1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

1017 - 56%

2114 - 58%
1907 - 51%
4021 - 55%

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 926 - 49%
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

1943 - 53%
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41
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0.47
0.45
0.46
465
21
4
411
901
1511

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1349

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಭನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಭನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

2860
9
0
1
2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

4
5
9
ಗ್ಾಮೋಣಭಿವೃದಿಿ ಸಧಿಸುವುದು
ಸಫಲೋಕಯಣ ಭತುು ಗ್ಾಭ ಸಾವಲ್ಂಫನೆ ಹೆಲಂದುವುದು
ಭದರಿ ಗ್ಾಭಗಳ ನಿಭಾಣ
ಸದೃಢ ಸಾಮಂ ಆಡಳಿತ
ಫಡತನ ನಿವಯಣೆ
ಸಭಜಿಕ ಅಸಭನತೆ ಹೆಲೋಗಲ್ಡಿಸುವುದು
ನಿಯುದೆಲೆೋಗ ನಿವಯಣೆ
ಜನಯ ಜಿೋವನಭಟ್ು ಸುಧಯಣೆ

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಿಕದಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಬೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತುು?
5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಲೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ ಗುಯುತು ( )
ಭಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲೂ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲೂ ಮವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಭಡಲ್ಯಿತು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೋಮ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

9
12
9
02-05-2011 ಹಜಯತಿ 8-6-1-5, 28-072011 ಹಜಯತಿ 7-5-1-3,
01-10-2011 ಹಜಯತಿ 9-6-2-5

0
9
9
9
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆಯೆಲೋಗೆ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX.
ಭಕಕಳ ಆಯೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII.
ಬೋದಿ ದಿೋ
5
2
5
0
15
12
40584
150
80
22
24
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತಯೆ
ಹೌದು
Yes

(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುು ಯಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮತಿ ಸಬೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

Yes

ಸಾಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು

ಉತಪದನ ಸಮತಿ, ಸೌಕಮಾ ಸಮತಿ, ಸಭಜಿಕ ನೆಮ ಸಮತಿ

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳು

4
3

Yes
3

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತಯಫೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜಯತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಜಯಗುತುಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಸುವುದೆೋ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಮರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು ಸಕ
ಯೆೋತಯ
ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಮರಿಮಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲಗಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಭನುಸಯ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲನಲೂ ಲಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸಾಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸಾಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನಾಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ಫಕ್ರ

ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
30-04-2011
30-04-2011
N0
N0
Yes

Yes
Yes
N0

No
No
228591
139208

NO
ಆಸಿು ತೆರಿಗ್ೆ
100349

2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತಯೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸಾಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

228591
328940
191210
ವಿಶೆೋಷ ನಿೋರಿನ ಕಯ

345339
230140
ಇಲ್ೂ
12ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಅನುದನ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಭ.ಗ್ಂ.ಯ.ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಗ್ಾಮೋಣ ಆಶಾಮ ಯೋಜನೆ
ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ಸಂೂಣಾ ನೆೈಭಾಲ್ೆ ಅನುದನ
12 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ (ಕೆೋಂದಾ) 14737,13 ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಯೋಜನೆ (ಕೆೋಂದಾ) 577803-286057, ಅಭಿವೃದಿಿ ಅನುದನ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು (ಯಜೆ)50220-50215, ಭ.ಗ್ಂ.ಯ.ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಯೋಜನೆ(ಕೆೋಂದಾ)3960589-3849284,ಗ್ಾಮೋಣ ಆಶಾಮ
ನಿೋಡಿ
ಯೋಜನೆ(ಯಜೆ)751611-384595,ಇಂದಿಯ ಆವಸ್
ಯೋಜನೆ(ಕೆೋಂದಾ)1232229-359200,ಸಂೂಣಾ ನೆೈಭಾಲ್ೆ
ಅನುದನ(ಕೆೋಂದಾ)79364-64024
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ಯಜೆ / ಇತಯೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತು
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮದ ಮೊತು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

49500
5000
50000
54500
1000000
1400000
1319500
300000
300000
500000
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿುಮಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಯಿತಿ ಭತುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆಯೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಯೆಲೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆಗ
ಕಲ್ಯದಂತಹ ಸಂಕಾಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ
ಭದೆಮಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೆಲೋತುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುು ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲತಂಶ
ಸಭಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ

ಭಲಲ್ಬಲತ ಸೌಲ್ಬೆಗಳ ನಿೋಡಿಕೆ
ಸಕಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ತಲ್ುಪಿಸುವುದು
ಸಲ್ ಸಹಮಧನ ಇತೆದಿ
ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಕೆಕ ಶಿಪಯಸುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲೂ ಾಚಯ
Yes
Yes
Yes
No
Yes
2010-11
4
12
12
12
1
1
0

Yes

0.026
0
1
5
ಉತುಭ
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ
ಇಲ್ೂ
0
2011-12
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
1.000694444
0.792361111
94
0
38 ಭನೆಗಳು
0
0
0

ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ಯಷಿರೋಮ ಸಾಸಾಯ ಭಿೋಭ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

0
0
0
0
0
901
ಕಸದ ತೆಲಟ್ಟು ಹಗಲ ಸಗಣೆ
ನಿಷೆೋಧಿಸಿದೆ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

6

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆಗ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

6

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

0

0
0
0

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲೂ ಇದದಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲೂ ಸಕಯತಮಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಮವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ
0
ಫಯವಣಿಮಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಡಲ್ು
ಸಹಮ ಭಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಭಡಿದ
ಛಮ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್
ಭಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
RAMACHANDRA M
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480876341
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 ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
8187204226
Yes

