1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ೊೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆೊೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ 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) :- ಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

1753 & 56%

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ್ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

8234 &74%
7442 &65%
15676 & 69.5%

1123 & 58%
1123 & 58%
646
477
1123
0.6
0.57
0.58
345
96
440
1095
1976
8256

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

3678

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಟ್ುು 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

4578
27
8
5
2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

4

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

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

17
10
27

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೋಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಡಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ಂತೆ ನಿೋಡ್ುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೋಫರ್ ಭತುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೊೋಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೊಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತವಗಿ
ನಿೋಡ್ಲ್ಗಿತುು?

1. ಭೊಲ್ಬೊತ ಸೌಕಮಯ ದಗಿಸುವುದು.
2.ಕಂದಮ ವಸೊಲ್ತಿ ಶೆೋ.100ಷುು ಮಡ್ುವ ಭೊಲ್ಕ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮನುನಸದೃಢ ಂಚಯಿತಿಮನನಗಿ ಮಡ್ುವುದು.
3. ಸಕಯಯದ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಸಮಜದ ಕಟ್ುಕಡೆಮ ವೆಕ್ತುಗ್ೆ
ತಲ್ುಪಿಸುವುದು.
4. ಶೆೋ100.ಯಷುು ಶೌಚಲ್ಮ ಹೆೊಂದಿಯುವ ಹಗೊ ಸವಚ್ಛ ಸುಂದಯ ಗ್ಾಭ
ನಿಮಯಣ.
1. ಭೊಲ್ಬೊತ ಸೌಕಮಯ ದಗಿಸುವುದು.
2.ಕಂದಮ ವಸೊಲ್ತಿ ಶೆೋ.100ಷುು ಮಡ್ುವ ಭೊಲ್ಕ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮನುನಸದೃಢ ಂಚಯಿತಿಮನನಗಿ ಮಡ್ುವುದು.
3. ಸಕಯಯದ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಸಮಜದ ಕಟ್ುಕಡೆಮ ವೆಕ್ತುಗ್ೆ
ತಲ್ುಪಿಸುವುದು.
4. ಶೆೋ100.ಯಷುು ಶೌಚಲ್ಮ ಹೆೊಂದಿಯುವ ಹಗೊ ಸವಚ್ಛ ಸುಂದಯ ಗ್ಾಭ
ನಿಮಯಣ.
10
12
10
ಎಪಿಾಲ್ - ವಿಧನ ರಿಷತ್ ಸದಸೆಯ ಚ್ುನವಣ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಜರಿಮಲಿೂತುು. 18/07/2011 -13-1-2-3-6, 22/10/2011 ----21-3-34-7 , 30/01/2012 ----18-2-2-6-8
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲಿೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭೊಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗಿದೆ?

ಯವುದು ಇಲ್ೂ

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡ್ವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ

7.ಕೆಳಕಂಡ್ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡ್ವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತು ( )
ಮಡ್ುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆೊೋಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡ್ದ ವಿಷಮಗಳು, IX.
ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಡಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೊಡ್ಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡ್ನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡ್ುವುದು) :
ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):

2
2
2
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
24
30
41184
134
29
24
40

IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಾೆ ವೆೋತನ, (d)
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡ್ಲ್ಯಿತು?
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತನ, (j) ಇತರೆ
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡ್ವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡ್ಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತಸಣೆಮನುನ ಮಡ್ಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []

(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೊದಿಸಿ)

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಡಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ್ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನೊನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚ್ುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆೊೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯರಿಕೆ ಾಕ್ತಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
1.ಂಚಯಿತಿ ಭುಕು ನಿಧಿ.
2.13ನೆೋ ಹಣಕಸಿನ ಯೋಜನೆ.
3.ಹಿಂದುಳಿದ ಾದೆೋಶಭಿವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ.
4ಸಂೂಣಯ ಸವಚ್ಛತ ಯೋಜನೆ
5.ಸುವಣಯ ಗ್ಾಭ ಯೋಜನೆ.
6.ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ಯೋಜನೆ.
7.ಇಂದಿರ ಆವಸ ,ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ.
Yes
3
ಉತಪದನ ಸಮಿತಿ, ಭೊಲ್ಬೊತ ಸೌಕಮಯ ಸಮಿತಿ
6
3
ಇಲ್ೂ
ಹಜರಗಿದದರೆ.
ಹಜರಗುತುರೆ.

ರಿಶಿೋಲಿಸುವುದು.

Yes
28/02/2011
28/02/2011
Yes
Yes

III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡ್ಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ತ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗೊೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನೊಮಲ್ ಕೆೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆೊಸ ಆದಮದ ಭೊಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆೊಸ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ತ ವಸೊಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೊಲ್ತಿ ಮಡ್ಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸೊಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ಬಕ್ತ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸೊಲ್ತಿ

Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
1181340
851576

Yes
ಭನೆ ಕಂದಮ,ನಿವೆೋಶನ ಕಂದಮ,ನಿೋರಿನ ಕಂದಮ

346923
834417
1181340
1077627
ಖ್ಸಗಿ ಶಲ್ೆಗ್ೆ ತೆರಿಗ್ೆ ವಿಧಸಿಲ್ಗಿದೆ.ಸಂತೆ,ಕೆರೆಗಳ ಹರಜು,ಬೊ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಮದ
ರಿವತೆಯನೆಗ್ೆ ನಿರೆೋಕ್ಷಣ ತಾ ನಿೋಡ್ುವಗ ಶುಲ್ಕ
ವಿವಯಗಳ ಭೊಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
ವಿಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.ಅಭಿವೃದಿದ ಶುಲ್ಕ
2010-11ಯ ಆದಮ
279345
2011-12 ಯ ಆದಮ
85400
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
1.ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ ----ಕೆೋಂದಾ ಸಕಯಯ
--30---12
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
2.ವಸತಿ
---- ಕೆೋಂದಾ ಹಗೊ ರಜೆ --69--30
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3.ಶೌಚಲ್ಮ
--- ಕೆೋಂದಾ ಸಕಯಯ
1231--434

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಮಡಿದ ಮೊತುದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ

ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ

ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ --- ಕೆೋಂದಾ---6512072---6486587 ,
ಇಂದಿರ ಆವಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ--ಕೆೋಂದಾ---2020394----872228
,ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ---ರಜೆ---1906998---906839 ,ಸುವಣಯ
ಗ್ಾಮೊೋದಮ ಯೋಜನೆ ---ರಜೆ----735142----653826
,ಸಂೂಣಯ ನೆೈಭಯಲ್ೆ ಯೋಜನೆ---ಕೆೋಂದಾ ----858630----822000
,ಬ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಯೋಜನೆ ----230076---219452 ,13ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಯೋಜನೆ ----ಕೆೋಂದಾ---663731---310150 ,ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ
ಯೋಜನೆ ----ರಜೆ---17133-----14478 ,

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತು : ಯೊ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತು : ಯೊ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಾಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ಚ ಹೆೊಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚ್ಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತು : ಯೊ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚ್ಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

33500
25000
97360
61530
158890
158890
58500
24385
24385
75800
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಸಂವಹನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ತೋಕಯಣಗ್ೆೊಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

1.ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗ್ೆ ಬೆೋಕದ ಕಟ್ುಗಳ
ನಿಮಯಣ ಮಡ್ಲ್ಗಿದೆ.
2. ಸಭೆಗಳನುನ ಏಯಡಿಸಿ ಸಭಸೆೆಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಚ್ಚೆಯ ಹಗೊ ರಿಹಯ
ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.
3ಶಲ್ೆ,ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡ್ುತಿುದುದ ವಿಧೆಥಿಯಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ
ಅಭಿವೃದಿಾಗ್ೆ ಶಾಮಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
4.ಡೆಂಗೊೆ,ಹೆಚ್1ಎನ್1,ಭುಂತದ ಭಹಮರಿಗಳ ವಿಯುದಾ ಜನತೆ
ಬಮಭಿೋತರಗದಿಯಲ್ು ಹಗು ಅವುಗಳು ಫಯದಭತೆ ಭುನೆನಚ್ಚರಿಕೆ
ಕಾಭಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಆರೆೊೋಗೆ ,ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಜಥಗಳನುನ
ಏಯಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
1ಸಿರೋ ಶಕ್ತು ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ. ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲಿೂ ಸಲ್
ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡ್ಲ್ಗಿದೆ.
2.ಮುವಕ ಸಂಘ,ಸಿರ ಶಕ್ತು ಸಂಘ,.ಜ/.ಂ ಗುಂುಗಳನುನ
ಂಚಯಿತಿ ಕಮಯಕಾಭಗಳಲಿೂ ತೆೊಡ್ಗಿಸಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.
1 ಅಂಗವಿಕಲ್ಯನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ಸಕಯಯದ ಯೋಜೆನೆಗಳನುನ
ತಲ್ುಪಿಸುವುದು.ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಕಲ್ೆಣದ ನಿಧಿಮ ಸಧಬಫಳಕೆ.
1.ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ದಗಿಸುವ ಸೌಲ್ಬೆಗಳು,ಕಮಯಕಾಭಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಮಹಿತಿಗಳನುನ ಗ್ೆೊೋಡೆಫಯಹ,ಬೆೊೋಡ್ಯಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ,ನೆೊೋಟ್ಟೋಸ್
ಬೆೊೋಡ್ಯ,ಕಯತಾಗಳ ಹಂಚಿಕೆ,ಾಜಸೆೋವ ಕೆೋಂದಾಗಳಲಿೂ
ದಗಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
Yes
Yes
Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ತ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ದೊಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

Yes
Yes
1ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಮಡಿಲ್ಗಿದೆ.10 ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ನಿೋಡಿದೆ.
10
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ದೊಯು ದಖಲ್ಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ
22
22
ಯವುದು ಇಲ್ೂ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ
ಬಡ್ುಗಡೆ ಭತುು ವೆಚ್ಚ ದೊಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡ್ಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೆೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ

ಶಿಶು ಭಯಣದ ಾಮಣ ಅತೆಂತ ಕಡಿಮ ಾಮಣದಲಿೂದೆ(5 ಾಕಯಣಗಳು)

ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು

ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ

ತಮಂದಿಯ ಭಯಣಗಳು ಯವುದು ದಖಲ್ಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಯವುದೆೋ ಾಕಯಣಗಳು ದಖಲ್ಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಲ್್ ಪೋಲ್ಯೋ,ಬ.ಸಿ.ಜಿ.,ದಡಯ,ಭಜಲ್್,ಫೊಸುರ್ ಡೆೊೋಜ್,ಟ್ಟ.ಟ್ಟ
ಭುಂತದ ಲ್ಸಿಕ ಕಮಯಕಾಭಗಳನುನ ಸಭಮಕೆಕ ಸರಿಯಗಿ
ಹಮಿಮಕೆೊೋಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಾತಿಗತಿ ಉತುಭವಗಿದೆ.

ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೋಗಗಳು ಹಯಡ್ದಂತೆ ಗ್ಾಭಗಳಲಿೂ ಸವಚ್ಚತೆ ಕಡಿದೆ.

ಡೆಂಗೊೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆೊೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು

ಯವುದೆೋ ಾಕಯಣಗಳು ಕಂಡ್ುಫಂದಿಲ್ೂ.
ಯವುದೊ ಸಂಬವಿಸಿಲ್ೂ
ಾತಮಿಕ ಹಂತ--6 ,ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ--6 ,ಮಟ್ಾಕ್--1,ದವಿ ೂವಯ
ಕಲ್ೆೋಜು---1
ದೆೊಡ್ಡಬತಿ--3ಶಲ್ೆಗಳಿವೆ,ಹಳೆೋಬತಿ--1,ಹಳೆೋಬತಿ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಂ--1,ನಿೋಲ್ನಹಳಿಳ--1
ದೆೊಡ್ಡಬತಿ--3ಶಲ್ೆಗಳಿವೆ,ಹಳೆೋಬತಿ--1,ಹಳೆೋಬತಿ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಂ--1,ನಿೋಲ್ನಹಳಿಳ--1
ದೆೊಡ್ಡಬತಿ ಗ್ಾಭದಲಿೂದೆ.
ದೆೊಡ್ಡಬತಿ ಗ್ಾಭದಲಿೂ ದವಿ ೂವಯ ಕಲ್ೆೋಜಿದೆ.
ಇಲ್ೂ
40ವಿಧೆಥಿಯಗಳಿಗ್ೆ 1 ಶಿಕ್ಷಕ
40ವಿಧೆಥಿಯಗಳಿಗ್ೆ 1 ಕೆೊಠಡಿ
0.54
0.48

ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಾಥಮಿಕ ಹಂತ
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೆೊೋತುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುು ತಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ 2010-11ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ 534 ಭನೆಗಳು
ಭಂಜೊರಗಿವೆ. 323(204 ಭನೆಗಳು ೂಣಯಗ್ೆೊಂಡಿವೆ) ಾಗತಿಮಲಿೂವೆ.

ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಾೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ 64 ಭನೆಗಳು ಭಂಜೊರಗಿವೆ. 30 ಭನೆಗಳು
ಾಗತಿಮಲಿೂವೆ.(204 ೂಣಯಗ್ೆೊಂಡಿವೆ)
ಈ ಯೋಜನೆಮನುನ ಎಲ್ೂ ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ುುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.ಕಂದಮ ಇಲ್ಖ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಸಭೆಗ್ೆ,ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ ಚ್ಚಿಯಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮನುನ ಎಲ್ೂ ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ುುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.ಕಂದಮ ಇಲ್ಖ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಸಭೆಗ್ೆ,ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ ಚ್ಚಿಯಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮನುನ ಎಲ್ೂ ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ುುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.ಕಂದಮ ಇಲ್ಖ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಸಭೆಗ್ೆ,ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ ಚ್ಚಿಯಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮನುನ ಎಲ್ೂ ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ುುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮನುನ ಎಲ್ೂ ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ುುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮನುನ ಎಲ್ೂ ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ುುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.ಆಹಯ ಇಲ್ಖ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಸಭೆಗ್ೆ,ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ ಚ್ಚಿಯಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮನುನ ಎಲ್ೂ ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ುುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.ಆರೆೊೋಗೆ ಇಲ್ಖ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಸಭೆಗ್ೆ,ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ ಚ್ಚಿಯಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮನುನ ಎಲ್ೂ ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ುುವಂತೆ
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.
1976

ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು

ಹದಿನೆೈದು ದಿನಗಳಿಗ್ೆೊಮಮ ಊರಿಂದ ಹೆೊಯಗಡೆ ಹಕಲ್ಗುತುದೆ. ಕಸ
ಸಂಗಾಹಣೆಗ್ೆ ಕಸದ ತೆೊಟ್ಟುಗಳನುನ ಹಿಡ್ಲ್ು ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧಕಕಗಿ ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಲ್ೊೂ ಶೌಚಲ್ಮ ವೆವಸೆಾ ಇದೆ.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

1

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜು ನಭಮಲಿೂ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಾ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ತುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡ್ುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ತುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಳಲ್ೊೂ ಇದೆ.

ಸೌಯಶಕ್ತು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

ಯವುದು ಇಲ್ೂ

5
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
58

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲಿೂ ನಭೊದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಯವುದದಯೊ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲಿೂ
ಸಕರತಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡ್ಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಸಂನೊಮಲ್ ಕೆೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು ಕಯವಸೊಲಿಗ್ಯಯ ತಯಬೆೋತಿ
ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ್ ಯವುದೆೋ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು
ಕೆೈಪಿಡಿಮಲಿೂ ದೆೊಡ್ಡಬತಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ಮಶೆೃೋಗ್ಥೆ ಲ್ೆೋಖನ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನಿೋಡ್ುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಾಕಟ್ಗ್ೆೊಂಡಿದೆ.
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸೊಚ್ಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡ್ಲ್ು ಸಹಮ ಮಡ್ುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೋಡ್ ಮಡ್ಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ವಿದೆವತಿ ಐ.ಸಿ.
9480863552
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 ದೊಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
9945804319
Yes

