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1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ುಯುಶಯು
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ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆಯ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆಯ- ಒಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ-ಒಟ್ುು
ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹಯತ್ಯು
ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ರೆ
1.8. ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಹಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :ಸಹಮಹನಯ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :ಸಹಮಹನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು
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17
7
3
2

ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗುಯಶಯು

1

ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು

10
7
17

1(a) ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭೂದಿಷಬೆೋಕ್ು.

ಬೋದಿ ದಿೋದ ನಿವಸಣೆ, ನಿೋಯು ಷಯಫರಹಜು ಯೋಜನೆ, ಗ್ಹರಭ
ನೆೈಭವಲ್ಯೋಕ್ಯಣ, ಷತಿ ಯೋಜನೆ, ಆವರಮ ,ಅಂಬೆೋಡಕರ್, ಇಂದಿರಹ
ಆವಹಜ್,ಅಲ್ೆಮಹರಿ, ನಿನವಸಣೆ, ಚಯಂಡಿಗಳ ನಿಮಹವಣ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ,
ಭುಂದುರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಹಲ್ೆಗಳ ಉಷುುವಹರಿ, ನಹಯಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ
ಕಹಮವ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗನವಹಡಿಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಭತ್ುು
ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕ್ುಟ್ುಂಫದರಿಗ್ೆ ರೆೋಶನ್ ಕಹಡ್ವ ಯಸೆೆ, ಭಹಗಯ ಜೊಯೋತಿ
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಬಯ, ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ಆಸ್ತುಗಳ ನಿಸವಸಣೆ, ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ೂ ಫಯತ್ಕ್ಕಂತ್ ಆದಹಮಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕೊಳದದುದು,
ಖ್ಹತೆಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗಡಿ ಭತ್ುು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಲ್ೆೈಸೆಸೆನ ನಿೋಡುುದು.
ಷಕಹಲ ಯೋಜನೆ ಹಹಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆಗಳ
ನಿವಸಣೆ, ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುಕ ಹಹಗೂ ಷಕಹವಯದ ಮಹಗವ ಷೂಚಿಮಂತೆ
ಇತ್ರೆ ಕೆಲಷಗಳ ನಿವಸಣೆ.

1(a) ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭೂದಿಷಬೆೋಕ್ು.

ಬೋದಿ ದಿೋದ ನಿವಸಣೆ, ನಿೋಯು ಷಯಫರಹಜು ಯೋಜನೆ, ಗ್ಹರಭ
ನೆೈಭವಲ್ಯೋಕ್ಯಣ, ಷತಿ ಯೋಜನೆ, ಆವರಮ ,ಅಂಬೆೋಡಕರ್, ಇಂದಿರಹ
ಆವಹಜ್,ಅಲ್ೆಮಹರಿ, ನಿನವಸಣೆ, ಚಯಂಡಿಗಳ ನಿಮಹವಣ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ,
ಭುಂದುರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಹಲ್ೆಗಳ ಉಷುುವಹರಿ, ನಹಯಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ
ಕಹಮವ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗನವಹಡಿಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಭತ್ುು
ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕ್ುಟ್ುಂಫದರಿಗ್ೆ ರೆೋಶನ್ ಕಹಡ್ವ ಯಸೆೆ, ಭಹಗಯ ಜೊಯೋತಿ
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಬಯ, ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ಆಸ್ತುಗಳ ನಿಸವಸಣೆ, ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ೂ ಫಯತ್ಕ್ಕಂತ್ ಆದಹಮಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕೊಳದದುದು,
ಖ್ಹತೆಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗಡಿ ಭತ್ುು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಲ್ೆೈಸೆಸೆನ ನಿೋಡುುದು.
ಷಕಹಲ ಯೋಜನೆ ಹಹಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆಗಳ
ನಿವಸಣೆ, ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುಕ ಹಹಗೂ ಷಕಹವಯದ ಮಹಗವ ಷೂಚಿಮಂತೆ
ಇತ್ರೆ ಕೆಲಷಗಳ ನಿವಸಣೆ.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳದ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕ್ವಹಗಿ ಕ್ಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ನಡೆಸ್ತದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ 2. ರತಿ ತೆೈಮಹಸ್ತಕ್ದಲ್ೂ, ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳದ ರಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸ್ತದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡಂತೆ ನಿೋಡುುದು. (ಏಪಿರಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಕೊೋಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷೂಚಿಗಳನುನ ಸಹಕ್ಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

10
12
10
14,1616,16,15,14

0
0

5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ್ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕ್ುುದಯ
ಭೂಲಕ್ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಳಿಲ್ಹಗಿದೆ?

ಎಲ್ಹೂ ಷಭೆಗಳ

6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲ್ೂ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಷಲ್ಹಗಿದೆ?

ಎಲ್ಹೂ ಷಭೆಗಳದ

7.ಕೆಳಕ್ಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳ ಆಗಿದದಲ್ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಹಡುುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕ್ುಡಿಮು ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ ,
VII.ಆರೊೋಗಯ, VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳದ, VIII. .ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ
ವಿಶಮಗಳದ, IX. ಭಕ್ಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳದ, X. ಗ್ಹರಭ ನೆೈಭ
ಲಯ, XI.
ಯಸೆು / ಷಂಕ್
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲ್ೂ ಎಶುು
ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕ್ಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ೂ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ

1
4

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೊೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದೂಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷಯಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹರಭ ಷಭೆ ನಡೆಸ್ತದ ದಿನಹಂಕ್ ನಿೋಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷಯಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ನ ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಮಲ್ೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?

10
0
0
5
6
0
0
0
7
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ರದಹಾಯ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವಹ
ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕ್ಲಯ ವೆೋತ್ನ, (e) ಕ್ುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ಹನುಬವಿ, (f)
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ, (g) ಆವರಮ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡಕರ್
ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಎಶುು ಗ್ಹರಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ನ ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಗಳಲ್ೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕ್ುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ್ ಲ್ೆಕ್ಕ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೊಯೋಗ ಖ್ಹತಿರ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದರ ಭತ್ುು ರಹಜಯ ಯೋಜನೆಗಳದ (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೂದಿಸ್ತ)

ಬೋದಿ ದಿೋದ ನಿವಸಣೆ, ನಿೋಯು ಷಯಫರಹಜು ಯೋಜನೆ, ಗ್ಹರಭ
ನೆೈಭವಲ್ಯೋಕ್ಯಣ, ಷತಿ ಯೋಜನೆ, ಆವರಮ ,ಅಂಬೆೋಡಕರ್, ಇಂದಿರಹ
ಆವಹಜ್,ಅಲ್ೆಮಹರಿ, ನಿನವಸಣೆ, ಚಯಂಡಿಗಳ ನಿಮಹವಣ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ,
ಭುಂದುರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಹಲ್ೆಗಳ ಉಷುುವಹರಿ, ನಹಯಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ
ಕಹಮವ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗನವಹಡಿಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಭತ್ುು
ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕ್ುಟ್ುಂಫದರಿಗ್ೆ ರೆೋಶನ್ ಕಹಡ್ವ ಯಸೆೆ, ಭಹಗಯ ಜೊಯೋತಿ
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಬಯ, ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ಆಸ್ತುಗಳ ನಿಸವಸಣೆ, ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ೂ ಫಯತ್ಕ್ಕಂತ್ ಆದಹಮಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕೊಳದದುದು,
ಖ್ಹತೆಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗಡಿ ಭತ್ುು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಲ್ೆೈಸೆಸೆನ ನಿೋಡುುದು.
ಷಕಹಲ ಯೋಜನೆ ಹಹಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆಗಳ
ನಿವಸಣೆ, ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುಕ ಹಹಗೂ ಷಕಹವಯದ ಮಹಗವ ಷೂಚಿಮಂತೆ
ಇತ್ರೆ ಕೆಲಷಗಳ ನಿವಸಣೆ.

C. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಗಳದ/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಎಶುು ಸಹೆಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳದ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕ್ಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳದ
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳದ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅಯಸೆೆ ಅಥವಹ
ಕಹನೂನುಬಹಹಿಯ ಕ್ರಭಕಹಕಗಿ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕ್ರಭಗಳದ-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷಯಯು ಹಹಗು ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳದ ಕ್ನಿಶು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳದ ಹಹಜರಹಗುತಹುರೆಯ್ಕೋ?

Yes
2
2
2
2
ಇಲ್ಹೂ

14

14

C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳದ/ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳದ ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಷುುದೆೋ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೋಗಯ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕ್ಕಳ ಕ್ಲ್ಹಯಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳದ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನ ವಹಷಿ
ಕ್
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳದ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನ ವಹಷಿ
ಕ್
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳದ ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ್ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ನ
ಷಂಸೆೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲ್ೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳದ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನ ವಹಷಿ
ಕ್
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲ್ೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ್ :
(ಅ) ಷಲ್ೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ್ :
B. ವಹಷಿ
ಕ್ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ರಕ್ರರಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ್ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಮಲ್ೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ್ ಯೋಜನೆಮಲ್ೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳದ, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳದ, ಮುಕ್/ಮುತಿ
ಭಂಡಳ್ಳಗಳದ, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳದ ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೋತ್ಯ ಷಂಸೆೆಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ್ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲ್ೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕ್ರಭಗಳನುನ ಒಗೂೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿರಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ್ ಸಹಲ್ನ ವಹಷಿ
ಕ್ ಆಮಯಮ
ನಿಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ್ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಲ್ಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಯಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಷಂನೂಮಲ ಕೊರೋಢೋಕ್ಯಣ ಕ್ುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೊಷ ಆದಹಮದ ಭೂಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೊಷ ಭೂಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷರಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಷವಂತ್ ಭೂಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭೂಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸ್ತುಗಳನುನ ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ೂ ಷರಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಹಕ್ರ ಷೂಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷೂಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷೂಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಮಹಡಿದ ಷೂಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತ್ುಡಿಸ್ತ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭೂಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ತ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ

12

Yes
31/03/2012
30/03/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

No
No
300000
27000

Yes
ನಿೋರಿನ ಕ್ಂದಹಮ, ಬೋದಿ ದಿೋದ ಕ್ಂದಹಮ, ಕ್ಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ ಹಹಗೂ ಬೂಮಿ
ತೆರಿಗ್ೆ
49250
49250
800000
300000
ಷತಿ ಯೋಜನೆ ಹಹಗೂ 13ನೆೋ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ
3000000
7400000

ಷವಮಂ ೆರೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

ಇಲೂ

ಬೋದಿ ದಿೋದ ನಿವಸಣೆ, ನಿೋಯು ಷಯಫರಹಜು ಯೋಜನೆ, ಗ್ಹರಭ
ನೆೈಭವಲ್ಯೋಕ್ಯಣ, ಷತಿ ಯೋಜನೆ, ಆವರಮ ,ಅಂಬೆೋಡಕರ್, ಇಂದಿರಹ
ಆವಹಜ್,ಅಲ್ೆಮಹರಿ, ನಿನವಸಣೆ, ಚಯಂಡಿಗಳ ನಿಮಹವಣ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ,
ಭುಂದುರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಹಲ್ೆಗಳ ಉಷುುವಹರಿ, ನಹಯಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ
ಕಹಮವ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗನವಹಡಿಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಭತ್ುು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳದ ಅನುಷಹುನಗ್ೊಳ್ಳಸ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ೂ ಸಹಧಿಸ್ತದ ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕ್ುಟ್ುಂಫದರಿಗ್ೆ ರೆೋಶನ್ ಕಹಡ್ವ ಯಸೆೆ, ಭಹಗಯ ಜೊಯೋತಿ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಬಯ, ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ಆಸ್ತುಗಳ ನಿಸವಸಣೆ, ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ೂ ಫಯತ್ಕ್ಕಂತ್ ಆದಹಮಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕೊಳದದುದು,
ಖ್ಹತೆಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗಡಿ ಭತ್ುು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಲ್ೆೈಸೆಸೆನ ನಿೋಡುುದು.
ಷಕಹಲ ಯೋಜನೆ ಹಹಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆಗಳ
ನಿವಸಣೆ, ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುಕ ಹಹಗೂ ಷಕಹವಯದ ಮಹಗವ ಷೂಚಿಮಂತೆ
ಇತ್ರೆ ಕೆಲಷಗಳ ನಿವಸಣೆ.
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳದ ರತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ್ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದರ / ರಹಜಯ / ಇತ್ರೆ

7400000

2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ೂ ಲಬಯವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ವಹಷುವಿಕ್ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿರದಿಾಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳದ ಸ್ತಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕ್ಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೊಯತ್ುಡಿಸ್ತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿರಧಿಿ ಕಹಮ
ಕ್ರಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕ್ುಡಿಮು ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲ್ೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲ್ೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ಯಸೆೆ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ ಗ್ಹರಭ ುಯಸಹಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲ್ೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷೆಳ್ಳೋಮ ಷಂಸೆೆಗಳದ
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳದ

50000
0
50000
0
50000
50000
50000
0
0
0
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಇಲೂ
ಇಲೂ

ಂಚಹಮತಿಗಳದ ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕ್ರಭಗಳದ

ಬೋದಿ ದಿೋದ ನಿವಸಣೆ, ನಿೋಯು ಷಯಫರಹಜು ಯೋಜನೆ, ಗ್ಹರಭ
ನೆೈಭವಲ್ಯೋಕ್ಯಣ, ಷತಿ ಯೋಜನೆ, ಆವರಮ ,ಅಂಬೆೋಡಕರ್, ಇಂದಿರಹ
ಆವಹಜ್,ಅಲ್ೆಮಹರಿ, ನಿನವಸಣೆ, ಚಯಂಡಿಗಳ ನಿಮಹವಣ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ,
ಭುಂದುರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಹಲ್ೆಗಳ ಉಷುುವಹರಿ, ನಹಯಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ
ಕಹಮವ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗನವಹಡಿಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಭತ್ುು
ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕ್ುಟ್ುಂಫದರಿಗ್ೆ ರೆೋಶನ್ ಕಹಡ್ವ ಯಸೆೆ, ಭಹಗಯ ಜೊಯೋತಿ
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಬಯ, ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ಆಸ್ತುಗಳ ನಿಸವಸಣೆ, ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ೂ ಫಯತ್ಕ್ಕಂತ್ ಆದಹಮಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕೊಳದದುದು,
ಖ್ಹತೆಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗಡಿ ಭತ್ುು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಲ್ೆೈಸೆಸೆನ ನಿೋಡುುದು.
ಷಕಹಲ ಯೋಜನೆ ಹಹಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆಗಳ
ನಿವಸಣೆ, ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುಕ ಹಹಗೂ ಷಕಹವಯದ ಮಹಗವ ಷೂಚಿಮಂತೆ
ಇತ್ರೆ ಕೆಲಷಗಳ ನಿವಸಣೆ.

ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕ್ಳದ

ಬೋದಿ ದಿೋದ ನಿವಸಣೆ, ನಿೋಯು ಷಯಫರಹಜು ಯೋಜನೆ, ಗ್ಹರಭ
ನೆೈಭವಲ್ಯೋಕ್ಯಣ, ಷತಿ ಯೋಜನೆ, ಆವರಮ ,ಅಂಬೆೋಡಕರ್, ಇಂದಿರಹ
ಆವಹಜ್,ಅಲ್ೆಮಹರಿ, ನಿನವಸಣೆ, ಚಯಂಡಿಗಳ ನಿಮಹವಣ, ಸಹಕ್ಷಯತೆ,
ಭುಂದುರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಹಲ್ೆಗಳ ಉಷುುವಹರಿ, ನಹಯಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ
ಕಹಮವ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗನವಹಡಿಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಭತ್ುು
ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕ್ುಟ್ುಂಫದರಿಗ್ೆ ರೆೋಶನ್ ಕಹಡ್ವ ಯಸೆೆ, ಭಹಗಯ ಜೊಯೋತಿ
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಬಯ, ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ಆಸ್ತುಗಳ ನಿಸವಸಣೆ, ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ೂ ಫಯತ್ಕ್ಕಂತ್ ಆದಹಮಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕೊಳದದುದು,
ಖ್ಹತೆಗಳ ನಿವಸಣೆ, ಅಂಗಡಿ ಭತ್ುು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಲ್ೆೈಸೆಸೆನ ನಿೋಡುುದು.
ಷಕಹಲ ಯೋಜನೆ ಹಹಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆಗಳ
ನಿವಸಣೆ, ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುಕ ಹಹಗೂ ಷಕಹವಯದ ಮಹಗವ ಷೂಚಿಮಂತೆ
ಇತ್ರೆ ಕೆಲಷಗಳ ನಿವಸಣೆ.

ಲ್ೆಕ್ಕ ತ್ರ ನಿ
ಸಣೆ ಅಂಕ್ಗಳದ []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳ್ಳಸ್ತ ದರಢೋಕ್ರಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕ್ಕತ್ರಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕ್ಯಣಗ್ೊಳ್ಳಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ನ ಲ್ೆಕ್ಕ ತ್ರಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹರಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳ್ಳಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕ್ಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕ್ಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕ್ಕ ರಿಶೆ ೋಧನಹ ಹಯರಹಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯು ಲ್ೆಕ್ಕ ರಿಶೆ ೋಧನಹ ಹಯರಹಗಳೆಶುು?
ಕ್ುಂದುಕೊಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ೂ ಎಶುು ದೂಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುಕ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ೂ ಅಫೋಲು ಹರಧಿಕಹಯಕೆಕ ಹೊೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳದ ಎಶುು

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಷಲ್ೂಸ್ತದೆ
ಹಹದು
ಹೌದು
ಸದು
ಹೌದು
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ

ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳದ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೂಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುಕ ಕಹಯಿದೆ ರಕಹಯ ಕ್ಛೆೋರಿಮಲ್ೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಿಕ್ ಷೆಳಗಳಲ್ೂ ರದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೊೋಗಯ ಅಂಕ್ಗಳದ -ಶಿವು ಭಯಣ ರಮಹಣ

ಮಹಹಿತಿ ಇಲೂ

ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಮಹಣ
ಸಹಂಸ್ತೆಕ್ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳದ
ಲಸ್ತಕಹ ಕಹಮ
ಕ್ರಭಗಳದ
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕ್ಕಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸ್ತೆತಿಗತಿ
ಸಹಂಕ್ರಮಿಕ್ ರೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೂಯ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕ್ನ್ ಗುನಹಯ ರೊೋಗಗಳದ ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹರಮಿಕ್ ರೊೋಗಗಳ್ಳಂದಹದ ಸಹುಗಳದ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕ್ು
ಹರಥಮಿಕ್ ಸಂತ್
ಮಹದಯಮಿಕ್ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೊೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹಯಥಿ
ಗಳದ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹಯಥಿ
ಗಳದ ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ತ ಪಲ್ತಹಂವ
ಪಿಮುಸ್ತ ಪಲ್ತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ್ ಬದರತೆ ಕಹಮ
ಕ್ರಭಗಳದ
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ರದಹಾಯ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕ್ಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕ್ುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಿಕ್ ವಿತ್ಯಣಹ ಯಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೊೋಗಯ ಯೋಜನೆ
ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷೆಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲಯ
ಘನ ತಹಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕ್ರಭಗಳದ
ಹೂಸ್ತುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ
ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳದ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳದ ಯೋಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಹಹಿತಿ ಇಲೂ
ಮಹಹಿತಿ ಇಲೂ
ಮಹಹಿತಿ ಇಲೂ
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ
ಮಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ ಹಹಗೂ ಎಲ್ಹೂ ಗ್ಹರಭಗಳ್ಳಗೂ ರಕ್ಟ್ಣೆ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಮಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ ಹಹಗೂ ಎಲ್ಹೂ ಗ್ಹರಭಗಳ್ಳಗೂ ರಕ್ಟ್ಣೆ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಹೌದು
ಹೌದು
ಇದೆ
ಇದಿ
ಇದೆ
ಇಲೂ
ಿಲೂ
ಇದೆ
ಇದೆ
ಶೆೋಖಡ 100
ಶೆೋಖಡ 100
ಒಟ್ು ಫಷ ಷತಿ ಯೋಜನೆ 480 ಭನೆಗಳನುನ ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಇಲೂ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಇಲೂ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಮಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ ಹಹಗೂ ಎಲ್ಹೂ ಗ್ಹರಭಗಳ್ಳಗೂ ರಕ್ಟ್ಣೆ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಮಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ ಹಹಗೂ ಎಲ್ಹೂ ಗ್ಹರಭಗಳ್ಳಗೂ ರಕ್ಟ್ಣೆ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಂಚಹಯಿತಿ ವಹಯಪಿುಮಲ್ೂ ಫಯು ಎಲ್ಹೂ ಶಹಲ್ೆಗಳಗೂ ಶೌಚಹಲಮ ಕ್ಲ್ಪಸ್ತ
ಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಇಲೂ

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳದ ಯೋಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಲೂ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳದ ವುದಾ ಕ್ುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ಯಸೆೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಂಚಹಯಿತಿ ವಹಯಪಿುಮಲ್ೂ ಫಯು ಎಲ್ಹೂ ಶಹಲ್ೆಗಳಗೂ ನಿೋರಿನ ಸೌಲಬಯ
ಕ್ಲ್ಪಸ್ತ ಕೊಡಲ್ಹಗಿದೆ

ನವಿೋಕ್ರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂರದಹಯಿಕ್ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹರಭ
ಇಲೂ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳದ ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ೂ ಸೌಲಬಯ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕ್ು
ಎಶುು ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳದ ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಇಲೂ
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳದ ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಇಲೂ
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ

ಸೌಯವಕ್ರು ಅಥವಹ ಅಷಂಪರದಹಯಿಕ್ ಇಂಧನ ಭೂಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳದ

ಿಲೂ

ಮೋಲ್ಹಕಣಿಸ್ತದ ರಶಹನಳ್ಳಮಲ್ೂ ನಭೂದಿಷಲು ಸಹಧಯವಹಗದಂತ್ಸ
ಯಹುದಹದಯೂ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳದ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ೂ ಇದದಲ್ೂ ಇದು ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹಯಪಿುಮ ನಿವಹಸ್ತಗಳ ಜಿೋನದಲ್ೂ
ಷಕ್ರಹತ್ಮಕ್ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ನಿಭವಲ ಗ್ಹರಭ ುಯಸಹಕಯ ಯೋಜನೆಮಡಿ ನಭಮ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಯಹುದೆೋ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕ್ುರಿತ್ು
ಆಯ್ಕಕಯಹಗಿದುದ 2008-09ನೆೋ ಸಹಲ್ನಲ್ೂ ನಭಮ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲ್ೂ ನಿೋಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕ್ು, ಇದಕೆಕ
ನಿಭವಲ ಗ್ಹರಭ ುಯಸಹಕಯ ದೊರೆತಿಯುತ್ುದೆ.
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷೂಚಕ್ಗಳದ, ಧನಹತ್ನಕ್ ರಿಣಹಭಗಳದ
ಇತಹಯದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕ್ು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕ್ವಹಗಿ ಸಹಕಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತ್ರಗಳದ,
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೋಡ್ ಮಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಕೆ.ಎಂ.ಭಸದೆೋು / ಡಿ.ುಟ್ುಸಹವಮಿ
9480872297/ 9739644721
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 ದೂಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳದ ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ್ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ನ
ಷಂಸೆೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲ್ೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08231-240563
Yes

