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1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ನಭೂದಿಸಬೆೋಕು.

ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ಕೆೆ 19/06/2009ಕೆೆ ಹೊಸದಗಿ
ಚುನಯಿತ್ರಗಿ ಫಂದ ಜನಾತಿನಿಧಿಗಳು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯಂದಿಗ್ೆ
ಫಂದಿದುದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದಿಿಮ ಗುರಿಯಂದಿಗ್ೆ ಅಧಿಕಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ
ಅಧೆಕ್ಷರಿಗ್ೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮ ಎಲ್ೂ ಭಗಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಮಡುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದಯು. ಅದಯಂತೆಯೋ ಯೋಜನೆ
ಯೂಢಿಸಿಕೊೋಳಳಲ್ಯಿತ್ು.
1. ಸಕಾಯದಿಂದ ಫಂದ ಹಣವನುಾ ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಮಲ್ಲೂ ಕ್ಾೋಯಯೋಜನೆ
ತ್ಯರಿಸಿ ಕಭಗ್ರಿ ಭುಗಿಸುವುದು.
2. ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಮಲ್ಲೂ .ಜತಿ .ಂಗಡ ಮಿಸಲ್ಲಟ್ು ಹಣ
ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದು.
3. ಭಹತ್ಮಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ
ಯೋಜನೆಮನುಾ ಸಭಾಕವಗಿ ಅನುಷಾನಗ್ೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ
ಹಕ್ಕೊೋಳಳಲ್ಗಿತ್ುತ.
4. ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳಿಗೂ ಶೌಚಲ್ಮ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಡಲ್ು
ಭನವೊಲ್ಲಸುವ ಕಮಾಕಾಭ ಹಮಿಮಕೊೋಳಳಲ್ಯಿತ್ು.
5. ನಿಗದಿತ್ ಆರ್ಥಾಕ ಅಂತ್ೆದೊಳಗ್ೆ ಸಕಾಯಕೆೆ ಬರಿಸಬೆೋಕದಂತ್ಹ ಎಲ್ೂ
ರಿೋತಿಮ ಸೆೋಸಗಳನುಾ ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಳಗ್ೆ ಬಯಣ ಮಡುವುದು.
6. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಯ್ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಸವಸಹಮ ಸಂಘಗಳ ಕಮಾ
ಸಧನೆಮನುಾ ರಿಗಣಿಸಿ ಅವಯ ಕಮಾ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗ್ೆ ಉತೆತೋಜನ
ನಿೋಡುವುದು.
ಹಿೋಗ್ೆ ವೆವಸಿಿತ್ ಯೋಜನೆ ಯೂಢಿಸಿಕೊೋಳಳಲ್ಯಿತ್ು.
ಈ ರಿೋತಿಮ ಗುರಿ ಇಯುವ ಕಯಣದಿಂದ ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ದಲ್ಲೂ
2010-11ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಹತ್ಮಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಾಮಿೋಣ
ುುದೊೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ 14 ಲ್ಕ್ಷ ಭತ್ುತ 2011-12ಯಲ್ಲೂ 21 ಲ್ಕ್ಷ
ಖಚುಾ ಮಡಲ್ು ಸಧೆವಯಿತ್ು. ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮ ಎಲ್ೂ
ಶಲ್ೆಮಲ್ಲೂ ಕಂೌಂಡ ಭತ್ುತ ರಜಿೋವಗ್ಂಧಿ ಭಯತ್ ನಿಮಾಣ
ಕೆೋಂದಾವನುಾ ಸಿಪಿಸಿ ಉತ್ತಭವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ದ ಕಟ್ುಡ

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ನಭೂದಿಸಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷ್ಟ್
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೊೋಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೂಚಿಗಳನುಾ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ?

ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಉತ್ತಭವದ ಉದೆದೋಶಗಳನುಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ದ ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳಿಗೂ
ಶೌಚಲ್ಮ ವೆವಸೆಿ ಮಡಿಸಿ ನಿಭಾಲ್ ಗ್ಾಭವಗಿ ಮಡುವ ಉದೆದೋಶ
ಹೊಂದಲ್ಗಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಮಲ್ಲೂ ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ ಾಮತ್ಾ ನಡೆದಿದುದ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆ
ಭತ್ುತ ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮಿಾಸಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳಿಗೂ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮಿಾಸಿ ಕೊೋಡುವುದಕೆಗಿ ಉದೊೆೋಗ
ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂಮೂ ಸೌಲ್ಬೆ ದೊಯಕ್ಸಿ ಕೊೋಡಲ್ು
ಕ್ಾೋಯಕೊೋಜನೆ ಸಿದದಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಹಗ್ೆೋ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ಕೆೆ
ಉತ್ತಭವದ ಕಟ್ುಡ ಇಲ್ೂವದದರಿಂದ ಈಗ ಭಹತ್ಮಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ
ಗ್ಾಮಿೋಣ ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ ಭತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅನುದನ
ಹಗೂ 13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆಮ ನೆಯವಿನಿಂದ ಉತ್ತಭವದ ಕಟ್ುಡ
ನಿಮಿಾಸಿ ಕಟ್ುಡದ ಮೋಲ್ಾಗದಲ್ಲೂ ಭತೊತಂದು ಕಟ್ುಡವನುಾ ನಿಮಿಾಸಿ ಅಲ್ಲೂ
ಬೆಂಕ್, ವೆವಸಮ ಸೆೋವ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ದ ಆಸಿತ ಭತ್ುತ ಆಧಮ ಎಯಡನುಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಸಲ್ಗುತಿತದೆ.
ಅಲ್ೂದೆೋ ಇನೊಾಂದು ಭಗದಲ್ಲೂ ಅಂಗಡಿ ಭಳಿಗ್ೆ ನಿಮಿಾಸುವ ಗುರಿಮನುಾ
ಸಹ ಹೊಂದಲ್ಗಿದೆ ಇದಲ್ೂದೆೋ 2008-09ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದಿದೋ
ಅನುದನದಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಾ ಜರಿಗ್ೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಟ್ು ಹಣದಲ್ಲೂ ಶಿಾೋ.ಶಿಾೋನಥ ರಜು
ೂಜರಿ ಇವರಿಗ್ೆ ಲ್ಗ್ೆೋಜ್ ಗ್ಡಿ ( ಭಹಿೋಂದಾ ಪಿಕಪ್) 2009-10ನೆೋ
ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಿಾೋ.ಈಶವಯ ನರಮಣ ಹಳೆಳೋಯ ಭತ್ುತ ಶಿಾೋ.ಯವಿ ಗಣು
ಹಳೆಳೋಯ ಇವರಿಗ್ೆ ಸೆಂಟ್ಟಾೋಂಗ್ ಸಭಗಿಾಗಳನುಾ 2010-11ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ
ಶಿಾೋ.ರಭ ನರಮಣ ಹಳೆಳೋಯ ಇವರಿಗ್ೆ ಲ್ಗ್ೆೋಜ್ ಗ್ಡಿ ( ಭಹಿೋಂದಾ
ಪಿಕಪ್) ನಿೋಡಲ್ಗಿದುದ ಭುಂದು ಸಹ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳನುಾ
ಹಮಿಮಕೊಂಡು ಈ ವಗಾದ ಏಳಿಗ್ೆಗ್ೆ ಶಾಮಿಸಲ್ಗುತಿತದೆ.
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18/04/2011 (10/1/-/8/5) 28/07/2011(11/1/-/8/5)
20/10/2011(13/2/-/9/7) 31/01/2012(12/3/-/8/6)

ಇಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮಾಸೂಚಿಗಳನುಾ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ.

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುಾ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭೂಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲ್ಗಿದೆ?

ಸವಾನುಭತ್ದಿಂದ ನಿಣಾಮ ಕೆೈಗ್ೊೋಳಳಗ್ಗಿದೆ.

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುಾ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳನುಾ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟ್ುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೊೋಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX.
ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುಾ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುಾ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?

2
2
2

II. ಕೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುಾ ಆಯೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?

ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
47
23/02/2012
103
4
ಇಲ್ೂ
45
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (f)
ಅನಾೂಣ
ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡೆರ್
ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (i) ಗಂಗ್ ಕಲ್ೆಣ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುಾ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುಾ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

(a) ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುಾ
ನಭೂದಿಸಿ)

1. 13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
2. ಸುವಣಾಗ್ಾಭ ಯೋಜನೆ
3. ಸಂೂಣಾ ಸವಚಚತ ಆಂದೊೋಲ್ನ
4. ಭಹತ್ಮಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ
5. ಎಸ್. ಜಿ.ಎಸ್.ವಯ್ ಯೋಜನೆ

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಿಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಿಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುಾ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಿಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಿಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅವೆವಸೆಿ ಅಥವ
ಕನೂನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುಾ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತತರೆಯೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುಾ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
21
1. ಸೌಕಮಾ ಸಮಿತಿ 2. ಉತಪದನ ಸಮಿತಿ 3. ವಸತಿ ಸಮಿತಿ 4.
ನೆಮ ಸಮಿತಿ
48
21
ಕನೂನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುಾ ಯದುದಡಿಸಿಲ್ೂ.
ಸಯಕಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ೂ ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಚುನಯಿತ್ ಸದಸೆಯು,
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ತ್ಪದೆೋ ಹಜರಿಯುತತರೆ.
ಹೌದು

ಹೌದು

I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುಾ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ಾಯ-I. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುಾ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುಾ ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಿಗಳನುಾ ಸಂಕ್
ಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
IV. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುಾ ಒಗೂೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುಾ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನೂಮಲ್ ಕೊಾೋಢಿೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಹಗು ಹೊಸ ಆದಮದ ಭೂಲ್ವನುಾ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಈ ಹೊಸ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುಾ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯೋ? []
ಸವಂತ್ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿತಗಳನುಾ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಬಕ್ ವಸೂಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೂಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸೂಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸೂಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭೂಲ್ಗಳನುಾ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
27/02/2011
02-Nov-11
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
192226=00
165000=00

Yes
ಭನೆ ಕಯ
ಇಲ್ೂ
192226=00
192226=00
192226=00
1. ಕಟ್ುಡ ಯವನಿಗ್ೆ 2. ವೆರಿ ತ್ಾ 3. ಅನಕ್ೆೋಣ ತ್ಾ 4. ಕಟ್ುಡ
ಬಡಿಗ್ೆ 5. ಇತ್ರೆ
31713=00
52505=00
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ಯವುದೆೋ ಸವಮಂ
ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆಮನುಾ ಸಂಗಾಹಿಸಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

1. ಭಹತ್ಮಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ
ಯೋಜನೆ/ಕೆೋಂದಾ/7200000=00/99.56%
2. ವಸತಿ/ರಜೆ&ಕೆೋಂದಾ/223/38.39%
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
3. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು /ರಜೆ/33385=00/100%
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
4. ಶೌಚಲ್ಮ/ಕೆೋಂದಾ/50/26/52%
5. 13ನೆೋ ಹಣಕಸು/ಕೆೋಂದಾ/1137113=00/543075=00/47.75%
6. ಶಸನಫದಿ/ರಜೆ/800000=00/70%
1. ಭಹತ್ಮಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ
ಯೋಜನೆ/ಕೆೋಂದಾ/2020094=00/2011407=00 (2)
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ವಸತಿ/ರಜೆ&ಕೆೋಂದಾ/886075=00/340208=00 (3)ಕುಡಿಮುವ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ತದ ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು /ರಜೆ/66062=00/45265=00 (4)
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಶೌಚಲ್ಮ/ಕೆೋಂದಾ/204066=00/128862=00 (5) 13ನೆೋ
ಹಣಕಸು/ಕೆೋಂದಾ/1137113=00/543075=00
(6)ಶಸನಫದಿ/ರಜೆ/513332=00/355258=00
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುಾ ೂರೆೈಸುತಿತದೆದೋಯ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಿ ಮಡಿದೆಯೋ? []

64750=00
ಇಲ್ೂ
93000=00
28000=00
121000=00
121000=00
64750=00
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
15000=00
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಿಳಿೋಮ ಸಂಸೆಿಗಳು

ಾತಿ ತಿಂಗಳ ಸಭೆಗ್ೆ ಸಂಫಂಧಟ್ು ಎಲ್ೂ ಸಂಸೆಿಗಳ ಭುಖೆಸಿಯನುಾ ಕರೆದು
ಅಲ್ಲೂಮ ಕುಂದು ಕೊೋಯತೆಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಚಚಿಾಸಿ ಸಭಸೆೆಗಳಿದದರೆ ಅದನುಾ
ಇತ್ೆಥಾ ಡೆಸಲ್ಗಿದೆ ಹಗೂ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಮ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ಗಿ
ಕಂೌಂಡಗಳನುಾ ನಿಮಿಾಸಿ ಅಂಗವನಡಿಗಳನುಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಡಿಸಿ ಯಸೆತ
ನಿಮಿಾಸಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು

ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುಾ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿ ದಾಢಿೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುಾ ಗಣಕ್ೋಕಯಣಗ್ೊಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುಾ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುಾ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?
ಬಕ್ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚಚ ದೂಯುಗಳನುಾ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಿಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಆರೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಿಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷ್ಟ್ುಕಂಶದ ಸಿಿತಿಗತಿ

ಎಲ್ೂ ಸವಸಹಮ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಸವ ಉದೊೆೋಗ ಸೌಲ್ಬೆದ ಫಗ್ೆೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿದುದ ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ 3 ಸಂಘ ಸುತ್ುತ ನಿಧಿ ಡೆದುಕೊಂಡಿದುದ ಅದಯಲ್ಲೂ
ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ 2 ಸವ ಸಹಮ ಸಂಘಗಳು ಸಲ್ ಸೌಲ್ಬೆ ಡೆದು ಸವ
ಉದೊೆೋಗದಲ್ಲೂ ನಿಯತ್ರಗಿದದರೆ. (ಹಿಟ್ಟುನಗಿಯಣಿ,
ಟೆೈಲ್ರಿಂಗ್,ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ)
ಅಂಗವಿೋಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಸಯಕಯದಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ೂ ಸೌಲ್ಬೆ ದೊಯಕ್ಸಿ
ಕೊೋಡುವುದಯಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ತ್ನಾ ಕತ್ಾವೆ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ ಸವ ಉದೊೆೋಗಕೆಗಿ 3 ಜನ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಿಳಿೋಮ
ಬೆಂಕನಿಂದ ಸಲ್ ಒದಗಿಸಿಕೊೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸವಾಜನಿಕಯಲ್ಲೂ ಸವಚಚತೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿವು
ಭೂಢಿಸುವುದಕೆಗಿ ಸಿಳಿೋಮ ಾಥಮಿಕ ಆರೊೋಗೆ ಕೆೋಂದಾದ
ಸಹಕಯದೊಂದಿಗ್ೆ ಆಂದೊೋಲ್ನವನುಾ ಹಮಿಮಕೊೋಳಳಲ್ಗಿತ್ುತ ಡೆಂಗೂೆ,
ಭಂಗನ ಕಯಿಲ್ೆ ಫಗ್ೆೆ ಜನಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಭೂಢಿಸುವ ಕಮಾಕಾಭವನುಾ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ದಿಂದ ವಡಾಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಹಮಿಮಕೊೋಳಳಲ್ಗಿದುದ ಇದಕೆೆ
ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಾಥಮಿಕ ಆರೊೋಗೆ ಕೆೋಂದಾಕೆೆ ಎಲ್ೂ ರಿೋತಿಮ
ಸಹಕಯವನುಾ ನಿೋಡಲ್ಗುತಿತದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2009-10/2010-11 ಆಡಿಟ್ ವಯದಿ ಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
2011-12ಯ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಲ್ೂ
313
313
3
3
ಇಲ್ೂ

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ 01 ಆಗಿಯುತ್ತದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂಸಿಿಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗಳು 72 ಆಗಿಯುತ್ತದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಸಿಕ ಕಮಾಕಾಭಗಳು
1. ಬ.ಸಿ.ಜಿ 72
2. ಡಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ 58
3. ದಡಯ 33
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷ್ಟ್ುಕಂಶದ ಸಿಿತಿಗತಿ 7
ಭಕೆಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದಿದುದ ಇಯುತ್ತದೆ.

ಸಂಕಾಮಿಕ ರೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೊೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೊೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾತ್ಕೊೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಿ
ಅನಾೂಣ
ಯೋಜನೆ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಭಕಾಮಿಕ ರೊೋಗ 3 ಜನಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಫಂದಿದುದ
ಇಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆೋ ಈಗ ಅವರಿಗ್ೆ ಮಸ್ (ಗುಂು) ಭತ್ುತ ಕಂಟೆಕು ,
ಸೆಂೆಲ್ ತೆಗ್ೆದಿದುದ ಈಗ ಕಂಟೊಾೋಲ್ ಸಿಿತಿಮಲ್ಲೂ ಇಯುತ್ತದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ
ರೊೋಗಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಸವಾಜನಿಕಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಭೂಢಿಸುವುದಕೆಗಿ
ಕಯಾಗ್ಯ ಹಗೂ ಜತ ಕಮಾಕಾಭಗಳನುಾ ಾಥಮಿಕ ಆರೊೋಗೆ
ಕೆೋಂದಾ ಸಹಕಯದೊಂದಿಗ್ೆ ನಡೆಸಲ್ಯಿತ್ು.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ
ರೊೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ಭಕೆಳ ದಖಲ್ತಿ ಹಗೂ
ಹಜರತಿಮನುಾ ಗಭನಿಸಿ ಯವುದದಯೂ ಕುಂದು ಕೊೋಯತೆಗಳಿದದರೆ
ಅದನುಾ ನಿವರಿಸಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಸಹಕರಿಸಿದೆ.
ಶಲ್ೆ ಬಟ್ು ಭಕೆಳು ಯಯು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಶಲ್ೆ ಬಟ್ು ಭಕೆಳು ಯಯು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಮಟ್ಟಾೋಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಈ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಈ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
14 : 1 (13.63 : 1)
13 : 1 (13.30 : 1)
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
1.ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 200 ಭನೆಗಳು ಭಂಜೂರಿ ಆಗಿದುದ 110
ಭನೆಗಳು ಾಗತಿಮಲ್ಲೂಯುತ್ತದೆ.
1. ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ 23 ಭನೆಗಳು ಭನೆಗಳು ಭಂಜೂರಿ
ಆಗಿದುದ 14 ಭನೆಗಳು ಾಗತಿಮಲ್ಲೂಯುತ್ತದೆ.
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನವು 75 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಲ್ಬೆವಿಯುತ್ತದೆ.
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನವು 90 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಲ್ಬೆವಿಯುತ್ತದೆ.
ಅಂಗವಿೋಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಮೂ 87 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಲ್ಬೆವಿಯುತ್ತದೆ.
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿಮೂ 195 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಲ್ಬೆವಿಯುತ್ತದೆ.
ಸವಾಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಿ ಸರಿಯದ ಸಂದಬಾದಲ್ಲೂ ಜನರಿಗ್ೆ
ಅನುಕೂಲ್ವಗುವಂತೆ ತ್ಲ್ಗ್ೊೋಡ, ಫಳಕೂಯ, ಹೆಗ್ೆರ್, ಸಿಳಗಳಲ್ಲೂ
ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಿ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಅನಾೂಣಾ ಯೋಜನೆಮೂ
ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.

ವಜೆೋಯಿ ಆರೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ

ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ 5 ಜನ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು
ವಜೆೋಯಿ ಆರೊೋಗೆ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ಡೆದಿಯುತತರೆ.

ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಸವಸಿಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ

ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ 613 ಜನ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು
ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಸವಸಿಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ಡೆದಿಯುತತರೆ.

ನಿೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ
ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮೂ 115 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ
ನಿೋಯು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಫಗ್ೆೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟುಮನುಾ ಇಡಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ, ಸವಾಜನಿಕರಿಗ್ೆ ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧದ ಫಗ್ೆೆ
ಮಹಿತಿಮನುಾ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ
ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಯವುದೆೋ ದವಿೂವಾ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಫಳಕೂಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಯವುದೆೋ ದವಿ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
30
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ತಮನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಇಲ್ೂ
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ತಮನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿತವೆ.20
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

ಇಲ್ೂ

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶಾವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೂದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯೂ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿತಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಈ ಾಶಾವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೂದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ ಯವುದೆೋ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸೂಚಕಗಳು, ಧನತ್ಾಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುಾ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುಾ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

Shri. Annappa Mukri
9480879515
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 ದೂಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುಾ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08387-247251
Yes

