1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲಲಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೆಲ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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2640
2531
5171

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 164
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಭನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಭನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು
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5
4
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗುಯಷಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೇಕು.
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೇಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ -

7
6
13
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ವೆಪಿುಗ್ೆ ಒಳಡುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ಾಭಗಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ.
ಂಚಮತಿಮ ವೆಪಿುಗ್ೆ ಒಳಡುವ ಾತಿಯೊಫಬ ಾಜೆಗಳ್ಳಗಲ
ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಯಗಳನುೂ ಒದಗಿಸುವುದು.
10
12
10

2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಿಕದಲಿಲ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಬೆಗಳ ವಿವಯವನುೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುೂ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೇಡಲ್ಗಿತ್ುು?

25/05/2011- 7- 1-1- 5 -2, 30/07/2011, -12.-3,1, 6,
01/10/2011 -7- 1- 0 -4, 16/02/2012-8-1-1-3
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5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲಿಲ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೇಭ
ನಗಳನುೂ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ?

10

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಲಿಲ ಸಬ ನಡವಳ್ಳಗಳನುೂ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

10

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಡುವುದು

I. ಯೊೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆಯೆಲೇಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆಯೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬಿೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲಿಲ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುೂ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿಲ ನಡೆಸಫೆೇಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಎಷುು ಸಬೆಗಳನುೂ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೇಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲಿಲ ಮವ ಯೊೇಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುೂ ಆಯ್ಕಕ ಭಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೇಮ ಸಬ ನಡವಳ್ಳಗಳನುೂ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲಿಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೊೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುೂ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

3
2
3
ಇಲ್ಲ
8
9
40613
64
7
5
10
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೊೇಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೊೇಜನೆ, (j) ಇತ್ಯೆ
ಹೌದು
Yes

(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೊೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ಯಜೆ ಯೊೇಜನೆಗಳು (ಯೊೇಜನೆಗಳನುೂ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧ್ಧಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುೂ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಬೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

Yes

ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು

ಸೌಕಮಯ ಸಮಿತಿ, ಉತಪದನ ಸಮಿತಿ,ಸಭಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೇಕದ ಸಬೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೇ
ಅಧ್ಧಕಯಗಳನುೂ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?

12
2

ಕುಡಿಮುವ ನೇಯು ,ಶೌಚಲ್ಮ
Yes
2

ಇಲ್ಲ

A. ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಫೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಲ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಲಿಲ ಅಧ್ಧಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜಯತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧ್ಧಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಜಯಗುತುಯೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧ್ಧಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧ್ಧಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುೂ ರಿಶಿೇಲಿಸುವುದೆೇ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುೂ ಮೇಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲಿಲಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲಿಲಸಫೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿಲಸಫೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆ ತ್ಮರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುೂ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲಿಲ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುೂ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮಲಿಲ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳ್ಳಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು ಸಕ
ಯೆೇತ್ಯ
ಸಂಸೆಾಗಳನುೂ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮ ತ್ಮರಿಮಲಿಲ ಇಲ್ಖ್
ಯೊೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುೂ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುೂ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಭನುಸಯ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನಲಿಲ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲಿ)ಲ []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುೂ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುೂ 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 ಸಲಿನಲಿಲ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುೂ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿಲ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯುವ ಅಧ್ಧಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಫಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ

ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
31/03/2012
31/03/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
No
2,41,130
3,73,678

NO
ಬಲ ಕಯ,ಭನೆಕಯ, ನೇರಿನ ಕಯ,ದಿವೇದಕಯ, ಲ್ೆೈಸನಸ, ಶಿಕ್ಷಣಕಯ
ಆಯೆಲೇಗೆಕಯ ,ಭಿಕ್ಷುಕಯಕಯ, ಅಂಗಡಿಕಯ
7,57,849
4,11,358
11,69,207
2,41,130

ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುೂ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

ಮವುದಲ ಇಲ್ಲ

3,73,678
2,41,130
ಇಲ್ಲ
1.ಉದೆಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೊೇಜನೆ:-ಕೆೇಂದಾ ಸಕಯಯ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೊೇಜನೆಗಳಲಿಲ ಸಧ್ಧಸಿದ 2.ವಸತಿ ಯೊೇಜನೆ:-ಕೆೇಂದಾ ಸಕಯಯ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೇಡಿ-ಯೊೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3.ಕುಡಿಮುವ ನೇಯು ಸಯಫಯಜು:-ಕೆೇಂದಾ ಸಕಯಯ
4.ಶೌಚಲ್ಮ:-ಕೆೇಂದಾ ಸಕಯಯ
.ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತ್ರಿ-ಕೆೇಂದಾ-17,97,356- 17,95,545-ಕುಡಿಮುವ ನೇಯು
ಯೊೇಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು
ಸಯಫಯಜು -ಕೆೇಂದಾ/ಯಜೆ -46,304 -38,997 -.ಶೌಚಲ್ಮ ಾತಿಯೊಂದು ಯೊೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ಕೆೇಂದಾ/ಯಜೆ --1,84,380 - 1,25,300 -ವಸತಿ ಯೊೇಜನೆ -ಕೆೇಂದಾ/ಯಜೆ
ನೇಡಿ
-35,00,000 -13,55,000
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೊೇಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ಯಜೆ / ಇತ್ಯೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿಲ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧ್ಧಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧ್ಧಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಲ ಯೊೇಜನೆಗಳಲಿಲ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಗಧ್ಧಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿಲ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧ್ಧಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೇಯನುೂ ೂಯೆೈಸುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವೆಪಿುಮಲಿಲ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಬಿೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವೆಪಿುಮಲಿಲ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

2,25,000
1,12,500
6,50,000
4,00,000
11,00,000
11,00,000
3,37,000
13,55,000
13,55,000
31,00,000
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವೆಪಿುಮಲಿಲ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳ್ಳೇಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಶಲ್ೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಶೌಚಲ್ಮ ಭತ್ುು ನೇರಿನ ವೆವಸೆಾ
ಅಂಗನವಡಿಗಳ್ಳಗ್ೆಶೌಚಲ್ಮ ಭತ್ುು ನೇರಿನ ವೆವಸೆಾ
ಆಯೆಲೇಗೆ ಸೆೇವೆ-ಗ್ಾಭಗಳಲಿಲ ನಗದಿತ್ ವೆೇಳೆಮಲಿಲ ಪಗಿಂಗ ಭತ್ುು ಗಟಯ
ಸವಚಛತೆ
ನೆಮ ಫೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಡಿತ್ಯ ವಿತ್ಯಣೆ ಸಭಮದಲಿಲ ಬೆೇಟ್ಟ
ಕೆಲಟ್ಟುಯುವುದು
SGSY ಯೊೇಜನೆಮಲಿಲ ಸಿರೇ ಭತ್ುು ಸವ-ಸಹಮ ಸಂಘ ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಹಮ ಧನ
ಕೆಲಡಲ್ು ಗುಂುಗಳನುೂ ಆಯ್ಕಕ ಭಡುವುದು

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಫಲ್ಕರಿಗ್ೆ ಶಲ್ೆಗ್ೆ ಹೆಲೇಗಲ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಪ್ಾೇತಸಹ
ನೇಡುವುದು

ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು

ನಗದಿತ್ ವೆೇಳೆಮಲಿಲ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುೂ ನಡೆಸಿ ಕಡುಫಡವರಿಗ್ೆ ಕಲಲಿ
ಕಮಿಯಕರಿಗ್ೆ ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯಿೇಜನೆಮಡಿಮಲಿಲ ಕೆಲ್ಸ ಒದಗಿಸುವುದು

ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುೂ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುೂ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುೂ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧ್ಧಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುೂ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆಯಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿಲಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಫಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲಿಲ ಎಷುು ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲಿಲ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಭಹಿತಿಯೊಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿಲ ಅಫೇಲ್ು ಾಧ್ಧಕಯಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುೂ ಮವ ಅಧ್ಧಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೇಡಫೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲಿಲ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲಿಲ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆಯೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು

ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಯೆಲೇಗಗಳು ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೇಗಗಳ್ಳಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೇಕು

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ
85
84
2
2
ಇಲ್ಲ

Yes

2011-12ಯಲಿಲ ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ -ಇಲ್ಲ
ದಂಡಗಿಹಳ್ಳಿ-ಇಲ್ಲ
ಹಯೆಲೇಗ್ೆಲಪ-ಇಲ್ಲ
ಕಲಲಿ:- 1
ಇಲ್ಲ
2011-12ಯಲಿಲ ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ- 1.ಹೆಣುು-1.ಗಂಡು
ಹಯೆಲೇಗ್ೆಲಪ-ಇಲ್ಲ
ದಂಡಗಿಹಳ್ಳಿ-ಇಲ್ಲ
ಕಲಲಿ-ಇಲ್ಲ
ಜಿೇಯೆಲೇ ಪ್ೇಲಿಯೊೇ,
ದಡಯ-9 ತಿಂಗಳು,
ಹೆಟೆೈಟ್ಟಸ-1,2,3,
ಬಿ.ಸಿ.ಜಿ ,
ಫಲಸುಯ ದೆೇಸ್,
DPT,
TT-1&2
ಡಿಪಿಟ್ಟ ಪ್ೇಲಿಯೊೇ,
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
ತಮಂದಿಯ ಸಬೆಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೇಗಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ನೇಡುವುದು
ಮವುದಲ ಇಲ್ಲ
ಮವುದಲ ಇಲ್ಲ
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ

ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಭದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸೂತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಭಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಯಷಿರೇಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೇಭ ಯೊೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿ ಕಾಭಗಳು
ಲಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೇಧ

ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ೃಪಿುಕಯವಗಿದೆ
ಸಧಯಣವಗಿದೆ
ಅತ್ುೆತ್ುಭವಗಿದೆ
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ
ಸಧಯಣವಗಿದೆ
0.069444444
0.059027778
0.9094
ಇಲ್ಲ
49 ಅಹಯ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ
24 ಅವಶೆವಿಯುವ ಭತ್ುು ಅಹಯವಗಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸೌಲ್ಬೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಅವಶೆವಿಯುವ ಭತ್ುು ಅಹಯವಗಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸೌಲ್ಬೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಅವಶೆವಿಯುವ ಭತ್ುು ಅಹಯವಗಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸೌಲ್ಬೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ- 216
ದಂಡಗಿಹಳ್ಳಿ- 45
ಹಯೆಲೇಗ್ೆಲಪ- 19
ಕಲಲಿ
- 09
ಅವಶೆವಿಯುವ ಭತ್ುು ಅಹಯವಗಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸೌಲ್ಬೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ- 12
ದಂಡಗಿಹಳ್ಳಿ- 13
ಹಯೆಲೇಗ್ೆಲಪ- 07
ಕಲಲಿ -09
ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ
ಅವಶೆವಿಯುವ ಭತ್ುು ಅಹಯವಗಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸೌಲ್ಬೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಅವಶೆವಿಯುವ ಭತ್ುು ಅಹಯವಗಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸೌಲ್ಬೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
-01
ದಂಡಗಿಹಳ್ಳಿ -35
ಹಯೆಲೇಗ್ೆಲಪ -04
ಕಲಲಿ
-04
ಅಹಯವಗಿಯುವ 60 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸೌಲ್ಬೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
1041
ಸರಿಮದ ಕಾಭಗಳನುೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ
ಉತ್ುಭ ರಿೇತಿಮಲಿಲ ನಷೆೇಧ್ಧಸಲ್ಗಿದೆ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೊೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುೂ ಹೆಲಂದಿದೆ.

5

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೊೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುೂ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಲ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೊೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುೂ ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೇರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಲ ಸೌಲ್ಬೆ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ

5

ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೊೇಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೇತ್ನ

ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ

ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನೂೂಣ
ಯೊೇಜನೆ

ವಜೆೇಯಿ ಆಯೆಲೇಗೆ ಯೊೇಜನೆ

0
ಇಲ್ಲ

ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳ್ಳಗ್ೆ

ಇಲ್ಲ

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬಿೇದಿ ದಿೇಗಳು

ಇಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶೂವಳ್ಳಮಲಿಲ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿಲ ಇದದಲಿಲ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲಿಲ ಸಕಯತ್ಮಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಮವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೇುವಗಿ
ಮವುದಲ ಇಲ್ಲ
ಫಯವಣಿಮಲಿಲ ನೇಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೇಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ೂಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುೂ ಆಳತೆ ಭಡಲ್ು
ಸಹಮ ಭಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೇಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಭಡಿದ
ಛಮ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುೂ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್
ಭಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
JEMALU REVU CHAVAN
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480868333
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka Panchayat
Yes
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 . []
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 Accepted by GP PDO/Secretary
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 . []
1.5 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೊೇಜನೆಮನುೂ ಮೇಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲಿಲಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
9008679976
Yes

