1.1. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ುಯುಷಯು

556

ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)-ಯುಷಯು -
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43
92
0.86
0.88
0.88
339
15
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2052

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಮನಯ-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಮನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

3971
14
4
1
1

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

4

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು

9
5
14
ಗ್ರಭ ನೆೈಭಮಲ್ಯೋಕಯಣ, ರತಿಯಂದು ಕುಟ್ುಂಫಕೆೆ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು
ೂರೆೈಕೆ ಹಗಲ ಶೌಚಲ್ಮ ವಯವಸೆೆ, ಕಯ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡುವುದು
ಹಗಲ ರಗತಿಮುಕು ಗ್ರಭವನನಗಿ ಮಡುವುದು

1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.

1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ 2. ರತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ೂ, ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ರಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿರಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳ್ನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?

ಗ್ರಭದ ಶುಚಿತ್ವವನುನ ಕಡುವುದು, ಜನಯ ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ಸಪಂದಿಸಿ
ರಿಹಯ ನೋಡುವುದು
ಗ್ರಭದ ಸುವಯವಸೆೆಮನುನ ಕಡುವುದು ಹಗಲ ಗ್ರಭವನುನ ಒಂದು
ವಯವಸಿೆತ್ ರಿೋತಿಮಲ್ೂ ನಡೆಸಿಕೆಲಂಡು ಹೆಲೋಗುವುದು
12
12
12
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
12

5. ಎಷುು ಸಬಗಳ್ಲ್ೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ?

12

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಲ್ೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ ದಖಲ್ಸಲ್ಗಿದೆ?

12

7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗಯ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳ್ು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ು, IX.
ಭಕೆಳ್ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳ್ು, X. ಗ್ರಭ ನೆೈಭ
ಲ್ಯ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ೂ ಎಷುು
ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ರಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲ್ೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?

2
2
2
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
4
51
21/02/2012
114
15
3
40
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (g)
ಆಶರಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಎಷುು ಗ್ರಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದರ ಭತ್ುು ರಜಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ್ು ನಡೆದಿವೆ?
ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ್ು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವಯವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕರಭಕೆಗಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸಯಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಹಜರತಿಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ರಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗಯ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ್ ಕಲ್ಯಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ರಕ್ರರಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲ್ೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳ್ು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳ್ು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆೆಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿರಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವಯಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
Yes
6
ಸಮಜಿಕ ನಯಮ ಸಮಿತಿ
12
6
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
31/03/2011
22/02/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಲ್ಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವಯಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್)ೂ []

N0

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲರೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸರಜಿಸಲ್
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 ಸಲ್ನಲ್ೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳ್ನುನ ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ೂ ಸರಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭಲಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆರೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
4,00,000-00
3,50,000-00

Yes
ಕಟ್ುಡ ಭತ್ುು ಇತ್ಯ ತೆರಿಗ್ೆ
5,45,342-00
3,88,742-00
9,34,084-00
5,75,663-00
ಸಭಬವನ ಬಡಿಗ್ೆ, ವಣಿಜಯ ಸಂಕ್ರೋಣಮ ಬಡಿಗ್ೆ ಹಗಲ ಇತ್ಯ
3,01,165-00
2,97,315-00
ಇಲ್ೂ

ಯೋಜನೆ
ಕೆೋಂದರ ಸಕಮಯ/ರಜಯ ಸಕಮಯ/ಇತ್ಯ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಸಧನೆ
1.ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ
ಕೆೋಂದರ
345
2.ವಸತಿ
ಕೆೋಂದರ ಭತ್ುು ರಜಯ
100 67
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ೂ ಸಧಿಸಿದ 3.ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು ಸಯಫರಜು
ಕೆೋಂದರ
ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
1229 680
4.ಶೌಚಲ್ಮ
ಕೆೋಂದರ
34

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ರತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದರ / ರಜಯ / ಇತ್ರೆ

183

1. ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ-ಕೆೋಂದರ ಸಕಮಯ- ಲ್ಬಯ ಅನುದನ
13,32,000, ಖಚುಮ ಮಡಿದ ಮೊತ್ು 10,62,088. 2. ವಸತಿ- ಕೆೋಂದರ
ಭತ್ುು ರಜಯ ಸಕಮಯ, ಲ್ಬಯ ಅನುದನ 50,00,000, ಖಚಮದ ಮೊತ್ು
14,87,500. 3.ಶೌಚಲ್ಮ- ಕೆೋಂದರ ಸಕಮಯ, ಲ್ಬಯ ಅನುದನ
2,00,000, ಖಚಮದ ಮೊತ್ು 36,000

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ೂ ಲ್ಬಯವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ

67

2,96,000-00
29,000-00
2,96,000-00
29,000-00

ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನಲ್ೂ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರಧಿಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳ್ವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳ್ಚಯಂಡಿ
ವಯವಸೆೆ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

4,00,000-00
3,25,000-00
3,25,000-00
71,000-00
1,52,000-00
81,000-00
No
Yes
No

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸೆಳಿೋಮ ಸಂಸೆೆಗಳ್ು
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ು
ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ರ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ು []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ರಗಳ್ನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ರಗಳ್ನುನ ವಡ್
/ಗ್ರಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲ್ೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳ್ಲ್ೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ು ಎಷುು

ಅೌಷಿಿಕತೆ ಒಂದು ಸವಲ್ು ಎಂಫ ಫಗ್ೆೆ ಭಕೆಳ್ ಗ್ರಭ ಸಭೆ
ನಡೆಸಿಯುವುದು.
.ಜತಿ ಹಗಲ .ಂಗಡದವಯ ಕಲ್ನ ರೆಲೋಡುಗಳ್ನುನ
ಅಭಿವೃದಿಿಡಿಸಿಯುವುದು, ಭನೆ ದುಯಸಿು ಹಗಲ ಶೌಚಲ್ಮ ದುಯಸಿುಗ್ೆ ಹಣ
ವತಿ ಮಡಿಯುವುದು.
ಆರೆಲೋಗಯ ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಭಲಲ್ಕ ಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ
ಇಲ್ೂ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
333
13
13
1
1
ಇಲ್ೂ

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳ್ನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ರಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸೆಳ್ಗಳ್ಲ್ೂ ರದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಆರೆಲೋಗಯ ಅಂಕಗಳ್ು -ಶಿಶು ಭಯಣ ರಮಣ

2

ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಮಣ
ಸಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ್ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿೆತಿಗತಿ
ಸಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ್ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲಯ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ರೆಲೋಗಗಳ್ು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕರಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳ್ು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ರಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದಯಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳ್ು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳ್ು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ್ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದರತೆ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವರದಿಯ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ

1
10
12
ಸದಯಣ
ಶುಚಿತ್ವ ಕಡುವುದಯ ಭಲಲ್ಕ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಹೌದು

ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗಯ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ಯ
ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕರಭಗಳ್ು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಷೆೋಧ

1
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
1
1
1
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
89
4
19 ಜನರಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ
79 ಜನರಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ
52 ಜನರಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಎಯಡು ನಯಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಯುತ್ುವೆ
1. ಗಲನಡೆ
2. ಸಂಜೆ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
110
680
ಲ್ಯಂಡ್ ಫಲ್ ತ್ಂತ್ರಜವನ
ಸಂೂಣಮವಗಿ ಮಡಲ್ಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

6

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ೂವಮ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವಯವಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂರದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲ್ೂ ಸೌಲ್ಬಯ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

6

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪರದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ್ು

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವಯವಸೆೆ

ಇಲ್ೂ
ಯವುದೆೋ ಕುಟ್ುಂಫ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
8

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ರಶನವಳಿಮಲ್ೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧಯವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ೂ ಇದದಲ್ೂ ಇದು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ್ ಜಿೋವನದಲ್ೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಲ್ೂ
ಸಂಕ್ಷಿೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳ್ು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳ್ು
ಇತಯದಿಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ರಗಳ್ು,
ದಖಲ್ತಿಗಳ್ನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

G.S Nagendra kumar
9480862398
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 . []
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 ಸಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08257-266140
Yes

