1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ೊೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆೊೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

1232

3644
4053
7697

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 520
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು 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-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

1003
483
520
1003
0.55
0.4
0.95
612
160
285
531
1588
2042

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2752

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

4794
14
2
0
3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗುಯಷಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

8
6
14

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೋಕು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ಸಭಗಾ ಅಭಿವೃದಿದಗ್ಗಿ ಶಾಮಿಸುವುದು,ಆರ್ಥಿಕ
ಭಟ್ು,ಸುಧಯಣೆ ಮಡುವುದು, ಎಲ್ೂ ಗ್ಾಭಗಳಲ್ೊೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ,ಆರೆೊೋಗೆ,
ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು,ಬೋದಿ,ದಿೋ,ನೆೈಭಿಲ್ೆಗಳ ಫಗ್ೆಗ, ಗಭನ ಹರಿಸುವುದು

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೋಕು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮನುನ ಸದೃಢವಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಗಿ ಫಸಡಿಸಲ್ು ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಿವುದು, ಾತಿಯಂದು ಕುಟ್ುಂಫಕೆೆ ಭನೆ ಒದಗಿಸುವುದು,
ಶೌಚಲ್ಮ ನಮಿಣ, ಯಸೆು, ಚಯಂಡಿ ಇತರೆ ಭೊಲ್ಬೊತ ಸೌಕಮಿ
ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದೋಶ ವಿಯುತುದೆ,

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೋಫರ್ ಭತುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೊೋಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೊಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತುು?

12
12
12
ಒಟ್ುು 16..ಜತಿ -06..ಂ-02 ,ಇತರೆ ಹಿ,-04 ಭಹಿಳಸದಸೆಯು-06

ಇಲ್ೂ
12

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭೊಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಿಲ್ಗಿದೆ?

ಇಲ್ೂ

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳ್ಳಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

2

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV. ಜಿೋವನ
ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆೊೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ
ವಿಷಮಗಳಳ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX. ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ
ವಿಷಮಗಳಳ, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೊಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಳ (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೊದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ

2
2
2
ಇಲ್ೂ
16
24
23/01/2012
54
10
21
32
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಭಹತಾಗ್ಂಧಿ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ
Yes
3
ಉತಪದನ ಸಮಿತಿ,ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ,ಸೌಕಮಿ ಸಮಿತಿ
3
2

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನೊನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಷು ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ
ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವುದೆೋ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆೊೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತಭಾ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳ್ಳಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು ಸಕ
ರೆೋತಯ
ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗೊಗಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನೊಾಲ್ ಕೆೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆೊಸ ಆದಮದ ಭೊಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆೊಸ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸೊಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೊಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸೊಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ಬಕ್ರ

ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
15/02/2011
20/02/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
530700
530700

Yes
ಕಂದಮದಿಂದ ನೋರಿನಂದ
375850

2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸೊಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭೊಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ

205089
580939
215850
ಕೆರೆ ಹರಜು ,ಹುಣಸೆಭರೆಹರಜುನಳದ ಸವಿಿಸ್ ಛಜುಿ
64700
47875
ಸಂಗಾಹಿಸಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಭ,ಗ್ಂ,ರ.ಗ್ಾ,ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ-530000 ಖಚುಿ.ವಸತಿ
ಯೋಜನೆ-314981
ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತು 276862.ಖಚಿದ ಮೊತು-1216280

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತು : ಯೊ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತು : ಯೊ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆೊಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತು : ಯೊ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

36000
24000
26000
16000
60000
24000
24000
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಾಳ್ಳೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳಳ

ಗ್ಾಭಗಳಲಿೂ ಪೋಷಕಯ ಸಭೆ ನೆಡೆಸಿ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚನೆ ಮಡಲ್ಗಿದೆ,ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ,

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ
ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ

ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳನುನ ಸೆೋರಿಸಿ ಸಭೆ ನೆಡೆಸಿ ಸೌಲ್ಫೆದ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ನೋಡಲ್ಗಿದೆ,
ಆರೆೊೋಗೆ ಇಲ್ಖ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿೋವನ ಭಟ್ು ಸುದರಿಸಲ್ು ಕಮಿಕಾಭ
ಹಮಿಾಕೆೊಂಡು ಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ,
ಸಮಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಭಸೆೆಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಅರಿವು ಭೊಡಿಸುವ ಕಮಿಕಾಭ
ನೆಡೆಸಲ್ಗಿದೆ,

ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆೊಳ್ಳಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ದೊಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುು ವೆಚಚ ದೊಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೊೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆೊೋಗಗಳಳ ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆಗ
ಕಲ್ರದಂತಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೋಗಗಳ್ಳಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೆೊೋತುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತುು ತಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010-2011ೂತಿಿಯಗಿದೆ,
2010-2011 ಯವರೆಗ್ೆ
ಇಲ್ೂ
58
58
2
2
ಇಲ್ೂ

Yes

5
2
245
0.75
1
0
0
0
ಶಲ್ೆ ಬಟ್ಟುಯುವ ವರಿ
10
0
0
0
0
23.01
50.01
86.4
0.45
ಇಲ್ೂ
22
16
82
29
4
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇದೆ,85

ನೋಯು ಭತುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳಳ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

1588
ಕಾಭ ಕೆೈಗಳಿಲ್ಗಿದೆ,
ನಶೆೋದಿಸಲ್ಗಿದೆ,

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಗ್ಾಭ ಂ.ಇಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಳ

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜ್ ಗಳಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜ್ ಗಳಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ

ಇಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಲಿೂ

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳಳ

0

150
3
0

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳ್ಳಮಲಿೂ ನಭೊದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಯವುದದಯೊ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲಿೂ ಸಕರತಾಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ
ಇಲ್ೂ
ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸೊಚಕಗಳಳ, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳಳ ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ
ಛಯ ಚಿತಾಗಳಳ, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೋಡ್
ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
ಅನಂದಪ ಪಿ,ಡಿ,ಒ
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9448900975
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 ದೊಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತಭಾ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
8182291017
Yes

