1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲೂೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮು ವಿವಿಧ ಷತಿ ಯೋಜನೆಗಳು, 13 ನೆೋ ಸಣಕಹಷು,
ನಿಭಮಲ ಭಹಯತ್, MGNREGA, ನಿೋಯು ನಿಮಸಣೆಮ ಗುರಿಗಳನುನ
ಸಹಧಿಷುತ್ತಲಿದೆ.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋತವಹಗಿ ನಭೂದಿಷಬೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋತವಹಗಿ ನಭೂದಿಷಬೆೋಕು.

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮು ವಿವಿಧ ಷತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಭತ್ುತ ಇತ್ರೆ
ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿೃದಿಿಮನುನ ಸಹಧಿಷು ಉದೆದೋವಗಳನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೊೋಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷೂಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿತ್ುತ?

9
12
9
81

ಇಲೂ
9

5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭೂಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲ್ಹಗಿದೆ?

-

6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?

9

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಹಡುುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು, V. ೌಷಿುಕ ಆಹಹಯ,
VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳು, VIII. .ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆತ / ಷಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲಿೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಂದು ಶ
ದಲಿೂ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೊೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದೂಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನಿೋಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲಿೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೊೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೂದಿಸಿ)
C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷತವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳು

2
2
2
ಇಲೂ
80
16/02/2012
240
35
75
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ನಿಭಮಲ ಭಹಯತ್, ಷತಿ ಯೋಜನೆಗಳು
Yes
4
6
4

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅೆಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನೂನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹಕಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಶು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜರಹಗುತಹತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಷುುದೆೋ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುತ ಭಕಕಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲಿೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲಿೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೋತ್ಯ ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗೂೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಿಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಷಂನೂಮಲ ಕೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೊಷ ಆದಹಮದ ಭೂಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೊಷ ಭೂಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಷವಂತ್ ಭೂಲದಿಂದ ಫಯು ಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭೂಲದಿಂದ ಫಯು ಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿತಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲಿೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಇಲೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
28/02/2011
28/03/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
185363
99108

Yes

ಬಹಕ್ರ ಷೂಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷೂಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷೂಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಮಹಡಿದ ಷೂಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭೂಲಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ
1853631853631
ಬಹಡಿಗ್ೆ ಭತ್ುತ ಇತ್ರೆ

1500020000ಇಲೂ
ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಕೆೋಂದಾ/ರಹಜೆ ಷಕಹಮಯ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
1.ಉದೊೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ
- ಕೆೋಂದಾ ಷಕಹಮಯ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಹಧಿಸಿದ 2.ಷತಿ
- ರಹಜೆ ಷಕಹಮಯ
238
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
238
3.ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು ಷಯಫರಹಜು - ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಹಜೆ
ಷಕಹಮಯ
4.ಶೌಚಹಲಮ
- ಕೆೋಂದಾ ಷಕಹಮಯ
32
32
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತ್ತದ 858251ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯಹದ ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ವಹಷತವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ವಹಷತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿತಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

138075138075138075138075138075300003000030000Yes
Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿತಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆಾ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿತಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಹಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಷಾಳಿೋಮ ಷಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೊಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಕ ಹೊೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು

ಶಹಲ್ೆಮಲಿೂ ವಿದಹೆಥಿಮಗಳ ಹಹಝರಹತಿಗ್ಹಗಿ ಾಮತಿನಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಅಂಗನವಹಡಿ ಕೆೋಂದಾಗಳಿಗ್ೆ ೌಷಿಿಕ ಆಹಹಯ ೂರೆೈಷುಲಿೂ
ಾಮತಿನಷಲ್ಹಗಿದೆ. ನಹೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳಗ್ೆ ಕಹಡುಮದಹಯರಿಗ್ೆ
ಆಹಹಯನುನ ಷರಿಯಹಗಿ ವಿತ್ರಿಷಲು ಾಮತಿನಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಷವ ಷಹಹಮ ಷಂಘ ಭತ್ುತ ಸಿರೋ ವಕ್ರತ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಷುತ್ುತ ನಿಧಿ ಭತ್ುತ
ಷಹಹಮಧನನುನ ವಿತ್ರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಂಚಹಮತಿಮು ಷಮಹಜದ ಅಂಚಿನಲಿೂಯು ಅಂಗವಿಕಲಯು
,ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಪಿೋಡಿತ್ಯು,ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಹಮಮಕತ್ಮಯು ಇಯ ಕಲ್ಹೆಣಕೆಕ
ವಿನೂತ್ನ ಕಹಮಮಕಾಭಗಳನುನ ಸಮಿಮಕೊಳಳಲ್ಹಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದಲಿೂ ಅರಿು ಭೂಡಿಷಲು ಹಲಕರಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ತ್ತಡ ನಿೋಡಲ್ಹಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಹೂ ಕಡೆಗಳಲಿೂ (IEC)ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಗಳನುನ
ಸಮಿಮಕೊಳಳಲ್ಹಗಿತ್ುತ.ಸಹಮಜನಿಕಯ ಸಹಮಹಜಿಕ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಗಳಿಗ್ೆ
ಷಪಂದಿಷಲ್ಹಗುತ್ತದೆ. ಾತಿಯಂದು ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಗಳನುನ ಸಹಮಜನಿಕಯ
ಹಿತಹಷಕ್ರತಗ್ಹಗಿ ನಿೋಡಲ್ಹಗುುದು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ.
2
16
-

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚಚ ದೂಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಿಕ ಷಾಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೊೋಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ

-

ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ ರೊೋಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಬೆೋಕು
ಹಾಥಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಹದೆಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೊೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

-

ಾದಹಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳು
ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

14
30.73819444
17.48541667
0.9108
200ಷತಿ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ಫಷ ಷತಿ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ ಕಲಿಪಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಂಚಹಮತ್ದ 30 ಅಂಕದೊಳಗಿನ 38 ಷತಿ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ಭನೆ ಸೌಲಬೆ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಅಸಮರಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ.
41 ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದೆ.
2 ನಹೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇವೆ.
560
ಕಷದ ತೊಟ್ಟು ಭೂಲಕ ಕಷ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಹೂಸಿುಕ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧದ ಫಗ್ೆೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲ್ಹಗಿದೆ.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಟ್ೂು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

-

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

-

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ೆಸೆಾ ಹೊಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲಿೂ ಸೌಲಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ದಗಿಷಬೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

10 ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ಸೌಲಬೆ ೆಸೆಾ ಹೊಂದಿವೆ.

ಸೌಯವಕ್ರತ ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

-

ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ

-

ಮೋಲ್ಹಕಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳಿಮಲಿೂ ನಭೂದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಯಹುದಹದಯೂ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿತಮ ನಿವಹಸಿಗಳ ಜಿೋನದಲಿೂ
ಷಕರಹತ್ಮಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಯಹುದೆೋ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಷಂಕ್ಷೋತವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲಿೂ ನಿೋಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷೂಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಕಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೋಡ್ ಮಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

V.D.Bhatt
9480879219
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 ದೂಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8385260552
Yes

