1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತ್ಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆಾ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಾ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಾ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಾ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆಾ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆಾ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆಾ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಾಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆಾ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಾ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಾ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಾ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಾ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತ್ೆ ಾಭಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂ-ಖ್ೆಾಇತ್ಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಾ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

2999
3153
6152

73
73
80
73
153
100
100
100
128
27
400
630
1185
2225

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಾ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಾ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ :ಸಭನಾ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ :ಸಭನಾ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

4398
16
6
3
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಾಯ ಸಂಖ್ೆಾ :- ಒಟ್ುು

9
7
16

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

ಭಡಂತ್ಾಯು ಗ್ಾಭಂಚಮತ್ ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೋಶಕ್ತತ ಹಗಲ
ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳ್ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ಜನಸಭನಾರಿಗ್ೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗಾ
ಭತತ್ು ನೆೈಭಮಲ್ಾ ದ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸ್ತ್ , ಸಂೂಣಮ ಸವಚ್ಚತ್ೆಮ ಫಗ್ೆೆ
ಕಮಮಕಾಭ ಹಮ್ಮಿಕೆಲಂಡು ೂಸ್ತ್ುಕ್ ನ ಮ್ಮತ್ ಫಳ್ಕೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಜನಯಲ್ಲೂ
ಅರಿವು ಭಲಡಿಸುವ ಕಮಮಕಾಭ ಹಮ್ಮಿಕೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ .

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ತ್ದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ 2. ಾತಿ ತ್ೆೈಭಸ್ತ್ಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸ್ತ್ದ
ಸಬೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತ್ೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತ್ೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳ್ನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ?

ಗ್ಾಮ್ಮೋಣ ಅಭಿವೃದಿಿಮಲ್ಲೂ ಸಯಕಯದಿಂದ ಕಲ್ಕಲ್ಕೆೆ ಜರಿಮಗುವ
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ ಗ್ಾಭಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸ್ತ್
ಸವಮಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಮಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಿ ಉತ್ತಭ
ಸೆೋವೆಮನುನ ಒದಗಿಸ್ತ್ ಒಂದು ಭದರಿ ಂಚಮತ್ ನನಗಿಸುವುದೆ ನಭಿ
ಧೆಾೋಮ
12
12
12
19/04/2011 21/07/2011 13/09/2011 20/01/2012

0
ಹೌದು

5. ಎಷುು ಸಬಗಳ್ಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ?

ನದಯದು

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆಯೆಲೋಗಾ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳ್ು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ು, IX. ಭಕೆಳ್ ಆಯೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳ್ು, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ಾ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ್ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಾ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಾಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸಾಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸ್ತ್ದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸಾಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸಾಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಾಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸಾಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಮವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕೆ ಭಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೋಮ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []

2
2
2
0
5
98
41123
101
33
2
40
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ಯೆ
ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೆಲಾೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ಯಜಾ ಯೋಜನೆಗಳ್ು (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭಲದಿಸ್ತ್)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳ್ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತ್ೆ ಸಾಯಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳ್ು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮ್ಮತಿ ಸಬೆಗಳ್ು ನಡೆದಿವೆ?

13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
12ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
ಸುವಣಮ ಗ್ಾಮೋದಮ ಯೋಜನೆ
ಗ್ಾಮ್ಮೋಣ ನಿೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭಮಲ್ಾ ಯೋಜನೆ

Yes
0

ಸಾಯಿ ಸಮ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು

ಸೌಕಮಮ ಸಮ್ಮತಿ ಉತ್ಪದನ ಸಮ್ಮತಿ ಸಭಜಿಕ ನಾಮ ಸಮ್ಮತಿ

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ು
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳ್ು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವಾವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಫೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು-ಎಲ್ೂ ಚ್ುನಯಿತಿ
ಸದಸಾಯು ಹಗು ಸ್ತ್ಫಬಂದಿಗಳ್ು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಬೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ತ್ಫಬಂದಿಗಳ್ ಹಜಯತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಿಕಯ /
ಸ್ತ್ಫಬಂದಿಗಳ್ು ಹಜಯಗುತ್ತಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ತ್ಫಬಂದಿಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು/ಸ್ತ್ಫಬಂದಿಗಳ್ು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗಾ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕೆಳ್ ಕಲ್ಾಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಿ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಮರಿಕೆ ಾಕ್ತಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳ್ು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳ್ು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ು ಹಗು
ಸಕ
ಯೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ತ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಮರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವಾಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವಾಮ
ನಿಮಭನುಸಯ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

4
0
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

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

Yes
Yes

2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವಾಮ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಿಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸ್ತ್ತಗಳ್ನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಫಕ್ತ ವಸಲಲ್ತಿ-ತ್ೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತ್ೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಾಕೆೆ ಫಕ್ತ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತ್ೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ತ್ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭಲಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸ್ತ್
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

N0

Yes
Yes
566881
543592

NO
ಕಟ್ಾಡ ತ್ೆರಿಗ್ೆ ನಿೋಯುತ್ೆರಿಗ್ೆ ಸುಲ್ುಫಡಿಗ್ೆ ಭಕೆೋಮಟ್ ವರಿವಸಲಲ್ಲ
ಇತ್ಾದಿ
260115
943193
1203308
943303
ಜಹಿೋಯತ್ು ತ್ೆರಿಗ್ೆ

758441
1001899
ನದಯದು
ಸುವಣಮ ಗ್ಾಮೋದಮ ಯೋಜನೆ,ಸವಚ್ಚ ಗ್ಾಭ ಯೋಜನೆ ನಿೋಯು ಭತ್ತ್ು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸ್ತ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಧಿಸ್ತ್ದ
ನೆೈಭಮಲ್ಾ ಯೋಜನೆ ಸಂೂಣಮ ಸವಚ್ಚತ್ೆ ಯಜಿೋವಗ್ಂಧಿ ಕುಡಿಮುವ
ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ನಿೋಯು ಯೋಜನೆ 13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಭಡಿದ ಮತ್ತದ 4458908
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತ್ೆ ನಿೋಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ
ಕೆೋಂದಾ / ಯಜಾ / ಇತ್ಯೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಲ್ಬಾವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮತ್ತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮದ ಮತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಸ್ತ್ಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ತ್ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚ್ಚ :

102605
5000
70000
5000
102605
84433
84433
0
0

ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮತ್ತ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಾಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳ್ವಡಿಸ್ತ್ದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳ್ಚ್ಯಂಡಿ
ವಾವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸ್ತ್ದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳ್ು

ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಸವಚ್ಚತ್ೆ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ೆಲೋಡೆಫಯಹಗಳ್ನುನ ಫಯೆಯಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಹಗಲ ೆೋಟೆಮ ಾಭುಖ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ಹಗಲ ಶಲ್ೆಗಳ್ ವಠಯದಲ್ಲೂ
ಕಸದ ತ್ೆಲಟ್ಟು ಇಟ್ುು ಘನ ದಾವ ತ್ಾಜಾ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಭಡಲ್ಗಿದೆ ಹಗಲ
ಅಂಗನವಡಿ ಹಗಲ ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮ್ಮಮಸಲ್ಗಿದೆ.
ಂಚಮತ್ು ವಾಪಿತಮ ಕೆಲ್ವು ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆಲಮುೂ
ಯೋಜನೆಮನುನ ಅಳ್ವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ು

SGSYಯೋಜನೆಮಡಿ ಸವ ಸಹಮ ಗುಂುಗಳ್ನುನ ಯಚಿಸ್ತ್ ಆ ತ್ಂಡಗಳಿಗ್ೆ
ಸುತ್ುತನಿಧಿಮನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಯಸ್ ಮೋಳ್ಗಳಿಗ್ೆ ಸವಸಹಮ
ತ್ಂಡದ ಸದಸಾಯನುನ ಕಳ್ುಹಿಸಲ್ಗಿದೆ. .ಜತಿ,.ಂಗಡದ
ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಭಮಣ, ವಿದುಾತ್ ಜೆಲೋಡಣೆ,ಭನೆ ದುಯಸ್ತ್ಾ
ಸಹಮಧನ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ು ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಕವಲ್ುಸಮ್ಮತಿಮನುನ ಯಚಿಸ್ತ್ ಈ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ು ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ ಹೆಲೋಟೆೋಲ್ು,ಅಂಗಡಿ ಕಖ್ಮನೆ, ಇತ್ಾದಿ
ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ಫಲ್ಕಮ್ಮಮಕಯನುನ ದುಡಿಸದಂತ್ೆ ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.
ಆಯೆಲೋಗಾ ನೆೈಭಮಲ್ಾ ಸಮ್ಮತಿ ಗಳ್ನುನ ಯಚಿಸ್ತ್ HIV ಪಿೋಡಿತ್ಯ 
ಂಂಗವಿಕಲ್ಯ
ಕುಷುಯೆಲೋಗಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಸಬೆೋಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿಮಸ್ತ್ ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.

ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಸಂವಹನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ು []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ತ್ ದಾಢೋಕರಿಸ್ತ್ದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳ್ನುನ ಗಣಕ್ತೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳ್ನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಾಕೆೆ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ತ್ದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಾಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಕ್ತ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಾಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ಾ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ು ಎಷುು

Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ು ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ ಸಾಯಿ ಸಮ್ಮತಿಮನುನ ಯಚಿಸ್ತ್ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ
ಸವಮಜನಿಕಯ ಸಭಸೆಾಗಳ್ನುನ ನಿಭಲಮಲ್ನೆ ಭಡುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2009-2010 ಯವಯಗಿನ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಆಗಿಯುತ್ತದೆ.
26
286
6
6
13
13
ನದಯದು

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚ್ಚ ದಲಯುಗಳ್ನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆಯೆಲೋಗಾ ಅಂಕಗಳ್ು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತ್ಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸ್ತ್ಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ು

2
ನದಯದು
84

ಲ್ಸ್ತ್ಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು

ಲ್್ ಪೋಲ್ಲಯ , ಬಸ್ತ್ಜಿ ,ಹೆಟೆೈಟ್ಟಸ್ ಬ, ಡಿಪಿಟ್ಟ +ಫಲಸುರ್, ದಡಯ

ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ್ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸ್ತ್ಾತಿಗತಿ

6
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭಮಲ್ಾ ಹಗಲ ಆಯೆಲೋಗಾ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಬೂೋಚಿಂಗ್ ೌಡರ್
ಸ್ತ್ಂಡಣೆ ಭತ್ುತ ಪಗಿಂಗ್ ಭಡಲ್ಗಿದೆ
ನದಯದು
ನದಯದು

ಸಂಕಾಮ್ಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳ್ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲಾ, ಭಲ್ೆೋರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನಾ ಯೆಲೋಗಗಳ್ು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮ್ಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳ್ು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಾಥಮ್ಮಕ ಹಂತ್
ಭದಾಮ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಾಥಿ
ಗಳ್ು ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧಾಥಿ
ಗಳ್ು ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ್ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ತ್ ಪಲ್ಲತ್ಂಶ
ಪಿಮುಸ್ತ್ ಪಲ್ಲತ್ಂಶ

ಉತ್ತಭ ರಿೋತಿಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಗ್ೆೆ ಪಾೋತ್್ಹಿಸಲ್ಗಿದೆ.
1
3
2
2
2
100
100
84
73

ಸಭಜಿಕ ಬದಾತ್ೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು

36 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಆಯ್ಕೆ
ಭಡಲ್ಗಿದೆ ಹಗಲ ಈ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ ೆೈಕ್ತ 8 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್
ಭನೆಗಳ್ ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ೂಣಮಗ್ೆಲಂಡಿದುದ,ಉಳಿದ ಭನೆಗಳ್
ಕಭಗ್ರಿಮು ಾಗತಿ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂದೆ.

ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ

11 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಈ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಭಡಲ್ಗಿದುದ, 8
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ ಭನೆಗಳ್ ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ೂಣಮಗ್ೆಲಂಡಿದುದ,ಉಳಿದ
ಭನೆಗಳ್ ಕಭಗ್ರಿಮು ಾಗತಿ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂದೆ.

ವಾದಿಾ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವಾವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗಾ ಯೋಜನೆ
ಯಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಭ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲ್ಾ
ಘನ ತ್ಾಜಾ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳ್ು

ನದಯದು
ನದಯದು
ನದಯದು
ನದಯದು
1 ನಾಮಫೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಮು ಕಮಮನಿವಮಹಿಸುತಿತದೆ.
ನದಯದು
ನದಯದು
208 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ು ಯಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಭ ಯೋಜನೆಮ ಸಿಟ್ಮ
ಕಡ್ಮ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ತದೆ.
620
ಗ್ಾಭ ಂಚತ್ಮತ್ು ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ ಸಂಹಾಹವದ ತ್ಾಜಾವನುನ ಯೆಂಕ್ತ
ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಫಾಹಿಗಿರಿ ಎಂಫಲ್ಲೂ ತಿೆಪಗುಂಡಿ ಯಚಿಸ್ತ್ ವಹನದ ಭಲಲ್ಕ
ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಭಡಲ್ಗುತಿತದೆ.

ೂಸ್ತ್ುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಿಷೆೋಧ
ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಾವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗಾವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗಾವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವಾವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ೂಸ್ತ್ುಕ್ ಫಳ್ಕೆಮನುನ ಮ್ಮತಿಗ್ೆಲಳಿಸುವಂತ್ೆ ಗ್ಾಭಸಬೆ ಹಗಲ ಇತ್ಯ
ವಿಶೆೋಷ ಸಬೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಕಯತ್ಾಗಳ್ ಭಲಲ್ಕ ಾಚ್ುಯ ಡಿಸ್ತ್ ಭಹಿತಿ
ಶಿಬಯಗಳ್ನುನ ಏಮಡಿಸ್ತ್ ಜನಸಭನಾಯಲ್ಲೂ ಜಗೃತಿ ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚತ್ಮತ್ು ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ 3 ಶಲ್ೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ
ಯೋಗಾವದ ಶೌಚಲ್ಮಗಳ್ನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚತ್ಮತ್ು ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ 2 ಶಲ್ೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ
ಯೋಗಾವದ ಶೌಚಲ್ಮಗಳ್ನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚತ್ಮತ್ು ವಾಪಿತಮಲ್ಲೂ 2 ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ
ಯೋಗಾವದ ಶೌಚಲ್ಮಗಳ್ನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ
ಎಲ್ೂಶಲ್ೆಗಳ್ಲ್ುೂ ಶೃದದ ಕುಡಿಮುವ ನಿರಿನ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಅಳ್ವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ಾಭ
3
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬಾ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ತತಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿತವೆ.2
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ತತಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿತವೆ.2
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ತತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ್ು

0

ಮೋಲ್ೆಣಿಸ್ತ್ದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧಾವಗದಂತ್ಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವಾಪಿತಮ ನಿವಸ್ತ್ಗಳ್ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕಯತ್ಿಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮವುದೆೋ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ನದಯದು
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತ್ೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚ್ಕಗಳ್ು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳ್ು
ಇತ್ಾದಿಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತ್ೆ ಭಡಲ್ು ಸಹಮ ಭಡುವಂತ್ೆ ಇಯಫೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತ್ಾಗಳ್ು,
ದಖಲ್ತಿಗಳ್ನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಭಡಫಹುದು.
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 . []

ASHALATH H
9480862223
No

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 ಸಂಖ್ೆಾ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಿ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸ್ತ್ದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮಫೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
8256279310
Yes

