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

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಸಕಾಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ಫಳಸಿಕೆಲಂಡು ತ್ವರಿತ್ಗತಿಮಲ್ಲೂ ಅಭಿವಾದಿಧ ಕಮಾಗಳನುನ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳುವುದು,
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸವಂತ್ ಸಂನಲೂಲ್ವನುನ ಹೆಚಿಿಸುವುದು, ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಯಿಂದ ನಕಸಲ್ ಸಭಸೆೆಮನುನ ಸಂೂಣಾವಗಿ
ನಿಭಲಾಲ್ನ ಮಡುವುದು ಹಗಲ ಜನಯ ಭನ ರಿವತ್ಾನೆ ಮಡಿ
ಭುಖ್ೆ ವಹಿನಿಮಲ್ಲೂ ನೆಭೂದಿಮ ಜಿೋವನ ಸಗಿಸುವಂತೆ ಮಡುವುದು.
ಗ್ಾಮೋಣ ಭಹಿಳೆಮರಿಗ್ೆ ಸವ ಉದೆಲೆೋಗ ತ್ಯಬೋತಿ ನಿೋಡಿ
ಸಫಲ್ೆಮಯನನಗಿ ಮಡುವುದು. ಸಕಾಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಳ
ಅಹಾರಿಗ್ೆ ತ್ಲ್ುುವಂತೆ ಮಡುವುದು. ಸಥಳಿೋಮ ಸಂಘ ಸಂಸೆಥಗಳಿಂದಲ್ಲ
ಅಭಿವಾದಿದ ಕಮಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಕಯ ಡೆಮುವುದು.

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

ವಿವಿಧಗಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಉತ್ುಭ ಭಂದವೆ ಭತ್ುು ಸಭನವಮತೆ
ಕಮುದಕೆಲಳಳುವುದು. ಗ್ಾಭಸಥರಿಗ್ೆ ಶಿೋಘಾವಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ
ವಿವಿಧ ಸೆೋವೆಗಳನುನ ದಗಿಸುವುದು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ -
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29-04-2011 : ಟ್ುು ಸದಸೆಯು .ಜತಿ -01, .ಂ 01 ಟ್ುು 09, 132. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
07-2011 .ಜತಿ 01, .ಂ 1, ಇತ್ಯ 07 ಟ್ುು 09, 28-10-2011
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
.ಜತಿ 01, .ಂ 01, ಇತ್ಯ 08 ಟ್ುು 10, 09-02-2011 .ಜತಿ
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
01, .ಂ 01 ಇತ್ಯ 09 ಟ್ುು 09
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?
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5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?

0

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳಳ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX.
ಭಕಿಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ 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):
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3
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69
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IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಿ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಳ (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಥಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಥಯಿ ಸಮತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಥಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಥಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಥ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಿಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಷು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಿಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ಕಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಥಗಳನುನ ಸಂಕ್ಕ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
Yes
10
ಉತದನ ಸಮತಿ, ಭಲಲ್ ಸೌಕಮಾ ಸಮತಿ, ಸಮಜಿಕ ನೆಮ
ಸಮತಿ
KPR ಅಧಿನಿಮವದ ಾಕಯ ಸಂಧಭಾನುಸಯ
10
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
31-03-2012
31-03-2012
Yes
Yes
Yes

IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
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? []
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? []
ಬಕ್ಕ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಿ ಬಕ್ಕ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
Yes
N0

Yes
No
406905
350750

NO
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ
8953
347355
356308
371872
ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, ಉದೆಭ ಯವನಿಗ್ೆ, ದಾಡ ತ್ಾ ಶುಲ್ಿ, ಸೆೋವ ಶುಲ್ಿ
350750
406905
18 ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಬೋದಿ ದಿೋದ ಸೆಟ್ ಗಳಳ, ಕಲ್ು ಸಂಕ ವನುನ ಕ್ಕಯು
ಸೆೋತ್ುವೆಯಗಿ ನಿಮಾಣ ಮಡಲ್ು ಸುಮಯು 2.5 ಲ್ಕ್ಷದ ಸಮಗಿಾ
ದೆೋಣಿಗ್ೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗ್ೆ ಶಿಿಭ ಘಟ್ು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಬಡುಗಡೆಯಗಿಯುವ
ಅನುದನಗಳನುನ ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಳಗ್ೆ ಫಳಕೆ ಮಡಿಯುವುದು ಹಗಲ
ಸವಾಜನಿಕಯ ಸಹಕಯದೆಲಂದಿಗ್ೆ ಕಲ್ು ಸಂಕ ಕ್ಕಯು ಸೆೋತ್ುವೆಯಗಿ
ರಿವತ್ಾನೆಯಗಿಯುವುದು. ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಭನೆಗಳನುನ ಕಾಭ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಫದಧವಗಿ ಅಹಾ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಿ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿಯುವುದು.
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಮರ್ಚಾ 2012 ರಿಂದ ಇಡಿೋ ಜಿಲ್ೊ ಫಯಗ್ಲ್ ರಿಸಿಥತಿ ಎದುರಿಸುತಿುದದಯಲ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ 100 ನಿೋಯು ಫಳಕೆ ಮಕ
ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಂತ್ಯವಗಿ ಯವುದೆೋ ಅಡೆ ತ್ಡೆ ಇಲ್ೂದೆೋ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು
ಸಯಫರಜು ಮಡಿಯುವುದು.
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖ್ಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಶಿಿಭ ಘಟ್ು ಯೋಜನೆ 1.80 ಲ್ಕ್ಷ ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ಫಳಕೆ 1.80 ಲ್ಕ್ಷ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖ್ಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಿ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಥ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

75096
99720
76480
99720
176200
174816
174816
10000
10000
70000
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಿಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

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

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಥಳಿೋಮ ಸಂಸೆಥಗಳಳ

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿುಮ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಗುಣಭಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಸವಚಿತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ುಭ ಗುಣ ಭಟ್ುದ ಕಲ್ಲಕ ಮದರಿಗಳ
ಸಹಮದಿಂದ ಭೆಲೋದನೆ ಭತ್ುು ಶಿಸಿುಗ್ೆ ತ್ುು ನಿೋಡುವ ಸಲ್ುವಗಿ ಾತಿೋ
ವಷಾ ಉತ್ುಭ ಶಲ್ ಾಶಸಿು ನಿೋಡುತು ಫಂದಿಯುವುದು, ಅಂಗನವಡಿಗಳ
ದುಯಸಿುಗ್ೆ ಅನುದನ ನಿೋಡಿಯುವುದು. ನಿಮಮತ್ವಗಿ ಕಲ್ಕಲ್ಕೆಿ
ಅಂಗನವಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕಮರಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿ ಹಗಲ ಸಲ್ಹೆ ಸಲಚನೆಗಳನುನ
ನಿೋಡುಯುವುದಲ್ೂದೆೋ ೌಷಿಿಕ ಆಹಯದ ಕುರಿತ್ು ವಿಶೆೋಷ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮನುನ
ಅಯೋಜಿಸಿಯುವುದು. ವೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿಮಮತ್ವಗಿ ಗ್ಾ.
ಂ ಆಡಳಿತ್ ಭಂಡಳಿಮ ಭೆೋಟ್ಟ ಭತ್ುು ಾತಿೋ ತಿಂಗಳಳ ಡಿತ್ಯ ಜಗಾತಿ
ಸಮತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಯುವುದು.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ

ಸವ ಸಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ SGSY ಸುತ್ುು ನಿಧಿ ನಿೋಡಿಯುವುದು. ಮುವಕ
ಭಂಡಲ್ ಭತ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿ ಸಹ ಭಗಿತ್ವದಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಅರೆಲೋಗೆ
ಶಿಬಯಗಳನುನ ಅಯೋಜಿಸಿಯುವುದು. ಸಥಳಿೋಮ ಎಲ್ೂ ಸಂಘ ಸಂಸೆಥಗಳ
ಅಧೆಕ್ಷಯ ಭತ್ುು ಕಮಾದಶಿಮವಯ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಸಭೆ
ಅಯೋಜಿಸಿ ಗ್ಾಮಭಿವಾದಿಧ ಕುರಿತ್ು ವಿಚಯ ವಿನಿಭಮ.

ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

ಅಂಗ ವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ SGSY ಯೋಜನೆಮ ಸಹಮಧನ ಭತ್ುು ಸಲ್
ನಿೋಡಿಯುವುದು. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಬಲ್ ಕಮಾಕಯನುನ
ಕೆಲ್ಸಕೆಿ ನೆೋಮಕೆಲಳುದಂತೆ ಎಲ್ೂ ಉದೆಭ, ಕೆೈಗ್ರಿಕ ಸಥಳಗಳಿಗ್ೆ ಭೆೋಟ್ಟ
ನಿೋಡಿ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ ಮಡಿಯುವುದು.

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ

ಲ್ೆಕಿ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಿತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ಕೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಿ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಿ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಿ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಿ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ಕ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಿ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಿ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಿ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಂದು ತಿಂಗಳ ಕಲ್ ಸಂೂಣಾ
ಸವಚಿತ ಮಸಚಯಣೆ ಮಡಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಗತಿಮ ಎಲ್ೂ
ಶಲ್ ಭಕಿಳಿಗ್ೆ ೂಸಿುಕ್ ಸಂಗಾಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ಭಕಿಳಲ್ಲೂ ಅರಿವು
ಭಲಡಿಸುವ ಸಲ್ುವಗಿ ಹಳೆ ೂಸಿುಕ್ ಸಂಗಾಹಣೆ ಮಡಿಸಿ ಅತಿೋ ಹೆಚುಿ
ಸಂಗಾಹ ಮಡಿದ ಭಕಿಳಿಗ್ೆ ಫಹುಮನವನುನ ನಿೋಡಿಯುವುದು. ಾತಿೋ ವಷಾ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ವನ ಭಹೆಲೋತ್ಸವ ಮಡಿ ಗ್ಾಭಸಥಯಲ್ಲೂ
ಭತ್ುು ಶಲ್ ಭಕಿಳಲ್ಲೂ ರಿಸಯ ಬೆಳೆಸುವ ಕುರಿತ್ು ಜಗಾತಿ
ಭಲಡಿಸಿಯುವುದು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2009-10 ಯ ವರೆಗಿನ ಲ್ೆಕಿ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಸಥಳಿೋಯ ಲ್ೆಕಿ ರಿಶೆ ೋಧನ
ನಿಮಂತ್ಾಕರಿಂದ ಆಗಿದೆ
ಹೌದು
85
3
3
12
12
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಿ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಥಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಿಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಥತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಎಯಡು ಪೋಲ್ಲಯೋ ಲ್ಸಿಕ ಕಮಾಕಾಭ ಆಗಿದೆ.
ಉತ್ುಭ
ಉತ್ುಭ

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೋಗಗಳಳ ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ

ಎಲ್ೂ ಭುಂಜಗಾತ ಕಾಭ ವಹಿಸಿದೆ. ಯವುದೆೋ ರೆಲೋಗ ಹಬಬಯುವುದಿಲ್ೂ

ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್

ಇಲ್ೂ
ಾಥಮಕ ಭತ್ುು ಹಿರಿಮ ಥಮಕ ಶಲ್ೆಗಳಳ ಮತ್ಾ ಿದೆ.
ಇದೆ.
ಇದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ೂ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ೂ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ೂ
30 : 1
20 : 1

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಧೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಥಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳಳ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಶೆೋ 100
ಶೆೋ 87
ವಯದಿ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 47 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ಭಂಜಲರತಿ ಯಗಿವೆ. ಎಯಡನೆೋ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ 100 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ
ಆಯ್ಕಿ ಮಡಿ ಭಂಜಲರತಿಗ್ಗಿ ರಜಿೋವ ಗ್ಂಧಿ ಗ್ಾಮೋಣ ವಸತಿ
ನಿಗಭಕೆಿ ಸಲ್ಲೂಸಿದೆ.
30 ಅಂಕದೆಲಳಗಿನ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಳ ಲ್ಬೆರಿಲ್ೂ. ಈ ಫಗ್ೆೆ ಸಭೆ
ನಿಣಾಮದೆಲಂದಿಗ್ೆ ತ.ಂ ಗ್ೆ ತ್ಾ ಫರೆದಿದೆ.
ಯವುದೆೋ ಹೆಲಸ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಯವುದೆೋ ಹೆಲಸ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಯವುದೆೋ ಹೆಲಸ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಯವುದೆೋ ಹೆಲಸ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಎಯಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ುಭವಗಿ ಕಮಾ ನಿವಾಹಿಸುತಿುದೆ.
ಯವುದೆೋ ಹೆಲಸ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಯವುದೆೋ ಹೆಲಸ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
169 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಡಲ್ಗಿ ವಿಮ ಕಡ್ಾ
ವಿತ್ರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
135
ಎಯಡು ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಾತೆೆೋಕ ತಿೆ ಗುಂಡಿಗಳನುನ ಯಚಿಸಲ್ು ಕಾಭ
ಕ್ಐಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.
ಂದು ತಿಂಗಳ ಸವಚಿತ ಮಸಚಯಣೆ ಮಡಿ ೂಸಿುಕ್ ನಿೋಷೆೋಧದ ಫಗ್ೆೆ
ಜಗಾತಿ ಭಲಡಿಸಿಯುವುದಲ್ೂದೆ. ಎಲ್ೂ ವೆಯಸಥರಿಗ್ೆ ಭತ್ುು ಗ್ಾ. ಂ
ವೆಪಿುಮ ದೆೋವಲ್ಮಗಳಿಗ್ೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ತ್ಾ ನಿೋಡಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಲ್ೂ ಆಯು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆುಮಲ್ಲೂ ಯವುದೆೋ ದವಿ ೂವಾ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆುಮಲ್ಲೂ ಯವುದೆೋ ದವಿ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಎಲ್ೂ ಆಯು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಥ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಥ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
7
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ಕುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಿ ಫಳಸುತಿುವೆ.0
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ಕುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಿ ಫಳಸುತಿುವೆ.9
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ಕು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳಳ

5

ಮೋಲ್ಿಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಿ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳಳ
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಿ ೂಯಕವಗಿ ಸಿಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳಳ,
ದಖ್ಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಿವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷುನ.
ಜಿಲ್ೊಮಲ್ಲೂ ಫಯದಂಥ ರಿಸಿಥತಿ ನಿಮಾಣ ಅಗಿದದಯಲ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್
ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ನಿರತ್ಂಕವಗಿ ಯವುದೆೋ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳಿಲ್ೂದೆೋ ಶುಧಧ
ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು ಮಡಿಯುವುದು.
ಅನುದನದ ಫಳಕೆಯಂದಿಗ್ೆ ಸಥಳಿೋಮ ಜನಯ ಸಹಕಯ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಡೆದಿಯುವುದು

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

Rajesh Shenoy, PDO
9480862531
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 ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08259-285313
Yes

