1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಔು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಖಣತಿ ಾಕಯ) :-  ಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಖಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಖಣತಿ ಾಕಯ) :- ಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಖಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಖಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುು
.ಂಖಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-  ಯುಷಯು
.ಂಖಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಖಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-  ಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಟ್ುು
ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಖಡ ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಟ್ುು 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
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಖ ಯಷಯು

0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಖಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು- ಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಖುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಖಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಔು.
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7
14

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಖುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಖಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಔು.

ಗ್ಾಭದ ಸವವತೆಲೋಭುಕ ಅಭಿವೃದಿಿ
ನವ ಂದ ಗ್ಾಭದ ಸವವತೆಲೋಭುಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಧಿಸುವ ದು ನಭಮ
ಾಭುಕ ಧೆೆೋಯೋದೆದೋಶವಗಿದೆ. ಗ್ಾಭದ ಜನಯ ಭಲಲ್ಬಲತ್
ಸೌಔಮವಖಳದ ಔುಡಿಮುವ ನೋಯು, ದರಿದಿೋ, ಸಂಔವ ಯಸೆು ಇವ ಖಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಧಿಸಿ ಗ್ಾಭದ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ ೂಯಔವದ ಕೆಲ್ಸ
ಕಮವಖಳನುನ ನಡೆಸುವ ದು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಖಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಔವಗಿ ಔಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಔದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಖಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಖಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಔಂಡಂತೆ ನೋಡುವ ದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಖಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಖಳನುನ ಸಔಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?
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12
11
08/04/2011-7-1-5

1
8

5. ಎಷುು ಸಬಖಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಔ ತಿೋಮ
ನಖಳನುನ ಭತ್ ಹಔುವ ದಯ
ಭಲಲ್ಔ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?

8

6. ಎಷುು ಸಭೆಖಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಖಳನುನ ದಕಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಔಂಡ ಅಂಶಖಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಖುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವ ದು

I. ಯೋಜನೆಖಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಔುಡಿಮುವ ನೋಯು, V. ೌಷಿುಔ ಆಹಯ,
VII.ಆರೆಲೋಖೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಖಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಖಡದ
ವಿಷಮಖಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಔ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಖಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಖಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಔಡಾಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಭೆಖಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಖಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಖಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಔ ನೋಡುವ ದು) :
ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಖಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಖಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಖಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಖಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಖಳ
ಔುರಿತ್ು ಸಮಜಿಔ ಲ್ೆಔೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಖ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಖಳು (ಯೋಜನೆಖಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಖಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಖಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಖಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಖಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಖಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಔಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಖಳು

2
2
2
0
3
96
41249
37
2
1
34
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (d) ಅಂಖವಿಔಲ್ಯ ವೆೋತ್ನ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಇಂದಿರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಆಶಾಮ ವಸತಿ
ಯೋಜನೆ, ಸಂೂಣವ ನೆೈಭವಲ್ೆ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ, 13ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಯೋಜನೆ, 12ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
Yes
2
ಉತಪದನ, ಸಮಜಿಔ ನೆಮ, ಸೌಔಮವ
2

ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಖಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಔಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವ ದೆೋ
ಅಧಿಕಯಖಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಔಾಭಖಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಖು ಸಿಫಬಂದಿಖಳು ಔನಷು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಖಳ ಸಭೆಖಳಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಖಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಖಳ ಸಭೆಖಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಖಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಖಳು ಹಜರಖುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಖಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಖಳು/ಸಿಫಬಂದಿಖಳು ಸಭೆಖಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಖ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವ ದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಖೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಔೆಳ ಔಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಖಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಔ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಖಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಔ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಖಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಔ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಖಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಖಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಔ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಔ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಔ :
B. ವಷಿ
ಔ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಔ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಖಳನುನ ವಷಿ
ಔ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಖುಂ ಖಳು, ಭಹಿಳ ಖುಂ ಖಳು, ಮುವಔ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಖಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಗಟ್ನೆಖಳು ಹಖು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಖಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಔ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಔಾಭಖಳನುನ ಖಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಔ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಔ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಔ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಖ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಔಯಣ ಔುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಖು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಖುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಖಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

2
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು ಅಥವ ಸಧಯಣ
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
5-Sep-11
30/05/2011
Yes
Yes
Yes

N0
Yes
N0

Yes
Yes
457296
420575

Yes

ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಖಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಖಳ ಭಲಲ್ಖಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

ಆಸಿು ತೆರಿಗ್ೆ, ನೋರಿನ ತೆರಿಗ್ೆ
96500
565190
661690
214690
146106

159700
174395
ನದಯದು
ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಈ.ಜಿ.ಎ./ಕೆೋಂದಾ/19/7
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಖಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಖಳಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
ವಸತಿ/ರಜೆ/26/12
ಖುರಿಖಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಯೋಜನೆಖಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಖಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಕಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಔ ಖುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಖಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ

608817

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಖಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಕಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಖಡಖಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಖಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಖಡಖಳಿಗ್ೆ ನಖಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಖಳಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಖಡಖಳಿಗ್ೆ
ನಖಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಔ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಖಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಖು ಔಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಔಾಭಖಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಔುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ  ಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಖು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಕಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಖಳು

99000
99000
150000
150000
150000
150000
99000
0
0
0
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಸಾಯಿೋ ಸಮಿತಿಖಳ ಸಭೆ, ಆಮುವೆೋವದ ಆಸಪತೆಾಖಳಿಗ್ೆ ಓಷಧಿ ವಿತ್ಯಣೆ

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಖುಂ ಖಳು
ಂಚಮತಿಖಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಔಾಭಖಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಔಳು
ಲ್ೆಔೆ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಔಖಳು []
ಇವ ಖಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಔರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಔೆತ್ಾಖಳನುನ ಖಣಕ್ರೋಔಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಔೆ ತ್ಾಖಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಖಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಔೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಔಖ
ಎಷುು ಲ್ೆಔೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಖಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಔೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಖಳೆಷುು?
ಔುಂದುಕೆಲಯತೆಖಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವ ದು
ಇವ ಖಳಲಿೂ ಎಷುು ದಲಯುಖಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಖತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಔುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಖಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವ ಖಳಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಖಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವ ಖಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಖಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಖಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಖಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಖಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಖಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಔು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಔುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಔಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಖು
ಸವ
ಜನಔ ಸಾಳಖಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಖೆ ಅಂಔಖಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಔ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಖಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಔಾಭಖಳು
ಅಂಖನವಡಿ ಭಔೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಖತಿ
ಸಂಔಾಮಿಔ ರೆಲೋಖಖಳ ತ್ಡೆಖಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಖಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಔನ್ ಖುನೆ ರೆಲೋಖಖಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಔ ರೆಲೋಖಖಳಿಂದದ ಸವ ಖಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಖಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಖಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಔು
ಾಥಮಿಔ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಔ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಖು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಖಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಔಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಖಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಖತಿ ಕೆಲಠಡಿಖಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಮಜಿಔ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಔಾಭಖಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ

ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ. ಖುಂ ಖಳ ಆಯ್ಕೆ, ಇತ್ರೆ ಭಲಲ್ಖಳಿಂದ,
ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಈ.ಜಿ.ಎ. ಕಭಗ್ರಿ ವಿಸುಯಣೆ
ನದಯದು
ನದಯದು
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2
ಹೌದು
0
5
5
4
4
0

Yes

ಂದು
ಇಯುವ ದಿಲ್ೂ
ತೆಲಂಫತುಯು
ಇನಲನಯ ತೆಲಂಫತ್ಲಮಯು
ಉತ್ಭಮವಗಿವೆ
ಉತ್ುಭವಗಿವೆ
ಡೆಂಖಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಔನ್ ಖುನೆದಂತ್ಹ ಯವ ದೆೋ ರೆಲೋಖಖಳು
ಹಬಬಯುವ ದಿಲ್ೂ
ಯವ ದೆೋ ಇಯುವ ದಿಲ್ೂ
ಶಲ್ೆ ಬಟ್ು ಭಔೆಳ ಾಮಣ
0
0
0
0
0
0.070833333
0.063888889
0.96
0.95
ಭಲವತೆೈದು
ಇಪತೆುಯಡು

ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಖವಿಔಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಔುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಔ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಖೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

ಐದು
ಂದು ನಲಯ ಎಂಬತ್ಲಮಯು
ತೆಲಂಫತೆುಂಟ್ು
ಇಯುವ ದಿಲ್ೂ
ಇಯುವ ದಿಲ್ೂ
ಇಯುವ ದಿಲ್ೂ
ಇಯುವ ದಿಲ್ೂ
ಂದುನಲಯ ಹದಿನೆಂಟ್ು
350
ಎಲ್ೂ ಫಡವಣೆ, ಫಸ್ ತ್ಂಖುದಣ ಇತೆದಿ ಸಾಳಖಳಲಿೂ ಔಸದ
ತೆಲಟ್ಟುಖಳನುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಯವ ದೆೋ ಔಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿಯುವ ದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಖಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಖೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಐದು

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಖಳು ಯೋಖೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂದು

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಖಳು ಯೋಖೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂದು

ಎಷುು ಶಲ್ೆಖಳು ಶುದಿ ಔುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಔರಿಸಫಹುದದ ಹಖು ಅಸಂಾದಯಿಔ ಇಂಧನಖಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಖಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವ ಖಳಲಿೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಔು
ಎಷುು ಔುಟ್ುಂಫಖಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಔುಟ್ುಂಫಖಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಖಳಿಗ್ೆ

ನಲ್ುೆ

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಔ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಖಳು

0

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲಿೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಖದಂತ್ಹ
ಯವ ದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಖಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಖಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಖಳ ಜಿೋವನದಲಿೂ
ಸಔರತ್ಮಔ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವ ದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಔುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಔು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಖುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಔಖಳು, ಧನತ್ನಔ ರಿಣಭಖಳು
ಇತೆದಿಖಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಔು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಔವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಖಳು,
ದಕಲ್ತಿಖಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ಸಂೂಣವ ಸವಚಛತ ಆಂದೆಲೋಲ್ನದಡಿ ಗ್ಾಭದ ಎಲ್ೂ ಔಟ್ುಂಫಖಳಿಖಲ
ಶೌಚಲ್ಮ ನಮಿವಸಿಕೆಲಡಲ್ಗಿ ನಭವಲ್  ಯಸೆಯಕೆೆ ನಭಮ ಗ್ಾಭವ
ಆಯ್ಕೆಯಗಿಯುತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಂದಿಯುವ ಪ್ಾೋತಾಹಧನದಿಂದ ಔಸದ
ವಿಲ್ೆೋವರಿಗ್ಗಿ ಆಟೆಲೋ ರಿಕ್ಷವನುನ ಕರಿೋದಿಲ್ಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಗ್ಗಿ
ಗ್ಾಭದ ಜನಯ ಆರೆಲೋಖೆವನುನ ಕಡಲ್ಗಿದೆ.

ಗನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಔಾಭಖಳು

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 . []

121
70
0

ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಜೆೋಶ್
9480878615
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 ಂಚಮತಿಖಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಔ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಖಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8254255276
No

