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9
7
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1(a) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯು ತ್ನನ ಗುರಿ ಮತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಬಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋಪುವರಗಿ ನಮೂದಿಸಬೆೋಕು.

ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿ ವರೆಪಿುಯಲ್ಲೂ ಬರುವ ಹರ್ರಾಪುರ ಮತ್ುು
ಗಂಗನರಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಳಗ್ೆಲಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿ ರಚನೆಯರಗಿದುದ
ಈ ಪಂಚರಯಿತಿಯನುನ ರರಜೆದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮರದರಿ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚರಯಿತಿಯನರನಗಿ ಮರಡುವ ಗುರಿಹೆಲಂದಿದೆ

1(a) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯು ತ್ನನ ಗುರಿ ಮತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಬಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋಪುವರಗಿ ನಮೂದಿಸಬೆೋಕು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆೋಂದಾ ಸಕರಾರ ಮತ್ುು ರರಜೆ ಸಕರಾರದ
ಎರ್ರೂ ಯಲೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಹರಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯ ಎರ್ರೂ
ಖಚುಾಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಸರವಾಜನಿಕರು ಮುಕುವರಗಿ ಚಚಿಾಸಲ್ು ಆವಕರಶ
ನಿೋಡುವ ಉದೆದೋಶ ಹೆಲಂದಿದೆ

1. 2011.12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಯ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?

6

(ಅ) ವರಷಿಕವರಗಿ ಕಡರಾಯವರಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕರದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ -

12

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಪಾತಿ ತೆೈಮರಸಿಕದಲ್ಲೂ , ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಗಳು ಪಾಥಮವರಗಿ
ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ವಿವರವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುರ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಬರ್ ಮತ್ುು ಜನವರಿ)

6
21/05/2011

15

3. 2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಪಡಿಸಲ್ಧ
1
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭರ ಕರಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಸರಕಷುು ಮುಂಚಿತ್ವರಗಿ
7
ನಿೋಡರ್ರಗಿತ್ುು ?
5. ಎಷುು ಸಭಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮರನಗಳನುನ ಮತ್
ಹರಕುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವರ ಸವರನುಮತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳರ್ರಗಿದೆ ?
6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭರ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದರಖಲ್ಲಸರ್ರಗಿದೆ ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋರ್ೆ ಸಭರ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುರುತ್ು ( )
ಮರಡುವುದು
B. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಕರಯನಿವಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸರ್ರಗಿದೆ ?

ಇಲ್ೂ
ಎರ್ರೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ
I. ಯಲೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ ,
VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಪ.ಜರತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, X. ಗ್ರಾಮ
ನೆೈಮಲ್ೆ, XI. ರಸೆು / ಸಂಪಕ, XII. ಬೋದಿ ದಿೋಪ
2

(ಅ) ಕಡರಾಯವರಗಿ ಒಂದು ವಷದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕರದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ

2

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸರ್ರಗಿದೆ ?
II. ಕೆಲೋರಂ ಅಭರವದಿಂದರಗಿ ಮುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹರಜರರದ ಪಂ.ಪಂಗಡದ ಸದಸೆರು (ಮತ್ದರರರು):
ಹರಜರರದ ಮಹಿಳರ ಸದಸೆರ (ಮತ್ದರರರು):
ಎರಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನರಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹರಜರರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆರು (ಮತ್ದರರರು):
ಹರಜರರದ ಪ.ಜರತಿ ಸದಸೆರು (ಮತ್ದರರರು):
ಹರಜರರದ ಪಂ.ಪಂಗಡದ ಸದಸೆರು (ಮತ್ದರರರು):
ಹರಜರರದ ಮಹಿಳರ ಸದಸೆರ (ಮತ್ದರರರು):

2

IV. 2011-12 ನೆೋ ಸರಲ್ಲನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಯರವ ಯಲೋಜನೆಯ
ಫರ್ರನುಭವಿಗಳನುನ ಆಯೆ ಮರಡರ್ರಯಿತ್ು ?

ಇಲ್ೂ
21
38
30/01/2012
205
43
29
48
(a) ಇಂದಿರರ ಆವರಸ್ ಯಲೋಜನೆ, (b) ವಾದರಾಪೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವರ
ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ರ ವೆೋತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಬ ಫರ್ರನುಭವಿ, (f)
ಅನನಪೂಣ ಯಲೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಯ ವಸತಿ ಯಲೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡೆರ್
ವಸತಿ ಯಲೋಜನೆ, (i) ಗಂಗ್ರ ಕರ್ರೆಣ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆೋಯ ಸಭರ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡರ್ರಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸರಲ್ಲನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಲೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸರಮರಜಿಕ ರ್ೆಕೆ ತ್ಪರಸಣೆಯನುನ ಮರಡರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []

Yes

(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ರತಿಾ ಯಲೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಮತ್ುು ರರಜೆ ಯಲೋಜನೆಗಳು (ಯಲೋಜನೆಗಳನುನ
ನಮೂದಿಸಿ)

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಯಲೋಜನೆ 13 ನೆೋ ಹಣಕರಸು ಯಲೋಜನೆ
ಇಂದಿರರ ಆವರಜ್ ಯಲೋಜನೆ ಬಸವ ವಸತಿಯಲೋಜನೆ

C. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಯ ಸರಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕರಯನಿವಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸರ್ರದಂತೆ ಸರಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕರಯಕರರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ರಚಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸರಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

ಹೌದು

ಸರಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡರಾಯವರಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕರದ ಸಭೆಗಳು
ವರಸುವವರಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವರ
ಕರನಲನುಬರಹಿರ ಕಾಮಕರೆಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿ ಯರವುದೆೋ
ಅಧಿಕರರಗಳನುನ ರದುದಪಡಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ?
A. ಆಯಲೋಜಿಸರ್ರದ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕರಯಕಾಮಗಳು-ಎರ್ರೂ ಚುನರಯಿತಿ
ಸದಸೆರು ಹರಗು ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ರಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹರಜರರಗಿರುವರೆೋ ?
B. ಪಂಚರಯತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರರಿ / ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹರಜರರತಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇರ್ರಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕರರ /
ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಹರಜರರಗುತರುರೆಯೋ ?

ಸರಮರಜಿಕ ನರೆಯ ಸಮಿತಿ
12
8
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

C. ಅಧಿಕರರಿ / ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಕರಯಪರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇರ್ರಖ್ೆ
ಅಧಿಕರರಿಗಳು /ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹರಜರರದರಗ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚರಯತಿಯು ಅವರ ಕರಯನಿವಹಣೆಯನುನ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ ?
ಉದರ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಮಹಿಳರ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಕರ್ರೆಣ ಇತ್ರೆ

ಹೌದು

I. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನ ವರಷಿಕ
ಯಲೋಜನೆಯನುನ ತ್ಯರರಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
I. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನ ವರಷಿಕ
ಯಲೋಜನೆಯನುನ ತ್ಯರರಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
II. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಗಳು ತ್ಮಮ ವರಷಿಕ ಯಲೋಜನೆಯನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
I. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನ ವರಷಿಕ
ಯಲೋಜನೆಯನುನ ತ್ಯರರಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕರದ ಅಂತಿಮ ದಿನರಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕರದ ಅಂತಿಮ ದಿನರಂಕ :
B. ವರಷಿಕ ಯಲೋಜನೆ ತ್ಯರರಿಕೆ ಪಾಕ್ರಾಯ-I. ವರಷಿಕ
ಯಲೋಜನೆಯನುನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚಚಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
II. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವರಷಿಕ ಯಲೋಜನೆಯಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []

Yes

III. ರೆೈತ್ ಗುಂಪುಗಳು , ಮಹಿಳರ ಗುಂಪುಗಳು , ಯುವಕ/ಯುವತಿ
ಮಂಡಳಿಗಳು, ಸಮುದರಯ ಆಧರರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹರಗು
ಸಕರರೆೋತ್ರ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಪಕ್ರಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []

Yes

IV. ವರಷಿಕ ಯಲೋಜನೆಯ ತ್ಯರರಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ರಖ್ರ
ಯಲೋಜನೆ/ಕರಯಕಾಮಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಯನುನ
ಖ್ರತಿಾಪಡಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
C. ಆಯವೆಯ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿಕ ಸರಲ್ಲನ ವರಷಿಕ ಆಯವೆಯ
ನಿಯಮರನುಸರರ ತ್ಯರರಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []

15/03/2010
28/02/2011
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೋ ಆಥಿಕ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಯವೆಯ ತ್ಯರರಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲೂ) []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕರಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ? ಹರಗು ಹೆಲಸ ಆದರಯದ ಮೂಲ್ವನುನ
ಗುರುತಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []

Yes

ಈ ಹೆಲಸ ಮೂಲ್ದಿಂದ ಆದರಯವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸವಂತ್ ಮೂಲ್ದಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ುು ಆದರಯ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಮೂಲ್ದಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ುು ಆದರಯ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದರಯ ತ್ರುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚರಯಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
ಬರಕ್ರ ವಸಲರ್ರತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲರ್ರತಿ ಮರಡಲ್ು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕರರದನವಯ ವಸಲರ್ರತಿಯ ವಿವರಗಳನುನ ಈ
ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ರ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬರಕ್ರ
2011-12ರ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮರಡಿದ ವಸಲರ್ರತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲರತ್ುಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯ ಇತ್ರೆ ಆದರಯದ
ವಿವರಗಳ ಮೂಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ರ ಆದರಯ
2011-12 ರ ಆದರಯ
ಸವಯಂ ಪೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಗಳು ಅನುಷ್ರುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯಲೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ
ಸರಧಿಸಿದ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ೆೆ ವಿವರ ನಿೋಡಿ-ಯಲೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಯಲೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯರದ ಅನುದರನದ ವೆಚಚ-ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚರಯಿತಿಗಳು ಪಾತಿಯಲಂದು ಯಲೋಜನೆಯಡಿ ಖಚು ಮರಡಿದ
ಮಲತ್ುದ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸರಧನೆ
ಯಲೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯರದ ಅನುದರನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರರಜೆ / ಇತ್ರೆ

Yes
833863
863728

Yes
ಮನೆ ಮತ್ುು ಖ್ರಲ್ಲಜರಗದ ಕಂದರಯ
108694
725169
833863
620666
ಕಟ್ುಡ ರ್ೆೈಸನ್್. ಸರಮರನೆ ರ್ೆೈಸನ್್ ಭಲ ಅಭಿವೃದಿಾ ಶುಲ್ೆಗಳು
25750
29760
ಇಲ್ೂ
ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ ಇಜಿ. ಗುರಿ 26 ಕರಮಗ್ರರಿಗಳು ಸರಧನೆ 5
ಕರಮಗ್ರರಿಗಳು ,
ವಸತಿ ಯಲೋಜನೆ ಗುರಿ, 39 ಸರಧನೆ37
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಯಲೋಜನೆ ಗುರಿ 15 ಸರಧನೆ 15
ಶೌಚರಲ್ಯ ಗುರಿ 50 ಸರಧನೆ 50
ಎಂಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಯಲೋಜನೆ ಅನುದರನ 1000000 ವೆಚಚ 1666213
ವಸತಿ ಯಲೋಜನೆ ವೆಚಚ 872813 ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ವೆಚಚ 31036
ಶೌಚರಲ್ಯ ವೆಚಚ 194000

2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನ ಪಂಚರಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಲತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮಲತ್ು
ಪರಿಶಿಷು ಜರತಿ ಮರಡಿರುವ ವೆಚಚ
ಪರಿಶಿಷು ಪಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮರಡಿರುವ ವೆಚಚ
ಪರಿಶಿಷು ಜರತಿ ನಿಗಧಿಯರದ ಅನುದರನ ಬಳಕೆ
ಪರಿಶಿಷು ಪಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯರದ ಅನುದರನ ಬಳಕೆ
ಎರ್ರೂ ಯಲೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಶಿಷು ಜರತಿ / ಪರಿಶಿಷು ಪಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯರದ ಮಲತ್ು : ರಲ.
ವರಸುವವರಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯರದ ಮಲತ್ು : ರಲ.
ವರಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದಿಾಗ್ರಗಿ ಆಗಿರುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದಿ ಹರಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲರತ್ುಪಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕರಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಮರಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮರಡಿದ ಒಟ್ುು ಮಲತ್ು : ರಲ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯು ತ್ನನ ವರೆಪಿುಯ ಶೆೋ.100ರಷುು ಕುಟ್ುಂಬಗಳಿಗ್ೆ
ಸುರಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನುನ ಪೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ ? []
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯು ತ್ನನ ವರೆಪಿುಯಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ರಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯೋ? []
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯು ತ್ನನ ವರೆಪಿುಯಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ರಷುು ಒಳಚರಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮರಡಿದೆಯೋ? []

57000
25000
27000
25000
1045000
1045000
838090
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
Yes
Yes
Yes

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯು ನಿಮಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸರೆರ ಪಡೆದಿದೆಯೋ? []

No

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಯು ತ್ನನ ವರೆಪಿುಯಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ರಷುು ಜನನ ಹರಗು
ಮರಣ ನೆಲಂದಣಿ ದರಖಲ್ಲಸಿದೆಯೋ ? []

No

ಪಂಚರಯಿತಿ ಮತ್ುು ಸಾಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಮೋಲ್ೆಂಡ ಸಂಸೆಾ ಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಮಮ ಮಿತಿಯಲೋಳಗ್ೆ ಕರಯಾ
ನಿವಾಹಿಸಿಕೆಲಂಡು ಹೆಲೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸರ್ರಗಿದೆ ಹರಗಲ ಸರವಾಜನಿಕರ
ಈ ಸಂಸೆಾಗಳೆೊ ಂದಿಗ್ೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೆಲಂಡು ಹೆಲೋಗಲ್ು ತಿಳಿಸರ್ರಗಿದೆ

ಪಂಚರಯಿತಿ ಮತ್ುು ಸಮುದರಯ ಗುಂಪುಗಳು

ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ.ಯಲೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲೂ ಗುಂಪು ಆಧರರಿತ್ ಸಿರೋಶಕ್ರುಸಂಘ
ಹರಗಲ ಇತ್ರೆ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಸಹರಯಧನ ವದಗಿಸರ್ರಗಿದೆ

ಪಂಚರಯತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ವಿಶೆೋಷ ಕರಯಕಾಮಗಳು

ನಮಮ ವರೆಪಿುಗ್ೆ ಬರುವುದಿಲ್ೂ

ಮರಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ರ್ೆಕೆ ಪತ್ಾ ನಿವಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ಪೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ ? []
ರ್ೆಕೆಪತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕರಣಗ್ೆಲಳಿಸಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
2011-12ನೆೋ ಸರಲ್ಲನ ರ್ೆಕೆ ಪತ್ಾಗಳನುನ ವರಡ್/ಗ್ರಾಮ
ಸಭೆ/ಜಮರಬಂಧಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []
ಪಂಚರಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವರಗಳನುನ
ಪೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ ? []
ರ್ೆಕೆ ಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ರ್ೆಕೆ ಪರಿಶೆ ೋಧನರ ಪರೆರರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಪರಲ್ನರ ವರದಿ
ಸಲ್ಲೂಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ?
ಬರಕ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ರ್ೆಕೆ ಪರಿಶೆ ೋಧನರ ಪರೆರರಗಳೆಷುು ?
ಕುಂದುಕೆಲರತೆಗಳಿಗ್ೆ ಪರಿಹರರ ನಿೋಡಿರುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲರುಗಳಿಗ್ೆ ಪರಿಹರರ / ಅಗತ್ೆ ಮರಹಿತಿ
ಒದಗಿಸರ್ರಗಿದೆ ?

ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಬಯಲ್ು ನರಟ್ಕ ಹರಗಲ ಜರಗೃತಿ ಕರಯಾಕಾಮವನುನ
ಮುಡಿಸುವಲ್ಲೂ ಕರಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ುದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2
ಸಲ್ಲೂಸರ್ರಗಿದೆ
ಇವೆ
35
35

ಮರಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕರಯಿದೆಯಡಿಯ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಪರಲ್ನೆಯ ವರದಿ

32

ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳರ್ರದ ಮರಹಿತಿಯಲಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸರ್ರಗಿದೆ ?

32

ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಪರಾಧಿಕರರಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುು

ಇಲ್ೂ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಪಟ್ಟು ವಿಶರಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದರನ
ಬಡುಗಡೆ ಮತ್ುು ವೆಚಚ ದಲರುಗಳನುನ ಯರವ ಅಧಿಕರರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೆೆ ಮರಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕರಯಿದೆ ಪಾಕರರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲೂ ಹರಗು
ಸರವಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಪಾದಶಿಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []

Yes

ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಮರಣ ಪಾಮರಣ
ತರಯಂದಿರ ಮರಣ ಪಾಮರಣ
ಸರಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕರ ಕರಯಕಾಮಗಳು
ಅಂಗನವರಡಿ ಮಕೆಳ ಪೌಷಿುಕರಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸರಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಸಚಚಚತರ ಕರಯಾಕಾಮ ಹಮಿಮಕೆಲಳಳರ್ರಗಿದೆ .

ಡೆಂಗಲೆ, ಮರ್ೆೋರಿಯರ, ಚಿಕನ್ ಗುನರೆ ರೆಲೋಗಗಳು ಹಬಬರುವ ಬಗ್ೆೆ

ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ ನೆೈಮಾಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳರ್ರಗಿದೆ

ಕರಲ್ರರದಂತ್ಹ ಸರಂಕರಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದರದ ಸರವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮರಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಪರಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮರದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪದವಿ ಪೂವ ಹರಗು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು
ಹೌದು
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

ಸರನತ್ಕೆಲೋತ್ುರ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧರೆಥಿಗಳು ಮತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪರತ್
ವಿಧರೆಥಿಗಳು ಮತ್ುು ತ್ರಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಪರತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫಲ್ಲತರಂಶ
ಪಿಯುಸಿ ಫಲ್ಲತರಂಶ

ಇಲ್ೂ
ಮರಹಿತಿ ಇರುವುಇಲ್ೂ
ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಮರಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ೂ

ಸರಮರಜಿಕ ಭದಾತೆ ಕರಯಕಾಮಗಳು

ಬಸವ ವಸತಿ ಯಲೋಜನೆ 16 ಫರ್ರನುಭವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಹರಧನ ನಿೋಡರ್ರಗಿದೆ

ಇಂದಿರರ ಆವರಸ್ ಯಲೋಜನೆ
ವಾದರಾಪೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವರ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ರ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸರವಜನಿಕ ವಿತ್ರಣರ ವೆವಸೆಾ
ಅನನಪೂಣ ಯಲೋಜನೆ
ವರಜಪೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯಲೋಜನೆ
ರರಷಿರೋಯ ಸರವಸಾಯ ಭಿೋಮರ ಯಲೋಜನೆ
ನಿೋರು ಮತ್ುು ನೆೈಮಲ್ೆ
ಘನ ತರೆಜೆ ವಿರ್ೆೋವರರಿ ಕಾಮಗಳು
ಪರೂಸಿುಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಷ್ೆೋಧ

39 ಫರ್ರನುಭವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಹರಯಧನ ನಿೋಡರ್ರಗಿದೆ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
1831
ತರೆಜೆ ವಸುುಗಳ ವಿರ್ೆೋವರರಿ ಕಾಮಗಳನುನ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳರ್ರಗಿದೆ
ಪರೂಸಿುಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಷ್ೆೋದಿಸರ್ರಗಿದೆ .

ಎಷುು ಶರರ್ೆಗಳು ಬಳಕೆಗ್ೆ ಯಲೋಗೆವರದ ಶೌಚರಲ್ಯವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ನರಲ್ುೆ ಶರರ್ೆಗಳು

ಎಷುು ಪದವಿಪೂವ ಕರರ್ೆೋಜುಗಳು ಯಲೋಗೆವರದ ಶೌಚರಲ್ಯವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ಪದವಿ ಕರರ್ೆೋಜುಗಳು ಯಲೋಗೆವರದ ಶೌಚರಲ್ಯವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ. ಇಲ್ೂ
ಎಷುು ಶರರ್ೆಗಳು ಶುದಾ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದರದ ಹರಗು ಅಸಂಪಾದರಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆ-ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚರಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಭೆ ನಿೋಡಿದ ಬಗ್ೆೆ ಮರಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಬಗಳು ಸೌರಶಕ್ರುಯನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಬಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಬಗಳು ಸೌರಶಕ್ರುಯನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಬಳಸುತಿುವೆ.ಮನೆಯ ದಿೋಪಗಳಿಗ್ೆ
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ಸೌರಶಕ್ರು ಅಥವರ ಅಸಂಫಾದರಯಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಪಗಳು

ಇಲ್ೂ

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

ಮೋರ್ರೆಣಿಸಿದ ಪಾಶರನವಳಿಯಲ್ಲೂ ನಮೂದಿಸಲ್ು ಸರಧೆವರಗದಂತ್ಹ
ಯರವುದರದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸರಧನೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ
- ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿ ವರೆಪಿುಯ ನಿವರಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರರತ್ಮಕ ಬದರ್ರವಣೆ ಮರಡಲ್ು ಕರರಣವರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯರವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯರಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಯರವುದು ಇರುವುದಿಲ್ೂ
ಸಂಕ್ಷೋಪುವರಗಿ ಬರವಣಿಯಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವರಗಿ ಸಷಷುವರದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನರತ್ನಕ ಪರಿಣರಮಗಳು
ಇತರೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮರಡಲ್ು ಸಹರಯ ಮರಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ಪೂರಕವರಗಿ ಸರೆಯನ ಮರಡಿದ ಛರಯರ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದರಖರ್ರತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯರಗಿ ಆಫ್ ರ್ೆಲೋಡ್ ಮರಡಬಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಸುಮಲ್ತರ.ಆರ್.
9480863309
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 ದಲರವರಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯತಿಗಳು ತ್ಮಮ ವರಷಿಕ ಯಲೋಜನೆಯನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸರ್ರಗಿದೆಯೋ ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8192242646
Yes

