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ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
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1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುಿ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋಿವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

1.ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ವಯಪಿಿಮ ಅವಶಯಕತೆಯಿಯುವ ಎಲ್ೂ ನಗರಿೋಕರಿಗ್ೆ
ಶುದದ ಭತ್ುಿ ಸಭಪಕ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ೂಯೆೈಕೆ ಭಡುವುದು.
2. ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ವಯಪಿಿಮ ಅಹಪತೆಯಿಯುವ ವಸತಿ ಯಹಿತ್ಯನುನ
ಗುಯುತಿಸಿ ಅವರಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿ ಭನೆ ಒದಗಿಸಿಕೆಲಡುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಗುಡಿಸಲ್ು ಭುಕಿ ಗ್ರಭವನನಗಿಸುವುದು .
3.ಭಹತ್ಮಗ್ಂಧಿ ಯಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ರಮೋಣ ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತ್ರಿ
ಯೋಜನೆಮಡಿ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲೋರಿ ಫಯುವ ಎಲ್ೂ ಕಲಲಿ ಕಮಪಕರಿಗ್ೆ ಕೆಲ್ಸ
ನೋಡಿ ಅವಯ ಆರ್ಥಪಕ ಭಟ್ುವನುನ ಸುಧರಿಸುವುದಯ ಜೆಲತೆಗ್ೆ ಗ್ರಭ
ಂಚಮತ್ ವಯಪಿಿಮ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ಭಲಲ್ಗಳ್ ಸಂಯಕ್ಷಣೆ,ನೆಲ್ಜಲ್ ಸಂಯಕ್ಷನೆ ಭಡುವುದು.ಹೆಲಸ ಆಸಿಿಗಳ್ನುನ ಸೃಷ್ಟ್ುಸುವುದು.
4.ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ವಯಪಿಿಮಲಿೂ ಫಮಲ್ು ಭಲ್ ವಿಸಜಪನೆ
ಸಂೂಣಪವಗಿ ನಷೆೋಧಿಸಿದುದ ವೆೈಮಕ್ತಿಕ ಶೌಚಲ್ಮದ ಫಳ್ಕೆಮ ಫಗ್ೆೆ
,ಶುಚಿತ್ವದ ಕುರಿತ್ು ಅರಿವು ಭಲಡಿಸುವುದು,ಘನ ಭತ್ುಿ ದರವ ತಯಜಯದ
ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಫಗ್ೆೆ ಸಂೂಣಪ ವಗಿ ತಿಳ್ುವಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಭವನುನ
ಶುಚಿತ್ವವಗಿಟ್ುುಕೆಲಳ್ುುವಂತೆ ೆರೋಯೆೋಪಿಸುವುದು.
5.ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ವಯಪಿಿಮ ಎಲ್ೂ ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ ಭತ್ುಿ ನೋರಿನ
ಕಯಗಳ್ನುನ ಶೆೋಕಡ 100% ವಸಲಲಿ ಭಡುವುದು.
6.ಸಕಪಯದಿಂದ ಸಿಗುವಂತ್ಹ ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ ಅಹಪರಿಗ್ೆ
ತ್ಲ್ುಪಿಸುವಲಿೂ ರಭಣಿಕ ರಮತ್ನ ಭಡುವುದು.
7.ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ನುನ ಭುಂದಿನ 2 ವಷಪಗಳ್ಲಿೂ ತಲ್ಲಕ್ತನಲಿೂ ಭದರಿ
ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ನನಗಿ ಭಡುವ ನಟ್ಟುನಲಿೂ ಫೆೋಕದ ಎಲ್ೂ ರಿೋತಿಮ
ರಮತ್ನವನುನ ಭಡುವುದು.

1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುಿ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋಿವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

ಈ ಮೋಲ್ೆ ನಭಲದಿಸಿಯುವ ಎಲ್ೂ ಗುರಿಗಳ್ನುನ ಸಧಿಸಲ್ು ಫೆೋಕದ
ಎಲ್ೂ ರಿೋತಿಮ ರಮತ್ನವನುನ ಭಡುತಿ ಸಕಪಯದ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ ಅಹಪರಿಗ್ೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಭಡಲ್ು ಶತಮ ಗತಮ
ರಮತ್ನವನುನ ಭಡುತಿ ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ಜನ ಸೆನೋಹಿ ಭತ್ುಿ
ಯದಶಪಕ ಆಡಳಿತ್ವನುನ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಿಸುವ ನಟ್ಟುನಲಿೂ ರಭಣಿಕ
ರಮತ್ನವನುನ ಭಡುತಿ ಇದೆದೋವೆ.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷ್ಟ್
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ -
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12
11
30.04.2011 ಒಟ್ುು -15 .ಜತಿ -1 , ಹಿ.ವಗಪ - 9 ,ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ 2. ರತಿ ತೆೈಭಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ರಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ 6,30.07.2011 ಒಟ್ುು -15, .ಜತಿ-1,ಹಿ.ವಗಪ- 9, ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ- 5,
ಸಬೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿರಲ್,
20.10.2011-13 .ಜತಿ- 1, ಹಿ.ವಗಪ- 7, ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುಿ ಜನವರಿ)
5,07.01.2012- ಒಟ್ುು -16, .ಜತಿ- 1, ಹಿ.ವಗಪ - 9, ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ 6
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳ್ನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುಿ?
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5. ಎಷುು ಸಬಗಳ್ಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ುಲ್ಗಿದೆ?

11

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ಲಿೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಡುವುದು
B. ಗ್ರಭ ಸಬೆಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ರಭ ಸಬೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ರಭ ಸಬೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಬೆ (ಗ್ರಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ರಭ ಸಬೆಮಲಿೂ ಮವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕೆ ಭಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ರಭ ಸಬೆೋಮ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ರಭ ಸಬೆಗಳ್ಲಿೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೋಂದರ ಭತ್ುಿ ಯಜಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ್ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ್ು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮತಿ ಸಬೆಗಳ್ು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ್ು
ವಸಿವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳ್ು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವಯವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕರಭಕೆಗಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಫೆೋತಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸಯಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಬೆಗಳ್ಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಹಜಯತಿಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಹಜಯಗುತಿಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ರಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗಯ ಭಹಿಳ ಭತ್ುಿ ಭಕೆಳ್ ಕಲ್ಯಣ ಇತ್ಯೆ

I. ಯೋಜನೆಗಳ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ ,
VII.ಆಯೆಲೋಗಯ, X. ಗ್ರಭ ನೆೈಭ
ಲ್ಯ, XI. ಯಸೆಿ / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
2
2
2
23
51
27/02/2012
265
37
22
67
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶರಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ಯೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
1.ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ - ಕೆೋಂದರ ಸಕಪಯ
2.ವಸತಿ ಯೋಜನೆ -ಕೆೋಂದರ / ಯಜಯ ಸಕಪಯ
3.ಗ್ರಮೋಣ ನೋಯು ಸಯಫಯಜು - ಯಜಯ ಸಕಪಯ
4.ಶೌಚಲ್ಮ - ಯಜಯ ಸಕಪಯ

Yes
3
ಸಭಜಿಕ ನಯಮ ಸಮತಿ
3
-

ಹಜಯಗಿದದಯೆ
ಹಜಯಗಿದದಯೆ

ರಿಶಿೋಲಿಸಿದೆ

I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಮರಿಕೆ ರಕ್ತರಯ್ಕ-I. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ರಭ ಸಬೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುನ ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳ್ು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳ್ು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ು ಹಗು
ಸಕ
ಯೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ತ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಮರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿರಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲಿನ ವಷ್ಟ್
ಕ ಆಮವಯಮ
ನಮಭನುಸಯ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವಯಮ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲರೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
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 ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿಿಗಳ್ನುನ ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸರಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಫಕ್ತ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ಫಕ್ತ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭಲಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆರೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

No
4-Jan-12
25/04/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
561781
522822

Yes
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ
46708
252450
262408
262408
ಕಟ್ುಡ ಲ್ೆೈಸನ್್ / ಇತ್ಯ
207838
43884
ಇಲ್ೂ

1.ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತ್ರಿ- ಕೆೋಂದರ ಸಕಪಯ - 341 -82
2.ವಸತಿ ಯೋಜನೆ - ಕೆೋಂದರ ಸಕಪಯ / ಯಜಯ ಸಕಪಯ - 128
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
3.ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ಯೋಜನೆ- ಯಜಯ ಸಕಪಯ ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
4. ಶೌಚಲ್ಮ - ಯಜಯ ಸಕಪಯ - 174 -140
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ರತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತ್ಿದ
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದರ / ಯಜಯ / ಇತ್ಯೆ

1372727

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲಿೂ ಲ್ಬಯವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ಿ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ಿ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಮದ ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ವಸಿವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ವಸಿವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರಧಿಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿಿಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿಿದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿಿಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳ್ವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿಿಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳ್ಚಯಂಡಿ
ವಯವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

102375
75625
132000
132000
264000
178000
178000
Yes
Yes
No

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿಿಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುಿ ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳ್ು
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುಿ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ು
ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು
ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುಿ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ರ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ು []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ರಗಳ್ನುನ ಗಣಕ್ತೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ರಗಳ್ನುನ ವಡ್
/ಗ್ರಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಶಲ್ೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದಯರ್ಥಪಗಳ್ ಸೆೋಪಡೆಗ್ೆ ಕರಭ .ಗ್ರಭ
ಂಚಮತ್ ವಯಪಿಿಮ ಎಲ್ೂ ಅಂಗಡಿದಯಯು ಸುತ್ಿಭುತ್ಿಲಿನ ರಿಸಯ
ಸವಚಚವಗಿಡಲ್ು ಕರಭ.ಉತ್ಿಭ ಡಿತ್ಯ ಸಭಗಿರಗಳ್ನುನ ಸಭಪಕವಗಿ
ವಿತ್ಯಣೆಮಗಲ್ು ಕರಭ.
Yes
Yes
Yes
Yes

ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಕ್ತ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲಿೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳ್ಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ಿರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ು ಎಷುು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುಿ ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳ್ನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ರಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲಿೂ ರದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆಯೆಲೋಗಯ ಅಂಕಗಳ್ು -ಶಿಶು ಭಯಣ ರಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಭಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ್ ೌಷ್ಟ್ುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕರಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳ್ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲಯ, ಭಲ್ೆೋರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ಯೆಲೋಗಗಳ್ು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತ್ಹ ಸಂಕರಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳ್ು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ರಥಮಕ ಹಂತ್
ಭದಯಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಯರ್ಥ
ಗಳ್ು ಭತ್ುಿ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧಯರ್ಥ
ಗಳ್ು ಭತ್ುಿ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ್ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಭಜಿಕ ಬದರತೆ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ು
ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವರದಿಯ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವಯವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗಯ ಯೋಜನೆ
ಯಷ್ಟ್ರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಭ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುಿ ನೆೈಭ
ಲ್ಯ

Yes
2008.09
13
142
17
17
-

Yes

6
260
260
ಉತ್ಿಭವಗಿದೆ.
ಪಗಿಂಗ್ ಕಮಪಕರಭ , ಕಯ ತ್ರ ವಿತ್ಯಣೆ.
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
10
761/38
761/53
0.985
0.85
115
13
8
56
42
ಇಲ್ೂ
62
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
151

ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕರಭಗಳ್ು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಷೆೋಧ

ಒಣ ಭತ್ುಿ ಹಸಿ ಕಸಗಳ್ನುನ ರತೆಯೋಕ ತೆಲಟ್ಟುಗಳ್ಲಿೂ ವಿಲ್ೆೋ ಭಡಲ್ು
ಅಂಗಡಿಗಳ್ ಎದುಯು ತೆಲಟ್ಟುಗಳ್ನುನ ಅಳ್ವಡಿಸಿ ಅದನುನ ಂಚಮತ್
ವತಿಯಿಂದ ವಿಲ್ೆೋ ಭಡಲ್ಗುವುದು.
ಗ್ರಭ ಂಚಮತ್ ಎಲ್ೂ ಅಂಗಡಿಗಳ್ ಸುತ್ಿಲಿನ ರಿಸಯದಲಿೂ ೂಸಿುಕ್
ಫಳ್ಕೆ ನಷೆೋದಕೆೆ ಕರಭ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

11

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

1

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

-

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವಯವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂರದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲಿೂ ಸೌಲ್ಬಯ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ತಿಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿಿವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ತಿಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿಿವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

11

ಸೌಯಶಕ್ತಿ ಅಥವ ಅಸಂಪರದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ್ು

5

10
16

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ರಶನವಳಿಮಲಿೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧಯವಗದಂತ್ಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿಿಮ ನವಸಿಗಳ್ ಜಿೋವನದಲಿೂ
ಸಕಯತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷಿೋಿವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳ್ು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳ್ು
ಇತಯದಿಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತೆ ಭಡಲ್ು ಸಹಮ ಭಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತ್ರಗಳ್ು,
ದಖಲ್ತಿಗಳ್ನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಭಡಫಹುದು.
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 . []
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 . []

Kumar R Patil
9480862384
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 .

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 ವಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08257-282120
Yes

