1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ ೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆ ೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ 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

ಆಯಂಬೆ ೋಡಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ದಕ್ಷಿನ ಕನನಡ
574237
gparambodi@gmail.com

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

210

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-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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2198
4079
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434
20
22
44
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0.83
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98
9
79
827
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1630

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

1626

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ 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

3256
11
2
1
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

4

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ನಭ ದಿಸಬೆೋಕು.

4
7
11
ಗ್ಾಭ ಭಚಮತ್ ಸವಂತ್ ಸಂನ ೂಲ್ವನುನ ಹೆಚ್ುು ಕೆ ಾೋಡಿಕರಿಸಲ್ು
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆ ಳ್ಳವುದು

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

ಗ್ಾಭ ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದಿದ ಕಭಗ್ರಿಗಳಿಗ್ೆ ಅಧೆತೆ ನೋಡುವುದು ಎಲ್ೂ
ನಗರಿಕರಿಗ್ೆ ಭ ಲ್ಬ ತ್ ಸೌಕಮ
ಒದಗಿಸಲ್ು ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆ ಳ್ಳಳವುದು

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಳ
ನಡೆದಿವೆ?

12

(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ 12
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ 12
2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
15/04/2011
ಸಭೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆ ುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆ ೋಯಂ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸ ಚಿಗಳ್ನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ?

ಕೆ ೋಯಂ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಯವುದೆ ಸಭೆ ಯದುದಗ್ೆ ಂಡಿಲ್ೂ
12

5. ಎಷುು ಸಬಗಳ್ಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭ ಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆ ಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ?

ಇಲ್ೂ

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

12

7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆ ೋಗೆ,
VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ಳ, IX. ಭಕಕಳ್ ಆರೆೈಕೆ
ವಿಷಮಗಳ್ಳ, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

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. ಕೆ ೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದ ಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆ ೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳ (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭ ದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ್ಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ಳ
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ್ಳ

2
2
2
ಇಲ್ೂ
3
45
24/01/2011
65
19
4
39
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
13ನೆೋ ಹಣಕಸು
Yes
2
ಉತಪದನ ಸಮಿತಿ
ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ
ಸೌಕಮಯ ಸಮಿತಿ

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನ ನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳ-ಎಲ್ೂ ಚ್ುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ಳ ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ಳ ಹಜರಗುತತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆ ೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕಕಳ್ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ 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 ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳ್ಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳ್ಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ಳ ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ನುನ ಒಗ ೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
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 ಸಂನ ೂಲ್ ಕೆ ಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆ ಸ ಆದಮದ ಭ ಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆ ಸ ಭ ಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭ ಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭ ಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿತಗಳ್ನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಇಲ್ೂ

Yes
28/03/2011
21/05/2011
Yes
Yes
N0

N0
Yes
N0

Yes
Yes
146912
104142

Yes

ಬಕ್ರ ವಸ ಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸ ಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸ ಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸ ಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆ ಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭ ಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಅನುಷುನಗ್ೆ ಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ು-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ತದ
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ು
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ
15417
98089
113506
76789
ವೆಯ ಯವನಗ್ೆ
4950
10275
ಇಲ್ೂ
ಉದೆ ೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ-ಗುರಿ176 ಸದನೆ76, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ಗುರಿ 11 ಸದನೆ 9
0

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ು
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ತ : ಯ .
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ತ : ಯ .
ವಸತವಿಕ ವೆಚ್ು : ಯ .
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ು ಹೆ ಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚ್ು :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯ .
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳ್ವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳ್ಚ್ಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆ ಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳ
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ಳ

96916
65000
100000
69000
161916
161916
161916
0
0
0
No
No
No
Yes
No
ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಕಯ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಇಲ್ೂ

ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳ
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಸಂವಹನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ಳ
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ಳ []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ
ಗ್ೆ ಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳ್ನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆ ಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳ್ನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆ ಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆ ಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ದ ಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆ ೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚ್ು ದ ಯುಗಳ್ನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆ ೋಗೆ ಅಂಕಗಳ್ಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ್ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆ ೋಗಗಳ್ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗ ೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆ ೋಗಗಳ್ಳ ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆ ೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳ್ಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆ ೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳ್ಳ ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳ್ಳ ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೆ ಠಡಿಗಳ್ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಕ್ೆೋಮಭಿವೃದಿದಗ್ಗಿ ಶೆೋ3 ಯ ಅನುದನ
ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸಿದುದ,ಭನೆ ದುಯಸಿಾಗ್ಗಿ ಅನುದನ ವೆಚ್ು ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಮಹಿತಿ ಶಿಬಯ ಎಯಡಿಸಲ್ಗಿದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋದನೆ ಅಗಿಯುತ್ತದೆ.
ಹೌದು
8
2
2
0
0
0

No

ಾಕಯಣ ದಖ್ಲ್ಗಿಲ್ೂ
ಾಕಯಣ ದಖ್ಲ್ಗಿಲ್ೂ
ಅರೆ ೋಗೆ ಇಲ್ಖ್ೆಯಂದಿಗ್ೆ ಕಮಯಕಾಭ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ.
ಉತ್ತಭ
ರೆ ೋಗದ ಫಗ್ೆೆ ಭುನೆನಚ್ುರಿಕೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆ ಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.
ಾಕಯಣ ದಖ್ಲ್ಗಿಲ್ೂ
ಾಕಯಣ ದಖ್ಲ್ಗಿಲ್ೂ
ಗ್ಾಭ ಭಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಾಥಮಿಕ ಶಲ್ೆಗಳ್ಳ ಮತ್ಾ
ಇಯುವುದು
0.97
0
0
0
0
ಶಿಕ್ಷಕಯ ಕೆ ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೆ ಠಡಿಗಳ್ ಕೆ ಯತೆ ಇದೆ
ೌಾಡ ಶಲ್ೆ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಸದಿಾ ಯೋಜನೆಮಡಿ 91 ಭನೆಗಳ್ಳ ಭಂಜ ರಗಿದುದ ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಸದಿಾ ಯೋಜನೆಮಡಿ 11 ಭನೆಗಳ್ಳ ಭಂಜ ರಗಿದುದ ,9 ಭನೆಗಳ್ಳ
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
6

ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆ ೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳ್ಳ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಷೆೋಧ

32
28
0
0
0
0
273
110 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ನೋರಿನ ಸಂಕ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಸ ಕತ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆ ಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.
ಶಲ್ೆಗಲ್ಲ್ಲೂ ೂಸ್ಇಕ್ ಸೌದ ನಮಯಣ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ಳ ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.

5

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆ ಂದಿದೆ.

ದವಿ ೂವಯ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ಳ ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆ ಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳ ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳ್ಸುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳ ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳ್ಸುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
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ಸೌಯಶಕ್ರತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭ ಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ್ಳ

0

1
0
0

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭ ದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿತಮ ನವಸಿಗಳ್ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಯವುದೆೋ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಲ್ೂ
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸ ಚ್ಕಗಳ್ಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳ್ಳ
ಇತೆದಿಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ,
ದಖಲ್ತಿಗಳ್ನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುುವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆ ೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
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 . []

ಸೆ ೋಭಶೆೋಖರ್
9480862202
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 .

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 ದ ಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8255269351
Yes

