1.1. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತುು ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತುು ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತುು ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಒಟ್ುಿ
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ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತುು ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ುಯುಷಯು

371

ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತುು ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತುು ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುಿ
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ಒಟ್ುಿ
ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ- ುಯುಷಯು
ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಷಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ-ಒಟ್ುಿ
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-ಅಲ್ಸಂಖ್ಯತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂ-ಖ್ೆಯಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುಿಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟಿ ರಕಯ)-ಯುಷಯು -

3988
3941
7929

366
1503
747
756
1503
86.8
73.5
80.1
147
340
219
962
1668
2643

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟಿ ರಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2556

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟಿ ರಕಯ)- ಒಟ್ುಿ 1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಷಮನಯ-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಷಮನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷಿ ಜತಿ -ುಯಷಯು

5199
20
4
3
1

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷಿ ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

4

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುಿ-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುಿ
1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋುಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.
1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋುಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುಿ ಸಭೆಗಳ್ು
ನಡೆದಿೆ?
(ಅ) ಷಿ
ಕಗಿ ಕಡಾಮಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ -

11
9
20
ಗ್ರಭದ ಸಭಗರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಗಲ ಗ್ರಭದ ರತಿೋ ಭನೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿದುಯತ್
ಸಂಕಕ, ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ಕಲ್ಪಸುವಂತಹ ಗುರಿ.
ಷವಕಜನಕರಿಗ್ೆ ಸಥಳಿೋಮಗಿ ಉತುಭದ/ಯದಶಕಕ ಆಡಳಿತ
ನೋಡುವುದು.
13
12

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ -

13

ದಿನಂಕ:28.04.2011ಯ ಸಭೆಗ್ೆ ಸಜರದ ಒಟ್ುಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 20,
ಸಜರದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 2, ಸಜರದ ಹಿಂ.ವಗಕ ಸದಸಯಯ
ಸಂಖ್ೆಯ - 7, ಸಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 9,
ದಿನಂಕ:21.07.2011 ಸಭೆಗ್ೆ ಸಜರದ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 18,
2. ರತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಪೂ, ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ರಥಭಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಜರದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 2, ಹಿಂ.ವಗಕ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 5,
ಸಭೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿರಲ್,
ಸಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 7, ದಿನಂಕ:20.10.2011ಯ
ಜುಲೆೈ,ಆಕೆಲಿೋಫರ್ ಭತುು ಜನವರಿ)
ಸಭೆಗ್ೆ ಸಜರದ ಒಟ್ುಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 17, ಸಜರದ .ಜತಿ
ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ -1, ಹಿಂ.ವಗಕ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 6, ಸಜರದ ಭಹಿಳ
ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 8, ದಿನಂಕ:19.01.2012ಯ ಸಭೆಗ್ೆ ಸಜರದ
ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 18, .ಜತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ - 2, ಹಿಂ.ವಗಕ ಸದಸಯಯ
ಸಂಖ್ೆಯ - 6, ಸಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ 9
3. 2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷುಿ?
4. ಎಷುಿ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳ್ನುನ ಷಕಷುಿ ಭುಂಚಿತಗಿ
ನೋಡಲಗಿತುು?

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
13

5. ಎಷುಿ ಸಬಗಳ್ಲ್ಪೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ ಸಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥ ಸ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲಗಿದೆ?

13

6. ಎಷುಿ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ ದಖಲ್ಪಸಲಗಿದೆ?

13

7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಪ ಗುಯುತು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿಿಕ ಆಸಯ, VII.ಆರೆಲೋಗಯ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳ್ು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ು, IX.
ಭಕಕಳ್ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳ್ು, X. ಗ್ರಭ ನೆೈಭ
ಲ್ಯ, XI. ಯಷೆು / ಸಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಪೂ ಎಷುಿ
ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಪೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುಿ ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಟ್ಿ ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ
ಎಷುಿ?
ಸಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಯಯು (ಭತದಯಯು):
ಸಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ರಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಸಜರದ ಒಟ್ುಿ ಸದಸಯಯು (ಭತದಯಯು):
ಸಜರದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯು (ಭತದಯಯು):
ಸಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಯಯು (ಭತದಯಯು):
ಸಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲ್ಪೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲಯಿತು?

5
2
5
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
41
42
40971
114
15
23
37
(a) ಇಂದಿರ ಆಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವರದಧಯ ೆೋತನ, (c) ವಿಧ
ೆೋತನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ೆೋತನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲನುಬವಿ, (g)
ಆಶರಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುಿ ಗ್ರಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ
ಸೌದು
ಇಡಲಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತು ಷಮಜಿಕ ಲೆಕಕ ತಸಣೆಮನುನ ಮಡಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದರ ಭತುು ರಜಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

1) ಭ.ಗ್.ರ.ಗ್ರ.ಉ.ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ
2) ಇಂದಿರಜ್ ಯೋಜನೆ
3) ಹಣಕಸು ಅನುದನಗಳ್ು ಸಗಲ ಗ್ರ.ಂ.ಎಲೂ ಕಮಕಕರಭಗಳ್ು

C. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಷಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲದಂತೆ ಷಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುಿ ಷಥಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ್ು ನಡೆದಿೆ?

Yes
3

ಷಥಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಸೆಸಯು

ಉತದನ ಸಮಿತಿ, ಷಮಜಿಕ ನಯಮ ಸಮಿತಿ, ಷೌಕಮಕ ಸಮಿತಿ

ಕಡಾಮಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ು
ಸುವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ್ು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವಯವಷೆಥ ಅಥ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕರಭಕಕಗಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು-ಎಲೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸಯಯು ಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಕನಷಿ ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಸಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಸಜರತಿಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಸಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಜರದಗ ಗ್ರಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಪಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗಯ ಭಹಿಳ ಭತುು ಭಕಕಳ್ ಕಲಯಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತಭಮ ಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಪನ
ಸಂಷೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಪೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಪೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯರಿಕೆ ರಕ್ರರಯ್ಕ-I. ಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲ್ಪೂ ಚಚಿ
ಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಸೆಗಳ್ನುನ ಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಪೂ
ಷೆೋರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳ್ು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳ್ು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ು ಸಗು
ಸಕ
ರೆೋತಯ ಸಂಷೆಥಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಮಲ್ಪೂ ಇಲಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿರಡಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಷಲ್ಪನ ಷಿ
ಕ ಆಮವಯಮ
ನಮಮನುಷಯ ತಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

12
3
ಇಲ್ೂ
ಸೌದು
ಸೌದು

ಸೌದು

Yes
ಮರ್ಚಕ 10
ಮರ್ಚಕ 10
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಲ್ಪಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವಯಮ ತಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಪ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲರೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಸಗು ಸೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಸೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸರಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುಿ ಆದಮ ಎಷುಿ?
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುಿ ಆದಮ ಎಷುಿ?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿುಗಳ್ನುನ ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಪೂ ಸರಜಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲತಿಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತಯಕೆಕ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುಿ ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಸೆಲಯತುಡಿಸಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭಲಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆರೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

N0

Yes
Yes
1456479
836310

Yes
ಆಸಿು ತೆರಿಗ್ೆ
36679
232846
269525
244651
ನೋರಿನ ಶುಲ್ಕ, ಬಡಿಗ್ೆ, ಲೆೈಸನ್್ ಶುಲ್ಕ
624091
490844
ಇಲ್ೂ

1) ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತರಿ - ಕೆೋಂದರ ಸಯಕಯ - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ 171, ಷಧನೆ 62
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಅನುಶಿನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಷಧಿಸಿದ
2) ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು - ಕೆೋಂದರ ಸಯಕಯ - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 38, ಷಧನೆ - 35
ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಸೆಸಯು
3) ವಸತಿ - ಕೆೋಂದರ ಸಯಕಯ - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 57, ಷಧನೆ - 32
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ೆಚಚ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ರತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತುದ
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಷಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ೆಚಚ
ಕೆೋಂದರ / ರಜಯ / ಇತರೆ

ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನ - 6010119.34, ಖಚುಕ - 4355533.34

2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಪೂ ಲ್ಬಯವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತು
2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತು
ರಿಶಿಷಿ ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ೆಚಚ
ರಿಶಿಷಿ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ೆಚಚ
ರಿಶಿಷಿ ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷಿ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ರಿಶಿಷಿ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಿ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತು : ಯಲ.
ಸುವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತು : ಯಲ.
ಸುವಿಕ ೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ೆಚಚ

55972
25000
36100
25000
873252
873252
873252
713394

2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಸಿಫಬಂದಿ ಸಗು ಕಛೆೋರಿ
ೆಚಚ ಸೆಲಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರಧಿಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುಿ ೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಿ ಮೊತು : ಯಲ.
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಯಪಿುಮ ವೆೋ.100ಯಷುಿ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಯಪಿುಮಲ್ಪೂ ವೆೋ.100 ಯಷುಿ ಬೋದಿ
ಆಳ್ವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಯಪಿುಮಲ್ಪೂ ವೆೋ.100 ಯಷುಿ ಒಳ್ಚಯಂಡಿ
ವಯವಷೆಥ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

713394
713394
Yes
Yes
Yes

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಷಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಯಪಿುಮಲ್ಪೂ ವೆೋ.100 ಯಷುಿ ಜನನ ಸಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಪಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಥಳಿೋಮ ಸಂಷೆಥಗಳ್ು

ವಲೆ, ಅಂಗನಡಿ, ಆರೆಲೋಗಯ ಷೆೋೆ, ನಯಮ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ
ಫಲ್ಗ್ೆಲಳಿಸುವ ಫಗ್ೆೆ ರತಿೋ ಷಮನಯ ಸಭೆಮಲ್ಪೂ ಚಚಿಕಸಿ ಕರಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲಗಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ು

ಗ್ರಭ ಸಭೆ, ಡುಕಸಭೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಇವಯ ಲೆಲೆಳ್ುಳವಿಕೆಮನುನ ಖ್ತರಿ
ಡಿಸಲಗಿದೆ. ಗ್ರಭ ಂಚಮತದಲ್ಪೂ ಎಲೂ ಕಮಕಕರಭ
ಅನುಶಿನದಲ್ಪೂ ಇವಯ ಸಹಯೋಗವನುನ ಫಳ್ಸಿಕೆಲಂಡು ಸಯಕರಿ ನೆಯವು,
ಕಮಕಕರಭಗಳ್ ಷೌಲ್ಬಯಗಳ್ ಮಹಿತಿ ನೋಡಲಗಿದೆ.

ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿವೆೋಷ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು

ಸಯಕರೆೋತಯ ಸಂಷೆಥಗಳ್ ಭಲಲ್ಕ ಇವರಿಗ್ೆ ಅರಿವು, ಬೋದಿನಟ್ಕ
ರದಶಕನದ ಭಲಲ್ಕ ಮಹಿತಿ, ಸಯಕರಿ ಷೌಲ್ಬಯಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಜಗೃತಿ
ಭಲಡಿಸಲಗಿದೆ.

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ು

1. ಡುಕ/ಗ್ರಭಸಭೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಷವಕಜನಕ ಸಗಲ ಸಥಳಿೋಮ ಸಭಷೆಯಗಳ್
ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯದ ಚಚೆಕ, ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ರಿಸಯ ಕರಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲಗಿದೆ.
2. ಷವಕಜನಕ ಕುಂದು ಕೆಲಯತೆಗಳ್ ವಹಿಮನುನ ತೆರೆದು ಕೂು ರಿಸಯ
ಕರಭದ ಕಮಕಕರಭವನುನ ಯಲಪಿಸಲಗಿದೆ.

ಲೆಕಕ ತರ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ು []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲೆಕಕತರಗಳ್ನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಲೆಕಕ ತರಗಳ್ನುನ ಡ್
/ಗ್ರಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತಯಕೆಕ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲೆಕಕ ರಿವೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುಿ ಲೆಕಕ ರಿವೆೃೋಧನ ಯರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಪೂಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲೆಕಕ ರಿವೆೃೋಧನ ಯರಗಳೆಷುಿ?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಸಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲ್ಪೂ ಎಷುಿ ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಸಯ / ಅಗತಯ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳ್ಲ್ಪೂ ಎಷುಿ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತುರಿಸಲಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ಪೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕಯಕೆಕ ಸೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ು ಎಷುಿ

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
1994-95ರಿಂದ 2007-08ಯ ತನಕ ಒಟ್ುಿ 33 ವಸಲಲತಿ ರ
ಇಯುತುದೆ.
8
25
9
9
3
3
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟಿ ವಿವರಂತಿ ೆೋತನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುು ೆಚಚ ದಲಯುಗಳ್ನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ರಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಪೂ ಸಗು
ಷವ
ಜನಕ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲ್ಪೂ ರದಶಿ
ಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೆಲೋಗಯ ಅಂಕಗಳ್ು -ಶಿಶು ಭಯಣ ರಮಣ

ಅೌಷಿಿಕತೆ ಒಂದು ಸಲ್ು ಎಂಫ ವಿಚಯಗಿ ವಿವೆೋಷ ಗ್ರಭಸಭೆ
ನಡೆಸಿ ೌಷಿಿಕ ಆಸಯ ಫಳ್ಕೆಯಿಂದ ಶಿಶು ಭಯಣ ತಪಿಸಫಹುದು ಎಂಫ
ಸಂದೆೋಶವನುನ ಗ್ರಭಸಥರಿಗ್ೆ ಯನಸಲಗಿದೆ.

ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಮಣ

ಸಲಕು ಸಭಮದಲ್ಪೂ ಗಭಿಕಣಿ ತಮಂದಿಯು ಸೆರಿಗ್ೆಗ್ಗಿ ಆಸತೆರಗಳಿಗ್ೆ
ತೆಯಳ್ಬೆೋಕೆಂಫ ಸಂದೆೋಶವನುನ ಅಂಗನಡಿಗಳ್ ಭಲಲ್ಕ ಭತುು
ಆರೆಲೋಗಯ ಸಸಮಕ್ರಮಯ ಭಲಲ್ಕ ರತಿೋ ಭನೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲಗಿದೆ.

ಷಂಸಿಥಕ ಸೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ು

ಜನಸಂಖ್ೆಯಮ ಬೆಳ್ವಣಿಗ್ೆಮನುನ ತಡೆಗಟ್ುಿವ ಉದೆದೋಶದಿಂದ ಷಂಸಿಥಕ
ಸೆರಿಗ್ೆಮನುನ ಕಡಿಮ ಮಡಬೆೋಕೆಂದು

ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು

ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ಅಂಗನಡಿಗಳ್ಲ್ಪೂ ಲ್್ ಪೋಲ್ಪಯೋ, ಬ.ಸಿ.ಜಿ. ಭತುು
ಡಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ. ಭುಂತದ ಲ್ಸಿಕ ಕಮಕಕರಭಗಳ್ನುನ ಹಮಿಮಕೆಲಳ್ಳಲಗುತಿುದೆ.

ಅಂಗನಡಿ ಭಕಕಳ್ ೌಷಿಿಕಂಶದ ಸಿಥತಿಗತಿ

ಷಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ್ ತಡೆಗಟ್ುಿವಿಕೆ

ಅಂಗನಡಿ ವಲೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ವಿತರಿಸುವ ಆಸಯದ
ಗುಣಭಟ್ಿವನುನ ರಿೋಕ್ಷಿಸಿ ೌಷಿಿಕಂಶದ ಸಿಥತಿಮನುನ ಉತುಭಗಿ
ಇಟ್ುಿಕೆಲಳ್ುಳವಲ್ಪೂ ಅಂಗನಡಿ ಕಮಕಕತೆಕಮರಿಗ್ೆ ಸಲಚನೆಮನುನ
ನೋಡಲಗುತಿುದೆ.
ಗ್ರಭದಲ್ಪೂ ವಿವೆೋಷಗಿ ಕಲ್ನಗಳ್ಲ್ಪೂ ಷಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ್ು
ಹಯಡದಂತೆ ಸವಚಛತೆಮನುನ ಕಡುವಲ್ಪೂ ಗ್ರಭಸಥರಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿಮನುನ
ಯನಸಲಗಿದೆ.

ಡೆಂಗಲಯ, ಭಲೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ರೆಲೋಗಗಳ್ು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ

ಡೆಂಗಲಯ, ಭಲೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ರೆಲೋಗಗಳ್ು ಹಯಡುವಿಕೆಮ
ಭುಂಜಗೃತಗಿ ಚಯಂಡಿಗಳ್ಲ್ಪೂ ನೋಯು ನಲ್ೂದಂತೆ ಸಗಲ ಕುಡಿಮುವ
ನೋರಿನ ಟಯಂಕ್ರಮನುನ ರತಿೋದಿನ ಸವಚಛಗ್ೆಲಳಿಸಲಗುತಿುದೆ.

ಕಲ್ರದಂತಹ ಷಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಷವುಗಳ್ು

ಕಲ್ರದಂತಹ ಷಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗ ಹಯಡದಂತೆ ಕ್ರರಿಮ ಆರೆಲೋಗಯ
ಭಹಿಳ ಸಸಮಕರಿಂದ ಗ್ರಭಸಥರಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿಮನುನ ನೋಡಲಗುತಿುದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ರಥಮಿಕ ಹಂತ
ಮದಯಮಿಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟಿಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷನತಕೆಲೋತುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳ್ು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳ್ು ಭತುು ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ್ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಪತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಪತಂಶ
ಷಮಜಿಕ ಬದರತೆ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು

ಗ್ರಭದಲ್ಪೂ 1 ಸಯಕರಿ ೌರಢವಲೆ, 1 ರೆಲೋಟ್ರಿ ೌರಢವಲೆ ಸಗಲ 3
ಹಿರಿಮ ರಥಮಿಕ ವಲೆ, 1 ಆಶರಭ ವಲೆ, 1 ಅನುದನತ ವಲೆ ಸಗಲ
4 ಕ್ರರಿಮ ರಥಮಿಕ ವಲೆ ಭತುು 1 ಮೊರಜಿಕ ದೆೋಷಯಿ ವಲೆ
ಕಮಕನವಕಹಿಸುತಿುದೆ.
4 ವಲೆಗಳ್ು
6 ವಲೆಗಳ್ು
2 ವಲೆಗಳ್ು
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ವಲೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಇಯುವ ವಿದಯಥಿಕಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯಗ್ೆ ಅನುಗುಣಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಯ
ಅನುತವಿಯುತುದೆ.
ಗ್ರಭದಲ್ಪೂ ಇಯುವ ಎಲೂ ವಲೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ತಯಗತಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಗುಣಗಿ
ಕೆಲಠಡಿಗಳ್ು ಇಯುತುೆ.
0.6
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
2010-11ನೆೋ ಷಲ್ಪನ ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಡಿ 59
ಪಲನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಭನೆ ಭಂಜಲರಗಿದುದ ವಿವಿಧ ಭನೆಗಳ್ು
ೂತಿಕಗ್ೆಲಂಡಿದುದ ಕೆಲ್ವು ಭನೆಗಳ್ ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಪೂದೆ.

ಇಂದಿರ ಆಸ್ ಯೋಜನೆ

2011-12ನೆೋ ಷಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಇಂದಿರಜ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಡಿ 21
ಪಲನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಭನೆ ಭಂಜಲರಗಿದುದ ವಿವಿಧ ಭನೆಗಳ್ು
ೂತಿಕಗ್ೆಲಂಡಿದುದ ಕೆಲ್ವು ಭನೆಗಳ್ ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಪೂದೆ

ವರದಧಯ ೆೋತನ

ಗ್ರಭದಲ್ಪೂಯುವ ವೃದಧರಿಗ್ೆ ಸಯಕಯದಿಂದ ದೆಲರೆಮುವ ವೃದಧಯ
ೆೋತನವನುನ ಅಹಕ ಪಲನುಬವಿಗಳ್ು ಡೆಮಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್
ವತಿಯಿಂದ ಷವಕಜನಕರಿಗ್ೆ ೂಣಕ ಮಹಿತಿಮನುನ ನೋಡಲಗುತಿುದೆ.

ವಿಧ ೆೋತನ

ಗ್ರಭದಲ್ಪೂಯುವ ವಿಧೆಮರಿಗ್ೆ ಸಯಕಯದಿಂದ ದೆಲರೆಮುವ ವಿಧ
ೆೋತನವನುನ ಅಹಕ ಪಲನುಬವಿಗಳ್ು ಡೆಮಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್
ವತಿಯಿಂದ ಷವಕಜನಕರಿಗ್ೆ ೂಣಕ ಮಹಿತಿಮನುನ ನೋಡಲಗುತಿುದೆ.

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ

ಗ್ರಭದಲ್ಪೂಯುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಸಯಕಯದಿಂದ ದೆಲರೆಮುವ ಅಂಗವಿಕಲ್
ೆೋತನವನುನ ಅಹಕ ಪಲನುಬವಿಗಳ್ು ಡೆಮಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್
ವತಿಯಿಂದ ಷವಕಜನಕರಿಗ್ೆ ೂಣಕ ಮಹಿತಿಮನುನ ನೋಡಲಗುತಿುದೆ.

ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಷವ
ಜನಕ ವಿತಯಣ ವಯವಷೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗಯ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಷವಸಥಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತುು ನೆೈಭ
ಲ್ಯ

ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲೆೋರಿ ಕರಭಗಳ್ು

ೂಸಿಿಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಶೆೋಧ
ಎಷುಿ ವಲೆಗಳ್ು ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯದ ವೌಚಲ್ಮವನುನ ಸೆಲಂದಿದೆ.
ಎಷುಿ ದವಿೂವ
ಕಲೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗಯದ ವೌಚಲ್ಮವನುನ
ಸೆಲಂದಿದೆ.
ಎಷುಿ ದವಿ ಕಲೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗಯದ ವೌಚಲ್ಮವನುನ ಸೆಲಂದಿದೆ.

12 ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿೆ
ಗ್ರಭದಲ್ಪೂಯುವ ನಯಮ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಮಲ್ಪೂ ಷವಕಜನಕರಿಗ್ೆ ಡಿತಯ
ಷಮಗಿರ ವಿತಯಣ ವಯವಷೆಥಮನುನ ಕಲ್ಪಸಲಗಿದೆ.
ಗ್ರಭದಲ್ಪೂಯುವ ಅತಿೋ ಕಡು ಫಡವರಿಗ್ೆ ಸಯಕಯದಿಂದ ದೆಲಯಕುವ
ಅನನೂಣಕ ಯೋಜನೆಮ ಷೌಲ್ಬಯವನುನ ನೋಡಲಗಿದೆ.
ಸಯಕಯದ ನಲತನ ಯೋಜನೆಯದ ಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗಯ ಯೋಜನೆ
ಫಗ್ೆೆ ಷವಕಜನಕರಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿಮನುನ ನೋಡಲಗಿದೆ.
ರಷಿರೋಮ ಷವಸಥಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆಮ ಪಲನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ರಭ
ಂಚಮತ್ ಯಪಿುಮಲ್ಪೂ ಆರೆಲೋಗಯ ಮೋಳ್ವನುನ ಹಮಿಮಕೆಲಂಡು
ಯೋಜನೆಮ ಸದುದೆದೋಶವನುನ ಡೆದುಕೆಲಳ್ಳಲ್ು ಷವಕಜನಕರಿಗ್ೆ
ಮಹಿತಿಮನುನ ನೋಡಲಗಿದೆ.
425
ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ಯಪಿುಮಲ್ಪೂ ಇಯುವ ವಲೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ಹಸಿ ಕಸ
ಸಗಲ ಒಣ ಕಸವನುನ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಬೆೋಕಡಿಸಲ್ು ವಲ ಭಕಕಳಿಗ್ೆ
ಮಹಿತಿಮನುನ ನೋಡಲಗಿದೆ. ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲೆೋರಿ ಘಟ್ಕವನುನ ಗ್ರಭ
ಭಟ್ಿದಲ್ಪೂ ನಮಕಣ ಮಡಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ಗ್ೆ ರತೆಯೋಕದ ಸಥಳ್
ಲ್ಬಯವಿಲ್ೂ. ಈ ಫಗ್ೆೆ ಕಂದಮ ಇಲಖ್ೆಗ್ೆ ಜಮಿೋನು ಕದಿರಿಸುವ ಫಗ್ೆೆ ತರ
ಫರೆಮಲಗಿದೆ.
ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ಯಪಿುಮಲ್ಪೂಯುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ೂಸಿಿಕ್ ಫಳ್ಕೆ
ನಶೆೋಧದ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ವತಿಯಿಂದ ತಿಳ್ುವಳಿಕೆ ತರವನುನ
ನೋಡಿ ಗ್ರಭದಲ್ಪೂ ೂಸಿಿಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಶೆೋಧಿಸಲಗಿದೆ.
ಗ್ರಭದಲ್ಪೂಯುವ 12 ವಲೆಗಳ್ು ಉತುಭ ಸಗಲ ಸವಚಛದ
ವೌಚಲ್ಮವನುನ ಸೆಲಂದಿೆ.
ಗ್ರಭದಲ್ಪೂ ದವಿ ೂವಕ ಕಲೆೋಜುಗಳ್ು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಗ್ರಭದಲ್ಪೂ ದವಿ ಕಲೆೋಜುಗಳ್ು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುಿ ವಲೆಗಳ್ು ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವಯವಷೆಥ ಸೆಲಂದಿೆ.
12 ವಲೆಗಳ್ು ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವಯವಷೆಥಮನುನ ಸೆಲಂದಿೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಸಗು ಅಸಂರದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ರಭ
12
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲ್ಪೂ ಷೌಲ್ಬಯ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುಿ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಷೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳ್ಸುತಿುೆ.ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ

ಎಷುಿ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಷೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳ್ಸುತಿುೆ.22
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಷೌಯಶಕ್ರು ಅಥ ಅಸಂಪರದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ್ು

1

ಮೋಲಕಣಿಸಿದ ರವನವಳಿಮಲ್ಪೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಷಧಯಗದಂತಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿವೆೋಷ ಷಧನೆಗಳ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಪೂ ಇದದಲ್ಪೂ ಇದು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಯಪಿುಮ ನಸಿಗಳ್ ಜಿೋವನದಲ್ಪೂ
ಸಕರತಮಕ ಫದಲವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣದ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು
ಸಂಕ್ಷಿೋುಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಪೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣಗಿ ಸಷಷಿದ ಸಲಚಕಗಳ್ು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳ್ು
ಇತಯದಿಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತೆ ಮಡಲ್ು ಸಸಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕಗಿ ಷಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತರಗಳ್ು,
ದಖಲತಿಗಳ್ನುನ ಸಹ ಸೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ಗ್ೆ "ನಭಕಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಷಕಯ" ಸಗಲ
"ನೆೈಭಕಲ್ಯ ುಯಷಕಯ" ಲ್ಭಿಸಿದುದ ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ಯಪಿುಮ ಎಲೂ
ಭನೆಗಳ್ಲ್ಪೂ ವೌಚಲ್ಮ ಫಳ್ಕೆ ಮಡುವುದನುನ ಕಡಾಮಗ್ೆಲಳಿಸಿ ಫಮಲ್ು
ಭಲ್ ಭಲತರ ವಿಸಜಕನೆಮನುನ ನಶೆೋಧಿಸಲಗಿದೆ.
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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 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 ದಲಯಣಿ ಸಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತಭಮ ಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಪನ
ಸಂಷೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಲಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8257231596
Yes

