1.1. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಒಟ್ುಟ
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ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುಟ
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ಒಟ್ುಟ
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ-ಒಟ್ುಟ
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ್ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-ಅಲ್ಸಂಖ್ಯತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುಟಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ರಕಯ)-ಯುಷಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ರಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ರಕಯ)- ಒಟ್ುಟ 1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಮನಯ-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಮನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ -ುಯಷಯು
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ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗುಯಷಯು
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ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುಟ-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುಟ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುಟ

11
7
18
ಸವವಜನಿಕಯ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು
ಬೆಳಕು,ಗ್ರಭಗಳ ನೆೈಭವಲ್ಯ, ಯಸೆು ಅಭಿವೃದಿದ ಇವುಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಹೆಚಿಿನ
ಆಸಕ್ತುಮನುನ ವಹಿಸಬೆೋಕು.

1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.
1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?

ಸಥಳ್ಳೋಮ ಸಕವಯದ ಸಫಲಿಕಯಣ.
7

(ಅ) ವಷ್ಟ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 12
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 7
2. ರತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ರಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಜುಲ್ೆೈ-265,62,20,28,55ಜನವರಿ-242,54,15,37,36
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ಂತೆ ನಿೋಡ್ುವುದು. (ಏಪಿರಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲಟೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷುಟ?
4. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುಟ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡ್ಲ್ಗಿತ್ುು?
5. ಎಷುಟ ಸಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡ್ವಳ್ಳಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ್ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡ್ವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡ್ುವುದು
B. ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುಟ
ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡ್ಲ್ಟ್ಟ ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ
ಎಷುಟ?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡ್ನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ರಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡ್ುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡ್ಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುಟ ಗ್ರಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡ್ವಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡ್ಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡ್ಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದರ ಭತ್ುು ರಜಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುಟ ಸಥಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಅವಯವಸೆಥ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕರಭಕೆಗಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?

ಇಲ್ೂ
7 ದಿನ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
7
7
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, VII.ಆರೆಲೋಗಯ, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡ್ದ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ರಭ ನೆೈಭ
ಲ್ಯ, XI. ಯಸೆು /
ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
2
4
2
ಇಲ್ೂ
20
55
ದಿನಂಕ:03-03-2012
242
54
15
36
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
No
No
ಇಲ್ೂ
Yes
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸಯಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ರಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗಯ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ಯಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷ್ಟ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಥಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷ್ಟ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ರಕ್ತರಯ್ಕ-I. ವಷ್ಟ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡ್ಳ್ಳಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಥಗಳನುನ ಸಂಕ್ತ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷ್ಟ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕರಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿರಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನ ವಷ್ಟ
ಕ ಆಮವಯಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವಯಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲರೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸರಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುಟ ಆದಮ ಎಷುಟ?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುಟ ಆದಮ ಎಷುಟ?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸರಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ತ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡ್ಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ಬಕ್ತ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ

ಹೌದು
ಇಲ್ೂ

ಇಲ್ೂ

Yes
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
N0
N0
N0

N0
Yes
N0

No
No
294800
294800

NO
_
506805
294800

ಒಟ್ುಟ ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆರೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

801605
535534
_

_
_
ಇಲ್ೂ
ಯೋಜನೆ ಹೆಸಯು.
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಟನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತಿರ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ರತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ _
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ
ಕೆೋಂದರ / ರಜಯ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಬಯವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಿ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರಧಿಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುಟ ವೆಚಿ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುಟ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುಟ ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುಟ ಒಳಚಯಂಡಿ
ವಯವಸೆಥ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುಟ ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಥಳ್ಳೋಮ ಸಂಸೆಥಗಳು
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕರಭಗಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ರ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ರಗಳನುನ ಗಣಕ್ತೋಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

0
0
25100
14500
25100
14500
_
0
_
_
Yes
Yes
No
No
No
_
_
_
_
Yes
Yes
Yes

ಭೌತಿಕ ಗುರಿ

42
18

ಸಧನೆ
37
07

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ರಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ರಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯರಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ತ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯರಗಳೆಷುಟ?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುಟ

Yes
Yes
_
_
_
ಹೌದು
ಹೌದು
ಇಲ್ೂ
_
_

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟಟ ವಿಶರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡ್ುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿೋಡ್ಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ರಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಥಳಗಳಲಿೂ ರದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಆರೆಲೋಗಯ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ರಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಮಣ
ಸಂಸಿಥಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕರಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷ್ಟಟಕಂಶದ ಸಿಥತಿಗತಿ
ಸಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುಟವಿಕೆ

_
_
_
_
_
ಭುಂಜಗರತೆ ಕರಭ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುತ್ುದೆ.

ಡೆಂಗಲಯ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ರೆಲೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ

ಚಯಂಡಿಗಳನುನ ಕ್ತೂೋನ್ ಮಡಿಸಿ ಮಲ್ದಿೋನ್ ೌಕ ಸಿಂಡಿಸಿಯುತ್ುದೆ.

ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ್ಳಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ರಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದಯಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟಟಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದರತೆ ಕಮ
ಕರಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವರದಧಯ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವಯವಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗಯ ಯೋಜನೆ

_
_
_
_
_
_
_
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ
ರತಿರ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
_
_
18
_
_
_
_
_
_
_

ರಷ್ಟರೋಮ ಸವಸಥಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ಯ
ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕರಭಗಳು
ೂಸಿಟಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

_
1520
_
_

ಎಷುಟ ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

5

ಎಷುಟ ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುಟ ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುಟ ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವಯವಸೆಥ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂರದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿೂ ಸೌಲ್ಬಯ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುಟ ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ತುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡ್ುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುಟ ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ತುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ

5

ಸೌಯಶಕ್ತು ಅಥವ ಅಸಂಪರದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

_

__
_
_

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ರಶನವಳ್ಳಮಲಿೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧಯವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲಿೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡ್ಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
_
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನಿೋಡ್ುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತಯದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡ್ಲ್ು ಸಹಮ ಮಡ್ುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ರಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಿವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡ್ಫಹುದು.
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 . []
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 . []

SURESH.S
9844022550
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 .

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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷ್ಟ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಥಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8231218051
No

