1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುೂ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುೂ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುೂ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುೂ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುೂ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 349
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುೂ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿೂೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿೂೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿೂೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು
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2
1
1

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು

2

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು

5
5
10

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುೂ ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷಿೋೂವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಬೆೋಕು.

ಗ್ಹಾಭದ ಎಲ್ಹೂ ಭನೆಗಳಿಗ್ೆ ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ೆಸೆೆ ಕಲ್ಪಪಷುುದು, ಕಚಹಾ
ಯಸೊಗಳ ಷಭಗಾ ಅಭಿೃದಿಿ, ಗ್ಹಾಭದ ಷವಚ್ಾತೆ ಕಹಹಡುುದು, ಷಂೂಣಣ
ಸಹಕ್ಷಯ ಗ್ಹಾಭನಹನಗಿ ಮಹಡುುದು, ಗ್ಹಾಭ ಆರೆಲೋಗೆ ಭತುೂ ನೆೈಭಣಲೆಕೆೆ
ಹೆಚ್ಚನ ಆದೆತೆ ನೋಡುುದು ಗ್ಹಾಭದಲ್ಪೂ ಳಚ್ಯಂಡಿ ೆಸೆೆಗಳನುನ
ಕಲ್ಪಪಷುುದು, ಷತಿ ಯಹಿತ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಭತುೂ ನವೆೋವನ ಯಹಿತರಿಗ್ೆ
ಷತಿ ಹಹಗಲ ನಉವೆೋವನ ಕಲ್ಪಪಷುುದು, ಅಗತೆ ಷೆಳಗಳಲ್ಪೂ ಬೋದಿ
ದಿೋಗಳನುನ ದಗಿಷುುದು, ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಆಧೆತೆ ನೋಡುುದು.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುೂ ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷಿೋೂವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ನಡೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲ್ಪೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತುೂ ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷಲಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತವಹಗಿ
ನೋಡಲ್ಹಗಿತುೂ?

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಿಂದ ಜನ ಸಹಭನೆರಿಗ್ೆ ಉತೂಭ ಆಡಳಿತ ನೋಡುುದು,
ಗ್ಹಾಭದ ಾತಿೋ ಭನೆಮ ಭತುೂ ಸಹಣಜನಕ ಉದೆಿೋವಗಳನುನ
ಈಡೆೋರಿಷುುದು, ಸಹಣಜನಕ ಕುಂದು ಕೆಲಯತೆಗಳ ನವಹಯಣೆ ಫಡತನ
ರೆೋಖ್ೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಯು ಕುಟ್ುಂಫಗಳನುನ ಮೋಲದಜೆಣಗ್ೆೋರಿಷರೆೋ ಹಾಮಹಣಿಕ
ಾಮತನ ಮಹಡುುದು ನೆೈಭೆಣಲೆ ಭತುೂ ಆರೆಲೋಗೆದ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿು
ಭಲಡಿಷುುದು ಟ್ಟುನಲ್ಪೂ ಗ್ಹಾಭನುನ ಮಹದರಿ ಗ್ಹಾಭನಹನಗಿ
ಯಲಪಿಷುುದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದ ಉದೆಿೋವವಹಗಿದೆ.
11
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5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಪೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಹಕುುದಯ
ಭಲಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಹಗಿದೆ?

11

6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಪಷಲ್ಹಗಿದೆ?

11

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಪ ಗುಯುತು ( )
ಮಹಡುುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳು, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, IX. ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳು, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೊ / ಷಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲ್ಪೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಂದು ಶ
ದಲ್ಪೂ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದಲಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನೋಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತದಹಯಯು):

5
2
5
0
1
65
17/02/2012
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33
1
44

IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಪೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತು?

(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (c) ವಿಧವಹ ವೆೋತನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲಯ
ವೆೋತನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ಹನುಬವಿ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (i) ಗಂಗ್ಹ ಕಲ್ಹೆಣ, (j) ಇತರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []

ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುೂ ರಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಶುು ಸಹೆಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷೂವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅೆಸೆೆ ಅಥವಹ
ಕಹನಲನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹೆಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚ್ುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಶು ಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಹಜರಹಗುತಹೂರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಪಷುುದೆೋ? ಉದಹ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತುೂ ಭಕೆಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಪನ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಪೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲ್ಪೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಪೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಪೂ ಚ್ಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಪೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು ಷಕಹ
ರೆೋತಯ
ಷಂಸೆೆಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯಹರಿಮಲ್ಪೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗಲೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಪನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಮಮಹನುಸಹಯ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

13 ನೆೋ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜೆಮ ಕ್ರಾಯಹ ಯೋಜನೆ ತಯಹರಿ ಫಗ್ೆೆ, ಕುಡಿಮು
ನೋರಿನ ನಣಸಣೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಇಂದಿರಹ ಆವಹಜ್ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ.
Yes
19
ಉತಹಪದನಹ ಷಮಿತಿ 5 ಷಭೆಗಳು ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷಮಿತಿ 7 ಷಭೆಗಳು,
ಸೌಕಮಣ ಷಮಿತಿ 7 ಷಭೆಗಳು
36
19
ಾಕಯಣಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ.
ಹಹಜರಹಗಿಯುತಹೂರೆ
ಆರೆಲೋಗೆ ಇಲ್ಹಖ್ೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಹಖ್ೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುೂ ಆರೆಲೋಗೆದ ಫಗ್ೆೆ ರಿಶಿೋಲ್ಪಸಿದೆ.

Yes
ಎಪಿಾಲ್ 30 ರೆಲಳಗ್ೆ
30/04/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಲ್ಪಂಗ ಆಧಹರಿತ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಪ)ೂ []

N0

2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಷಂನಲಮಲ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚ್ಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೆಲಷ ಆದಹಮದ ಭಲಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಈ ಹೆಲಷ ಭಲಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಷವಂತ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಆದಹಮ ತಯು ಆಸಿೂಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಪೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಹಕ್ರ ಷಲಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷಲಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷಲಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಮಹಡಿದ ಷಲಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಹಮದ ವಿಯಗಳ
ಭಲಲಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಪೂ ಸಹಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು

No
6.31
6.25

NO
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ,
0.215
1.49
1.705
1.59
ಏಲಂ, ಬಹಡಿಗ್ೆ, ಗ್ಹಾ.ಂ ಆಸಿೂಯಿಂದ, ಕಟ್ುಡ ಅನುಭತಿ, ವಹೆಹಯ
ಅನುಭತಿ
1.62
2.18
ಾಕಯಣಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ.
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತರಿ
ಕೆೋಂದಾ
160
ಷತಿ
ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ
83
ಕುಡಿಮು ನೋಯು ಷಯಫರಹಜು ಕೆೋಂದಾ/ ರಹಜೆ
9
9
ಶೌಚಹಲಮ
ರಹಜೆ
45

96
62

45

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚ್ಚ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತರಿ ಕೆೋಂದಾ
96
ಯಲ15.10
ಷತಿ :ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಮಹಡಿದ ಮೊತೂದ ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ರಹಜೆ 83 ಯಲ4.00
ಕುಡಿಮು ನೋಯು:- ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ 9
ನೋಡಿ
ಯಲ1.02 ಶೌಚಹಲಮ ರಹಜೆ 45 ಯಲ1.26
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚ್ಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತೂ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತೂ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಪೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಹದ ಮೊತೂ : ಯಲ.
ವಹಷೂವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತೂ : ಯಲ.
ವಹಷೂವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚ್ಚ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ಚ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚ್ಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತೂ : ಯಲ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ವಹೆಪಿೂಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಮು ನೋಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿೂದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

1.32
0.07
2.15
0.07
2.15
1.35
1.32
0
0
0.25
No
No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಳಚ್ಯಂಡಿ
ೆಸೆೆ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಪಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತುೂ ಷೆಳಿೋಮ ಷಂಸೆೆಗಳು

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮ ಶಹಲ್ೆಗಳಲ್ಪೂ ಶಹಲ್ಹಭಿೃದಿಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚ್ನೆ ಮಹಡಿ ಶಹಲ್ೆಗಳ ಅಭಿೃದಿಿ ಕಹಮಣಕಾಭಗಳನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗುತೂದೆ.
ಶಹಲ್ಹಭಿೃದಿಿ ಷಭತಿಮ ಕಹಮಣ ಚ್ಟ್ುಟ್ಟಕೆಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದ
ನಹಗರಿೋಕ ಸೌಕಮಣ ಷಮಿತಿಮಯು ರಿಶಿೋಲ್ಪಷುತಹೂರೆ. ಅಂಗನವಹಡಿ
ಕೆೋಂದಾಗಳಲ್ಪೂ ಬಹಲವಿಕಹಷ ಷಮಿತಿ ಮನುನ ಯಚಿಸಿಕೆಲಂಡು ಇದಯ
ಭುಖ್ಹಂತಯ ಅಭಿೃಧಿಿ ಕಹಮಣಕಾಭಗನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗುತೂದೆ. ನಹೆಮಬೆಲ್ೆ
ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ತಿಯಿಂದ ಆಹಹಯ ಖ್ಹತರಿ ಷಮಿತಿ
ಯಚಿಸಿ ವಿತಯಣಹ ೆಸೆೆಮಲ್ಪೂ ಜಹಗೃತಿ ಭಲಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.ಆರೆಲೋಗೆದ ಫಗ್ೆೆ
ಗ್ಹಾಭ ಆರೆಲೋಗೆ ಭತುೂ ನೆೈಭಣಲೆ ಷಮಿತಿಮನುನ ಯಚಿಸಿಕೆಲಂಡು
ಆರೆಲೋಗೆದ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿು ಭಲಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತುೂ ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಸಿರೋ ವಕ್ರೂ ಗುಂುಗಳು ಶಿಾೋ ಕ್ೆೋತಾ ಧಭಣಷೆಳ
ಗ್ಹಾಮಹಭಿೃದಿಿ ಯೋಜನೆಮ ಗುಂುಗಳ ಮುಕ ಷಂಘಗಳು ಭತುೂ
.ಜಹತಿಗ್ೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿ ಭುಗ್ೆೋಯಯ ಷಂಘಗಳಿವೆ ಈ ಷಂಘಗಳ ೆೈಕ್ರ
ಕೆಲಂಡಹಡಿ ಕೆಲಪ ಭತುೂ ಫುಡೆೋರಿಯಹದಲ್ಪೂಯು 5 ಷಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಷವಣಣ
ಜಮಂತಿ ಷವರೆಲೋಜ್ ಗ್ಹರ್ ಯೋಜನೆತಿಯಿಂದ ತಲ್ಹ 1.00 ಲಕ್ಷದಂತೆ
ಷಹಹಮಧನ ಭತುೂ ಸಹಲ ನೋಡಿ ಸಹವಲಂಭಿಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿದೆ.

ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂಯು ಅಂಗವಿಕಲಯ ಕಲ್ಹೆಣಕಹೆಗಿ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಪೂ ಶೆೋ 3 ಅನುದಹನ ಕಹದಿರಿಸಿ ಅಯ
ಕಲ್ಹೆಣಕಹೆಗಿ ಖಚ್ುಣ ಫರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಆಲಂಕಹರಿನಲ್ಪೂ ಅಂಗವಿಕಲಯ
ಕಲ್ಹೆಣಕಹೆಗಿ ಷಮಿತಿಮನುನ ಯಚಿಸಿದುದ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ್ೆ ುನಣಷತಿ
ಕಲ್ಪಪಷುರೆೋ ಷಮಿತಿಮ ಭುಖ್ಹಂತಯ ಹೆಲೋರಹಟ್ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಭತುೂ
ಂಚಹಮತ್ ತಿಯಿಂದ ುನಣಷತಿ ಸಹೆಪಿಷುರೆೋ ಷೆಳಹಕಹವ
ಕಲ್ಪಪಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಹೆಚ್ .ಐ.ವಿ ಪಿೋಡಿತಯು ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಹಮಣಕತಣಯು
ಕುಶಠರೆಲೋಗಿಗಳು ಬಹಲಕಹಮಿಣಕಯ ಫಗ್ೆೆ ಷಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಚ್ಚಿಣಸಿದುದ ಇಂಥ
ಾಕಯಣಗಳು ಇಯುುದು ಕಂಡುಫಯುುದಿಲೂ.

ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುೂ ಷಂಸನ ಚ್ಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಸಹಮಹಜಿಕ ಭತುೂ ಷೆಳಿೋಮ ಷಭಸೆೆಗಳ
ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಚ್ಚಿಣಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಅನೆೋಕ ಶಣಗಳಿಂದ
ಕೆಲೋಟ್ಟಣನಲ್ಪೂಯು ಾಕಯಣಗಳನುನ ಅಧೆಕ್ಷಯ ಭತುೂ ಗಣೆಯ ಉಸಿೆತಿಮಲ್ಪೂ
ಇತಹೆಥಣ ಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಆರೆಲೋಗೆ ಭತುೂ ಷವಚ್ಚತೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಹಾಭಷೆರಿಗ್ೆ
ಅರಿು ಭಲಡಿಷುರೆೋ ಬೋದಿ ನಹಟ್ಕಗಳನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ. ಭಕೆಳಲ್ಪೂ
ಕಂಡುಫಯು ಅೌಷಿಠಕತೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಚ್ಚಿಣಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಗ್ಹಾಭದ ಕೆಲು ಕಡೆಗಳಲ್ಪೂ ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ತೆಲಂದರೆಯಿದುದ ವಿಯನುನ
ತಹಲಲಕು ಂಚಹಮತ್ ಭುಖ್ಹಂತಯ ಷಕಹಣಯದ ಗಭನಕೆೆ ತಯಲ್ಹಗಿದೆ.

ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಪೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಪೂ ಎಶುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಪೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತೂರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಪೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುೂ ವೆಚ್ಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಪೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಕ ಷೆಳಗಳಲ್ಪೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

2009 -10 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನರೆಗ್ೆ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಆಗಿದುದ ಅನುಹಲನಹ
ಯದಿ ಷಲ್ಪೂಷಲ್ಹಗಿದೆ.
58
53
4
4
1
1
0

Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪಗ್ೆ 3 ಶಿವು ಭಯಣ
ಾಕಯಣ ದಹಖಲ್ಹಗಿಯುತೂದೆ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪಗ್ೆ ತಹಮಂದಿಯ
ಭಯಣ ಾಕಯಣ ಇಯುುದಿಲೂ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪಗ್ೆ ಹಾಥಮಿಕ
ಆರೆಲೋಗೆ ಕೆೋಂದಾ ಕೆಲಯಿಲದಲ್ಪೂಯು ದಹಖ್ಹಲ್ಹತಿಮಂತೆ ಟ್ುು 60
ಸಹಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಯಹಗಿಯುತೂದೆ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪಗ್ೆ ಬ.ಸಿ.ಜಿ. 59
ಭತುೂ ಡಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ. 58 ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ಲಸಿಕೆಗಳನುನ ಹಹಕಲ್ಹಗಿದೆ.

ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿೆತಿಗತಿ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ 6 ಅಂಗನವಹಡಿ ಕೆೋಂದಾಗಳಿದುದ ಇುಗಳ
ೆೈಕ್ರ ಕೆಲಂಡಹಡಿ ಕೆಲಪ ಭತುೂ ಫುಡೆೋರಿಯಹ ಅಂಗನವಹಡಿ ಕೆೋಂದಾಗಳಲ್ಪೂ
ತಲ್ಹ 1 ಯಂತೆ ೌಷಿಠಕಹಂವದ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಫಳಲು ಭಕೆಳಿದುದ ಇಯ
ಬೆಳಣಿಗ್ೆ ಫಗ್ೆೆ ಅಂಗನವಹಡಿ ಭುಖ್ಹಂತಯ ವಿಶೆೋಶ ಕಹಳಜಿ ಹಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಳನುನ ತಡೆಗಟ್ುು ಫಗ್ೆೆ
ಜನಯಲ್ಪೂ ಅರಿು ಭಲಡಿಷು ಕಯತಾಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭಷೆರಿಗ್ೆ ವಿತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಭತುೂ ಆಶಹ ಕಹಮಣಕತೆಣಮಯ ಭಲಲಕ ಜಹಗೃತಿ ಭಲಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೆಲೋಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಬೆೋಕು
ಹಾಥಮಿಕ ಸಂತ
ಮಹದೆಮಿಕ ಸಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತಕೆಲೋತೂಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತುೂ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತುೂ ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಪತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಪತಹಂವ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಇಂಥ ಾಕಯಣಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ ಈ ಫಗ್ೆೆ
ಭುನೆನಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಭಗಳನುನ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಹಗಿದೆ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಕಹಲ್ಹಯದಂತಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ
ರೆಲೋಗಳಿಂದಹದ ಸಹು ಾಕಯಣಳು ಇಯುುದಿಲೂ.
ಶಹಲ್ೆ ಬಟ್ು ಭಕೆಳ ಾಮಹಣ
0
0
0
0
0
27 : 1
22 :1
0.93
1

ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಲ್ಪೂ 2010-11ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಟ್ುು 59 ಫಷ ಷತಿ
ಭನೆಗಳು ಭಂಜಲರಹಗಿದುದ ಯದಿ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ 32 ಭನೆಗಳು
ೂಣಣಗ್ೆಲಂಡಿದುದ ಉಳಿದಂತೆ ಾಗತಿಮಲ್ಪೂದೆ.

ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ

2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಪನಲ್ಪೂ 18 ಇಂದಿರಹ ಆವಹಜ್ ಭನೆ ಭಂಜಲರಹಗಿದುದ 12
ೂಣಣಗ್ೆಲಂಡಿದುದ ಉಳಿದ ಭನೆಗಳು ಾಗತಿಮಲ್ಪೂದೆ.

ಾದಹಿೆ ವೆೋತನ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಲ್ಪೂ 2 ೃದಹಿೆ ವೆೋತನ ಾಕಯಣಗಳಿಯುತೂದೆ. ಇರಿಗ್ೆ
ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ದೆಲರೆಮು ವೆೋತನು ಷರಿಯಹಗಿ ದೆಲರೆಮುತಿೂದೆ.

ವಿಧವಹ ವೆೋತನ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಲ್ಪೂ 25 ಭಂದಿ ವಿಧವಹ ವೆೋತನ ಡೆಮುತಿೂದಹದರೆ.

ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಕ ವಿತಯಣಹ ೆಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷೆಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತುೂ ನೆೈಭ
ಲೆ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಲ್ಪೂ 20 ಭಂದಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ್ೆ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಸೌಲಬೆ
ದೆಲರೆಮುತಿೂದೆ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಲ್ಪೂ ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ ದೆಲರೆಮು ಾಕಯಣಗಳು
ಇಯುುದಿಲೂ
ಆಲಂಕಹಯು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಸಹಣಜನಕಹ ವಿತಯಣಹ
ೆಸೆೆ ಇದುದ ಇದಯ ತಿಯಿಂದ 980 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಡಿತಯ ಸೌಲಬೆ
ದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಅನನ ೂಣಣ ಯೋಜನೆಮ ಫದಲ್ಹಗಿ 38 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಅಂತೆಲೆೋದಮ
ಸೌಲಬೆ ದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆಮ ಸೌಲಬೆ ದೆಲರೆತಿಯುುದಿಲೂ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಲ್ಪೂ ಟ್ುು 111 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷೆಯ
ಭಿಮಹ ಯೋಜನೆಮ ಸೌಲಬೆ ಕಲ್ಪಪಷಲ್ಹಗಿದೆ.
238

ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳು

ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಲ್ಪೂ ಲ್ಹೆಂಡ್ ಫಲ್ಪೂಂಗ್
ೆಸೆೆ ಕಲ್ಪಪಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಕೆಲೋಳಿಘನತಹೆಜೆ ಹಹಕುರೆೋ ವೆೋಸ್ು ಹೆಲಂಡ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿಗ್ಹಗಿ ಆಲಂಕಹಯು ೆೋಟೆಮ ಾತಿೋ
ಅಂಗಡಿಗಲ ಕಷದ ಫುಟ್ಟು ವಿತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಆಲಂಕಹಯು ೆೋಟೆಮ ವುಚಿತವ
ಭತುೂ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ಭತುೂ ತಣಕಯ
ಷಭೆಮನುನ ಕರೆದು ತಣಕಯ ತಿೋಮಹಣನದಂತೆ ೆೋಟೆಮ ಕಷ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ
ಫಗ್ೆೆ ಫಬ ಸಿವೋಯನನುನ ನೆೋಮಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮ ಅಂಗಡಿ ಮಹಲ್ಪೋಕರಿಗ್ೆ 20 ಎಮ್ ಎಮ್
ಮೈಕೆಲಾೋವೆೋವ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಗ್ಹತಾದ ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಷದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೋಡಲ್ಹಗಿದೆ.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಆಲಂಕಹಯು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಂದು ಕ್ರರಿಮ ಹಾಥಮಿಕ
ಶಹಲ್ೆ ಎಯಡು ಹಿರಿಮ ಹಾಥಮಿಕ ಶಹಲ್ೆ ಂದು ಅನುದಹನತ ಶಹಲ್ೆ ಹಹಗಲ
ಂದು ಅನುದಹನತ ೌಾಢ ಶಹಲ್ೆ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಸೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿಯುತೂದೆ. ಶೌಚಹಲಮ ಇಲೂದ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಂದು ಅನುದಹನತ ದವಿ ೂಣ
ಕಹಲ್ೆೋಜು ಮಹತಾ ಇದುದ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿಯುತೂದೆ.

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜು ಇಯುುದಿಲೂ.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ೆಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂಯು 5 ಶಹಲ್ೆಗಳಲ್ಪೂಮಲ ವುದಿ ಕುಡಿಮು
ನೋರಿನ ೆಸೆೆ ಇಯುತೂದೆ.

ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಪೂ ಸೌಲಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಬೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರೂಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆೆ ಫಳಷುತಿೂವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ

72
0

ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರೂಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆೆ ಫಳಷುತಿೂವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

8

ಸೌಯವಕ್ರೂ ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

0

ಮೋಲ್ಹೆಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳಿಮಲ್ಪೂ ನಭಲದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತಸ
ಯಹುದಹದಯಲ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಇದದಲ್ಪೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿೂಮ ನವಹಸಿಗಳ ಜಿೋನದಲ್ಪೂ ಷಕರಹತಮಕ
ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯಹುದೆೋ ಚ್ಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತು ಷಂಕ್ಷಿೋೂವಹಗಿ
ಫಯಣಿಮಲ್ಪೂ ನೋಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ
ಷಲಚ್ಕಗಳು, ಧನಹತನಕ ರಿಣಹಭಗಳು ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು
ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹೆಯನ ಮಹಡಿದ
ಛಹಯಹ ಚಿತಾಗಳು, ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚ್ುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್
ಮಹಡಫಸುದು.

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿೂಮಲ್ಪೂ ಎಂಡೆಲೋಷಲ್ಹಾನ್ ಷಂತಾಷೂರಿಗ್ೆ
ಆಲಂಕಹಯು ಎಂಡೆಲೋಷಲ್ಹಪನ್ ಷಂತಾಷೂಯ ಷಮಿತಿ ೂಣಣ ಷಸಕಹಯದಿಂದ
ಆಲಂಕಹರಿನಲ್ಪೂ ಶಿಾೋ ಕ್ೆೋತಾ ಧಭಣಷೆಳ ಇಯ ತಿಯಿಂದ ುನಣಷತಿ
ಕೆೋಂದಾದ ಸಹೆನೆಗ್ೆ ಚಹಲನೆ ಭತುೂ ಶಿಾೋ ಶಿಯಲಯು ಭಠದ
ಸಹವಮಿೋಜಿಮರಿಂದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ಠಹಯದಲ್ಪೂ ಷಂತಾಷೂರಿಗ್ೆ
ಷುೂಯಲದಲ್ಪೂ ನೆಯು ನೋಡಲ್ಹಯಿತು.
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Disclaimer:-The information provided by our Grama
Panchayat is completely true to the best of our knowledge
and same is available in Grama Panchayath records. And we
have not entered any wrong information with respect to
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1.5 ದಲಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಪನ
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