1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ೊೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

234-80%

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು 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 (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

1921-77% ,
1977-75%
3896-76%

250-80%
484-70%
57-60%
48-90%
105
0.75
0.9
0.8
160
60
16
1073
1309
1525

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

1594

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ 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

3119
10
2
2
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

1

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

5
5
10

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೇಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ -

1)ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಸಕ
ಯದ ಸೌಲ್ಬೆಗಳನುನ ಅಹ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗದಿತ್ ಸಭಮದೆೊಳಗ್ೆ ತ್ಲ್ುುವಂತೆ ಮಡುವುದು
2)ಸವ
ಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಬಾಷಾಚಯಯಹಿತ್ ಸೆೇವೆ ನಿೇಡುವುದು
3)ಸಕ
ಯದ ಯೇಜನೆಗಳನುನ ರಿಣಭಕರಿಯಗಿ ಜರಿಗ್ೆೊಳಿಸುವುದು
ಭತ್ುು ಸಕ
ಯದ ಹಣದುಯುಯೇಗವಗದಂತೆ ತ್ಡೆಮುವುದು
ನಭಮ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂನ ಎಲ್ೂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳನುನ ಆಥಿ
ಕವಗಿ
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಗಿ ಭತ್ುು ಸಮಜಿಕವಗಿ ಅಭಿವೃಧ್ದಿಯಗುವಂತೆ
ಮಡುವುದು
8
12
8

2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ 20-04-2011,09ಸದಸೆಯು,sc-01,st-01,obc-03,women-05.dateಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
date-29-07-2011,present-10,sc-01,st-02,obc-03,womenಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
5date-10-01-2012,present-10,sc-01,st-02,obc-03,women-05
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೊೇಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೊಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೇಡಲ್ಗಿತ್ುು?
5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭೊಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೇಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೊಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೇಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೇಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []

0
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗೊ ನಿೇಡಲ್ಗಿತ್ುು
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲ್ೊೂ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ತಿೇಮ
ನಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲ್ೊೂ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ತಿೇಮ
ನಿಸಲ್ಗಿದೆ
I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೆೊೇಗೆ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX.
ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
,
XII. ಬೇದಿ ದಿೇ
3
2
3
0
sc-15,st-10
30
40766
176
30
15
37
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ
ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆೊೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೇಜನೆ []

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೇಜನೆಗಳು (ಯೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭೊದಿಸಿ)

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧ್ದಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

Yes
Yes
ಕೆೇಂದಾ ಸಕ
ಯ:1)ಇಂದಿರ ಆವಜ್ ವಸತಿ
2)12th and 13th finance grant
ರಜೆ ಸಕ
ಯ:
1)ಶಸನ ಫದದ ಅನುದನ
2)ಕೆೊಳವೆ ನಿೇಯು ಭತ್ುು ಕೆೈ ಂು ನಿವ
ಹಣೆ
3)ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ
4)ಸಂೂಣ
ನೆೈಭ
ಲ್ೆ

Yes
4

ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು

1)ಉತಪದನ ಸಮಿತಿ 2)ಸೌಕಮ
ಸಮಿತಿ 3)ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನೊನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೇ
ಅಧ್ದಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧ್ದಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧ್ದಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧ್ದಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧ್ದಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದೆೇ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆೊೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೇತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

3
4
ಯವುದೊ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಹಜರಗಿದದರೆ
ಹಜರಗುತುರೆ

ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲ್ಗುತಿುದೆ

Yes
march,10
03-Aug-11
Yes
Yes
Yes

IV. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗೊೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನೊಮಲ್ ಕೆೊಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆೊಸ ಆದಮದ ಭೊಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆೊಸ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಸವಂತ್ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಕ್ರ ವಸೊಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೊಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯುವ ಅಧ್ದಕಯದನವಮ ವಸೊಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸೊಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭೊಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
597896
649404

NO
ಕಟ್ುಡ ಭತ್ುು ನಿೇರಿನ ತೆರಿಗ್ೆ
28198
384240
412438
235015
ಯವನಗಿ ಶುಲ್ಕ,ಹರಜು,ಭಳಿಗ್ೆ ಬಡಿಗ್ೆ ಭತ್ುು ಇತ್ರೆ

265940
180814
ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
MGNREGA-ಕೆೇಂದಾ ಸಕ
ಯ -ರಜೆಸಕ
ಯ-ಭೌತಿಕಗುರಿ-208-ಸದನೆಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧ್ದಸಿದ
29
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ವಸತಿ-ರಜೆ ಸಕ
ಯ-ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-97-39
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ 3658330
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧ್ದಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧ್ದಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧ್ದಯದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.

289273
included in above mentioned ammount
289273
ncluded in above mentioned ammount
326000
326000

ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧ್ದಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಬೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

289273
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳಿೇಮ ಸಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆೊಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧ್ದಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದೊಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧ್ದಕಯಕೆಕ ಹೆೊೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

0
0
Yes
Yes
No

ಸದರಿ ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಾಗತಿಗ್ೆಉ ಸಮಿತಿಗಳನುನ ಯಚಿಸಿ ಫಲ್ಗ್ೆೊಳಿಸಲ್ು
ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗಿದೆ.
ಶೆೇ.25ಯಷು 
ನುದನವನುನ sc/st ಜನಂಗದವಯ ಅಭಿವೃದಿದಗ್ಗಿ ವೆಚಚ
ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ
ವಡ್
ಸಭೆ ಹಗೊ ಗ್ಾಭಸಭೆಗಳ ಭೊಲ್ಕ ಜನರಿಗ್ೆ ಅರಿವು
ಭೊಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ವಡ್
ಸಭೆ ಹಗೊ ಗ್ಾಭಸಭೆಗಳ ಭೊಲ್ಕ ಜನರಿಗ್ೆ ಅರಿವು
ಭೊಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇದನೆಆಗಿಲ್ೂ
0
0
0
0
3
3
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೊಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧ್ದಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಆರೆೊೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು

ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
2

ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೊೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆೊೇಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೇಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆೊೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ

ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
grade-03 ಅಪೇಶಿಿಕತೆ ಭಕಕಳು-02
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಗಿದೆ
ಯವುದು ವಯದಿಯಗಿಲ್ೂ
ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
0
0
0
0
NA
NA
40=01
40=01
1)100% 2)97%
NA
ಗುರಿ-97
ಸಧನೆ-42
ಯದುದ-55
2006-07 ರಿಂದ 2009-10 ಯವರೆಗ್ೆ

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೇಧ

ಗುರಿ-82
ಸಧನೆ-82
ಯದುದ-0
20 ಲ್ನುಬವಿಗಳು ಡೆಮುತಿುದದರೆ
81 ಲ್ನುಬವಿಗಳು ಡೆಮುತಿುದದರೆ
32 ಲ್ನುಬವಿಗಳು ಡೆಮುತಿುದದರೆ
134 ಲ್ನುಬವಿಗಳು ಡೆಮುತಿುದದರೆ
ನೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿ ಭೊಲ್ಕ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಗಿತಿುದೆ
0
NA
134 ಲ್ನುಬವಿಗಳು ಡೆಮುತಿುದದರೆ
ಶೆೇ.90ಯಷುು ಕಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಶುದದ ನಿೇಯು ಒದಗಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ
ಾತೆೆೇಕವದ ತೆಜೆ ಗುಂಡಿಗಳನುನ ನಿಭ
ಸಿ ಕಸ ವಲ್ೆೇವರಿ
ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ
ೂಸಿಿಕ್ ಫಳಕೆಮನುನ ಸಂೂಣ
ವಗಿ ನಷೆೇದಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು ಉತ್ುಭವದ ಶೌಚಲ್ಮ ಹೆೊಂದಿವೆ

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

NOT APPLICABLE

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

NA

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ.

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು ಉತ್ುಭವದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ

ವಾದಿೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಜೆೇಯಿ ಆರೆೊೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಷಿರೇಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೇಮ ಯೇಜನೆ
ನಿೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿ ಕಾಭಗಳು

ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
0
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.0
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ

ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.0
ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲ್ದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳು

0

ಮೇಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೊದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯೊ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಯವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೇಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಿಷುವದ ಸೊಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೇಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂನ ಸವ
ಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಉತ್ುಭವದ
ಕುಡಿಮುವನಿೇರಿನ ಸೌಲ್ಫೆ ೊೆೊದಗಿಸುವುದಕಕಗಿಗ್ಾಭವಯು ನಿೇಯು
ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ ಸಮಿತಿಗಳನುನ ಯಚಿಸಿ ನಿೇಯುನಿವ
ಹಣೆಮನುನ
ಸಂೂಣ
ವಗಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗ್ೆ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ ಭತ್ುು ವೆೈಮಕ್ರುಕ ನಲ್ಲೂ
ಸಂಕ
ಡೆದುಕೆೊಡಿಯುವವರಿಗ್ೆ ಮಿೇಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವಯು ಫಳಸುವ
ನಿೇರಿನ ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ಆದಯದ ಮೇಲ್ೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೊಲ್ಲಮಡುತಿುಯುವುದು ನಭಮ
ಂಚಯಿುಮ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಯಗಿದೆ.ಭತ್ುು ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು ಭತ್ುು
ಬೇದಿ ದಿವೇಗಳ ವಿದುೆತ್ ಶುಲ್ಕವ
ನುನ ನಿಮಮಿತ್ವಗಿ ಮಸಕಂಗ್ೆ
ವತಿಸುತಿುದುದ ಾಸುುತ್ ನಭಮ ಂಚಯಿುಯಿಂದ ಮಸಕಂಗ್ೆ ವತಿಸಲ್ು
ಯವುದೆೇ ಬಕ್ರ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ ಇದೊ ಸಹ ನಭಮ ಂಚಯಿುಮ ವಿಶೆೇಷ
ಸದನೆಯಗಿದೆ.

Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

SHIVAKUMARA J K
9480860318
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 ದೊಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08265-230063
Yes

