1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುಟ
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

408 78%

3574 80%
3570 75%
7296 78%

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 317 75%
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುಟ
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುಟ
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟ್ುಟ
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುಟಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

640 75%
323
317
640
0.8
0.75
0.78
147
65
30
1246
1488
1946

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1786

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ಾಕಯ)- ಒಟ್ುಟ 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷಟ ಜತ -ುಯಷಯು

3732
15
3
2
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷಟ ಜತ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

5

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುಟ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುಟ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುಟ

8
7
15
ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೋಡೋಕಯಣ.
ಕುಡಮುವ ನೋಯು ಸಯಫರಜು ಹಗಲ ಬೋದ ದೋ ನವವಹಣೆ.
ಅಹವ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ವಸತ ಸೌಲ್ಬೆ.
ರಷ್ವ್ರೋಮ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷಾನ

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಸಬೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಸಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದವೆ?
(ಅ) ವಷ್ವ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ -

ಯೋಜನೆಗಳ ಸಭವಕ ಅನುಷಟನ
10
12

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲಟೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
4. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುಟ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?
5. ಎಷುಟ ಸಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುಟ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುಟ?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುಟ ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಡಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುಟ ಸಾಯಿಸಮಿತ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಯವುದೆೋ
ಅಧಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?

10
20/04/2011, 04/07/2011, 14/10/2011. 16/01/2012

0
10
0
10
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಮುವ ನೋಯು, V. ೌಷ್ವಟಕ ಆಹಯ,
VIII. .ಜತ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು /
ಸಂಕ
, XII. ಬೋದ ದೋ
2
2
2
0
25
20
41123
103
23
18
32
(a) ಇಂದರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
13ನೆೋ ಹಣಕಸು
Yes
0
0
0
0
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು

B. ಂಚಮತಗಳ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಗಳ ಹಜರತ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಕಯ / ಸಿಫಬಂದಗಳು
ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವುದೆೋ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳು ತ್ಭೂ ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಭ ದನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಭ ದನಂಕ :
B. ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ
ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲಗಡಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಾಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥ
ಕ ಸಲಿನ ವಷ್ವ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸ್ಂತ್ ಭಲಲ್ದಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುಟ ಆದಮ ಎಷುಟ?
ಸ್ಂತ್ ಭಲಲ್ದಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುಟ ಆದಮ ಎಷುಟ?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗ್ೆ
ನೋಡಯುವ ಅಧಕಯದನ್ಮ ವಸಲಲ್ತಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಕೆ
ಒಟ್ುಟ ಬೆೋಡಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡದ ವಸಲಲ್ತ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ

ಹೌದು

ಹೌದು

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

Yes
Yes
N0

Yes
No
399823
412473

NO
ಕಟ್ಟಡ/ಫಲಮಿ ತೆರಿಗ್ೆ
822324
284162
1106486
340088
ಇತ್ರೆ
24284

2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸ್ಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳು ಅನುಷಟನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಧಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿವಯ ನೋಡ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳು
ಾತಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡ ಖಚು
ಮಡದ ಮೊತ್ುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡ
ಭೌತಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ

59735
ಇಲ್ೂ
-2652174

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಗಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷಟ ಜತ ಮಡಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷಟ ಜತ ನಗಧಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳು ಸಿಫಬಂದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡದ
ಓಟ್ುಟ ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡದ ಒಟ್ುಟ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ವೆುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುಟ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ವೆುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುಟ ಬೋದ
ಆಳವಡಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ವೆುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುಟ ಒಳಚಯಂಡ
ವೆವಸೆಾ ಮಡದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಮು ತ್ನನ ವೆುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುಟ ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತ ಭತ್ುು ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಯಿತ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

80000
50000
80000
50000
130000
130000
130000
0
0
0
No
No
No
Yes
Yes
-ಎಯಡು ಸುತ್ುುನಧ ಹಗಲ ಒಂದು ಸಹಮಧನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತ್ನ
----Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಹೌದು
-

ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಯುವುದು
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದ
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಯಂದಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಪೋಲ್ು ಾಧಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುಟ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳು ಬಎಲ್ ಟ್ಟಟ ವಿಶಾಂತ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

15
10
4
4
0

Yes

ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡ ಭಕೆಳ ೌಷ್ವಟಕಂಶದ ಸಿಾತಗತ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುಟವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆಗ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟಟಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತ ಕೆಲಠಡಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಂಚಣ
ಕುಟ್ುಂಫ ಂಚಣ
ಡಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷ್ವರೋಮ ಸ್ಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸಿಟಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

0
0
0.95
0.95
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

ಎಷುಟ ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದದೆ.

ಎಲ್ೂ

ಎಷುಟ ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದದೆ.

-

ಎಷುಟ ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದದೆ.

-

ಎಷುಟ ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದವೆ.

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು

0.9
0.9
0.85
1.250694444
1.667361111
0.85
96
28
439
1
ಇಲ್ೂ

ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡದ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುಟ ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುಟ ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತುವೆ.ಭನೆಮ ದೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದ ದೋಗಳು

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
2
ಇಲ್ೂ

ಮೋಲ್ೆಣಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲಿೂ ನಭಲದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ವೆುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲಿೂ ಸಕರತ್ೂಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ
--ಫಯವಣಮಲಿೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ
ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡದ
ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಖಲ್ತಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್
ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
ಭಯತ.ಈ
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480876370
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 ದಲಯವಣ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಗಳು ತ್ಭೂ ವಷ್ವ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
9480876370
Yes

ದುಾಡಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

