1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಆ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಟ್ುು

ಫುಳುಸಗಯ
ಚನನಗಿರಿ
ದವಣಗ್ೆಯೆ
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ-ಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-಄ಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಆತ್ಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

1446
1418
2864

122
250
150
155
305
0.7
%
1.4
70
69
156
367
662
1310

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

810

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಭನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಭನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

2120
8
2
1
ಆಲ್ೂ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

1

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

4
4
8

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಈದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಯಿಂದ 3 ಗ್ಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಯಗಳನುನ
ಹೆಲದಗಿಸುವುದು ಭತ್ುು ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ,ಅಯೆಲೋಗೆ,ವಸತಿ,
ಶೌಚಲ್ಮಗಳ ಫಗ್ೆೆ ನಿಭಯಣದ ಫಗ್ೆೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಗಲ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮು ಈತ್ುಭವಗಿ ಸವಂತ್ ಸಂನಲೂಲ್ಗಳ ಕಲಾಡಿಕಯಣಕೆೆ
ತ್ುು ನಿೋಡುವುದು. ಆದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಗುರಿಮಗಿದೆ.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಈದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(಄) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಅ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಬೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಇ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಅಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?

1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಯಿಂದ ಗ್ಾಭಗಳ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಯ
ಹೆಲದಗಿಸುವುದು.
2. ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಬೋದಿ ದಿೋ, ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, ಯಸೆು ಚಯಂಡಿಗಳನುನ
ನಿರ್ಮಯಸುವುದು ಹಗಲ ಸೌಕಮಯ ಹೆಲದಗಿಸುವುದು.
3. ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಾತಿಯಂದು ಕುಟ್ುಂಫಕೆೆ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿರ್ಮಯಸುವುದಕೆೆ
ೆಾೋಯೆೋಪಿಸುವುದು ಭತ್ುು ನಿರ್ಮಯಸಲ್ು ಄ಗತ್ೆ ಸಹಮಧನ
ಗ್ಾ.ಂ.ನಿೋಡುವುದು.
4. ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ವಸತಿ ಯಹಿತ್ಯನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ಄ವರಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ ಭನೆ ನಿರ್ಮಯಸುವುದು.
5. ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ನಿವೆೋಶನ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ನಿವೆೋಶನ ಹಂಚಲ್ು ಅಶಾಮ
ಈಒಜನೆಮಲ್ಲೂ ಹಕುೆ ತ್ಾಗಳ ವಿತ್ಯಣೆ ಕಾಭವಹಿಸುವುದು.
6. ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಶಲ್ೆಗಳು,಄ಂಗನವಡಿ ಕೆೋಂದಾಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಕಾಭವಹಿಸಿ
ವಿದೆಫೆಸಕೆೆ ತ್ುು ಕೆಲಡುವುದು.
9
12
9
26/05/2011 -8,1,1,2,4, 22/08/2011-8,1,1,2,4, 05/11/20118,1,1,2,4, 08/12/2011-8,0,1,2,4, 10/01/2012-08,1,1,2,4
18/1/2012- 8,1,1,2,4 27/02/2012 -8,1,21,2,4.
ಆಲ್ೂ
ೆೆಲ್ೂ ಸಬೆಗಳಿಗಲ ಸಬಕಮಯ ಸಲಚಿಗಳನುನ 8 ದಿನಗಳ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗುತ್ುದೆ.

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಄ಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?

ಆಲ್ೂ

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಄ಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಅಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಅಹಯ, VII.ಅಯೆಲೋಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(಄) ಕಡಾಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಅ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಄ಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):

3
2
3
ಆಲ್ೂ
24/05/2011 - 62 ಸದಸೆಯು
46
15/082011
305
99
70
50

IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಮವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಲ್ಯಿತ್ು?

(a) ಆಂದಿಯ ಅವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಾೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (f) ಄ನನೂಣ
ಯೋಜನೆ, (g)
ಅಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h) ಄ಂಫೆೋಡೆರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಆತ್ಯೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೋಮ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಆಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಇ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಈದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಆತ್ಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ಯಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸರ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸರ್ಮತಿ ಸಬೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಄ವೆವಸೆಾ ಄ಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೋ
಄ಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಅಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಫೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಂದು ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಄ಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜಯತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಆಲ್ಖ್ೆಗಳ ಄ಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜಯಗುತುಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಄ಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಆಲ್ಖ್ೆ
಄ಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಄ವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಈದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಯೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಆತ್ಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(಄) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಄ಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(಄) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಄ಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಮರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಅಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ಯೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
ಕೆೋಂದಾ /ಯಜೆ ಯೋಜನೆ ಫಗ್ೆೆ ಜಭ ಫಂದಿ ಕಮಯಕಾಭ ಭಡಿ ಜಭ
ಫಂದಿಮಲ್ಲೂ ಸವಯಜನಿಕಯೆಲಂದಿಗ್ೆ ಜಭಫಂದಿ ಭಡಿದೆ.
Yes
2
ಈತಪಧನ ಸರ್ಮತಿ
2
2
ಆಲ್ೂ.
ಹೌದು
ಹೌದು

ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲ್ಗುವುದು.

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

IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಮರಿಮಲ್ಲೂ ಆಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಅಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಅಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಅಮವೆಮ
ನಿಮಭನುಸಯ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಅಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಅಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಅಮವೆಮ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಆದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಅದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಇ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಅದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಅದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಅದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅದಮ ತ್ಯುವ ಅಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಄ಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಇ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಄ಂತ್ೆಕೆೆ ಫಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಆತ್ಯೆ ಅದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಅದಮ
2011-12 ಯ ಅದಮ

Yes
Yes
Yes

No
No
2.33750=00
3.31578=00

NO
ಭನೆ/ ನಿವೆೋಶನ/ ನಿೋಯು/ ಆತ್ಯೆ.
1.59716=00
202025=00
361741=00
2.33750=00
ಆಲ್ೂ

ಆಲ್ೂ
ಆಲ್ೂ
ಹೌದು,
ವಿವಯ :- ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ಄ಕೆಳಿೋಕಟ್ೆು ಗ್ಾಭದ ಹೆಚ್.ಅರ್.
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ವಿೋಯಬದಾಪ ಆವಯು ಪೆನ್ ಕೆಲಡಿಸಿದದಯೆ. ಜಕ್ರೋರ್ ಹುಸೆೋನ್ ಄ಹೂದ್
ಜನ್ ಆವಯುಗಳು ಗ್ಾ.ಂ.ಗ್ೆ ಕುಚಿಯಗಳನುನ ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ಯಗಿ
ದೆೋಣಿಗ್ೆ ನಿೋಡಿಯುತುಯೆ.
ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಫೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
1. ಈದೆಲೆೋಗಖ್ತಿಾ
07
07
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಄ನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ 2. ವಸತಿ
30
30
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು
03
03
ಸಯಫಯಜು
4. ಶೌಚಲ್ಮ
50
45
1. ಈದೆಲೆೋಗಖ್ತಿಾ :- ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು - 3112800=00 ,
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಄ನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಖಚಿಯನ ಮೊತ್ು :- 3098885=00 (2) ವಸತಿ : 2402707, 1137580
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತ್ುದ (ಐಎವೆೈ, ಅಶಾಮ ) (3). ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಯಫಯಜು :- 75303=00,
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಖಚುಯ : 23432=00 (4) ಶೌಚಲ್ಮ : 83298=00, ಖಚುಯ
65600=00.
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಄ನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ಯಜೆ / ಆತ್ಯೆ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಮದ ಄ನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಄ನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಄ಭಿವಾದಿಾಗ್ಗಿ ಅಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಄ಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಅಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

----6.35000=00
3.18812=00
3.18812=00
---Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಄ಂಕಗಳು []
ಆವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಄ಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಄ಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಄ನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಕ್ರ ಈಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು

ಶಲ್ೆ ಄ಂಗನವಡಿ ಅಯೆಲೋಗೆ ಸೆೋವೆಗಳು ನೆಮ ಫೆಲ್ೆ ಄ಂಗಡಿಗಳ
ಭುಂತದ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಫಲ್ ಡಿಸಲ್ು ಾತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಂದು ಸರಿ
ಸಬೆನುನ ಕಯೆದು ಯಶಿೋಲ್ಲಸಲ್ಗುತ್ುದೆ.
ಸಿುೋ ಶಕ್ರು ಸಂಘಗಳ ಗುಂುಗಳನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ ಕಮಯ ನಿವಯಹಕ
಄ಧಿಕರಿಗಳು ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಇ ಎಲ್ೂ ಕಮಯಕಾಭಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಡಯಸಬೆ/ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ಜನರಿಗ್ೆ
ತಿಳುವಳಿಕೆಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ತ.ಂ. ಚನನಗಿರಿಮಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಮ ಈಗಾಹ ಅಧರಿತ್
ತ್ಯಫೆೋತಿಮನುನ ಫಲ್ಕರ್ಮಯಕಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿಳೆಮಯ ಮೋಲ್ಲನ ದೌಜಯನೆ
ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಯಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿದೆತ್ ಬಲ್ುೂ ಫಗ್ೆೆ ಜಭಫಂದಿ
ಲ್ೆಕೆರಿಶೆೃೋಧನೆ ವಡ್ಯಬೆ ಗ್ಾಭಸಬೆ ಸಂನಲೂಲ್ ಕಲಾಡಿಕಯಣದ ಫಗ್ೆೆ
ನಿೋಡಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-2005-06ರಿಂದ 2010-11 ಯವಯೆಗ್ೆ ಄ನುಲ್ನ ವಯದಿಮನುನ
ತ.ಂ.ಚನನಗಿರಿ ಆವರಿಗ್ೆ ವಯದಿಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ.
ೆಆಲ್ೂ
ೆಆಲ್ೂ

ಆವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಄ಗತ್ೆ ಭಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಄ಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಄ನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಆವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಄ಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಈತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಆವುಗಳಲ್ಲೂ ಄ಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಄ಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಄ನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಮವ ಄ಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಅಯೆಲೋಗೆ ಄ಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
಄ಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾರ್ಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಯೆಲೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತ್ಹ ಸಂಕಾರ್ಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಇ ಕೆಳಗಿನ ಄ಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ದಗಿಸಫೆೋಕು
ಾಥರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಭದೆರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಄ನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಄ನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಭಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಆಂದಿಯ ಅವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಾೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
಄ಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ

ಆಲ್ೂ
3
3
ೆಆಲ್ೂ

Yes

2
1
5
2
ಈತ್ುಭವಗಿದೆ.
ಗ್ಾಭಗಲ್ಲೂ ಪಂಗಿಂಗ್ ಭಡಿಸಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ಟ್ೆಂಕ್ೆ ಗಳಿಗ್ೆ
ಬೂೋಚಿಂಗ್ 
ಡರ್ ಹಕ್ರಸಲ್ಗಿದೆ.
ಆಲ್ೂ
ಆಲ್ೂ
10
12
---0.5
1
---57
-36
12
42

ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ

ನೆಮಫೆಲ್ೆ ಄ಂಗಡಿಗಳು ಄ಂಗಡಿಗಳ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ವಿತ್ಯೆಣೆ ಭಡುತಿದೆ.

಄ನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಅಯೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ಯಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಭ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಆಲ್ೂ
ಆಲ್ೂ
ೆಆಲ್ೂ
520
ಘನತೆಜೆವನುನ ಟ್ಾಯಕುರ್ೆ ಗಳಲ್ಲೂ ತೆಗ್ೆಸಿಕೆಲಂಡು ಹೆಲೋಗಿ ಉಯರಿನ
ಹೆಲಯಗಡೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಹಕ್ರಸಿ ಄ದಯ ಮೋಲ್ೆ ಭುಟ್ುು ಹಕ್ರಸಿ
ಭುಚಚಲ್ಗಿದೆ.
ನಿಚೆೋಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

5

ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

--

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

--

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಾ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಄ಸಂಾದಯಿಕ ಆಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಇ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ದಗಿಸಫೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಇ ಕೆಳಗಿನ ಈದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.಄ಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಇ ಕೆಳಗಿನ ಈದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

5

ಸೌಯಶಕ್ರು ಄ಥವ ಄ಸಂಪಾದಯಿಕ ಆಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

5

----

1. ಫುಳುಸಗಯ ಗ್ಾಭಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಗ್ಾಸವಯಜ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲೂ
ಕವಲ್ಲಟ್ಟ ಕಂಟ್ೆಲಾೋಲ್ ಸಂಸೆಾ ವತಿಯಿಂದ ನಭೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಅಯ್ಕೆಮಗಿ ವಿಶೆೋಷ ಄ನುಧನ ದೆಹಲ್ಲಮಲ್ಲೂ 5 ಲ್ಕ್ಷ ಯಲಗಳು ಹಗಲ
ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯಜೆ ಸಕಯಯದಿಂದ ಫೆಂಗಳೄರಿನಲ್ಲೂ ಭನೆಭುಖೆಭಂತಿಾಗಳಿಂದ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದದಲ್ಲೂ ಈತ್ುಭ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅಯ್ಕೆಮಗಿ ಗ್ಾಭಸವಯಜ್
ಆದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ ುನಃ 5ಲ್ಕ್ಷ ಯಲ ಮೊತ್ುದ ಪ್ಾೋತ್ಹಧನವನುನ ನಭೂ
ಸಕಯತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿಗ್ೆ ಫಂದಿಯುತ್ುದೆ.
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಇ ಕುರಿತ್ು
2. ಫುಳುಸಗಯ ಭತ್ುು ಹಟ್ಟು ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಸುಭಯು 20 ವಷಯಗಳಿಂದ 3
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಆಯಫೆೋಕು, ಆದಕೆೆ
ಸ.ನಂ. ಗಳ ವೆಜೆಗಳನುನ ಫಗ್ೆ ಹರಿಸಿ ಸದರಿ ಗ್ಾಭಗಳ 235 ಹಕುೆ
಄ನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ತ್ಾಗಳನುನ ಅಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ ಭನೆ ಶಸಕರಿಂದ
ಆತೆದಿಗಳನುನ ಅಳತೆ ಭಡಲ್ು ಸಹಮ ಭಡುವಂತೆ ಆಯಫೆೋಕು.
ಹಕುೆತ್ಾಗಳನುನ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಆದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತ್ಾಗಳು,
3. ಹಟ್ಟು ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಸ.ನಂ.84 ಯಲ್ಲೂ ಸುಭಯು 150 ಭನೆಗಳಿದುದ
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಮಗಿ ಅಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಭಡಫಹುದು.
(ದೆೋವಯಹೆಲಲ್) ದಲ್ಲೂ 4 ಕೆೋರಿಗಳಿಗ್ೆ ವಿದುೆತ್ ದಿೋದ ಲ್ೆೈನ್ ಆಯಲ್ಲಲ್ೂ ನಭೂ
ಗ್ಾ.ಂ.ವಸತಿಯಿಂದ ಸುಭಯು 26 ವಿದುೆತ್ ಕಂಫಗಳನುನ
಄ಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
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 . []
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 . []

ಂಚಯಿತಿ ಄ಬವೃದಿಾ ಄ಧಿಕರಿ :-ಸಿ.ಎಂ.ಗುಯುಸಿದದಮೆ
8277409963
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 .

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 ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08180-258300
Yes

