1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ತೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆತೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುೂ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುೂ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುೂ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುೂ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

386 ಭತ್ುೂ ಶೆೋ 43

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುೂ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುೂ 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-ಅಲ್ಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿೂೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

2441 ಭತ್ುೂ ಶೆೋ.58
1764 ಭತ್ುೂ ಶೆೋ.46
4205 ಭತ್ುೂ ಶೆೋ. 52.22

59- ಶೆೋ. 65
127 -ಶೆೋ. 59
68
59
127
58.06
46.38
52.22
61
21
0
683
765
846

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿೂೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

791

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿೂೋಚಿನ 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

1637
9
0
0
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

4

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

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

4
5
9

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುೂ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋೂವಗಿ ನಭತದಿಸಬೆೋಕು.

ಅಧಿಕಯ ವಿಕೆೋಂದಿಾಕಯಣದ ತ್ತ್ವದಡಿಮಲ್ಲೂ ತ್ನನ ನಗರಿೋಕರಿಗ್ೆ
ನೋಡಫಹುದದ ಸೌಲ್ಬೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲೂ ವಿಳಂಫ ನೋತಿ
ಅನುಸರಿಸದೆೋ ತ್ವರಿತ್ಗತಿಮಲ್ಲೂ ೂರೆೈಸುವುದು. ಗ್ಾಮಭಿವೃದಿಧಮನುನ
ಸಧಿಸುವುದು. ಜನತೆಮ ಆಶೆೃೋತ್ೂಯಗಳನುನ ಈಡೆೋರಿಸುವುದಯ ಜೆತತೆಗ್ೆ
ಅವಯ ಜಿೋವನ ಭಟ್ುವನುನ ಸುಧರಿಸುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುೂ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋೂವಗಿ ನಭತದಿಸಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆತುೋಫರ್ ಭತ್ುೂ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆತೋಯಂ ಕೆತಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸತಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುೂ?

ಸಥಳಿೋಮ ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಸಂಬವಿಸಫಹುದದ ಅವಘಡಗಳಿಗ್ೆ/ಸಭಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ
ತ್ುತಾಗಿ ಸಂದಿಸುವುದು. ಭತಲ್ಬತತ್ ಸೌಕಮಾಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದು.
ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಕಲ್ಲಸುವುದು. ಸಕಾಯದ ಹಲ್ವು ಅಭಿವೃದಿಧಯ
ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲ್ಬೆವನುನ ಸಮಜದ ಾತಿಯಫಬ ನಗರಿೋಕನಗತ
ಲ್ಬೆವಗುವಂತೆ ಕಮಾವೆಸಗುವುದು. ದುಫಾಲ್ಯ,ಶೆೃೋಷಿತ್ಯ,ದಿೋನದಲ್ಲತ್ಯ ಶೆಾೋಯೋಭಿವೃದಿಧಗ್ೆ ಶಾಮಿಸುವುದು. ಉತ್ೂಭ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆವಸೆಥ
ಮಡುವುದಯ ಜೆತತೆಗ್ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸುಧಯಣೆ, ಭಹಿಳೆಮಯ ಭತ್ುೂ ಭಕಕಳ
ಹಿತ್ ಕಮುವುದು.
9
12
9
26/05/2011 -09-01-01-04-05

0
9

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭತಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆತಳಳಲ್ಗಿದೆ?

3

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

9

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

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

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆತೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದತಡಲ್ಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []

4
2
4
0
12
47
15/09/2011
139
19
21
39
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆತೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುೂ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭತದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಥಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸೂವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆತಂಡ ಅವೆವಸೆಥ ಅಥವ
ಕನತನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತೂರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆತೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುೂ ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಥಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗತೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
ಇಲ್ೂ
Yes
3
ಸೌಕಮಾ ಸಮಿತಿ
6
3
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಮಹಿತಿ ಡೆಮಲ್ಗಿದೆ.

Yes
3-Oct-11
30/03/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನತಮಲ್ ಕೆತಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆತಸ ಆದಮದ ಭತಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆತಸ ಭತಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭತಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭತಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿೂಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸತಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸತಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸತಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸತಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆತಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭತಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

N0

Yes
Yes
326731-00
248669-00

Yes
ಭನೆ,ಬತಮಿ,ನೋಯುಕಂದಮ
469796-00
326731-00
796527-00
381466-00
ಇಲ್ೂ

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಉದೆತೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ: ಭೌತಿಕ 38 ಸಧನೆ 17
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆತಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ವಸತಿ ಯೋಜನೆ: ಭೌತಿ 75 ಸಧನೆ 69
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಶೌಚಲ್ಮ : ಭೌತಿಕ 150 ಸಧನೆ 150
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಉದೆತೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ -3556899- ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3208039ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ೂದ
00, ಶೌಚಲ್ಮ ನಮಾಣ 271517-00
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ೂ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ೂ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ೂ : ಯತ.
ವಸೂವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ೂ : ಯತ.
ವಸೂವಿಕ ವೆಚಚ : ಯತ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆತಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :

217328-00
4600-00
228619-00
5500-00
233000-00
233000-00
233219-00
12000-00
12000-00

ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ೂ : ಯತ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿೂಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿೂದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿೂಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿೂಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಥ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

12000-00

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿೂಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆತಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುೂ ಸಥಳಿೋಮ ಸಂಸೆಥಗಳು

ಆಗ್ಗ್ೆೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದವರೆತಂದಿಗ್ೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಭಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂದಿಸಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುೂ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆತಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ.ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ ಧನಸಹಮ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಜಗೃತಿ ಶಿಬಯಗಳನುನ ಹಮಿಮಕೆತಳಳಲ್ಗಿದೆ.
ಬೋದಿ ನಟ್ಕ,ಡಂಗುಯ ಸಯುವುದು, ಕಯತ್ಾ ಹಂಚುವುದಯ ಭತಲ್ಕ
ಮಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುೂ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆತಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆತಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆತಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆತಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದತಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ೂರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆತೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುೂ ವೆಚಚ ದತಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆತೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ

ಸಂಸಿಥಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಥತಿಗತಿ

Yes
Yes
No

Yes
Yes
2008-09 ರಿಂದ 2010-11 ಯವರೆಗ್ೆ
2
18
6
6
4
4
0

Yes

ಕ್ಷೋಣಿಸುತಿೂದೆ. ಆ ನಟ್ಟುನಲ್ಲೂ ಜನಯಲ್ಲೂ ಸತಕೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ತಮಂದಿಯ ಆರೆತೋಗೆ ಕಡಿಕೆತಳುಳವ ನಟ್ಟುನಲ್ಲೂ ಅಂಗನವಡಿ
ಕಮಾಕತ್ಾಯು, ಆರೆತೋಗೆ ಶುಶೃಾಷಕ್ರಮಯು,ಹಗತ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಮವರಿಂದ ಸತಕೂ ಸಹಕಯ ಲ್ಬೆವದುದ ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಕಡಿಮಯಗುತಿೂದೆ.
ಆಸತೆಾಗಳಲ್ಲೂ ಹೆರಿಗ್ೆ ಮಡಿಸಿಕೆತಳುಳವ ಭನೆತೋಭವವನುನ ಭಹಿಳೆಮಯಲ್ಲೂ
ಭತಡಿಸುವ ಸಲ್ುವಗಿ ಸಕಷುು ಾಮತ್ನದೆತಂದಿಗ್ೆ ಇದಯ ಾಮಣವನುನ
ಹೆಚಿಚಸಲ್ು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆತಳಳಲ್ಗಿದೆ.
ಕಲ್ಕಲ್ಕೆಕ ಲ್ಸಿಕ ಕಮಾಕಾಭಗಳನುನ ಏಾಡಿಸಲ್ಗುತಿೂದೆ.
ಉತ್ೂಭವಗಿದೆ.

ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆತೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗತೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆತೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆತೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು

ಉತ್ೂಭವಗಿದೆ.
ಯವುದೆೋ ರೆತೋಗಗಳು ಹಯಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಯವುದೆೋ ಸವು ಸಂಬವಿಸಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಹಜರತಿ

ವಾದಧೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆತೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಥಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುೂ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

ಹಜರತಿ ಉತ್ೂಭವಗಿದುದ ಯವುದೆೋ ಶಲ್ೆ ಬಟ್ು
ಾಕಯಣಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಹಜರತಿ ಉತ್ೂಭವಗಿದುದ ಯವುದೆೋ ಶಲ್ೆ ಬಟ್ು
ಾಕಯಣಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಹಜರತಿ ಉತ್ೂಭವಗಿದುದ ಯವುದೆೋ ಶಲ್ೆ ಬಟ್ು
ಾಕಯಣಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಅಸಿೂತ್ವದಲ್ಲೂಲ್ೂ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ ಅಸಿೂತ್ವದಲ್ಲೂಲ್ೂ
30 ವಿದೆರ್ಥಾಗಳು ಒಫಬಯು ಶಿಕ್ಷಕಯು
ಾತಿ 25 ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ಒಂದು ಕೆತಠಡಿ
ಉತ್ೂಭವಗಿದೆ. ಶೆೋ 85
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ವಸತಿ ಸೌಕಮಾ ಕಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ.
158 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 42 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು
144 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು
73 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು
62 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳುಟ್
31 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು
619 ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಈ ಸೌಲ್ಬೆ ಡೆದಿವೆ.
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
24 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು
ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ನಷೆೋಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆತಂದಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿೂಮ ಎಲ್ೂ 5 ಶಲ್ೆಗಳು ಹೆತಂದಿವೆ.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆತಂದಿದೆ.

ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆತಂದಿದೆ.

ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಥ ಹೆತಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರೂಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿೂವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರೂಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿೂವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿೂಮ ಎಲ್ೂ 5 ಶಲ್ೆಗಳು ಹೆತಂದಿವೆ.

ಸೌಯಶಕ್ರೂ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭತಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

2

ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆತೋತ್ೂಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುೂ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುೂ ತ್ಯಗತಿ ಕೆತಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ

3
0
0

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭತದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯತ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿೂಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆತಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷೋೂವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸತಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆತೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿೂಮ ಮರಿಕೆತ ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂನ ಗ್ಾಭಠಣ ಜಗದಲ್ಲೂ
ನವೆೋಶನಗಳನುನ ಯಚಿಸಿ ಅಹಾ ನವೆೋಶನ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಹಗತ ಸದರಿ ನವೆೋಶನಗಳಲ್ಲೂ ಭನೆ ನಮಾಣ ಕಮಾ
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂಯುತ್ೂದೆ.

MOHAMMAD RAFI
9611095917
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 ದತಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
9482003497
Yes

