1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು

ಭಲ್ಲೂಯಹಳ್ಳಿ
ಚಳ್ಿಕೆಯೆ
ಚಿತ್ಾದುಗಗ
577536
clk.mal028

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

4060
3870
7930

89
1786
2602
2497
5099
6504
632
643
345
658
22
150
1175
3800

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಭನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಭನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

6320
18
1
0
2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗುಯಷಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

0

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

11
7
18

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

1.ನಿಭಗಲ್ ಬಯತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲೂ ನಿಭಗಲ್ ಗ್ಾಭ ಭಡುವುದು .
2. ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮ ಅಹಗ ಫಡತ್ನದ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೆಮ
ಒದಗಿಸುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

ಭಲಲ್ಬಲತಿ ಸೌಕಮಗಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸುವುದಯಲ್ಲೂ ಫದದತೆ.
ಎಲ್ೂ ವಗಗದ ಫಡಜನಯ ಹಿತ್ ಕಡುವುದು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಬೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳ್ನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?

8
12
8
18.02.07.02.07

0
8

5. ಎಷುು ಸಬಗಳ್ಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಭ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಿಲ್ಗಿದೆ?

0

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡವಳ್ಳಗಳ್ನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

8

7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆಯೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳ್ು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ು, IX. ಭಕಕಳ್ ಆಯೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳ್ು, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ್ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಮವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕಕ ಭಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೋಮ ಸಬ ನಡವಳ್ಳಗಳ್ನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ಯಜೆ ಯೋಜನೆಗಳ್ು (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಬೆಗಳ್ು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ು

2
2
2
0
11
4
41063
18
4
11
7
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ಯೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಫಸವ ವಸತಿ ಇಂದಿಯ ಅವಜ್
Yes
2
ಭಲಲ್ ಬಲತಿ ಸೌಕಮಗಸಮಿತಿ
3

ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳ್ು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಫೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಬೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಹಜಯತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಹಜಯಗುತುಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ್ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಮರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳ್ು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳ್ಳಗಳ್ು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ು ಹಗು
ಸಕ
ಯೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಮರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಭನುಸಯ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳ್ನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

2
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
20/02/2012
20/02/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
216300
216300

Yes

ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಫಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭಲಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ಯಜೆ / ಇತ್ಯೆ

ಅಸಿು ತ್ರಿಗ್ೆ
232434
110000
342424
207724
ಕಟ್ುಡ ಫಡಿಗ್ೆ
216300
216300
ಇಲ್ೂ
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ವಸತಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿರಿನ ಸಯಫಯಜ ಶೌಚಲ್ಮ
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ 3600000

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳ್ವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳ್ಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

28000
12000
28000
12000
0
0
0
0
0
0
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳ್ಳೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳ್ು

ಭಸಿಕ ಸಬೆಗಳ್ು ಹಗಲ ಾಗತಿ ರಿೋಶಿೋಲ್ನ ಸಬೆಗಳ್ ಭಲಲ್ಕ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಅನುಷಾನಕಕಗಿ ಕಾಭ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ು
ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ು []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳ್ನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳ್ನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳ್ನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆಯೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳ್ು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ್ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೋಗಗಳ್ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಯೆಲೋಗಗಳ್ು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೋಗಗಳ್ಳಂದದ ಸವುಗಳ್ು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಭದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳ್ು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳ್ು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ್ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಭಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತ್ಯಗ್ೆ ವಸತಿ ನಿೋಡುವುದು. ಸಿಾೋ ಶಕ್ರಾ ಸಂಘಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ.ಅಡಿಮಲ್ಲೂ ಸಲ್ ಭಂಜಲಯು.ಭಡುವುದು.
ಫಲ್ ಕಮಿಗಕಯನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ಭುಖೆ ವಹಿನಿಗ್ೆ ತ್ಂದುಯುವುದು.
ಬೋದಿ .ನಟ್ಕಗಳ್ು ದಲಯ ದಶಗನ ಭಲಲ್ಕ ಾಚಯ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010 -11 ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋದನೆ
3
3
150
150
4
4
0

Yes

1
1
0
ಬ.ಸಿ.ಜಿ.ಟ್ಟ.ಟ್ಟ.ದಡಯ
110. 70 .100
ಉತ್ಾಭವಗಿದೆ.
ಪಗಿಂಗ್ ಜಗೃತಿ ಕಮಗಕಾಭಗಳ್ ಕೆಲೂೋರಿನೆೋಷನ್
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಶಲ್ೆ ಬಟ್ುು ಭಕಕಳ್ ಾಭಣ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಕಲ್ೆೋಜು ಇಲ್ೂ
ಕಲ್ೆೋಜು ಇಲ್ೂ
28 : 1
1.084027778
82 %
ಪಿಮು ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
52

ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ಯಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಭ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳ್ು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಿಷೆೋಧ

10
15
6
ಇಲ್ೂ
ವಿತ್ಯೆಸಿದೆ,
ಜರಿಯಿಲ್ೂ
ಜರಿಯಿಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು
ಎಲ್ೂ
ನಿವಗಹಿಸಿದೆ.
ನಿವಗಹಿಸಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

11

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳ್ಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳ್ಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ
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ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ್ು

ಇಲ್ೂ

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳ್ಳಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ್ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕಯತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲೂ ಅಹಗ ಫಡತ್ನ ಯೆೋಖ್ೆಗಿಂತ್ ಕೆೋಳ್ಗಿನ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಗುರಿತಿಸಿ. ತ್ವರಿತ್ಗತಿಮಲ್ಲೂ ವಸತಿ ನಿಭಗಣ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಭಡುವಲ್ಲೂ. ಕಾಭ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಳ್ಿಲ್ಗಿದೆ.
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳ್ು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳ್ು
ಇತೆದಿಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತೆ ಭಡಲ್ು ಸಹಮ ಭಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತ್ಾಗಳ್ು,
ದಖಲ್ತಿಗಳ್ನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಭಡಫಹುದು.
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 . []

ಮರಿಾಸವಮಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಡಿ.ಓ.
9480861218
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 . []
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 ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8190203655
Yes

