1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ೊೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆೊೋಡ್ 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

50

70
65
135

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 40
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 -

40
402
424
826
96
95
96
124
225
10
1541
1182
2590

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

2795

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

5385
18
9
5
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

4

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

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

11
7
18

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

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೊೋಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೊಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?

ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮು ಹಿಂದೆ ಗೊಾಪ್ ಂಚಮತ್
ವೆವಸೆೆಮಲ್ಲೂ ಕೆೋಂದಾ ಸೆನವಗಿದುದ ಉತ್ುಭ ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಸಿಯುತ್ುದೆ.
ನಂತ್ಯ ಭಂಡಲ್ ಂಚಮತ್ ವೆವಸೆೆಮಲ್ಲೂ
ಅಂಜಯು,ಕುದಿ,ಣಣಂಕಿಲ್,ಹಿರಿಮಡಕ ಗ್ಾಭವೂ ಸೆೋರಿ ಭಂಡಲ್
ಂಚಮತಿಯಗಿತ್ುು.
ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ಂದು
ಕಂದಮ ಗ್ಾಭವಗಿದುದ ಈ ಗ್ಾಭ 05 ಬೂಕ್ ಗಳಿಂದ 10
ವಡುಣಗಳನುನ ಹೆೊಂದಿಯುತ್ುದೆ. ಈ ವಡುಣಗಳಿಂದ 18 ಜನ ಸದಸೆಯಲ್ಲೂ 07
ಜನ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯು ಭತ್ುು 11 ಜನ ುಯುಷ ಸದಸೆಯುಗಳು
ಚುನಯಿತ್ರಗಿ ಉತ್ುಭ ಆಡಳಿತ್ ನೋಡಬೆೋಕೆಂದು ಾಮತಿನಸುತಿುದದರೆ.
ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ಸುಮಯು 2817.26 ಹೆೋಕೆುೋರ್
ವಿಸಿುೋಣಣವನುನ ಹೆೊಂದಿದುದ ಪಲ್ವತುದ ಕೃಷಿ ಜಮೋನನುನ ಹೆೊಂದಿಯುವ
ಾದೆೋಶವಗಿಯುತ್ುದೆ. ಈ ಾದೆೋಶದ ಜನಯು ಕೃಷಿಮನೆನ ಭುಖ್ೆ
ಉದೆೊೆೋಗವನನಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ತ್ಭಮದೆೋ ಆದ ಜಿೋವನ ಶೆೈಲ್ಲಮನುನ
ನಡೆಸಿಕೆೊಂಡು ಫಂದಿಯುತ್ುದೆ.
ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಜನಯ ಆರ್ಥಣಕ ಫದುಕು
ಉತ್ುಭವಗಿದುದ ಶೆೋ.75 ಯಷುು ಜನಯು ಉತ್ುಭ ಸಿೆತಿಮಲ್ಲೂದದರೆ,ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ವು
ಭಂದಿ ಕೃಷಿಮನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದುದ ವಣಿಜೆ ಬೆಳೆಗಳದ ಬಳೆ, ತೆಂಗು,
ಅಡಿಕೆ,ಗ್ೆೋಯು ಬೆಳೆಮನುನ ಬೆಳೆಮುತಿುದದರೆ. ಕೆಲ್ವು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಬಿೋಡಿ ಕಟ್ಟು
ಜಿೋವನ ಸಗಿಸುವುದಯ ಜೆೊತೆಗ್ೆ, ಹೆೊೋಟೆಲ್ ಉದೆಭದಲ್ಲೂ ತೆೊಡಗಿ ತ್ಭಮ
ಆರ್ಥಣಕ ಭಟ್ುವನುನ ಹೆಚಿಿಸಿಕೆೊಂಡಿದದರೆ ಟುರೆಯಗಿ ಅವಲ್ೆೊೋಕಿಸಿದಗ
ಇಲ್ಲೂಮ ಜನಯು ದುಡಿಮಗ್ೆ ಹೆಚುಿ ತ್ುು ನೋಡಿದುದ ಇವಯ ಆರ್ಥಣಕ ಭಟ್ು
ಉತ್ುಭವಗಿಯುತ್ುದೆ.
ಈ ರಿೋತಿಯಗಿ ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ಜನಯ
ಏಳಿಗ್ೆಗ್ಗಿ ಶಾಮಸುತಿುದೆ.
ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು 18 ಜನ ಸದಸೆರೆೊಡಗೊಡಿ ಉತ್ುಭ
ಆಡಳಿತ್ವನುನ ನಡೆಸುತಿುದುದ, ಅನೆೋಕ ಜನಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಜನಯ
ಏಳಿಗ್ೆಗ್ಗಿ ಶಾಮಸುತಿುದೆ. ಇನುನ ಭುಂದೆಮು ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ಗಿ ಸತ್ತ್
ಾಮತ್ನಗಳನುನ ಮಡುತಿುಯುತ್ುದೆ.
9
12
9
10/05/2011-15-1-6-7, 03/08/2011-14-1-6-5, 22/09/2011-151-5-6, 24/10/2011-13-1-4-6,15/11/2011-17-1-7-6,
19/12/2011-15-1-5-5, 16/01/2012-16-1-6-6, 10/02/2012-110-5-3, 30/03/2012-15-1-5-6
0
0

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭೊಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗಿದೆ?

0

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

9

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

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV. ಜಿೋವನ
ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆೊೋಗೆ, 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) ಕಡಾಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೊಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ 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? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

3
4
3
0
27
44
24/08/2011
75
10
20
44
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes

(a) ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೊದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

Yes
ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ, ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, TSC, 13 ನೆೋ
ಹಣಕಸು, MNP, ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, SGSY,

ಸೆಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು

ಸೌಕಮಣ ಸಮತಿ, ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮತಿ, ಉತಪದನ ಸಮತಿ.

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಅವೆವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನೊನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆೊೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

3
1

Yes
1

ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes

(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
ಸಂಸೆೆಗಳನುನ ಸಂಕಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗೊೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
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 ಸಂನೊಮಲ್ ಕೆೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆೊಸ ಆದಮದ ಭೊಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆೊಸ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭೊಲ್ದಿಂದ 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? []
ಬಕಿ ವಸೊಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೊಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸೊಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕಿ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸೊಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭೊಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು

2-Oct-11
02-Oct-11
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
768148
748479

NO
ಇಲ್ೂ
83725
316259
399984
265642
ನೋರಿನ ಕಯ, ಕಟ್ುಡ ಲ್ೆೈಸೆನ್್, ಉದೆಭ ಲ್ೆೈಸೆನ್್, ಅಂಗಡಿ ಬಡಿಗ್ೆ, ಇತ್ಯ.
612464
586284
ಇಲ್ೂ
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- 20 ಗುರಿ 20 ಾಗತಿಮಲ್ಲೂಯುತ್ುದೆ.. ಇಂದಿರ
ಆವಜ್ ಯೋಜನೆ - 5 ಗುರಿ 2 ೂಣಣ 3 ಯದುದ. , 25% ಶೆೋಕಡ- 71%
ಸಧನೆ., ಸಂೂಣಣ ನೆೈಭಣಲ್ೆ ಗುರಿ ಸಧಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖ್ಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 1702375
ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖ್ಚಿ
ನ ಮೊತ್ು

ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಿ : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಿ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಿ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬಿೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆೆ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

8000
131000
8000
131000

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಖ್ಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸೆಳಿೋಮ ಸಂಸೆೆಗಳು

ಶಲ್ೆ ಅಂಗನವಡಿ, ಹಗೊ ಆರೆೊೋಗೆ ಸೆೋವೆಗಳು ಭುಂತದ ಸಂಸೆೆಗಳ
ಏಳಿಗ್ೆಗ್ಗಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಶಾಮಸುತಿುದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ನ ಅಂಜಯು ಗ್ಾಭದ ದುಗ್ಣ
ಯಮೋಶವರಿ ನವೋದಮ ಸವ ಸಹಮ ಸಂಘ ಹಗೊ ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುುವಿನ
ವಿಷುುಭೊತಿಣ ಸವ ಸಹಮ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ SGSY ಯೋಜನೆಮಡಿ ಯೊ.
180000/- ಸಹಮಧನವನುನ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯು ಹಗೊ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಪಿೋಡಿತ್ಯ ಫಗ್ೆೆ ಸಂನೊಮಲ್ ವೆಕಿುಗಳನುನ
ಕರೆಯಿಸಿ, ವಿಶೆೋಷ ಮಹಿತಿ ಶಿಬಿಯಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ.

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕಿೋಕಯಣಗ್ೆೊಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದೊಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

200000
142000
142000
0
0
0
Yes
Yes
No

ಬಲ್ಕಮಣಕಯ ಫಗ್ೆೆ ಸಮಕ್ೆೋ ನಡೆಸಿ ಮಹಿತಿಮನುನ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಲ್ೂ
68
1
1
5
5
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಿ ದೊಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿೆತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ರೆೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೊೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆೊೋಗಗಳು ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೆೊೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆೊೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

Yes

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಪೋಲ್ಲೋಯೋ ಲ್ಸಿಕೆ, ಹುಚುಿ ನಯಿ ಲ್ಸಿಕೆಗಳನುನ ನೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಉತ್ುಭ.
ಭುನನಚಿರಿಕ ಕಾಭಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಭುನನಚಿರಿಕ ಕಾಭಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಉತ್ುಭ
0.85
0.9
0.9
0.8
0.6
0.95
1
1
0.9
ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ನ ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಡಿ 20
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಭನೆ ಭಂಜೊರತಿಯಗಿದುದ, 20 ಭನೆಗಳ
ಕಭಗ್ರಿಮು ಾಗತಿಮಲ್ಲೂಯುತ್ುದೆ.
ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ನ ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆಮಡಿ 5
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಭನೆ ಭಂಜೊರತಿಯಗಿಯುತ್ುದೆ, ಸದಿಾ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ ೆೈಕಿ 2 ಭನೆಗಳ ಕಭಗ್ರಿಮು ಸಂೂಣಣವಗಿದುದ, 3
ಭಂಜೊರದ ಭನೆಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅಂಜಯು-2, ಕುದಿ- 5, ೆಣಣಂಕಿಲ್ - 3 ವಿಧವ
ವೆೋತ್ನ ಭಂಜೊರತಿಯಗಿಯುತ್ುದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅಂಜಯು -3, ಕುದಿ ಗ್ಾಭ- 3, ೆಣಣಂಕಿಲ್- 2
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಭಂಜೊರತಿಯಗಿಯುತ್ುದೆ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
240
ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ತಿೆಪಗುಂಡಿಗಳನುನ ಹಗೊ
ಅಲ್ೂಲ್ಲೂ ಕಸದ ತೆೊಟ್ಟುಗಳನುನ ಯಚಿಸಿ ಘನತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿಗ್ೆ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗಿದೆ.
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡಿಯುತ್ುದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ನ ಟ್ುು 6 ಶಲ್ೆಗಳಿದುದ, ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು
ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮ ವೆವಸೆೆಮನುನ ಹೆೊಂದಿಯುತ್ುವೆ.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆೆ ಹೆೊಂದಿವೆ.

ಕೆೊಡಿಬೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ನ ಟ್ುು 6 ಶಲ್ೆಗಳು ಇದುದ, ಎಲ್ೂ
ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿವದ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆೆಮನುನ ಹೆೊಂದಿಯುತ್ುವೆ.

ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕಿುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕಿುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕಿು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲ್ದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳು

32
0
8
1

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೊದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯೊ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತ್ಮಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ
ನದಯದು.
ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸೊಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ
ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಖ್ಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಿವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೋಡ್
ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
Vishwanath Kotian
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480862578
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka Panchayat
No
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 . []
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 Accepted by GP PDO/Secretary
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 . []
1.5 ದೊಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
0820-2542680
Yes

