Rs. 20,438.94 Lakh. During FY 2021-22, against
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BE allocation of Rs.14,783.00 Lakh the expenditure up to December 2021 was Rs.3,903.38
Lakh and the number of women beneficiaries was 1,150.
4. Sericulture Development Programme (2851-00-107-1-35)
Karnataka, being a leading silk growing state, has a considerable number of women engaged
in sericulture. This scheme is aimed to increase cocoon and silk production for development of
Silk farming in the state by giving financial assistance to Farmers. During FY 2020-21, against
RE allocation of Rs. 5,533.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 5,523.79 Lakh. During FY
2021-22, against BE allocation of Rs. 5,533.00 Lakh the expenditure up to December 2021 was
Rs.3,382.79 Lakh and the number of women beneficiaries was 352.
5. Pradhan Mantri Kisan Samman Yojane (2401-00-800-1-05)
This scheme was started from FY 2019-20. The objective of this scheme is to provide financial
assistance to the farmers. Government of India is providing Rs.6,000/- financial assistance in
three instalments of Rs.2,000/- once in four months to the eligible farmers having cultivable
land through DBT. The State Government is also providing an additional Rs.4,000/- financial
assistance in two instalments to all the eligible farmers from FY 2019-20 onwards. During FY
2020-21, RE allocation was of Rs.44,268.45 Lakh and

the actual expenditure was

Rs.29,512,30 lakh. During FY 2021-22, BE allocation was of Rs. 32,601.60 Lakh, towards this
scheme and expenditure incurred up to December 2021 was NIL.
6. NMSA - Chief Minister's Sookshma Neeravari Yojane (2401-00-108-1-15)
This scheme is started from the year 2005-06 with an objective to encourage judicious and
efficient use of water in the State and thereby enhancing the production and productivity.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.21,373.63 Lakh, the actual expenditure was
Rs.4,617.24 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.9,438.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs. 64.59 Lakh and the number of women beneficiaries
was 347.
7. CSS: Sub-Mission on Agricultural Mechanisation (2401-00-113-0-02 & 2401-00113-0-03)
This scheme is being implemented to promote the usage of farm mechanization and to increase
the ratio of usage of farm power to cultivable unit area up to 2.0 KW/Ha. The main objective
of this scheme is to spread the reach of farm mechanization to small and marginal farmers and
to the regions where availability of farm power is low. The scheme also promotes ‘Custom
Hiring Service Centres’ to offset the adverse economies of scale arising due to small land
holding and high cost of individual ownership. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.8,172.65 Lakh, the actual expenditure was Rs. 2,150.29 Lakh. During FY 2021-22, against
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BE allocation of Rs. 7,654.68 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 631.02 Lakh
and the number of women beneficiaries was 2127.
8. Comprehensive Horticulture Development (2401-00-111-0-08)
This scheme is intended to give financial assistance to Farmers to enhance quality and
productivity of major Horticultural crops by adopting new innovative technology and for
providing compensation against loss suffered by flowers, fruits and vegetable growers as they
are perishable. During FY 2020-21, because of lockdown due to COVID -19 and it’s adverse
effects, financial assistance was given for flowers crop loss (Maximum Rs.10, 000/Ha) and
vegetables and fruit crop loss (Maximum Rs.15,000/Ha). During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs. 12,644.90 Lakh, the actual expenditure was Rs. 12,628.98 Lakh. During FY
2021-22, against BE allocation of Rs.7,600.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs. 5,895.14 Lakh and the number of women beneficiaries was18,974.
9. Organic Farming and Millets Programmes (2401-00-104-0-12)
This scheme is being implemented in order to encourage the production of minor millets and
to increase farmers’ income. An incentive is provided to all categories of farmers who grow
minor millets like Navane, Haraka, Korale, Saame and Udalu through DBT. Financial
assistance is also provided for the organic group certification for the area brought under organic
farming. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.132.00 Lakh, the actual expenditure
was Rs.74.01 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 420.75 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs. 45.74 Lakh and the number of women beneficiaries
was 410.
10. Scheme for Integrated control of Pest and Diseases of Horticultural Crops (240100-119-5-02)
This scheme was started in the year 2009-10 with an objective to provide pesticides to farmers
free of cost whose crops are affected by insects and to give financial assistance to farmers
who are conducting research on plant to

control the diseases and insects harmful to

horticultural crops. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.793.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs.785.93 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 514.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 378.11 Lakh and the number of women
beneficiaries was 731.
11. CSS: Rainfed Area Development (2401-00-108-1-16 & 2401-00-108-1-17)
Under this programme, the focus is upon promoting Integrated Farming System (IFS) with
emphasis on multi-cropping, rotational cropping, inter-cropping, mixed-cropping etc., with
223

allied activities like horticulture, livestock and agro-forestry. It enables farmers not only in
maximizing the farm returns for sustaining livelihood but also to mitigate the impacts of
drought, flood or other events. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.1,667.00 lakh,
the actual expenditure was Rs. 1,550.96 Lakh. During FY 2021-22, against the be allocation of
Rs.1,229.00 Lakh

the expenditure up to December 2021 was Rs.360.11 lakh and women

beneficiaries was 159.
12. CSS: PMKSY-Pradhana Manthri Krishi Sinchayi Yojane-NMSA (2401-00-108-230 & 2401-00-108-2-58)
This is a Centrally Sponsored Scheme launched in the year 1991-92 with a sharing pattern of
60:40. The objective of the scheme is to reduce the cost of production, to provide water facility
in larger irrigation area, to reduce the incidence of area affected by insects and diseases and to
help farmers to save the power. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.52,633.38
Lakh, the actual expenditure was Rs.38,631.01 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs. 45,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Nil.
13. CSS: Rashtriya Krishi Vikas Yojane- RKVY (2401-00-800-1-57 & 2401-00-800-173)
This is a Centrally Sponsored Scheme launched in the year 2007-08 with a sharing pattern of
60:40. The Scheme aims to making farming a remunerative economic activity through
strengthening

the

farmer’s

effort,

risk

mitigation

and

promoting

agri-business

entrepreneurship. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.2,928.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs.585.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.4,638.15
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 4,782.58 and the number of beneficiaries
was 4,219.
14. Agriculture Extension and Training (2401-00-109-0-21)
This scheme was launched in the year 2011-12 with an objective to enhance the professional
efficiency of the extension officers & farmers in agriculture and also for effective
implementation of department programs. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.28.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.27.98 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.100.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 26.77 Lakh and
the number of women beneficiaries was 17,830.
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15. CSS: Submission on Agriculture Extension and Technology (2401-00-109-0-34 &
2401-00-109-0-35)
This scheme was launched in the year 2005-06 with an objective to extend support to
Modernisation of Agricultural Extension Programmes. Under this scheme an organization
called Agricultural Technology Maintenance Agency (ATMA) has been established at district
level with an objective to transmit technologies to farmers. This is the responsibility of farmers
to adopt and implement extension programmes. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.188.55 Lakh, the actual expenditure was Rs.253.68Lakh (including OB). During FY 202122, against BE allocation of Rs. 188.55 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs.133.92 Lakh and the number of women beneficiaries was 29,706.
16. New Initiatives for Sericulture Development and Assessment to Stake Holders
(2851-00-107-1-48)
This scheme was started with an objective to provide expenditure of nest rearing and sow
farming. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.1,800.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs.1798.33 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.1,600.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.1,077.98 Lakh and the number of women
beneficiaries was 7,184.
17. Scholarships to Farmers’ Children (2202-80-107-0-06)
Under this programme, scholarship would be given to farmers’ daughters who are studying in
high school education (class 8th to class 10th) to promote their education and prevent them
from leaving school and also scholarship would be given to farmers’ children who are persuing
their education after SSLC/10th standard upto post-graduation in any registered educational
institute in Karnataka. The scholarship to the identified eligible students will be credited
annually to the bank accounts of the beneficiaries through Direct Benefit Transfer (DBT) mode.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.1,000.00 Lakh, the released amount is 125.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 72.95 Lakh and the number of students
beneficiaries was 2,65,570.
Demand 02: Animal Husbandry and Fisheries
18. Incentive to Milk Producers (2404-00-191-1-17)
This scheme is aimed to provide incentive to the beneficiaries who supply milk to Milk
Producers Co-operative Societies. Under this scheme an incentive of Rs.5/ litre of milk to the
members of MPCS is being provided. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.1,20,100.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 1,18,587.68 Lakh. During FY 2021-22,
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against BE allocation of Rs.1,25,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.
87,520.96 Lakh.
19. Assistance for Development of Inland Fisheries (2405-00-101-0-03)
This scheme was launched in the name of Matsya Krishi Asha Kirana that aims to provide
assistance for development of Inland Fisheries in the state. The major objective of the scheme
is to promote inland fish production and supply of fish seed at a subsidised rate to the fishermen.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.550.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.
547.51 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.405.00 Lakh, the expenditure
up to December 2021 was Rs. 303.00 Lakh and the number of women beneficiaries was 240.
20. Reimbursement of differential interest amount to Commercial Banks (2405-00195-0-01)
Under this Scheme Commercial Banks are providing interest bearing loans to fishermen upto
Rs.50,000 for taking up fishing activities. The differential amount of interest is reimbursed by
the Government to Commercial Banks. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.50.00
Lakh, the actual expenditure was Rs. 50.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation
of Rs.50.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 37.50 Lakh and the number
of women beneficiaries was 1,516.
21. Reimbursement of sales tax on diesel used for fishing boats (2405-00-103-0-23)
This scheme was launched in the year 2015-16. Under this Scheme reimbursement of sales tax
on diesel used by fishing boats the amount equivalent to sales tax on the diesel used by
mechanized fishing boats is reimbursed as subsidy by through DBT to boat owners. During FY
2020-21, against RE allocation of Rs.13,008.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.13,007.00
Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.10,500.00 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Rs.5,053.89 Lakh.
22. CSS: Blue Revolution- Integrated Development and Management of Fisheries
(2405-00-101-0-58 & 2405-00-101-0-59)
This scheme was launched in the year 2016-17. Central Government has introduced a flagship
programme called Pradhan Manthri Mastya Sampada Yojana- Integrated Development and
Management of Fisheries to bring about significant growth in the fisheries sector in the next 5
years. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.4,700.00 Lakh, the actual expenditure
was Rs.4,462.72 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.3,183.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs.1,706.73 Lakh.
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23. Karnataka Sheep and Wool Development Corporation Limited (2403-00-104-002)
This scheme envisages for providing (6+1) sheep/goat unit(per) for SC/ST beneficiaries and
distributing of shepherd kit containing tent, raincoat, solar torch, rubber floor mat to migratory
shepherd. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.54.00 Lakh, the actual expenditure
was Rs.54.00 Lakh.

During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.54.00 Lakh, the

expenditure up to December 2021 was Rs.40.00 Lakh and the number of women beneficiaries
was 192.
24. CSS: Fisherman Welfare (2405-00-120-0-07 & 2405-00-120-0-08)
Under this scheme there are two sub schemes were there.
a) Group Accident Insurance Scheme
Under this centrally sponsored Group Accident Insurance Scheme the premium amount of
Rs.20.27 per fisherman shared equally by State and Centre is paid to the National Federation
of Fisher Co-operative Limited (FISHCOFED) New Delhi towards insurance coverage of 2.04
Lakh fishermen of the state.
b) CSS Saving-cum-relief scheme for marine fishermen
Under this scheme a total amount of Rs.1,500/- is collected from each fisherman during fishing
period and matching contribution of Rs.1500/- each by State and Central Governments is given.
Rs.4,500/- thus collected subsequently distributed during 3 lean months to the beneficiaries
equally at Rs.1,500/- per month. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.1,433.50
Lakh, the actual expenditure was Rs.1,433.42 Lakh. During FY 2021-22, against the RE of
Rs.1058.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.930.40 Lakh.
25. Grants to Animal Husbandry Co-Operatives (2403-00-195-0-01)
This scheme was started in the year 2022 with an aim to distribute assail birds to farmers.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.83.00 Lakh, the expenditure up to December
2021 was Rs.62.00 Lakh and the number of women beneficiaries was 10.
26. Supply of Fishery Requisite kit (2405-00-110-0-02)
This scheme was launched in the year 2013-14. Under this scheme “Supply of Fishery
Requisite Kit”, consisting of fishing net and other fishery requisites worth Rs.10,000/- are
given with 100% subsidy to coastal and inland fishermen involved in traditional capture
fisheries. The fisherman can also choose to get a fibre glass coracle worth Rs.10,000/- at 100%
subsidy instead of fishery requisite kit. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.200.00
Lakh, the actual expenditure was Rs.199.71 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation
of Rs.125.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.93.41 Lakh.
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Demand 05: Home and Transport:
27. Bangalore Metropolitan Transport Corporation (3055-00-190-0-03)
This scheme was started as per the Government instruction, with an objective of focusing on
the interest of the students, and hence concession passes were issued. During FY 2020-21,
against RE allocation of Rs.79,855.00lakh actual expenditure was Rs.79,855.00 Lakh. During
the FY 2021-22, against RE allocation of Rs.59,174.35 lakh expenditure upto December 2021
was Rs.49,897 lakh and the number of student beneficiaries was 75,879.
28. Subsidy towards Students and Other Concession extended by KSRTC (3055-00190-0- 10)
This scheme was launched in the year 1960. The Karnataka State Road Transport Corporation
distributes passes to students as a social obligation at a discounted rate, with a free bus pass for
students from 1st to 7th grade and bus passes are issued to high school girls at 25 per cent
discount. Passes are also being distributed to students of all other classes at a discounted rate.
During FY 2020-21, against released amount of Rs.52,519.00 Lakh, the actual expenditure was
Rs. 52,519.00 Lakh. During FY 2021-22, against RE allocation of Rs.34,570.90 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs.26,033.00 Lakh and the number of girl child
beneficiaries was 2,12,978.
29. Concessional Bus Travel Facilities to Senior Citizens (3055-00-190-0-09)
This scheme was launched in the year 2008. The Karnataka State Road Transport Corporation
is offering a discount of 25 percent on tickets to all senior citizens of the state, including
Karnataka State 4 Road Transport Corporation (KSRTC) operated by city, outskirts, general,
speed and

Rajahamsa buses (including interstate transport buses). There was no budget

allocation during 2020-21. During the years2021-22 out of RE allocation of Rs.4,856.00 lakh
expenditure was nil. KSRTC has issued bus passes to 39,28,548 women beneficiaries.
30. Free Bus Travel Facility to the Handicapped (3055-00-190-0-07)
The program was launched in the year 2003, and the Karnataka State Road Transport
corporation is distributing bus passes at very high discounts to people with disabilities of over
40%. These passengers can use the discount pass in the state, 100 km from the address entered
in the pass. The state 04 road transport corporations are allowed to travel on the outskirts,
general, speed and Rajahamsa buses (including interstate transport buses). There was no budget
allocation during 2020-21. During the year 2021-22 out of RE of Rs. 2,697.00 lakh, the actual
expenditure was nil. KSRTC has issued bus passes to 14,003women beneficiaries.
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31. Free Bus Travel Facility to the Blind (3055-00-190-0-06)
The program began in the year 1978, and the KSRTC distributing free bus passes to Blinds
having 100% blindness. The current term of this pass is 05 years. These passengers are allowed
to travel in the city, suburbs, general, speeding services (including interstate transportation)
operated by the state's 04 road transport corporations. There was no budget allocation during
2020-21. During the year 2021-22 out of RE allocation of Rs. 2,683.00 lakh, expenditure was
nil. KSRTC has issued bus passes to 2,796 women beneficiaries
32. Free Bus Travel Facility to the Endosulphan affected victims (3055-00-190-0-13)
The program began in 2013. The KSRTC is distributing free bus passes for endosulfan sufferers
to travel with their assistants in view of the well-being of people suffering from endosulfan
disease, which is common in the state coastal area. These passengers are allowed to travel
anywhere within the state on city, suburban, regular, high speed transports. There was no
budget allocation during 2020-21. During the year 2021-22 out of RE of Rs.1,072 lakh, actual
expenditure upto December 2021 was nil. KSRTC has issued bus passes to 589 women
beneficiaries.
33. Free Bus Travel Facility to the Freedom Fighters (3055-00-190-0-02)
The scheme began in 1995. The KSRTC is distributing free bus passes to freedom fighters. A
person over 75 years of age is allowed to travel freely with one assistant. These passengers are
allowed to travel free of cost on all categories of buses operated by the state 04 road transport
corporations. There was no budget allocation during 2020-21. During the year 2021-22 out of
RE of Rs. 521.00 lakh, actual expenditure was nil. KSRTC has issued bus passes to 47 women
beneficiaries.
Demand 09: Co-operation
34. Enrolment of BPL, SC, ST, BC, Minority, Women and Physically Challenged as
members of all types of Co-Operatives (2425-00-108-0-58)
This scheme was launched during FY 2005-06 and modified during 2015-16. The scheme aims
at enrolling people belonging to BPL, SC, ST, Minority, Women and differently abled as
members of all types of co-operatives, thereby enabling them to obtain the facilities made
available by co-operatives. Financial assistance equivalent to the value of one share of the
Society is provided by the Government. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.222.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 222.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.202.87 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 55.01 Lakh and
the number of women beneficiaries was 4,100.
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35. Interest Subsidy for Crop Loan, Pledge Loan, Self-help groups (2425-00-107-2-41)
The scheme was started in the year 2007-08. The objective of the scheme is to provide Loan
upto Rs.5.00 lakhs at zero rate of interest and above Rs.5.00 lakhs to Rs.10.00 lakhs at the
interest rate of 4% to Self-Help groups to encourage skill development and entrepreneurship
of the members. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.8,740.00 lakh, the actual
expenditure was Rs.8,168.77 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.9,159.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 3,660.09 Lakh and the number of women
beneficiaries was 42,461.
Demand 10: Social Welfare
36. Maintenance of Residential Schools (MDRSs) (KREIS) (2225-01-277-0-65)
This scheme is introduced to provide quality education for the SC, ST and BC students in rural
areas. These residential Schools based upon the model of Jawahar Navodaya Schools are
started for students who are socially and educationally backward with the aim of providing
quality education and facilitating higher studies in rural areas for students from these
categories. This scheme is providing financial assistance for maintenance of Moraji Desai
Residential Schools (MDRS) maintained by Karnataka Residential Educational Institution
Societies (KREIS). During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.31,500.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs.31,500.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.51,500.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 38,625.00 Lakh and the
number of girls beneficiaries were72,299.
37. Scholarship for Minorities and Fee Reimbursement (2225-04-277-0-04)
Under this scheme, scholarship ranging from Rs.3,500 to Rs.7,500 is provided every year based
on the admission and tuition fees paid by the Degree, Post Graduate and Ph.D. students for all
the course/subjects in Government, Government aided, un-aided and private Educational
Institutions in the State. Further, for the MPhil and PHD minority students scholarship of
Rs.1 lakh annually is given and also financial assistance of Rs.20,000 to 5,00,000 is given to
students studying in abroad for two years. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.10,001.00 Lakh, the expenditure was Rs.10,000.14 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.10,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.6,510.86 Lakh
and the number of girls beneficiaries was 97,517.
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38. Pradhan Manthri Anusuchith Jaati Abhyuday Yojana (SCA for SCSP) (2225-01793-0-01)
This scheme is implemented under special central assistance for Scheduled Caste Component
Plan to provide infrastructural facilities in Scheduled Caste colonies, income generation
schemes and skill development training programmes and also for providing financial assistance
to the scheduled castes. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.10,000.00 Lakh, the
expenditure was Rs. 9,567.44 Lakh.During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.10,000.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 4,594.89Lakh.
39. Self-Employment Scheme (2225-01-190-2-01)
Dr. B R Ambedkar Development Corporation is providing loan to unemployed youths to take
up self-employment like dairy, petty shops, provision stores, cycle shops, small industries,
business and services etc. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.2,500.00 Lakh and
the actual expenditure was Rs. 2,500.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.5,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 3,750.00 Lakh.
40. Ganga Kalyana - for Schedule Tribe (2225-02-102-0-04)
This scheme is aimed to provide irrigation facility to Scheduled Tribe farmers to enhance their
income. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.2,500.00 Lakh, the expenditure was
Rs. 2,500.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.2,000.00 Lakh the
expenditure up to December 2021 was Rs.1,000.00 Lakh.
41. Various Development Programme for Schedule Castes (2225-01-796-0-02)
This scheme is aimed to provide basic facilities to Schedule Castes in priority sectors like
education, irrigation (Ganga Kalyana)., infrastructure facilities in the SC colonies &
implementing training programmes for improving skills. A system of pooling of funds out of
earmarked SC welfare outlays of different development departments is introduced as a special
programme. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.26,834.21 Lakh, the expenditure
was Rs. 26,375.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 25,000.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs. 20,948.74 Lakh.
42. Various Development Schemes for Scheduled Tribes (2225-02-794-0-05)
This scheme is aimed to help ST students to enroll, to continue and to acquire education and to
encourage of excellence in studies. Priority sector programs like housing, education,
infrastructure facilities to ST colonies etc., are being implemented out of this Scheme. During
FY 2020-21, against RE allocation of Rs.31,500.00 Lakh, the expenditure was Rs. 31,500.00
Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 18,000.00 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Rs. 13,337.81 Lakh and the number of beneficiaries was 1,114.
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43. D.Devaraja Urs Backward Classes Development Corporation Limited (2225-03190-0-04)
The government was set up D.Devaraja Urs Backward Classes Development Corporation in
1977. The purpose of this corporation is to provide loan facilities for the backward classes for
their economic development activities.
D. Devaraja Urs Backward Classes Development Corporation is implementing the following
programs for the economic development of the backward classes:
(i) Awareness Education Loan Scheme: To provide annual interest of 2% with maximum of
Rs.1.00 Lakh loan facility for the bright students of backward classes to pursue higher
education (Engineering/Medical/Dental).
(ii) Ganga Kalyana Irrigation Scheme: Individual irrigation Scheme is provided for small and
marginal farmers lands belonging to all backward classes. The unit cost includes a subsidy of
Rs.2 lakhs and interest of 4% with maximum of Rs.0.50 Lakh loan facility.
(iii) Bike Purchase Subsidy Scheme for youths who are employed in e-commerce companies:
Financial assistance is provided by banks, cooperatives and approved NGOs to meet the
stipulation of having a bike to get employment. Each beneficiary will receive a grant of Rs.
25,000/-. The remaining amount is granted by bank /financial institution as a loan. During the
FY 2020-21, against RE allocation of Rs.74.24 Lakh, the expenditure was Rs. 41.76 Lakh.
During the FY 2021-22, against BE allocation of Rs.44.78 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Nil.
44. Post-Matric Scholarship to Backward Classes Students (2225-03-277-2-51)
The program is funded 100% by the central government and the state government has to bear
the cost of commitment. Under this scheme, a scholarship of Rs. 3,500, Rs.3,350, Rs.2,100 and
Rs. 1600 is given to Backward classes students of A, B, C and D category, whose annual
income is below Rs.1 lakh, respectively. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.18,000.00 Lakh, the expenditure was Rs. 18,000.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs. 5,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.13.11 Lakh.
45. CSS: Pre-Matric Scholarship to Backward Classes Students (2225-03-277-2-52 &
2225-03-277-2-83)
The share of Central and State Government grants for this program is 50:50. Under this scheme
Scholarship of, Rs. 750, for 1st to 5th standard, Rs. 900, for 6th to 8th standard and Rs.1000,
for 9th to 10th standard were sanctioned. This scholarship is given to students whose annual
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income less than Rs.44,000 per annum. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.11,500.00 Lakh, the expenditure was Rs. 11,498.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs. 5,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.2,232.32 Lakh.
46. Community Irrigation Scheme-Ganga Kalyana (2225-01-102-0-11)
The main objective is to provide facility for the small and marginal SC farmers who owns dry
lands. Community/Lift Irrigation scheme is implemented in the lands belonging to small and
marginal farmers whose lands are adjacent to water resources like river, canal and lakes. The
individual borewells are drilled in the land belonging to SC farmers whose lands holdings are
between 1.5 to 5 acres. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.2,500.00 Lakh, the
expenditure was Rs.2,500.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.3,000.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.2,250.00 Lakh.
47. CSS: Compensation to SC/ST Victims (2225-01-796-0-01 & 2225-01-796-0-03)
The share of Central and State Government grants for this scheme is 50:50. The objective of
this scheme is to provide compensation ranging from Rs.85,000 to Rs.8,25,000 to the victims
of atrocities depending upon the intensity of loss sustained. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs.3,000.00 Lakh, the expenditure was Rs.3,000.00 Lakh. During FY 2021-22,
against BE allocation of Rs.3,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs.2,250.00 Lakh.
48. Vidyasiri Scheme for Minority Students (2225-04-277-0-05)
This Scheme is focused on Minority students studying in Post-Matric Courses/PUC up to Ph.D.
level in Government/Aided/Un-Aided institutions across the State who are not provided with
Hostels facilities. The students’ annual family income is less than Rs.2.00 lakh and CategoryI Minority students’ family income should be less than Rs.2.50 lakh is eligible. Selected
students will get an amount of Rs.1,500 per month for period of 10 months (max Rs.15,000)
during their study period. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.2,000.00 Lakh, the
expenditure was Rs.1,999.25 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.1,782.69
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.1,650.00 Lakh and the number of women
beneficiaries was 4,583.
49. Upgradation of Merit of ST Students (2225-02-277-0-36)
This Scheme is aimed to encourage ST students to get excel in their studies. During FY 202021, against RE allocation of Rs.2,850.00 Lakh, the expenditure was Rs.2,850.00 Lakh. During
FY 2021-22, against BE allocation of Rs.2,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021
was Rs.1,498.60 Lakh and the number of beneficiaries was 19,820.
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50. Dr. Babu Jagjivan Ram Leather Industries Development Corporation (4225-01190-0-05)
LIDKAR was established by the Government of Karnataka in the year 1976. Its main objectives
are overall development of Leather Industries in Karnataka and upliftment of Socio- Economic
conditions of SC Leather Artisans in the State. The corporation has been implementing various
programs under developmental and commercial activities such as Developmental Activities:
1. Training Programs 2. Self-Employment Schemes 3. Infrastructure Development and
Business promotion Activities as Revival of Lidkar’s commercial activities. During FY 202021, against RE allocation of Rs.1,500.00 Lakh, the expenditure was Rs.3,000.00 Lakh
(including OB). During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.2,000.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs.1,500.00 Lakh.
Demand 11: Women and Child Development
51. Scholarship to the Physically Handicaped (2235-02-101-0-05)
This programme was initiated in 1972 for providing financial assistance to the differently abled
students. Incentive and scholarship are given to the students under this scheme. During FY
2020-21, against RE allocation of Rs.626.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 527.97 Lakh.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.625.00 Lakh, the expenditure up to December
2021 was Rs. 330.15 Lakh and the number of women beneficiaries was 216.
52. NPDRP Programme for the Disabled (2235-02-101-0-53)
National Programme for Rehabilitation of Persons with Disabilities (NPDRP) is a flagship
programme that aims to provide facilities of education, employment, training, economic
rehabilitation, social security through differently abled persons at their residence and to
provide other departmental facilities. This programme also includes honorarium to VRWS,
MRWS and URWS. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.4,377.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs. 4,022.25 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.4,548.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 1,749.17 Lakh and the number of women
beneficiaries was 1767.
53. CSS: Creches for Working Mothers (2235-02-102-0-13 &2235-02-102-0-21)
This scheme was launched in the year 2017 to assist the working mothers. The Creches look
after children up to the age of 6 years of working mothers during their working hours, both in
urban and rural areas. The end beneficiaries are both male and female children of working
mothers. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.636.00 Lakh, the actual expenditure
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was Rs. 590.37 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.500.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Nil.
54. CSS: Integrated Child Protection Scheme (2235-02-102-0-48 & 2235-02-102-0-36)
The earlier schemes for protection of children like Juvenile Justice, Open Shelters for children
in need of care and protection in urban and semi urban Areas, Adoption and Child Line Services
etc., were merged into a new scheme called "Integrated Child Protection Scheme" (ICPS) that
was launched by the Government of India during 2009-10. This scheme is being implemented
in Karnataka from 2009-10 onwards with a sharing pattern of 60% (Centre) and 40% (State)
for helping the children in difficult circumstance and to reduce vulnerabilities towards
situations and actions that lead to their abuse, neglect and exploitation as well as their
abandonment and separation from their families. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.9,179.97 Lakh, the actual expenditure was Nil. During FY 2021-22, against BE allocation
of Rs. 8,677.00 Lakh the expenditure up to December 2021 was Nil.
55. Financial Assistance to Special Schools for Physically Challenged run by NGOs
(2235-02-104-2-06)
This scheme was implemented for making financial provision for the non-government
organizations to run special schools for the differently abled children. During FY 2020-21,
against RE allocation of Rs.4,888.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 4,413.27 Lakh.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.6,000.00 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Rs. 2,182.71 Lakh and the number of girl child beneficiaries was 2,166.
56. CSS: Poshan Abhiyan (National Nutrition Mission) (2235-02-102-0-43 & 2235-02102-0-47)
Poshan Abhiyaan (National Nutrition Mission) is an overarching scheme for Holistic
Nourishment that was launched during 2018. This is a centrally sponsored scheme with a
sharing pattern of 60:40. The programme strives to reduce the level of stunting, under-nutrition,
low birth weight among children and anaemia in adolescent girls, pregnant women and
lactating mothers as well as children. During FY 2020-21 against RE of Rs. 12,500.00 the
actual expenditure was Rs.5,821.28 During 2021-22, against BE allocation of Rs.8,500.00
lakh, the expenditure up to December 2021 was Nil.
57. Welfare of Physically & Mentally Challenged (2235-02-101-0-99)
The objective of the scheme is to provide Grant-in Aid to physically and mentally challenged
person for corrective surgery up to Rs.1 lakh. During FY 2020-21 against RE of Rs.2,985.12

235

lakh the actual expenditure was Rs.2,471.31 lakh. During 2021-22, against BE allocation of
Rs.2,676 lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.1,252.40.
58. Aids and Appliances for the Disabled (2235-02-101-0-52)
This scheme was launched in the year 1992. Under this scheme, aids and appliances are
distributed to person with a disability whose family income is less than Rs.11,500 per annum
in rural areas and Rs.24,000 in urban areas. Hearing aids, and other appliances worth Rs.15,000
are given free of cost to the differently-abled persons. During FY 2020-21 against RE of Rs.
691.23 lakh the actual expenditure was Rs. 659.25 lakh. During 2021-22, against BE allocation
of Rs.732.61 lakh. the expenditure up to December 2021 was Rs. 82.72 lakh and the number
of women beneficiaries was 1842.
59. Special Support for HIV positive Children (2235-02-102-0-33)
The scheme was launched during 2010. The objective of this scheme is to provide care and
support to HIV/AIDS infected and affected children who have lost their parents due to AIDS.
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 mainstream of the society. During FY
2020-21 against RE of Rs. 2,200.00 lakh the actual expenditure was Rs. 2,117.32 lakh. During
2021-22, against BE allocation of Rs. 2,220.00 lakh. the expenditure up to December 2021 was
Rs. 69.55 lakh.
60. Rehabilitation of Transgenders (2235-02-200-0-05)
This scheme was started during 2012-13 with the objective to bring transgenders to mainstream
society. Under this scheme, to empower them economically a grant of Rs.30,000 is given for
taking up economic activities and also to undergo EDP training. During FY 2020-21 against
RE of Rs.300 lakh the actual expenditure was Rs.230.40 lakh. During 2021-22, against BE
allocation of Rs.300.00 lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.10.76 lakh and the
number of transgender beneficiaries was 450.
Demand 12: Information, Tourism and Youth Services
61. Promotion of Sports Activities (2204-00-104-0-02)
This scheme is aimed for giving Ekalavya Award and Cash Awards to the sports person who
have achieved excellence in sports at National and International level. During FY 2020-21,
against RE allocation of Rs.397.65 Lakh, the actual expenditure was Rs.397.57 Lakh. During
FY 2021-22, against BE allocation of Rs.429.00 Lakh, the expenditure up to December 2021
was Rs.210.43 Lakh and the number of Girls/ women beneficiaries was 275.
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62. Incentive Scholarship to High School Students for Participating at State/ National
Level Sports (2204-00-102-2-03)
This Scheme is aimed for promoting sports by providing incentive scholarship to High school
students for participating in Sports activities at the State and National level Sports. During FY
2020-21, against RE allocation of Rs.101.00 Lakh, the actual expenditure was Nil. During FY
2021-22, against BE allocation of Rs.300.00 Lakh the expenditure up to december 2021 was
Nil.
Demand 13: Food and Civil Supplies
63. Subsidy for Food grains distribution for AAY & PHH beneficiaries under
Annabhagya Scheme (2408-01-102-0-01)
The aim of this State Sector Scheme is to provide food security to people Below Poverty Line
(BPL) as per National Food Security Act 2013 and Essential Commodities Act 2020. The
scheme was implemented in 2013 and funds are utilized for providing 35 Kgs food grains to
each AAY card holder and 5 Kgs of food grain to each beneficiaries of PHH ration card free
of cost every month. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs. 2,41,162.00 Lakh, the
actual expenditure was Rs. 2,27,248.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs. 2,84,050.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 2,34,797.50 Lakh and the
number of women beneficiaries was 2,08,02,578.
64. 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
concessional rate for the benefit of economically weaker sections of the population. Presently
2 Kg of Wheat is being distributed to each PHH ration card holders free of cost every month.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.82,600.00 Lakh, the actual expenditure was
Rs.81,184.85 Lakh. During FY2021-22, against BE allocation of Rs.1,08,605.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs. 90,384.61 Lakh and the number of women
beneficiaries was 2,08,02,578.
65. Subsidy for Rice Distribution for NPHH beneficiaries under Annabhagya Scheme
(2408-01-102-0-07)
This scheme aims for providing subsidy and transportation expenses incurred for distributing
rice to NPHH/ APL card holders at concessional rate. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs.2,000.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.1,932.61 Lakh. During FY 2021-
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22, against BE allocation of Rs. 2,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.
138.00 Lakh and the number of women beneficiaries was 40,45,037.
Demand 14: Revenue
66. CSS: Monthly Financial Assistance to the Physically Challenged and the Disabled
Poor (NSAP) (2235-02-101-0-20 & 2235-02-101-0-43)
This scheme was launched in the year 1977. The major objective of the scheme is to provide
financial security to the differently abled poor people. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs. 1,19,000.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 1,19,000.00 Lakh. During
FY 2021-22, against BE allocation of Rs.1,30,338.00 Lakh, the expenditure up to December
2021 was Rs. 76,447.98 Lakh and the number of women beneficiaries was 2,89,236.
67. New Social Security (Sandhya Suraksha) (NSAP) (2235-60-001-0-02)
This scheme has been launched in the year 2006 to protect the senior citizens of above 65 years
from economic crisis and also for mainstreaming them. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs.3,49,000.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 3,49,000.00 Lakh. During
FY 2021-22, against BE allocation of Rs.3,45,348.00 Lakh, the expenditure up to December
2021 was Rs. 2,48,215.61 Lakh and the number of women beneficiaries was 12,29,090.
68. CSS: Old Age Pension (NSAP) (2235-60-102-1-01 & 2235-60-102-1-10)
This scheme was started in 1965 with an objective to provide financial assistance to the senior
citizens who are below the poverty line. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs1,33,155.00 Lakh, the actual expenditure was Rs1,33,155.00 Lakh. During FY 2021-22,
against BE allocation of Rs.1,40,833.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs.1,00,661.96 Lakh and the number of women beneficiaries was 7,49,267.
69. Monthly Financial Assistance to Endosulfan Victims (2235-60-102-1-05)
This scheme was started to provide financial assistance to the Endosulfan Victims in the year
2015. The Karnataka Cashew Development Corporation began aerial spray of Endosulfan in
Karnataka in 1980 as a preventive measure to control the infestation 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 insecticide and acaricide on human health leading to
developmental and reproductive delay and damage and also health hazards among children.
Under this State Sector Scheme, the Government provides stipend and free health services for
the identified victims. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.2,100.00 Lakh, the
actual expenditure was Rs. 2,100.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
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Rs.2,761.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 1,797.29 Lakh and the
number of women beneficiaries was 1,439.
70. CSS: National Family Benefit Scheme (NSAP)(2235-60-102-1-03 & 2235-60-1021-11)
This scheme was initiated to provide financial assistance to the families of Below Poverty Line
(BPL) during 2006, in case of death of the primary breadwinner of the family irrespective of
the cause of death. A lump sum family benefit is provided to the family under this scheme.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.4,000.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.
4,000.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.6,000.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs. 2,445.00 Lakh and the number of women
beneficiaries was 3,623.
71. Funeral Expenses (2235-60-102-1-04)
This scheme started in the year 2006, provides financial assistance for funeral expenses in case
of death of head of the family belonging to Below Poverty Line category. During FY 2020-21,
against RE allocation of Rs.1,500.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.1,500. During FY
2021-22, no allocation was made.
72. Mythri (2235-60-102-1-07)
This scheme was introduced in the year 2013 to provide financial assistance to Transgender
community in order to bring them to the mainstream by providing monthly pension of
Rs.600.00 for the age group of 25 to 64. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.125.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.125.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.175.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.93.92 Lakh and
the number of transgender beneficiaries was 1854.
73. Aam Aadmi Bhima Yojana through L.I.C (Janashri) (2235-60-110-5-01)
This scheme was initiated in the year 2008 for providing financial assistance to the families of
craftsmen and landless family in the rural areas on or Below Poverty Line (BPL). During FY
2020-21, against RE allocation of Rs.530.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 530.00 Lakh.
During FY 2021-22, no allocation.
Demand 15: Information Technology
74. Science & Technology Schemes (3425-60-200-0-16)
Regional and Sub Regional Science Centres have been established in the state to encourage
scientific activities. This scheme is implemented on Public Private Partnership model. During
FY 2020-21, against RE allocation of Rs.750.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 750.00
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Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.200.00 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Rs.150.00 lakh.
Demand 16: Housing
75. D.Devraj Urs Housing Scheme (2216-07-800-0-04)
This scheme was started in the year 2014-15. The scheme aims to provide financial assistance
to 14 special categories of beneficiary like, homeless people who sleep on the streets, road side
shops, differently abled, patients cured of Leprosy, HIV affected women, sexual workers,
nomads, scavengers, people affected by communal violence and strikes, craftsmen belonging
to special category, weavers, Beedi workers, Hamalis etc. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs.3,700.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 2,244.60 Lakh. During FY
2020-21, against BE allocation of Rs.5,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs. 2,977.30 Lakh and the number of women beneficiaries was 3,030.
Demand 17: Education
76. Reimbursement of fees to Private Schools under RTE (2202-01-102-0-05)
This is a State Sector Scheme implemented since 2011-12 to provide free and compulsory
education for the children aged between 6 to 14 years in neighborhood schools till 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 (1st to 8th Standard). Under this Scheme allocation is utilized for the
reimbursement of fees to private elementary school students and SC and ST students (from
SCSP and STSP funds). The benefit of reimbursement of fees is extended to LKG students on
priority. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs. 65,000.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs. 65,000.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.70,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 23,141.50 Lakh and the
number of girl students’ beneficiaries was 1,81,173.

77. Vidya Vikasa Scheme- Incentive for Students (2202-01-109-0-03)
This State Sector Scheme was launched in 1986 and some new features and initiatives were
added 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 among the students. Under this
Scheme free bicycles are provided for the students who are enrolled in 8th standard in
Government and Private aided schools. In addition, free uniforms, shoes, socks, textbooks and
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activity books are provided to 1st to 10th class students. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs.26,706.70 Lakh, the actual expenditure was Rs. 26,698.12 Lakh. During FY
2021-22, against BE allocation of Rs.34,900.00 Lakh, the expenditure up to December 2021
was Rs. 850.00 Lakh and the number of girl student beneficiaries was 30,06,134.
78. Jnana Sanghama-Computer Literacy (2202-03-103-2-09)
This scheme was initiated to provide ICT Facilities to the students of the degree colleges,
implementing Tele Education in KKRDB Colleges and providing free laptops to SC/ST
students studying in Government Engineering College and Govt. Polytechnics. During FY
2020-21, against RE allocation of Rs.100.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.100 Lakh.
During FY 2021-22 no allocation was made.
79. Scholarship to Encourage Bright Students to Study Science at Degree Level (220203-107-1-10)
This scheme was launched for encouraging talented students for continuing their higher
education at Graduation level. Scholarships are given to encourage bright students in the name
of Sanchi Honnamma & Kitturu Rani Chennamma (for talented girls) and Sir C.V. Raman
(both boys and girls). Under Rajiv Gandhi Loan scholarship scheme, subsidy is provided for
educational loans for both boys and girls. Scholarships are also provided to students affected
by HIV and Leprosy. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.500.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs.416.43 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.300.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 20.32 Lakh and the number of girl student
beneficiaries was 72.
80. Quality Assurance Initiatives (2202-80-800-0-47)
Quality Assurance involves the systematic review of educational provision to maintain and
improve 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, the establishment of science committee and
laboratories, Karnataka School Quality Assessment an Accreditation Council (KSQAAC)
programmes and for repayment of fees for children paid by farmers who have committed
suicide. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.375.00 Lakh, the actual expenditure
was Rs.375.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.400.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Nil.
81. Student Motivation Initiative (2202-80-800-0-49)
This Scheme aims to motivate the students to participate in special extracurricular activities
such as Prathibha Karanji, Kreedakoota, Kalotsava, Science Exhibition, Yuva Samsath Mela
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etc. in the schools at Taluk, District, State and National levels which help in identifying the
hidden talents among the rural, Government and private school students. In addition, extra
classes are conducted for the students studying in minority language schools in rural and urban
areas. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.375.00 Lakh, the actual expenditure
was Rs. 375.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.500.00 Lakh the
expenditure up to December 2021 was Rs. 164.00 Lakh.
82. CSS: Samagra Shikshana Abhiyana – Karnataka (2202-01-113-0-02 & 2202-01113-0-01)
‘Samagra Shikshana-Karnataka’ functions as a Mission under the administrative control of the
State Project Director for facilitating Universalization of Education from Pre-Primary up to
Pre-University lend within a specified time frame as outlined by Government of India and
Government of Karnataka. The State works towards improving the transition rates across the
various levels of school education and ensure universal access to children to complete school
education. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs. 18,352.50 Lakh, the expenditure
was Rs. 18,175.85 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.24,675.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs. 6,427.00 Lakh and the number of girl student
beneficiaries was 30,06,134.
83. Sainik School Koodige (2202-02-110-3-11)
The school was established on 18th October 2007 at village Kudige, in Kodagu District by
State Government. Education is provided for 6th to 12th standard boys and to girl children of
the defence staff as day scholars. The main goal of this school is to prepare the Boys of the
State to 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 uniform allowance to students of the institution. Assistance is provided to
the institution in the form of grant-in-aid for the creation of assets and for general purposes.
During FY 2020-21, Rs.813 lakh was allocated and the actual expenditure was Rs.773 Lakh.
During 2021-22, against BE allocation of Rs.853.00 lakh, the expenditure up to December
2021 was Rs.579.75Lakh.
84. Military Scholarship (2202-80-107-0-01)
The objective of implementation of this scheme is to provide financial support through
scholarships to the eligible students who have completed 7th Standard and 12th Standard for
joining the National Defence Academy (NDA) and the Indian Military School. During FY
2020-21, Rs.10.00 lakh was allocated and the actual expenditure was Rs.7.95 lakh. During
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2021-22, against BE allocation of Rs.8.00 lakh, expenditure was spent up to December 2021
was Rs.5.40 lakh.
Demand 18: Commerce and Industries
85. Weavers Package (2851-00-103-0-62)
Under this scheme, subsidy is provided to weavers for carrying out and sustaining weaving
activities by helping them financially for insurance, power loom and other equipment. During
FY 2020-21, against RE allocation of Rs.26,009.25 Lakh, the actual expenditure was
Rs.26,009.25 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.6,500.00 Lakh the
expenditure up to December 2021 was Rs. 4,033.39 Lakh and the number of women
beneficiaries was 25,808.
86. Implementation of Garment Policy (2852-08-202-7-01)
This scheme provides capital subsidy, interest subsidy, entry tax reimbursement, power subsidy
to textile industries and ESI/EPF to workers and additional incentives and concession funds.
The programme under this policy provides training, incentives and concession to MSME
Textile Units/ Industries. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.20,100.00 Lakh, the
actual expenditure was Rs. 19,073.03Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.20,300.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 10,412.49lakh.
87. Assistance to Khadi Sector (2851-00-102-0-74)
This scheme is aimed for providing wage incentive to khadi spinner, weaver and other artisans
involved in the production of khadi products and also assisting for organising exhibitions and
promoting of khadi products. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.9,000.00 Lakh,
the actual expenditure was Rs.9,000.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.3,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 1,500.00 Lakh and the
number of women beneficiaries was 2002.
88. Weaver's Package-KHDC (2851-00-103-0-69)
This scheme aims for the developmental activities of Karnataka Handloom Development
Corporation (KHDC). The major components of this scheme are interest subsidy, financial
assistance for purchase of raw material and rebate on handloom products. During FY 2020-21,
against RE allocation of Rs.4,000.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.4,000.00 Lakh.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.1,500.00 Lakh, the expenditure up to
December 2021 was Rs. 1,060.00 Lakh.
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89. Support to Handicrafts (2851-00-104-0-19)
This scheme is aimed towards providing subsidy on raw materials to sandalwood artisans and
rebate on sale value of lesser-known crafts and for providing stipend to students who are
undergoing training and honorarium to the master craftsmen. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs.100.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.100.00 Lakh. During FY 202122, against BE allocation of Rs.150.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was
Rs.22.50 Lakh and the number of women beneficiaries was 250.
90. Assistance to Coir Sector- Tengu Bhagya (2851-00-106-0-12)
The Program was started in the year 2013-14. Karnataka holds the second place in the country
for coir manufacturing. Therefore, to educate about coir-based products and to provide an
extensive market for such products, a “Coir Experience Centre” has been established. Tiptur
of Tumakuru district is well known as ‘Kalpatharu Nadu’. To help the coconut growers in this
area, ‘Coconut Based Industrial Park’ is developed. The objective of the scheme is to provide
the payment of proportionate amount of coconut fiber workers, payments of incentives to
workers in Micro and Small Coconut Industries and Primary Coconut Cooperatives Coir
Policy. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs. 1000.00 Lakh, the actual expenditure
was Rs. 1000.00 Lakh. During FY 2021-22, against RE allocation of Rs. 750.00 Lakh, the
expenditure up to December 2021 was Rs. 500.00 Lakh.
Demand 22: Health and Family Welfare
91. Community Mental Health Programme in all Districts (2210-03-104-0-02)
This programme is intended for identification and treatment of mentally ill patients, both men
and women, at community level through setting up of Manasadhara Centers. These centres are
established in each district. These centres function as day care and treatment centre as well as
rehabilitation centres for mentally ill person. These centres are run by recognized NGOs.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs. 258.00 Lakh, the actual expenditure was
Rs.103.17 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.242.00 Lakh the expenditure
up to December 2021 was Rs.36.00 Lakh and the number of women beneficiaries was 250.
92. CSS: National Health Mission (NHM)(Rural) (2210-03-800-0-18 & 2210-03-8000-20)
The objective of National Rural Health Mission is ensuring universal access to equitable,
affordable and quality health care which is responsive to the needs of the people. Special
initiatives have been taken for reducing child and maternal mortality, thus, stabilizing
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population and maintaining gender and demographic balance. The key features of the
implementation of NRHM in Karnataka includes making public health delivery system fully
functional and accountable to the community by working in a mission mode, decentralized
planning, delegation of powers, human resource management, community involvement,
rigorous monitoring and evaluation against standards, convergence of health-related
programmes and flexible financing. This scheme is aimed to provide accessible, affordable and
quality universal health care, both preventive and curative, which would be accountable and at
the same time responding to the needs of the people. During FY 2020-21, against RE allocation
of Rs. 2,63,992.69 Lakh, the actual expenditure was Rs. 1,99,396.37 Lakh. During FY 202122, against BE allocation of Rs.1,60,000.00 Lakh the expenditure up to December 2021 was
Rs 1,15,168 Lakh.
93. Opening and maintenance of Government AYUSH Medical Colleges (Under
Graduate and Post Graduate) and Teaching Hospitals (2210-05-101-1-03)
Under this scheme, the allocation is utilized for activities of Bengaluru, Mysuru, Ballary and
Shivamogga Government Ayurvedic Medical Colleges and Attached Hospitals. The allocation
is also utilized for conducting Continued Medical Education (CME) Programmes, educational
tour, preventive, pro-motive and curative health programmes, home remedy programmes,
research programmes & related activities, AYUSH awareness programmes, health camps,
Expo’s, Training, workshops, seminars, guest lectures, conferences, IEC programmes and
other related activities. The scheme also covers publication and advertisements, mobile health
camps, procurement of Infrastructural materials and equipment. During FY 2020-21, against
RE allocation of Rs.11,388.67 1,0041.52 Lakh, the actual expenditure was Rs. 863.98 Lakh.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.13,282.76 Lakh the expenditure up to
December 2021 was Rs 7,433.52 Lakh and the number of beneficiaries was 6,30,090.
94. CSS: AYUSH- National Ayush Mission (2210-05-200-0-13 & 2210-05-200-0-11)
Under this mission the pay and allowances for CSS Units, procurement of equipments are
covered. It is also used for purchase of instruments, furniture and fixtures, medicines and
chemicals etc. Apart from these items, goods and services required for development,
maintenance and management of CSS units, opening and maintenance of ISM&H units on PPP
mode, creation of posts, outsourcing of officers/staff, Salaries etc., are also covered. It also
provides for matching Grants to the works and programmes related to the National Ayush
Mission and opening of ISM units in District Hospitals. During FY 2020-21, against RE
allocation of R s. 4,069.23 Lakh, the actual expenditure was Rs.4,023.93 Lakh. During FY
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2021-22, against BE allocation of Rs.3,064.97 Lakh the expenditure up to December 2021 was
Rs 612.27Lakh and the number of beneficiaries was1,12,539.
95. Oral Health for BPL Senior Citizens (2210-06-112-0-06)
Danta Bhagya Yojane was introduced with the main objective of providing free complete
dentures/Partial Denture (artificial teeth set) for BPL card holders. The project is implemented
in two Government Dental Colleges, seven District Hospitals (having Dental Labs) and 43
Private Dental Colleges of Karnataka. Under this project, for completely edentulous patients
over the age of 45 years having BPL card will be given complete dentures free of cost and
patients with 3 or more missing teeth can get partial dentures. For each complete denture an
amount of Rs.750 and for partial denture Rs.300 is paid to the Dental Colleges towards
expenses of consumables for the fabrication of the dentures. Apart from giving free complete
dentures, this programme also focuses on prevention of dental diseases and oromucosal lesions
as well as educating people about the importance of maintaining good oral health and hygiene.
During FY 2020-21, against the RE allocation of Rs.100.00 Lakh actual expenditure was
Rs.38.09 lakh. During FY 2021-22 allocation has not been made.
96. Ayushman Bharat - Pradhana Mantri Jana Arogya Yojane (PMJAY) (2210-80101-0-01)
Since Karnataka already had rolled out Arogya Karnataka Scheme, an integration of both the
schemes Ayushman Bharat and Arogya Karnataka was envisaged to achieve operational
efficiency with common coverage, scope and implementation modalities under a co-branded
name “Ayushman Bharat - Arogya Karnataka”. The integrated scheme called “Ayushman
Bharat - Arogya Karnataka” is implemented in an Assurance Mode. This scheme was further
renamed as Ayushman Bharata - Pradhana Mantri Jana Arogya Yojane (PMJAY) during 202021. Under the new scheme, the patients availing healthcare services are categorized as: a)
Eligible Patient: Residents of Karnataka State that belong to category of “Eligible Household”
as defined under the National Food Security Act, 2013. This category also includes the
beneficiaries listed in the SECC data and the enrolled members of the hitherto existing
Rashtriya Swasthya Bhima Yojane b) General Patient: Residents of Karnataka State but who
do not come under the definition of “Eligible Household” as defined under the National Food
Security Act, 2013, or do not produce the eligible household card. During FY 2020-21, against
RE allocation of Rs.79,993.95 Lakh, the actual expenditure was Rs. 79,407.64 Lakh. During
FY 2021-22, against BE allocation of Rs.1,17,621.00 Lakh the expenditure up to December
2021 was Rs 1,22,335.00 Lakh and women beneficiaries was 1,30,967.
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97. Health Information Help Line (2210-06-001-0-05)
This scheme is aimed to help the general public regarding availability of health information
and health services across the state. Any member of the public, either through mobile or land
line, can call Toll Free number 104 and get information regarding various health services like
Medical Advice, Medical and Health Counselling, Health Directory Information Service,
Disease Surveillance Information etc. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.1,840.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.1,839.75 Lakh. During FY 2021-22, against
BE allocation of Rs.1,000.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 625.00 Lakh.
98. To improve the health status of Endosulfan affected people (2210-06-101-7-19)
A Survey was conducted among the people in the coastal areas of Karnataka and persons
affected by Endosulfan were identified and under this scheme permanent relief measures are
being provided through rehabilitation, schemes. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.513.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 415.75 Lakh. During FY 2021-22, against BE
allocation of Rs.439.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 162.00 Lakh and
women beneficiaries was 1,905.
99. AYUSH-Cultivation of medicinal plants and Karnataka State Medicinal Plants
Authority (2210-05-101-6-00)
Karnataka State Medicinal Plants Authority was established in the year 2002. The objective of
the scheme are:
• To conserve, Cultivate and Develop Medicinal Plants and Aromatic Plants.
• To Undertake, encourage and sponsor research studies in Silviculture and management,
development of protocols and quality control of medicinal and aromatic plants as raw
materials/value added products /food supplements /herbal cosmetics.
• To increase public awareness, acquire or publish books, manuscripts, brochures, pamphlets
charts, 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.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.60.00 Lakh, the actual expenditure was Rs.
13.94 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.146.00 Lakh, the expenditure up
to December 2021 was Rs.85.79 Lakh.
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100. Karnataka State Aids Prevention Society and Indian Red Cross Society (2210-06101-7-15)
Karnataka State Aids Prevention Society (KSAPS) was registered as a society on 09th
December 1997; it is autonomous institution and the highest policy-making structure with
respect to HIV/AIDS in Karnataka. The Governing council is headed by the Chief Minister and
the Vice Chairman is the Minister for Health and Family Welfare Services. KSAPS is
implementing National AIDS control programme (NACP IV). The society has programmes
such as: Targeted Intervention ; HIV Counselling & Testing centres;

Care support &

Treatment; STI/RTI (Sexually Transmitted Infections / Reproductive Tract Infections) and IEC
activities. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.1,164.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs. 1,164.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 2,963.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.169.00 Lakh and the number of women
beneficiaries was 2,961.
101. Aarogya Kavacha (2210-80-800-0-18)
108- Aarogya Kavacha- Emergency Response Service was started during 2008 by entering a
memorandum of Understanding of ten years duration between Health & Family welfare
Department with GVK Emergency Management and Research Institute (GVK – EMRI). It is
first of its kind in Karnataka. A Toll Free No.108 has been established to ensure free
emergency medical care to all types of medical, police, fire emergency and road traffic
accident, victims in the State through a Toll Free ‘108’ number, for the first in Karnataka. The
main objective of 108 – service was to achieve an average Response – Time of 20 minutes in
urban areas and 30 minutes in rural areas. During FY 2020-21, against RE allocation of
Rs.9,488.76 Lakh, the actual expenditure was Rs. 8,631.34 Lakh. During FY 2021-22, against
BE allocation of Rs. 23,650.00Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs.6,796.00
Lakh and the number of women beneficiaries was 2,32,321.
Demand 23: Labour & Skill Development:
102. Karnataka Labour Welfare Board (Fund Contribution) (2230-01-103-4-00)
The major objective of the scheme is to provide financial assistance to the labourers (including
children) for Educational scholarship to the children of labourers, medical assistance to the
children of labourers, Financial assistance for their funeral expenditure, to meet accidental
expenditure, Financial contribution is given

to the Registered Societies of Labour

Association's annual cultural activities and financial contribution to the Registered Societies
of Labour Association's for annual medical check-up camps expenditure etc. During FY 2020248

21, against RE allocation of Rs.600.00 Lakh, the actual expenditure was Rs. 600.00 Lakh.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.600.00 Lakh the expenditure up to December
2021 was Rs. 198.53 Lakh and the number of women beneficiaries was 2,839.
103. Ashadeep (2230-01-101-0-05)
Ashadeep Yojane is being implemented with an objective to provide employment to the
workers belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes in Private Enterprises. Under this
scheme the Government bears employees share of ESI and Provident Fund Contribution of
newly employed Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates upto maximum Rs.3000
per month per person for 2 years. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.1.00 Lakh,
the actual expenditure was Rs.1.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of
Rs.100.00 Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 99.94 Lakh and the number of
women beneficiaries was 96.
104. Karnataka-German Multi Skilled Development (KGMSD) Centre (2230-03101-0-57)
KGMSDC Society has established Multi Skills Development Centre at Bengaluru, Kalaburgi,
Belagavi, Hubballi and Mangaluru. The core function of these centres is to offer specialised
skill training programmes at par with international standards and in alignment with the industry
requirements. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.375.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs. 375.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.300.00
Lakh, the expenditure up to December 2021 was Rs. 150.00 Lakh and the number of women
beneficiaries was 530.
105. CSS: National Urban livelihood Mission (3604-00-191-5-52 & 3604-00-191-5-53)
This programme was started during the year 2014-15 with Central and State share of 60:40.
The objective of this program is
• to uplift the urban poor above poverty line,
• formation of city level women Self-Help Groups (SHGs) and city/area level federations and
empowerment of its members,
• to provide free employment-oriented skill training to urban unemployed youth,
• to arrange loan through banks and to provide interest subsidy for the urban poor for starting
individual and group enterprises,
• to identify urban street vendors, issue ID cards and to arrange for their linkage with other
social security schemes and
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• to provide 24x7 shelter facilities for the urban homeless.
During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.3,427.70 Lakh, the actual expenditure was
1,652.15 lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 3,273.00 Lakh the expenditure
up to December 2021 was Rs. 1,476.67 lakh and the number of women beneficiaries was
15,626.
Demand 25: Kannada and Culture
106. Pension to Artists in Indigent Circumstances (2205-00-102-1-18)
This scheme is aimed to provide financial assistance of Rs.2,000 per month for the artists who
are in financially difficult condition and Rs.500 is paying to deceased artists wife as widow
pension. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.2,468.00 Lakh, the actual
expenditure was Rs.2,468.00 Lakh. During FY 2021-22, against BE allocation of Rs.2,500.00
Lakh, the expenditure upto December 2021 was Rs. 1,085.00 Lakh.
B.

DISTRICT SECTOR

Demand 7: Rural Development and Panchayat Raj
1. CSS: Mahatma Gandhi National Rural Employment Assurance Scheme (2505-60196-6-04 & 2505-60- 196-6-05)
This project was started from 2006-07. The main objective of the scheme is to produce the
required quality and resources by providing physical employment to each family in the
grama panchayat level for not less than 100 days. The cost of the project will be borne by
the Central and State Governments at a ratio of 90: 10. During FY 2020-21, against RE
allocation of Rs. 1,81,599.17 lakh, the actual expenditure was Rs.1,81,599.17 lakh. During
FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 1,81600.00 Lakh the expenditure up to December
2021 was Rs. 1,29,102.00 Lakh.
Demand 11: Women and Child Development
2. CSS: ICDS – SNP (2236-02-197-6-01 & 2236-02-197-6-02)
The ICDS scheme in Karnataka was started on 2nd October 1975. The scheme focusses on
welfare of pregnant women, nursing and lactating mothers, adolescent girls and children
below 6 years. The key objective of this scheme is to improve the nutritional and health
status of children between 0-6 years and to reduce incidence of mortality, morbidity,
malnutrition and school drop-out. The ICDS scheme offers a package of six Services (i)
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Supplementary Nutrition, (ii) Immunization, (iii) Health Check-up, (iv) Referral, (v)
Preschool education and (vi) Nutrition & Health Education. During FY 2020-21, against
RE allocation of Rs. 1,97,174.53 Lakh, the actual expenditure was Rs. 1,94,697.49 Lakh.
During FY 2021-22, against BE allocation of Rs. 1,97,319.20 Lakh the expenditure up to
December 2021 was Rs. 1,47,525.92 Lakh and the number of women/girls beneficiaries
was 51,60,745.
Demand 17: Education
3. Universalization of Primary Education- Aksharadasoha (2202-01-196-6-01)
Aksharadasoha programme started in 2001-02 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 Scheme provides for serving hot cooked Mid-Day Meals to the children from 1st
to 10th standards of Government and Government aided schools on all working days of the
school. In addition to this, under Ksheera Bhagya Scheme, milk is also provided to these
students out of state own resources. During FY 2020-21, against RE allocation of Rs.
1,31,225.93 Lakh, the actual expenditure was Rs. 1,31,203.40 Lakh. During FY 2021-22,
against BE allocation of Rs. 2,04,697.06 Lakh the expenditure up to December 2021 was Rs.
49,451. Lakh and the number of women beneficiaries was 30,06,134.
II

Non Beneficiary Oriented Schemes (BN) 2021-22

Some of the significant schemes and programmes under the Category 'BN' that cover minimum
of 30% women beneficiaries are as under:
Demand 01: Agriculture and Horticulture
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 35 programmes and schemes. Some of the
important programmes and schemes are Directorate of Horticulture, Paramparagat Krishi
Vikas Yojane (CSS), Seed Farms, Agricultural Farms & Development Centres, Assistance to
Horticulture Board and Corporation, Development and Maintenance of Farms and Nurseries,
Supporting Farmer Producer Organisations (FPOs), Project on Management of Soil
Health(CSS), Soil & Water Conservation, Sujala Watershed Project(EAP), Pradhana Mantri
Krishi Sinchayi Yojane, World Bank Assisted REWARD Project-EAP, Karnataka Watershed
Training Centre, Development of Horticultural Parks, Gardens, Sericulture Development
Programme, Watershed Development to prevent Drought etc.
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Demand 02: Animal Husbandry and Fisheries
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 11 programmes and schemes and important
among them are Animal Husbandry & Veterinary Services, Control of Animal Diseases,
Livestock Breeding Farms & Training Centres, State Poultry Forms, Veterinary Education &
Training, Fish Seed Stocking in Reservoir, Contribution to Distress Relief Fund, Electricity
used by Ice Plants etc.
Demand 04: Department of Personnel and Administrative Reforms
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 2 programmes namely, Systematic Voters
Education and Electoral Participation Program and Issue of Photo Identity Cards to Voters.
Demand 05: Home and Transport
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 17 programmes and schemes and some of
the important ones are Community Policing and Student Police Cadet Scheme, Hospitals and
Police Dispensaries, Surrender-cum-Rehabilitation of Naxalites, Upgradation & Construction
of Police Public Schools in Divisional Headquarters, Modernisation of Prisons, Home Guard
Training Centre, Karnataka State Road Transport Corporation etc.
Demand 06: Infrastructure Development
Under this Demand, during FY 2021-22, there was only one scheme for Public Private
Partnership Developmental Activities.
Demand 07: Rural Development and Panchayat Raj
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 24 programmes and some of the important
schemes are Jal Jeevan Mission(Rural Water Supply Scheme), Borewells, CSS-Swachcha
Bharath Mission (Grameena), Suvarna Gramodaya, Rehabilitation of Bonded Labour [Corpus
fund to All DCs], Mahatma Gandhi National Rural Employment Assurance SchemeEstablishment, Karnataka State Decentralization Programme and Other Rural Development
Activities, Pradhana Mantri Gram Sadak Yojane - Road Maintenance, CSS-Rashtriya Gram
Swaraj Abhiyan (RGSA), Namma Grama Namma Raste Scheme (NGNRY) and other Rural
Road Schemes, Rural Water Supply Scheme including Jaladhare, Mukhya Mantri Grama
Vikasa etc.
Demand 08: Forest, Ecology and Environment
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 6 programmes and schemes significant
among them are Karnataka River Conservation Program, CSS-Sub-Mission on Agro Forestry
(SMAF), Afforestation on Forest and Non Forest Areas etc.
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Demand 09: Co-operation
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 4 BN programmes and schemes namely,
Marketing Committees, Minimum Floor Price Scheme, Money Lenders Act and Improvement
of Rural Market - NABARD.
Demand 10: Social Welfare
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 62 programmes and some of the important
schemes worth mentioning among them are CSS-Machinery for Enforcement of
Untouchability Offences Act,1955, Karnataka State Commission for SCs & STs, Repairs to
Hostels and Residential Schools (KREIS), CSS-Conducting Seminars and Workshops,
Karnataka State Safai Karmachari Commission, Research and Training, Morarji Desai
Residential Schools (MDRSs) and Maintenance of Kittur Rani Chennamma Residential
School(KREIS), Starting of new Backward Classes Hostels & Maintenance, CSS-Pradhan
Mantri Jana Vikas Programme, Teaching and Learning Aid to Govt. Minority Schools,
Providing Quality Education in Madrasas (SPQEM), Minorities Residential Schools, Various
Development Programme for Schedule Caste and Schedule Tribes etc.
Demand 11: Women and Child Development
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 22 programmes and schemes, notable
among them are Womenʼs Development Corporation - Establishment and Administration,
Deaf and Blind Government Schools, Residential Home for Mentally Challenged, Prevention
of Trafficking in Women & Children, Karnataka State Commission for Protection of Child
Rights, Maintenance of Anganawadis, Senior Citizen Policy, New Bala Mandira, Construction
of Building of Correctional Centres etc.
Demand 12: Information, Tourism and Youth Services
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 22 programmes and schemes. Some
significant programmes and schemes are Publicity Campaign, State Youth Centre, State Sector
Scheme of National Service Scheme Programme, Implementation of Youth Policy, Sports
Institutions & Hostels, Sports Authority of Karnataka, Rural Sports and Games, Kannada Film
Academy, Tourism Promotion and Publicity, Construction of Stadium etc.
Demand 13: Food and Civil Supplies
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 7 programmes and some of the schemes
are IT Initiative for Public Distribution System, Consumer Fora, CSS-Strengthening of PDS
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Operations- "One Nation One Ration Card" Initiative, Setting up of Consumer Clubs for
Consumer Awareness, Consumer Welfare Activities etc.
Demand 14: Revenue
Under this Demand, during FY 2021-22, there was one scheme like, Janasnehi Kendras.
Demand 15: Information Technology
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 3 programmes and schemes like Assistance
to Scientific Institutions, Support to Nano Technology and Start-Up Policy.
Demand 16: Housing
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 3 schemes that are Infrastructure facilities
for Housing Schemes/Projects, Rajiv Gandhi Rural Housing Corporation and Improvement of
Slums.
Demand 17: Education
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 98 programmes and schemes and
significant among them are Maintenance of Schools and Colleges Buildings and Facilities,
Teachers Training and Orientation Training Centres, CSS-Rashtriya Ucchatar Shiksha
Abhiyana, Establishment & Equipment to Student Hostels, Assistance to Sanskrit and Vedic
Research Institutions, Various initiatives for Education improvement including Acadamy for
Higher Education, Mass Education-Preparatory Activities for Launching State Adult Education
Programme-Strengthening of Administrative Structure at State Level, Samagra Shikshana
Karnataka, Bharath Sevadal, National Cadet Corps, Bharath Scouts, Maintenance and Repairs of
Toilets etc.

Demand 18: Commerce and Industries
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 6 programmes and schemes. Some
important ones are Assistance to MSMEs and other Expenses, Establishment and Improvement
of Industrial Clusters, Export and Trade Promotion etc.
Demand 19: Urban Development
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 17 programmes and schemes like Support
to BWSSB to Provide Drinking Water to Slums, Implementation of Water Supply in 9 Towns,
CSS-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Karnataka Integrated Urban
Water Management Investment Programme-Jalasiri EAP, CSS-Mukhya Mantri Nairmalya
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Yojane (Swaccha Bharat), AMRUT Nagarothan for ULBs (Excluding Corporations), Mahatma
Gandhi Nagara Vikas Yojane etc.
Demand 20: Public Works
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 6 schemes like District & Other Roads
Maintenance, Karnataka State Highway Improvement Project (KSHIP) etc.
Demand 21: Water Resources
Under this Demand, during FY 2021-22, there was one scheme like, Water and Land
Management Institute - WALMI.
Demand 22: Health and Family Welfare
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 81 programmes and schemes. Some of the
significant programmes and schemes are Directorate of Health and Family Welfare Service
(Medical Branch), Health and Family Welfare and other Health Institute building maintenance,
E-Health, Janatha Health Fund, Opening and Maintenance of AYUSH Offices, Colleges and
Hospitals, AYUSH Health, IEC and Training, Director of HFW Services, HE & Training
Centre, Engineering Division, Vector Borne Diseases Control and Control of Blindness
Programmes, Health- Information, Education and Communication (IEC), Strengthening of
State Drugs Regulatory System Scheme, Food Safety Programme and Public Health Institute,
Grants to Indian Red Cross Society etc.
Demand 23: Labour & Skill Development
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 28 schemes such as, Skill Development
Initiative, General Employment Exchanges, CSS-SANKALP(Skills Acquisition and
Knowledge Awareness for Livelihood Promotion), CSS- Rural Self Employment Training
Institutes-RSETI (NRLM), Specialised Skill Development Institutions etc.
Demand 24: Energy
Under this Demand, during FY 2021-22, there was one scheme like, Subsidy for Supply to IP
Sets, BJ/KJ Consumers.
Demand 25: Kannada and Culture
Under this Demand, during FY 2021-22, there was one scheme like, Unspent SCSP-TSP
Amount as per the SCSP-TSP Act 2013.
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Demand 26: Planning, Statistics, Science and Technology
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 13 schemes such as Article 371J -Kalyana
Karnataka Regional Development, State Legislators Local Area Development Scheme,
Legislators' Constituency Development Fund etc.
Demand 27: Law
Under this Demand, during FY 2021-22, there were 6 programmes and schemes. Some of the
significant programmes and schemes are CSS-Fast Track Special Courts for disposal of cases
pending under Rape and POCSO Act, Grama Nyayalayas, State Legal Service Authority and
Lok Adalath etc.
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