1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ೂೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೊೋಡ್ 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) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

131 - 50%

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

2133-65%
2454-63%
4587 - 64%

34 - 51%
59 - 52%
25
34
59
0.53
0.51
0.52
26
4
31
983
1044
1727

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

1771

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 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

3498
12
1
0
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

5

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

6
6
12

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೂದಿಸಬೆೋಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೂದಿಸಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಪೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊುೋಫರ್ ಭತುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೊೋಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೂಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತುು?

* ಯದಶಶಕ ಆಡಳಿತ
* ಆಡಳಿತ ಮಂತಾ ಎಲ್ೂರಿಗೂ ತಲ್ುುವಂತಗಬೆೋಕು
* ಗುಡಿಸಲ್ು ಭುಕು ಗ್ಾಭಗಳ ನಿಮಶಣ
* ನೆೈಭಶಲ್ೆದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಿಸಯ ನಿಮಶಣ
* ಜನಸೆನೋಹಿಯದ ಆಡಳಿತ ನಿೋಡುವುದು.
* ಉತುಭ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆವಸೆೆ ಕಲ್ಪಪಸುವುದು.
* ಜನಯಲ್ಪೂ ಕನೂನಿನ ಅರಿವು ಉಂಟ್ುಮಡುವುದು.
* ಂಚಯಿತಿಮ ಆಡಳಿತದ ಮಹಿತಿ ಸವಶ ಹಂತಗಳಲ್ೂೂ ನಿೋಡುವ
ಭೂಲ್ಕ ಯದಶಶಕತೆ ಸಧಿಸುವುದು.
* ಆಡಳಿತ ಮಂತಾ ಎಲ್ೂರಿಗೂ ತಲ್ುುವ ಭೂಲ್ಕ ಶಿಾೋ ಸಮನೆರಿಗ್ೆ
ಉತುಭ ಸೆೋವೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದು.
* ಹಂತಹಂತವಗಿ ಸಮೋಕ್ಷೆ ಭೂಲ್ಕ ಅಹಶ ವಸತಿ ಯಹಿತಯನುನ ಗುಯುತಿಸಿ
ವಸತಿ ಸೌಲ್ಬೆ ಕಲ್ಪಪಸುವುದು.
* ನೆೈಭಶಲ್ೆತೆ ಕಡುವ ಫಗ್ೆಗ ಸೂಕು ವೆವಸೆೆ ಮಡುವುದು ಭತುು
ನಿಯಂತಯತೆಗ್ಗಿ ವೆಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡುವುದು.
* ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮ ಎಲ್ೂ ಅಂಗನವಡಿ ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸೂಕು
ಭೂಲ್ಬೂತ ಸೌಲ್ಬೆ ಹೊಂದುವುದು ಹಗೂ ಗುಣತಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದತು
ಉಸುುವರಿ ವಹಿಸುವುದು.
* ಕನೂನಿನ ಅರಿವು ಭೂಡಿಸುವುದಯ ಭೂಲ್ಕ ಅರಧ ಭುಕು ಸಮಜ
ನಿಮಶಣ ಮಡುವುದು.
9
12
9
18/04/2011-12-01-01-10-06

0
9

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಪೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭೂಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲ್ಗಿದೆ?

9

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಪಸಲ್ಗಿದೆ?

9

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಪ ಗುಯುತು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೊೋಗೆ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಪೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಪೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :

3
2
3
0
12
42
14/02/2012

ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಪೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತು?

110
20
14
38
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಾೆ ವೆೋತನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತನ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j)
ಇತರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೂದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸೆಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅವೆವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನೂನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಪೂ 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 ರಿಶಿೋಲ್ಪಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಪನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಪೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಪೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಪೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಪೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ.
Yes
2
ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮತಿ.
2
2
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಕೆಲ್ವೊಮಮ

ಹೌದು

Yes
31/03/2012
31/03/2012
Yes
Yes

III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತಯ ಸಂಸೆೆಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಮಲ್ಪೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗೂಗಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಲ್ಪಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಪ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಸಂನೂಮಲ್ ಕೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೊಸ ಆದಮದ ಭೂಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೊಸ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಪೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸೂಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೂಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸೂಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಮಡಿದ ವಸೂಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭೂಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
5.95
2.03

Yes
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ
0.21
1.66
1.88
1.27
ಬಡಿಗ್ೆ, ಅಂಗಡಿ ಕಯ,ಯವನಿಗ್ೆ.

0.6
0.75
ಇಲ್ೂ
1.ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ/ಕೆೋಂದಾ ಸಕಶಯ/32.20/22.85
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಪೂ ಸಧಿಸಿದ 2.ವಸತಿ/ಕೆೋಂದಾ ಸಕಶಯ/5.0/1.55
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3.ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು/ರಜೆ ಸಕಶಯ/0.57/0.22
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತುದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ

ಭಗ್ರಗ್ಾಉಖ್ಯೋ/ಕೆೋಂದಾ/32.20/22.85
ವಸತಿ/ಕೆೋಂದಾ/6.49/1.55 ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು/ರಜೆ/0.57/0.22

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ

1.17
0.3
1.17

ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಪೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತು : ಯೂ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತು : ಯೂ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಾಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೊಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತು : ಯೂ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆೆ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

0.3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಖಲ್ಪಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸೆಳಿೋಮ ಸಂಸೆೆಗಳು

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಯಿಂದ ಶಲ್ ಕಟ್ುಡ ನಿಮಶಣ, ಆಟ್ದ ಮೈದನ
ನಿಮಶಣ, ಶಲ್ ಕಂೌಂಡ್,ಧವಜ ಸುಂಬ ನಿಮಶಣ ಅಂಗನವಡಿ
ಕಟ್ುಡ,ವಿದುೆತ್ ಸಂಕಶ,ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮಶಣ ಭುಂತದ ಕಭಗ್ರಿ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ.ಹಗೂ ಭಕೆಳ ಹಕುೆಗಳ ಗ್ಾಭಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ
ಹಕುೆಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಜಗೃತಿ ಭೂಡಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.ಾಥಮಕ ಆರೊೋಗೆ
ಕೆೋಂದಾದ ಭೂಲ್ಕ ಸವಶರಿಗೂ ಉತುಭ ಆರೊೋಗೆ ಸೆೋವೆಗಳನುನ
ಒದಗಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.ನೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕ್ರಾಯ ಶಿೋಲ್ವಗಿದುದ
ಉತುಭ ಸೆೋವೆ ಒದಗಿಸುತಿುವೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೊಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?

1.47
1.47
1.47
0.015
0.015
0.05
Yes
Yes
No

ಸವಸಹಮ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ ಸಹಮಧನವನುನ ಸಕಶಯದಿಂದ
ಭಂಜೂರತಿ ಮಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.ಆ ಸಂಘಗಳ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಗಭನಹರಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಯಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೊೋಗೆ ತಸಣ ಶಿಬಯ
ನಡೆಸಲ್ಗುತಿುದೆ. ಹಗೂ ಗ್ಾಭಸಭೆಗಳ ಭೂಲ್ಕ ಅರಿವು
ಭೂಡಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಯಿಂದ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಿ ಸೆಳಿೋಮವಗಿಯುವ
ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳನುನ ರಜಿ ಭೂಲ್ಕ ಫಗ್ೆಹರಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.ಹಗೂ
ಕನೂನಿನ ಅರಿವು ಉಂಟ್ುಮಡಿ ಯವುದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಶೆೃೋಷಣೆ
ಉಂಟಗದಂತೆ ನೊೋಡಿಕೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010-11ನೆೋ ಸಲ್ಪನವರೆಗ್ೆ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ೂಣಶಗ್ೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು

ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಎಷುು ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

30
0
0
8
8
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುು ವೆಚಚ ದೂಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಪೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಪೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಒಟ್ುು 8 ಗ್ಾಭಗಳಿದುದ ಯವುದೆೋ
ಗ್ಾಭದಲ್ೂೂ ಶಿಶುಭಯಣ ಸಂಬವಿಸಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ

ಯವುದೆೋ ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಕಯಣ ಈವರೆಗ್ೆ ಸಂಬವಿಸಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಸಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿೆತಿಗತಿ

ಸಂಕಾಮಕ ರೊೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೊೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆಗ
ಕಲ್ರದಂತಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೊೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ
ಮದೆಮಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೊೋತುಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಹೆರಿಗ್ೆಗಳು ಆಸಪತೆಾಗಳಲ್ಪೂಯ್ಕೋ
ನಡೆಮುತಿುದುದ ಇದಯಲ್ಪೂ ಯವುದೆೋ ವೆತೆಸಗಳು ಸಂಬವಿಸಿಲ್ೂ. ಈ ಫಗ್ೆಗ
ವೆಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಬ.ಸಿ.ಜಿ, ಡಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ-ಪೋಲ್ಪಯೋ, ದಡರ,ಹೆಟೆೈಟ್ಟಸ್ ಬ,ಈ
ಲ್ಸಿಕೆಗಳನುನ ವಷಿಶಕ ಗುರಿಮಂತೆ ಶೆೋ.50 ಯಷುು ಸಧನೆ ಈ ವರೆಗ್ೆ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ೂ ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗೂ ಾತಿೋ ಮಹೆ ಆಹಯ ಸಯಫರಜಗುತಿುದುದ
ಉತುಭ ಗುಣಭಟ್ುದ ಆಹಯ ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.ಾತಿೋ ದಿನವೂ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ
ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ವಿಧಧ ೌಷಿುಕಂಶ ಮುಕುವದ ಆಹಯವನುನ
ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.ಈ ಭೂಲ್ಕ ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ಹಜರತಿ
ಉತುಭಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.ಹಗೂ ಕಲ್ಪಕೆಮಲ್ೂೂ ತೊಡಗಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಸಂಕಾಮಕ ರೊೋಗಗಳದ
ಡೆಂಗೂೆ,ಭಲ್ೆೋರಿಯ,ಚಿಕುಂಗುನೆ,ಮದುಳು ಜವಯ,ಆನೆೋಕಲ್ು
ರೊೋಗ,ಈ ಭಹಮರಿ ರೊೋಗಗಳ ಹಯಡುವಿಕೆ ಫಗ್ೆಗ ವೆಕ ಾಚಯ
ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲ್ಗಿದೆ.ಈ ಫಗ್ೆಗ ಘನತಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಗ್ಾಭ ನೆೈಭಶಲ್ೆ
ಸುಹವನುನ ವೆಕ ಾಚಯ ನಿೋಡುವುದಯ ಭೂಲ್ಕ
ಆಚರಿಸಲ್ಗಿದೆ.ಗ್ಾಭದ ರಿಸಯ ನೆೈಭಶಲ್ೆದಿಂದ ಕೂಡಿಯುವಂತೆ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲ್ಗುತಿುದೆ.ಹಗೂ ನಿಯಂತಯತೆಗ್ಗಿ ವೆಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಈ ಭಹಮರಿ ರೊೋಗಗಳು ನಿಂತ ನಿೋರಿನಲ್ಪೂ ಉತಪತಿುಯಗುವ ವಿವಿಧ
ಜತಿಮ ಸೊಳೆಳಗಳಿಂದ ಹಯಡುವ ಫಗ್ೆಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದುದ
ಚಯಂಡಿಗಳನುನ ಸುಸಜಿಜತಗ್ೊಳಿಸಲ್ಗಿದುದ ನಿೋಯು ನಿಲ್ೂದಂತೆ
ಕಾಭವಹಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.ಇಲ್ಪೂಮವರೆಗೂ ಯವುದೆೋ 1 ಾಕಯಣವೂ ಸಹ
ಕಂಡುಫಂದಿಲ್ೂ.
ಯವುದೆೋ ಸವು- ನೊೋವುಗಳು ಸಂಬವಿಸಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಒಟ್ುು ಶಲ್ೆಗಳು -ಕ್ರರಿಮ ಾಥಮಕ 9-ಹಿರಿಮ ಾಥಮಕ 4-ೌಾಢಶಲ್ೆ
1
ಒಟ್ುು ಭಕೆಳ ಸಂಖ್ೆೆ 162
ಒಟ್ುು ಭಕೆಳ ಸಂಖ್ೆೆ 321
ಒಟ್ುು ಭಕೆಳ ಸಂಖ್ೆೆ 269
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುು ತಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಪತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಪತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ

ವಾದಾೆ ವೆೋತನ

ವಿಧವ ವೆೋತನ

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ

ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ

ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆೆ

ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ

ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

19 : 01
15 : 01
0.7441
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
7 ಜನ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ ನೊಂದಣಿ ಮಡಿಸಿ ಕಭಗ್ರಿ
ಾಯಂಭಿಸಲ್ಗಿದೆ.
9 ಜನ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ನೊಂದಣಿ ಮಡಿಸಿ ಕಭಗ್ರಿಗಳನುನ
ಾಯಂಭಿಸಲ್ಗಿದೆ.ಹಂತ-ಹಂತವಯು ಕಭಗ್ರಿ ಭುಕುಮವದ
ನಂತಯ ಚೆಕುೆಗಳನುನ ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಾತಿೋ ಗ್ಾಭಸಭೆಮಲ್ಪೂಮೂ ವೃದದೆ ವೆೋತನ ಡೆಮುತಿುಯುವವಯ ಫಗ್ೆಗ
ಸತೆನೆ ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ.ಹಗೂ ಇನೂನ ಡೆಮಬೆೋಕಗಿಯುವವಯ
ಯದಿಮನುನ ತಯರಿಸಿ ಭಂಜೂರತಿ ಾಧಿಕಯಕೆೆ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಾತಿೋ ಗ್ಾಭಸಭೆಮಲ್ಪೂಮೂ ವಿಧವ ವೆೋತನ ಡೆಮುತಿುಯುವವಯ ಫಗ್ೆಗ
ಸತೆನೆ ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ.ಹಗೂ ಇನೂನ ಡೆಮಬೆೋಕಗಿಯುವವಯ
ಯದಿಮನುನ ತಯರಿಸಿ ಭಂಜೂರತಿ ಾಧಿಕಯಕೆೆ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಾತಿೋ ಗ್ಾಭಸಭೆಮಲ್ಪೂಮೂ ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಡೆಮುತಿುಯುವವಯ
ಫಗ್ೆಗ ಸತೆನೆ ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ.ಹಗೂ ಇನೂನ ಡೆಮಬೆೋಕಗಿಯುವವಯ
ಯದಿಮನುನ ತಯರಿಸಿ ಭಂಜೂರತಿ ಾಧಿಕಯಕೆೆ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಾತಿೋ ಗ್ಾಭಸಭೆಮಲ್ಪೂಮೂ ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ ಡೆಮುತಿುಯುವವಯ ಫಗ್ೆಗ
ಸತೆನೆ ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ.ಹಗೂ ಇನೂನ ಡೆಮಬೆೋಕಗಿಯುವವಯ
ಯದಿಮನುನ ತಯರಿಸಿ ಭಂಜೂರತಿ ಾಧಿಕಯಕೆೆ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಸವಶಜನಿಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆೆಮ ಫಗ್ೆಗ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ಭಟ್ುದಲ್ಪೂ
ಹಗೂ ನೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಭಟ್ುದಲ್ಪೂ ಜಗೃತಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದುದ ಇವು ಕ್ರಾಯತಮಕವಗಿ
ಕಮಶನಿವಶಹಿಸುತಿುವೆ.ಸವಶಜನಿಕಯು ಯವುದೆೋ ಅಹವಲ್ುಗಳನುನ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಲ್ು ಅವಕಶ ಕಲ್ಪಪಸಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಪೂಮೂ ಉತುಭವಗಿ ಅನುಷುನಗ್ೊಳಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ. ಈ
ಭೂಲ್ಕ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ೌಷಿುಕಂಶ ಮುಕುವದ ಆಹಯವನುನ
ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಸಕಶಯದ ಭಹತವಕಂಕ್ಷೆಮ ಈ ಯೋಜನೆಮ ಫಗ್ೆಗ ಸೂಕು
ಮಹಿತಿಮನುನ ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಭಗ್ರಗ್ಾಉಖ್ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಕಾಮಶನಿವಶಹಿಸುವ ಅಕುಶಲ್
ಕೂಲ್ಪಕಯಯು ಈ ಯೋಜನೆಮ ವೆಪಿುಮ ಒಳಡಲ್ಪದುದ ಕಳೆದ ಬರಿ 36
ಜನ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಮ ಸೌಲ್ಬೆ ಡೆದಿಯುವಯು.
100% ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗೂ ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ
ಒದಗಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ತೆಜೆ ವಸುುಗಳ ಸಂಗಾಹಣೆಗ್ೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟುಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಹಗೂ ಇವುಗಳನುನ ನಿಮಮತವಗಿ ಸವಚಛಗ್ೊಳಿಸಿ ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದ
ಜಗಕೆೆ ಹಕಲ್ಗುತಿುದೆ.ಈ ಫಗ್ೆಗ ಜನರಿಗ್ೆ ಶಲ್ ಭಕೆಳ ಭೂಲ್ಕ
ಹಗೂ ಸೆಳಿೋಮ ಸಿರೋಶಕ್ರು ಸಂಘಗಳ ಸದಸೆಯ ಭೂಲ್ಕ ಹಗೂ
ಸಂಘಸಂಸೆೆಗಳ ಸದಸೆಯ ಒಗೂಗಡುವಿಕೆಮ ಭೂಲ್ಕ ಮಹಿತಿ
ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
40 ಮೈಕಾನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಗುಣಭಟ್ುದ ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆಮನುನ
ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಸಂೂಣಶ ತಡೆಮಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಟ್ುು 14 ಶಲ್ೆಗಳಿದುದ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ
ಸುಸಜಿಜತವದ ಶೌಚಲ್ಮಗಳನುನ ಹೊಂದಿವೆ.
ಯವುದೆೋ ದವಿ ೂವಶ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಯವುದೆೋ ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಾ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಅಂದರೆ 14 ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದದವದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ
ವೆವಸೆೆಮನುನ ಹೊಂದಿದುದ ಸಕಶಯದ ಭಹತವಕಂಕ್ಷೆಮ ಅಕ್ಷಯ ದಸೊೋಹ
ಭಧೆಹನದ ಬಸಿಮೂಟ್ದ ಯೋಜನೆಮನುನ ಅನುಷಾನ ಮಡುತಿುವೆ.

ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಇಲ್ೂ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಪೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಇಲ್ೂ
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.35
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

ಇಲ್ೂ

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಪೂ ನಭೂದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಯವುದದಯೂ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಇದದಲ್ಪೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಪೂ
ಸಕರತಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಎಲ್ೂ ಾಕಮಶಗಳನುನ ಉತುಭವಗಿ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು
ನಿವಶಹಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.ಸಯಳ,ಶಿೋಘಾ,ವಸುುನಿಷಾ ಭತುು ಯದಶಶಕವದ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಪೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಆಡಳಿತವನುನ ನಿೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸೂಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
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 . []
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 . []

ಶಿಾೋಧರ್.ಎಂ
9480876263
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 .

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 ದೂಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಪನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
9481627426
Yes

