1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ೂೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೊೋಡ್ 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) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು 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 (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ 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
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು
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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
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1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೂದಿಸಬೆೋಕು.

1. ಗ್ಾಭದ ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳಲ್ಲೂ ಶೌಚಲ್ಮ ವೆವಸೆೆ.
2. ಗ್ಾಭದ ಾತಿ ಕುಟ್ುಂಫಕೆೆ ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ೂರೆೈಕೆ.
3. ಾತಿೋ ಬೋದಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದೆತೆ ಮೋರೆಗ್ೆ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳನುನ
ಅಳವಡಿಸುವುದು.
4. ಯಸೆು ಭತ್ುು ಚಯಂಡಿ ನಮಕಣ ಭತ್ುು ನವಕಹಣೆ.
5. ಗ್ಾಭದ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ಕಡ್ಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋತಿಮನವಮ ಾತಿೋ ಭಕೆಳನುನ
ಶಲ್ೆಗ್ೆ ಹಜರಿಯುವಂತೆ ನೊೋಡಿಕೊಳಳುವುದು.

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

1. ಗ್ಾಭದ ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳಲ್ಲೂ ಶೌಚಲ್ಮ ವೆವಸೆೆಮನುನ ವೆವಸ್ಥೆತ್
ರಿೋತಿಮಲ್ಲೂ ಇಯುವಂತೆ ಜನಯಲ್ಲೂ ಜಗೃತಿ ಭೂಡಿಸ್ಥ, ಗ್ಾಭ ನೆೈಭಕಲ್ೆ
ಕಡಿಕೊಳಳುವುದು.
2. ಾತಿೋ ಕುಟ್ುಂಫಕೆೆ ಶುಧಧ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ೂರೆೈಕೆ ಮಡುವುದಯ
ಭೂಲ್ಕ ಗ್ಾಮೋಣ ಜನಯ ಆರೊೋಗೆ ಕಡಿಕೊಳಳುವುದು.
3. ಾತಿೋ ಕುಟ್ುಂಫಕೆೆ ಕಡ್ಾಮವಗಿ ಮೋಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಥ, ನಳಿುನೋರಿನ
(558 ಕುಟ್ುಂಫ) ಸಂಕಕ ನೋಡಿ ನೋರಿನ ತೆರಿಗ್ೆಮನುನ 100% ವಸೂಲ್ತಿ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
4. ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ 100% ಕಡ್ಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಜರಿಮಲ್ಲೂದೆ.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳಳ
ನಡ್ೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡ್ಾಮವಗಿ ನಡ್ೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡ್ೆಸ್ಥದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸ್ಥಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡ್ೆಸ್ಥದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೊೋಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೂಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?
5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭೂಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಳುಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡ್ಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡ್ೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೂಡಲ್ಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡ್ೆಸ್ಥದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
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12
11
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ನದಯದು
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ (11)
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸವಕನುಭತ್ದಿಂದ ತಿೋಮಕನ ಕೆೈಗ್ೊಳುಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ (11)
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೊೋಗೆ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX.
ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
2
2
2
ನದಯದು
22
59
27/01/2012
56
5
3
38

IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಳ (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೂದಿಸ್ಥ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳಳ ನಡ್ೆದಿವೆ?
ಸೆಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡ್ಾಮವಗಿ ನಡ್ೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ವಸುವವಗಿ ನಡ್ೆದ ಸಭೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅವೆವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನೂನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳಳ ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ 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 ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-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 ಸಂಸೆೆಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
ರಜಿೋವ ಗ್ಂದಿ ರಷಿರೋಮ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ಯೋಜನೆ, ಕೆೋಂದಾ
ುಯಸೃತ್ ತ್ವರಿತ್ ನೋಯು ಸಯಫರಜು ಯೋಜನೆ, ಇಂದಿರ ಆವಸ್
ಯೋಜನೆ, ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ರಜಿೋವ ಗ್ಂಧಿ ಗ್ಾಮೋಣ ವಸತಿ
ಯೋಜನೆ, ಸುವಣಕ ಗ್ಾಮೋದಮ ಯೋಜನೆ.
Yes
2
ಉತದನ ಸಮತಿ
3
2
ನದಯದು
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
28/08/2011
28/08/2011
Yes
Yes
Yes

IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗೂೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನೂಮಲ್ ಕೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೊಸ ಆದಮದ ಭೂಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೊಸ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸ್ಥುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸೂಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೂಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸೂಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸೂಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತ್ುಡಿಸ್ಥ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭೂಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ಥ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
1283135
925698

NO
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ, ನೋರಿನ ಕಯ, ಉದೆಭ/ಕಟ್ುಡ ಯವನಗ್ೆ
110130
458817
568947
547420
ಭಠದಕರೆ ಮೋನು ಸಕಣಿಕೆ ಫಗ್ೆೆ ಏಲ್ಂ,
25600
66000
ಗ್ಾಮೋಣ ಯಸೆು ನವಕಹಣೆ ಫಗ್ೆೆ ದನಗಳಿಂದ ಯೂ: 86000.00 ಸಂಗಾಹಣೆ.

(ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ) (ಕೆೋಂದಾ ಸಕಕಯ) / 14 /3
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೊಳಿಸ್ಥದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸ್ಥದ
(ವಸತಿ ಯೋಜನೆ) (ರಜೆ ಸಕಕಯ) / 25/ 10
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
(ಶೌಚಲ್ಮ) (ಇತ್ಯ) / 17 / 17
(ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜೆ)(ಕೆೋಂದಾ)/1026579.00/52004.00,
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
(ವಸತಿ)(ರಜೆ) / 184780.00/ 184780.00, (ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮತ್ುದ
ಸಯಫರಜು)(ಕೆೋಂದಾ)/104900.00 / 104900.00, (ಶೌಚಲ್ಮ)
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
(ಇತ್ರೆ) /32947.00 / 32947.00
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ

220928
38193
220928
38193

ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮತ್ು : ಯೂ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತ್ು : ಯೂ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸ್ಥಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೊಯತ್ುಡಿಸ್ಥ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮತ್ು : ಯೂ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆೆ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

259121
259121
259121
0
0
0
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡ್ೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸೆಳಿೋಮ ಸಂಸೆೆಗಳಳ

ಗ್ಾಭಸಭೆಮ ಭೂಲ್ಕ ಜಗೃತಿ ಭೂಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಆಹಯ ಜಗೃತಿ
ಸಮತಿಗಳ ಭೂಲ್ಕ ನೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಗುವ ಡಿತ್ಯಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ ಭತ್ುು ರಿಶಿೋಲ್ನೆ ನಡ್ೆಸಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ
ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸ್ಥ ದಾಢೋಕರಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೊಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ

ಸಯಕರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆೆಗಳಳ ನಡ್ೆಸುವ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮಕಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ
ಉತೆುೋಜನ ಭತ್ುು ಬೆಂಫಲ್ ನೋಡುವ ಭೂಲ್ಕ ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ೆ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿದೆ.
ಆರೊೋಗೆ ಇಲ್ಖ್ೆ ಹಗೂ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಕಲ್ೆಣ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಭೂಲ್ಕ
ಈ ವಗಕಗಳ ಕಲ್ೆಣಕೆಗಿ ಉಚಿತ್ ಆರೊೋಗೆ ತ್ಸಣ ಶಿಬಯ ಭತ್ುು
ಮಹಿತಿ ಶಿಬಯ ನಡ್ೆಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ವಡ್ಕ ಸಭೆ ಭತ್ುು ಗ್ಾಭಸಭೆಗಳ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಭತ್ುು ಸುವಣಕ ಗ್ಾಮೋದಮ ಯೋಜನೆಮಡಿ, ಗಿಾೋನ್ ಸಂಸೆೆ ಮೈಸೂಯು
ಇವರಿಂದ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ ಸೆಳಿೋಮ, ಗ್ಾಭಸೆರಿಗ್ೆ ಅರಿವು
ಭೂಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
16 ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ.
16 ಲ್ೆಕೆರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
36
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಯವುದೆೋ ಸವಕಜನಕ ದೂಯು ಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಅಜಿಕ ಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ
11

ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡ್ೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೂಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸ್ಥೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸ್ಥಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸ್ಥೆತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ರೊೋಗಗಳ ತ್ಡ್ೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡ್ೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೊೋಗಗಳಳ ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೊೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೊೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಥ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸ್ಥ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಧೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳಳ

11
ನದಯದು

Yes

ನದಯದು
ನದಯದು
73
73
ಾತಿೋ ಅಂಗನವಡಿ ಕೆೋಂದಾಗಳಲ್ಲೂ ತಿಂಗಳಿಗ್ೊಮಮ ೌಷಿಿಕ ಆಹಯ ಶಿಬಯ
ಭಕೆಳ ಆರೊೋಗೆ ತ್ಸಣೆ ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಆರೊೋಗೆ ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗ್ೆ ನೋಯು ನಲ್ುೂವ ಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲೂ,
ಚಯಂಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಗೂ ಕೊೋರೆ ಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಡಿಟ್ಟ ಸ್ಥಂಡಣೆ
ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಭಲ್ೆೋರಿಯ ರೊೋಗ ಹತೊೋಟ್ಟಮಲ್ಲೂದೆ. ಈ ಾದೆೋಶಗಳಿಗ್ೆ ಆರೊೋಗೆ
ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ಕ್ರಾಮನಶಕಗಳನುನ ಸ್ಥಂಡಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
ನದಯದು
1
1
1
1
100% (ದವಿ ೂವಕ ಮತ್ಾ)
0
5.3875
5.395138889
0.98
1
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಡಿ 25 ಭನೆಗಳಳ ಭಂಜೂರಗಿದುದ, 10
ಭನೆಗಳಳ ಸಂೂಣಕಗ್ೊಂಡಿದೆ, ಉಳಿದ ಭನೆಗಳಳ ಾಗತಿ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂವೆ.
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆಮಡಿ 3 ಕಚಚ ಭನೆ ರಿೆೋರಿಗ್ೆ ಅನುದನ
ಒದಗಿಸ್ಥದೆ.
ಗ್ಾಭದ 18 ವೃದಧರಿಗ್ೆ ಾಸುುತ್ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಂಜೂರಗಿದೆ.
ಗ್ಾಭದ 122 ಭಂದಿಗ್ೆ ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ ಲ್ಭಿಸುತಿುದೆ.
58 ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಮುತಿುದೆ.
ನದಯದು
2 ನೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳಳ ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಇವೆ.
ನದಯದು
ನದಯದು
ನದಯದು
558
ಗ್ಾಭದ ಭುಯತ್ುಂಗಡಿ ಎಂಫಲ್ಲೂ ತಿೆೋಗುಂಡಿ ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ೂಸ್ಥುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ
ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

ಗ್ಾಭದ ಭುದದಣಣನಗಯ, ಭುಯತ್ುಂಗಡಿ ಹಗೂ ದೆೋಂದಬೆಟ್ುುವಿನಲ್ಲೂ
ೂಸ್ಥುಕ್ ಕಂಟೊಾೋಲ್ ಯೂಂನುನ ಸೆಪಿಸ್ಥ, ೂಸ್ಥುಕ್ ಸಂಗಾಹಣೆ
ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ ಹಗೂ ಜನರಿಗ್ೆ ೂಸ್ಥುಕ್ ಫಳಕೆಮ ದುಷರಿಣಭದ
ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಗ್ಾಭದ ಎಲ್ೂ (ಆಯು )ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ
ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿವೆ.
1 ದವಿೂವಕ ಕಲ್ೆೋಜು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

ನದಯದು

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಗ್ಾಭದ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಮೋಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಥ ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ
ವೆವಸೆೆ ಕಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ.

ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
1
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ನದಯದು
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.22
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳಳ

ನದಯದು

ಮೋಲ್ೆಣಿಸ್ಥದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೂದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯೂ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸ್ಥಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸೂಚಕಗಳಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳಳ
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳಳ,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.

1. ಗ್ಾಭದ 3 ಜನವಸತಿ ಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲೂ ೂಸ್ಥುಕ್ ಕಂಟೊಾೋಲ್ ಯೂಂನುನ
ತೆರೆದು, ತೆಜೆ ೂಸ್ಥುಕ್ ಸಂಗಾಹಿಸಲ್ಗುತಿುದುದ, ಸೂಕು ವಿಲ್ೆೋವರಿ
ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
2. ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ಸಭಕಕ ೂರೆೈಕೆಗ್ಗಿ ಅಂತ್ರಷಿರೋಮ ಗೂಗಲ್
ಾಶಸ್ಥು ಹಗೂ ಯೂ. 5 ಲ್ಕ್ಷ ನಗದು ಾಶಸ್ಥುಮನುನ ಗಳಿಸ್ಥಕೊಂಡಿದೆ. ಾಸುುತ್
ನಳಿುನೋರಿನ ಮೋಟ್ರ್ ರಿೋಡಿಂಗ್ ಗ್ೆ ಕೌಟ್ಟಲ್ೆ ತ್ಂತಾಂಶವನುನ ಫಳಸ್ಥ,
ಕಂೂೆಟ್ರಿೋಕಯಣಗ್ೊಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.
3. ನಭಕಲ್ ಗ್ಾಭ ಾಶಸ್ಥು ಗಳಿಸ್ಥಕೊಂಡಿದೆ.
4. ತೆಜೆ ಸಂಗಾಹಣೆಗ್ಗಿ ತಿೆಗುಂಡಿಗಳನುನ ಯಚಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.

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 . []

ಎಂ. ಬಲ್ಕೃಷಣ ಶೆಣೆೈ
9480878225
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 ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08258-230502
Yes

