1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ 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-ಅಲ್ಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾ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

2063
8
0
0
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

1

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

4
4
8

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇತವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇತವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

1. 2011.12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೇಡಲ್ಗಿತ್ುತ?

* ಂಚಯಿತ ವೆಪಿತಮ ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಭಲಲ್ಬಲತ್
ಸೌಕಮವಗಳದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು, ದಚರಿ ಯಸೆತ ಹಗಲ ಬೇದಿ
ದಿೇ ಇತೆದಿಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದು.
* ಒಟ್ುರೆ ಂಚಯಿತ ವೆಪಿತಮ ಸವವಜನಿಕಯ ಜಿೇವನಭಟ್ು
ಸುಧರಿಸುವುದು.
* ಸಕವಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳಡಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲ್ಬೆ
ಸಹಮಧನ ಂಚಮತ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂನ ಅಹವ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
ಸಿಗುವಂತೆ ಕಾಭವಹಿಸುವುದು.
* ಂಚಯಿತ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥವಕ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆ ಉತದನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ಾೇತ್ಸಹ ನಿೇಡಿ ಸವವಜನಿಕಯ ಜಿೇವನವನುನ
ಸಭೃದಧಗ್ೆಲಳಿಸುವುದು.
* ಂಚಯಿತಮ ಾತಿಯಫಬ ವೆಕ್ತತಗ್ೆ ಉತ್ತಭ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೆಲೇಗೆ ಹಗಲ
ಜಿೇವನಭಟ್ು ನಿೇಡಿ ಆರೆಲೇಗೆವಂತ್ ಹಗಲ ಾಜ್ಞವಂತ್
ಸಭುದಮವನುನ ನಿಮವಣ ಮಡುವುದು.
* ಸವವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳನುನ ಆಗ್ಗ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ
ನಿವಯಣೆಲೇಮಗಳನುನ ಕಂಡುಕೆಲಳಳುವುದು.
* ಫಡವಯು , ನಿಯುದೆಲೆೇಗಿಗಳಳ ಹಗಲ ಕಲಲ್ಲಕಯರಿಗ್ೆ ಉದೆಲೆೇಗ
ಒದಗಿಸಿ ಇಲ್ೂವೆೇ ಸಾವಲ್ಂಬಯಗುವಂತೆ ಸಹಮ ಒದಗಿಸಿ ಅವಯ
ಜಿೇವನ ಭಟ್ುವನುನ ಸುಧರಿಸುವುದು.
* ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಫದುಕಲ್ು ಆರೆಲೇಗೆವಂತ್ ರಿಸಯ, ಭಲಲ್ಬಲತ್
ಸೌಕಮವಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ " ಗ್ಾಭ ಸಾರಜ್" ಕನಸನುನ ನನಸು
ಮಡುವುದು.
11
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11
* 12/04/2011, 8, 1, 3, 4 * 30/07/2011 8,1, 3,4 *
31/10/2011, 8, 1, 3,4
* 31/01/2012, 8, 1, 3, 4
12/042011, 8, 1, 3, 4 30/07/2011
0
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5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?
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6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೇವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೇಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳಳ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX.
ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
,
XII. ಬೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?

4
4
4
0

ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೇಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):

66
47
21/01/2012
109
4
58
42

IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?

(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (g)
ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೇಡಕರ್ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೇಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುತ ರಜೆ ಯೇಜನೆಗಳಳ (ಯೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?

Yes
Yes
* ಇಂದಿರಆವಸ್ ಯೇಜನೆ
* ಸಂೂಣವ ಸಾಚಛತ ಆಂದೆಲೇಲ್ನ
* 13 ನೆೇ ಹಣಕಸು ಯೇಜನೆ
* ಕ್ತಯುನಿೇಯು ಸಯಫರಜು
* 12 ನೆೇ ಹಣಕಸು ಯೇಜನೆ
* ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ
Yes
7

ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು

ಸೌಕಮವ ಸಮಿತಿ, ಉತದನ ಸಮಿತಿ, ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೇ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಹಜರಗುತತರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದೆೇ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

12
7
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ತಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು
ಸಕ
ರೆೇತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ತ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಸಾಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸಾಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿತಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಕ್ತ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನಾಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ತ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸಾಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

Yes
ಮಚವ 10, 2011
22/02/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
202045
108361

Yes
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ
8278
143192
151470
151470
ಬಡಿಗ್ೆ ಕಟ್ುಡ ಭತ್ುತ ಇತ್ರೆ
26398
39575
ಇಲ್ೂ

* MGNREGA - ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ 413656.00
* ವಸತಿ ಯೇಜನೆ- ಕೆೇಂದಾ/ರಜೆ ಸಕವಯ 289500.00
* ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು - ಕೆೇಂದಾ/ರಜೆ ಸಕವಯ 1825.00
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
* TSC - ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ 16400.00
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು
* 13 ನೆೇ ಹಣಕಸು - ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ
1028947.00
* 12ನೆೇ ಹಣಕಸು- ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ
488084.00
* ಶಸನಫದಧ ಅನುದನ - ರಜೆ ಸಕವಯ
579392.00
* MGNREGA - ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ 413656.00 ,
* ವಸತಿ ಯೇಜನೆ- ಕೆೇಂದಾ/ರಜೆ ಸಕವಯ ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
289500.00 ,
TSC - ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ತದ
16400.00, 13 ನೆೇ ಹಣಕಸು - ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೇಡಿ
1028947.00 , 12ನೆೇ ಹಣಕಸು- ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ
488084.00 , ಶಸನಫದಧ ಅನುದನ - ರಜೆ
ಸಕವಯ
579392.00
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿತದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಬೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

74258
442317
6300
161700
600000
500000
516575
15000
15000
15000
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಾಳಿೇಮ ಸಂಸೆಾಗಳಳ

* ಸಾಳಿೇಮ ಸಂಸೆಾಗಳದ ಶಲ್ೆ ಅಂಗನವಡಿ, ಆರೆಲೇಗೆ ಸೆೇವೆಗಳಳ
ನೆಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳಳ ಭುಂತದ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಫಲ್ಗ್ೆಲೇಳಿಸಲ್ು ಾತಿ 3
ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಸವವಜನಿಕ ಆರೆಲೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ , ಆಹಯ ವಿತ್ಯಣೆ ಹಗಲ
ಸವವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ ನಿವಯಣ ಸಭೆಮನುನ ಕರೆದು ಆಯ
ಸಂಸೆಾಗಳ ಾಗತಿ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ ಮಡಿ ಎದುರಿಸುತಿತಯುವ ಸಭಸೆೆಗಳಳ
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿವಯಣ ಕಾಭಗಳನುನ ತೆಗ್ೆದು ಕೆಲಳಳುತಿತದೆ.
* ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಫಂದ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುನ ಕಭಗ್ರಿಗಳನುನ ಂಚಯಿತಮು
ಂಚಮತ್ ಕ್ತಾಯ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂರಿಸಿ ಕಮವಕಾಭ ಯಲಪಿಸುತಿತದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ

* 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಂಚಮತಿ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂನ 2 ನೆಲಂದಯಿತ್
ಭಹಿಳ ಸಾ ಸಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಆರ್ಥವಕ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆ ನಡೆಸಿ
ಸಾವಲ್ಂಬ ಜಿೇವನ ನಡೆಸಲ್ು ೂಯಕವಗುವಂತೆ SGSY
ಯೇಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ ಾತಿ ಸಂಘಕೆಕ 120000.00 ದಂತೆ ಸಹಮಧನ
ಭಂಜಲರಿ ಮಡಿಸಿದೆ. ಅದಯಂತೆ ಸಾ ಸಹಮ ಸಂಘಗಳಳ ಬೆೇಕರಿ ತಿಂಡಿ
ತ್ಯರಿಕೆ ಹಗಲ ಸೆಲೇಪ್ ೌಡರ್ ತ್ಯರಿಕೆ , ಊದಫತಿತ
ತ್ಯರಿಕೆಮಂತ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆ ನಡೆಸಿ ಆರ್ಥವಕ ಸಾಲ್ಂಬಯಗುವತತ
ಭುಂದಡಿ ಇಟ್ಟುದದರೆ.

ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

* ಂಚಯಿತ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕಕಳ ಸಗ್ಣಿಕೆ ನಿವಯಣ
ಕವಲ್ು ಸಮಿತಿ ಯಚಿಸಿ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ಜಿೇವನ ಬದಾತೆಮನುನ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಭಂದೆ ಬಲ್ ಕಮಿವಕ ದಧತಿ ಂಚಮತ್
ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಫಂದಲ್ಲೂ ತ್ಕ್ಷಣ ಂಚಯಿತಗ್ೆ ತಿಳಿಸುಂತೆ ಶಲ್
ಶಿಕ್ಷಕಯು , ಹಗಲ ಅಂಗನವಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್ೆ ಸಲಚಿಸಿದುದ, ಈ ತ್ನಕ
ಯವುದೆೇ ಾಕಯಣಗಳಳ ಕಂಡು ಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ

ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ತೇಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೇಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಕ್ತ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೇಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ

* ಂಚಯಿತಮು ಸವವಜನಿಕಯಲ್ಲೂ ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂವಹನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಂಚಯಿತಮಲ್ಲೂ ನಡೆಮುವ ಾತಿ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಹಗಲ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳಳ ಕುರಿತಗಿ ಅರಿವು
ಭಲಡಿಸಲ್ು ವಿಶೆೇಷ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ಆಯೇಜಿಸಿ ಅರಿವು
ಕಮವಕಾಭವನುನ ಹಮಿಮಕೆಲಂಡಿವೆ.
* ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳಳ ಹಗಲ ಸಾಳಿೇಮ ಸಭಸೆೆಗಳಳ ಕುರಿತ್ಂತೆ
ಶಲ್ೆ , ಆರೆಲೇಗೆ ಕೆೇಂದಾ ಅಂಗನವಡಿ ಕೆೇಂದಾ ಹಗಲ ಂಚಯಿತ
ವೆಪಿತಮ ಸಕವರಿ ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಲಚನ ಪಲ್ಕದ ಭಲಲ್ಕ ಅರಿವನುನ
ಭಲಡಿಸಲ್ು ಾಮತಿನಸಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010-11 ನೆೇ ಸಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಲ್ೆಕಕರಿಶೆ ೇಧನೆ ಆಗಿಯುತ್ತದೆ.
4
36
12
12
0

ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

0
0

Yes

ಆರೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೇಗಗಳಳ ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು

ಯವುದೆೇ ಶಿಶು ಭಯಣ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಯವುದೆೇ ತಯಿ ಭಯಣ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಈ ವಷವದಲ್ಲೂ 23 ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗಳಳ ಆಗಿವೆ.
ಲ್ಸಿಕ ಕಮವಕಾಭಗಳನುನ ಹಮಿಮಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ.
ಗುಣ ಭಟ್ುದಿಂದ ಕಲಡಿದೆ.
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳನುನ ಕಾಭಗಳನುನ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ.
ಯವುದೆೇ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳಳ ಹಬಬಲ್ೂ.
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳಿಂದ ಯವುದೆೇ ಸವು ಸಂಬವಿಸಿಲ್ೂ.

ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್

ಸಂೂಣವ ದಖಲ್ತಿ ಹಜರತಿ, ಭತ್ುತ ಗುಣ ಭಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್

ಸಂೂಣವ ದಖಲ್ತಿ ಹಜರತಿ, ಭತ್ುತ ಗುಣ ಭಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಲಂದಿದೆ

ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂೂಣವ ದಖಲ್ತಿ ಹಜರತಿ, ಭತ್ುತ ಗುಣ ಭಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಲಂದಿದೆ

ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೇತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
1.250694444
0.834027778
0.8733
ಇಲ್ೂ
* ಫಸವ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂನ 25 ಗುಡಿಸಲ್ು
ವಸಿ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಫಸವ ವಸತಿ ಯೇಜನೆಮಡಿ ಭನೆ ಭಂಜಲರಿ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 12 ಫಡತ್ನ ರೆೇಖ್ೆಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಿಯುವ
ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಕಕ ಭನೆ ಭಂಜಲರಿ ಮಡಿದುದ ಹಗಯ್ಕೇ 10 ಫಡತ್ನ
ರೆೇಖ್ೆಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಿಯುವ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಕಚಚ- ಕಕ ಭನೆಗಳನುನ
ಭಂಜಲರಿ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
85 ಜನ ವದಧರಿಗ್ೆ ವೃದಧೆವೆೇತ್ನ ಲ್ಬೆವಗುತಿತದೆ
55 ಜನ ವಿಧವೆಮರಿಗ್ೆ ವಧವವೆೇತ್ನ ಲ್ಬೆವಗುತಿತದೆ.
60 ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಬೆ ಲ್ಬೆವಗಿದೆ.;
ಅಹವ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಪಿಂಚಣಿ ಲ್ಬೆವಗುತಿತದೆ.
ಂಚಮತ್ ಸಮಿತಿ ಭಲಲ್ಕ ಸವವಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾಮನುನನ
ಉತ್ತಭ ಡಿಸಿದೆ.
ಅಹವ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಈ ಯೇಜನೆ ಸೌಲ್ಬೆ ಲ್ಬೆವಗುತಿತದೆ.
* ಒಫಬ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸೌಲ್ಬೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ರಷಿರೇಮ ಸಾಸಾಯ ಭಿೇಮ ಯೇಜನೆ

* ಈ ಯೇಜನೆಮಡಿ 929 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಳ ನೆಲಂದಣಿಯಗಿಯುತತರೆ.

ನಿೇಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿ ಕಾಭಗಳಳ

50
ಅಗತೆನುಸಯ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ.

ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ
ವಾದಧೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ

ಮಹಿತಿ ನಿೇಡಿದೆ

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೇಧ

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೇಧ ಕುರಿತ್ಂತೆ ಂಚಯಿತಮಲ್ಲೂ ನಡೆಮುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ
ಹಗಲ ವಿಶೆೇಷವಗಿ ಅರಿವು ಕಮವಕಾಭಗಳನುನ ಹಮಿಮಕೆಲಂಡು
ಸವವಜನಿಕಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಕಮವಕಾಭವನುನ ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಅದಯಂತೆ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ಗಣನಿೇಮ ಾಮಣದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮಯಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂಚಯಿತ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂನ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವದ
ಶೌಚಲ್ಮಗಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳಳ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ೂವವ ಕಲ್ೆೇಜ್ ಗಳಳ ಇದಿದಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳಳ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜ್ ಗಳಳ ಇದಿದಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ಂಚಯಿತ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂನ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ
ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
21
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ತತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿತವೆ.6
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ತತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿತವೆ.4
ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ತತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳಳ

0

ಮೇಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿತಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷೇತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೇಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳಳ
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳಳ,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಶೌಚಲ್ಮ ಅಗತ್ೆತೆ ಕುರಿತ್ು ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ
ಶಲ್ ಭಕಕಳ ಜತವನುನ ಹಮಿಮಕೆಲಂಡು ಸವವಜನಿಕಯು
ಜಗೃತಿಮನುನ ಭಲಡಿಸಿ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಕಟ್ಟುಕೆಲಳಳುವಂತೆ
ಭನವೇಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ.

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 . []

Mahesh Naik
9480879488
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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08385-266324
Yes

