1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕ್ೆಲೀಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೀಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕ್ಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕ್ಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕ್ಹಯ) :- ಒಟುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟುು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಒಟುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ-ಒಟುು
ಕುಟುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತ್ಯು
ಕುಟುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ಯೆ
1.8. ಕುಟುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕ್ಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕ್ಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕ್ಹಯ)- ಒಟುು 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಭಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಭಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟುು

7
6
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1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೀವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೀುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಫೆೀಕು.

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ಚಿಕ್ಹಾಲಗುಂಡಿ ಜಿಲ್ಹೂ ಕ್ೆೀಂದಾದಿಂದ 24ಕೀ.ಮೀ
ತಹಲಲಕು ಕ್ೆೀಂದಾದಿಂದ 18ಕೀಮೀ ದಲಯದಲ್ಲೂದುದ ಹೆಚಹಾಗಿ ಕೃಷೀ ಆಧಹರಿತ್
ಕುಟುಂಫಗಳು ವಹಷವಹಗಿದಹದಯೆ,ಇಲ್ಲೂನ ಜನ ಸಹಭಹನೆರಿಗ್ೆ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅತ್ುೆತ್ುಭ ಸೆೀವೆಗಳನುನ ಒದಗಿಷುತ್ು ಫಂದಿಯುತ್ುದೆ.ಈ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯು 2ಗ್ಹಾಭಗಳಿಗಲ ಕ್ೆಲಪ,
ಚಿಕ್ಹಾಲಗುಂಡಿ ಷರಿ ಷಭಹಣ ಷಯಕ್ಹಯದ ಸೌಲಫೆಗಳನುನ
ನೀಡುತಹುಫಂದಿದೆ ಹಹಗಲ ಮಹುದೆೀ ಅಭಿೃದಿದ ಯೀಜನೆ,
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳು,ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿಗಳು,ಕುಂದುಕ್ೆಲಯತೆಗಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು
ವಹಡಡ/ಗ್ಹಾಭಷಬೆಗಳನುನ ನಗಧಿತ್ ಷಭಮದಲ್ಲೂ ಷಬೆಕಯೆದು ಷಡ
ಷದಷೆಯ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಡೆಮುದು,ಭುಂದಿನ ಕಾಭಹಿಷಲು
ಮೀಲ್ಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷುದು ಭತ್ುು ಸಹಭನೆ ಷಬೆಗಳ ಭಲಲಕ
ಕುಂದುಕ್ೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೀಡುದು ಷಯಕ್ಹಯದಿಂದ ಫಂದ
ಷಲತೆಲುೀಲ್ೆಗಳನುನ ಷಬೆಮಲ್ಲೂ ಓದಿ ತಿಳಿಷುದು ಷಂಬಂದಿಸಿದ ಅನುಷಹಾನ
ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳನುನ ಷಬೆಗ್ೆ ಹಹಜಯಹಗಿ ಜನೆಲೀಯೀಗ ಸೌಲಫೆಗಳು
ದೆಲಯಕುಂತೆ ಭಹಡುದು,ತ್ಪದೆೀ ಲ್ೆಕಾ ತ್ಾ ರಿೀಶೆೃೀಧನೆ
ಭಹಡಿಷುದು, ವಹಷಡಕ ಲ್ೆಕಾನುನ ತ್ಪದೆೀ ಜಭಹಫಂದಿ ಭಲಲಕ ಓದಿ
ತಿಳಿಷುದು,ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮು ತ್ನನ ಷವಂತ್ ಷಂನಲೂಲಗಳ
ಫಲದಮೀಲ್ೆ ನೆೀಡೆಮುದು ಹಹಗಲ ಷಫಲಗ್ೆಲಳುುದು,ಷಯಕ್ಹಯದ
ಯೀಜನೆಗಳ ಷಪಲತೆಮನುನ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಿಗಲ ಭತ್ುು
ಜನಸಹಭಹನೆರಿಗ್ೆ ದೆಲಯಕಸಿ ಒಂದು ಉತ್ುಭ ಸಹಧನೆ ಗ್ೆೈಮು
ಆಶೆಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ ಹಹಗಲ ಭಹದರಿಮ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ಎಂದು
ಯಹಜೆದ ಜನಸಹಭಹನೆೆರಿಗ್ೆ ಗುರಿತಿಷು ಹಹಗ್ೆ ಆಗಫೆೀಕ್ೆಂಫ ಗುರಿಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೀವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೀುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಫೆೀಕು.

1. 2011.12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಬೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಫೆೀಕ್ಹದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಹಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಷಬೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕ್ೆಲುೀಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕ್ೆಲೀಯಂ ಕ್ೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಬಹ ಕ್ಹಮ
ಷಲಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನೀಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ಚಿಕ್ಹಾಲಗುಂಡಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ
ಫಯು 2ಗ್ಹಾಭಗಳಿಗಲ ಷರಿ ಷಭಹಣ ಷಯಕ್ಹಯದ ಸೌಲಫೆಗಳನುನ
ನೀಡುತಹುಫಂದಿದೆ ಹಹಗಲ ಮಹುದೆೀ ಅಭಿೃದಿದ ಯೀಜನೆ,
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳು,ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿಗಳು, ಕುಂದುಕ್ೆಲಯತೆಗಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು
ವಹಡಡ/ಗ್ಹಾಭಷಬೆಗಳನುನ ನಗಧಿತ್ ಷಭಮದಲ್ಲೂ ಷಬೆಕಯೆದು ಷಡ
ಷದಷೆಯ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಡೆಮುದು,ಭುಂದಿನ ಕಾಭಹಿಷಲು
ಮೀಲ್ಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷುದು ಭತ್ುು ಸಹಭನೆ ಷಬೆಗಳ ಭಲಲಕ
ಕುಂದುಕ್ೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೀಡುದು ಷಯಕ್ಹಯದಿಂದ ಫಂದ
ಷಲತೆಲುೀಲ್ೆಗಳನುನ ಷಬೆಮಲ್ಲೂ ಓದಿ ತಿಳಿಷುದು ಷಂಬಂದಿಸಿದ ಅನುಷಹಾನ
ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳನುನ ಷಬೆಗ್ೆ ಹಹಜಯಹಗಿ ಜನೆಲೀಯೀಗ ಸೌಲಫೆಗಳು
ದೆಲಯಕುಂತೆ ಭಹಡುದು,ತ್ಪದೆೀ ಲ್ೆಕಾ ತ್ಾ ರಿೀಶೆೃೀಧನೆ
ಭಹಡಿಷುದು, ವಹಷಡಕ ಲ್ೆಕಾನುನ ತ್ಪದೆೀ ಜಭಹಫಂದಿ ಭಲಲಕ ಓದಿ
ತಿಳಿಷುದು,ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮು ತ್ನನ ಷವಂತ್ ಷಂನಲೂಲಗಳ
ಫಲದಮೀಲ್ೆ ನೆೀಡೆಮುದು ಹಹಗಲ ಷಫಲಗ್ೆಲಳುುದು,ಷಯಕ್ಹಯದ
ಯೀಜನೆಗಳ ಷಪಲತೆಗಳನುನ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಿಗಲ ಭತ್ುು
ಜನಸಹಭಹನೆರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಷುಲ್ಲೂ ಾಭಲಖ ಹತ್ಾ
ಹಿಷುತ್ುದೆ,ಭಹಹತ್ೂಗ್ಹಂಧಿ ಯಹಷಾರೀಮ ಉದೆಲೆೀಗ ಖ್ಹತ್ರಿ ಯೀಜನೆಮ
ಗ್ಹಾಮೀಣ ಾದೆೀವದ ಎಲ್ಹೂ ನಯುದೆಲೆೀಗ ಮುಕ/ಮುತಿಮರಿಗ್ೆ
ಉದೆಲೆೀಗ ಕಲ್ಲಪೀಸಿಕ್ೆಲೀಟ್ಟುದೆ.ನಂಜುಂಡಪ ಯದಿ ಾಕ್ಹಯ ಹಿಂದುಳಿದ
ಜನರಿಗ್ೆ ಜ್ಞಹನ,ಕ್ೌವಲೆ ಹಹಗಲ ಆರ್ಥಡಕ ಹಿಂದುಳಿಕ್ೆಮನುನ
ಹೆಲೀಗಲ್ಹಡಿಷುಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಷವಯಹಜೆ ಯೀಜನೆಮು ಹೆಚ್ುಾ ಹಾಧಿನೆೆತೆ
ಕ್ೆಲೀಟ್ಟುದೆ.ಗ್ಹಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಒಳೆುಮ ಯಸೆು ,ಚ್ಯಂಡಿ,ಕುಡಿಮು
ನೀಯು,ಫೆಳಕು,ಶೌಚಹಲಮಗಳು,ಸತ್ುುಸಲವಹಯು ಸೌಲತ್ುುಗಳನುನ ಕ್ೆಲಟುು
ಾತಿೀ ವತ್ 100%ಯಶುು ಕಯಷಲಲ್ಲ ಭಹಡು ಗುರಿಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ,ಭತ್ುು ಗ್ಹಾಭದ ಅಭಿೃದಿದಯೀ ದೆೀವದ ಅಭಿೃದಿದ ಎಂದು ತ್ನನ
2
2
2
2
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5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೀಭಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭಲಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕ್ೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಹಗಿದೆ?

ಷವಹಡನುಭತ್

6. ಎಶುು ಷಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಬಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದೆ?

ನಡೆದ ಎಲ್ಹೂ ಷಬೆಗಳು

7.ಕ್ೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಷಬಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಹಡುುದು

I. ಯೀಜನೆಗಳ ರಿಶಿೀಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನೀಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷುಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆಯೆಲೀಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳು, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, IX. ಭಕಾಳ ಆಯೆೈಕ್ೆ ವಿಶಮಗಳು, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
, XII. ಬೀದಿ ದಿೀ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳ ಕ್ಹಮ
ನ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೀ ಶ
ದಲ್ಲೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಷಫೆೀಕ್ಹದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಷಬೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?

22
2
2

II. ಕ್ೆಲೀಯಂ ಅಬಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದಲಡಲಪಟು ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜಯಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೀ ಷಬೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನೀಡುುದು) :
ಹಹಜಯಹದ ಒಟುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮಲ್ಲೂ ಮಹ ಯೀಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯಾ ಭಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?

ಇಲ್ಹೂ
35
28
41184
168
38
26
34
(a) ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೀಜನೆ, (c) ವಿಧವಹ ವೆೀತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲಯ
ವೆೀತ್ನ, (e) ಕುಟುಂಫ ಪಲ್ಹನುಬವಿ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೀಜನೆ, (j)
ಇತ್ಯೆ

V. 2011-12 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆೀಮ ಷಬಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಯೀಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಭಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಾ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
(a) ಉದೆಲೆೀಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೀಜನೆ []

(b) ಇತ್ಯೆ ಕ್ೆೀಂದಾ ಭತ್ುು ಯಹಜೆ ಯೀಜನೆಗಳು (ಯೀಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮತಿಗಳ ಕ್ಹಮ
ನ
ಸಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮತಿಗಳು/ಕ್ಹಮ
ಕ್ಹರಿ ಷಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷಮತಿ ಷಬೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹಾಯಿ ಷಮತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಫೆೀಕ್ಹದ ಷಬೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಬೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕ್ೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅೆಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕ್ಹನಲನುಫಹಹಿಯ ಕಾಭಕ್ಹಾಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಮಹುದೆೀ
ಅಧಿಕ್ಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ?
A. ಆಯೀಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಫೆೀತಿ ಕ್ಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚ್ುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಶು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೀತಿಗ್ೆ
ಹಹಜಯಹಗಿಯುಯೆೀ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ್ಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜಯಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕ್ಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜಯಹಗುತಹುಯೆಯೀ?

Yes
Yes
MGNREGS
Total Sanitation Scheme
Grama Swaraj Scheme
Indira Awaz Yojane
Ashraya Scheme
12th Finance Grant
Rural Library
Loka Shikshana
MINI WATER SUPLY SCHEME
PIPED WATER SUPPLY SCHEME
Suvarna Jala Yojane
Discretionary (Specific - u/s 208 ) Grants
13th Finance Commission
PYKKA - Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan
Yes
3
3
3
2
ಇಲ್ಹೂ

3

2

C. ಅಧಿಕ್ಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕ್ಹಮ
ರಿಶಿೀಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜಯಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕ್ಹಮ
ನ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷುುದೆೀ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೀಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕಾಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಹಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ ಮೀಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಫೆೀಕ್ಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಫೆೀಕ್ಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷ
ಕ ಯೀಜನೆ ತ್ಮಹರಿಕ್ೆ ಾಕಾಯ-I. ವಹಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೀರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕ್ಹ
ಯೆೀತ್ಯ ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
IV. ವಹಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮ ತ್ಮಹರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೀಜನೆ/ಕ್ಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಷುವಿಕ್ೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೀ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಮಭಹನುಸಹಯ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
2012-13ನೆೀ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? (ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಂನಲೂಲ ಕ್ೆಲಾೀಢೀಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? ಹಹಗು ಹೆಲಷ ಆದಹಮದ ಭಲಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
ಈ ಹೆಲಷ ಭಲಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯೀ? []
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
ಫಹಕ ಷಲಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷಲಲ್ಹತಿ ಭಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನೀಡಿಯು ಅಧಿಕ್ಹಯದನವಮ ಷಲಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನಂತೆ
ನೀಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕ್ೆಾ ಫಹಕ
2011-12ಯ ಫೆೀಡಿಕ್ೆ
ಒಟುು ಫೆೀಡಿಕ್ೆ
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಹಡಿದ ಷಲಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭಲಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ

2

Yes
2-Jan-12
03-Oct-12
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
3820
296967

Yes
ಕಟುಡ ಮೀಲ್ಲನ ತೆರಿಗ್ೆ
1022891
467066
1262966
339000
Laicnce & othaer
58978
63480

ಷವಮಂ ೆಾೀರಿತ್ ದೆೀಣಿಗ್ೆ

ಇಲ್ಹೂ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
MGNREGS

ಆರ್ಥಡಕ ಗುರಿ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನೀಡಿ-ಯೀಜನೆಮ ಹೆಷಯು
Ashraya Scheme
MINI WATER SUPLY SCHEME
ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕ್ೆಮಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚ್ಾ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೀಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಭಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿಯ ಕ್ೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕ್ೆಮಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚ್ಾ
ಕ್ೆೀಂದಾ / ಯಹಜೆ / ಇತ್ಯೆ

13

13

34

17

4

4

3920618

2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕ್ೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಭಹಡಿಯು ವೆಚ್ಾ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಡಿಯು ವೆಚ್ಾ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಗಧಿಮಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕ್ೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಮಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕ್ೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಮಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕ್ೆಮಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚ್ಾ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚ್ಾ
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೀರಿ
ವೆಚ್ಾ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕ್ಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಡಿದ
ಓಟುು ವೆಚ್ಾ :
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಭಹಡಿದ ಒಟುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೀ.100ಯಶುು ಕುಟುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನೀಯನುನ ೂಯೆೈಷುತಿುದೆದೀಯ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಶುು ಬೀದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯೀ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಶುು ಒಳಚ್ಯಂಡಿ
ೆಸೆಾ ಭಹಡಿದೆಯೀ? []

380000
120000
380000
120000
500000
500000
500000
32000
12780
12780
Yes
Yes
No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಾಯ ಡೆದಿದೆಯೀ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಲಸಿದೆಯೀ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳಿೀಮ ಷಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕ್ೆಲಂಡಿಯು ವಿಶೆೀಶ ಕ್ಹಮ
ಕಾಭಗಳು

ಅನುಷಹಾನ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗ್ೆ ಆಹಹವನಸಿ ಷಲಹೆಮನುನ
ಕ್ೆಲಡಲ್ಹಘಿದೆ
ಮೀಲ್ಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳ ಷಲಹೆಮಂತೆ ಸಲವಹಯು ಕ್ಹಮಡಕಾಭನುನ
ನೆಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ ಷಲಕು ಹಿಷಲ್ಹಗಿದೆ
ಜನ ಷಪಂದನ ಕಮಹಡಕಾಭ ಬೀದಿ ನಹಟಕ,ಕಲ್ಹಜಹತ್ಕ,ಬತಿು ತ್ಾಗಳು
ಮೀಲ್ಲನಂದ ಮೀಲ್ೆ ನೆೈಭಡಲೆದ ಫಗ್ೆೆ ಆಯೆಲೀಗೆ ಇಲ್ಹಖ್ೆಯಿಂದ
ಕ್ಹಮಡಕಾಭ ನೆೀಡಲ್ಹಗಿದೆ

ಭಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚ್ಟುಟ್ಟಕ್ೆಕಳು
ಲ್ೆಕಾ ತ್ಾ ನ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೀಕರಿಸಿದೆಯೀ? []
ಲ್ೆಕಾತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕೀಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಾ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಬೆ/ಜಭಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕ್ೆಾ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೀ? []
ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೀಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೀಧನಹ ಹೆಯಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ?
ಫಹಕ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೀಧನಹ ಹೆಯಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕ್ೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೀಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಭಹಹಿತಿ ಸಕುಾ ಕ್ಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ೆೀಳಲ್ಹದ ಭಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೀಲು ಹಾಧಿಕ್ಹಯಕ್ೆಾ ಹೆಲೀಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು

ಕ್ಹನಲನು ನೆೀಯು ಕ್ಹಮಡಕಾಭ ಸಮೂಕ್ೆಲಳುುದು ನಗಧಿತ್
ಷಭಮದೆಲಳಗ್ೆ ವಹಡಡ/ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳನುನ ನೆಡಿಷುದು ಸಹಡಜನಕ
ಕುಂದು ಕ್ೆಲಯತೆಗಳ ಅಜಿಡಗಳನುನ ಯಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಷಭಷೆಗಳನುನ
ನವಹರಿಷುದು ಹಹಗಲ ಮೀಲ್ಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿ ಷಲ್ಲೂಷುದು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ೂಣಡಗ್ೆಲಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ
ಇಲೂ
12
10
10
2
2
0

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೀತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚ್ಾ ದಲಯುಗಳನುನ ಮಹ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೀಡಫೆೀಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ ಸಕುಾ ಕ್ಹಯಿದೆ ಾಕ್ಹಯ ಕಛೆೀರಿಮಲ್ಲೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಕ ಷಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []

Yes

ಆಯೆಲೀಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಭಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಹಣ
ಸಹಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕ್ಹ ಕ್ಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಾಳ ೌಷುಕ್ಹಂವದ ಸಿಾತಿಗತಿ

0.03
0.02
0.05
100% ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ

ಸಹಂಕಾಮಕ ಯೆಲೀಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟುುವಿಕ್ೆ

ಯಸೆುಗಳನುನ ಷುಚಿಮಹಗಿ ಇಡುದು ಶೌಚಹಲಮಗಳಿಗ್ೆ ನೀರಿನ ೆಸೆಾ
ಒದಗಿಷುದು ಸೆಲೀಳೆ ನಂತ್ಾಣ ಪಹಗಿಂಗ್ ಭಶಿನ ಫಳಕ್ೆ ಚ್ಯಂಡಿ
ಷವಚ್ಾಗ್ೆಲಳಿಷುದು , ತಹೆಜೆ ಷುುಗಳ ವಿಲ್ೆೀವಹರಿ ಭಹಡುದು

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೀರಿಮಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ಯೆಲೀಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ

ಸಯಡು ಭುಂಚಿತ್ ಸಹಕಶುಾ ಷಲಹೆಗಳನುನ ನೀಡುದು, ಹಹಗಲ
ಜಹಹಿಯಹತ್ುಗಳನುನ ಭಹಡಿಷುದು ಆಯೆಲೀಗೆ ಇಲ್ಹಖ್ೆಮರಿಂದ ಬೀದಿ
ನಹಟಕಗಳನುನ ಭಹಡಿಷುದು,ಇನಲನ ಸತ್ುು ಸಲವಹಯು
ಕ್ಹಮಡಕಾಭಗಳನುನ ಯೆಲೀಗಗಳ ನಮಂತಿಾಷಲು ನೆಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಕ್ಹಲಯಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕ್ಹಾಮಕ ಯೆಲೀಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಫೆೀಕು
ಹಾಥಮಕ ಸಂತ್
ಭಹದೆಮಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕ್ೆಲೀತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ಇಲ್ಹೂ
ಚಿಕ್ಹಾಲಗುಂಡಿ
ಚಿಕ್ಹಾಲಗುಂಡಿ
ಚಿಕ್ಹಾಲಗುಂಡಿ
ಚಿಕ್ಹಾಲಗುಂಡಿ
ಚಿಕ್ಹಾಲಗುಂಡಿ
ಬೀಳಗಿ

ವಿಧಹೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕ್ೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಸಹಭಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕ್ಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಾದಹಿೆ ವೆೀತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೀತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೀಜನೆ

1.250694444
1.250694444
0.75
0.68
ಫಷ ಷತಿ ನವೆೀವನ ಹೆಲಂದಿದರಿಗ್ೆ ಷತಿ ಕಲಪಸಿಕ್ೆಲಡುದು
SC/ST ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತ್ಯ ಹಹಗಲ ಕಡುಫಡ ಜನಹಂಗಕ್ೆಾ ನವೆೀವನ
ಒದಗಿಷುದು
ಾದಹಿೆ ವೆೀತ್ನ ಡಿಮುತಹುಯೆ
ವಿಧವಹ ವೆೀತ್ನ ಡಿಮುತಿುದಹದಯೆ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚ್ಣೆ ಡಿಮುತಹುಯೆ
ಕುಟುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣೆ ಡೆಮುತಿುದಹದಯೆ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲೂ

ವಹಜೆೀಯಿ ಆಯೆಲೀಗೆ ಯೀಜನೆ

ವಹಜೆೀಯಿ ಆಯೆಲೀಗೆ ಯೀಜನೆ ಉಯೀಗ ತೆಗ್ೆದುಕ್ೆಲಳುುತಿುದಹದಯೆ

ಯಹಷರೀಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೀಭಹ ಯೀಜನೆ
ನೀಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ

ಇಲ್ಹೂ
ಹೌದು
ತಿೆಪಗುಂಡಿ
ಕಷ ವಿಲ್ೆೀವಹರಿ ಗ್ಹಡಿ
ಗ್ೆಲಫಬಯ ಗ್ಹಡಿ
ಷಲಕಯಣೆ
ಷಲಪ ಭಟ್ಟುಗ್ೆ ಫಳಕ್ೆ
4 ಶಹಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಹಲಮ ೆಸೆಾ ಹಹಗಲ ನೀರಿನ ಸೌಕಮಡ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ
1ಶಹಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಹಲಮ ೆಸೆಾ ಹಹಗಲ ನೀರಿನ ಸೌಕಮಡ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ
ಶಹಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಹಲಮ ೆಸೆಾ ಹಹಗಲ ನೀರಿನ ಸೌಕಮಡ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ
ಎಲ್ಹೂ ನೀರಿನ ಸೌಕಮಡ ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ

ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೀಜನೆ

ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೀವಹರಿ ಕಾಭಗಳು
ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕ್ೆ ನಷೆೀಧ
ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕ್ೆಗ್ೆ ಯೀಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಎಶುು ದವಿೂ
ಕ್ಹಲ್ೆೀಜುಗಳು ಯೀಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಎಶುು ದವಿ ಕ್ಹಲ್ೆೀಜುಗಳು ಯೀಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನೀರಿನ ೆಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೀಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕ್ೆ-ಗ್ಹಾಭ
12
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲಬೆ ನೀಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಫೆೀಕು
ಎಶುು ಕುಟುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕುಮನುನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಉದೆದೀವಕ್ೆಾ ಫಳಷುತಿುವೆ.35
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕುಮನುನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಉದೆದೀವಕ್ೆಾ ಫಳಷುತಿುವೆ.46
ಭನೆಮ ದಿೀಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯವಕು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲದ ಬೀದಿ ದಿೀಗಳು

0

ಮೀಲ್ಹಾಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಮಹುದಹದಯಲ ವಿಶೆೀಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನವಹಸಿಗಳ ಜಿೀನದಲ್ಲೂ
ಷಕಯಹತ್ೂಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಲು ಕ್ಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕ್ೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮಹುದೆೀ ಚ್ಟುಟ್ಟಕ್ೆಮಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಹಕಶುು ಕ್ಹಮಡಕಾಭಗಳ ಛಹಮಹ ಚಿತ್ಾಗಳನುನ ಹಹಡಡ ಕ್ಹಫಮಲ್ಲೂ
ಷಂಕ್ಷೀುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲ್ಲೂ ನೀಡುಂತೆ ಇಯಫೆೀಕು, ಇದಕ್ೆಾ
ಕಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷಲಚ್ಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಹಡಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುಂತೆ ಇಯಫೆೀಕು.
ಇದಕ್ೆಾ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಾಯನ ಭಹಡಿದ ಛಹಮಹ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚ್ುಾರಿಮಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೀಡ್ ಭಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary

ಭಹೆೀವ ಆರ್.ಜಗಲ್ಲ

PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

9480851460
Yes

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 filling up the PEAIS GP questioner . []
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 filling up the PEAIS GP questioner . []
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 filling up the PEAIS GP questioner .

Accepted by GP PDO/Secretary

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 filling up the PEAIS GP questioner . []
1.5 ದಲಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಹಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ ಮೀಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯೀ? []

Accepted by GP Adhyaksha
9480851259
Yes

