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

123

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-ಅಲ್ಸಂಖ್ೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

7452
8453
15905

195
27
12
15
27
1
1
1
75
5
1387
1751
3218
5216

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

5579

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

10795
38
19
12
1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

1

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

23
15
38
ಸಥಳಿೋಮವಗಿ ಸಂನೂೂಲ್ಗಳನುನ ಕೊಾೋಢೋಕರಿಸಿ , ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ
ಭೂಲ್ಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಧಿಸಿ , ಒಂದು ಮದರಿ ಗ್ಾಭವನನಗಿ ಯೂಪಿಸಲ್ು
ಉದೆದೋಶವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

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

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

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

1)ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಾಕಮಯಗಳನುನ ನೆಯವೆೋರಿಸುವುದು ಹಗೂ
ಅದಕಾಗಿ ಉವಿಧಿಗಳನುನ ಯಚಿಸಿಕೊಳಳುವುದು.
2)ಸಂನೂೂಲ್ ಕೊಾೋಢೋಕಯಣ,ಸದೃಢ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಯಗಿ
ನಿಲ್ೂವುದು.
3)ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಜಿೋತದದತಿ,ಬಲ್ ಕರ್ಮಯಕದದತಿ,ತಲ್ೆ ಮೋಲ್ೆ ಭಲ್
ಹೊಯುವ ದದತಿ ಭತುು ಇತರೆೋ ಭೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಯುವ
ದದತಿಮನುನ ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ನೊೋಡಿಕೊಳಳುವುದು.
4)ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂಯುವ .ಜತಿ ಹಗೂ .ಂಗಡ ಜನರಿಗ್ೆ ಆರ್ಥಯಕವಗಿ ,
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಗಿ , ಸದೃಢವಗಲ್ು ಭೂಲ್ಬೂತ ಸೌಕಮಯ ಕಲ್ಲಸುವುದು.
5)ಸಯಕಯದ ಅನುದನವನುನ ಸದಬಳಕೆ ಮಡುವುದು ಹಗೂ
ಗುಣಭಟ್ುದ ಸಿಥರಸಿುಮನುನ ನಿಮಯಣ ಮಡುವುದು.
6)ಭಹಿಳ ಭತುು ಭಕಾಳ ಕಮಯಕಾಭ,ವಿಕಲ್ಚೆೋತನ ಕಮಯಕಾಭ ,
ಆರೊೋಗೆಕೆಾ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಮಯಕಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್
ಸಂೂಣಯವಗಿ ಲ್ೊೆಳಳುವುದು.
7)ವಡ್ಯ ಸಭೆ ಭತುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮನುನ ಅಥಯಮುತವಗಿ
ಸಂಘಟ್ಟಸುವುದು.
8)ಗ್ಾಭದ ಜನರಿಗ್ೆ ಕೊಾೋಢೋಕೃತ ಸಂನೂೂಲ್ದಲ್ಲೂ
ಯಸೆು,ದರಿದಿೋ,ಚಯಂಡಿಗಳಿಂದ ಭೂಲ್ಬೂತ ವೆವಸೆಥ ಕಲ್ಲಸುವುದು.
9)ಸಯಕಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್
ಭುತುವಜಿಯವಹಿಸಿ ಗ್ಾಭದ ಜನರಿಗ್ೆ ತಲ್ುಪಿಸುವುದು ಹಗೂ
ಮಶಸಿಿಯಗಿ ಜರಿಗ್ೊಳಿಸುವುದು.
10)MGNREGA ಯೋಜನೆಮನುನ ಮಶಸಿಿಯಗಿ
ಕಮಯಗತಗ್ೊಳಿಸುವುದು.
7
12
7
34,.ಜತಿ-2,ಹಿಂ.ವಗಯ-20,ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂ-8,ಹಿಂ.ವಗಯ
ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ-26

1
7

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭೂಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಳುಲ್ಗಿದೆ?

6

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

7

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

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೊೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳಳ, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX. ಭಕಾಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?

2
2
2

II. ಕೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೂಡಲ್ಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :

1
5
34
18/02/2012

ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):

ಚುನವಣೆ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):

0
0
0
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಧೆ ವೆೋತನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (f)
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡಾರ್
ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತರೆ

IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಾ ಮಡಲ್ಯಿತು?

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಾ ತಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಳ (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೂದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಥಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಥಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸರ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಥಯಿಸರ್ಮತಿ ಸಭೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಥಯಿ ಸರ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅವೆವಸೆಥ ಅಥವ
ಕನೂನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಾಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಷು ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
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, ಆರೊೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುು ಭಕಾಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
ಇಲ್ೂ
Yes
6
ಸೌಕಮಯ ಸರ್ಮತಿ,ಉತದನ ಸರ್ಮತಿ,ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸರ್ಮತಿ
12
6
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes

(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತಯ ಸಂಸೆಥಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗೂೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನೂೂಲ್ ಕೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೊಸ ಆದಮದ ಭೂಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೊಸ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸಿಂತ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸಿಂತ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸೂಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೂಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನಿಮ ವಸೂಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆಾ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸೂಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭೂಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸಿಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

15/03/2012
15/03/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
10,44,685
8,35,774

Yes
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ,ಕಟ್ುಡ ಬಡಿಗ್ೆ,ಉದಿದಮ ಲ್ೆೈಸನ್್,ಕಟ್ುಡ
ಯವನಿಗ್ೆ,ಏಲ್ಂ,ಇತರೆ
77409
10,44,685
11,22,094
10,44,685
7,81,304

6,18,093
10,66,973
ಇಲ್ೂ
1)ರಜೆ ಸಕಯಯದ ಶಸನಫದಧ ಅನುದನ ಶೆೋಕಡ 90
2)13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಶೆೋಕಡ 90
3)12 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಶೆೋಕಡ 90
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
4)MGNREGA ಶೆೋಕಡ 25
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
5)ಶೆೋಕಡ 25 .ಜತಿ,.ಂಗಡ ಕಮಯಕಾಭ ಶೆೋಕಡ 90
6)ಫಸವ ವಸತಿ ಶೆೋಕಡ 90
7)ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಶೆೋಕಡ 90
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತುದ 9,56,470.00
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ

ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತು : ಯೂ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತು : ಯೂ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ 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 ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬಿೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಥ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

1,61,935.00
20000
1,61,935.00
20000
2,00,000.00
1,61,935.00
1,61,935.00
57818
3,67,329.00
3,67,329.00
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಾಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಥಳಿೋಮ ಸಂಸೆಥಗಳಳ

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ

ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ
ಲ್ೆಕಾ ತಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಾತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೊಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

1)ಶಲ್ಭಿವೃದಿಧ ಫಗ್ೆೆ ಸೌಕಮಯ ಸರ್ಮತಿ ಯಚನೆ.
2)ಅಂಗನವಡಿ ಫಗ್ೆೆ ಬಲ್ ವಿಕಸ ಸರ್ಮತಿ ಯಚನೆ.
3)ಆರೊೋಗೆ ಭತುು ನೆೈಭಯಲ್ೆ ಸರ್ಮತಿ ಯಚನೆ.
4)ನೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಆಹಯ ಖ್ತಿಾ ಸರ್ಮತಿ ಯಚನೆ ಮಡಿ ಈ
ರಿೋತಿಯಗಿ ಸಂಸೆಥಗಳನುನ ಫಲ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೊಳಳುತುದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಗುಂುಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಉಸರ್ಮತಿಗಳದ ನಿೋಯು ಭತುು
ನೆೈಭಯಲ್ೆ ಸರ್ಮತಿ,ವಸತಿ ಸರ್ಮತಿ,ಆರೊೋಗೆ ಭತುು ನೆೈಭಯಲ್ೆ ಸರ್ಮತಿ
,ಆಹಯ ಖ್ತಿಾ ಸರ್ಮತಿ ಸಭೆ ಹಗೂ ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸರ್ಮತಿ
ಸಭೆಗಳನುನ ಕರೆದು ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿಯಸಿ ಅಗತೆ ಕಾಭಗಳನುನ
ಕೆೈಗ್ೊಳುಲ್ಗಿದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸವಯಜನಿಕಯ ಜಿೋವನ
ಭಟ್ು ಉತುಭ ಡಿಸಲ್ು ಆರೊೋಗೆ ಭತುು ನೆೈಭಯಲ್ೆ ಸರ್ಮತಿ ಸಭೆಗಳನುನ
ಹಗೂ ಭಕಾಳ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ಕರೆದು ಸವಯಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅರಿವು
ಭೂಡಿಸುವುದು.
ಸವಯಜನಿಕ ಸಭಸೆೆಮನುನ ಸಥಳಿೋಮ ಆಡಳಿತ ಭುತುವಜಿಯ ವಹಿಸಿ
ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸರ್ಮತಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಇತೆತಯಗ್ೊಳಿಸುವುದು.
Yes
Yes
Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಾ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಾ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಾ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಾ ಹೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತುು ವೆಚಚ ದೂಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಾ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಥಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಾಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಥತಿಗತಿ
ಸಂಕಾರ್ಮಕ ರೊೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೊೋಗಗಳಳ ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತಹ ಸಂಕಾರ್ಮಕ ರೊೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥರ್ಮಕ ಹಂತ
ಮದೆರ್ಮಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೊೋತುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತುು ತಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಧೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ

Yes
Yes
285
28
257
0
0
5
5
0

Yes

41
0
129
12
7 ಕಡಿಮ ತೂಕದ ಭಕಾಳಳ
ಬಿ.ಸಿ.ಜಿ.-270, ಪೋಲ್ಲಯೋ-270, ಫೂಸುರ್-270 , ಡೊೋಸ್-270,
ದಡಯ-270
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಮಹಿತಿ ಕಯಯಗ್ಯ ನಡೆಸಿ ಜಗೃತಿ
ಭೂಡಿಸುವುದು.
0
ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
1
0.75
0.5
0.25
0.1
1.191
1.192
0.6
0.85
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 19 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
ವಸತಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 7 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ವಸತಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
42
413
204
ಮಹಿತಿ ಲ್ಬೆವಿಲ್ೂ.

ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸಿಸಥಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳಳ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಸವಯಜನಿಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆಥಮಲ್ಲೂ ಶಿಯೂಯು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್
ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ 2 ಸಹಕರಿ ಸಂಘಗಳಳ ಹಗೂ 1 ಖ್ಸಗಿ ಭಹಿಳ ವೆಲ್
ಪರ್ ಸಂಘಗಳ ಭೂಲ್ಕ ಡಿತಯ ಸಮಗಿಾಗಳನುನ ಡಿತಯದಯರಿಗ್ೆ
ವಿತರಿಸಲ್ಗುವುದು.
ಅನನೂಣಯ ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ 19 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಳ ಇದಯ
ಸದುಯೋಗ ಡೆದುಕೊಂಡಿಯುತುರೆ.
ಇಲ್ೂ
360
350
2 ತಿೆಗುಂಡಿ,ಖ್ಸಗಿ ವಹನ ಹಗೂ ಕೆೈಗ್ಡಿಗಳ ಭೂಲ್ಕ
ವಿಲ್ೆಗ್ೊಳಿಸಲ್ಗುವುದು.
ಶಿಯೂಯು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ೂ ಉದೆಭದಯರಿಗ್ೆ
ೂಸಿುಕ್ ನಿಷೆೋಧದ ಫಗ್ೆೆ ತಿಳಳವಳಿಕೆ ನಿೋಡಿ ಭುಂಜಗೃತೆ ವಹಿಸುವಂತೆ
ಸೂಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

9 ಸಕಯರಿ ಶಲ್ೆಗಳಳ ಹಗೂ 3 ಖ್ಸಗಿ ಶಲ್ೆಗಳಳ

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

1 ಖ್ಸಗಿ ಹಗೂ 1 ಸಕಯರಿ ಶಲ್ೆಗಳಳ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

0

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಥ ಹೊಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಾ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಾ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

12

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಲ್ದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳಳ

2

0
2
10

ಮೋಲ್ಾಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೂದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಯವುದದಯೂ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಂಚಮತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ವಿಕಲ್ಚೆೋತನ ಭಹಿಳೆಗ್ೆ ಸೆೈಕಲ್ ನಿೋಡಲ್ಗಿದುದ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು
ಸದಿಾ ಭಹಿಳೆ ಸಿವಲ್ಂಫನೆಯಗಿ ಫದುಕಲ್ು ಅವಕಶ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಾ
ಕಲ್ಲಸಿಕೊಡಲ್ಗಿದೆ.
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸೂಚಕಗಳಳ, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳಳ
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಾ ೂಯಕವಗಿ ಸಾಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳಳ,
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? []

ಯದವ.ಬಿ.ನಯ್ಕಾ
9480878620
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 ದೂಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08254-253053
Yes

