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ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
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ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

122

2214
2050
4264

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 448
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು 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-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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734
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1545

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾ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

3228
11
2
1
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

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

5
6
11
ಕೆೇಂದಾ ಸಯಕಯ ಭತ್ುು ರಜೆ ಸಯಕಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಿದ
ಅನುದನವನುೂ ಕಾಯ ಯೇಜನೆ ಮಡಿ ಸಭಪಕವಗಿ ಕಭಗ್ರಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಿವುದು.ಭತ್ುು ಕಂಧಮ ಭುಕು ಗ್ಾಭಂಚಮತಿಯಗಿ
ಮಡುವುದು.ಹಗಲ ಶೌಚಲ್ಮ ಭುಕು ಗ್ಾಭಂಚಮತಿಮನೂಗಿ
ಮಡುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುೂ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೇಡಲ್ಗಿತ್ುು?

ಕೆೇಂದಾ ಸಯಕಯ ಭತ್ುು ರಜೆ ಸಯಕಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಿದ
ಅನುದನವನುೂ ಕಾಯ ಯೇಜನೆ ಮಡಿ ಸಭಪಕವಗಿ ಕಭಗ್ರಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಿವುದು.ಭತ್ುು ಕಂಧಮ ಭುಕು ಗ್ಾಭಂಚಮತಿಯಗಿ
ಮಡುವುದು.ಹಗಲ ಶೌಚಲ್ಮ ಭುಕು ಗ್ಾಭಂಚಮತಿಮನೂಗಿ
ಮಡುವುದು.
5
6
5
02/06/2011:11. 1. 4 .3 .6 .08/08/2011
:11.1.4.3.6.02/11/2011:9.1.4.2.4.10/02/2012:9.1.3.2.5
02/03/2012.:8.1.2.2.3
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೇಮ
ನಗಳನುೂ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ?

ಇಲ್ೂ

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳ್ಳಗಳನುೂ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬಿೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುೂ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುೂ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೇಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುೂ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೇಮ ಸಭ ನಡವಳ್ಳಗಳನುೂ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುೂ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೇಜನೆಗಳಳ (ಯೇಜನೆಗಳನುೂ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುೂ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?

2
4
2
ಇಲ್ೂ
26
14
29/03/2012
34
5
12
8
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (h)
ಅಂಬೆೇಡಕರ್ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ರಷಿರೇಮ ಗ್ಾಮೇಣ ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೇಜನೆ.
Yes
1

ಸಾಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೇ
ಅಧಿಕಯಗಳನುೂ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ
ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುೂ ರಿಶಿೇಲಿಸುವುದೆೇ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ ಮೇಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುೂ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳ್ಳಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು ಸಕ
ರೆೇತ್ಯ
ಸಂಸೆಾಗಳನುೂ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುೂ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುೂ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುೂ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುೂ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುೂ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

ನೆೈಭಪಲ್ೆ ಸಮತಿ
3
1
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಹಜರಗಿಯುತುರೆ.
ಹಜರಗಿಯುತುರೆ.

ಹೌದು

Yes
29/03/2012
04-Jan-12
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
3424
2130

Yes

ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುೂ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಯೇಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ
ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಭನೆ ಕಯ
2470700
584151
3057851
108294
ದಂದೆ ಕಯ
3424
2130
ಇಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಯೇಜನೆಗಳನುೂ ಸಭಪಕವಗಿ ಕಮಪನವಪಹಿಸಿಯುತ್ುದೆ.
4169356

2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೇಯನುೂ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಬಿೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳ್ಳೇಮ ಸಂಸೆಾಗಳಳ
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ
ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

20000
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
0.2
4380439
4463521
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಸವಪಜನಕಯ ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳನುೂ ಇಡೆೇರಿಸುವ ಫಗ್ೆೆ.
ಸಯಕಯದಿಂದ ವೆೇತ್ನವನುೂ ಕೆಲಡಿಸುವುದು. ಭತ್ುು ಅವಯ ಆರೆಲಗೆದ ಫಗ್ೆೆ
ಎಚಚಯ ವಹಿಸುವುದು.
ಸಯಕಯದಿಂದ ವೆೇತ್ನವನುೂ ಕೆಲಡಿಸುವುದು. ಭತ್ುು ಅವಯ ಆರೆಲಗೆದ ಫಗ್ೆೆ
ಎಚಚಯ ವಹಿಸುವುದು.

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುೂ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುೂ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುೂ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುೂ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೇಧನ ೆರಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೇಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುೂ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆರೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೇಗಗಳಳ ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೇಗಗಳ್ಳಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸೂತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ

ಗ್ಾಭ ಸುದಯಣೆ ಫಗ್ೆೆ ತಿಳಳವಳ್ಳಕೆ ನಡುವುದು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
0.75
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
0.75
0.65
0.75
0.7
ಇಲ್ೂ

Yes

0.5
0.5
0.75
0.75
0.75
0.75
0.9
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
0.9
0.75
0.65
0.5
0.5
0.5
1.4
1.25
0.75
0.75
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೇಜನೆಮಡಿ ಭನೆ ಕಟ್ುಲಿಕೆಕ
ಭಂಜುರಿಮಡಿಕೆಲಟ್ಟುಯುತ್ುದೆ.ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಲ್ು
ಅನಲಕಲಲ್ ಮಡುತೆುವೆ.
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆಮಡಿ ಭನೆ ಕಟ್ುಲಿಕೆಕ
ಭಂಜುರಿಮಡಿಕೆಲಟ್ಟುಯುತ್ುದೆ.ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಲ್ು
ಅನಲಕಲಲ್ ಮಡುತೆುವೆ.
0.5
0.5
0.5

ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನೂೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಷಿರೇಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೇಮ ಯೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೇಧ

0.75
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
0.5
0.3
ಎಲ್ೂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಉಯೇಗಕೆಕ ಬಯದಂತ್ ವಸುುಗಳನುೂ ಭತ್ುು ಗಲಿೇಜನುೂ ಗ್ಾಭದಿಂದ
ಹೆಲಯಗ್ೆ ಹಕುವುದು.
0.75

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುೂ ಹೆಲಂದಿದೆ.

7

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳಳ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುೂ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳಳ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುೂ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೇರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳ್ಳಗ್ೆ

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಳ

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬಿೇದಿ ದಿೇಗಳಳ

ಇಲ್ೂ

ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿ ಕಾಭಗಳಳ

ಇಲ್ೂ
10
10

ಮೇಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶೂವಳ್ಳಮಲಿೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲಿೂ ಸಕರತ್ಮಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನೇಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತ್ೂಕ ರಿಣಭಗಳಳ ಇತೆದಿಗಳನುೂ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ
ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳಳ, ದಖಲ್ತಿಗಳನುೂ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್
ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
ಜಿ.ಎನ್ .ಸವಿತ್ಾಭಮ PDO
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480868355
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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ ಮೇಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
ಇಲ್ೂ
Yes

