1.1. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.2 ತಸಱಲೂಔು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಶಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಖಣತಿ ರಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಖಣತಿ ರಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಖಣತಿ ರಕಸಯ) :- ಟ್ುು

ಖುಡ್ಡಖುಡ್ಸಡುಯ
ರಸಣೆೇಬೆನಲೂಯ
ಹಸವೆೇರಿ
581115
guddgpran10

ಜನಶಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆಯ-ುಯುವಯು

706

3993
3817
7810

ಜನಶಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ--.ಂಖಡ್ ಜನಶಂಖ್ೆಯ- ಭಹಿಳೆಮಯು 521
ಜನಶಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ--.ಂಖಡ್ ಜನಶಂಖ್ೆಯ-ಟ್ುು
.ಂಖಡ್ ಜನಶಂಖ್ೆಯ- ುಯುವಯು
.ಂಖಡ್ ಜನಶಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಖಡ್ ಜನಶಂಖ್ೆಯ- ಟ್ುು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ- ುಯುವಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ-ಟ್ುು
ಔುಟ್ುಂಫಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ-.ಜಸತಿ 1.8. ಔುಟ್ುಂಫಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಖಡ್ ಔುಟ್ುಂಫಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ-ಅಱಪಶಂಖ್ಸಯತ್ಯು
ಔುಟ್ುಂಫಖಲ ಶಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ರೆ
1.8. ಔುಟ್ುಂಫಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ-ಟ್ುುಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಸಯ)-ಯುವಯು -

1227
603
510
1013
0.6
0.4
0.5
245
202
17
1469
1933
2382

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2168

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಸಯ)- ಟ್ುು 1.10. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ :ಸಸಮಸನಯ-ುಯವಯು
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ :ಸಸಮಸನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ುಯವಯು

4550
17
1
2
3

ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖುಯವಯು

4

ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು-ುಯವಯು
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶಯಯ ಶಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು

10
7
17
1)ಗ್ಸರಭ ಂ ಆರ್ಥಿಔ ಶಫಱತೆ ಹೆಲಂದುಳ ಖುರಿ
2)ಔುಡಿಮುಳ ನೇರಿನ ಶದಭಲಕೆ ಮಸಡ್ುಳ ಖುರಿ
3)ವಿದುಯತ್ ಬಿಱೂ ಔಡಿಮಗ್ೆಲಳಿಶುಳ ಖುರಿ
4)ಎಱೂರಿಖಲ ಆರೆಲೇಖಯ ನೇಡ್ುಳ ಖುರಿ
5)ಸಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಸಣ ಹೆಚಿಿಶುಳ ಖುರಿ
1)ಸಸಳಿಜನಔ ಭಲಱಬಲತ್ ಸೌಔಮಿ ೊೆಲದಗಿಶುಳುದು.
2)ಸಸಳಿಜನಔ ನೆೈಭಿಱಯ ಕಸಸಡ್ುಳುದು.
3)ಸಸಳಿಜನಔರಿಗ್ೆ ಶುಯಕ್ಷತೆ ದಗಿಶುಳುದು.
4)ಔಡ್ು ಫಡ್ಳಯ ಆತಿಿಔ ರಿಸ್ಥಿತಿ ಶುದಸರಿಶುಳುದು.

1(a) ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ಖುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಖಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೇಔು.

1(a) ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ಖುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಖಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೇಔು.

1. 2011.12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಭೆಖಲು
ನಡ್ೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಸಷಿ
ಔವಸಗಿ ಔಡ್ಸಡಮವಸಗಿ ನಡ್ೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ನಡ್ೆಸ್ಥದ ಶಭೆಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ 2. ರತಿ ತೆೈಮಸಸ್ಥಔದಲಿೂ, ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಖಲು ರಥಭವಸಗಿ ನಡ್ೆಸ್ಥದ
ಶಭೆಖಲ ವಿಳಯಳನುೂ ಈ ಕೆಲಔಂಡ್ಂತೆ ನೇಡ್ುಳುದು. (ಏಪಿರಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಭೆಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಭೆಖಳಿಗ್ೆ ಶಭಸ ಕಸಮ
ಶಲಚಿಖಲನುೂ ಸಸಔವುು ಭುಂಚಿತ್ವಸಗಿ
ನೇಡ್ಲ್ಸಗಿತ್ುು?

12
12
12
30/04/2011,30/05/2011,3

0
12

5. ಎವುು ಶಬಖಲಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಔ ತಿೇಮಸ
ನಖಲನುೂ ಭತ್ ಹಸಔುಳುದಯ
ಭಲಱಔ ಅಥವಸ ಶವಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?

12

6. ಎವುು ಶಭೆಖಲಲಿೂ ಶಭಸ ನಡ್ಳಳಿಖಲನುೂ ದಸಕಲಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?

12

7.ಕೆಲಔಂಡ್ ಅಂಖಲ ಮೇಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡ್ಳಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಖುಯುತ್ು ( )
ಮಸಡ್ುಳುದು

I. ಯೇಜನೆಖಲ ರಿಶಿೇಱನೆ, II. ಔುಡಿಮುಳ ನೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV. ಜಿೇಳನ
ವಿಧಸನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಔ ಆಹಸಯ, VII.ಆರೆಲೇಖಯ, VIII. ಭಹಿಳಸ
ವಿವಮಖಲು, VIII. .ಜಸತಿ/.ಂಖಡ್ದ ವಿವಮಖಲು, IX. ಭಔಕಲ ಆರೆೈಕೆ
ವಿವಮಖಲು, X. ಗ್ಸರಭ ನೆೈಭ
ಱಯ, XI. ಯಸೆು / ಶಂಔ
, XII. ಬಿೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಸರಭ ಶಭೆಖಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ಳವ
ದಲಿೂ ಎವುು
ಗ್ಸರಭ ಶಭೆಖಲನುೂ ನಡ್ೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಔಡ್ಸಡಮವಸಗಿ ಂದು ಳವ
ದಲಿೂ ನಡ್ೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಎವುು ಶಭೆಖಲನುೂ ನಡ್ೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದಲಡ್ಱಪಟ್ು ಗ್ಸರಭ ಶಭೆಖಲ ಶಂಖ್ೆಯ
ಎವುು?
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಖಡ್ದ ಶದಶಯಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶಯಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಎಯಡ್ನೆೇ ಶಭೆ (ಗ್ಸರಭ ಶಭೆ ನಡ್ೆಸ್ಥದ ದಿನಸಂಔ ನೇಡ್ುಳುದು) :
ಹಸಜರಸದ ಟ್ುು ಶದಶಯಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶಯಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಖಡ್ದ ಶದಶಯಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶಯಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲಿನ ಗ್ಸರಭ ಶಭೆಮಲಿೂ ಯಸಳ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಖಲನುೂ ಆಯ್ಕಕ ಮಸಡ್ಲ್ಸಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಎವುು ಗ್ಸರಭ ಶಭೆೇಮ ಶಭಸ ನಡ್ಳಳಿಖಲನುೂ
ಇಡ್ಲ್ಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲಿನ ಗ್ಸರಭ ಶಭೆಖಲಲಿೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೇಜನೆಖಲ
ಔುರಿತ್ು ಸಸಮಸಜಿಔ ಲ್ೆಔಕ ತ್ಸಶಣೆಮನುೂ ಮಸಡ್ಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲಯೇಖ ಖ್ಸತಿರ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದರ ಭತ್ುು ರಸಜಯ ಯೇಜನೆಖಲು (ಯೇಜನೆಖಲನುೂ
ನಭಲದಿಸ್ಥ)
C. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಸಸಿಯಿ ಶಮಿತಿಖಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಖಧಿಡಿಶಲ್ಸದಂತೆ ಸಸಿಯಿ ಶಮಿತಿಖಲು/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮಿತಿಖಲನುೂ
ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಎವುು ಸಸಿಯಿಶಮಿತಿ ಶಭೆಖಲು ನಡ್ೆದಿವೆ?
ಸಸಿಯಿ ಶಮಿತಿಮ ಹೆಶಯು
ಔಡ್ಸಡಮವಸಗಿ ನಡ್ೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಖಲು
ವಸಶುಳವಸಗಿ ನಡ್ೆದ ಶಭೆಖಲು

2
2
2
0
85
30
20/01/2012
88
20
19
30
(a) ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ, (b) ಳರದಸಾಯ ವೆೇತ್ನ, (g) ಆರಮ ಳಶತಿ
ಯೇಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ ಳಶತಿ ಯೇಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಇಲ್ಸೂ
Yes
0
ಸಸಮಸಜಿಔ ನಸಯಮ ಶಮಿೇತಿ,ಉತಸಪದನಸ ಶಮಿೇತಿ
0

VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಅಳಯಳಸೆಿ ಅಥವಸ
ಕಸನಲನುಬಸಹಿಯ ಔರಭಕಸಕಗಿ ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಯಸಳುದೆೇ
ಅಧಿಕಸಯಖಲನುೂ ಯದುದಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಶಲ್ಸದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಸಮ
ಔರಭಖಲು-ಎಲ್ಸೂ ಚುನಸಯಿತಿ
ಶದಶಯಯು ಹಸಖು ಸ್ಥಫಬಂದಿಖಲು ಔನವು ಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆೇ?
B. ಂಚಸಮತಿಖಲ ಶಭೆಖಲಲಿೂ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಖಲ ಹಸಜರಸತಿ-ಗ್ಸರಭ
ಂಚಸಮತಿಖಲ ಶಭೆಖಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆಖಲ ಅಧಿಕಸಯ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಖಲು
ಹಸಜರಸಖುತಸುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಖಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೇಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಖಲು/ಸ್ಥಫಬಂದಿಖಲು ಶಭೆಖಳಿಗ್ೆ ಹಸಜರಸದಸಖ ಗ್ಸರಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆಮನುೂ ರಿಶಿೇಲಿಶುಳುದೆೇ? ಉದಸ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಖಯ ಭಹಿಳಸ ಭತ್ುು ಭಔಕಲ ಔಲ್ಸಯಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಖಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನ ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಖಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನ ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಖಲು ತ್ಭಮ ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆಮನುೂ ಮೇಲಿನ
ಶಂಸೆಿಖಳಿಗ್ೆ ಶಲಿೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಖಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನ ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಶಲಿೂಶಬೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಔ :
(ಅ) ಶಲಿೂಶಬೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಔ :
B. ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆ ತ್ಯಸರಿಕೆ ರಕ್ರರಯ್ಕ-I. ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ಗ್ಸರಭ ಶಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸರಭ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಖಲನುೂ ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೇರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಖುಂುಖಲು, ಭಹಿಳಸ ಖುಂುಖಲು, ಮುಳಔ/ಮುಳತಿ
ಭಂಡ್ಳಿಖಲು, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಶಂಗಟ್ನೆಖಲು ಹಸಖು ಶಕಸ
ರೆೇತ್ಯ
ಶಂಸೆಿಖಲನುೂ ಶಂಕ್ರ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯಸರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಸಖ್ಸ
ಯೇಜನೆ/ಕಸಮ
ಔರಭಖಲನುೂ ಖಲೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುೂ
ಖ್ಸತಿರಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮಳಯಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆರ್ಥ
ಔ ಸಸಲಿನ ವಸಷಿ
ಔ ಆಮಳಯಮ
ನಮಮಸನುಸಸಯ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆರ್ಥ
ಔ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಖ ಆಧಸರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಳಯಮ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಶಂನಲಮಱ ಕೆಲರೇಢೇಔಯಣ ಔುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಸಖು ಹೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುೂ
ಖುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಶ ಭಲಱದಿಂದ ಆದಸಮಳನುೂ ಶರಜಿಶಱ
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸ್ಥುಖಲನುೂ ಗ್ಸರಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲಿೂ ಶರಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಸಕ್ರ ಳಶಲಲ್ಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶಲಲ್ಸತಿ ಮಸಡ್ಱು ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶಲಲ್ಸತಿಮ ವಿಳಯಖಲನುೂ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ಬಸಕ್ರ

ಇಲ್ಸೂ
ಹೌದು
ಇಲ್ಸೂ

ಶಿಕ್ಷಣ

Yes
31/03/2011
31/03/2011
Yes
Yes
N0

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
5,00,000
6,00,000

Yes
ಭನೆ ಔಂದಸಮ ,ಔಟ್ುಡ್ ಯವಸನಗ್ೆ,
775105

2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಮಸಡಿದ ಳಶಲಲ್ಸತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ಥ ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಸಮದ ವಿಳಯಖಲ
ಭಲಱಖಲನುೂ ದಗಿಸ್ಥ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆರೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಖಲು ಅನುಷಸುನಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥದ ಯೇಜನೆಖಲಲಿೂ ಸಸಧಿಸ್ಥದ
ಖುರಿಖಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಶಯು

3,76,360
10,81,185
8,71,000
ಬಸಡಿಗ್ೆ40,000, ಜಸತಸರಔಯ 1,00,000 ವಸಷನ ಔಯ 2,300,00
4.00.000
4,20,000
ಇಲ್ಸೂ
ಯೇಜನೆಮ ಹೆಶಯು
ಸಸದನೆ
1)ಉದೆಲಯೇಖ ಖ್ಸತಿರ
2) ಳಶತಿ
3)ಔುಡಿಮುಳ ನೇಯು

ಭೌತಿಔ ಖುರಿ
33
563

ಯೇಜನೆಖಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಖಲು
ರತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಕಚು
ಮಸಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ ಉದೆಲಯೇಖ ಖ್ಸತಿರ
ನೇಡಿ
ಭೌತಿಔ ಖುರಿ
ಸಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಖಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಿ
ಕೆೇಂದರ / ರಸಜಯ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನ ಂಚಸಯಿತಿಖಲಲಿೂ ಱಬಯವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನ ಕಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಿ
ರಿಶಿವು ಂಖಡ್ಖಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಿ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಖಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ರಿಶಿವು ಂಖಡ್ಖಳಿಗ್ೆ ನಖಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲ್ಸೂ ಯೇಜನೆಖಲಲಿೂ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಖಡ್ಖಳಿಗ್ೆ
ನಖಧಿಯಸದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸಶುವಿಔ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳರದಿಾಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಿ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಖಲು ಸ್ಥಫಬಂದಿ ಹಸಖು ಔಛೆೇರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ಥ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳರಧಿಿ ಕಸಮ
ಔರಭಖಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವಸಯಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯವುು ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷತ್ ಔುಡಿಮುಳ ನೇಯನುೂ ೂರೆೈಶುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವಸಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಬಿೇದಿ
ಆಲಳಡಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವಸಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಲಚಯಂಡಿ
ಳಯಳಸೆಿ ಮಸಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

30000
15000
0.2
0.07
30000
42500
45000
50000
45000
48000
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಭ
ಱ ಗ್ಸರಭ ುಯಸಸಕಯ ಡ್ೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವಸಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಜನನ ಹಸಖು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಸಕಲಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುು ಶಿಳಿೇಮ ಶಂಸೆಿಖಲು
ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುು ಶಭುದಸಮ ಖುಂುಖಲು

1)ಅಂಖನವಸಡಿ ನಮಸಿಣ
2)ನಸಯಮ ಬೆೇಲ್ೆ ಅಂಖಡಿಗ್ೆ ಜಸಗ್ೆಮ ದಸನ
3)ಖುಡಿಖಳಿಗ್ೆ ಜಸಖ
4)ಶಸಲ್ಸ ಮೈಧಸನ
ಇಲ್ಸೂ

2
106

ಂಚಸಮತಿಖಲು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ವಿಶೆೇವ ಕಸಮ
ಔರಭಖಲು
ಮಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಶಂಳಷನ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಔಲು
ಲ್ೆಔಕ ತ್ರ ನಳ
ಷಣೆ ಅಂಔಖಲು []
ಇಳುಖಲನುೂ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥ ದರಢೇಔರಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಔಕತ್ರಖಲನುೂ ಖಣಕ್ರೇಔಯಣಗ್ೆಲಳಿಶಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲಿನ ಲ್ೆಔಕ ತ್ರಖಲನುೂ ವಸಡ್
/ಗ್ಸರಭ
ಶಭೆ/ಜಮಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ವಿಳಯಖಲನುೂ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಔಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಔಖ
ಎವುು ಲ್ೆಔಕ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸಯರಸಖಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲಿೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಔಕ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸಯರಸಖಳೆವುು?
ಔುಂದುಕೆಲಯತೆಖಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ ನೇಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಖಲಲಿೂ ಎವುು ದಲಯುಖಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಖತ್ಯ ಮಸಹಿತಿ
ದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಮಸಹಿತಿ ಷಔುಕ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಖಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಖಲಲಿೂ ಎವುು ಅಜಿ
ಖಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಖಲಲಿೂ ಅಫೇಱು ಸರಧಿಕಸಯಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಖಲು ಎವುು
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಖಲು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಸರಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದಸನ
ಬಿಡ್ುಖಡ್ೆ ಭತ್ುು ವೆಚಿ ದಲಯುಖಲನುೂ ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಖಳಿಗ್ೆ ನೇಡ್ಬೆೇಔು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಷಔುಕ ಕಸಯಿದೆ ರಕಸಯ ಔಛೆೇರಿಮಲಿೂ ಹಸಖು
ಸಸಳ
ಜನಔ ಶಿಲಖಲಲಿೂ ರದಶಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆರೆಲೇಖಯ ಅಂಔಖಲು -ಶಿು ಭಯಣ ರಮಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಮಸಣ
ಸಸಂಸ್ಥಿಔ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಖಲು
ಱಸ್ಥಕಸ ಕಸಮ
ಔರಭಖಲು
ಅಂಖನವಸಡಿ ಭಔಕಲ ೌಷಿುಕಸಂದ ಸ್ಥಿತಿಖತಿ
ಸಸಂಔರಮಿಔ ರೆಲೇಖಖಲ ತ್ಡ್ೆಖಟ್ುುವಿಕೆ
ಡ್ೆಂಖಲಯ, ಭಲ್ೆೇರಿಯಸ, ಚಿಔನ್ ಖುನಸಯ ರೆಲೇಖಖಲು ಷಬಿಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱರಸದಂತ್ಷ ಸಸಂಕಸರಮಿಔ ರೆಲೇಖಖಳಿಂದಸದ ಸಸಳುಖಲು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಖಲು ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಖಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ದಗಿಶಬೆೇಔು
ಸರಥಮಿಔ ಷಂತ್
ಮಸದಯಮಿಔ ಷಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಹಸಖು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಸೂತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸಯರ್ಥ
ಖಲು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಔಯ ಅನುಸತ್
ವಿಧಸಯರ್ಥ
ಖಲು ಭತ್ುು ತ್ಯಖತಿ ಕೆಲಠಡಿಖಲ ಅನುಸತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಥ ಪಲಿತಸಂ
ಪಿಮುಸ್ಥ ಪಲಿತಸಂ
ಸಸಮಸಜಿಔ ಬದರತೆ ಕಸಮ
ಔರಭಖಲು
ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ
ಳರದಸಾಯ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವಸ ವೆೇತ್ನ

ಆರೆಲೇಖಯ ಶಹಸಮಕ್ರಮಯ ಶಹಸಮದೆಲಂದಿಗ್ೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪಿಡಿತ್ಯನುೂ
ಖುಯುತಿಸ್ಥ ರತಿ ತಿಂಖಲ ಓವದಿಮನುೂ ಪೇರೆೈಶುಳುದು,
ಗ್ಸರಭ ಶಬೆೇಖಲನುೂ ನಡ್ೆಸ್ಥ ಶಭಲದಸಮ ಶಭೆಖಲ್ೆಲೇಂದಿಗ್ೆ ಚಚಿರಸ್ಥ
ಯೇಗ್ಸಯದಸರಿತ್ ಔರಭಖಲನುೂ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲೇಂಡ್ು ಜನೆರಿಗ್ೆ ಅರಿಳು
ಭುಡಿಶುಳುದು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಇಲ್ಸೂ
ಇಱೂ
6
ಇಲ್ಸೂ
20
19
2
0

Yes

ಇಲ್ಸೂ
ಇಲ್ಸೂ
ಇಲ್ಸೂ
ಱಸ್ಥಕಸ ಕಸಮಿಔರಭ ಜರಿಗಿಶುಳುದು.
ಉತ್ುಭವಸಗಿದೆ.
ಆರೆಲಖಯ ಇಲ್ಸಖ್ೆಯಿಂದ ಔರಭ ದಗಿಶುಳುದು.
ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಂದ 2 ಬಸರಿ ಗ್ಸರಭದ ಬಿೇದಿಖಲಲಿೂ ಸಗಿಂಗ್
ಮಸಡಿಶುತಸುರೆ.
ಇಲ್ಸೂ
0.02
0.04
0.03
0.02
0
30
40
0.85
1
ಪಲ್ಸನುಬವಿ ಆಯ್ಕಕ 350
ಪಲ್ಸನುಬವಿ ಆಯ್ಕಕ045
ಇಲ್ಸೂ
ಇಲ್ಸೂ

ಅಂಖವಿಔಱಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಔುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಸಳ
ಜನಔ ವಿತ್ಯಣಸ ಳಯಳಸೆಿ
ಅನೂೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಸಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಖಯ ಯೇಜನೆ
ರಸಷಿರೇಮ ಸಸವಶಿಯ ಭಿೇಮಸ ಯೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಱಯ
ಗನ ತಸಯಜಯ ವಿಲ್ೆೇವಸರಿ ಔರಭಖಲು
ಸೂಸ್ಥುಕ್ ಫಲಕೆ ನಷೆೇಧ

ಇಲ್ಸೂ
ಇಲ್ಸೂ
ಇಲ್ಸೂ
ಇಲ್ಸೂ
ಇಲ್ಸೂ
90
650
ಔರಭ ಳಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆ
ಔರಭ ಳಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆ

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಖಲು ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೇಖಯವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುೂ ಹೆಲಂದಿದೆ.

10

ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲ್ೆೇಜುಖಲು ಯೇಖಯವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುೂ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

1

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲ್ೆೇಜುಖಲು ಯೇಖಯವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುೂ ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಖಲು ುದಾ ಔುಡಿಮುಳ ನೇರಿನ ಳಯಳಸೆಿ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೇಔರಿಶಫಷುದಸದ ಹಸಖು ಅಶಂರದಸಯಿಔ ಇಂಧನಖಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸರಭ
ಂಚಸಯಿತಿಖಲು ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಖಲಲಿೂ ಸೌಱಬಯ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ದಗಿಶಬೆೇಔು
ಎವುು ಔುಟ್ುಂಫಖಲು ಸೌಯಕ್ರುಮನುೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆಕ ಫಲಶುತಿುವೆ.ಅಡ್ುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಔುಟ್ುಂಫಖಲು ಸೌಯಕ್ರುಮನುೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆಕ ಫಲಶುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಖಳಿಗ್ೆ

5

ಸೌಯಕ್ರು ಅಥವಸ ಅಶಂಪರದಸಯಿಔ ಇಂಧನ ಭಲಱದ ಬಿೇದಿ ದಿೇಖಲು

0

0
0
0

ಮೇಲ್ಸಕಣಿಸ್ಥದ ರಶಸೂಳಳಿಮಲಿೂ ನಭಲದಿಶಱು ಸಸಧಯವಸಖದಂತ್ಷ
ಯಸಳುದಸದಯಲ ವಿಶೆೇವ ಸಸಧನೆಖಲು ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿಖಲಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸಯಪಿುಮ ನವಸಸ್ಥಖಲ ಜಿೇಳನದಲಿೂ ಶಔರಸತ್ಮಔ
ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡ್ಱು ಕಸಯಣವಸದ ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್
ಯಸಳುದೆೇ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಔುರಿತ್ು ಶಂಕ್ಷೇುವಸಗಿ
ಇಲ್ಸೂ
ಫಯಳಣಿಮಲಿೂ ನೇಡ್ುಳಂತೆ ಇಯಬೆೇಔು, ಇದಕೆಕ ಅನುಖುಣವಸಗಿ ಶಷವುವಸದ
ಶಲಚಔಖಲು, ಧನಸತ್ೂಔ ರಿಣಸಭಖಲು ಇತಸಯದಿಖಲನುೂ ಆಲತೆ ಮಸಡ್ಱು
ಶಹಸಮ ಮಸಡ್ುಳಂತೆ ಇಯಬೆೇಔು. ಇದಕೆಕ ೂಯಔವಸಗಿ ಸಸಕಯನ ಮಸಡಿದ
ಛಸಯಸ ಚಿತ್ರಖಲು, ದಸಕಲ್ಸತಿಖಲನುೂ ಶಷ ಹೆಚುಿಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್
ಮಸಡ್ಫಷುದು.
Name of PDO/Secretary
C B Bidari
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480868347
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 ದಲಯವಸಣಿ ಶಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ಸರಭ ಂಚಸಮತಿಖಲು ತ್ಭಮ ವಸಷಿ
ಔ ಯೇಜನೆಮನುೂ ಮೇಲಿನ
ಶಂಸೆಿಖಳಿಗ್ೆ ಶಲಿೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುರಡಿಔರಿಸ್ಥದ TP EO ಹೆಶಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
9742033016
Yes

