1.1. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.2 ತಸಱಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಟ್ುು

ಐಯಣಿ
ರಸಣೆೇಬೆನಲನಯು
ಹಸವೆೇರಿ
581115
irangpran16@gmail.com

ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ುಯುವಯು

333

2092
1694
3786

ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 331
ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ುಯುವಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಟ್ುು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- ುಯುವಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-.ಜಸತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಅಱಶಂಖ್ಸೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)-ಯುವಯು -

644
246
243
489
246
243
0.7
69
90
52
667
876
1760

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಟ್ುು 1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ುಯವಯು
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1
1
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ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗುಯವಯು
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ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು

8
6
14

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೇಕು.

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತ್ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ 1) ಐಯಣಿ 2) ನದಿಷಯಲಷಳಿಿ ಗ್ಸಾಭಗಲು
ಫಯುತಿುದುದ, ಅಳುಗಲಲ್ಲೂ ಕುಡಿಮುಳ ನೇಯು ಭತ್ುು ವಿದುೆತ್ ದಿೇದ ಶಭಸೆೆ ,
ನವೆೇನ ಕಲ್ಲಶುಳುದು, ಳಶತಿ ಸೌಱಬೆ ಕಲ್ಲಶುಳ ಕುರಿತ್ಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಭೆಗಲು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಸಷಿ
ಕವಸಗಿ ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ -

ಶಥಳಿೇಮ ಶಂನಲೂಱ, ಕೆೇಂದಾ, ರಸಜೆ ಶಯಕಸಯಗಳಿಂದ ಅನುದಸನ ಡೆದು
ಅಭಿಳೃದಿಧ ಮಸಡುಳ ಉದೆದೇಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ
6
12

(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ಾಥಭವಸಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಶಭೆಗಲ ವಿಳಯಳನುನ ಈ ಕೆಲಕಂಡಂತೆ ನೇಡುಳುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಭಸ ಕಸಮ
ಶಲಚಿಗಲನುನ ಸಸಕವುು ಭುಂಚಿತ್ವಸಗಿ
ನೇಡಲ್ಸಗಿತ್ುು?
5. ಎವುು ಶಬಗಲಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮಸ
ನಗಲನುನ ಭತ್ ಹಸಕುಳುದಯ
ಭಲಱಕ ಅಥವಸ ಶವಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಿಲ್ಸಗಿದೆ?
6. ಎವುು ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?
7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೇಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಸಡುಳುದು
B. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ಳವ
ದಲ್ಲೂ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಂದು ಳವ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದಲಡಱಟ್ು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಎವುು?
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಶಭೆ (ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಸಂಕ ನೇಡುಳುದು) :
ಹಸಜರಸದ ಟ್ುು ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಸಳ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಸಡಲ್ಸಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆೇಮ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ
ಇಡಲ್ಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೇಜನೆಗಲ
ಕುರಿತ್ು ಸಸಮಸಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಶಣೆಮನುನ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಸಜೆ ಯೇಜನೆಗಲು (ಯೇಜನೆಗಲನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಸಸಥಯಿ ಶಮಿತಿಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಶಲ್ಸದಂತೆ ಸಸಥಯಿ ಶಮಿತಿಗಲು/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮಿತಿಗಲನುನ
ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಸಸಥಯಿಶಮಿತಿ ಶಭೆಗಲು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಸಥಯಿ ಶಮಿತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲು
ವಸಶುಳವಸಗಿ ನಡೆದ ಶಭೆಗಲು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅಳೆಳಸೆಥ ಅಥವಸ
ಕಸನಲನುಬಸಹಿಯ ಕಾಭಕಸಕಗಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಯಸಳುದೆೇ
ಅಧಿಕಸಯಗಲನುನ ಯದುದಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಶಲ್ಸದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು-ಎಲ್ಸೂ ಚುನಸಯಿತಿ
ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಕನವು ಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆೇ?

6
6-7-11 , 14<2<2<10<6, 6-9-11, 12<2<2<8<5, 22-10-12,
2<2<8<6, 8,12,11,13<2<2<9<5, 20-1-12,2<2<8<6, 6-312,13,2<2<9<6
ಇಱೂ
7 ದಿನಗಲ
ಶವಸರನುಭತ್ದಿಂದ
6
I. ಯೇಜನೆಗಲ ರಿಶಿೇಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನೇಯು, VIII.
.ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, IX. ಭಕಕಲ ಆರೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲು, X.
ಗ್ಸಾಭ ನೆೈಭ
ಱೆ, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ
5
ಇಱೂ
24-6-11
ಇಱೂ
9
3
22-10-11
45
8
6
6
(a) ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಇಱೂ
No
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಡೆದಿದಸದರೆ

B. ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಹಸಜರಸತಿ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗಲ ಅಧಿಕಸಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲು
ಹಸಜರಸಗುತಸುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೇಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಗಲು/ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಸಜರಸದಸಗ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಶುಳುದೆೇ? ಉದಸ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳಸ ಭತ್ುು ಭಕಕಲ ಕಲ್ಸೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭೂ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಶಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಬೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಬೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
B. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯಸರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೇರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಲು, ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ/ಮುಳತಿ
ಭಂಡಳಿಗಲು, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಶಂಘಟ್ನೆಗಲು ಹಸಗು ಶಕಸ
ರೆೇತ್ಯ
ಶಂಸೆಥಗಲನುನ ಶಂಕ್ರ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯಸರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಸಖ್ಸ
ಯೇಜನೆ/ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲನುನ ಗಲೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಸತಿಾಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮಳೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಆಮಳೆಮ
ನಮಮಸನುಸಸಯ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಸರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಳೆಮ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಂನಲೂಱ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಸಗು ಹೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುನ
ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಶ ಭಲಱದಿಂದ ಆದಸಮಳನುನ ಶಾಜಿಶಱ
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸಿುಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಸಕ್ರ ಳಶಲಲ್ಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶಲಲ್ಸತಿ ಮಸಡಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶಲಲ್ಸತಿಮ ವಿಳಯಗಲನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಸಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಸಡಿದ ಳಶಲಲ್ಸತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಸಮದ ವಿಳಯಗಲ
ಭಲಱಗಲನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಸಮ

ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
4/2011
5/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

No
No
4000
8000

NO
ಆಸಿು ತೆರಿಗ್ೆ
1200896
268725
1469621
202378
ದಂದೆ ಕಯ, ಯವಸನಗ್ೆ ಫೇ
4000

2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಅನುಷಸುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ಸಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಶಯು
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು
ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಸಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತ್ರೆ

10000
ಇಱೂ
MGNREGA , 13 ನೆೇ ಷಣಕಸಶು, ಶಸಶನ ಫದಧ ಅನುದಸನ
MGNREGA 1244968, ಕುಡಿಮುಳ ನೇಯು 49827, 13ನೆೇ ಷಣಕಸಶು
450289,

2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲ್ಸೂ ಯೇಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಸದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸಶುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಧಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುಳ ನೇಯನುನ ೂರೆೈಶುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಬೇದಿ
ಆಲಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಲಚಯಂಡಿ
ಳೆಳಸೆಥ ಮಸಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

35000
18000
ಶೆೇ 20%
ಶೆೇ 20%
0.4
0.4
53000
5000
5000
5000
No
No
No

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಭ
ಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಜನನ ಹಸಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಸಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುು ಶಥಳಿೇಮ ಶಂಸೆಥಗಲು
ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುು ಶಭುದಸಮ ಗುಂುಗಲು
ಂಚಸಮತಿಗಲು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ವಿಶೆೇವ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಮಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಶಂಳಷನ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಕಲು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಳ
ಷಣೆ ಅಂಕಗಲು []
ಇಳುಗಲನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಲನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಶಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಲನುನ ವಸಡ್
/ಗ್ಸಾಭ
ಶಭೆ/ಜಮಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಳಯಗಲನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

ಶಸಲ್ಸ ಕೌಂೌಂಡ್, ಅಂಗನವಸಡಿಗ್ೆ ಶೌಚಸಱಮ , ಕುಡಿಮುಳ ನೇರಿನ
ಳೆಳಸೆಥ ಕಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ. ಯೇಜನೆಮಡಿ ಆಯ್ಕಕಯಸದ ಗುಂಪಿಗ್ೆ ಶಹಸಮಧನ
ಬಡುಗಡೆಗಡೆ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.
ಅಂಗವಿಕಱರಿಗ್ೆ ಶೆೇ 3% ಯವುು ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ ಮಸಡಿದೆ, ೌಷಿಿಕ
ಆಹಸಯದ ಫಲಕೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮನುನ ಜಯುಗಿಸಿ , ಶಂಫಂದಿಸಿದ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ಶಲಕು
ಕಾಭಕಸಕಗಿ ತಿೇಮಸರನದ ನಕಱನುನೂರೆೈಸಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎವುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ ನೇಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಸಹಿತಿ
ದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಅಫೇಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಗಲು ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದಸನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಲನುನ ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲೂ ಹಸಗು
ಸಸಳ
ಜನಕ ಶಥಲಗಲಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆರೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಲು -ಶಿು ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ಸಸಂಸಿಥಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಲು
ಱಸಿಕಸ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಅಂಗನವಸಡಿ ಭಕಕಲ ೌಷಿುಕಸಂದ ಸಿಥತಿಗತಿ
ಸಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಲ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯಸ, ಚಿಕನ್ ಗುನಸೆ ರೆಲೇಗಗಲು ಷಬಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱರಸದಂತ್ಷ ಸಸಂಕಸಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳಿಂದಸದ ಸಸಳುಗಲು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ದಗಿಶಬೆೇಕು
ಸಾಥಮಿಕ ಷಂತ್
ಮಸದೆಮಿಕ ಷಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಹಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಸನತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಸತ್
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಲ ಅನುಸತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಸಸಮಸಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ
ಳಾದಸಧೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವಸ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಱಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಸಳ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಸ ಳೆಳಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಸಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಸಷಿರೇಮ ಸಸವಶಥಯ ಭಿೇಮಸ ಯೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಱೆ

ಹೆಲಂದಸಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
2
ಇಱೂ
ಹೌದು
5
4
4
ಇಱೂ

Yes

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ಸೂಸಿುಕ್ ಫಲಕೆ ನಷೆೇಧ

3
1
0
0
0
0.8
1
0.6
0.5
339 ಫಶಳ ಳಶತಿ ಯೇಜನೆಮಡಿ ಸೌಱಬೆ ಕಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ.
42 ಳಶತಿ ಯೇಜನೆಮಡಿ ಸೌಱಬೆ ಕಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ.
0
0
0
0
0
0
0
0
870
ಗ್ಸಾಭಗಲಲ್ಲೂ ತಸೆಜೆಳಶುುಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭದಿಂದ ಹೆಲಯಳಱಮದಲ್ಲೂ
ಸಸಗ್ಸಣಿಕೆ ಮಸಡಲ್ಸಗುತಿುದೆ.
ಹೌದು

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

4 ಶಸಲ್ೆಗಳಿಗಲ ಶೌಚಸಱಮ ಳೆಳಸೆಥ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವಸರಿ ಕಾಭಗಲು

ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲ್ೆೇಜುಗಲು ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲ್ೆೇಜುಗಲು ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ುದಧ ಕುಡಿಮುಳ ನೇರಿನ ಳೆಳಸೆಥ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕರಿಶಫಷುದಸದ ಹಸಗು ಅಶಂಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನಗಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಗಲಲ್ಲೂ ಸೌಱಬೆ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ದಗಿಶಬೆೇಕು
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆಕ ಫಲಶುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆಕ ಫಲಶುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ

ಹೌದು

ಸೌಯಕ್ರು ಅಥವಸ ಅಶಂಪಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಱದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಲು

0

0
0
0

ಮೇಲ್ಸಕಣಿಸಿದ ಾಶಸನಳಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತ್ಷ
ಯಸಳುದಸದಯಲ ವಿಶೆೇವ ಸಸಧನೆಗಲು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿುಮ ನವಸಸಿಗಲ ಜಿೇಳನದಲ್ಲೂ ಶಕರಸತ್ೂಕ
ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯಸಳುದೆೇ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ
ಇಱೂ
ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲೂ ನೇಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವುವಸದ
ಶಲಚಕಗಲು, ಧನಸತ್ನಕ ರಿಣಸಭಗಲು ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಮಸಡಱು
ಶಹಸಮ ಮಸಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸಕಯನ ಮಸಡಿದ
ಛಸಯಸ ಚಿತ್ಾಗಲು, ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುನ ಶಷ ಹೆಚುಚಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್
ಮಸಡಫಷುದು.
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1.5 ದಲಯವಸಣಿ ಶಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭೂ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಶಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಶಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್
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