1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು 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-ಅಲ್ಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ 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
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22
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

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

12
10
22

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.

01. ಭಹತಾ ಗ್ಂದಿೋಜಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲೂ ಸಭಪಕವಗಿ ಕಲಲ್ಲ ಕಯರಿಗ್ೆ ಹಣ ವತಿ
ಮಡುವುದು.
02. ಸರಿಯದ ಸಭಮಕೆೆ ಸವಪಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ವತಿಯಿಂದ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಪಗಳನುನ ದಗಿಸುವುದು.
03. ಕೆೋಂದಾ ಸಯಕಯದ ಅನುದನ ಹಗಲ ರಜೆ ಸಯಕಯದ ಅನುದನ
ಯೋಜನೆವಯು ಕ್ರಾಯ ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.

01. ಕನಭಡಿ ಗ್ಾಭದ ಸುತ್ುಭುತ್ು ಇಯುವ ಗ್ವಠನ ಜಮೋನವನುನ
ಸವಪಜನಿಕಯು 5 ಏಕರೆ ಜಮೋನವನುನ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿದದನುನ
ತೆಯುವುಗ್ೆಲಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮೋನವನುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ವಹಿಸಿ ಸದರಿ
ಜಮೋನದಲ್ಲೂ 8 ಕೆಲಠ್ಠಡಿಗಳನುನ ನಿಮಪಸಿ ಭತ್ುು ಶಲ್ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ಆಟ್ದ
ಮೈದನ ಭತ್ುು ಶಲ್ೆಮ ಸುತ್ುಭುತ್ು ಕಂೌಂಡ ಗ್ೆಲಡೆ
ನಿಮಪಸಿಕೆಲಡಲ್ಗಿದೆ.
02. ಗ್ಾಭದ ಹೆಲಯಗಿನ ಸವಪಜನಿಕ ಯಸೆುಮನುನ ಅತಿಕಾಭಣ ಮಡಿದ
ಯಸೆುಗಳನುನ ತೆಯುವು ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ಸವಪಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅನುಕಲಲ್
ಮಡಿಕೆಲಡಲ್ಗಿದೆ.
03. ಗ್ಾಭದ ಳಗಿನ ಯಸೆುಗಳಿಗ್ೆ ಅಡಚಣಿ ಮಡಿದ ಭನೆಮ ಭುಂದಿನ
ಕಟ್ೆುಗಳನುನ ತೆಯುವುಗ್ೆಲಳಿಸಿ ಸವಪಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅನುಕಲಲ್
ಮಡಿಕೆಲಡಲ್ಗಿದೆ.
04. ಗ್ಾಭದ ಸುತ್ುಭುತ್ು ಇಯುವ ಭುಳಳ ಕಂಟ್ಟಗಳನುನ
ತೆಯುವುಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.
05. ಕನಭಡಿ ಗ್ಾಭವು ಸುವಣಪ ಗ್ಾಮೋದಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲೂ
ಮಡಿದ ಕಭಗ್ರಿಗಳು
01. ಸಿ.ಸಿ. ರೆಲೋಡ್ 02. ಚಯಂಡಿ ನಿಮಪಣ 03. ಸಭಲದಮ ಬವನ 04.
ಅಂಗನವಡಿ ಕಟ್ುಡಗಳು ಹಗಲ ಇತೆದಿಗಳು ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
06. 01. ಶಿಕ್ಷಣ 02, ಆರೆಲೋಗೆ 03. ನೆೈಭಪಲ್ೆ 04 ಸವಪಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಶುದಧ
ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಹಗಲ ಇನಿನೋತ್ಯ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಪಗಳನುನ
ದಗಿಸುತ್ು ಫಂದಿವೆ.

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 ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?
5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

10
12
10
22

-13 ದಿವಸ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ
ಸವಪನುಭತ್ದಿಂದ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಮ ನಡುವಳಿಕೆಮನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷ್ಟ್ುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು /
ಸಂಕ
, XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು

4
2
4
-54
98
40584
427
39
9
65
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಧೆ ವೆೋತ್ನ, (d)
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
01. ಭಹತಾಗ್ಂಧೋಜಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ
ಯೋಜನೆ
02. 13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
03. ನಿಫಪಂಧಯಹಿತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
04. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ನಿವಪಹಣೆ ಯೋಜನೆ
05. ಗ್ಾಭಕೆೆ ಸಂಫಂಧಟ್ುಂತೆ ಇನಿನೋತ್ಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು
Yes
9
01. ಉತದನ ಸಮತಿ, 02. ಸೌಕಮಪ ಸಮತಿ, 03. ಸಮಜಿಕ
ನೆಮ ಸಮೋತಿ.
3
2

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?

ಬಿಜೂಯ ಜಿಲ್ೊಮ ಬಿಜೂಯ ತಲ್ಲಕ್ರನ ಕನಭಡಿ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ದಲ್ಲೂ ಸನ್ : 2011-12 ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ
ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಯವುದೆೋ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲೂ ಹಣ ದುಯಯೋಗ
ಆಗಿಯುವದಿಲ್ೂ. ಭತ್ುು ಸನ್ : 2011-12 ಸಲ್ಲನ ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ
ಅನುಷಠನಗ್ೆಲಂಡ ಕಭಗ್ರಿಗಳ ಜಮ ಹಗಲ ಖಚಿಪನ ವಿವಯಗಳನುನ
ಸವಪಜನಿಕಯ ಸಲ್ುವಗಿ ನಭಪಲ್ಕಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸದಸೆಯುಗಳಿಗ್ೆ ಉಗಾಹ ಆಧರಿತ್
ತ್ಯಬೆೋತಿಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ. 02. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಕೂಕಪ
ಇವಯುಗಳಿಗ್ೆ ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಕಯ ರಿಷೆಯಣೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
03 ಂಚಮತಿಮ ವಟ್ಯಭನ್ ಗಳಿಗ್ೆ ಂಲ್ಗ್ ುಸುಕ
ತ್ಯಬೆೋತಿಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಗ್ದೆ.04. ವಟ್ಯಭನ್ ಗಳಿಗ್ೆ ಕುಡಿಮುವ
ನಿೋರಿನ ರಿೋಕ್ಷೆ ಮಡುವ ಫಗ್ೆೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ ನಿೋಡಿಯುತುರೆ.

B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಾ ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಾಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ 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 ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ

ಹೌದು ಉದ : 01. ಶಿಕ್ಷಣ 02. ಆರೆಲೋಗೆ 03. ಶು ಸಂಗ್ೆಲೋನ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಹಗಲ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ೂ ಇಲ್ಖ್ೆಮ
ನೌಕಯದಯಯು ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜಯ ಇಯುತುರೆ.
ಹೌದು ಉದ: 01. ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ಕುರಿತ್ು. 02. ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ಲ್ಸಿಕ
ಕಮಪ ಕಾಭ 03. ಗಭಿಪನಿಮಯ ಹಗಲ ಬನಂತಿಮಯ ಹಗಲ ಇನಿನೋತ್ಯ
ೌಷ್ಟ್ಠಕ ಆಹಯದ ಕುರಿತ್ು ಚಚೆಪ.

Yes
17/02/2011
13/03/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
No
1316660=00
1245109=00

NO
ಭನೆಕಯ, ನಿೋರಿನ ಕಯ, ದಿೋದ ಕಯ, ಆರೆಲೋಗೆ ಕಯ, ಗಾಂಥಲ್ಮ ಕಯ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಯ, ಭಿಕ್ಷುಕ ಕಯ, ದಂದಕಯ,
857000=00
649988=00
1506988=00
837025=00

ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

--

--ಸಂಗಾಹಿಸಿಲ್ೂ
01. ಭಹತಾ ಗ್ಂಧೋಜಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ
ಯೋಜನೆ: ಭೌತಿಕ ಗುರಿ : 77.61 ಸಧನೆ : 3659587=00
02. ವಸತಿ : ಭೌತಿಕ ಗುರಿ : 34 ಲ್ಕ್ಷ, ಸಧನೆ : 470000=00
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಸಿದ 03. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು : ಭೌತಿಕ ಗುರಿ: --, ಸಧನೆ :
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
6000=00
04. ಶೌಚಾಲ್ಮ : ನಭಾ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ದ ಟ್ುು ಕುಟ್ುಂಫಳ ಸಂಖ್ೆೆ
: 1576 ಎಲ್ೂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಾಲ್ಮ ನಿಮಪಸಿ 2009-10 ಯಲ್ಲೂ
ನಿಭಪಲ್ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆ.
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
1) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಕೆೋಂದಾ : 77.61, 02. 13 ನೆೋ ಹಣಕಸು :ಕೆೋಂದಾ:
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮತ್ುದ 663748=00 03. ಶಸನಫದಧ ಅನುದನ : ರಜೆ ಸಯಕಯ :
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
800000=00, ಸವಂತ್ ಸಂನಲಾಲ್ : ಇತ್ರೆ : 837025=00
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಯದ ಮತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುು ಮತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬಿೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

96000
22000
96000
22000
118000
118000
118000
--118000
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

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

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು

ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?

01. ನೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕನಪಟ್ಕ ಂಚಮತ್ ರಜ್
ಅಧನಿಮಭ 1993 ಕಲ್ಂ 61 ಎ ಾಕಯ ಆಹಯ ಖ್ತಿಾ ಸಮತಿ ಯಚಿಸಿ
ಮೋಲ್ು ಉಸುುವರಿ ಇಯುತ್ುದೆ.
02. ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಲ್ೆ ಬಿಟ್ು ಭಕೆಳನುನ ಭಯಳಿ ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ು
ಕಾಭ ಕೆೈಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.
03. ಅಂಗನವಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಮುತಿುಯುವ ಎಲ್ೂ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ಆಶ
ಕಮಪಕತೆಪಮರಿಂದ ಚುಚುಚಭದುದ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ನಭಾ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ 29 ಗುಂುಗಳಿದುದ
ಇದಯಲ್ಲೂ 18 ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಸುತ್ುುನಿಧ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಭತ್ುು 4 ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ
ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತಿಯಿಂದ ಸಹಮಧನ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಊಳಿದ
ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಗಿ ಕೃಭ ಕೆೈಕೆಲಳಳಲ್ಗುವುದು.
01. ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲೂ ಆದೆತೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
02. ನಭಾ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ
ಬಲ್ಕಮಪಕಯನುನ ನಿಷೆೋಧಸಲ್ಗಿದೆ.
03. ಹೆಚ್ ಐ ವಿಿ ಪಿೋಡಿತ್ರಿಗ್ೆ ಸಮಜದಲ್ಲೂ ಳೆಳಮ ಭಂದೆವವ ಫಯುವ
ಹಗ್ೆ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.
01. ಗ್ಾಭದ ಳಗ್ೆ ಇದದ ತಿೆಗುಂಡಿಗಳನುನ ತೆಗ್ೆದು ಹಕುವುದು.
02. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮವಯು ನಿಗಧಡಿಸಿದ ಸಾಳದ ಕಸದ ಗುಂಡಿಮಲ್ಲೂ
ಕಸವನುನ ಹಕ್ರಸುವುದು.
03. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮವಯು ಚಯಂಡಿಮಲ್ಲೂ ಕಸ, ೂಸಿುಕ
ಹಕಕಲಡದಂತೆ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಯಿತ್ು.
04. ರೆೈತ್ರಿಗ್ೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಇಲ್ಖ್ೆ, ಹಗಲ ತೆಲೋಟ್ಗ್ರಿಗ್ೆ ಇಲ್ಖ್ೆಯಿಂದ
ಸಿಗುವ ಸೌಲ್ಬೆಗಳನುನ ಾತಿ ಗ್ಾಭಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್ೆ ಸಿಫಬಂದಿಯಿಂದ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
05. ಅನುಸಲಚಿತ್ ಜತಿ ಭತ್ುು ಅನುಸಲಚಿತ್ ಂಗಡ, ಹಿಂದಲಳಿದ
ವಗಪಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಥಿಪಕ, ಸಮಜಿಕ, ಸಂಸೆರತಿಕ ಭತ್ುು ಹಿತಸಕ್ರುಗ
ಸಂವಧಪನೆ
06. ಸಮಜಿಕ, ಅನೆಮ, ಹಗಲ ಎಲ್ೂ ರಿೋತಿಮ ಶೆೃೋಷಣೆಯಿಂದ
ಅವಯನುನ ಸಂಯಕ್ಷಸುವುದು.
07. ಅನುಸಲಚಿತ್ ಜತಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಲಚಿತ್ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಿಳೆಮರಿಗ್ೆ
ಭತ್ುು ಸಮಜದ ಇತ್ಯ ದುಫಪಲ್ ವಗಪಗಳಿಗ್ೆ ಸಮಜಿಕ ನೆಮವನುನ
ದೆಲಯಕ್ರಸಿಕೆಲಡುವುದು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಆಗಿದೆ
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿಯುವದಿಲ್ೂ
38
197
168

ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷ್ಟ್ುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೋಗಗಳು ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠ್ಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಧೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು

2
2
--

Yes

ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ %10
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ 202%1(2.5)
375
DPT POLIO 586
Meals 575
Bct 595
AncTT 543
ಅಂಗನವಡಿಮ ಎಲ್ೂ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ಲ್ಸಿಕ ಕಮಪಕಾಭ ಹಗಲ ಳೆಳಮ
ೌಷ್ಟ್ಠಕ ಆಹಯವನುನ ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭುನೆನೋಚಚರಿಕೆ ಕಾಭವಹಿಸಲ್ಗುವುದು.
ಭಲ್ೆೋರಿಯ 2,P.V.T.G.
-ಬಿಜೂಯ ಜಿಲ್ೊಮ ಬಿಜೂಯ ತಲ್ಲಕ್ರನ ಕನಭಡಿ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಫಗ್ೆೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಹಿತಿ ದಗಿಸಿದೆ.
0.02
1109 ಭಕೆಳ ಸಂಖ್ೆೆ
377 ಭಕೆಳ ಸಂಖ್ೆೆ
112 ಭಕೆಳ ಸಂಖ್ೆೆ
-50
65
36/74.49%
-01. ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ : 28
02 : ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ : 68
03 ವೃದಧೆ ವೆೋತ್ನ : 195
04. ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ : 185
05. ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ : 425
06. ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ : 425
07. ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವಪಜನಿಕ ವಿಯಯಣ ಅಂಗಡಿಗಳು : 02
08. ಅನನೂಣಪ ಯೋಜನೆ : 02
09. ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ : 12
10. ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ : 420
1680 ಕುಟ್ುಂಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಕಸದ ಗುಂಡಿಮಲ್ಲೂ ಕಸವನುನ ಹಕಲ್ು ನಭಾ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ದ ಜಡಮಲ್ಲಮಯು ಇವರಿಂದ ಚಕೆಡಿಮ ಭಲಲ್ಕ
ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡು ಹೆಲೋಗಿ ಂಚಮತಿಮ ಕಸದ ಗುಂಡಿಮಲ್ಲೂ ವಿಲ್ೆೋವರಿ
ಮಡುತೆುೋವೆ.

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ದಲ್ಲೂ ಠ್ರವು ಸ ಮಡಲ್ಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೃಭ
ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

13 ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಚಲ್ಮ ಹಗಲ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಇಯುತ್ುದೆ.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

13 ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಇಯುತ್ುದೆ.

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳು

13

6
ಇಲ್ೂ
6

01. ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧನ ಆಂದೆಲೋನದ ಕುರಿತ್ು ಕಯಪಗ್ಯ ಮಡಿ
ಸವಪಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಲ್ಯಿತ್ು.
02. ವಿಶವ ಏಡ್್ ದಿನಚಯಣೆಮನುನ ಕಮಪಕಾಭವನುನ ಮಡಿ
ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಮುವಕ/ಮುವತಿಮರಿಗ್ೆ ಏಡ್್ ರೆಲೋಗದ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ಯಿತ್ು.
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ - 03. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಭಕೆಳ ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ಜಯುಗಿಸಿ 12
ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಶಲ್ೆಗಳ ಭಕೆಳನುನ ಂದುಗಲಡಿಸಿ ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಜಥ ಮಡಿ
ಸಕರತ್ಾಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ದಲಯಟ್ಟುಗ್ೆಮಲ್ಲೂ ಫಂದ ದಲಯುಗಳನುನ ಭಕೆಳ ಗ್ಾಭಸಭೆಮಲ್ಲೂ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸವಪಜನಿಕಯ ಸಭುಾಖದಲ್ಲೂ ಸಭಸೆೆಗಳನುನ ಫಗ್ೆಹರಿಸಲ್ಯಿತ್ು.
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
04. ವಿಶವ ಶೌಚಾಲ್ಮ ದಿನಚಯಣೆಮನುನ ಾತಿ ವಷಪ ಕಮಪಕಾಭ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಮಡಿ ಸವಪಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಸವಚಚತೆ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ಯಿತ್ು.
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
05. ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಸವಪಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಕನಲನು ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ವಿಜೂಯ ಜಿಲ್ೊಮ ಎಲ್ೂ ಗ್ೌಯವನಿವತ್ ನೆಯಧೋಶಯನುನ ಕರೆಯಿಸಿ
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಕನಲನು ಅರಿವು ಕಮಪಕಾಭವನುನ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು.
06. 2009-10 ಯಲ್ಲೂ ಕನಭಡಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗ್ೆ ಭಯತ್ ಸಯಕಯ
ನಿೋಡಿಯುವ ನಿಭಪಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ದೆಲರೆತಿದುದ, ನಂತ್ಯ ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ
ಮಥಸಿಾತಿಮಲ್ಲೂ ಸವಚಾತೆಮನುನ ಕಡಲ್ಗಿದೆ.
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 . []

ಶಿಾೋ ಎಂ. ಸಿ. ತ್ಳವಯ (ಪಿ.ಡಿ.ಒ) ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್, ಕನಭಡಿ. ತ,ಜಿ :
ಬಿಜೂಯ
9845459225
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 ತ್ಭಾ ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8352238010
Yes

