1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
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1.3 ಜಿಲ್ೊ :
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1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
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ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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1668
1812
3147

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 154
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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0
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1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ -

4
5
9
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ಗ್ಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಲ್ಬೆ
ಕಲ್ಪಪಸುವ ಗುರಿ ಹೆಲಂದಿದೆ
ಗ್ಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೇರಿನ ಸಂಕಥ ಕಲ್ಪಪಸುವ ಧೆೈಯೇದೆದೇಶ ಹೆಲಂದಿದೆ.
12
12
12

2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಪೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾರ್ಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೇಡಲ್ಗಿತ್ುು?
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0
0

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಪೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೇಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅರ್ವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ?

0

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಸಭ ನಡವಳ್ಳಗಳನುನ ದಖಲ್ಪಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲ್ಪ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV. ಜಿೇವನ
ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೇಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ
ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ
ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲ್ಪೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಪೂ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೇಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಪೂ ಯವ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೇಮ ಸಭ ನಡವಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೇಜನೆಗಳು (ಯೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು

2
2
2
0
45
59
21/01/2012
58
15
27
45
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ, (b) ವಾದಾೆ ವೆೇತ್ನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೇತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೇತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (g)
ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೇಡಕರ್ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (i) ಗಂಗ್
ಕಲ್ೆಣ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಭಹತ್ಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೇಮ ಗ್ಾಮೇಣ ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೇಜನೆ
Yes
0
0
0
0

VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅರ್ವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೇ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಪಸುವುದೆೇ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಪನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲ್ಪೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಪೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಪೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲ್ಪೂ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳ್ಳಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು ಸಕ
ರೆೇತ್ಯ
ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಪೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲಗಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಲ್ಪಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಪ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಪೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ರ

ಕನಲನು ಬಹಿಕ ಕಾಭ ದಿಂದ ಯವುದೆೇ ಅಧಿಕಯಗಳು ಯದುದಡಿಸಿಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
4-Jan-11
04-Jan-11
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

No
No
299288
44882

NO
ಭನೆ ಕಂದಮ
140012

2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಪೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿವಯ ನೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು

159276
299288
118103
ನೇರಿನ ಕಂದಮ
35093
26000
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಆಶಾಮ ಯೇಜನೆ,
ಇಂದಿರ ಆವಜ್
ಫಸವ ವಸತಿ
ಆಭಿವೃದಿಾ ಯೇಜನೆ
13 ನೆೇ ಹಣಕಸು ಯೇಜನೆ
ಭಹತ್ಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೇಮ ಗ್ಾಮೇಣ ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೇಜನೆ

ಯೇಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು
ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲ್ಬೆವಿಯು ಮೊತ್ು 4264018 2011-12 ಯಲ್ಪೂ ಖಚಿಥನ ಮೊತ್ು2599228
ನೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಪೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಾಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೇಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಬೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

6000
15000
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ ಯಗಿದೆ
.ಂ.ಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ ಯಗಿದೆ
42975
0
21000-00
0
0
0
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಪಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳ್ಳೇಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ಸಾಳ್ಳೇಮ ಸಂಸೆಾಗಳದ ಶಲ್ೆ, ಅಂಗನವಡಿ,
ಆರೆಲೇಗೆ ಸೆೇವೆಗಳು ನೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಭುಂತದ ಸಂಸೆಾಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಜನರಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿ ತಿಳ್ಳಸಿ ಇವುಗಳ ಸೌಲ್ಬೆ ಡೆಮುವಂತೆ ಮಡುವುದು.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಪೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಪೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆರೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೇಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆಗ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೇಗಗಳ್ಳಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಾರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಪತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಪತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಸಿುೇಶಕ್ರು , ಸವ ಸಹಮ ಸಂಘಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಹಮ ಧನ ಭತ್ುು ಸುತ್ುುನಧಿ
ಕೆಲಡುವುದು .ಜ. .ಂ ಗುಂುಗಳ್ಳಗ್ೆ ಂಚಯಿತಿ ಆಂತ್ರಿಕ
ಆದಮದಲ್ಪೂ 25% ಖಚುಥಮಡುವುದು.
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಮಡಲ್ಗಿದೆ
0
0
5
ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮತಿಯಿಂದ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
3
ಭಲಯು ಅಜಿಥಗಳ್ಳಗಲ ಮಹಿತಿ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
0

Yes

0
0
0
ಪೇಲ್ಪಯೇ: ಸಧನೆ 17
ಡಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ. ಸಧನೆ 17
ದಡಯ ಸಧನೆ 14
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ್ಳಗ್ೆ ೌಷಿುಕಂಶದ ಆಹಯ ನೇಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೇಗಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಜನರಿಗ್ೆ ಸಭೆಗಳು, ಾಚಯದ ಭುಖ್ಂತ್ಯ
ತಿಳುವಳ್ಳಕೆ ನೇಡಲ್ಗಿದೆ.
0
0
0
192
67
45
25
2
0
0
0
0
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೇಜನೆಮಲ್ಪೂ 2010-11 ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ 19
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಗಿತ್ುು,

ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ

2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ 16 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.

ವಾದಾೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಷಿರೇಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೇಮ ಯೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿ ಕಾಭಗಳು

0
0
0
0
0
0
0
0
814
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿಗ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆಮನುನ ನಷೆೇಸಿದಲ್ು
ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ.
ದೆೇವಂಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ 6 ಸಕಥರಿ ಶಲ್ೆಗಳ್ಳದುದ,
ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೇಧ
ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ದವಿೂವಥ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ದವಿೂವಥ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಾ ಕುಡಿಮುವ ನೇರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ದೆೇವಂಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮಲ್ಪೂ 6 ಸಕಥರಿ ಶಲ್ೆಗಳ್ಳದುದ,
ಕುಡಿಮುವ ನೇರಿನ ವೆವಸೆಾಹೆಲಂದಿವೆ.

ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಪೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ರು ಅರ್ವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳು

0
0
0
0

ಮೇಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳ್ಳಮಲ್ಪೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಇದದಲ್ಪೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲ್ಪೂ ಸಕರತ್ಮಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ
ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಫಯವಣಿಮಲ್ಪೂ ನೇಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ
ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್
ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
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PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480876431
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka Panchayat
Yes
befor filling online form? []
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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
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Disclaimer:-The information provided by our Grama
Panchayat is completely true to the best of our knowledge
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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 . []
1.5 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಪನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
8181274066
Yes

