1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲೂೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೊೋಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಒಟ್ಟುಟ

ಬೆಲಗೂಯು
ಹೊಷದುಗಗ
ಚಿತ್ಾದುಗಗ
577597
hsd.bel017@gmail.com
ಒಟ್ಟುಟು ಜನಷಂಖ್ೆೆ 7319 ುಯುಶಯು 3639 ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ ಒಟ್ಟುಟ
54.96% ುಯುಶಯು 67.03%
ಒಟ್ಟುಟ ಜನಷಂಖ್ೆೆ 7319 ಭಹಿಳೆಮಯ ಷಂಖ್ೆೆ 3670 ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ
43.76%

ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು

ಒಟ್ಟುಟ ಜನಷಂಖ್ೆೆ 7319 .ಜಹತಿ ುಯುಶಯು 309

ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ಟುಟ
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ಟುಟ
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಒಟ್ಟುಟ
ಕುಟ್ಟುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ಟುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ಟುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತ್ಯು
ಕುಟ್ಟುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ಟುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ಟುಟಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -

ಒಟ್ಟುಟ ಜನಷಂಖ್ೆೆ 7319 ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ 54.96%

ಒಟ್ಟುಟ ಜನಷಂಖ್ೆೆ 35 .ಂ ಭಹಿಳೆಮಯು 18
ಒಟ್ಟುಟ ಜನಷಂಖ್ೆೆ 35 ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ
ಒಟ್ಟುಟ ಜನಷಂಖ್ೆೆ 35 ುಯುಶಯ ಷಂಖ್ೆೆ 17
ಒಟ್ಟುಟ ಜನಷಂಖ್ೆೆ 35 ಭಹಿಳೆಮಯು 18
ಒಟ್ಟುಟ ಜನಷಂಖ್ೆೆ 35
0.6703
0.4376
0.5496
388
3
150
1017
1558
2552

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2454

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟಟ ಾಕಹಯ)- ಒಟ್ಟುಟ 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ -ುಯಶಯು

5006
19
4
3
2

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು

4

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ಟುಟ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ಟುಟ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ಟುಟ

10
9
19
1) 100% ಕಯ ಷೂಲ್ಹತಿ ಮಹಡುುದು
2)ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶಹವವತ್ ಆಸ್ತು ಷೃಜಿಷುುದು
3) ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭಗಲೆ ಕಹಹಡುುದು
4)ಭೂಲಬೂತ್ ಸೌಕಮಗಗಳನುನ ಒದಗಿಷುುದು

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭೂದಿಷಬೆೋಕು.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭೂದಿಷಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುಟ ಷಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ತದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸ್ತಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸ್ತದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊಟೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೊೋಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುಟ?
4. ಎಶುಟ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷೂಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುಟ ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನೋಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

1) ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ಎಲ್ಹೂ ಸಳಿಿಗಳ ಅಭಿೃದಿಿ
2) ಗ್ಹಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಷವಚ್ಚತೆ ವುಚಿತ್ವ ಕಹಹಡುುದು
3)ಯಸೆು ಚ್ಯಂಡಿ ಕುಡಿಮು ನೋಯು ಬಿದಿ ದಿೋ ಭುಂತಹದ ಭೂಲಬೂತ್
ಸೌಕಮಗಗಳನುನ ಒದಗಿಷುುದು
12
12
12
ಏಪಿಾಲ್ ಮಹಹೆ ಹಹಜರಹದ ಷದಷೆಯು 16 .ಜಹತಿ 5 ಹಿಂಗಗ 6
ಭಹಿಳೆಮಯು 4

ಎಲ್ಹೂ

5. ಎಶುಟ ಷಬಗಳಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭೂಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಳಿಲ್ಹಗಿದೆ?

ಎಲ್ಹೂ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಷವಹಗನುಭತ್ದಿಂದ ನಣಗಮ ಕೆೈಗ್ೊಳಿಯಿತ್ು

6. ಎಶುಟ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದೆ?

ಎಲ್ಹೂ

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಹಡುುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿಟಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆರೊೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳು, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳು, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
, XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲ್ಲೂ ಎಶುಟ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುಟ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೊೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದೂಡಲಪಟ್ಟಟ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುಟ?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡೆಸ್ತದ ದಿನಹಂಕ ನೋಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ಟುಟ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುಟ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []

9
2
9
ಇಲೂ
4
105
27-03-2012
308
85
3
120
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಅಂಬೆೋಡಕರ್ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೊೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೂದಿಸ್ತ)
C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುಟ ಸಹಾಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅೆಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನೂನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹಕಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚ್ುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳು ಕನಶಟ ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜರಹಗುತಹುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಷುುದೆೋ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ಟನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೋತ್ಯ ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗೂೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

1) ಷಂೂಣಗ ನೆೈಭಗಲೆ ಅಂದೊೋಲನ
2) ಗ್ಹಾಭ ಷವರಹಜ್ ಯೋಜನೆ
3)ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ ಯೋಜನೆ
4) 13ನೆೋ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ
5) ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್ ಯೋಜನೆ

Yes
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಹೌದು 60%
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಂನೂಮಲ ಕೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೊಷ ಆದಹಮದ ಭೂಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೊಷ ಭೂಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಷವಂತ್ ಭೂಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ಟುಟ ಆದಹಮ ಎಶುಟ?
ಷವಂತ್ ಭೂಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ಟುಟ ಆದಹಮ ಎಶುಟ?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸ್ತುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಹಕ್ರ ಷೂಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷೂಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷೂಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ಟುಟ ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಹಡಿದ ಷೂಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತ್ುಡಿಸ್ತ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭೂಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ತ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

N0

Yes
Yes
924798
850628

NO
ಆಸ್ತು ತೆರಿಗ್ೆ,ಭತ್ುು ನೋರಿನ ತೆರಿಗ್ೆ
848712
507681
1356393
516398
ಲ್ೆೈಸೆೈನ್್ ,ಭಳಿಗ್ೆ, ಇತ್ರೆ
367500
408400
-

MGNREGA-ಕೆೋಂದಾ ಷಕಹಗಯ 65 ಕಹಭಗ್ಹರಿ ಸಹಧನೆ 28 ಕಹಭಗ್ಹರಿ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹಟನಗ್ೊಳಿಸ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧಿಸ್ತದ ಷತಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೋಂದಾ ಹಹಗೂ ರಹಜೆ ಷಕಹಗಯ 55ಭನೆಗಳು ಸಹಧನೆ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
20 ಭನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚ್ಚ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಮಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚ್ಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತ್ರೆ

3825000

2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚ್ಚ

1450000
1500000
1500000
1450000
1450000
ಇಲೆ

2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸ್ತಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ಚ ಹೊಯತ್ುಡಿಸ್ತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ಟುಟ ವೆಚ್ಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ಟುಟ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಶುಟ ಕುಟ್ಟುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನೋಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುಟ ಬಿೋದಿ
ಆಳಡಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುಟ ಒಳಚ್ಯಂಡಿ
ೆಸೆಾ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಇಲೂ
1500000
Yes
Yes
No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುಟ ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಲಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳಿೋಮ ಷಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚ್ಟ್ಟುಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸ್ತ ದಾಢೋಕರಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೊಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸ್ತದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುಟ?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುಟ ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುಟ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಕ ಹೊೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುಟ

ಅಂಗನವಹಡಿ ಕಟ್ಟಟಡಗಳ ಭಂಜೂಯು(ಸರಿಮನಸಳಿಿ ಶಿಂಗ್ೆೋನಸಳಿಿ)
ಶಹಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಹೌಂಡ್ ನಮಹಗಣ (ಎಸ್.ವಿ.ಸಟ್ಟಟ ಹಾಥಮಿಕ ಶಹಲ್ೆಗ್ೆ
ಹಹಗೂ ಅಂಗನವಹಡಿ ಕೆೋಂದಾಕೆಕ)
ಸ್ತಾೋವಕ್ರು ಷವಷಹಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಸಹಲ
ಭತ್ುು ಷಹಹಮ ಧನ
ಶಿಾೋ ಧಭಗಷಾಳ ಷಂಘದರಿಗ್ೆ ಸಹಗಜನಕ ಜಿೋನ ಭಟ್ಟಟ
ಉತ್ುಭಡಿಷು ಭದೆಜಗನೆ ಕಹಮಗಕಾಭಕೆಕ ಧನಷಹಹಮ
ನೋಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ರಿಷಯ ಷವಚ್ಚತೆ ಕುರಿತ್ು
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಯಹುದು ಹೆರಹಗಳಿಲೂ
ಎಲ್ಹೂ
ಯಹುದು ಇಲೂ
10
8
4
4
ಇಲ್ಹೂ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟಟ ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚ್ಚ ದೂಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಕ ಷಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸ್ತಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು

ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲ್ಹೂ

ಲಸ್ತಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿಟಕಹಂವದ ಸ್ತಾತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ಟುಟವಿಕೆ
ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೊೋಗಗಳು ಸಬಿಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ ರೊೋಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಹಾಥಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಹದೆಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟಟಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೊೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ತ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಪಿಮುಸ್ತ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ಾದಹಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ಟುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳು
ಹೂಸ್ತಟಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

ಆಗಿದೆ
ಅೌಷಿಿಕಹಂವ ಭಕಕಳು 3
ಉತ್ುಭ ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭಗಲೆ ನಗಸಣೆ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ

ಎಶುಟ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಹೂ

ಎಶುಟ ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಹೂ

ಎಶುಟ ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

-

ಎಶುಟ ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ೆಸೆಾ ಹೊಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಎಶುಟ ಕುಟ್ಟುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುಟ ಕುಟ್ಟುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಎಲ್ಹೂ

ಸೌಯವಕ್ರು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಲದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳು

10

ಹಹಜರಹತಿ 1246
600
300
100
100
0.054166667
0.053472222
0.85
0.82
33
55
25
110
80
150
1259
96
1353 ಎಲ್ಹೂ
ಆಟೊೋ ಖರಿೋದಿಗ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೊಳಿಲ್ಹಗಿದೆ.
ಹೂಸ್ತಟಕ್ ಕಂಟೊಾೋಲ್ ಯೂಂ ನಮಹಗಣಕೆಕ ಕಾಭಕೆೈಗ್ೊಳಿಲ್ಹಗಿದೆ.

50

ಮೋಲ್ಹಕಣಿಸ್ತದ ಾಶಹನಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೂದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಯಹುದಹದಯೂ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನವಹಸ್ತಗಳ ಜಿೋನದಲ್ಲೂ
ಷಕರಹತ್ಮಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಯಹುದೆೋ ಚ್ಟ್ಟುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
-ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶಟವಹದ ಷೂಚ್ಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಕಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚ್ುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೋಡ್ ಮಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

PDO ಹೆಷಯು ಆರ್.ಶಹಂತ್ಕುಮಹರ್
9480861340
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 ದೂಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8199283058
Yes

