1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಯೇಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು

ದೆೇಲ ಗ್ಹಣಗ್ಹೂಯ
ಅಪಜಲೂಯ
ಗುಲಫಗ್ಹಾ
585212
0

ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು

929

ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಅಲಷಂಖ್ಹೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

3618

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಭಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಭಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

879

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು

2376

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

2318

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು
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1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಫೆೇಕು.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಫೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಬೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಫೆೇಕಹದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಹಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಷಬೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಬಹ ಕಹಮ
ಷಲಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನಿೇಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

1. ಸಹಾಜನಿಕ ಕುಡಿಮು ನಿೇಯು.
2. ಗ್ಹಾಭ ಅಭೇೃದಿದ.
3. ಜನರಿಗ್ೆ ಅನುಕಲಲ ವಹಗುಂತ್ಸ ಸಹಭಹಜಿಕ ಕಹಮಾಗಳಿಗ್ೆ
ಪ್ಾೇತಹಾಸ.
4. ಷಥಳಿಮವಹಗಿ ಗ್ಹಾಭದ ಭುಖಂಡಯ ಷಭುುದಲ್ಲೂ ಸಹಭಹಜಿಕ ನಹೆಮ
ನಿೇಡುದು.
5. ಬೇದಿ ದಿೇ, ನೆೈಭಾಲೆ ಫಗ್ೆೆ ಾಭುಖ ಉದೆದೇವ.
1. ಗ್ಹಾಭ ಯಸೆು ನಿಭಹಾಣ.
2. ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಮು ನಿೇರಿಗ್ಹಗಿ ೆೈಲ್ೆೈನ.
7
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1
7

5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಭಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭಲಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಹಗಿದೆ?

5

6. ಎಶುು ಷಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಬಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದೆ?

ಎಲ್ಹೂ ಷಬೆಗಳು

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಯೇಲ್ೆ ಷಬಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಹಡುುದು

I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನಿೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೇನ ವಿಧಹನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಹಯ, VII.ಆಯೆಲೇಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳು, VIII. .ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ಶ
ದಲ್ಲೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಷಫೆೇಕಹದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಷಬೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಬಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದಲಡಲಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜಯಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಷಬೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನಿೇಡುುದು) :
ಹಹಜಯಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮಲ್ಲೂ ಮಹ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಭಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆೇಮ ಷಬಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಭಹಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
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6
(a) ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೇಜನೆ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೇಜನೆ, (h)
ಅಂಫೆೇಡೆರ್ ಷತಿ ಯೇಜನೆ, (j) ಇತ್ಯೆ
ಹೌದು
Yes

(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ಯಹಜೆ ಯೇಜನೆಗಳು (ಯೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಥಯಿ ಷಮತಿಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಥಯಿ ಷಮತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಸಹಥಯಿಷಮತಿ ಷಬೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹಥಯಿ ಷಮತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಫೆೇಕಹದ ಷಬೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಬೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅೆಸೆಥ ಅಥವಹ
ಕಹನಲನುಫಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹೆಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಮಹುದೆೇ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಫೆೇತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಶು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಹಜಯಹಗಿಯುಯೆೇ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜಯಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜಯಹಗುತಹುಯೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೇಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜಯಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷುುದೆೇ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭು ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಯೇಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಫೆೇಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಫೆೇಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಮಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೇರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ಯೆೇತ್ಯ ಷಂಸೆಥಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಮಹರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೇಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಿಮಭಹನುಸಹಯ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []

Yes
ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಜ್
ಫಷ ಷತಿ ಯೇಜನ್
ಆವಾಮ ಯೇಜನೆ
Yes
7
ಸಹಭಹಜಿಕ ನಹೆಮ
2
1
ಇಲ್ಹೂ
ಹಹಜಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ
ಹಹಜಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ

ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದೆ

Yes
10-Feb-11
15/04/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಂನಲುಲ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಹಗು ಹೆಲಷ ಆದಹಮದ ಭಲಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಷ ಭಲಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಫಹಕ್ರ ಷಲಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷಲಲ್ಹತಿ ಭಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷಲಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಫಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಹಡಿದ ಷಲಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭಲಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

Yes
Yes
1236780
1063186

Yes
ಆಸಿು ಕಯ
816580
1236780
1318430
1463400
0

0
0
ಜ
ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ಹತಿಾ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧಿಸಿದ ಷತಿ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನಿೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಕುಡಿಮು ನಿೇಯು ಷಯಫಯಹಜು
ಶೌಚಹಲಮ ಸಹಾಜನಿ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ 597600
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೇಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ಯಹಜೆ / ಇತ್ಯೆ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಭಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಿಗಧಿಮಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಾದಿಧಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಭಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.

0
0
812000
812000
1624000
0.35
0.35
0
1.6
1.6

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನಿೇಯನುನ ೂಯೆೈಷುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಬೇದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆಥ ಭಹಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes
Yes
Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಥಳಿೇಮ ಷಂಸೆಥಗಳು

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು

ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯು ವಿಶೆೇಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಭಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಬೆ/ಜಭಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನಹ ಹೆಯಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಫಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನಹ ಹೆಯಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಭಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ಹದ ಭಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೇಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆೆ ಹೆಲೇಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು

ಭಕೆಳ ಗ್ಹಾಭಷಬೆ
ಹಲಕಯ ಷಂಕಾ
ಶಹಲ್ೆ ಬಟ್ು ಭಕೆಳ ಭನೆಗ್ೆ ಫೆೇಟ್ಟ
ಬೂಚಿಂಗ ಹಹಕುದು
ತಿೆಗುಂಡಿ ಷಥಳಹಂತ್ಯ
ಯೆೇಶನ ಅಂಗಡಿಗ್ೆ ಫೆೇಟ್ಟ
ಜನ ಜಹಗೃತಿ ಅಭೇಮಹನ
ಭಕೆಳ ನೆೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಾದವಾನ
ಆಯೆಲೇಗೆ ಕಹಮಾಕತೆಾಯಿ ರಿಂದ ಷಬಹ
ಸಹಾಜನಿಕ ಷಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ೆಲಡೆ ಫಯೆಮು ತಿಳುಳಿಕೆ ಹೆಲಯಡಿಷುದು
ಡಂಗುಯ ಭುಖ್ಹಂತ್ಯ ಸಹಯುದು
ಹಿರಿಮಯ ಷಭುುಖದಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆ ಕಯೆದು ಚಚಿಾಷುದು
ಜ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಷಂೂಣಾ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆ
0
264
262
2
2
1

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಮಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಫೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಿಕ ಷಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಆಯೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಭಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಹಣ
ಸಹಂಸಿಥಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು

0
0
0

ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿಥತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಕ ಯೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಮಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ಯೆಲೇಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲಯಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮಕ ಯೆಲೇಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಫೆೇಕು
ಹಾಥಮಕ ಸಂತ್
ಭಹದೆಮಕ ಸಂತ್
ಯಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಸಹಭಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೇಜನೆ
ಾದಹಧೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಹಜೆೇಯಿ ಆಯೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ಯಹಷಿರೇಮ ಸಹವಷಥಯ ಭೇಭಹ ಯೇಜನೆ
ನಿೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವಹರಿ ಕಾಭಗಳು
ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೇಧ

0
0
ಪಹಗಿಂಗ
ಭಿಚಿಂಗ
ಪಿೇನಮಲ್
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432
62
0
0
0
0
0
0
0
0
1820
ಟ್ಹೆಕುಯ ಭುಖ್ಹಂತ್ಯ ಹೆಲಯ ಬಹಗದ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಸಲಳಿಸಿದೆ
0

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

2

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಧ ಕುಡಿಮು ನಿೇರಿನ ೆಸೆಥ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಫೆೇಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇವಕೆೆ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇವಕೆೆ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ

2

ಸೌಯವಕ್ರು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳು

0

0
0
0

ಯೇಲ್ಹೆಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಮಹುದಹದಯಲ ವಿಶೆೇಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನಿವಹಸಿಗಳ ಜಿೇನದಲ್ಲೂ
ಷಕಯಹತ್ುಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮಹುದೆೇ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಮಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಒ
ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೇಡುಂತೆ ಇಯಫೆೇಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷಲಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಹಡಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುಂತೆ ಇಯಫೆೇಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹೆಯನ ಭಹಡಿದ ಛಹಮಹ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಮಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್ ಭಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಫಶಿೇಯ ಎಮ್. ಜಭಹದಹಯ
9902371236
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 ದಲಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭು ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಯೇಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8470274882
Yes

