1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೆಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೆೆ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಟ್ುು
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581334
gpkadle@yahoo.co.in

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

1665
1623
3288

81
154
0
0
0
0.92
0.9
0.91
39
0
12
794
845
1370

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

1289

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾ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

2659
9
2
2
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

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

3
6
9

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

ಗ್ಾಭಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮ ಎಲ್ೆ ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಶೌಚಲ್ಮ
ಹೆಲಂದುವಂತೆ ಮಡುವುದು,ಗ್ಾಭಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮ ಎಲ್ೆ
ಭಜರೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂೂಣಣ ಳ ಚಯಂಡಿ ವೆವಸೆತ ಮಡುವುದು.ಎಲ್ೆ
ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಶೆೋ 100 ಯಷುು ಹಜರತಿ ಕಡುವುದು,ಎಲ್ೆ ಭಜರೆಗಳಿಗ್ೆ
ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು,ಬೋದಿ ದಿೋ,ಸವಣಜನಕ ಯಸೆತ,ಕಲ್ುದರಿ ಭುಂತದ
ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಣಗಳನುಾ ೂರೆೈಸುವುದು

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

ಶೆೋ100ಯಷುು ಸವಚಛತ ಗ್ಾಭವನಾಗಿ ಮಡಿ ೂಣಣ ಾಮಣದ
ಸಕ್ಷಯತೆಮನುಾ ಸಧಿಸಿ ಮನವ ಸಂನಲೂ ಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಡಿಸಿ
ಮದರಿ ಗ್ಾಭಂಚಮತ್ವನಾಗಿ ಮಡುವುದು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡ್ೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡ್ಾಮವಗಿ ನಡ್ೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ನಡ್ೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ -
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12
12
ದಿನಂಕ:-4/05/2011,ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ08,ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-02,ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಣ
ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-03,ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-05ದಿನಂಕ:28/07/2011,ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-08,ಹಜರದ
.ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-02,ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಣ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೆ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡ್ೆಸಿದ
03,ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-06ದಿನಂಕ:ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
10/10/2011,ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-08,ಹಜರದ
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನವರಿ)
.ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-02,ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಣ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ03,ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-06ದಿನಂಕ:31/01/2012,ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-08,ಹಜರದ
.ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-02,ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಣ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ02,ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-05
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುಾ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ?

0
12

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೆ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುಾ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?

12

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುಾ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

12

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

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೆ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುಾ ನಡ್ೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡ್ಾಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೆ ನಡ್ೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುಾ ನಡ್ೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡ್ೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):

2
2
2
0
0
35
15/02/2012
120

ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):

20
0
40

IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೆ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುಾ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?

(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತ್ನ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುಾ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುಾ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುಾ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುಾ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡ್ೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡ್ಾಮವಗಿ ನಡ್ೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸತವವಗಿ ನಡ್ೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುಾ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೆ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುಾ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುಾ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೆಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೆಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :

Yes
Yes
1)12 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
2)13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
3)ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
4)ಆಶಾಮ ಯೋಜನೆ
5)ಸಂೂಣಣ ನೆೈಭಣಲ್ೆ ಯೋಜನೆ
6)ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ಯೋಜನೆ
Yes
2
1)ಸೌಕಮಣ ಸಮಿೋತಿ,2)ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿೋತಿ3)ಉತಪದನ
ಸಮಿೋತಿ
2
2
ಇಲ್ೆ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
31/03/2011
31/03/2011

B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುಾ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೆ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುಾ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೆ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುಾ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೆ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುಾ ಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುಾ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೆ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುಾ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುಾ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿತಗಳನುಾ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೆ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುಾ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

No
No
332231
180598

NO
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ
24265
101855
126120
113508
ನೋರಿನ ಕಯ,ಕಟ್ುಡ ಲ್ೆೈಸನ್್,ಕಟ್ುಡ ಬಡಿಗ್ೆ,ಾಮಣ ತ್ಾ ಫೋ,ಇತೆದಿ
103026
218723
ಇಲ್ೆ

ಶಶನಫದಿ ಅನುದನ ರಜೆ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ
ಮೊತ್ತ=651705,ಖಚಿಣನ ಮೊತ್ತ=495183.ಸಧಿಸಿದ ಗುರಿ =14
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೆ ಸಧಿಸಿದ 13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆಕೆೋಂದಾ ಸಕಣಯ ಬಡುಗಡ್ೆಯದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಅನುದನ=773650 ಖಚಣದ ಮೊತ್ತ=192894/-.ಸಧಿಸಿದ ಗುರಿ =11
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ ಕೆೋಂದಾ ಸಕಣಯ ಬಡುಗಡ್ೆಯದ
ಅನುದನ=483847,ಖಚಣದ ಅನುದನ=290000/-12
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ತದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ

ಶಶನಫದಿ ಅನುದನ ರಜೆ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ
ಮೊತ್ತ=651705,ಖಚಿಣನ ಮೊತ್ತ=495183.13 ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಯೋಜನೆಕೆೋಂದಾ ಸಕಣಯ ಬಡುಗಡ್ೆಯದ ಅನುದನ=773650
ಖಚಣದ ಮೊತ್ತ=192894/-.ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ ಕೆೋಂದಾ
ಸಕಣಯ ಬಡುಗಡ್ೆಯದ ಅನುದನ=483847,ಖಚಣದ
ಅನುದನ=290000/-

ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೆ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೆ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುಾ ೂರೆೈಸುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೆ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೆ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

103875
0
139925
0
139925
139925
103875
23327
23327
23327
No
No
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡ್ೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೆ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಗ್ಾಭಂಚಮತಿಮು ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳದ
ಶಲ್ೆ,ಅಂಗನವಡಿ,ಆರೆಲೋಗೆ ಸೆೋವೆಗಳು,ನೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳು
ಭುಂತದ ಸಂಸೆಾಗಳನುಾ ಫಲ್ಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ು ಸಮನೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಚಚಿಣಸಿ
ಸಲಕತ ತಿೋಮಣನ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಳಳಲ್ಗುತ್ತದೆ

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತ್ರಿಗ್ಗಿ ಸಕಣಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಡಫಹುದದ
ಶೆೋ 15 ಯ ಅನುದನದಲ್ಲೆ ಅವಶೆವುಳಳ ಸೌಲ್ಬೆವನುಾ ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ,ಸಿಾೋ
ಶಕ್ರತ ಸಂಘಗಳು ಹಗಲ ಸವ-ಸಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಯ್
ಯೋಜನೆಮಡಿ ಸಹಮಧನ ದಗಿಸುವ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.ಹಗಲ
.ಜ. ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ಗಿ ಸಕಣಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೆ ಹಗಲ
ಸವಂತ್ ಆದಮದಲ್ಲೆ ಶೆೋಕಡವಯು ಅನುದನ ನಗದಿಡಿಸಿ
ಆಥಿಣಕತೆಮನುಾ ಫಲ್ಡಿಸುವಂತ್ ಸೌಲ್ಬೆಗಳನುಾ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಗ್ಾಭಂಚಮತಿಮು ಸವಣಜನಕ ಜಿೋವನ ಭಟ್ು ಉತ್ತಭಡಿಸಲ್ು
ಸಮಜದ ಅಂಚುನಲ್ಲೆಯುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ನುಾ ಗುಯುತಿಸಿ ಅಂಗವಿಕಲ್
ಮಶಶನದ ವೆವಸೆತ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.ಸವಂತ್ ಉದೆಲೆೋಗ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ು
ವೆೈಮಕ್ರತಕ ಪಲ್ನುಬವಿಮನಾಗಿ ಗುಯುತಿಸಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಯ್
ಯೋಜನೆಮಡಿ ಸಹಧನಕಕಗಿ ಶಿಯಸು್ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.ಹೆಚ್.ಆಯ್.ವಿ.
ಪಿೋಡಿತ್ಯು,ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಮಣಕತ್ಣಯು,ಕುಷು ರೆಲೋಗಿಗಳು,ಹಗಲ
ಬಲ್ಕಮಿಣಕಯು ಕಡ್ೆೆ ಗ್ಾಭಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೆಯುವದಿಲ್ೆ

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುಾ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುಾ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುಾ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುಾ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡ್ೆ ಭತ್ುತ ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುಾ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೆ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೆ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡ್ೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡ್ೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾತ್ಕೆಲೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಸವಣಜನಕ ಸಭಸೆೆಗಳು ಭತ್ುತ ಸಾಳಿೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ ಸವಣಜನಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸುವ ಫಗ್ೆೆ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010-11 ನೆೋ ಸಲ್ಲನವರೆಗಿನ ಲ್ೆಕಕರಿಶೆೃೋಧನೆ ಮಡಿಯುತತರೆ
12
15
0
0
3
3
0

Yes

ಇಲ್ೆ
ಇಲ್ೆ
100%
100%
ಉತ್ತಭವಗಿದೆ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ ಕುರಿತ್ು ಭುಜಗಾತ ಕಾಭದ ಫಗ್ೆೆ ಸಕಷುು
ಾಚಯ ಮಡಿ ಸವಣಜನಕಯಲ್ಲೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಿ ಸಕಾಮಿಕ
ರೆಲೋಗಗಳು ಫಯದಂತೆ ಎಚಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಡ್ೆಂಗಲೆ,ಭಲ್ೆೋರಿಯ,ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಭುಂತದ ಮಯಕ ರೆಲೋಗಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಭುಂಜಗಾತೆಯಗಿ ಸವಣಜನಕಯಲ್ಲೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಿ ರೆಲೋಗಗಳು
ಫಯದಂತೆ ಎಚಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಇಲ್ೆ
ಶೆೋ100 ಯಷುು ಹಜರತಿ ಸಧಿಸಲ್ಗಿದೆ
100% ಹಜರತಿ
100% ಹಜರತಿ
100%ಹಜರತಿ
40%ರಿಂದ 60%
ಅಲ್ಪ ಾಮಣದಲ್ಲೆ
40:1ರಿಂದ 25:1
10:1 ರಿಂದ 15:1
0.98
0.84

ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ

ಟ್ುು 84 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಡಿ
ಆಯ್ಕಕಯಗಿಯುತತರೆ
ಟ್ುು 65ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆಮಡಿ
ಆಯ್ಕಕಯಗಿಯುತತರೆ

ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ

ಟ್ುು 6 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು ವೃದಿೆ ವೆೋತ್ನ ಸೌಲ್ಬೆ ಡ್ೆಮುತಿತದದರೆ

ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ

ಟ್ುು 38 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ ಸೌಲ್ಬೆ ಡ್ೆಮುತಿತದದರೆ

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ

ಟ್ುು 38 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಬೆ ಡ್ೆಮುತಿತದದರೆ

ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ

ಟ್ುು 53 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ(ಸಂಧೆ ಸುಯಕ್ಷ)ಸೌಲ್ಬೆ
ಡ್ೆಮುತಿತದದರೆ

ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ

ನೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಸವಣಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ನಡ್ೆಸುತಿತದುದ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಸಕಣಯ ನಗದಿಡಿಸಿದ ಮನದಂಡಗಳನುಾ
ಅನುಸರಿಸಿ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುಾ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಗಿದೆ

ಅನಾೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೆಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ
ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಯೋಜನೆಮ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ=63
ಯೋಜನೆಮಡಿ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು ಇಯುವದಿಲ್ೆ
ಯೋಜನೆಮಡಿ 88 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುಾ ಇಲ್ಖ್ೆ ವತಿಯಿಂದ ಗುಯುತಿಸಿ
ಸೂಟ್ಣ ಕಡಣ ನೋಡಿದಿದಯುತ್ತದೆ
57
ಘನ ತೆಜೆ ವಸುತಗಳ ಶೆೋಕಯಣೆಗ್ೆ ಕಸದಫುಟ್ಟುಗಳನುಾ ಇಟ್ುು ವಿಲ್ೆೋವರಿ
ಮಡಲ್ಗುತಿತದೆ
ೆಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧದ ಫಗ್ೆೆ ಸವಣಜನಕಯಲ್ಲೆ ಅರಿವಿ ಭಲಡಿಸಿ
ನಮಂತ್ಾಣಕೆಕ ತ್ಯಲ್ಗುತಿತದೆ
ಐದು ಶಲ್ೆಗಳಿಗಳಿದುದ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮಗಳನುಾ
ಹೆಲಂದಿವೆ
ದವಿ ೂವಣ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವದಿಲ್ೆ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ೂವಣ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವದಿಲ್ೆ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೆ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಐದು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾಮನುಾ ಹೆಲಂದಿವೆ

ಸೌಯಶಕ್ರತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

ಇಲ್ೆ

202
0
12

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶಾವಳಿಮಲ್ಲೆ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೆ ಇದದಲ್ಲೆ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿತಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೆ
ಸಕರತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಗ್ಾಭಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೆಯುವ ಎಲ್ೆ ಅಂಗನವಡಿಗಳ ಭಕಕಳಿಗ್ೆ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ದಿಂದ ಸಭವಸರವನುಾ ವಿತ್ರಿಸಿ ಎಲ್ೆ ವಗಣದ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೆ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಭಕಕಳಲ್ಲೆ ಸಮನತೆಮನುಾ ಕಮುದಕೆಲಳಳವ ಫಗ್ೆೆ ಕಾಭ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ಾಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುಾ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುಾ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary

ಶಿಾೋ ವೆಂಕಟೆೋಶ ಎಸ್ ನೆೋತೆಾೋಕಯ ಪಿ.ಡಿ./ಹನೂಂತ್.ಜಿ.ಗ್ೌಡ ಕಮಣದಶಿಣ

PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

9480879535/9480879524,
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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುಾ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08387-262112
Yes

