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766

4397
4012
8409

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 739
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-ಅಲ್ಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
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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
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9872
24
2
1
2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

15
9
24

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

ಸವವಜನಿಕಯ ಆರೆಲಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಗ್ೆ ಅಗತ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಲ್ಗುವದು.
ಗ್ಾಭಸಥರಿಗ್ೆ ಸಚತೆಗ್ೆ ಅನಕೆಲೇಲ್ಕೆೆ ಆದೆತೆ ನಿೇಡುವದು. ಹಗ್ೆಲ ಶಿೇಕ್ಷಣ
ಾತಿಯೊಫಬರಿಗಲ ಕಲ್ಪಸಲ್ು ವೆವಸೆಥ ಮಡಲ್ಗುವದು. ಸಕ್ಷಯತೆ ಹೆಚಿಿನ
ಾಮಣಕೆೆ ಕಾಭ ಜಯುಗಿಸಿದ ಹಗ್ೆಲ ನಿೇಯು ಬಿದಿ ದಿೇ ಯಸೆು
ಉತ್ುಭವಗಿ ಸಕಲ್ಕೆೆ ಕಲ್ಪಸಲ್ಗುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಪಲ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೇಡಲ್ಗಿತ್ುು?

ಗ್ಾಭಸಥರಿಂದ ಭನೆ ಫಲಮಿ ಇತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗ್ೆಗಳನುನ ಸಕಲ್ಕೆೆ
ವಸಲಲ್ಪ ಮಡಿಸಲ್ು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಲ್ಗುವುದು.
1) ಸವವಜನಿೇಕ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮವಣ ಅಗತ್ೆವಗಿ ನಿಮಿವಸುವುದು.
2) ಗ್ಾಭದಲ್ಪಲ ಎಲ್ಲ ಒಣಿಗಳಿಗ್ೆ ಕಸ ಸಂಗಾಹಿಸುವ ತೆಲಟ್ಟುಗಳನುನ
ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5 ಸಮನೆ ಸಬೆ
12
5
104,20,4,80,45

ಇಲ್ಲ
7 ದಿನ

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಪಲ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?

ಸವವನುಭತ್

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಪಲ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಪಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಪ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೊೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV. ಜಿೇವನ
ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೇಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ
ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ
ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬಿೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲ್ಪಲ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಪಲ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೇಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಪಲ ಯವ ಯೊೇಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೇಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಪಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೊೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೊೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೊೇಜನೆಗಳು (ಯೊೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

2
2
2
ಇಲ್ಲ
10
15
22/06/2011
256
25
20
40
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೊೇಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
-------------------------------------

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಎಷುು ಸಥಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಥ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೇ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಲ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಪಲ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಪಸುವುದೆೇ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭೆ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಪನ
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಪಲಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲ್ಪಲಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಪಲಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಪಲ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮಲ್ಪಲ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು ಸಕ
ರೆೇತ್ಯ
ಸಂಸೆಥಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಪಲ ಇಲ್ಖ್
ಯೊೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಪನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಲ್ಪಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಪ)ಲ []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಸಂನಲೆಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಸಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?

No
---------------------------------------------------ಇಲ್ಲ
ಹಜರಗಿಯುವಯು
ಹಜರಗಿಯುತುರೆ
ಶಿೇಕ್ಷಣ ಆರೆಲಗ್ೆೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಕಲ್ೆಣ ತೆಲಟ್ಗ್ರಿಕೆ ಜಲ್ಮನ ರೆಷೆೆ
ಸಣಣನಿೇರವರಿ

Yes
ಎಪಿಾಲ್-2011
ಜಲನ್ -2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
3,54,605=00
2,90,101=00

(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಪಲ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೊೇಜನೆಗಳಲ್ಪಲ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೇಡಿ-ಯೊೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು

Yes
ಒಟ್ುರೆ ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ಪ ಮಡಿದ ಹಣ
3374951
663323
40,38,274
354.605,
ಸಂತೆ ಹಣ
36000
38000
-------------------------------------ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ - ಕೆಂದಾ ಸಕವಯ
1865141=00
ವಸತಿ
ರಜೆ ಸಕವಯ
5,37,628=00
ಕುಡಿಮವ ನಿೇಯು
ರಜೆ ಸಕವಯ
71425=00
ನಿೇಯು ಸಯಫರಜು
ಶೌಚಲ್ಮ
ರಜೆ ಸಕವಯ
2,48,155=00 163480=00

ಯೊೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು
ಾತಿಯೊಂದು ಯೊೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ----------------------ನಿೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೊೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ
ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪಲ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಲ ಯೊೇಜನೆಗಳಲ್ಪಲ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಿ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪಲ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಬಿೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yes
Yes

20 87,000,
12,46206=00,
74528=00

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪಲ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಥ ಮಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಪಲ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಪಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಥಳಿೇಮ ಸಂಸೆಥಗಳು

ಆಯ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಭುಖೆಸಥಯಗಳ ಸಬೆ ಕರೆದು ಸಥನಿಕವಗಿ ಹಜರಗಿ
ನಿಮಮನುಸಯ ಅಗತ್ೆ ಕಾಭಗಳನುನ ಜಯುಗಿಸಲ್ು ಸಲಚನೆ ನಿೇಡಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ವಡವ ಸಬೆ ಭತ್ುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನೆಡೆಸಿ ಸ ಉದೆಲೆೇಗ ಅಭಿವಾದಿದಗ್ೆ
ಹಗ್ೆಲ ಗುಂು ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಲ್ು ಸಯಕಯದ SGSY ಇತ್ಯ
ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಯೊೇಜನೆಮಡಿ ದೆಲಯಕುವ ಸಲ್ ಸಹಮಧನ
ಸೌಲ್ಫೆಡೆದುಕೆಲಳಲ್ು ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೇಡಿಯುತ್ುದೆ.

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಪನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಪಲಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಪಲ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಪಲ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯೊಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಪಲ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

ಆರೆಲಗೆ ಇಲ್ಖ್ೆ ಹಗ್ೆಲ ಇತ್ರೆ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಸಹಯೊೇಗದೆಲಂದಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭಗಳಲ್ಪಲ ಬಿದಿ ನಟ್ಕ ಭತ್ುು ಗ್ಾ ಂ ಸಬೆಗಳನುನ ನೆಡೆಸಿ
ಸವವಜನಿೇಕರಿಗ್ೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗ್ಗಿ ಸಂನಲೆಲ್ ವೆಕ್ರುಗಳಿಂದ ಮಹಿತಿ
ನಿೇಡಿದೆ.
ಗ್ಾಭದಲ್ಪಲ ವಡವಗಳ ಭಟ್ುಗಳಲ್ಪಲ ಸಬೆಗಳನುನ ಜಯುಗಿಸಿ ಹಗ್ೆಲ ಜಗಾತ್
ಕಯವಕಾಭಗಳನುನ ಜಯುಗಿಸಿ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2005-06-ನೆ ಸಲ್ಪನವರೆಗು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃದನೆ ನೆಡೆಸಿದೆ,
--------------5
280
275
9
8
1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಪಲ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಪಲ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಆರೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಥಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಥತಿಗತಿ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುಲ್ು ಚಹದ ಅಂಗಡಿ ಮಿಠಯಿ, ಅಂಗಡಿ
ಚಿಕೆನ್, ಭಟ್ನ್, ಮಿನು,ವೆಯಸಥಯುಗಳಿಗ್ೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೇಡಿ ಹಗ್ೆಲ
ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ ನಿೇಡಿ ಸಂಕಾಮಿಕ ಕ್ರಾಮಿಕ್ರಟ್ಗಳು ಅಹಯ
ದಥವಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಗಲ್ುದಂತೆ ಸುಚಿತ್ ಹಗ್ೆಲ ಸಂಯಕ್ಷಣೆ ಮಡಿಕೆಲಳಲ್ು
ಕಯ ತ್ಾಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಗ್ಾ ಂ ನಿಂದ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಲ್ಗುತಿುದೆ.

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೇಗಗಳು ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ

ಸದಯ ಖ್ಯಿಲ್ೆಗಳು ಹಬಿಬಯುವದಿಲ್ಲ ಹಗ್ೆಲ ಗ್ಾ ಂ ವತಿಯಿಂದ
ಗ್ಾಭದ ಎಲ್ಲ ಒಣಿಗಳಲ್ಪಲ ಗಿಂಗ ಮಡಲ್ಗಿದೆ. ಹಗ್ೆಲ ಗಟ್ಯದ
ತಜೆವಸುುಗಳು ಗ್ಾಭದಿಂದ ಹೆಲಹಕಲ್ಗಿದೆ ಹಗ್ೆಲ ಕುಡಿಯಿವ
ನಿೇರಿನ ೆೈಲ್ೆೈನ ಲ್ಪಕೆೇಜಗಳನುನ ರಿೆೇರಿ ಮಡಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.

ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಪತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಪತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೊೇಜನೆ
ವಾದಧೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೊೇಜನೆ
ವಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೊೇಜನೆ
ರಷಿರೇಮ ಸಸಥಯ ಭಿೇಮ ಯೊೇಜನೆ
ನಿೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿ ಕಾಭಗಳು
ಲಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೇಧ

ಇಲ್ಲ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ಒಂದಣಿಕೆ ಯಗುತಿುದೆ
ಒಂದಣಿಕೆ ಯಗುತಿುದೆ
ಉತ್ುಭ
-------------ಫಸವ ವಸತಿಯೊೇಜನೆ ಅಡಿ 165 ಲ್ನುಫವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸೌಲ್ಫೆ
ಕಲ್ಪಸಲ್ಗುತಿುದೆ.
24 ಜನ ಲ್ನುಫವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸೌಲ್ಫೆ ಕಲ್ಪಸಲ್ಗಿದೆ.
---------------------50
30
-----------------------------------------------------------------2
2
1896
ಾತಿದಿನ ಘನ ತೆಜೆ ವಸುುಗಳನುನ ಗ್ಾ ಂ ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಭಲಲ್ಕ
ವಿಲ್ೆವರಿ ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ಸಿುಕ್ ಫಳಿಕೆ ನಿಷೆೇದ ಮಡಲ್ು ಸವವಜನಿಕ ಾಕಟ್ಣೆ ಹೆಲಯಡಿಸಿ
ಗ್ಾಭದಲ್ಪಲ ಡಂಗುಯ ಭಲಲ್ಕ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೊೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

6

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೊೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

----------------------

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೊೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

--------------------------

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆಥ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಪಲ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ

6
1
--------------

ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ

------------------

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬಿೇದಿ ದಿೇಗಳು

----------------------

ಮೇಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಪಲ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪಲ ಇದದಲ್ಪಲ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲ್ಪಲ ಸಕರತ್ೆಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ
----------------------------------------------------------------------------------ಫಯವಣಿಮಲ್ಪಲ ನಿೇಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
------ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ
ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಿವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್
ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
ಸಿ,ಎಂ, ಅಕವಚರಿ
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9164408360
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 ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭೆ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಪನ
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಪಲಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
8373245430
Yes

