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

150 -90%

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-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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61 -80%
117 -80%
56
61
117
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2489
74
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615
717
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1418

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

2531
9
0
0
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

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

4
5
9

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

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

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಿಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ಥದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸ್ಥಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸ್ಥದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡ್ಡಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?

ಕಂತವಯ ಗ್ಾಭದ ಈಗಿನ ರಿಸ್ಥಿತಿಮನುನ ಅವಲ್ೆಲೋಕಿಸ್ಥದಗ ಕೆೋವಲ್
ವೆವಸಮವನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸ್ಥ ಜಿೋವನಸಗಿಸುತಿುಯುವ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ
ಸಂಖ್ೆೆ ಹೆಚಿಿದುದ ಈ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಮುವಕಯು ಹೆಲಯರಜೆಗಳಿಗ್ೆ
ಉದೆಲೆೋಗವನನಯಸ್ಥ ಹೆಲೋಗಿಯುವುದರಿಂದ ಕಂತವಯವು ನಗರಿೋಕಯಣದ
ಾಭವದಿಂದ ದಲಯ ಉಳಿದಿದುದ,ಅಲ್ೂಲ್ಲೂ ಚದುರಿದ ಜನ ವಸತಿಗಳು
ಇಯುವುದರಿಂದ ಗ್ಾಭದ ಸವಕತೆಲೋಭುಖ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ
ಅಡ್ಡಿಯಗಿಯುವುದನುನ ಭನಗಂಡು ವೆಯ ವಣಿಜೆ ಕ್ೆೋತ್ಾದಲ್ಲೂ
ಾಗತಿಮನುನ ಸಧಿಸ್ಥ ಗ್ಾಭದ ತ್ಲ್ ಆದಮವನುನ ಹೆಚಿಿಸ್ಥ ಆರ್ಥಕಕ
ಸಾವಲ್ಂಫನೆಮನುನ ಸಧಿಸುವ ಗುರಿಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಗ್ಾಮೋಣ ಗುಡ್ಡ ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳನುನ
ಪ್ಾೋತಾಹಿಸ್ಥ ಹೆಚಿಿನ ಆರ್ಥಕಕ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳು ಫಲ್ಗ್ೆಲಳಳಲ್ು ವಿವಿಧ
ಇಲ್ಖ್ೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗುವ ಸವಲ್ತ್ುುಗಳನುನ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ಲ್ುಪಿಸುವ ಉದೆದೋಶ
ಹೆಲಂದಲ್ಗಿದೆ.
ಭುಂಫಯುವ ಆರ್ಥಕಕ ವಷಕಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಕೃಷಿಮನುನ ಉತೆುೋಜಿಸುವ
ಜೆಲತೆಗ್ೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಕಟ್ುಡ ಭತ್ುು ಆಸ್ಥುಗಳನುನ ಸೃಜಿಸ್ಥ ವೆಯ
ವಣಿಜೆ ಉದೆದೋಶ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ ಪ್ಾೋತಾಹಿಸುವುದಲ್ೂದೆೋ
ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂನ ಮನವ ಸಂನಲೂಲ್ವನುನ ನಭೂ ಗ್ಾಭದಲ್ೊೋ
ಫಳಸ್ಥಕೆಲಂಡು ಆರ್ಥಕಕವಗಿ ಸಾವಲ್ಂಬಿ ಗ್ಾಭವನನಗಿ ಮಡುವುದು
ಆಡಳಿತಂಗದ ಉದೆದೋಶವಗಿದೆ.

11
12
11
24-05-2012, 9,1,7,5 - 26-07-2012,8,1,1,6,5 - 22-092012,8,1,1,6,5 - 28-01-2012,7,1,1,5,5.

ಇಲ್ೂ.
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ.

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂಮಲ ಸವಕನುಭತ್ದಿಂದ ನಣಕಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ.

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

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

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಿಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?

3
2
3 (1 ವಿಶೆೋಷ ಗ್ಾಭಸಭೆ)
ಯವೂದಲ ಇಲ್ೂ.

ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ಥದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
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 ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []

8
39
25-01-2012
102
11
4
62
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸ್ಥ)

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕಂತವಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ
ನಭಕಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಮೊತ್ು, ಸಂೂಣಕ ನೆೈಭಕಲ್ೆ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ
ಸಹಮಧನ ಅನುದನದಲ್ಲೂ ಸಭುದಮ ಬವನದ ಸುತ್ು ಚಯಂಡ್ಡ
ಯಚನೆ,ವೆೈಮುಕಿುಕ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಮಧನ ವಿತ್ರಿಸ್ಥದೆ.
ಭಹತ್ೂ ಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೋಮ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ
ಯೋಜನೆಮಡ್ಡ ರಜಿೋವ್ ಗ್ಂಧಿ ಸೆೋವ ಕೆೋಂದಾ ಕಟ್ುಡ ಕಭಗ್ರಿ
ಾಯಂಭಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಕಂತವಯ ಗ್ಾಭವು ಭಲಯನೆೋ ಹಂತ್ದ ಸುವಣಕ ಗ್ಾಭ
ಯೋಜನೆಮಡ್ಡ ಆಯ್ಕಕಯಗಿದುದ ಾಸುುತ್ ಆರ್ಥಕಕ ವಷಕದಲ್ಲೂ
ಕಭಗ್ರಿಗಳು ಾಗತಿಮಲ್ಲೂವೆ.

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಿಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡ್ಡಸಲ್ದಂತೆ ಸಿಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಿಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

Yes
10

ಸಿಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು

ಉತಪದನ ಸಮತಿ,ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮತಿ,ಸೌಕಮಕಗಳ ಸಮತಿ

ಕಡಿಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು

12
ಉತ್ಪದನ ಸಭೆ-ಕಡಿಮ ಸಭೆ-12,ನಡೆಸಲ್ದ ಸಭೆ-4,ಸಮಜಿಕ
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ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಿ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡ್ಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಯವೂದಲ ಇಲ್ೂ.
ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ಎಲ್ೂ ತ್ಯಬೆೋತಿಗಳಿಗಲ ಚುನಯಿತ್ ಸದಸೆಯು ಹಗಲ
ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳು ಗರಿಷಠ ಸಂಖ್ೆೆಮಲ್ಲೂ ಹಜರಗಿಯುತುರೆ.
ಹಜರಗಿಯುತುರೆ

ಹೌದು

I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕಿಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಿಗಳನುನ ಸಂಕಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗಲೆಡ್ಡಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡ್ಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸಾಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸಾಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸ್ಥುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡ್ಡಯುವ ಅಧಿಕಯದನಾಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡ್ಡ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕಿ
2011-12ಯ ಬೆೋಡ್ಡಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡ್ಡಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡ್ಡದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡ್ಡಸ್ಥ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸ್ಥ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸಾಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸ್ಥದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡ್ಡ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡ್ಡ ಖಚು
ಮಡ್ಡದ ಮೊತ್ುದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡ್ಡ

Yes
31/03/2011
24/05/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
293655
216884

Yes
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ ,ನೋರಿನ ದಯ
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ-14373,ನೋರಿನ ದಯ-0
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ -89565,ನೋರಿನ ದಯ-81315
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ-103938,ನೋರಿನ ದಯ-81315
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ-84526,ನೋರಿನ ದಯ-81315
ಸುಲ್ ಬಡ್ಡಗ್ೆ, ವೆಯ ಯವನಗ್ೆ,ಕಟ್ುಡ ಯವನಗ್ೆ
79595
89782
ಇಲ್ೂ.
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ - ಗುರಿ-61, ಸಧನೆ-24
ವಸತಿ- ಗುರಿ-34,ಸಧನೆ-20
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ-ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು-1214648,ಖಚಿಕನ
ಮೊತ್ು-746339,ವಸತಿ- ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಅನುದನ-430971,ಖಚಿಕನ ಮೊತ್ು287500

ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡ್ಡಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡ್ಡಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಿ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸ್ಥಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡ್ಡಸ್ಥ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡ್ಡದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡ್ಡದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡ್ಡಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬಿೋದಿ
ಆಳವಡ್ಡಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡ್ಡ
ವೆವಸೆಿ ಮಡ್ಡದೆಯ್ಕೋ? []

38200
18400
17500
17500
56600
35000
56000
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಹಿಳೆಮರಿಗ್ೆ ಆದೆತೆ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಹಿಳೆಮರಿಗ್ೆ ಆದೆತೆ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
0
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

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

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಿಳಿೋಮ ಸಂಸೆಿಗಳು

ಶಲ್ೆ, ಅಂಗನವಡ್ಡಗಳಿಗ್ೆ,ನೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡ್ಡ ಗಳಿಗ್ೆ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲಮೂ
ಅಧಿಕರಿಗಳು ಬೆೋಟ್ಟ ನೋಡ್ಡ ಸಭಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಪಂದನೆ,ಹಗಲ ಅಗತ್ೆ
ಮಹಿತಿ ನೋಡುತಿುದದರೆ..ಜತಿ,.ಂಗಡದ ವಿದೆರ್ಥಕಗಳಿಗ್ೆ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ
ಪ್ಾೋತಾಹ ನೋಡುವುದು, ಹಗಲ ರಷಿರೋಮ ಹಫಬ ಗಳ ಸಂದಬಕದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಹಿ
ತಿಂಡ್ಡ ವಿತ್ರಿಸುವುದು.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂಯುವ ಎಲ್ೂ ಸಂಘ ಸಂಸೆಿಗಳ
ಅದಷಕ್ಷಯ,ಕಮಕದಶಿಕಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ವಿಚಯ ವಿನಭಮ ಮಡ್ಡ
ಅವುಗಳ ಸಹಭಗಿತ್ಾದಲ್ಲೂ ಆರೆಲೋಗೆ ತ್ಸಣ ಶಿಬಿಯ ಹಗಲ ಕೆಲ್ವು
ಸುಧಯಣ ಕಮಕಕಾಭಗಳನುನ ಅಳವಡ್ಡಸ್ಥದೆ.

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡ್ಡಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂಯುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಹಗಲ
ಹೆಚ್ಐವಿ ಪಿೋಡ್ಡತ್ರಿಗ್ೆ ಹಗಲ ಖ್ಯಿಲ್ೆ ಉಳಳವರಿಗ್ೆ ಸರಿಯದ ಸಲಕು
ಮಹಿತಿ ನೋಡ್ಡ ಅವಯ ಜಿೋವನ ನವಕಹಣೆಗ್ೆ ತ್ುು ನೋಡ್ಡದೆ.

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥ ದಾಢೋಕರಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕಿೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳನುನ ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಭತಿಮು
ಸಕಿಾಮವಗಿ ಸಭಸೆೆಮ ಗಂಭಿೋಯತೆಮನುನ ಅವಲ್ೆಲೋಕನೆ ಮಡ್ಡ ಅದಕೆಕ
ರಿಹಯ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ಡದೆ.
Yes
Yes
Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡ್ಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡ್ಡಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡ್ಡಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

Yes
Yes
2008-09 ನೆೋ ಸಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಆಕ್ೆೋಣೆ
ತಿೋಯುವಳಿಯಗಿಯುತ್ುದೆ,ಯವುದೆೋ ಬಕಿ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಹೌದು
2009-10 ಯಲ್ಲೂ 5 ಆಕ್ೆೋಣೆ,2 ವಸಲಲ್ತಿ.
2
2
3
3
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಿಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಂದು ಾಕಯಣ ದಖಲ್ಗಿದೆ.ಇನುನ
ಭುಂದೆ ಶಿಶು ಭಯಣ ಸಂಬವಿಸದಂತೆ ಅರೆಲೋಗೆ ಇಲ್ಖ್ೆ ಕಳಜಿ ವಹಿಸ್ಥದೆ.

ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸ್ಥಿಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸ್ಥಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡ್ಡ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
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
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡ್ಡಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಥ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸ್ಥ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡ್ಡಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಿ

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಾಕಯಣ ದಖಲ್ಗಿಲ್ೂ.
ಶೆೋ 100 ಹೆರಿಗ್ೆ
12
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ
ಲ್ವಕ ರಿೋಕ್ೆ ನಡೆಸ್ಥದೆ,ಅಗತ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ಡದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಾಕಯಣ ದಖಲ್ಗಿಲ್ೂ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಾಕಯಣ ದಖಲ್ಗಿಲ್ೂ.
ಹೌದು
156
44
101
0
0
12.54722222
12.5625
96.16
0
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ವಸತಿ ನೋಡ್ಡದೆ
21
90
46
30
0
0

ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸಾಸಿಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸ್ಥುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

0
0
199
152
ಗ್ಾಭ ದಲ್ಲೂ ೀೋಗ್ಗಲ್ೆೋ ಾತೆೆೋಕ 3 ತಿೆಪೋಗುಂಡ್ಡಗಳನುನ ಯಚನೆ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭಕಲ್ೆಕೆಕ ತ್ುು ನೋಡುವ ದಿಸೆಮಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಛಮತಿ
ವೆಪಿುಮ ಎಲ್ೂ ಅಂಗಡ್ಡ ವೆಯಸಿರಿಗ್ೆ ಭತ್ುು ಸವಕಜನಕರಿಗ್ೆ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಡ್ಡದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೂ .

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿೂವಕ ಕಲ್ೆೋಜ್ ಹೆಲಂದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿೂವಕ ಕಲ್ೆೋಜ್ ಹೆಲಂದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡ್ಡಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಿ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡ್ಡದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕಿುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕಿುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು

ಸೌಯಶಕಿು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳು

0

14
ಇಲ್ೂ
14

1.ಸವಕಜನಕಯ ಭನವೊಲ್ಲಸ್ಥ ಸವಕಜನಕ ನಳಿಳ ಸಂಕಕ
ಸಿಗಿತ್ಗಳಿಸ್ಥ,ಶೆೋಕಡ 100 ನೋಯು ಫಳಕೆ ಮಕ ಅಳವಡ್ಡಸ್ಥ 152
ವೆೈಮುಕಿುಕ ನಳಿಳ ಸಂಕಕ ನೋಡ್ಡಯುವುದರಿಂದ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ
ಮೋಲ್ಕಣಿಸ್ಥದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಸಾಂತ್ ಸಂನಲೂಲ್ ಹೆಚಿಿಸುವಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಯಗಿದೆ.ಅಲ್ೂದೆೋ ಈಗ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಮಚ್ಕ ನಂದ ಮೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕುಡ್ಡಮುವ ನೋರಿನ ಸಭಕಕ
ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸ್ಥಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಯಫರಜು ಸಧೆವಗಿದೆ.
ಸಕರತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
2. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭಕಲ್ೆಕೆಕ ತ್ುು ನೋಡುವ ದಿಸೆಮಲ್ಲೂ ಗ್ಾ.ಂ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ ಾತೆೆೋಕ ಭಲಯು ತಿೆಪೋಗುಂಡ್ಡಗಳನುನ ಯಚನೆ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
3. ಗ್ಾ.ಂ ವೆಪಿುಮ ಕಂತೆೋಶಾಯ ನಗಯದ ಅಲ್ೂಭಾಬು ಪಿೋಠದಲ್ಲೂ ಅಯಣೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇಲ್ಖ್ೆ ಹಗಲ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ನ ಸಹಭಗಿತ್ಾದಲ್ಲೂ ಉದೆಲೆೋಗ
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆಮಡ್ಡ ಗಿಡಗಳನುನ ನೆಟ್ುು ಅಯಣಿೆೋಕಯಣಕೆಕ
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡ್ಡದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ಪ್ಾೋತಾಹಿಸ್ಥದೆ.
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಿವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
4. ಗ್ಾ.ಂ ಭತ್ುು ಆಮುವೆೋಕದ ಚಿಕಿತಾಲ್ಮದ ಸಹಯೋಗದೆಲಂದಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭಸಿರಿಗ್ೆ ಆಮುವೆೋಕದ ಗಿಡಗಳ ಭಹತ್ಾ,ಭತ್ುು ಭನೆ ಭದಿದನ ಮಹಿತಿ
ನೋಡುವುದಯ ಜೆಲತೆಗ್ೆ ಉಚಿತ್ವಗಿ ಗಿಡಗಳನುನ ಹಂಚಲ್ಗಿದೆ.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಯಮೋಶ್ ಎಸ್
9480862471
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 ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08258-276429
Yes

