1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ 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

ಮೇಲಿನಬೆಸಿಗ್ೆ(ಜಮನಗಯ)
ಹೆಲಸನಗಯ
ಶಿವಮೊಗಗ
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

409

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 -
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795
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2234

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

4649
11
2
2
1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

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

5
6
11

*ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೇಡಿಕಯಣ.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

1. 2011.12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷ್ಠ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೇಡಲ್ಗಿತ್ುು?

*ಸವವಜನಿಕ ಆರೆಲೇಗೆ ಸವಚ್ಚತೆ ಾತಿ ಕುಟ್ುಂಫ ಶೌಚಲ್ಮ
ಹೆಲಂದಿಯುವುದಕೆೆ ಪ್ಾೇತಾಹಿಸುವುದು
*ಶಲ್ೆಗಳಲಿೂ ಭಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲ್ಬೆಕೆೆ ಒತ್ುುಕೆಲಡುವುದು.
* ಗ್ಾಭದಲಿೂ ಶಿಶುಗಳಿಗ್ೆ ೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಯ ಭಹಿಳಿಮರಿಗ್ೆ ಗರ್ಬವಣಿಮರಿಗ್ೆ
,ಭಣಂತಿಮರಿಗ್ೆ ಸಕವಯದ
ಸೌಲ್ಬೆ ತ್ಲ್ುಪಿಸುವುದು.
* MGNREGA ಯೇಜನೆಮಡಿಮಲಿೂ ಕಲಲಿ ಕರ್ಮವಕರಿಗ್ೆ ಕೆಲ್ಸ
ನಿೇಡುವುದು
* ಯದಶವಕ ಆಡಳಿತ್
*ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆೆ ನಿೇಡುವುದು.
* ಗ್ಾಭದ ಅಭಿವೃದಿದ ಫಗ್ೆಗ ಆದೆತೆ ನಿೇಡುವುದು .
*.ಜತಿ. .ಂಗಡ ಗಳ ಕಲ್ೆಣ ಕಮವಕಾಭಗಳ ಒತ್ುು ನಿೇಡುವುದು
*ಆಡಳಿತ್ದಲಿೂ ಯದಶವಕತೆ ತ್ಯುವುದು.
*ಗ್ಾರ್ಮೇಣಭಿವೃದಿದ ಕಮವಕಾಭಗಳ ರಿಣಭಕರಿ ಅನುಸಿನ.
*ಜನತೆಮ ಲ್ೆಲಗೇಳಳುವಿಕೆಮನುನ ಖ್ತ್ರಿ ಡಿಸಿಕೆಲಳಳುವುದು ,ಭತ್ುು
ಪ್ಾೇತಾಹಿಸುವುದು.
* ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಗಳಳ ವಿಳಂಫವಿಲ್ೂದೆೇ ನೆಮ ಸಭೂತ್ವದ
ಆಡಳಿತ್ವನುನ ನಿೇಡುವಂತೆ
ಪ್ಾೇತಾಹಿಸುವುದು
*ಭಹಿಳೆಮರಿಗ್ೆ ಅಂವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ಅದೆತೆಮನುನ ನಿೇಡಿ ಸೌಲ್ಬೆವನುನ
ಒದಗಿಸುವುದು.
*ಸೌಯ ಶಕ್ತು ರ್ಬೇದಿ ದಿೇಗಳಳ/ ಭನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸೌಯ ಶಕ್ತು ವಿದುೆತ್
ಒದಗಿಸುವುದು
*ಜೆೈವಿಕ ಇಂದನ ಕಮವಕಾಭಗಳನುನ ಪ್ಾೇತಾಹಿಸುವುದು .

11
11
11
06/07/2011 .ಜತಿ ಸದಸೆಯು 2ಹಿಂವಗವ 4ಒಟ್ುು 6

ಇಲ್ೂ
11

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲಿೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?

ಇಲ್ೂ

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

11

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು 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 ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?

I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೇವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಠುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೇಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳಳ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX.
ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
,
XII. ರ್ಬೇದಿ ದಿೇ
4
4
4
ಇಲ್ೂ
3
3
16/02/2012
183
46
3
76
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ, (b) ವಾದಾೆ ವೆೇತ್ನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೇತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೇತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (f)
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೇಡೆರ್
ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (i) ಗಂಗ್ ಕಲ್ೆಣ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೇಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೇಜನೆ []

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೇಜನೆಗಳಳ (ಯೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸರ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸರ್ಮತಿ ಸಭೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?

Yes
Yes
* ಅಭಿವುದಿದ ಅನುಧನ
12ನೆೇ ಹಣಕಸು
*13ನೆೇ ಹಣಕಸು
*ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು ಸಯಫರಜು ಯೇಜನೆ
*ಕ್ತೇಯುನಿೇಯು ಸಯಫರಜು ಯೇಜನೆ
*S.G.S Y ಯೇಜನೆ
*IAYಯೇಜನೆ
*ಆಶಾಮ ಯೇನಜೆ
*ಫಸವ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ
*MGNREGA ಯೇಜನೆ
Yes
3

ಸೆಯಿ ಸರ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು

ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸರ್ಮೇತಿ,ಉತ್ಪದನ ಸರ್ಮೇತಿ, ಸೌಕಮವ ಸರ್ಮೇತಿ

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ

3
3

VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೇ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚ್ುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲಿಸುವುದೆೇ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷ್ಠ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷ್ಠ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭೂ ವಷ್ಠ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲಿನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷ್ಠ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷ್ಠ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ತಾಯ್ಕ-I. ವಷ್ಠ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಠ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು
ಸಕ
ರೆೇತ್ಯ ಸಂಸೆೆಗಳನುನ ಸಂಕ್ತ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಷ್ಠ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲಗಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನ ವಷ್ಠ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

*ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಹೌದು 04/01/2012&05/01/2012
ಹೌದು ,ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕ್ತ,ಅಂಗನವಡಿ ಕಮವಕತೆವಮಯು ಂ ರಜ್
ಇಂಜಿನಿೇಮರ್ ಗ್ಾಭ ಲ್ೆೇಖ್ಾಧಿಕರಿ .ಕೃಷ್ಠ ಅಧಿಕರಿ
ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭಸೆಯ ಸಭಕ್ಷಭದಲಿೂ ಕಮವ ನಿವವಹಣೆಮನುನ ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ ಭತ್ುು ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲಿೂರಿಶಿೇಲಿಸಿದೆ

Yes
3-Oct-12
15/03/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

No
No
321476
321476

Yes

ಬಕ್ತ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ತ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

ಕಟ್ುಡ ಬಡಿಗ್ೆ . ನಿೇರಿನ ತೆರಿಗ್ೆ
17961
238740
256701
225119
53000

20933
73933
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
1.ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತ್ರಿಯೇಜನೆ(ಕೆೇಂದಾ ಸಕವಯ)ಭೌತಿಕ ಗುರಿ 42
ಕಭಗ್ರಿ ಯಲ 3543721
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
2.ವಸತಿ
ಭೌತಿ ಕ ಗುರಿ 22
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿವಯ ನಿೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3.ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು ಸಯಫರಜು (ರಜೆ ಸಕವಯ)
4. ಶೌಚಲ್ಮ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು 25%ಅನುಧನ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಾಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚ್ಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚ್ಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ರ್ಬೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚ್ಯಂಡಿ
ವೆವಸೆೆ ಮಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

20637
ಇಲ್ೂ
25000
ಇಲ್ೂ
45700
45700
45637
0.5
ಕನಿಷಿ 40%
500800
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸೆಳಿೇಮ ಸಂಸೆೆಗಳಳ

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ

ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ

ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ತೇಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೇಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಕ್ತ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೇಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೇಡಿಯುವುದು

*ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಯಿಂದ ಶಲ್ ಭಲಲ್ ಬಲತ್ ಸೌಕಮವಗಳನುನ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
*ಆಟ್ದ ಮೈದನ ನಿಮವಣ ಶಲ್ ಕೌಂಡ, ಧವಜ ಸುಂಬ ನಿಮವಣ
*ಅಂಗನವಡಿ ವಿದುೆತ್ ಸಂಕವ, ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆೆ
*ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮವಣ
* ಶಲ್ೆ ಆವಯಣಗಳಲಿೂ ಹಸರಿೇಕಯಣ
ಸವ ಸಹಮ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ ಸಹಮಧನವನುನ ಸಕವಯದಿಂದ
ಭಂಜಲರತಿ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ವಸತಿ ಯೇಜನೆಮಡಿ ಸೌಲ್ಬೆ
ಶೌಚಲ್ಮ ವೆವಸೆೆ
ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೇಜನೆ ಸೌಲ್ಬೆ
ಸಭುದಮ ಬವನ ಭಜಲರತಿ
*ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಯಿಂದ ಉಚಿತ್ ಆರೆಲೇಗೆ ತ್ಸಣೆ ಶಿರ್ಬಯ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಮ
ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಅಧೆತೆ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ.
*17/01/2012 ಯಂದು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಮ ವಯು ಸೆೇರಿ
ದವಜ ಶಿರ್ಬಯ ಕಮವ ಕಾಭ
ಮಡಿಯುವುದು.
* ಸಕಲ್ ರ್ಬೇದಿ ನಟ್ಕ& ಶೌಚಲ್ಮ ರ್ಬೇದಿ ನಟ್ಕ ಗ್ಾ.ಂ ನಲಿೂ
ನಡೆಸಲ್ಯಿತಿ
*ವಿಶೆೇಷ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಳ ಸವಚ್ಚತ ಸುಹಗಳಳ,ಉಚಿತ್ ಕನಲನು
ತ್ಯಬೆೇತಿ
*ಗ್ಾಭದ ಕುಂದು ಕೆಲಯತೆ ಸಭೆಗಳಳ
*ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ಆಡಳಿತ್ ಗ್ಾಭಸೆಯ ಅಂಗಳದಲಿೂ ಕಮವಕಾಭ
ನಡೆಸಲ್ಯಿತ್ು
*ಗ್ೆಲೇಡೆ ಫಯಹಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಮದೆಭಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು
ಯದಶವಕ ಆಡಳಿತ್
ನಿೇಡಿಯುವುದು
*ಶಲ್ೆಗ್ಗಿ ನವು ನಿೇವು
*ಭಕೆಳ ಗ್ಾಭ ಸಭೆ
*ಸವವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಗ್ೆಗ ರ್ಬೇದಿ ನಟ್ಕ.
* ಭಕೆಳ ಕ್ತಾೇಡ ಕಲಟ್
* SDMC ದಧಿಕರಿಗಳಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಒಗಲಗಡಿಸಿ ಸಭೆಗಳನುನ
ನಡೆಸುವುದು.
*ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುೆಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಜತ್ ನಡೆಸಲ್ಯಿತ್ು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2011-12 ಸೆಳಿಮ ಲ್ೆಖಾ ರಿಶೆ ೇದನ ಇಲ್ಖ್ೆಯಿಂದ ಲ್ೆ ಖಾರಿಶೆ ೇದನೆ
ಯಗಿದೆ
2009-10ಯ ವರೆಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆ
ಯವುದೆೇ ೆಯಗಳಳ ಬಕ್ತ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ ಎಲ್ೂ ೆಯಗಳಳ ಆಡಕ್
ಸರ್ಮೇತಿಮಲಿೂ ತಿಯುವಳಿಯಗಿಯುತ್ುವೆ
ಯವುದೆೇ ದಲಯುಗಳಳ ಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ

ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ರ್ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ರ್ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚ್ಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

ಆರೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ

ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ

ಸಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ

ಯವುದೆೇ ದಲಯುಗಳಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿ ಅಜಿವಗಳಳ ಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿ ಅಜಿವಗಳಳ ಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

Yes

ಶಿಶುಗಳ ಭಯಣದಂತ್ಹ ಾಕಯಣಗಳಳ ನಡೆದಿಯುವುದಿಲ್ೂ, ಅಂಗನವಡಿ
ಕಮವಕತೆವಮಯನುನ ಭತ್ುು ಮೇಲಿವಚಯಕಯನುನ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಮ
ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಾತಿ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲೇಮೂ ಆಹವನಿಸಿ
ಮಹಿತಿಮನುನ ಡೆದು ಚ್ಚಿವಸುತು ಫಂದಿಯುತೆುೇವೆ..ಹಗಲ ಕ್ತರಿಮ
ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕನುನ ಸಹ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ
ಚ್ಚಿವಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ.
ತಮಂದಿತ್ ಭಯಣದಂತ್ಹ ಾಕಯಣಗಳಳ ನಡೆದಿಯುವುದಿಲ್ೂ,
ಅಂಗನವಡಿ ಕಮವಕತೆವಮಯನುನ ಭತ್ುು ಮೇಲಿವಚಯಕಯನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿುಮ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಾತಿ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲೇಮೂ
ಆಹವನಿಸಿ ಮಹಿತಿಮನುನ ಡೆದು ಚ್ಚಿವಸುತು ಫಂದಿಯುತೆುೇವೆ..ಹಗಲ
ಕ್ತರಿಮ ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕನುನ ಸಹ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ
ಚ್ಚಿವಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ.
ಅಂಗನವಡಿ ಕಮವಕತೆವಮಯನುನ ಭತ್ುು ಮೇಲಿವಚಯಕಯನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿುಮ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಾತಿ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲೇಮೂ
ಆಹವನಿಸಿ ಮಹಿತಿಮನುನ ಡೆದು ಚ್ಚಿವಸುತು ಫಂದಿಯುತೆುೇವೆ..ಹಗಲ
ಕ್ತರಿಮ ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕನುನ ಸಹ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ
ಚ್ಚಿವಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ.

ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

ಲ್ಸಿಕ ಕಮವಕಾಭಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಅಂಗನವಡಿ ಕಮವಕತೆವಮಯನುನ ಭತ್ುು
ಮೇಲಿವಚಯಕಯನುನ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಮ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಾತಿ ಭಲಯು
ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲೇಮೂ ಆಹವನಿಸಿ ಮಹಿತಿಮನುನ ಡೆದು ಚ್ಚಿವಸುತು
ಫಂದಿಯುತೆುೇವೆ..ಹಗಲ ಕ್ತರಿಮ ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕನುನ ಸಹ ಸಮನೆ
ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ ಚ್ಚಿವಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ. ಹಗಲ ಲ್ಾ ಪ್ೇಲಿಯೇ
/ವಿಟ್ರ್ಮನ್ ಡಾಫ್ಸಾ ಾತಿ ಗುಯುವಯ ಚ್ುಚ್ುಚಭದುದ ನಿೇಡುವ ಕಮವಕಾಭ
ನಡೆಸಲ್ಗುತ್ುದೆ.

ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷ್ಠುಕಂಶದ ಸಿೆತಿಗತಿ

ಅಂಗನವಡಿ ಕಮವಕತೆವಮಯನುನ ಭತ್ುು ಮೇಲಿವಚಯಕಯನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿುಮ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಾತಿ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲೇಮೂ
ಆಹವನಿಸಿ ಮಹಿತಿಮನುನ ಡೆದು ಚ್ಚಿವಸುತು ಫಂದಿಯುತೆುೇವೆ..ಹಗಲ
ಕ್ತರಿಮ ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕನುನ ಸಹ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ
ೌಷ್ಠುೇಕಂಶದ ಫಗ್ೆಗ ಚ್ಚಿವಸಿ ಅಗತ್ೆ ಕಾಭದ ಫಗ್ೆಗ ಸಲ್ಹೆ ಸಲಚ್ನೆಗಳನುನ
ನಿೇಡಿಯುತೆುೇವೆ ಹಗಲ ವಿಶೆೇಷ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮನುನ ನಡೆಸುವ ಭಲಲ್ಕ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳನುನ ಭನವರಿಕೆ ಮಡಿಯುತೆುೇವೆ.

ಸಂಕಾರ್ಮಕ ರೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಅಂಗನವಡಿ ಕಮವಕತೆವಮಯನುನ ಭತ್ುು ಮೇಲಿವಚಯಕಯನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿುಮ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಾತಿ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲೇಮೂ
ಆಹವನಿಸಿ ಮಹಿತಿಮನುನ ಡೆದು ಚ್ಚಿವಸುತು ಫಂದಿಯುತೆುೇವೆ..ಹಗಲ
ಕ್ತರಿಮ ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕನುನ ಸಹ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ
ಚ್ಚಿವಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ. ಗ್ಾಭಗಳಲಿೂ ಜತ್ಗಳ ಭಲಲ್ಕ ರ್ಬೇದಿ ನಟ್ಕದ
ಭಲಲ್ಕ ಕಾಯ ತ್ಾಗಳ ಭಲಲ್ಕ , ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ವಡವ ಸಭೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ
ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಿಯುತೆುೇವೆ ಶಲ್ೆೇಗಳಲಿೂಮಲ ಸಹ
ಕಮವ ಭಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು .ಸವ ಚ್ಚತ ಉತಾವ
.ಸವಚ್ಚತ ಕಯವಕಾಭಗಳಭಲಲ್ಕ ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅರಿವು
ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೇಗಗಳಳ ಹರ್ಬಬಯುವ ಫಗ್ೆಗ

ಅಂಗನವಡಿ ಕಮವಕತೆವಮಯನುನ ಭತ್ುು ಮೇಲಿವಚಯಕಯನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿುಮ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಾತಿ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲೇಮೂ
ಆಹವನಿಸಿ ಮಹಿತಿಮನುನ ಡೆದು ಚ್ಚಿವಸುತು ಫಂದಿಯುತೆುೇವೆ..ಹಗಲ
ಕ್ತರಿಮ ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕನುನ ಸಹ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ
ಚ್ಚಿವಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ. ಗ್ಾಭಗಳಲಿೂ ಜತ್ಗಳ ಭಲಲ್ಕ ರ್ಬೇದಿ ನಟ್ಕದ
ಭಲಲ್ಕ ಕಾಯ ತ್ಾಗಳ ಭಲಲ್ಕ , ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ವಡವ ಸಭೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ
ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಿಯುತೆುೇವೆ ಶಲ್ೆೇಗಳಲಿೂಮಲ ಸಹ
ಕಮವ ಭಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು .ಸವ ಚ್ಚತ ಉತಾವ
.ಸವಚ್ಚತ ಕಯವಕಾಭಗಳಭಲಲ್ಕ ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅರಿವು
ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ

ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾರ್ಮಕ ರೆಲೇಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳಳ

ಅಂಗನವಡಿ ಕಮವಕತೆವಮಯನುನ ಭತ್ುು ಮೇಲಿವಚಯಕಯನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿುಮ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಾತಿ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲೇಮೂ
ಆಹವನಿಸಿ ಮಹಿತಿಮನುನ ಡೆದು ಚ್ಚಿವಸುತು ಫಂದಿಯುತೆುೇವೆ..ಹಗಲ
ಕ್ತರಿಮ ಆರೆಲೇಗೆ ಸಹಮಕನುನ ಸಹ ಸಮನೆ ಸಭೆಗ್ೆ ಆಹವನಿಸಿ
ಚ್ಚಿವಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ. ಗ್ಾಭಗಳಲಿೂ ಜತ್ಗಳ ಭಲಲ್ಕ ರ್ಬೇದಿ ನಟ್ಕದ
ಭಲಲ್ಕ ಕಾಯ ತ್ಾಗಳ ಭಲಲ್ಕ , ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ವಡವ ಸಭೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ
ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಿಯುತೆುೇವೆ ಶಲ್ೆೇಗಳಲಿೂಮಲ ಸಹ
ಕಮವ ಭಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು .ಸವ ಚ್ಚತ ಉತಾವ
.ಸವಚ್ಚತ ಕಯವಕಾಭಗಳಭಲಲ್ಕ ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಅರಿವು
ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ

ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಾಥರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮ ಎಲ್ೂಗ್ಾಭಗಳಲಿೂ ಾಥರ್ಮಕ ಹಂತ್
,ಮದೆರ್ಮಕ ಹಂತ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತ್ ಇಯುತ್ುದೆ
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಸಕವಯದ ನಿಮಭ ನುಸಯ ವಿದೆಥಿವಗಳಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ಇಯುತ್ುದೆ

ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್

ಸಕವಯದ ನಿಮಭ ನುಸಯ ವಿದೆಥಿವಳ ಕೆಲಠಡಿ ಅನುತ್ ಇಯುತ್ುದೆ

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ

1
ಪಿ.ಮುಸಿ ಕಲ್ೆೇಜು ಇಲ್ೂ

ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

ಫಸವ ವಸತಿ ಯೇಜನೆಮಡಿ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆಮಡಿ ರಜಿೇವ್
ಗ್ಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಭಕೆೆ ಅನುಮೊೇದನೆಗ್ಗಿ ಸಲಿೂಸಯುತೆುೇವೆ

ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ

ವಾದಾೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುವೆಪಿುಮಲಿೂ 2009-10ನೆೇ ಸಲಿನವರಿಗ್ೆ ಗ್ಾಭ
ಸಭೆಮಲಿೂ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆಮಡಿ ರಜಿೇವ್ ಗ್ಂದಿ ವಸತಿ
ನಿಗಭದ ಆನುಮೊೇದನೆ ಡೆದು ಎಲ್ೂ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಳ ಭನೆ
ನಿರ್ಮವಸಿಕೆಲಂಡು ಸಕವಯದಿಂದ ೂಣವ ಹಣವನುನ ಡೆದಿಯುತುರೆ.
ಯವುದೆೇ ಅೂಣವಭನೆಗಳಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ ಸಕವಯ ನಿಗಧಿ ಡಿಸಿದ
ಗುರಿಮನುನ 100% ಸಧಿಸುಯುತೆುೇವೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಮಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ಭತ್ುು ವಡವ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಂತ್ಹ
ವೆಕ್ತುಗಳನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ವೃದೆೆ ವೆೇತ್ನ ಸೌಲ್ಬೆ ಭಜಲಯು
ಮಡಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಮಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ಭತ್ುು ವಡವ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಂತ್ಹ
ವೆಕ್ತುಗಳನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ ಸೌಲ್ಬೆ ಭಜಲಯು
ಮಡಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ಭತ್ುು ವಡವ ಸಭೆಗಳಲಿೂ
ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ಸೌಲ್ಬೆ ಭಜಲಯು
ಮಡಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ

ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಗ್ೆ ಫಂದಂತ್ಹ ಅಜಿವಗಳನುನ ತಲ್ಲೂಕು ತ್ಹಶಿೇಲ್ಾರ್
ಯವರಿಗ್ೆ ಶಿಯಸುಾ ಮಡಿ ಭಂಜಲರತಿ ಮಡಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ.

ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆೆ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲಿೂ ನೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಗಂಡಿಗಳ ಭಲಲ್ಕ
ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆೆ ಮಡಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ

ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಮಲಿೂ ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಅನನೂಣವ ಯೇಜನೆ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ವಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಷ್ಠರೇಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೇಮ ಯೇಜನೆ
ನಿೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುವೆಪಿುಮಲಿೂ ವಜಿೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮ ವೆಪಿುಮ ರಷ್ಠರೇಯ ಗ್ಾರ್ಮೇಣ ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತ್ರಿ
ಯೇಜನೆಮಡಿ ಕಲಲಿ ಕರ್ಮವಕರಿಗ್ೆ ರಷ್ಠರೇಯ ಸವಸೆಯ ರ್ಬೇಮ
ಯೇಜನೆ ಕಡವ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆುಮ ಎಲ್ೂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗಲ ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ
ನಿೇಯು ಸೌಲ್ಬೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿ ಕಾಭಗಳಳ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮ ಜನವಸತಿ ಾದೆೇಶಗಳಲಿೂ ಕಸದ
ತೆಲೇಟ್ಟುಗಳನುನ ಇಟ್ುು ಅದಯಲಿೂಯುವ ಘನ ತೆಜೆ ವಸುುಗಳನುನ ವಿಲ್ೆೇವರಿ
ಮಡುತಿುಯುತೆುೇವೆ ಇಂತ್ಹ ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿಗ್ಗಿ ಒಫಬ ಜಡ
ಮಲಿಮನುನ ನೆೇಭಕ ಮಡಿಕೆಲೇಂಡು ಕಾಭ ವಹಿಸಲ್ಗುತ್ುದೆೇ

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೇಧ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲಿೂ ೂಸಿುಕ ಫಳಕೆ ಮಡುವುದನುನ ನಿಷೆೇಧಿಸಿದೆ
ಕಯ ತ್ಾದ ಭಲಲ್ಕ ಸವವಜಿಕರಿಗ್ೆ ಭನವರಿಕೆ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಶಲ್ ಭಕೆಳಿಗಲ ಸಹ ಶಲ್ೆಗಲಿೂ ಭನವರಿಕೆ ಮಡಲ್ಗಿದೆ ಸವಚ್ಚತ
ಉತಾಹ ,ಸವಚ್ಚತ್ ಸುಹ ಕಮವಕಾಭ ಮಡುವ ಭಲಲ್ಕ ೂಷ್ಠುಕ್
ಫಳಕೆ ಫಗ್ೆಗ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮಲಿೂ ಫಯುವ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಲಿೂ
ಶೌಚಮಗಳನನನು ಹೆಲೇದಿಂದುದ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ ಭಕೆಳಳ ಶೌಚಮವನುನ
ಫಳಸುತಿುದದರೆ .

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳಳ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ೂವವ ಕಲ್ೆೇಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳಳ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಾ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿು ವೆಪಿುಮ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಿಗಲ ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ
ವೆವಸೆೆ ಮನುನ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಯಿಂದ ಮಡಲ್ಗಿಯುತ್ುದೆ.

ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
68
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ತುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.18
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ತುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.16
ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ತು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ರ್ಬೇದಿ ದಿೇಗಳಳ

ಇಲ್ೂ

ಮೇಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲಿೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲಿೂ
ಸಕರತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೇ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಲ್ೂ ವಯದಿ ನಿೇಡಿಯುತ್ುದೆ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನಿೇಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚ್ಕಗಳಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳಳ
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳಳ,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ಸ ಲ್ೆಲೇಡ್ ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

V.Gangadhara
9480876266
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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :

Accepted by GP Adhyaksha
9880263280

II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭೂ ವಷ್ಠ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲಿನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

