1.1. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.2 ತಸಱೂೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೊೇಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ುಯುವಯು

478

ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ುಯುವಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- ುಯುವಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-.ಜಸತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಅಱಪಶಂಖ್ಸೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)-ಯುವಯು -

4582 74.5
4690 68.3
9272 71.52

511
989
228
236
464
74.5
68.3
71.52
185
78
356
1151
1770
3540

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ುಯವಯು

7316
24
3
2
1

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗುಯವಯು

7

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗಭಹಿಳೆಮಯು

9

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

11
13
24
ುದದ ಕುಡಿಮುಳ ಣಿಯು ಒದಗಿಶಱು ತ್ವರಿತ್ ನೇಯು ಯೇಜನೆ ಎಲ್ಸೂ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತ್ ಯಸೆತಗಲ ಡಸಭರಿೇಕಯಣ ಅಷಹ ನವೆೇನ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ
ನವೆೇನ ಒದಗಿಶುಳುದು ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವಸರಿಗ್ೆ ಶವಂತ್ ವಸಷನ
ಖರಿೇದಿ ವಿವಿಧ ಶಂನೂೂಱಗಲ ಕೊಾೇಢೇಕಯಣ
ಶಂೂಣಹ ನೆೈಭಹಲೇಕಯಣ ಳೆಳಸೆೆಮ ಯೂುರೆೇಷೆಗಲನುನ ಕಟ್ುುನಟ್ಸುಗಿ
ಸಲಶುಳಂತೆ ಜನಯಲೂ ಜಸಗೃತಿ ಭೂಡಿಶುಳುದು ಸೂಸ್ಟುಕ್ ಫಲಕೆಮನುನ
ಶಂೂಣಹ ನಷೆೇದಿಶುಳುದು

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೇಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇತವಸಗಿ ನಭೂದಿಶಬೆೇಕು.
1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೇಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇತವಸಗಿ ನಭೂದಿಶಬೆೇಕು.

1. 2011.12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಭೆಗಲು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಸಷಿ
ಕವಸಗಿ ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ನಡೆಸ್ಟದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಸ್ಟಕದಲೂ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ಾಥಭವಸಗಿ ನಡೆಸ್ಟದ
ಶಭೆಗಲ ವಿಳಯಳನುನ ಈ ಕೆಲಕಂಡಂತೆ ನೇಡುಳುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊುೇಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಕೊೇಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಭಸ ಕಸಮ
ಶೂಚಿಗಲನುನ ಸಸಕವುು ಭುಂಚಿತ್ವಸಗಿ
ನೇಡಲ್ಸಗಿತ್ುತ?
5. ಎವುು ಶಬಗಲಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮಸ
ನಗಲನುನ ಭತ್ ಹಸಕುಳುದಯ
ಭೂಱಕ ಅಥವಸ ಶವಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?
6. ಎವುು ಶಭೆಗಲಲೂ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?
7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೇಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದದಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಸಡುಳುದು
B. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ಳವ
ದಲೂ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಒಂದು ಳವ
ದಲೂ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಎವುು ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
II. ಕೊೇಯಂ ಅಭಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದೂಡಱಪಟ್ು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಎವುು?
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಶಭೆ (ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆ ನಡೆಸ್ಟದ ದಿನಸಂಕ ನೇಡುಳುದು) :
ಹಸಜರಸದ ಒಟ್ುು ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲೂ ಯಸಳ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಲ್ಸಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಎವುು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆೇಮ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ
ಇಡಲ್ಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲಲೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೇಜನೆಗಲ
ಕುರಿತ್ು ಸಸಮಸಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಶಣೆಮನುನ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೊೆೇಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುತ ರಸಜೆ ಯೇಜನೆಗಲು (ಯೇಜನೆಗಲನುನ
ನಭೂದಿಸ್ಟ)
C. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಸಸೆಯಿ ಶಮಿತಿಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಶಲ್ಸದಂತೆ ಸಸೆಯಿ ಶಮಿತಿಗಲು/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮಿತಿಗಲನುನ
ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಎವುು ಸಸೆಯಿಶಮಿತಿ ಶಭೆಗಲು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಸೆಯಿ ಶಮಿತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೇಕಸದ ಶಭೆಗಲು
ವಸಶತಳವಸಗಿ ನಡೆದ ಶಭೆಗಲು

8
12
8
12/07/2011 23 2 1 16 13 07/10/2011 24 2 1 16 13
12/01/2012 24 2 1 16 13

8
8
8
I. ಯೇಜನೆಗಲ ರಿಶಿೇಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಸಯ, VII.ಆರೊೇಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಸ ವಿವಮಗಲು, VIII.
.ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, X. ಗ್ಸಾಭ ನೆೈಭ
ಱೆ, XI. ಯಸೆತ /
ಶಂಕ
, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ
2
2
2
-4
41
24/03/2012
89
11
5
36
(a) ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ, (g) ಆಾಮ ಳಶತಿ ಯೇಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಿಹಱೂ
Yes
2
ಆತಿಹಕ ಿುತಸಪದನಸ ಸೌಕಮಹ ಸಸಮಸಜಿಕ ನಸೆಮ
2
2

VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅಳೆಳಸೆೆ ಅಥವಸ
ಕಸನೂನುಬಸಹಿಯ ಕಾಭಕಸೆಗಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಯಸಳುದೆೇ
ಅಧಿಕಸಯಗಲನುನ ಯದುದಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಶಲ್ಸದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು-ಎಲ್ಸೂ ಚುನಸಯಿತಿ
ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಲು ಕನವು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆೇ?
B. ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಲಲೂ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಲ ಹಸಜರಸತಿಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗಲ ಅಧಿಕಸಯ /
ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಲು ಹಸಜರಸಗುತಸತರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೇಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಗಲು/ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಲು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಸಜರಸದಸಗ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲಶುಳುದೆೇ?
ಉದಸ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೇಗೆ ಭಹಿಳಸ ಭತ್ುತ ಭಕೆಲ ಕಲ್ಸೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲನ ವಸಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲನ ವಸಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭೂ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲನ
ಶಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲನ ವಸಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಶಲೂಶಬೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
(ಅ) ಶಲೂಶಬೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
B. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯಸರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲೂ ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲೂ
ಸೆೇರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಲು, ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ/ಮುಳತಿ
ಭಂಡಳಿಗಲು, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಶಂಘಟ್ನೆಗಲು ಹಸಗು
ಶಕಸ
ರೆೇತ್ಯ ಶಂಸೆೆಗಲನುನ ಶಂಕ್ರ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯಸರಿಮಲೂ ಇಲ್ಸಖ್ಸ
ಯೇಜನೆ/ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲನುನ ಒಗೂೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಸತಿಾಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮಳೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಆಮಳೆಮ
ನಮಮಸನುಸಸಯ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲನಲೂ ಲಂಗ ಆಧಸರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಳೆಮ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಶಂನೂೂಱ ಕೊಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಸಗು ಹೊಶ ಆದಸಮದ ಭೂಱಳನುನ
ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೊಶ ಭೂಱದಿಂದ ಆದಸಮಳನುನ ಶಾಜಿಶಱ
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಶವಂತ್ ಭೂಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
ಶವಂತ್ ಭೂಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸ್ಟತಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲೂ ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

ಇಱೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
#################################################
06-Sep-11
Yes
Yes
Yes

N0
Yes
N0

Yes
No
825340
711715

NO

ಬಸಕ್ರ ಳಶೂಲ್ಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶೂಲ್ಸತಿ ಮಸಡಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶೂಲ್ಸತಿಮ ವಿಳಯಗಲನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಸಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಮಸಡಿದ ಳಶೂಲ್ಸತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತ್ುಡಿಸ್ಟ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಸಮದ
ವಿಳಯಗಲ ಭೂಱಗಲನುನ ಒದಗಿಸ್ಟ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಅನುಷಸುನಗ್ೊಳಿಸ್ಟದ ಯೇಜನೆಗಲಲೂ ಸಸಧಿಸ್ಟದ
ಗುರಿಗಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಶಯು
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಸಡಿದ ಮೊತ್ತದ
ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ ನೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಭನೆತೆರಿಗ್ೆ ನೇರಿನ ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೆಸಯ ಯವಸನಗ್ೆ ಸಸುಱು ಬಸಡಿಗ್ೆ
593371 121785 100050 134559
415406-40 356350.00 73950.00 149545.00
1008777-40 478135.00 174000.00 284104.00
349808-36 375770 78630 134070
ಕಟ್ುಡ ಯವಸನಗ್ೆ ಮಸಯುಕಟ್ೆು ಎಱಂ
64095.00 42800.00
93560.00 30215.00
8 ಸೆನ್ ಕೊೇಡುಗ್ೆ ಯೂ 112500 ಮೊತ್ತದ ಟ್ೆೈಲ್್ ಕೊಡುಗ್ೆ
ಉದೊೆೇಗ ಖ್ಸತ್ರಿ ಕೆೇಂದಾ& ರಸಜೆ 62 32
ಳಶತಿ ಕೆೇಂದಾ& ರಸಜೆ

ಿುದೊೆೇಗ ಕಸತ್ರಿ ಕೆೇಂದಾ& ರಸಜೆ 911320 853447 ಳಶತಿ ಕೆೇಂದಾ
ಿೃಆಜೆ 527083 22000.00 ನೇಯು ಶಯಫರಸಜು --- 63000.00 ---

2011-12ನೆೇ ಸಸಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲ್ಸೂ ಯೇಜನೆಗಲಲೂ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಸದ ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ವಸಶತಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ವಸಶತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಿಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲನಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸ್ಟಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೊಯತ್ುಡಿಸ್ಟ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯೂ.
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿತಮ ಶೆೇ.100ಯವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುಳ ನೇಯನುನ ೂರೆೈಶುತಿತದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿತಮಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಬೇದಿ
ಆಲಳಡಿಸ್ಟದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿತಮಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಒಲಚಯಂಡಿ
ಳೆಳಸೆೆ ಮಸಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

46 14

100000
46070
100000
46070
260000
260000
146070
----No
No
No

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಭ
ಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿತಮಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಜನನ ಹಸಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಸಖಲಸ್ಟದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಶೆಳಿೇಮ ಶಂಸೆೆಗಲು
ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಶಭುದಸಮ ಗುಂುಗಲು
ಂಚಸಮತಿಗಲು ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯುಳ ವಿಶೆೇವ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಮಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಶಂಳಷನ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಕಲು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಳ
ಷಣೆ ಅಂಕಗಲು []
ಇಳುಗಲನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸ್ಟ ದಾಢೇಕರಿಸ್ಟದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಲನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೊಳಿಶಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಲನುನ ವಸಡ್
/ಗ್ಸಾಭ
ಶಭೆ/ಜಮಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿಳಯಗಲನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸ್ಟದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎವುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುು?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ ನೇಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಗಲಲೂ ಎವುು ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಮಸಹಿತಿ ಷಕುೆ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಗಲಲೂ ಎವುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲೂ ಅಫೇಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆೆ ಹೊೇಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಗಲು ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದಸನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚಚ ದೂಯುಗಲನುನ ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುೆ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೇರಿಮಲೂ ಹಸಗು
ಸಸಳ
ಜನಕ ಶೆಲಗಲಲೂ ಾದಶಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆರೊೇಗೆ ಅಂಕಗಲು -ಶಿು ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ಸಸಂಸ್ಟೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಲು
ಱಸ್ಟಕಸ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಅಂಗನವಸಡಿ ಭಕೆಲ ೌಷಿುಕಸಂದ ಸ್ಟೆತಿಗತಿ
ಸಸಂಕಾಮಿಕ ರೊೇಗಗಲ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯಸ, ಚಿಕನ್ ಗುನಸೆ ರೊೇಗಗಲು ಷಬಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱರಸದಂತ್ಷ ಸಸಂಕಸಾಮಿಕ ರೊೇಗಗಳಿಂದಸದ ಸಸಳುಗಲು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೇಕು
ಸಾಥಮಿಕ ಷಂತ್
ಮಸದೆಮಿಕ ಷಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಹಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಸನತ್ಕೊೇತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಸತ್
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಲ ಅನುಸತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ ಪಲತಸಂ
ಪಿಮುಸ್ಟ ಪಲತಸಂ
ಸಸಮಸಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು

ಕಸಳಱು ಶಮಿತಿ ಯಚನೆ ಹಸಗೂ ಶಭೆ ನಡೆಶುಳುದು ಂಚಸಮತ್ ಭಟ್ುಡ
ಹಸಗೂ ನಸೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಭಟ್ುಡ ಜಸಗೃತ್ ಶಮಿರಿ ಯಚನೆ
ಶಯಕಸಯದ ಎಸ್ ಜಿಎಸ್ ವೆೈ ಅನುದಸನದ ನೆೇಯಳು ನೇಡಲ್ಸಗಿದೆ
ಅಂಗವಿಕಱರಿಗ್ೆ ಶಹಸಮಧನ ನೇಡಲ್ಸಗಿದೆ
ವಿವಿದ ಯೇಜನೆಗಲ ಶವಚಚತೆಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಕಸಮೆಗ್ಸಯ
Yes
No
Yes
Yes
Yes
12
12
339
18
15
5
5
--

Yes

0.07
0.05
-4
ಿುತ್ತಭ
ಶವಚಚತೆ ನೆೈಭರಱೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿದೆ
ಬತಿತತ್ಾ ನೊೇಟ್ಟೇಶು ಭುದಿಾಸ್ಟ ತ್ಡೆಗಟ್ುುಳ ಾಮತ್ನ ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿದೆ
ಇಯುಳುದಿಱೂ
0.96
-----1.250694444
1.250694444
100
95
ಫಶಳ ಳಶತಿ ಯೇಜನೆ 35 ಭನೆಗಲು

ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ
ಳಾದಸಿೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವಸ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಱಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಸಳ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಸ ಳೆಳಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಸಜೆೇಯಿ ಆರೊೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಸಷಿರೇಮ ಸಸವಶೆಯ ಭಿೇಮಸ ಯೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಱೆ
ಸೂಸ್ಟುಕ್ ಫಲಕೆ ನಷೆೇಧ

11
204
75
15
--17
-316
305
ರತಿವಸಯ 2ದಿನ ೆೇಟ್ೆಮ ತಸೆಜೆಗಲನುನ ಶವಚಚಗ್ೊಳಿಶುತೆತೇವೆ ಎಲ್ಸೂ
ಅಂಗಡಿಗಲಲೂ ಜಸಗ್ೆೈರಿ ಭೂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆ
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೊಲಳಲ್ಸಗಿದೆ

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

7

ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲ್ೆೇಜುಗಲು ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

1

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲ್ೆೇಜುಗಲು ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

1

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ುದಿ ಕುಡಿಮುಳ ನೇರಿನ ಳೆಳಸೆೆ ಹೊಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕರಿಶಫಷುದಸದ ಹಸಗು ಅಶಂಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನಗಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಗಲಲೂ ಸೌಱಬೆ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೇಕು
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆೆ ಫಲಶುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆೆ ಫಲಶುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ

7

ಸೌಯಕ್ರತ ಅಥವಸ ಅಶಂಪಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಱದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಲು

--

ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವಸರಿ ಕಾಭಗಲು

140
140
105

ಮೇಲ್ಸೆಣಿಸ್ಟದ ಾಶಸನಳಳಿಮಲೂ ನಭೂದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತ್ಷ
ಯಸಳುದಸದಯೂ ವಿಶೆೇವ ಸಸಧನೆಗಲು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲೂ ಇದದಲೂ ಇದು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿತಮ ನವಸಸ್ಟಗಲ ಜಿೇಳನದಲೂ
ಶಕರಸತ್ೂಕ ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಯಸಳುದೆೇ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಱೂ
ಶಂಕ್ಷೇತವಸಗಿ ಫಯಳಣಿಮಲೂ ನೇಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವುವಸದ ಶೂಚಕಗಲು, ಧನಸತ್ನಕ ರಿಣಸಭಗಲು
ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಮಸಡಱು ಶಹಸಮ ಮಸಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸೆಯನ ಮಸಡಿದ ಛಸಯಸ ಚಿತ್ಾಗಲು,
ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುನ ಶಷ ಹೆಚುಚಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೇಡ್ ಮಸಡಫಷುದು.
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 . []

VENKATAKRISHNA RAJ
9480862242
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 ದೂಯವಸಣಿ ಶಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭೂ ವಸಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲನ
ಶಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08256-286210
Yes

