1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೀಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೀಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

458(15%)

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟುು
ಕುಟುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತಯು
ಕುಟುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟುುಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

3815 (77.7%)
2882(41.5%)
6976(59.5%)

452 (22%)
383(35%)
186(15%)
197(20%)
383
0.77
0.41
0.595
253
368
42
898
1308
2894

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2230

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೀಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

5124
18
6
3
1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

4

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟುು

11
7
18

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೀಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೀುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೀಕು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ಅನಗವಡಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ
3ಗ್ಾಭಗಳಿಗಲ ಸರಿ ಸಮಣ ಸಯಕಯದ ಸೌಲ್ಫೆಗಳನುನ
ನೀಡುತುಫಂದಿದೆ ಹಗಲ ಯವುದೆೀ ಅಭಿವೃದಿದ ಯೀಜನೆ,
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು,ಕಭಗ್ರಿಗಳು, ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳನುನ ರಿಹರಿಸಲ್ು
ವಡಡ/ಗ್ಾಭಸಭೆಗಳನುನ ನಗಧಿತ ಸಭಮದಲ್ಲೂ ಸಭೆಕರೆದು ಸವಡ
ಸದಸೆಯ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಡೆಮುವದು,ಭುಂದಿನ ಕಾಭವಹಿಸಲ್ು
ಮೀಲ್ಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸುವದು ಭತುು ಸಭನೆ ಸಭೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೀಡುವದು ಸಯಕಯದಿಂದ ಫಂದ
ಸಲತೆಲುೀಲ್ೆಗಳನುನ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಓದಿ ತಿಳಿಸುವದು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅನುಷಾನ
ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರಗಿ ಜನೆಲೀಯೀಗ ಸೌಲ್ಫೆಗಳು
ದೆಲಯಕುವಂತೆ ಮಡುವದು,ತಪದೆೀ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ರಿೀಶೆೃೀಧನೆ
ಮಡಿಸುವದು, ವರ್ಷಡಕ ಲ್ೆಕಕವನುನ ತಪದೆೀ ಜಮಫಂದಿ ಭಲಲ್ಕ ಓದಿ
ತಿಳಿಸುವದು,ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ತನನ ಸವಂತ ಸಂನಲೂಲ್ಗಳ
ಫಲ್ದಮೀಲ್ೆ ನೆೀಡೆಮುವದು ಹಗಲ ಸಫಲ್ಗ್ೆಲಳುುವದು,ಸಯಕಯದ
ಯೀಜನೆಗಳ ಸಪಲ್ತೆಗಳನುನ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಿಗಲ ಭತುು
ಜನಸಮನೆರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲೂ ಾಭಲಖ ತಾ
ವಹಿಸುತುದೆ,ಭಹತೂಗ್ಂಧಿ ರರ್ಷಾರೀಮ ಉದೆಲೆೀಗ ಖ್ತರಿ ಯೀಜನೆಮ
ಗ್ಾಮೀಣ ಾದೆೀಶದ ಎಲ್ೂ ನಯುದೆಲೆೀಗ ಮುವಕ/ಮುವತಿಮರಿಗ್ೆ
ಉದೆಲೆೀಗ ಕಲ್ಲಪೀಸಿಕೆಲೀಟ್ಟುದೆ.ನಂಜುಂಡಪ ವಯದಿ ಾಕಯ ಹಿಂದುಳಿದ
ಜನರಿಗ್ೆ ಜ್ಞನ,ಕೌಶಲ್ೆ ಹಗಲ ಆರ್ಥಡಕ ಹಿಂದುಳಿಕೆಮನುನ
ಹೆಲೀಗಲ್ಡಿಸುವಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಸವರಜೆ ಯೀಜನೆಮು ಹೆಚ್ುು ಾಧಿನೆೆತೆ
ಕೆಲೀಟ್ಟುದೆ.ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಒಳೆುಮ ಯಸೆು ,ಚ್ಯಂಡಿ,ಕುಡಿಮುವ
ನೀಯು,ಬೆಳಕು,ಶೌಚಲ್ಮಗಳು,ಹತುುಹಲ್ವಯು ಸೌಲ್ತುುಗಳನುನ ಕೆಲಟುು
ಾತಿೀ ಶತ 100%ಯಷುು ಕಯವಸಲಲ್ಲ ಮಡುವ ಗುರಿಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ,ಭತುು ಗ್ಾಭದ ಅಭಿವೃದಿದಯೀ ದೆೀಶದ ಅಭಿವೃದಿದ ಎಂದು ತನನ

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೀಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೀುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೀಕು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ಅನಗವಡಿ ಒಟುು 18 ಜನ ಸದಸೆೆಯನುನ
ಒಳಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.ಜಿಲ್ೂ ಕೆೀಂದಾದಿಂದ 18ಕೀ.ಮೀ ತಲ್ಲಕು ಕೆೀಂದಾದಿಂದ
10ಕೀಮೀ ದಲಯದಲ್ಲೂದುದ ಹೆಚುಗಿ ಕೃರ್ಷೀ ಆಧರಿತ ಕುಟುಂಫಗಳು
ವಸವಗಿದದರೆ,ಇಲ್ಲೂನ ಜನ ಸಮನೆರಿಗ್ೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು
ಅತುೆತುಭ ಸೆೀವೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತು ಫಂದಿಯುತುದೆ.ಈ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ
ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ 3ಗ್ಾಭಗಳಿಗಲ ಸರಿ ಸಮಣ ಸಯಕಯದ
ಸೌಲ್ಫೆಗಳನುನ ನೀಡುತುಫಂದಿದೆ ಹಗಲ ಯವುದೆೀ ಅಭಿವೃದಿದ
ಯೀಜನೆ, ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು,ಕಭಗ್ರಿಗಳು,ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳನುನ
ರಿಹರಿಸಲ್ು ವಡಡ/ಗ್ಾಭಸಭೆಗಳನುನ ನಗಧಿತ ಸಭಮದಲ್ಲೂ ಸಭೆಕರೆದು
ಸವಡ ಸದಸೆಯ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಡೆಮುವದು,ಭುಂದಿನ ಕಾಭವಹಿಸಲ್ು
ಮೀಲ್ಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸುವದು ಭತುು ಸಭನೆ ಸಭೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೀಡುವದು ಸಯಕಯದಿಂದ ಫಂದ
ಸಲತೆಲುೀಲ್ೆಗಳನುನ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಓದಿ ತಿಳಿಸುವದು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅನುಷಾನ
ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರಗಿ ಜನೆಲೀಯೀಗ ಸೌಲ್ಫೆಗಳು
ದೆಲಯಕುವಂತೆ ಮಡುವದು,ತಪದೆೀ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ರಿೀಶೆೃೀಧನೆ
ಮಡಿಸುವದು, ವರ್ಷಡಕ ಲ್ೆಕಕವನುನ ತಪದೆೀ ಜಮಫಂದಿ ಭಲಲ್ಕ ಓದಿ
ತಿಳಿಸುವದು,ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ತನನ ಸವಂತ ಸಂನಲೂಲ್ಗಳ
ಫಲ್ದಮೀಲ್ೆ ನೆೀಡೆಮುವದು ಹಗಲ ಸಫಲ್ಗ್ೆಲಳುುವದು,ಸಯಕಯದ
ಯೀಜನೆಗಳ ಸಪಲ್ತೆಮನುನ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಿಗಲ ಭತುು
ಜನಸಮನೆರಿಗ್ೆ ದೆಲಯಕಸಿ ಒಂದು ಉತುಭ ಸಧನೆ ಗ್ೆೈಮುವ
ಆಶೆಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ ಹಗಲ ರಜೆಕೆಕ ಮದರಿಮ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ
ಆಗುವ ಆಸೆ ಆಕಂಕ್ೆೀಮನುನ ಹೆಲತಿುದೆ.

1. 2011.12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವರ್ಷ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೀಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೀಫರ್ ಭತುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೀಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತವಗಿ
ನೀಡಲ್ಗಿತುು?

8
12
8
46

0
7

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೀಮ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?

ಸವಡನುಭತದಿಂದ

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ಹೌದು

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೀಜನೆಗಳ ರಿಶಿೀಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೀಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೀವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌರ್ಷುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೀಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX.
ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
,
XII. ಬೀದಿ ದಿೀ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೀ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೀಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೀಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೀ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೀಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೀಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯಕ ಮಡಲ್ಯಿತು?

2
2
2
0
158
67
21/10/2011
163
42
23
35
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೀಜನೆ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೀತನ, (e)
ಕುಟುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೀಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೀಡಕರ್
ವಸತಿ ಯೀಜನೆ, (i) ಗಂಗ್ ಕಲ್ೆಣ, (j) ಇತರೆ

V. 2011-12 ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೀಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೀಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯೀ? []

Yes

(a) ಉದೆಲೆೀಗ ಖ್ತಿಾ ಯೀಜನೆ []

Yes

(b) ಇತರೆ ಕೆೀಂದಾ ಭತುು ರಜೆ ಯೀಜನೆಗಳು (ಯೀಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೀಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೀ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ?
A. ಆಯೀಜಿಸಲ್ದ ತಯಬೆೀತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚ್ುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಒಂದು ತಯಬೆೀತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೀ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತುರೆಯೀ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೀಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸುವುದೆೀ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೀಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ವರ್ಷ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ವರ್ಷ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭೂ ವರ್ಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ ಮೀಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ವರ್ಷ
ಕ
ಯೀಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೀಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೀಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವರ್ಷ
ಕ ಯೀಜನೆ ತಯರಿಕೆ ಾಕಾಯ-I. ವರ್ಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವರ್ಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೀರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೀತಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
IV. ವರ್ಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮ ತಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೀಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೀ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವರ್ಷ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []

1)ಆಶಾಮ ಯೀಜನೆ.
2)ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೀಜನೆ.
3)ಗ್ಾಭ ಸವರಜೆ ಯೀಜನೆ.
4)13ನೆೀಹಣಕಸು ಆಯೀಗ.
5)TSC ಯೀಜನೆ.
6)MGNREGA.
7)ಕುಡಿಮುವ ನೀಯು ಸಯಫರಜು ಯೀಜನೆ.
Yes
3
1
4
3
ಯವುದು ಇಯುವದಿಲ್ೂ.
3 ತಯಬೆೀತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿದದರೆ.
2 ತಯಬೆೀತಿ ಹಜರಗಿದೆ.

ಹೌದು

Yes
15/02/2012
28/02/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೀ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? (ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೀಢೀಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯೀ? []
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
ಬಕ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೀಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೀಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ಬಕ
2011-12ಯ ಬೆೀಡಿಕೆ
ಒಟುು ಬೆೀಡಿಕೆ
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೀರಿತ ದೆೀಣಿಗ್ೆ

Yes

No
Yes
96380
75640

Yes
ಕಟುಡ ಮೀಲ್ಲನ ತೆರಿಗ್ೆ
119250
200600
319850
120536
ವಣಿಜೆ ಭಳಿಗ್ೆಗಳು,ಕವಟಸಡ ಬಡಿಗ್ೆ

86972
125600
ಯವುದ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ಅನಗವಡಿ ಜಿಲ್ೂ ಕೆೀಂದಾದಿಂದ 18ಕೀ.ಮೀ
ತಲ್ಲಕು ಕೆೀಂದಾದಿಂದ 10ಕೀಮೀ ದಲಯದಲ್ಲೂದುದ ಹೆಚುಗಿ ಕೃರ್ಷೀ ಆಧರಿತ
ಕುಟುಂಫಗಳು ವಸವಗಿದದರೆ,ಇಲ್ಲೂನ ಜನ ಸಮನೆರಿಗ್ೆ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅತುೆತುಭ ಸೆೀವೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತು ಫಂದಿಯುತುದೆ.ಈ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ 3ಗ್ಾಭಗಳಿಗಲ ಸರಿ ಸಮಣ
ಸಯಕಯದ ಸೌಲ್ಫೆಗಳನುನ ನೀಡುತುಫಂದಿದೆ ಹಗಲ ಯವುದೆೀ
ಅಭಿವೃದಿದ ಯೀಜನೆ,
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು,ಕಭಗ್ರಿಗಳು,ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳನುನ ರಿಹರಿಸಲ್ು
ವಡಡ/ಗ್ಾಭಸಭೆಗಳನುನ ನಗಧಿತ ಸಭಮದಲ್ಲೂ ಸಭೆಕರೆದು ಸವಡ
ಸದಸೆಯ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಡೆಮುವದು,ಭುಂದಿನ ಕಾಭವಹಿಸಲ್ು
ಮೀಲ್ಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸುವದು ಭತುು ಸಭನೆ ಸಭೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೀಡುವದು ಸಯಕಯದಿಂದ ಫಂದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೀಡಿ-ಯೀಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಸಲತೆಲುೀಲ್ೆಗಳನುನ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಓದಿ ತಿಳಿಸುವದು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅನುಷಾನ
ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರಗಿ ಜನೆಲೀಯೀಗ ಸೌಲ್ಫೆಗಳು
ದೆಲಯಕುವಂತೆ ಮಡುವದು,ತಪದೆೀ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ರಿೀಶೆೃೀಧನೆ
ಮಡಿಸುವದು, ವರ್ಷಡಕ ಲ್ೆಕಕವನುನ ತಪದೆೀ ಜಮಫಂದಿ ಭಲಲ್ಕ ಓದಿ
ತಿಳಿಸುವದು,ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ತನನ ಸವಂತ ಸಂನಲೂಲ್ಗಳ
ಫಲ್ದಮೀಲ್ೆ ನೆೀಡೆಮುವದು ಹಗಲ ಸಫಲ್ಗ್ೆಲಳುುವದು,ಸಯಕಯದ
ಯೀಜನೆಗಳ ಸಪಲ್ತೆಮನುನ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಿಗಲ ಭತುು
ಜನಸಮನೆರಿಗ್ೆ ದೆಲಯಕಸಿ ಒಂದು ಉತುಭ ಸಧನೆ ಗ್ೆೈಮುವ
ಆಶೆಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ ಹಗಲ ಮದರಿಮ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ ಅನಗವಡಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ
3ಗ್ಾಭಗಳಿಗಲ ಸರಿ ಸಮಣ ಸಯಕಯದ ಸೌಲ್ಫೆಗಳನುನ
ನೀಡುತುಫಂದಿದೆ ಹಗಲ ಯವುದೆೀ ಅಭಿವೃದಿದ ಯೀಜನೆ,

ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ು-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೀಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಮಡಿದ ಮೊತುದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ು
ಕೆೀಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ

4830609

2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತು
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ು
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚ್ು : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚ್ು
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೀರಿ
ವೆಚ್ು ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟುು ವೆಚ್ು :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟುು ಮೊತು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೀ.100ಯಷುು ಕುಟುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುವ ನೀಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೀಯ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಷುು ಬೀದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯೀ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಷುು ಒಳಚ್ಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯೀ? []

685200
148500
685200
240500
833700
833700
833700
11250
11250
11250
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯೀ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯೀ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಾಳಿೀಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ಸದರಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಅನುಷಾನ
ಅಧಿಕರಿಗಳು ಖುದದಗಿ ಬೆೀಟ್ಟನೀಡಿ ಸಾನಕ ಚೌಕಶಿ ನೆೀಡಿಸಿ ಸೌಲ್ಬೆಗಳ
ಕುರಿತು ಚ್ಚಿಡಸಿ ಸಭಸೆೆ ರಿೀಹರಿಸುವದು ಹಗಲ ಸಯಕಯದ
ಸುತೆಲೀಲ್ೆಗಳನುನ ಚಚ್ು ತಪದೆ ಲ್ಲಸುವಂತೆ ಕಾಭವಹಿಸುವದು.
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಶಲ್ ಭುಖ್ೆಲೆೀದೆಮಯನುನ ಕರೆಯಿಸುವದು
HDMC ಅಧೆಕ್ಷಯನುನ ಕರೆೀಮುವದು ANM ಸಹಮಕಯ ಭಲಲ್ಕ,ನೆಮ
ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಮವಯನುನ ಾತಿ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿ ಸಂಫಂದಿಸಿದ
ವಿಷಮಗಳ ಚ್ಚಿಡಸುವದು.

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಜಥ
ತಂಡದವರಿಂದ ಬೀದಿನಟಕ,ಜನ ಸಪಂದನ ಕಮಡಕಾಭ,ತಯಬೆೀತಿ
ಕಮಡಕಾಭಗಳು ಗುಡಿ ಕೆೈಗ್ರಿಕ ವಸುುಗಳ ಕುರಿತು ತಯಬೆೀತಿ
ಕಮಡಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸುವದು. ಕಯಡಗ್ಯ ಹಮೂಕೆಲಳುುವದು.

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೀಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಸಂವಹನ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಕಳು

ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೀಕರಿಸಿದೆಯೀ? []
ಲ್ೆಕಕತಾಗಳನುನ ಗಣಕೀಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೀ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೀಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೀಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೀ?
ಬಕ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೀಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೀಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೀಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೀಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೀಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೀತನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುು ವೆಚ್ು ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೀಡಬೆೀಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೀರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []
ಆರೆಲೀಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌರ್ಷುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಶಲ್ ಕಲ್ೆೀಜು
ವಿಧೆನೆೈಭಡಲ್ೆೆ ಕಮಡಕಾಭ, ಚ್ಯಂಡಿ ಸವಚ್ುಗ್ೆಲೀಳಿಸುವದು,ಆರೆಲೀಗ್ೆೆ
ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಜಹಿರತು ಾಕಟಣೆ ಮಡಿಸುವದು ಭತುು ಉಚಿತ ತಸನೆ
ಶಿಬಯ ಹಮೂಕೆಲೀಳುುವದು,ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ಕೆಲಡಿಸುವದು ಕಲ್ಜಥ
ತಂಡದವರಿಂದ ಬೀದಿನಟಕ,ಜನ ಸಪಂದನ ,ಹತುು ಹಲ್ವಯು
ಕಮಡಕಾಭಗಳನುನ ಆಯೀಜಿಸುವದು.ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಯಿಂದ ಫಯುವ
ಸೌಲ್ತುುಗಳನುನ ಕೆಲಡುವದು,
ಬತಿು ತಾಗಳನುನ ಲ್ಗತಿುಸಿ ಸವಡಜನಕರಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗುವಂತೆ
ಮಡುವದು,ಕನಲನು ಅರಿವು ನೆೀಯವು ಕಮಡಕಾಭಗಳನುನ
ಎಡಡಿಸುವದು,ವಡಡ/ಗ್ಾಭಸಭೆಗಳನುನ ನಗಧಿತ ಸಭಮದಲ್ಲೂ
ಸಭೆಕರೆದು ಸವಡ ಸದಸೆಯ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಡೆಮುವದು,ಭುಂದಿನ ಕಾಭವಹಿಸಲ್ು
ಮೀಲ್ಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ಾಸಾಪಿಸುವದು.ಕಲ್ಜಥ ತಂಡದವರಿಂದ
ಬೀದಿನಟಕ,ಜನ ಸಪಂದನ ,ಹತುು ಹಲ್ವಯು ಕಮಡಕಾಭಗಳನುನ
ಆಯೀಜಿಸುವದು.ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಯಿಂದ ಫಯುವ ಸೌಲ್ತುುಗಳನುನ
ಕೆಲಡುವದು,
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕಕರಿೀಶೆೃೀಧನೆ ಭುಕುಮಗ್ೆಲೀಂಡು ವಯದಿ ಫಂದಿಯುತುದೆ,
ಇಲ್ೂ
62-34
12
12
4
3
1

Yes

ANM ಶಖ್ೆಮಲ್ಲೂ ನೆಲೀಂದನ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.7%
ANM ಶಖ್ೆಮಲ್ಲೂ ನೆಲೀಂದನ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.5%
ಸಯಕಯದ ಯೀಜನೆಗಳು ಸವಡಜನಕರಿಗ್ೆ ಆರೆಲೀಗ್ೆೆ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳಿಂದ
ಮಹಿ ಕೆಲಡಿಸುವದು ಹಗಲ ತುತುಡ ಸೆೀವೆ ವದಗಿಸುವ
ಕಮಡಕಾಭಗಳನುನ ಒದಗುವಂತೆ ಮಡುವದು.
ಜಹಿರತು ಾಕಟಣೆ ಭತುು ಬತಿು ತಾಗಳನುನ ಅಂಟ್ಟಸಿ ANM ಸಹಮಕಯ
ಕಮಡಕಾಭಗಳನುನ ಹಮೂಕೆಲೀಳುುವದು.
ಾತಿ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಅಂಗನವಡಿ ಕಮಡಕತೆಡಮಯನುನ ಕರೆಮುವದು ಹಗಲ
ಕಮಡವೆೈಕರಿಮ ಫಗ್ೆೆ ವಿಚರಿಸುವದು ಭತುು ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ
ಕೆಲಡಿಸುವದು.

ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೀಗಗಳ ತಡೆಗಟುುವಿಕೆ

ಗ್ಾಭದ ಸುತುಲ್ು ಸವಚ್ು ವಗಿಡುವಂತೆ ಆಯ ವಡುಡಗಳ
ಸದಸೆೆಯುಗಳಿಗ್ೆ ಅಧೆೆಕ್ಷಯಭಲಲ್ಕ ಹಗಲ ಗ್ಾಭ ನೆೈಭಡಲ್ೆ ಸಮೀತಿ
ಸದಸೆೆಯ ಭಲಲ್ಕ ಸಲಚಿಸುವದು ಭತುು ತಿೆಪಗುಂಡಿ
ಸಾಳಂತರಿಸುವದು,ಚ್ಯಂಡಿಗಳನುನ ಸವಚ್ುಗ್ೆಲೀಳಿಸುವದು,ಯಸೆು ಫದಿಮಲ್ಲೂ
ಕಸದ ಗುಂಡಿ ಇಡುವದು ಾತಿ ಭಲಯು ದಿನಕೆಲಕೀಂದುಸರಿ ಗ್ಾಭದ
ಹೆಲೀಯವಲ್ಮದಲ್ಲೂ ಗುಂಡಿ ತೆಗ್ೆದು ಭುಚಿುಸುವದು,ನೀಯು
ಕಲ್ುಶಿತಗ್ೆಲಳುದಂತೆ ತಡೆಮುವದು,ಶೌಚಲ್ಮಗಳ ಶುಚಿತವವನುನ
ಕಡುವದು,ಫೀನಯಿಲ್.TCL/ಮಲ್ರ್ಥನ್ನ ೌಡಗಡಳನುನ
ಸಿಂಡಿಸುವದು,ದಿನಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ಸಯಿಗಳಿಂದ ಗ್ಾಭದ
ಕಸಗಲಡಿಸುವದು,ಕಸದ ವಿಲ್ೆೀವರಿ ಮಡುವದು.ಒಟ್ುರೆಯಗಿ
ಸಂಕಾಮೀಕ ರೆಲೀಗಗಳು ಹಯಡದಂತೆ ಕಡುವದು.

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೀರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೀಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ

ಆರೆಲೀಗೆ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಂದ ಕಾಭವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ ಭತುು ಲ್ಸಿಕೆಗಳನುನ
ಕೆಲಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಯಿಂದ ಆರೆಲೀಗೆ ಶಿಬಯಗಳನುನ
ಹಮೂಕೆಲೀಂಡು ರೆಲೀಗಗಳನುನ ತಡೆಮುವಲ್ಲೂ ಾಭುಖ ತಾವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಕಲ್ರದಂತಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೀಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೀಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ
ಮದೆಮಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೆಲೀತುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತುು ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಯವುದೆೀ ಸವು ಸಂಫವಿಸಿಯುವದಿಲ್ೂ.
ಅನಗವಡಿ
ಅನಗವಡಿ
ಅನಗವಡಿ
ಅನಗವಡಿ
ಜಿಲ್ೂ ಭತುು ತಲ್ಲಕ ಭಟುದಲ್ಲೂ
ಜಿಲ್ೂ ಭತುು ತಲ್ಲಕ ಭಟುದಲ್ಲೂ
1.250694444
1.250694444
0.75
62

ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ ವಸತಿ ಯಹಿತ ಪಲ್ನುಫವಿಗಳಿಗ್ೆ
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ವಡಡ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಭಲಲ್ಕ ಅಹಡ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯಕ ಮಡಿ ವಸತಿ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಗಿದೆ,

ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೀಜನೆ

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ ವಸತಿ ಯಹಿತ ಭತುು ನವೆೀಶನ
ಯಹಿತ ಪಲ್ನುಫವಿಗಳನುನ ವಡಡ ಭತುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಅಹಡ
.ಜ/.ಂ/ಅ.ಸಂ/ಇತರೆ ಪಲ್ನುಫವಿಗಳನುನ ಆಯಕಮಡಿ
ವಸತಿಯಹಿತರಿಗ್ೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸಿ ನವೆೀಶನ ಯಹಿತರಿಗ್ೆ ನವೆೀಶನ ಒದಗಿಸಿ
ವಸತಿಗಳನುನ ನಮೀಡಸಲ್ಗಿದೆ.

ವಾದಿೆ ವೆೀತನ

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ
ಅನಗವಡಿ,ಫಲದಿಹಳ,ಕೆಲೀವಳಿು ಗ್ಾಭಗಳ ಸಮೀಕ್ೆಮಡಿ ಗ್ಾಮೀಣ
ುನವಡಸತಿ ಕಮಡಕತಡರಿಂದ ವಾದದೆ ವೆೀತನ ವೆವಸೆಾ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಗಿದೆ.

ವಿಧವ ವೆೀತನ

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ
ಅನಗವಡಿ,ಫಲದಿಹಳ,ಕೆಲೀವಳಿು ಗ್ಾಭಗಳ ಸಮೀಕ್ೆಮಡಿ ವಿಧವ
ವೆೀತನ ಡೆಮಲ್ು ಸಲಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ
ಅನಗವಡಿ,ಫಲದಿಹಳ,ಕೆಲೀವಳಿು ಗ್ಾಭಗಳ ಸಮೀಕ್ೆಮಡಿ ಗ್ಾಮೀಣ
ುನವಡಸತಿ ಕಮಡಕತಡರಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪಿಂಚ್ನ ವೆವಸೆಾ
ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಗಿದೆ.
-

ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೀಜನೆ

ನವಡಹಿಸುವೆದು.
-

ವಜೆೀಯಿ ಆರೆಲೀಗೆ ಯೀಜನೆ

ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಫಡತನ ರೆೀಖ್ೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಯುವ ಕುಟುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ವಜೆೀಯಿ ಆರೆಲೀಗ್ೆೆ ಯೀಜನೆ ಫಹಳ ಉಮುಕುವಗಿದೆ.

ರರ್ಷರೀಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೀಮ ಯೀಜನೆ
ನೀಯು ಭತುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೀಧ

1125 ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ ನೀರಿನ ವೆವಸೆಾ ಒದಗಿಸುತುದೆ.
ತಿೆಪ ಗುಂಡಿ.ಘನ ತೆಜೆ ವಸುುಗಳ ವಿಲ್ೆೀವರಿ ಗ್ಡಿಗಳ ವೆವಸೆಾ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ. ನಯುಮುಕು ವಸುುಗಳನುನ ಗುಂಡಿ ತೆಲೀಡಿ ಭುಚ್ುುವ
ಕಾಭವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೀ ಾಮಣದಲ್ಲೂ ಫಳಕೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೀಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಒಟುು:16 ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಲ್ಮಗಳು.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೀಜುಗಳು ಯೀಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಶಲ್ೆಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೀಜುಗಳು ಯೀಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಶಲ್ೆಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೀರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ಅನಗವಡಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ ಗ್ಾಭಗಳ
ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ ನೀರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲೀದಿಯುತುವೆ. ಒಟುು :16
ಶಲ್ೆಗಳು

ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೀವರಿ ಕಾಭಗಳು

ನವಿೀಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
21
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೀಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೀಕು
ಎಷುು ಕುಟುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೀಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.0.05
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೀಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.0.35
ಭನೆಮ ದಿೀಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೀದಿ ದಿೀಗಳು

ಸೌಯ ಶಕು ಬೀದಿದಿೀಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ

ಮೀಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೀಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೀವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
18 ಜನ ಸದಸೆೆಯನುನ ಹೆಲಂದಿದ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ಯಗಿದುದ ಇಲ್ಲೂ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೀ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು
ಫಯುವ ಭಲಯು ಗ್ಾಭಗಳ ಸವಡಜನಕರಿಗ್ೆ ಉತುಭ ಆಢಳಿತ ವೆವಸೆಾ
ಸಂಕ್ಷೀುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೀಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೀಕು, ಇದಕೆಕ
ನೆಡೆಸಿಕೆಲೀಡು ಫಂದಿದೆ.
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚ್ಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೀಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುುವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೀಡ್ ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
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 . []

ಶಿಾೀ ಶಿವನಂದ.ಚ್.ಕುಂದಯಗಿ
9480851256
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 .

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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭೂ ವರ್ಷ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ ಮೀಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೀ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08425-279979
Yes

