1.1. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.2 ತಸಱೂೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೊೇಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ುಯುವಯು

706

3259
3122
6381

ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 663
ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ುಯುವಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- ುಯುವಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-.ಜಸತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಅಱಶಂಖ್ಸೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)-ಯುವಯು -

1221
706
663
1221
0.63
0.48
0.7
249
213
9
1148
1573
2314

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2149

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ುಯವಯು

4463
16
6
4
2

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗುಯವಯು

6

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗಭಹಿಳೆಮಯು

4

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

10
6
16

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ ನಭೂದಿಶಬೆೇಕು.

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಶಥಳಿೇಮ ಶಂನೂೂಱ, ರಸಜೆ ಕೆೇಂದಾ ಶಯಕಸಯಗಲ
ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ ಮಸಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಸಾಮೇಣ ಾದೆೇದ ಆಥಿರಕ , ಸಸಮಸಜಿ,
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಸಗಿ ಾಗತಿಮತ್ು ಕೊಂಡೊೆಮುಳುದು.

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ ನಭೂದಿಶಬೆೇಕು.

ಸಸಳರಜನಿಕಯ ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಲನುನ ನಿೇಗಿಶುಳುದು, ಹಸಗೂ ಳಶತಿ
ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ, ನಿವೆೇನ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ಳಶತಿ ಹಸಗೂ ನಿವೆೇ ಸೌಱಬೆ, ಕುಡಿಮುಳ
ನಿೇರಿನ ಳೆಳಸೆಥ, ಬೇದಿ ದಿೇದ ಳೆಳಸೆಥ ಕಲ್ಪಶುಳುದು.

1. 2011.12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಭೆಗಲು
ನಡೆದಿವೆ?

9

(ಅ) ವಸಷಿ
ಕವಸಗಿ ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ನಡೆಸಿದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಸಿಕದಲ್ಪೂ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ಾಥಭವಸಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಶಭೆಗಲ ವಿಳಯಳನುನ ಈ ಕೆಲಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುಳುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೊೇಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಭಸ ಕಸಮ
ಶೂಚಿಗಲನುನ ಸಸಕವುು ಭುಂಚಿತ್ವಸಗಿ
ನಿೇಡಲ್ಸಗಿತ್ುು?

12
9
4-7-11, 14<3<3<8<4, 14-10-11,14<3<3<8<5

ಇಱೂ
7 ದಿನಗಲ

5. ಎವುು ಶಬಗಲಲ್ಪೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮಸ
ನಗಲನುನ ಭತ್ ಹಸಕುಳುದಯ
ಭೂಱಕ ಅಥವಸ ಶವಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?

ಶವಸರನುಭತ್ದಿಂದ

6. ಎವುು ಶಭೆಗಲಲ್ಪೂ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲ್ಪಶಲ್ಸಗಿದೆ?

9

7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೇಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಪ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಸಡುಳುದು

I. ಯೇಜನೆಗಲ ರಿಶಿೇಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನಿೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಸಯ, VII.ಆರೊೇಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಸ ವಿವಮಗಲು, VIII.
.ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, IX. ಭಕಕಲ ಆರೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲು, X.
ಗ್ಸಾಭ ನೆೈಭ
ಱೆ, XI. ಯಸೆು / ಶಂಕ
, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ಳವ
ದಲ್ಪೂ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಒಂದು ಳವ
ದಲ್ಪೂ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎವುು ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
II. ಕೊೇಯಂ ಅಭಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದೂಡಱಟ್ು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಎವುು?
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಶಭೆ (ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಸಂಕ ನಿೇಡುಳುದು) :
ಹಸಜರಸದ ಒಟ್ುು ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಪೂ ಯಸಳ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಸಡಲ್ಸಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎವುು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆೇಮ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ
ಇಡಲ್ಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲಲ್ಪೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೇಜನೆಗಲ
ಕುರಿತ್ು ಸಸಮಸಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಶಣೆಮನುನ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೊೆೇಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಸಜೆ ಯೇಜನೆಗಲು (ಯೇಜನೆಗಲನುನ
ನಭೂದಿಸಿ)
C. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಸಸಥಯಿ ಶಮತಿಗಲ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಶಲ್ಸದಂತೆ ಸಸಥಯಿ ಶಮತಿಗಲು/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮತಿಗಲನುನ
ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಎವುು ಸಸಥಯಿಶಮತಿ ಶಭೆಗಲು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಸಥಯಿ ಶಮತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲು
ವಸಶುಳವಸಗಿ ನಡೆದ ಶಭೆಗಲು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅಳೆಳಸೆಥ ಅಥವಸ
ಕಸನೂನುಬಸಹಿಯ ಕಾಭಕಸಕಗಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಯಸಳುದೆೇ
ಅಧಿಕಸಯಗಲನುನ ಯದುದಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?

3
2
3
0
63
35
14-10-11
180
32
29
36
(a) ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ, (g) ಆಾಮ ಳಶತಿ ಯೇಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
MGNREGA, 13ನೆೇ ಷಣಕಸಶು, ಶಸಶನ ಫದಧ ಅನುದಸನ, ಕುಡಿಮುಳ
ನಿೇರಿನ, ಶಂೂಣರ ಶವಚಚತಸ ಆಂದೊೇಱನ
No
0
0
0
0
ಇಱೂ

A. ಆಯೇಜಿಶಲ್ಸದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು-ಎಲ್ಸೂ ಚುನಸಯಿತಿ
ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಕನಿವು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆೇ?
B. ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಲಲ್ಪೂ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಹಸಜರಸತಿ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗಲ ಅಧಿಕಸಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲು
ಹಸಜರಸಗುತಸುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೇಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಗಲು/ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಸಜರಸದಸಗ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಪಶುಳುದೆೇ? ಉದಸ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೇಗೆ ಭಹಿಳಸ ಭತ್ುು ಭಕಕಲ ಕಲ್ಸೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭೂ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಪನ
ಶಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಪೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಶಲ್ಪೂಶಬೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
(ಅ) ಶಲ್ಪೂಶಬೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
B. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯಸರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಪೂ ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲ್ಪೂ
ಸೆೇರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಲು, ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ/ಮುಳತಿ
ಭಂಡಳಿಗಲು, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಶಂಘಟ್ನೆಗಲು ಹಸಗು ಶಕಸ
ರೆೇತ್ಯ
ಶಂಸೆಥಗಲನುನ ಶಂಕ್ರ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯಸರಿಮಲ್ಪೂ ಇಲ್ಸಖ್ಸ
ಯೇಜನೆ/ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲನುನ ಒಗೂೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಸತಿಾಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮಳೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲ್ಪನ ವಸಷಿ
ಕ ಆಮಳೆಮ
ನಿಮಮಸನುಸಸಯ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಲ್ಪಂಗ ಆಧಸರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಳೆಮ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಪ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಶಂನೂೂಱ ಕೊಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಸಗು ಹೊಶ ಆದಸಮದ ಭೂಱಳನುನ
ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೊಶ ಭೂಱದಿಂದ ಆದಸಮಳನುನ ಶಾಜಿಶಱ
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಶವಂತ್ ಭೂಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
ಶವಂತ್ ಭೂಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸಿುಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲ್ಪೂ ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಸಕ್ರ ಳಶೂಲ್ಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶೂಲ್ಸತಿ ಮಸಡಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶೂಲ್ಸತಿಮ ವಿಳಯಗಲನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಸಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಮಸಡಿದ ಳಶೂಲ್ಸತಿ

ಡೆದಿದಸದರೆ
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
4/2011
5/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

No
No
254025
174000

NO
ಭನೆ ಕಯ,
1616930
332272
1949202
2

ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಸಮದ ವಿಳಯಗಲ
ಭೂಱಗಲನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಅನುಷಸುನಗ್ೊಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಲಲ್ಪೂ ಸಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನಿೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಶಯು
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು
ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಸಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಇಱೂ
0
0
ಇಱೂ
ಉದೊೆೇಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೇಜನೆ, ಳಶತಿ, ಕುಡಿಮುಳ ನಿೇರಿನ
ಳೆಳಸೆಥ,ಶೌಚಸಱಮ ಇತ್ರೆ
ಕೆೇಂದಾ ಶಯಕಸಯ 1270034, ರಸಜೆ ಶಯಕಸಯ 152430

2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಪೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಿಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲ್ಸೂ ಯೇಜನೆಗಲಲ್ಪೂ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯಸದ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ವಸಶುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಧಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುಳ ನಿೇಯನುನ ೂರೆೈಶುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಬೇದಿ
ಆಲಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಒಲಚಯಂಡಿ
ಳೆಳಸೆಥ ಮಸಡಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಪೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಜನನ ಹಸಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಸಖಲ್ಪಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುು ಶಥಳಿೇಮ ಶಂಸೆಥಗಲು
ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುು ಶಭುದಸಮ ಗುಂುಗಲು
ಂಚಸಮತಿಗಲು ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯುಳ ವಿಶೆೇವ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಮಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಶಂಳಷನ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಕಲು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿಳ
ಷಣೆ ಅಂಕಗಲು []
ಇಳುಗಲನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಲನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೊಳಿಶಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಪನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಲನುನ ವಸಡ್
/ಗ್ಸಾಭ
ಶಭೆ/ಜಮಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಳಯಗಲನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

30000
25000
0.5
ಶೆೇ 20%
0.4
0.4
55000
0
0
0
No
Yes
No
No
Yes
ಶಭೆಮಲ್ಪೂ ಠರಸಳು ಸಶು ಇಲ್ಸಖ್ಸ ವಸಯು ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದೆ.
ಶಥಳಿೇಮ ಭಹಿಳಸ ಾತಿನಿಧಿಗಳಿಗ್ೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ ಯೇಜನೆಮಡಿ
ಭಹಿಳಸ ಗುಂಪಿನ ಶದಶೆರಿಗ್ೆ ಶಹಸಮಧನ ವಿತ್ರಿಸಿದೆ.
ಜನ ಜಸಗೃತಿ ಕಸಮರಕಾಭ ಷಮೂಕೊಲಳಲ್ಸಗಿದೆ.
ಕಸನೂನು ಅರಿಳು ಕಸಮರಕಾಭ ಷಮೂಕೊಲಳಲ್ಸಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎವುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲ್ಪೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುು?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ ನಿೇಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಗಲಲ್ಪೂ ಎವುು ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಗಲಲ್ಪೂ ಎವುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಪೂ ಅಫೇಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಕ ಹೊೇಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಗಲು ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದಸನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೂಯುಗಲನುನ ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಪೂ ಹಸಗು
ಸಸಳ
ಜನಿಕ ಶಥಲಗಲಲ್ಪೂ ಾದಶಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆರೊೇಗೆ ಅಂಕಗಲು -ಶಿು ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ಸಸಂಸಿಥಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಲು
ಱಸಿಕಸ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಅಂಗನವಸಡಿ ಭಕಕಲ ೌಷಿುಕಸಂದ ಸಿಥತಿಗತಿ
ಸಸಂಕಾಮಕ ರೊೇಗಗಲ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯಸ, ಚಿಕನ್ ಗುನಸೆ ರೊೇಗಗಲು ಷಬಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱರಸದಂತ್ಷ ಸಸಂಕಸಾಮಕ ರೊೇಗಗಳಿಂದಸದ ಸಸಳುಗಲು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೇಕು
ಸಾಥಮಕ ಷಂತ್
ಮಸದೆಮಕ ಷಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಹಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಸನತ್ಕೊೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಸತ್
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಲ ಅನುಸತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಪತಸಂ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಪತಸಂ
ಸಸಮಸಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ
ಳಾದಸಧೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವಸ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಱಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಸಳ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣಸ ಳೆಳಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಸಜೆೇಯಿ ಆರೊೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಸಷಿರೇಮ ಸಸವಶಥಯ ಭಿೇಮಸ ಯೇಜನೆ
ನಿೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಱೆ

ಹೊಂದಸಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಇಱೂ
ಇಱೂ
32
32
0
0
0

Yes

0
0
0
0
ಉತ್ುಭ
ಕಾಭ ಳಹಿಸಿದೆ
0
0
0

ಸೂಸಿುಕ್ ಫಲಕೆ ನಿಷೆೇಧ

7
2
ಇಱೂ
ಇಱೂ
0
1.250694444
1
0.65
0.6
193
24
0
0
0
0
0
0
0
0
950
ಗ್ಸಾಭಗ ಚಯಂಡಿಮ ಘನತ್ೆಜೆಳಶುುಳನುನ ಗ್ಸಾಭದಿಂದ ಹೊಯ ಳಱಮಕೆಕ
ಸಸಗ್ಸಣಿಕೆ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.
ನಿಷೆೇಧಿಸಿದೆ

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

8

ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವಸರಿ ಕಾಭಗಲು

ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲ್ೆೇಜುಗಲು ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

0

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲ್ೆೇಜುಗಲು ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

0

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ುದಧ ಕುಡಿಮುಳ ನಿೇರಿನ ಳೆಳಸೆಥ ಹೊಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕರಿಶಫಷುದಸದ ಹಸಗು ಅಶಂಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನಗಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಗಲಲ್ಪೂ ಸೌಱಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೇಕು
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆಕ ಫಲಶುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆಕ ಫಲಶುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ
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ಸೌಯಕ್ರು ಅಥವಸ ಅಶಂಪಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಱದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಲು

2

0
0
0

ಮೇಲ್ಸಕಣಿಸಿದ ಾಶಸನಳಳಿಮಲ್ಪೂ ನಭೂದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತ್ಷ
ಯಸಳುದಸದಯೂ ವಿಶೆೇವ ಸಸಧನೆಗಲು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಪೂ ಇದದಲ್ಪೂ ಇದು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿುಮ ನಿವಸಸಿಗಲ ಜಿೇಳನದಲ್ಪೂ ಶಕರಸತ್ೂಕ
ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ
ಯಸಳುದೆೇ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ
0
ಫಯಳಣಿಮಲ್ಪೂ ನಿೇಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವುವಸದ
ಶೂಚಕಗಲು, ಧನಸತ್ನಕ ರಿಣಸಭಗಲು ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಮಸಡಱು
ಶಹಸಮ ಮಸಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸಕಯನ ಮಸಡಿದ
ಛಸಯಸ ಚಿತ್ಾಗಲು, ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುನ ಶಷ ಹೆಚುಚಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೇಡ್
ಮಸಡಫಷುದು.
Name of PDO/Secretary
Sri.P.H.Dholeholi
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480868336
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka Panchayat
Yes
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 . []
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 Accepted by GP PDO/Secretary
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 ದೂಯವಸಣಿ ಶಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭೂ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಪನ
ಶಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಪೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಶಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
257330
Yes

