1.1. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ೊೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆೊೋಡ್ ಸಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಟ್ುು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಮಣ-ಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ್ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-ಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)-ಯುಷಯು -
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4466

431
941
0
0
0
0.3
0.45
0.75
400
0
52
1400
1852
2676

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2502

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)- ಟ್ುು 1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಮನಯ-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಮನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

5178
17
2
2
2

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗುಯಷಯು
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ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು
1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೋಕು.

10
7
17
ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮನುನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಡಿಸುವ ಗುರಿ ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿುಮಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಡಿಸುವ ಗುರಿ

1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೊದಿಸಬೆೋಕು.

ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಭಂವಳ್ಳಿ ತ||ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದಲ್ಲೂ
ಇದುದ ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ 17 ಜನ ಸದಸಯಯನನ
ಕೊಡಿಯುತುರೆ.ಹಗೊ ಗ್ರಭ ಭಚಯಿತಿಮನುನ ಮದರಿ
ಂಚಯಿತಿಯಗಿ ಮಡ್ುವ ಗುರಿ & ಉದೆದೋಶವಗಿಯುತ್ುದೆ.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 2. ರತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ರಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ಂತೆ ನೋಡ್ುವುದು. (ಏಪಿರಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೊೋಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೊಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡ್ಲ್ಗಿತ್ುು?

2
2
4
2

1
2

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭೊಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಿಲ್ಗಿದೆ?
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6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡ್ವಳ್ಳಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ್ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡ್ವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡ್ುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೆೊೋಗಯ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡ್ದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X.
ಗ್ರಭ ನೆೈಭ
ಲ್ಯ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೊಡ್ಲ್ಪಟ್ು ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡ್ನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ರಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡ್ುವುದು) :
ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡ್ಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ರಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡ್ವಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡ್ಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡ್ಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆೊಯೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದರ ಭತ್ುು ರಜಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೊದಿಸಿ)
C. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

2
12
12
1
0
75
27/01/2012
196
70
0
50
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶರಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಅಂಬೆೋಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
No
Yes
ಆಶರಮ ಯೋಜನೆ
ಐಎವೆೈ
ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ
ಅಂಬೆೋಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ
Yes
ಇಲ್ೂ

ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ್ ಅವಯವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನೊನುಬಹಿಯ ಕರಭಕಕಗಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸಯಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ರಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆೊೋಗಯ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ಯಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ರಕ್ರರಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡ್ಳ್ಳಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕರಭಗಳನುನ ಗೊೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿರಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವಯಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವಯಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನೊಮಲ್ ಕೆೊರೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆೊಸ ಆದಮದ ಭೊಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆೊಸ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸರಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭೊಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []

ಉತಪದನ ಸಮಿತಿ,ಸೌಕಮಯ ಸಮಿತಿ, ಸಮಜಿಕ ನಯಮ ಸಮಿತಿ
ಸೌಕಮಯ ಸಮಿತಿ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
2-Oct-11
20/04/2012
Yes
Yes
N0

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
461824
258931

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸರಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸೊಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೊಲ್ತಿ ಮಡ್ಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸೊಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸೊಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭೊಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆರೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ನಧಿ
109472
840252
949729
461824
ಗಗನ ಚುಕ್ರಕ ಭತ್ುು ವಹನ ತೆರಿಗ್ೆ

30000
126104
ಹೌದು
ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಎಲ್ೂ ಗ್ರಭಗಳಲ್ಲೂ ಭೊಲ್ಬೊತ್
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಸೌಕಮಯಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಡಿಸಲ್ು ಗ್ರಭ ಂ ಭೊಲ್
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಉದೆದೋಶವಗಿಯುತ್ುದೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ರತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ NREGA-18.00.000,ಆಶರಮ-6.00.000,IAY-4.00.000
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದರ / ರಜಯ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬಯವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರಧಿಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವಯವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

50
0
50
0
1.50.000
1.50.000
1.50.000
0
0
0
Yes
Yes
No

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳ್ಳೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕರಭಗಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ರ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ರಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆೊಳ್ಳಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ರಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ರಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯರಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದೊಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡ್ುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೊಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೋಡ್ಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ರಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ರದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆೊೋಗಯ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ರಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು

ಶಲ್ೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅಂಗನವಡಿಗ್ೆ ನಯಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಆಗಿಂದರಂಣಿ
ಬೆೋಟ್ಟ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂನ ವಸುುಸಿದತಿ ತಿಳ್ಳದು ಉತ್ುಭ ರಿೋತಿಮಲ್ಲೂ ನಡೆಸಲ್ು ತಿಳ್ಳಸಿ
ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವಯವಸೆು & ಇನನತ್ಯ ವಯವಸೆದಗಳನುನ ಗ್ರಭಂಚಯಿತಿ
ಯಿಂದ ಸೌಕಮಯ ಕಲ್ಪಸುತೆುೋವೆ.
ಸುತ್ುು ನಧಿ ಇನನತ್ಯ ಸಹಮ ಡೆಮಲ್ಲ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ
ಬೆೋಕದ ಸಹಮವನುನ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಮಡಿಯುತ್ುದೆ
ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ 2011-2012ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 1000ಯೊಗಳ ಪ್ರೋತಾಹ
ಧನ ನೋಡಿಯುತ್ುದೆ
ವಡ್ಯ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ಹೆೊೋಗಿ ಸವಯಜನಕಯ ಸಭಸೆಯಗಳನುನ ಕುರಿತ್ು
ಸಭಲ್ೆೊೋಚಿಸಿ ಸಭಸೆಯ ರಿಹ
ಯ ಭುಂದುವುದಯ ಭುಲ್ಕ ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ದೊಯು ುಸುಕವನುನ ಇಟ್ಟುದುದ ಸಭಸೆಯಗಳನುನ
ಫರೆಮುವಂತೆ ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ ಅನುವು ಮಡಿಕೆೊಟ್ಟುದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010/2011
0
0
78
78
0
0
0

Yes

ಆರೆೊೋಗಯ ಅಂಕಗಳು ಭತ್ು ಶಿಶು ಭಯಣ ರಮಣ ಹೆೊಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಯವುದೆ ಭಯಣ ಹೆೊಂದಿಯುವುದಿಲ್ಲೂ ಭತ್ುು ಶಿರೋ ಶಕ್ರು ಗುಂು ಸಂಗ
ಸಂಸೆದಗಳ್ಳಗ್ೆ ಇದಯ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿವುಭೊಡಿಸಲ್ಗಿತ್ುು
ಸಂಸಿಿಕ ಹೆರಿಗಗ್ೆಗಳನುನ ಹೆೊಂದಿಲ್ೂ

ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕರಭಗಳು

ಆರೆೊೋಗಯ ಇಲ್ಖ್ೆ ಭತ್ುು ಗ್ರ.ಂ ಸಹಮದೆೊೋದಿಗ್ೆ ಕಲ್ಕಲ್ಕೆಕ
ನೋಡ್ುವಂತ್ ಲ್ಸಿಕೆ ಕಮಯಕರಭಗಳನುನ ಜನಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಭೊಡಿಸಲ್ಗಿತ್ುು

ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ

ಸಕಯಯದಿಂ ೌಷಿುಕ ಆಹಯ ತಿಂಗಳ್ಳಗ್ೆೊೋಮಮ ಸರಿಯಗಿ ನೋಡ್ುವುದು.
ೌಷಿುಕಂಶವನುನ ಸರಿಯದ ಸಭಮಕೆಕ ಭಕಕಳ್ಳ ಕೊಡ್ುವುದು.
ಜನರಿಗ್ೆ ಅರಿವು ಭುಡಿಸುವುದು

ಸಂಕರಮಿಕ ರೆೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿುಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ಗ್ರಭಗಳ
ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ ಸಂಕರಮಿಕ ರೆೊೋಗ ಯವುದೆ ರಿೋತಿಮಲ್ಲೂ ಹಯಡ್ದಂತೆ
ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿದೆ.

ಡೆಂಗೊಯ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ರೆೊೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ

ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ. ಂ ವಯಪಿುಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ಎಲ್ೂ ಗ್ರಭಗಳಲ್ಲೂ ಭು<ಜಗ್ರತ್
ಕರಭವಗಿ ಡೆಂಗೊಯ ಭಲ್ೆೋರಿಯ ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ರೆೊೋಗಗಳು ಅಯಡ್ದಂತೆ
ಸಚಚಚತೆಮನುನ ಕಡ್ುವಂತೆ ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು

ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕರಮಿಕ ರೆೊೋಗಗಳ್ಳಂದದ ಸವುಗಳು

ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ ಂ ವಯಪಿಯಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ಎಲ್ೂ ಗ್ರಭಗಳಲ್ಲೂ ಯವುದೆ
ಸಂಕರಮಿ ರೆೊೋಗಗಳ್ಳಂದ ಯವುದೆ ಸವು ನೆೊೋವು ಸಂಬವಿಸಿಯುವುದಿಲ್ಲೂ

ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ರಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದಯಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆೊೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದರತೆ ಕಮ
ಕರಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ

ವರದಿಯ ವೆೋತ್ನ

ಹೌದು
72
250
250
0
0
0.069444444
ಸರಿಯಗಿದೆ
0.96
0
ಫಸವವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಇಂದಿರವಜ್ ಯೋಜನೆ ಆಶರಮ ಯೋಜನೆ
ಅಂಬೆೋಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಪಲ್ನುಫವಿಗಳನುನ ಗ್ರಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕಕ
ಮಡ್ುವುದು
2011-12.2012/13 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಮಎವೆೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 11 ಭನೆ
ನಮಿೋಯಸಲ್ು ಹಗೊ ಫಸವ ವಸತಿಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಗೊ ಆಶರಮ
ಅಂಬೆೋಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ವಸತಿ ನಮಿಯಸಲ್ಗಿದೆ
ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ ಂ ವಯಪಿುಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ಎಲ್ೂ ಗ್ರಭಗಳ ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ
ಸಭೆಸಮಯಂಬಗಳಲ್ಲೂ 60 ವಷಯ ಮೋಲ್ಪಟ್ು ಎಲ್ೂ ಪಲ್ನಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅಜಿಯ
ಸಲ್ಲೂಸಿ ಸೌಲ್ಬಯ ಡೆದುಕೆೊಳುಿವಂತೆ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು

ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ

ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ ಂ ವಯಪಿುಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ಎಲ್ೂ ಗ್ರಭಗಳ ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ
ಸಭೆಸಮಯಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ೂ ವಿಧವೆ ಯರಿಗ್ೆ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲೂಸಿ ಸೌಲ್ಬಯ
ಡೆದುಕೆೊಳುಿವಂತೆ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು
ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ ಂ ವಯಪಿುಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ಎಲ್ೂ ಗ್ರಭಗಳ ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ
ಸಭೆಸಮಯಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ೂ ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲೂಸಿ ಸೌಲ್ಬಯ
ಡೆದುಕೆೊಳುಿವಂತೆ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು
ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ ಂ ವಯಪಿುಗ್ೆ ಸೆೋರಿದ ಎಲ್ೂ ಗ್ರಭಗಳ ಕುಟ್ುಂಫ
ಪಿಂಚಣಿಮನುನ ಅಹಯ ಎಲ್ೂಯು ಡೆದುಕೆೊಳುಿವಂತೆ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು
ಡಿತ್ಯ ಬ ಪಿಎಲ್ ಕಡ್ುಯದಯರಿಗ್ೆ ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಹಯ ದನಯ
ವಿತ್ರಿಸುತಿುದುದ ಡಿತ್ಯ ಚಿೋಟ್ಟಮನುನ ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ನಲ್ಲೂ ದಖ್ಲ್ಲಸುವಂತೆ
ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು
ಅನನೂಣಯಯೋಜನೆ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿಮನುನ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು

ವಜೆೋಯಿ ಆರೆೊೋಗಯ ಯೋಜನೆ

ವಜೆೋಯಿ ಆರೆೊೋಗಯ ಯೋಜನೆ ಫಗ್ೆೆ ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು

ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ

ರಷಿರೋಮ ಸವಸ್ಿ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ ಕಡ್ುಯ ಹೆೊಂದಿದ ರೆೊೋಗಿಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸಕಯಯದಿಂದ ಫಯುವ ಆರೆೊೋಗಯ ಉಯೋಗದ ಫಗ್ೆೆ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗ್ೆತ್ುು

ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ಯ
ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕರಭಗಳು

ಹೌದು
ಘನ ತಯಜಯ ವಲ್ೆೋವರಿ ಕರಭಗಳನುನ ವಹಿಸಲ್ಗಿತ್ುು

ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವಯವಸೆಾ

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಗಗನ ಚುಕ್ರಕ ಲ್ಾ ಹತಿುಯ ೂಸಿುಕ್
ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧದ ಫಗ್ೆೆ ಭುನೆನೋಚರಿಕೆ ಕರಭ ತಿಳ್ಳವಳ್ಳಕೆ ಬೆೊೋಡ್ು ಗ್ೆೊೋಡೆ
ಫಯಹ ಸಭೆ ಸಮಯಂಬ ಮಡಿ ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಳಸಲ್ಗಿತ್ುು

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಜವನಗಹಳ್ಳಿ ಭಲ್ಲೂಕಯತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭಗಳಲ್ಲೂ ಶೌಚಲ್ಮ
ವಯವಸೆದ ಮಡಿದು ಹಗೊ ಫಳಕೆ ಮಡ್ುವ ಫಗ್ೆೆ ಭನವರಿಕೆ ಮಡ್ುವುದು

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಇಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವಯವಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ.

ಹೆೊಸಹಳ್ಳಿ ಜವನಗಹಳ್ಳಿ ಭಲ್ಲೂಕಯತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ೂ
ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ಸೌಲ್ಬಯ ಹೆೊಂದಿದೆ

ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂರದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ರಭ
ಇಲ್ೂ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬಯ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಇಲ್ೂ
ಅಡ್ುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.2
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪರದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

ಇಲ್ೂ

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ರಶನವಳ್ಳಮಲ್ಲೂ ನಭೊದಿಸಲ್ು ಸಧಯವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯೊ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡ್ಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ್ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಲ್ೂ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡ್ುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸೊಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತಯದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡ್ಲ್ು ಸಹಮ ಮಡ್ುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ರಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೋಡ್ ಮಡ್ಫಹುದು.
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 . []

9880174661
8762261153
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 ದೊಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
9880174661
Yes

