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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಭಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಭಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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5
3
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು

0

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

0

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

5
5
10
ಹೆೊಳಲೊಯು ಗ್ಹಾಭಂಚಹಯಿತಿಮು ,ಊರಿನ ಅಭಿೃದಿದ ಏಳಿಗ್ೆಗ್ೆ
ಷಭುದಹಮ ಬನ ನಿಭಹಾಣ
ಭಳಿಗ್ೆಗಳ ನಿಭಹಾಣ
ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ಅಭಿೃದಿದಗ್ೆ ಒರ್ ಟಹೆಂಕ್ ನಿಭಹಾಣ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ ಹೆಚ್ುು ಆದಹಮ ಫಯುಂತ್ಸ ಕೆಲಷ ಕಹಮಾಗಳನುನ
ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳುುದು.
ಆಸ್ತು ತೆರಿಗ್ೆ ಭತ್ುು ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ತೆರಿಗ್ೆಮನುನ ಷಭಾಕವಹಗಿ
ಷೊಲಿ ಭಹಡಿ
ಜನರಿಗ್ೆ ಫೆೋಕಹದ ಭೊಲಬೊತ್ ಸೌಕಮಾಗಳನುನ ಒದಗಿಷುುದು.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭೊದಿಷಫೆೋಕು.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭೊದಿಷಫೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಬೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಫೆೋಕಹದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸ್ತದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಹಸ್ತಕದಲಿೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸ್ತದ
ಷಬೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆೊೋಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಬಹ ಕಹಮ
ಷೊಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

10
12
10
ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯು-4 ುಯುಶಯು-5-11/07/2011 ಒಟ್ುು-7.ಜಹತಿ1
.ಂ-1

0
ಎಲ್ಹೂ ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ

5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲಿೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭೊಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳುಲ್ಹಗಿದೆ?

ಮಹುದು ಇಲೂ

6. ಎಶುು ಷಬೆಗಳಲಿೂ ಷಬಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಬಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಹಡುುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV. ಜಿೋನ
ವಿಧಹನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಹಯ, VII.ಆಯೆೊೋಗೆ, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳಳ, IX. ಭಕಕಳ ಆಯೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳಳ, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲಿೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲಿೂ ನಡೆಷಫೆೋಕಹದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಷಬೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೋಯಂ ಅಬಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದೊಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜಯಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಬೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆ ನಡೆಸ್ತದ ದಿನಹಂಕ ನಿೋಡುುದು) :
ಹಹಜಯಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮಲಿೂ ಮಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಭಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆೋಮ ಷಬಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಭಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ಯಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಳ (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೊದಿಸ್ತ)
C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳಳ/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷಮಿತಿ ಷಬೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಫೆೋಕಹದ ಷಬೆಗಳಳ

3
2
2
0
48
64
40584
ಶೆೋ18%
97
69
79
(a) ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (c) ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲಯ
ವೆೋತ್ನ, (j) ಇತ್ಯೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
1)ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಜ್ ಯೋಜನೆ
2)ಆವಾಮ ಯೋಜನೆ
3)ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು
4)12 ನೆೋ ಸಣ ಕಹಷು
Yes
4
ಸಹಭಹಜಿಕ ,ಆರ್ಥಾಕ
12

ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಬೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಅೆಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನೊನುಫಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹಕಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಮಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಫೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ಹೂ ಚ್ುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಶು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜಯಹಗಿಯುಯೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಬೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜಯಹತಿ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳಳ
ಹಹಜಯಹಗುತಹುಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳಳ/ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳಳ ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜಯಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಷುುದೆೋ? ಉದಹ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆೊೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲಿೂಷಫೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲಿೂಷಫೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಮಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮಲಿೂ ಚ್ಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಹಗು ಷಕಹ
ಯೆೋತ್ಯ
ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಮಹರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗೊಗಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಿಮಭಹನುಸಹಯ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಮಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಷಂನೊಮಲ ಕೆೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೆೊಷ ಆದಹಮದ ಭೊಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆೊಷ ಭೊಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಷವಂತ್ ಭೊಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭೊಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸ್ತುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲಿೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಫಹಕ್ರ ಷೊಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷೊಲ್ಹತಿ ಭಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷೊಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
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ಅಂತ್ಸ ಮಹುದೆ ಘಟ್ನೆಗಳಳ ನಡೆದಿಯುುದಿಲೂ.
ಹೌದು
ಹೌದು

ಇಲೂ

Yes
31/03/2012
31/03/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
735033
592229

Yes
ಆಸ್ತು ತೆರಿಗ್ೆ

31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಫಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಭಹಡಿದ ಷೊಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸ್ತ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಹಮದ ವಿಯಗಳ
ಭೊಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ತ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷಹುನಗ್ೆೊಳಿಸ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಹಧಿಸ್ತದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು

490325
190765
681090
147059
,ಲ್ೆೈಲ್ೆನ್್ ಭತ್ುು ಇತ್ಯೆ.
160377
390738
ಇಲೂ
1)ಭಹಹತ್ಮ ಗ್ಹಂಧಿ ಯಹಷಿರೋಮ ಗ್ಹಾಮಿೋಣ ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ-16.00 ಗುರಿ 1423965
2)ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ಯೋಜನೆ ಸಹಧನೆ
33176 ಗುರಿ -30769
3)ಷತಿ
4)ಶೌಚಹಲಮ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚ್ು-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಭಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 89000
ನಿೋಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚ್ು
ಕೆೋಂದಾ / ಯಹಜೆ / ಇತ್ಯೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಭಹಡಿಯು ವೆಚ್ು
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಡಿಯು ವೆಚ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಿಗಧಿಮಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮಹದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚ್ು : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಸ್ತಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ು ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸ್ತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚ್ು :
ಸಂಚಿಕೆ ಭಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಷುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಒಳಚ್ಯಂಡಿ
ೆಸೆಾ ಭಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

31000
29000
31000
29000
90000
29000
29000
15000
30000
50000
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಹಖಲಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಸಹಧನೆ
ಸಹಧನೆ

485621-ಗುರಿ-75000
25 ಗುರಿ-20

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳಿೋಮ ಷಂಸೆಾಗಳಳ

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳಳ
ಂಚಹಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಭಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚ್ಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳಳ
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸ್ತ ದಾಢೋಕರಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆೊಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಬೆ/ಜಭಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನಹ ಹೆಯಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನಹ ಹೆಯಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ದೊಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಭಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಭಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಕ ಹೆೊೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚ್ು ದೊಯುಗಳನುನ ಮಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಭಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಿಕ ಷಾಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆಯೆೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಭಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಹಣ
ಸಹಂಸ್ತಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲಸ್ತಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸ್ತಾತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಿಕ ಯೆೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಶಹಲ್ೆ ಅಂಗನವಹಡಿ ಗ್ೆ ಶೌಚಹಲಮ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಕ್ರಾೋಡಹ ಚ್ಟ್ುಟ್ಟಕೆಗ್ೆ ಷಹಹಮಧನ.
ಡಿತ್ಯ ಚಿೋಟ್ಟಮನುನ ಷಭಾಕವಹಗಿ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ಲುುಂತೆ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಊರಿನ ಒಳಚ್ಯಂಡಿಗಳಿ ಬೂೋಂಚಿಗ್ ೌಡರ್ ಹಹಕ್ರ ವುಚಿ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.ಕ
ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ಯೋಜನೆ ಷಭಾಕ ವಹಗಿಯಲು ಅಭಿೃದಿದ ಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಷವ -ಷವಹಹಮ ಷಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಷಹಹಮಧನ ಭತ್ುು ಷುತ್ುು ನಿಧಿ
ವಿತ್ರಿಸ್ತಯುುದು.
ಟಹಂಟಹಂ ಭೊಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ಾದ ಭೊಲಕ ಹಹಗೊ ಭಹಹತ್ಮ ಭಯ
ದಿನಹಚ್ಯಣೆಗಳ ಭೊಲಕ
ಯಹಷಿಾರೋಮ ಸಫಬಗಳ ಭೊಲಕ.
ಕಯತ್ಾಗಳ ಭೊಲಕ ಟಹಂಟಹಂ ಭೊಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ಾದ ಭೊಲಕ
ಹಹಗೊ ಭಹಹತ್ಮ ಭಯ ದಿನಹಚ್ಯಣೆಗಳ ಭೊಲಕ
ಯಹಷಿಾರೋಮ ಸಫಬಗಳ ಭೊಲಕ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010-11
2011-12 ಯದಿ ಕಳಳಹಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಯದಿ ಫಂದ ನಂತ್ಯ ಹೆಯಗಳನುನ ತಿಳಿಮ ಫಸುದು.
28
28
2
2
0

Yes

5
ಇಲ್ಹೂ
43
ವಹಯದ ಾತಿ ಗುಯುವಹಯ ಹಾ.ಆಯೆೊೋಗೆ ಕೆೋಂದಾದಲಿೂ ಹಹಗೊ ವಿಬಹಗದ
ಉಳಿದ ಗ್ಹಾಭಗಳಲಿೂ ನಿಗದಿತ್
ದಿನಹಂಕದಂದು ಲಸ್ತಕಹ ಕಹಾಮಾಕಾಭನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗುುದು.
3ನೆೋ ಗ್ೆಾೋಡ್ ಭಕಕಳನುನ ಗುಯುತಿಸ್ತ ಆಭಕಕಳಿಗ್ೆ ೌಶಠಕ
ಆಹಹಯನುನ ಒದಗಿಷುುದಯ ಜೆೊತೆಗ್ೆ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಒಮಮ ವೆೈದೆಯ
ಫಳಿ ಕಯೆದು ಕೆೊಂಡು ಹೆೊೋಗಲ್ಹಗುತಿುದೆ.
ನಿಯಂತ್ಯ ನಿೋರಿನ ಭಹದರಿಗಳ ರಿೋಕ್ಷೆಗಳನುನ ಭಹಡಲ್ಹಗುತಿುದೆ.ಯಕು
ಲ್ೆೋನಗಳನುನ
ರಿೋಕ್ಷಸ್ತ ಷಂಗಾಹಿಸ್ತ ರಿೋಕ್ಷೆಗ್ೆ ಒಳಡಿಷಲ್ಹಗುತ್ುದೆ.

ಡೆಂಗೊೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಮಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ಯೆೊೋಗಗಳಳ ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆಗ
ಕಹಲಯಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ ಯೆೊೋಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಫೆೋಕು
ಹಾಥಮಿಕ ಸಂತ್
ಭಹದೆಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೆೊೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ತ ಪಲಿತಹಂವ
ಪಿಮುಸ್ತ ಪಲಿತಹಂವ
ಸಹಭಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ಾದಹಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆಯೆೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ಯಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೋಭಹ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳಳ
ಹೂಸ್ತುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಹೆೊಳಲೊಯು ವಿಬಹಗಕೆಕ ಸೆೋರಿದ ಎಲ್ಹೂ ಗ್ಹಾಭಗಳಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭಾಲೆ
ಷಹುಸ
ನೆಡೆಷಲ್ಹಗುತ್ುದೆ.
2 ಡೆೆಂಗುೆ ಾಕಯಣಗಳಳ ಕಂಡು ಫಂದಿಲೂ
7
3
1
1
1
0
ಷರಿಮಹಗಿದೆ
ಷರಿಮಹಗಿದೆ
0.8
0.75
81
29
ಶಿಪಹಯಷು್ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಶಿಪಹಯಷು್ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಶಿಪಹಯಷು್ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಅನುಷಹುನ ಗ್ೆೊಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಅನುಷಹುನ ಗ್ೆೊಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
849
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆೊಳುಲ್ಹಗಿದೆ.
ಹೌದು.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಹೌದು.

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

2

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

1

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳಳ ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ೆಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲಿೂ ಸೌಲಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆಗ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಫೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

3

ಸೌಯವಕ್ರು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳಳ

-

47
28
-

ಮೋಲ್ಹಕಣಿಸ್ತದ ಾಶಹನಳಿಮಲಿೂ ನಭೊದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಮಹುದಹದಯೊ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳಳ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನಿವಹಸ್ತಗಳ ಜಿೋನದಲಿೂ ಷಕಯಹತ್ಮಕ
ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ
ಮಹುದೆೋ ಚ್ಟ್ುಟ್ಟಕೆಮಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ
ಹೆೊಳಲೊಯು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಶಿಮೊಗಗ ತಹಲೊೂಕು ಶಿಮೊಗಗ(ಜಿಲ್ೊ)
ಫಯಣಿಮಲಿೂ ನಿೋಡುಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ
ಷೊಚ್ಕಗಳಳ, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳಳ ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಹಡಲು
ಷಹಹಮ ಭಹಡುಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಕಯನ ಭಹಡಿದ
ಛಹಮಹ ಚಿತ್ಾಗಳಳ, ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚ್ುುರಿಮಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೋಡ್
ಭಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
ಭಧುಷೊದನ್
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480876357
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 ದೊಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸ್ತದ TP EO ಹೆಷಯು :
ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
8182245347
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