1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತ 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
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

2294
2435
4729

294
581
53
52
105
90
90
180
137
33
118
739
1027
1857

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1838

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತ -ುಯಷಯು

3695
12
4
2
-

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ನಭಲದಸಬೆೋಕು.

6
6
12

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ನಭಲದಸಬೆೋಕು.

100ಶೆೋಕಡ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ು ವೆತಮಲ್ಲೂ ಸವಚ್ಚತೆಮನುನ ಕಡುವುದು, ಭತ್ುತ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ು ವೆತಮಲ್ಲೂ ನವೆೋಶನ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ನವೆೋಶನ ವಸತ
ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ವಸತ ಹಗಲ ವಿದುೆತ್ ಸಂಕಕವಿಲ್ೂದ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ವಿದುೆತ್ ಸೌಕಮಕ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು. ಉದೆದೋಶವನುನ ಇಟ್ುುಕೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ು
ನಡೆದವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳ್ು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳ್ನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ?
5. ಎಷುು ಸಬಗಳ್ಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತೋಮ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳ್ು (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭಲದಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಡಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಗಳ್ು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತ ಸಭೆಗಳ್ು ನಡೆದವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ು
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ್ು

12
12
12
12/04/2011,20/07/2011,07/10/2011,20/01/2012,ಒಟ್ುು
ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ=40, ಂ.ಜತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ=3, ಹಿಂ.ವಗಕ
ಸಂಖ್ೆೆ=34.
ಇಲ್ೂ
10 ದನಗಳ್ ಭುಂಚೆ
ಇಲ್ೂ
12
I. ಯೋಜನೆಗಳ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VIII. .ಜತ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ,
XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದ ದೋ
2
2
2
ಇಲ್ೂ
12
38
40789
48
8
4
36
(a) ಇಂದರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತ ಯೋಜನೆ, (i)
ಗಂಗ್ ಕಲ್ೆಣ
ಹೌದು
Yes
Yes
1.ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ
2.ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳ್ು
Yes
6
ಉತಪದನ ಸಮಿತ
18
6

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಯವುದೆೋ
ಅಧಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು-ಎಲ್ೂ ಚ್ುನಯಿತ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಗಳ್ು ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಗಳ್ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಧಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಗಳ್ ಹಜರತಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳ್ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಗಳ್ು ಹಜರಗುತತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಕರಿಗಳ್ು/ಸಿಫಬಂದಗಳ್ು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕೆಳ್ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಭ ದನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಭ ದನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳ್ು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ು, ಮುವಕ/ಮುವತ
ಭಂಡಳಿಗಳ್ು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ನುನ ಒಗಲೆಡಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಾಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿತಗಳ್ನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
31/03/2011
13/04/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
379879
232500

Yes

ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗ್ೆ
ನೋಡಯುವ ಅಧಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ
ನೋಡ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡದ ವಸಲಲ್ತ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭಲಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಗ್ೆ

ಭನೆತೆರಿಗ್ೆ
19234
49595
68829
53763
122534.35
22900
26700
ಇಲ್ೂ

1.ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಾ = ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ ಸಯಕಯ = 171 = 125
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳ್ು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಧಸಿದ 2.ವಸತ
= ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ ಸಯಕಯ = 220 = 175
ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3.ಕುಡಮುವ ನೋಯು ಸಯಫರಜು = ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ ಸಯಕಯ = 208 =200
4.ಶೌಚಲ್ಮ = ಕೆೋಂದಾ/ ರಜೆ ಸರಕಯ = 428 = 428
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಗಳ್ು ಾತಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡ ಖಚ್ು
ಮಡದ ಮೊತ್ತದ
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ ನೋಡ
ಭೌತಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ

1671511

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಗಳ್ಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿಷು ಜತ ಮಡಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಜತ ನಗಧಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳ್ು ಸಿಫಬಂದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡದ
ಓಟ್ುು ವೆಚ್ಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ವೆತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ವೆತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದ
ಆಳ್ವಡಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ವೆತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳ್ಚ್ಯಂಡ
ವೆವಸೆಾ ಮಡದೆಯ್ಕೋ? []

105000
50000
200000
100000
200000
185000
124955
25000
3000
8000
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ವೆತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತ ಭತ್ುತ ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳ್ು
ಂಚಯಿತ ಭತ್ುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ು
ಂಚಮತಗಳ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಮಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಸಂವಹನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ು []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳ್ನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳ್ನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದ
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಮಹಿತಯಂದಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಪೋಲ್ು ಾಧಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳ್ು ಬಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚ್ಚ ದಲಯುಗಳ್ನುನ ಯವ ಅಧಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳ್ು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಅಂಗನವಡ ಭಕೆಳ್ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಗತ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ್ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೋಗಗಳ್ು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳ್ು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ಆರೆಲೋಗೆ ಭತ್ುತ ನೆೈಭಕಲ್ೆ ಸಮಿತ ಸಭೆಗಳ್ು ನೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಗಳ್ಲ್ಲೂ
ಜಗೃತ ಸಮಿತ ಸಭೆಗಳ್ು ಅಂಗನವಡ ಕೆೋಂದಾಗಳ್ಲ್ಲೂ ಬಲ್ ವಿಕಸ
ಸಮಿತ ಸಭೆಗಳ್ು ಶಲ್ಭಿವೃದಿ ಭತ್ುತ ಮೋಲ್ುಸುತವರಿ ಸಮಿತ
ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ.
ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಕೃಷಿ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮನನ ಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ು ಸಲ್ ಹಗಲ
ಸಹಮಧನವನುನ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ು ನಧ 3% ಅನುದನದಲ್ಲೂ
ಅಭಿವೃದಿಗ್ಗಿ ವಿನಯೋಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ು ವೆತಮಲ್ಲೂ ದುಶುಟ್ಗಳ್ ಕುರಿತ್ು ಮಹಿತ
ಶಿಬಯಗಳ್ನುನ ಭತ್ುತ ಸಾಳಿೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಮಜಿಕ ನೆಮ
ಸಮಿತಮ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ಇಥಕತ್ೆ ಮಡುವ ಕಾಭವನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2009-10
12
45
5
5
2
2
0

Yes

ಇಯುವುದಲ್ೂ
ಇಯುವುದಲ್ೂ
ಇಯುವುದಲ್ೂ
ಉತ್ತಭ
ಉತ್ತಭ
ಭುಂಜಗಾತೆ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಉತ್ತಭ
ಉತ್ತಭ
ಉತ್ತಭ
ಉತ್ತಭ
ಉತ್ತಭ
ಉತ್ತಭ

ವಿಧೆಥ
ಗಳ್ು ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥ
ಗಳ್ು ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತ ಕೆಲಠಡಗಳ್ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಇಂದರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಂಚ್ಣ
ಕುಟ್ುಂಫ ಂಚ್ಣ
ಡಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳ್ು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಷೆೋಧ

30.1
20.1
92
85
ವಸತ ಯಹಿತ್ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ತೋಮಕನದಂತೆ ವಸತ
ಸೌಲ್ಬೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.=175
ವಸತ ಯಹಿತ್ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ತೋಮಕನದಂತೆ ವಸತ
ಸೌಲ್ಬೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ = 16
43
400
4
12
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆವಸೆಾಮಲ್ಲೂ ನೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡ ಜಗೃತ ಸಮಿತ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
625
420
ಅಂಗಡಗಳ್ಲ್ಲೂ ಫಳಿ ಕಸಕೆಲಟ್ಟುಗ್ೆ ನಮಕಣ ಭತ್ುತ ೂಸಿುಕ್ ನಮಕಣ
ಮಡ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ುಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ತೆಜೆ ಗುಂಡ ನಮಿಕಸಿ ವಿಲ್ೆೋವರಿ
ಮಡಲ್ಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಫಗ್ೆೆ ಅಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭುನಲೂಚ್ನ ಕಾಭವಗಿ ತ್ಾಕೆ ಭಲಲ್ಕ ಾಕಟ್ಟಸಿ
ಕಾಭ ಜಯಗಿಸಲ್ಗುತತದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದದೆ.

4

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದದೆ.

1

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದದೆ.

1

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಶುದಿ ಕುಡಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತತವೆ.ಭನೆಮ ದೋಗಳಿಗ್ೆ

5

ಸೌಯಶಕ್ರತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದ ದೋಗಳ್ು

0

ಮೋಲ್ೆಣಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳ್ಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ವೆತಮ ನವಸಿಗಳ್ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ಫಯವಣಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚ್ಕಗಳ್ು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳ್ು
ಇತೆದಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳ್ು,
ದಖಲ್ತಗಳ್ನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ದುಡಮುವ ಕೆೈಗಳಿಗ್ೆ ಉದೆಲೆೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಭಲಲ್ಕ ಫಡತ್ನ
ನಭಲಕಲ್ನೆ. ಕಡಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮಕಕಾಭ ಅನುಷಾನ.ಗಭಿಕಣಮರಿಗ್ೆ
ಭತ್ುತ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ೌಷಿಾಕ ಅಂಶಗಳ್ ಆಹಯ ೂರೆೈಕೆ.ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ು
ವೆತಮಲ್ಲೂ ಸವಕಋತ್ು ಯಸೆತ ನಮಕಣ.
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Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ುಯುಷೆಲೋತ್ತಭ.ಜಿ
9880536949
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 ದಲಯವಣ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8256287101
Yes

