1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲೊೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆೊೀಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೀಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು

228

ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು 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-ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1813

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾ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

3737
14
3
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

8
6
14

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

ಜಿೀನ ಭಟ್ು ಷುಧಹರಿಸಿ ಫಡಯ, ಹಿಂದುಳಿದಯ, ನಿಗ
ತಿಕಯ,
ಕಡೊಫಡರಿಗ್ೆ ಷಯಕಹಯದ ಸೌಲಬೆಗಳ
ಭೊಲಕ ಷಹಹಮ, ಬೆಂಗಲ,
ಮಹಗಗದವಗನ, ಭತ್ುು ಷತ್ತ್ ಸೆೀವೆ ನಿೀಡಿ ಗ್ಹಾಭಗಳನುನ ಭತ್ುು
ಗ್ಹಾಭಷುಯ ಷವಹಗಂಗಿಣ ಅಭಿಾದಿದ ಡಿಷುುದು
* ಗ್ಹಾಭದಿೂ ಸೌಚಹಲಮ ನಿರ್ಮಗಸಿ, ಗ್ಹಾಭನೆಭಗಲೆ ಕಹಹಡಿ, ಬೀದಿ ದಿೀ

ಳಡಿಸಿ, ಚಯಂಡಿ ಷವಚಚಗ್ೆೊಳಿಸಿ ಆರೆೊೀಗೆಮುತ್ ವಹತಹಯಣ
ನಿರ್ಮಗಷುುದು
* ಅನಕ್ಷಯತೆ ಹೆೊಗಲ್ಹಡಿಷುುದು, ಆಹಹಯ ಬದಾತೆ ದಗಿಷುುದು
* ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲೂ ಸೌಹಹದಗಮುತ್ ವಹತಹಯಣ ನಿರ್ಮಗಷುುದು
* ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲೂ ಚಕಕಡ್ಹೆಭ, ಡ್ೆೊೊಗಳ ನಿಮಹಗಣ ದಿಂದ ಅಂತ್ಯಜಲದ
ಭಟ್ು ಹೆಚಚಷುುದು ಗಿಡನೆಡುುದ

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

*MGNREGA, ಇಂದಿರಹ ಆವಹಜ, ಅಂಬೆೀಡಕಯ ಯೀಜನೆ, ಗ್ಹಾಭ
ಷವರಹಜ್ ಯೀಜನೆ, ರಹಜಿೀಗ್ಹಂಧಿ ಷತಿ ಯೀಜನೆ ಭುಂತಹದ
ಷಯಕಹಯದ ಯೀಜನೆಗಳ ಭೊಲಕ ಫಡತ್ನ ಭತ್ುು ನಿಯುದೆೊೆೀಗ
ಹೆೊಗಲ್ಹಡಿಷುುದು.
* ಗ್ಹಾಭಕೆಕ ಭೊಲ ಸೌಕಮಗಗಳನುನ ದಗಿಷುುದು
* ನಿಯುದೆೊೆೀಗ ಹೆೊೀಗಲ್ಹಡಿಸಿ ಅರಿಗ್ೆ ಉದೆೊೆೀಗ ದಗಿಸಿ ಕುಟ್ುಂಫದ
ಆದಹಮ ಅಧಿೀಕಗ್ೆೊಳಿಸಿ ಗ್ಹಾಭಷುಯು ಸಹವಲಂಭಿಗಳಹಗಿ ಮಹಡುುದು
* ಭಹಿಳೆಮಯ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ಹೆಣ
* ಷವಚಛ ಕುಡಿಮು ನಿೀಯು ಹಹಗೊ ಉತ್ುಭ ಯಸೆು ನಿರ್ಮಗಷುುದು
ಭುಂತಹುದುಗಳು

1. 2011.12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡ್ೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡ್ಹೊಮವಹಗಿ ನಡ್ೆಷಬೆೀಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡ್ೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡ್ೆಸಿದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೀಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೀಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೊೀಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷೊಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನಿೀಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

10
12
10
01/07/2011,14,2,4,4,6 -17/01/2012, 14,2,4,4,6

ಇಲ್ಹೂ
ಎಲ್ಹೂ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ

5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೀಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭೊಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಹಗಿದೆ?

ಎಲ್ಹೂ ಷಭೆಮ ತಿಮಹಗನಗಳು ಷವಹಗನುಭತ್ದಿದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಹಗಿದೆ

6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದೆ?

ಎಲ್ಹೂ ಷಭೆಗಳ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳು ದಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದೆ

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಹಡುುದು

I. ಯೀಜನೆಗಳ ರಿಶಿೀಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನಿೀಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆರೆೊೀಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳು, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳು, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
, XII. ಬೀದಿ ದಿೀ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೀ ಶ
ದಲ್ಲೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡ್ಹೊಮವಹಗಿ ಂದು ಶ
ದಲ್ಲೂ ನಡ್ೆಷಬೆೀಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೀಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದೊಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):

3
2
3
ಯಹುದು ಇಯುುದಿಲ್ಹೂ
43

ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೀ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡ್ೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನಿೀಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಹ ಯೀಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?

52
25/11/2011
108
32
41
49
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೀಜನೆ, (d) ಅಂಗವಿಕಲಯ ವೆೀತ್ನ, (e)
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ಹನುಬವಿ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೀಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೀಡಕರ್
ಷತಿ ಯೀಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೀಮ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೀಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
(a) ಉದೆೊೆೀಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೀಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೀಂದಾ ಭತ್ುು ರಹಜೆ ಯೀಜನೆಗಳು (ಯೀಜನೆಗಳನುನ
ನಭೊದಿಸಿ)
C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷರ್ಮತಿಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷರ್ಮತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷರ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷರ್ಮತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡ್ೆದಿವೆ?
ಸಹಾಯಿ ಷರ್ಮತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡ್ಹೊಮವಹಗಿ ನಡ್ೆಷಬೆೀಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡ್ೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಅೆಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನೊನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹಕಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೀ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ?
A. ಆಯೀಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೀತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಶು ಂದು ತ್ಯಬೆೀತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೀ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜರಹಗುತಹುರೆಯ್ಕೀ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೀಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷುುದೆೀ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆೊೀಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ ಮೀಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೀಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೀಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []

Yes
Yes
Yes
2
ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷರ್ಮೀತಿ
4
2
ಇಲ್ಹೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
2-Oct-12
02-Oct-12
Yes

II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೀರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೀತ್ಯ ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೀಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗೊೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೀ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಿಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
2012-13ನೆೀ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? (ಂದು ವೆೀಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಂನೊಮಲ ಕೆೊಾೀಢೀಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? ಹಹಗು ಹೆೊಷ ಆದಹಮದ ಭೊಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಈ ಹೆೊಷ ಭೊಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಷವಂತ್ ಭೊಲದಿಂದ ಫಯು ಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭೊಲದಿಂದ ಫಯು ಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಬಹಕ್ರ ಷೊಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷೊಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೀಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷೊಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೀಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೀಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೀಡಿಕೆ
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಹಡಿದ ಷೊಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭೊಲಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೀರಿತ್ ದೆೀಣಿಗ್ೆ

Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
No
190416
159268

Yes
ಭನೆ ಕಯ, ಬೊರ್ಮ ಕಯ, ನಿೀರಿನ ಕಯ, ದಿೀದ ಕಯ, ಸೆಷುುಗಳು, ಇತ್ಯಕಯ
345438
297000
642438
190416
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ
ವಹಲ್ಲೀಕ್ರ ಬನ ನಿಮಹಗಣಕಹಕಗಿ ಷಾಳಕಹವ ವಿಲೂದಿದಹದಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮ ಉಹದೆಕ್ಷರಹದ ಶಿಾೀ ರಹಜಕುಮಹಯ ಗ್ೆೊೀಖಲ್ೆ ಯಯು
ಹಹಗೊ ಇತ್ಯ ಷದಷೆಯು ಶಿಾೀ ವಂಕಯರಹ ಕುಲಕಣಗ ಯರಿಗ್ೆ ಭನಲ್ಲಸಿ
ದೆೀಣಿಗ್ೆ ನಿೀಡಿಯುತಹುರೆ.

1) ಉದೆೊೆೀಗ ಖ್ಹತಿಾ /ಕೆೀಂದಾ ಷಕಹಗಯ /
ಚೆಕಡ್ಹೆಂ 2- ಸಹಧನೆ ೂಣಗಗ್ೆೊಂಡಿದೆ.
ತ್ಡ್ೆಗ್ೆೊಡ್ೆ ನಿಮಹಗಣ 3 ೂಣಗಗ್ೆೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ೆೀತ್ಾ ಫಂದು ನಿಮಹಗಣ 35 ೂಣಗಗ್ೆೊಂಡಿದೆ
ತೆರೆದಬಹವಿ ನಿಮಹಗಣ 5 ೂಣಗಗ್ೆೊಂಡಿದೆ
ರಹಜಿೀಗ್ಹಂಧಿ ಸೆೀವಹ ಕೆೀಂದಾ 1 ೂಣಗಗ್ೆೊಂಡಿದೆ
ಹೆೊಲಕೆಕ ಹೆೊೀಗು ಯಸೆು ನಿಮಹಗಣ 2 ೂಣಗಗ್ೆೊಂಡಿದೆ
2)ಷತಿ ಕೆೀಂದಾ/ರಹಜೆ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧಿಸಿದ ಫಷ ಷತಿ 43 ಾಗತಿಮಲ್ಲೂವೆ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನಿೀಡಿ-ಯೀಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಷ 23 ಾಗತಿಮಲ್ಲೂವೆ
ಅಂಬೆೀಡಕಯ ಷತಿ 10 ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ
3)ಕುಡಿಮು ನಿೀಯು
ಕೆೊಳವೆಬಹವಿ ನಿಮಹಗಣ 1 ೂಣಗಗ್ೆೊಂಡಿದೆ
ರ್ಮನಿ ವಹಟ್ರ್ ಟಹೆಂಕ್ 8 ೂಣಗಗ್ೆೊಂಡಿದೆ
ಸಹಗಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಹವಿ ನಿಮಹಗಣ 1 ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
4) ಶೌಚಹಲಮ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಕಹಯಹಗಲ್ಹಮದಲ್ಲೂ ಶೌಚಹಲಮ ನಿಮಹಗಣ 1
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ
ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹಾಭ
ಉದೆೊೆೀಗ ಖ್ಹತಿಾ ಕೆೀಂದಾ 45.35, 33.50 , ಷತಿ ಯೀಜನೆ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೀಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ
1650000, 421020 ಕುಡಿಮು ನಿೀಯು ಷಯಫರಹಜು 6.30 ಲಕ್ಷ 4.90 ಲಕ್ಷ
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೀಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೀಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೀರಿ
ವೆಚಚ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೀ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನಿೀಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿುದೆದೀಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಶುು ಬೀದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಶುು ಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆಾ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಕಯ ಡ್ೆದಿದೆಯ್ಕೀ? []

NREGA 901871 Ambedkar Yojana 500000 IAY 405000
NREGA 785158 IAY 300000
NREGA 901871 Ambedkar Yojana 500000 IAY 405000
NREGA 785158 IAY 300000
2708742/ 1085158
2708742/1085158
2708742/1085158
422427
422427
422427
Yes
Yes
Yes
No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳಿೀಮ ಷಂಸೆಾಗಳು

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು

ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯು ವಿಶೆೀಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು

Yes
ಭಕಕಳ ಸಕುಕಗಳು & ೌಷಿಿಕ ಆಹಹಯದ ಅಗತೆೆತೆಮ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ
ದಿನಹಂಕ 4/1/2012 ಹ್ಐಷೊಲನಲ್ಲೂ ಯಕ್ಷಣೆ ಹಹಗೊ ಆಟ್ದ ಮೈದಹನ
ನಿಮಹಗಣ ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲೂ ಸಹಗಜನಿಕ ಆಷರತೆ ನಿಮಹಗಣ ಹಹಗೊ ಇತ್ರೆ
ಕಹಯಹಗಕಾಭಗಳು
ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ಪ್ಾೀತಹುಸ ಧನ,
ತ್ಯಬೆೀತಿ ಕಹಯಹಗಕಾಭಗಳು
ವಹಲ್ಲಮಕ ಷಂಘ ಷಭುದಹಮ ಬನ ನಿಮಹಗಣ
.ಜಹತಿ /.ಂ ಗಳ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಂತಿಕೆ
ಷತಿ ಯೀಜನೆಮಲ್ಲೂ ಅಂಗವಿಕರಿಗ್ೆ ರ್ಮೀಷಲ್ಹತಿ
ಬಹಲಕಹಗರ್ಮಕ ನಿಷೆೀಧಕೆಕ ಾಚಹಯ ಮಹಡಿ ಮಹಹಿತಿ ಪಲಕಗಳನುನ
ಅಳಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಡ್ೆಂಗು ಜವಯ ನಿಭುಗಲನಹ ಕಹಯಹಗಕಾಭ
ಬೀದಿ ನಹಟ್ಕ ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷರ್ಮತಿಮಲ್ಲೂ ಚಚೆಗ ಭತ್ುು ಾತೆೀಕ
ಭನೆಗಳಿಗ್ೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಸಹಗಜನಿಕಯ ಷಭಸೆೆ ಫಗ್ೆೆ ಸರಿಷಲ್ಹಯಿತ್ು.

ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿ ದಾಢೀಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೀಕಯಣಗ್ೆೊಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
2011-12ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೀಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೀಧನಹ ಹೆರಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೀಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೀಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ದೊಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೀಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೀಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಕ ಹೆೊೀಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೀತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡ್ೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೊಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೀಡಬೆೀಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೀರಿಮಲ್ಲೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಿಕ ಷಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []
ಆರೆೊೀಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿಾತಿಗತಿ

ಯಹುದು ಇಲೂ
1
114
ಪ್ೀಲ್ಲಯೀ
ಡಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ
ಬ.ಸಿ.ಜಿ
ಹೆೀಪಿಟ್ೆಟ್ು ಬ
ಒ ಹೆೀಪಿಟ್ೆಟ್ು
ಉತ್ುಭವಹಗಿಯುತ್ುದೆ.

ಸಹಂಕಾರ್ಮಕ ರೆೊೀಗಗಳ ತ್ಡ್ೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡ್ೆಂಗೊೆ, ಭಲ್ೆೀರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೆೊೀಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾರ್ಮಕ ರೆೊೀಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಬೆೀಕು
ಹಾಥರ್ಮಕ ಸಂತ್
ಮಹದೆರ್ಮಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೆೊೀತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೀಜನೆ
ಾದಹಿೆ ವೆೀತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೀತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೀಜನೆ
ವಹಜೆೀಯಿ ಆರೆೊೀಗೆ ಯೀಜನೆ
ರಹಷಿರೀಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೀಮಹ ಯೀಜನೆ
ನಿೀಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೀವಹರಿ ಕಾಭಗಳು
ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೀಧ

ಷವಚತೆ
ಆರೆೊೀಗೆದ ಫಗ್ೆೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಮಹಹಿತಿ
ಜಹಥ ಕಹಯಹಗಕಾಭಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಯಹಗಕಾಭಗಳು
ಯಹುದು ಇಲ್ಹೂ
ಇಲೂ
ಕೆಳಗಿನತಿುಯುತ್ುದೆ
313
205
146
ಕಹಲ್ೆೀಜು ಇಯುುದಿಲೂ
ಕಹಲ್ೆೀಜು ಇಯುುದಿಲೂ
146: 09
146 : 7
0.7887
ಕಹಲ್ೆೀಜು ಇಯುುದಿಲೂ
ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ 99 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ 23 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ 36 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ 36 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ 118 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ 65 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
AAY 177
BPL 964
APL 279
ಇಯುುದಿಲೂ
ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ 46 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಈ ಯೀಜನೆಮಡಿ 65 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆತಿಮ ಕುಡಂಫಳಿಗ್ೆ ವುಧಿ ಕುಡಿಮು ನಿೀಯನುನ
ದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ
ಚಯಂಡಿ ಭತ್ುು ಬೀದಿಗಳನುನ ಷವಚಚಗಗ್ೆೊಳಿಸಿ ಊರಿನ ಹೆೊೀಯಗಡ್ೆ ವಿಲ್ೆವಹರಿ
ಮಹಡಲ್ಹಗತ್ುದೆ
ಟ್ಂಟ್ಂ ಭೊಲಕ ಜಹಗಾತಿ ಭೊಡಿಸಿ ಬಹೆನ ಹಹಗೊ ಮಹಗಗದಶಿಗ
ಪಲಕಗಳು ಅಳಡಿಷಲ್ಹಯಿತ್ು.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೀಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.
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ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೀಜುಗಳು ಯೀಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

ದವಿೂಗ ಕಹಲ್ೆೀಜುಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೀಜುಗಳು ಯೀಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ದವಿೂಗ ಕಹಲ್ೆೀಜುಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ ವಹದರಿಂದ ಶೌಚಹಲಮಗಳು
ಇಯುುದಿಲೂ
ಎಲ್ಹೂ 4 ಶಹಲ್ೆಗಳೆ ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನಿೀರಿನ ೆಸೆಾ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನಿೀರಿನ ೆಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ.
ನವಿೀಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
2
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲಬೆ ನಿೀಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಬೆೀಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೀವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಇಲ್ಹೂ
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೀವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಇಲ್ಹೂ
ಭನೆಮ ದಿೀಗಳಿಗ್ೆ

ಸೌಯವಕ್ರು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲದ ಬೀದಿ ದಿೀಗಳು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ಕಹಯಹಗಲಮ
2011ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಅಂಬೆೀಡಕಯ ಷತಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ
ಗ್ಹಾಭದ ಳಚಯಂಡಿ ಷವಚಚತೆ
ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲೂನ ತಹೆಜಹೆಷುು ವಿಲ್ೆವಹರಿ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ 2011-12
ಸಹಕ್ಷಯತಹ ಕಹಮಗಕಾಭ ಕೆೊಡಂಫಲ
ಕೆೊಡಂಫಲ ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲೂ ಸಹಕ್ಷಯತಹ ತ್ಯಬೆೀತಿ
ಹೆೈದಹಾಬಹದ ಕನಹಗಟ್ಕ ವಿಮೊೀಚನಹ ದಿನಹಚಯಣೆ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಯಿಂದ ಭಕಕಳ ಾತಿಭಹ ಕಹಮಗಕಾಭ
ಮೀಲ್ಹಕಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೊದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಷವಂತ್ಂತ್ಾತ್ು ಷಮಹಯಂಬ ಕೆೊಡಂಫಲ
ಯಹುದಹದಯೊ ವಿಶೆೀಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಷವಂತೆೊಾೀಷಗದೂಲ್ಲ ಗ್ಹಾಭದ ಸಹಲ ಭಕಕಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯು
ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನಿವಹಸಿಗಳ ಜಿೀನದಲ್ಲೂ
MGNREGA 2011-12
ಷಕರಹತ್ಮಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ರೆೈತ್ಯ ಹೆೊಲಕೆಕ ಹೆೊಗಲು ಯಸೆು ನಿಮಹಗಣ
ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಯಹುದೆೀ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
MGNREGA ಯೀಜನೆಮಡಿ ಕಂೌಂಡ ವಹಲಗಳ ನಿಮಹಗಣ 2011-12
ಷಂಕ್ಷೀುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೀಡುಂತೆ ಇಯಬೆೀಕು, ಇದಕೆಕ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ ಹೆೊಲದಲ್ಲೂ ಕ್ೆೀತ್ಾಫದು ನಿಮಹಗಣ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷೊಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ
ಕ್ೆೀತ್ಾಫದುವಿಗ್ೆ ಕೆೊಡ್ೆೊ ನಿಮಹಗಣ
ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೀಕು.
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ
ಹೆೊಲದಲ್ಲೂ ತೆರೆದ ಬಹವಿ ನಿಮಹಗಣ
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಕಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳ
ಹೆೊದಲ್ಲೂ ಬಹವಿ
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೀಡ್ ಮಹಡಫಸುದು.
ಗ್ಹಾಭ ಷವರಹಜ್ ಯೀಜೆಮಡಿ ೆೈಲ್ೆೈನ ಕೆೊಡಂಫಲ
ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲೂ ಸಿ.ಸಿ. ಯಸೆು ನಿಮಹಗಣ
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಜ ಷತಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಷತಿ ನಿಮಹಗಣ
ಅಂಗವಿಕಯ ಅಭಿೃದಿಿಗ್ೆ ಷತಿ ನಿಮಹಗಣ
ಫಷ ಷತಿ ಯೀಜನೆ ಕೆೊಡಂಫಲ
ಭಹಿಳಹ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಷತಿ ನಿಮಹಗಣ
ಕುಡಿಮು ನಿೀರಿನ ಷಾಯಗಳು
ದಿನಹಂಕ 19-01-2011 ಯಂದು ಕೆೊಡಂಫಲ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿ
ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ನಡ್ೆದ ಕಹನುನು ಅರಿು ಕಹಯಹಗಕಾಭ
Name of PDO/Secretary
ಜೆೊೆೀತಿ ವಿೀಯಕುಮಹಯ
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480856588
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Yes
Panchayat befor filling online form? []
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 ದೊಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ ಮೀಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೀ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8483275333
Yes

