1.1. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಷಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ುಯುಶಯು
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ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯ- ಒಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ರಮಹಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ್ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹಯತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

3293

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಹಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :ಸಹಮಹನಯ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :ಸಹಮಹನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು
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ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗುಯಶಯು
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ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು
1(a) ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಬೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ -

11
9
20
ನಭಮ ಂಚಹಮತ್ ವಹಯಪಿುಗ್ೆ ಸೆೋಯು ಎಲ್ಹೂ ಗ್ಹರಭಗಳನುನ ಷುಣಣ
ಗ್ಹರಭಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡ್ುುದೆೋ ನಭಮ ಭುಖ್ಯ ಗುರಿಯಹಗಿದೆ
ಅಭಿೃದಿದಯೋ ನಭಮ ಭಲಲ ಭಂತ್ರ ಭತ್ುು ಧೆೈಯೋದೆದೋವ
11
12

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ 11
2. ರತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ರಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
193
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ಂತೆ ನೋಡ್ುುದು. (ಏಪಿರಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷಲಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನೋಡ್ಲ್ಹಗಿತ್ುು?
5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭಲಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಹಗಿದೆ?
6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಷಭಹ ನಡ್ಳ್ಳಗಳನುನ ದಹಖ್ಲಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ್ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡ್ಳ್ಳ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಹಡ್ುುದು
B. ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲಿೂ ಎಶುು
ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲಿೂ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದಲಡ್ಲಪಟ್ು ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷಯಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡ್ನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹರಭ ಷಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನೋಡ್ುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷಯಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಮಲಿೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯಕ ಮಹಡ್ಲ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಗ್ಹರಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡ್ಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡ್ಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡ್ಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
(a) ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ಹತಿರ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದರ ಭತ್ುು ರಹಜಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಅಯಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನಲನುಬಹಹಿಯ ಕರಭಕಹಕಗಿ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ?

0
7ದಿನ
11
11
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗಯ, VIII. .ಜಹತಿ/.ಂಗಡ್ದ ವಿಶಮಗಳು, IX.
ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳು, X. ಗ್ಹರಭ ನೆೈಭ
ಲಯ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
2
12
11
0
89
40
19/01/2012
110
60
1
38
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಇಂದಿರಹ ಅವಹಜ್ ಯೋಜನೆ
Yes
3
ಉತಹಪದನ ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹಯಮ ಸೌಕಮಣ
12
2
ಇಲ್ಹೂ

A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕರಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷಯಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಶು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜರಹಗುತಹುರೆಯೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಷುುದೆೋ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗಯ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ಹಯಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
I. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
II. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಷಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
I. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
(ಅ) ಷಲಿೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲಿೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ರಕ್ರರಯ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
II. ಗ್ಹರಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡ್ಳ್ಳಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೋತ್ಯ ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕರಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿರಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
C. ಆಮಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮಯಮ
ನಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಯಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಷಂನಲಮಲ ಕೆಲರೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? ಹಹಗು ಹೆಲಷ ಆದಹಮದ ಭಲಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
ಈ ಹೆಲಷ ಭಲಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷರಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯೋ? []
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲಿೂ ಷರಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
ಬಹಕ್ರ ಷಲಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷಲಲ್ಹತಿ ಮಹಡ್ಲು ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷಲಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ

ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
3-Oct-11
04-Oct-11
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
3000
3000

Yes
367372
444247
210500

ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಮಹಡಿದ ಷಲಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭಲಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆರೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

654747
367372
ಬಲಮಿ&ಕಟ್ುಡ್ದ ಕಂದಹಮಗಳು

3000
3000
ಇಲ್ಹೂ
ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ಹತಿರ ಯೋಜನೆ
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಹಧಿಸಿದ ಷತಿ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಕುಡಿಮು ನೋಯು ಷಯಫರಹಜು
ಶೌಚಲಮ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ರತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖ್ಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ 4849300
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದರ / ರಹಜಯ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲಬಯವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಖ್ಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿರದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿರಧಿಿ ಕಹಮ
ಕರಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನೋಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿುದೆದೋಯ? []
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯೋ? []
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ಯಸೆಾ ಮಹಡಿದೆಯೋ? []

600000
0
800000
0
800000
600000
600000
0
0
0
Yes
Yes
No

ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ ಗ್ಹರಭ ುಯಸಹಕಯ ಡೆದಿದೆಯೋ? []

No

ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಹಖ್ಲಿಸಿದೆಯೋ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳ್ಳೋಮ ಷಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕರಭಗಳು

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಂದ ಅನುಷಹಾನಗ್ೆಲಳ್ಳಷಲ್ಹಗುತಿುದೆ ಹಹಗಲ ಅಲೂಲ್ೊೋ
ರಿಶಿೋಲನೆಮನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗುತಿುದೆ.
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಂದ ಅನುಷಹಾನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ಷವಮಂ ೆರೋಯಣೆಯಿಂದ
ಅಭಿೃದಿದ ಡಿಷಲ್ಹಗುತಿುದೆ
ಅರಿು ಭಲಡಿಷಲು ಸಲವಹಯು ರಚಹಯ ಕಹಮಣಕರಭಗಳನುನ
ಸಮಿಮಕೆಲಂಡಿದೆದೋವೆ

ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ರ ನ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ರಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ರಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹರಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹಯರಹಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹಯರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲು ಹರಧಿಕಹಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು
ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡ್ುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೋಡ್ಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆ ರಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಕ ಷಾಳಗಳಲಿೂ ರದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []
ಆರೆಲೋಗಯ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ರಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಮಹಣ
ಸಹಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕರಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಹಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲಯ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹಯ ರೆಲೋಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ್ಳಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಹರಥಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಹದಯಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದರತೆ ಕಹಮ
ಕರಭಗಳು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ರದಹಿಯ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ

ರಚಹಯನುನ ಗ್ಹರಭ ಷಭೆ, ವಹಡ್ಣ ಷಭೆ ಹಹಗಲ ಟಹಂಟಹಂ ಭತ್ುು
ರಕಟ್ಣೆಗಳ ಭಲಲಕ ಆರಿು ಭಲಡಿಷು ಕಹಮಣಕರಭಗಳನುನ
ನಡೆಸಿಕೆಲಂಡ್ು ಫಯುತಿದೆದೋವೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
9
ಹೌದು
0
35
35
3
3
0

Yes

0
0
0
ಇದೆ
ಚೆನಹನಗಿದೆ
ರಗತಿಮಲಿೂದೆ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ
ಇದೆ
0.05
0.05
0.05
0
0
0.9
ತ್ೃಪಿುದಹಮಕವಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭಮವಹಗಿದೆ
ಲಬಯವಿಯುುದಿಲೂ
111
29
350 -Post Office
550 -Post Office

ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಹ ಯಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗಯ ಯೋಜನೆ
ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲಯ
ಘನ ತಹಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕರಭಗಳು
ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

130 -Post Office
0
ಉತ್ುಭಮವಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭಮವಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭಮವಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭಮವಹಗಿದೆ
1849
ರಗತಿಮಲಿೂದೆ
ರಗತಿಮಲಿೂದೆ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

7

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ಯಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂರದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹರಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲಿೂ ಸೌಲಬಯ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಅಡ್ುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ
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ಸೌಯವಕ್ರು ಅಥವಹ ಅಷಂಪರದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

2

0
0
0

ಮೋಲ್ಹಕಣಿಸಿದ ರಶಹನಳ್ಳಮಲಿೂ ನಭಲದಿಷಲು ಸಹಧಯವಹಗದಂತ್ಸ
ಯಹುದಹದಯಲ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹಯಪಿುಮ ನವಹಸಿಗಳ ಜಿೋನದಲಿೂ
ಷಕರಹತ್ಮಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡ್ಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಮೋಲಕಂಡ್ ಎಲ್ಹೂ ಮಹಹಿತಿಮಲ ಷರಿಯಿದುದ,ಇತ್ರೆ ಯಹುದೆೋ ವಿಶೆೋಶ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಯಹುದೆೋ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಹಧನೆಗಳು ನಭಮ ಂಚಹಮತ್ ವಹಯಪಿುಮಲಿೂಯುುದಿಲೂ ಎಂದು
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲಿೂ ನೋಡ್ುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಷಪಷಿುೋಕರಿಸಿಯುತೆುೋವೆ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷಲಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹಯದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡ್ಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡ್ುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಕಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತ್ರಗಳು,
ದಹಖ್ಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಹಡ್ಫಸುದು.
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 . []

Keshav Murthy M B
8971970369
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 ದಲಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಷಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08231-218475
Yes

