1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

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

12
8
20

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.

* ಂಚಮತಿ ಾದೆೋಶದ ಜನರಿಗ್ೆ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಲ್ಬೆವನುನ
ಒದಗಿಸುವುದು
* ಂಚಮತಿ ಾದೆೋಶದ ನಿವಸಿಗಳ ಆರೆಲೋಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೌಕಮಯ ಭತ್ುತ
ಸಮಜಿಕ ಆರ್ಥಯಕತೆಮನುನ ವೃದಿಿಸುವಂತ್ಹ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನುನ
ಅಥವ ಮಗ್ೆಲೋಯಮಗಳನುನ ನಿವಯಹಿಸಲ್ು ಏಯಟ್ು ಮಡುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ?

* ಾತಿ ವಷಯ ಶೆೋಕಡ 10 ಯಷುು ಭನೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಡಿಮ ಇಲ್ೂದಂತೆ ಶೌಚ
ಗೃಹಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದು.
* ಸಂನಲೂಲ್ ಸೃಜಿಸಿ ನಿೋಯು ೂರೆೈಕೆ ಕಭಗ್ರಿಗಳನುನ
ನಿವಯಹಿಸುವುದು.
* ಭಕಕಳ ಸವಯತಿಾಕ ದಖಲ್ತಿ, ಸವಯತಿಾಕ ರೆಲೋಗ ನಿರೆಲೋಧಕ ಚುಚುು
ಭದುದಗಳನುನ ನಿೋಡುವ ಕಮಯಕಾಭವನುನ ಹಮ್ಮೂಕೆಲಳಳುವುದು.
* ಜನನ ಹಗಲ ಭಯಣಗಳ ತ್ವರಿತ್ ನೆಲೋಂದಣಿಗ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳುವುದು.
* ನೆೈಭಯಲ್ೆ ವೆವಸೆೆ ಹಗಲ ಚಯಂಡಿ ವೆವಸೆೆ ಒದಗಿಸುವುದು.
* ಸವಯಜನಿಕ ಯಸೆತಗಳ ಹಗಲ ಸೆಳಗಳ ಮೋಲಿನ ಒತ್ುತವರಿ
ತೆಯವುಗ್ೆಲಳಿಸುವುದು.
* ಸವಯಜನಿಕ ಯಸೆತಗಳ ನಿಮಯಣ ಹಗಲ ದುಯಸಿೆ ನಿವಯಹಣೆ.
* ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ ವೆವಸೆೆ ಹಗಲ ನಿವಯಹಣೆ
* ಜಿೋವ ವೆೈವಿದೆತೆ ಸಂಯಕ್ಷಣೆ
* ಜನಗಣತಿ ಜನುವಯ ಗಣತಿ BPL ಗಣತಿಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
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5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳಳ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX.
ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
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40
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ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?

27
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (h)
ಅಂಬೆೋಡಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಳ (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸಮ್ಮತಿ ಸಭೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸೆಯಿ ಸಮ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಹಜರಗುತತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕಿಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
* ಸಂೂಣಯ ಸವಚುತ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ
* 13 ನೆೋ ಹಣಕಸು
* ಇಂದಿರ ಆವಸ ಭನೆಗಳಳ
Yes
4
ಸೌಕಮಯ ಸಮ್ಮತಿ, ವಸತಿ ಸಮ್ಮತಿ, ಉತಪದನ ಸಮ್ಮತಿ, ಸಮಜಿಕ
ನೆಮ ಸಮ್ಮತಿ
4
4
ಇಲ್ೂ.
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
ಮಚಯ 10
ಮಚಯ 10
Yes
Yes

III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆೆಗಳನುನ ಸಂಕಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
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 ಆಸಿತಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕಿ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
433246
359575

Yes
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ,
ಬಕಿ ಇಲ್ೂ
180125
180125
176213
ಕಟ್ುಡ ಬಡಿಗ್ೆ ಹಗಲ NOC ಫೋ

18600
253125
ಇಲ್ೂ
* ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ - ಕೆೋಂದಾ - 50 ಗುರಿ- ಸಧನೆ ಶೆೋಕಡ 50.
* ವಸತಿ - ಕೆೋಂದಾ -22 ಗುರಿ, - ಸಧನೆ ಶೆೋಕಡ 10.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
* ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು - ರಜೆ. ಗುರಿ - 2, ಸಧನೆ ಶೆೋಕಡ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
100.
* ಶೌಚಲ್ಮ - ಕೆೋಂದಾ ಹಗಲ ರಜೆ. ಗುರಿ 32 - ಸಧನೆ 32.

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚು-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ತದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ

ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚು
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿಮಲಿೂ 21000 ಬಡುಗಡೆಯಗಿದುದ, ಆಯಂಬದ ಶಿಲ್ುಕ
ಸಹಿತ್ 474339/- ಖಚಯಗಿಯುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಡಿ 386300
ಬಡುಗಡೆಯಗಿದುದ, ಆಯಂಬದ ಶಿಲ್ುಕ ಸೆೋರಿ 595520/- ಯಲ.
ಖಚಯಗಿಯುತ್ತದೆ.ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಯೋಜನೆಮಡಿ 10714/- ಯಲಯಿ
ಬಡುಗಡೆಯಗಿದುದ, ಆಯಂಬದ ಶಿಲ್ುಕ ಸೆೋರಿ 65986/- ಯಲ.
ಖಚಯಗಿಯುತ್ತದೆ. ಸಂೂಣಯ ಸವಚುತ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ ಯೋಜನೆಮಡಿ
274500 ಯಲ. ಬಡುಗಡೆಯಗಿದುದ, 132400/- ಯಲ. ಖಚಯಗಿಯುತ್ತದೆ.

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚು
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚು : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚು ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚು :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆೆ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

90000
37290
90000
37290
127300
127300
127290
8865
8865
10000
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸೆಳಿೋಮ ಸಂಸೆೆಗಳಳ

* ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಭಲಲ್ಕ ಜಗೃತೆಮನುನ ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
* ಸಂಫಂಧ ಟ್ು ಉ ಸಮ್ಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳನುನ ಕಲ್ನುಕಾಭದಲಿೂ
ನಡೆಸಿ ಸಂದಭಿಯಕ ತಿೋಮಯನಗಳನುನ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ

* SGSY ಯೋಜನೆಮಡಿ 2 ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಧನ ಸಹಮ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
* ಮುವಕ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ/ ಮುವತಿ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಕಿಾೋಡ ಕಲಟ್ದಲಿೂ
ಲ್ೆಲೆಳುಲ್ು ಪ್ಾೋತಾಹ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

* ಈ ಫಗ್ೆೆ ವಿಶೆೋಷ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮನುನ ನಡೆಸಿ ತಿಳಳವಳಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕಿೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು

* ವಿಶೆೋಷ ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತಿಳಳವಳಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
* ಸಫಲ್ ಕಮಯಕಾಭವನುನ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಿಲ್ಖ್ೆ
ಸಹಯೋಗದೆಲಂದಿಗ್ೆ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ೆ
4
24
84

ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚು ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

84
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

Yes

ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿೆತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮ್ಮಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೋಗಗಳಳ ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮ್ಮಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳಳ ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳಳ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಶೆೋಕಡ 2
ಶೆೋಕಡ 0.5
ಶೆೋಕಡ 10
ಶೆೋಕಡ 100
ಶೆೋಕಡ 90
ಶೆೋಕಡ 100
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಳ

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ನಭೂಲಿೂ ದವಿೂವಯ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ನಭೂಲಿೂ ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಲ್ೂ

ಾಥಮ್ಮಕ ಹಂತ್ದಲಿೂ ಯವುದೆೋ ಶಲ್ೆ ಬಟ್ು ಭಕಕಳಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಇಲ್ೂ
ಶೆೋಕಡ 5
ಶೆೋಕಡ 10
ಶೆೋಕಡ 20
ಇಲ್ೂ
1.459027778
1.250694444
ಮಹಿತಿ ಇಲ್ೂ
ಮಹಿತಿ ಇಲ್ೂ
123 ಭನೆಗಳಳ
22 ಭನೆಗಳಳ
14
138
105
88
2288
0
0
280
780
0
ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ ಸಮನೆ ಸಭೆ ನಿಣಯಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕಿತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕಿತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಳ

ಸೌಯಶಕಿತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳಳ

ಯವುದು ಇಲ್ೂ

8
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ 10
200

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲಿೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿತಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲಿೂ
ಸಕರತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಂಚಮತಿಮು ಸವಂತ್ ಆದಮವನುನ ಹೆಚಿುಸಿಕೆಲಳುಲ್ು ಉದೆಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಯವನಿಗ್ೆ ಉ ವಿಧಿಗಳನುನ ಯಚಿಸಿ ಮನೆ ಭುಖೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಕಯಯನಿವಯಣಧಿಕರಿಗಳ ಅನುಮೊೋದನೆಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆ.
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳಳ
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳಳ,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುುವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಶಿಾೋ ಭಹೆೋಶ ವಿ. ನಮಕ
8385258112
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 . []
Accepted by GP Adhyaksha

1.5 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

8385258112
Yes

