1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು

52

ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1798

1.9. ಭತದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

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

6
7
13
ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲೂ ಉತತಭ ಕುಡಿಮು ನೋಯು,ಯಸೆತ ಭತುತ ಸಹರಿಗ್ೆ
ಷಂಕಕ,ಶಿಕ್ಷಣ,.ಜಹತಿ/ಂಗಡ ಕಟ್ುಂಫಗಳ ಶೆಾೋಯೋಭಿೃದಿದ,ದಹರಿ
ದಿೋ ೆಸೆೆ ನೆೈಭಕಲ್ಲೆೋಕಯಣಯೋಜನೆ ಹಹಗಲ ಷೆಳಿೋಮ
ಷಂನಲೂಲಗಳನುನ ಹೆಚಿಿಸಿ ಗ್ಹಾಭದ ಷವಹಕಂಗಿಣ ಅಭಿೃದಿದಮ
ಗುರಿಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷಿೋತವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಬೆೋಕು.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷಿೋತವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡ್ೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ನಡ್ೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡ್ೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡ್ೆಸಿದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತುತ ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷಲಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತವಹಗಿ
ನೋಡಲ್ಹಗಿತುತ?
5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಹಕುುದಯ
ಭಲಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಹಗಿದೆ?
6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತು ( )
ಮಹಡುುದು
B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲ್ಲೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ಲೂ ನಡ್ೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದಲಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡ್ೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನೋಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಾ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಾ ತಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುತ ರಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

ಮಲ್ಲನ ಗುರಿಗಳನುನ ಸಹಧಿಷಲು ಷಂನಲೂಲ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣಕಹಾಗಿ ತೆರಿಗ್ೆ
ರಿಶಾಯಣೆ, ನೆೈಭಕಲ್ಲೆೋಕ ಯಣಕಹಾಗಿ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಘಟ್ಕ ಹಹಗು
ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ಷಭಕಕ ೂರೆೈಕೆಗ್ಹಗಿ ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ಮೋಟ್ರ್
ಅಳಡಿಸಿ ನೋಯು ದುಫಕಳಕೆ ತಡ್ೆಗಟ್ುಲು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡು ಶಹಷನ ಫದದ
ಅನುದಹನದಿಂದ ವಿದುೆತ್ ಬಿಲುೂ ಹೆಲಂದಹಣಿಕೆಮನುನ ತಡ್ೆಗಟ್ಟು ಷದಿಾ
ಅನುದಹನನುನ ಗ್ಹಾಭದ ಅಭಿೃದಿದಗ್ೆ ವಿನಯೋಗಿಷು ಉದೆದೋವ
ಹೆಲಂದಿದೆ.
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0
9
271
9
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನೋಯು, V. ೌಷಿುಕ ಆಹಹಯ,
VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. .ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, X. ಗ್ಹಾಭ
ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆತ / ಷಂಕ
, XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ
2
2
2
0
13
32
23-02-2012
73
6
8
29
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತರೆ
ಹೌದು
Yes
No
ಫಷವಹ ಷತಿ

C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಸಹೆಯಿಷಮತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡ್ೆದಿವೆ?
ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ನಡ್ೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷತವಹಗಿ ನಡ್ೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅೆಸೆೆ ಅಥವಹ
ಕಹನಲನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹಾಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಶು ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜರಹಗುತಹತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಷುುದೆೋ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತುತ ಭಕಾಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತಭೂ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೋತಯ ಷಂಸೆೆಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯಹರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಮಮಹನುಸಹಯ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಹರಿತ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಂನಲೂಲ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೆಲಷ ಆದಹಮದ ಭಲಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಷ ಭಲಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಷವಂತ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?

Yes
1
ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷಮತಿ
12
1
ಇಲೂ
ಇದೆ
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
3-Oct-11
06-Oct-11
Yes
Yes
N0

Yes
Yes
N0

Yes
No
390738

ಷವಂತ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಹಮ ತಯು ಆಸಿತಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಹಕ್ರ ಷಲಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷಲಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷಲಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆಾ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಹಡಿದ ಷಲಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭಲಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

362884

NO
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ+ನೋಯು ತೆರಿಗ್ೆ
154405
301515
455920
367879
ವಹೆಹಯ ಭತುತ ಅಂಗಡಿ ಬಹಡಿಗ್ೆ

25970
23719
ಇಲೂ
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ15
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧಿಸಿದ
ಷತಿಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಕುಡಿಮು ನೋಯು
ಶೌಚಹಲಮ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತತದ 1502471
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಿ
ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತತ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತತ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಿ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಿ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಹದ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಹಷತವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಹಷತವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಿ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತತ : ಯಲ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ವಹೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಮು ನೋಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬಿೋದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

97546
167039
97546
167039
502510
502510
264585
0
0
0
Yes
No

ಕೆೋಂದಾ
ಕೆೋಂದಾ

46
11

1

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆೆ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಾಯ ಡ್ೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನನ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತುತ ಷೆಳಿೋಮ ಷಂಸೆೆಗಳು

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತುತ ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುತ ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಾ ತಾ ನ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಾತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಾ ತಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಾ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಾ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಾ ಹೆಲೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮು ಷೆಳಿೋಮ ಷಂಸೆೆಗಳಹದ ಶಹಲ್ೆ ಶಹಲ್ಹ
ಮೋಲುಷುತವಹರಿ ಷಮತಿಗಳ ಭಲಲಕ ,ಅಂಗನವಹಡಿ ಕೆೋಂದಾಗಳಲ್ಲೂ
ಬಹಲವಿಕಹಷ ಷಮತಿ ಭತುತ ಅರೆಲೋಗೆ ಸೆೋವೆಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ ಭಟ್ುದ
ಆರೆಲೋಗೆ ಭತುತ ನೆೈಭಕಲೆ ಷಮತಿ ಭತುತ ನಹೆಮ ಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಮಲ್ಲೂ
ಆಹಹಯ ಜಹಗೃತಿ ಷಮತಿ ಭಲಲಕ ಾತಿ ತಿಂಗಳು ಷಭೆ ನಡ್ೆಸಿ ಆಗು
ತೆಲಂದರೆಮನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಕಾಭ ಹಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷವ ಷಹಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಷುತುತ ನಧಿ ಭತುತ
ಸಹಲ ಸೌಲಬೆ ನೋಡಲು ಕಾಭ ಹಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಹಷನ ಫದದ ಅನುದಹನದ ಅಂಗವಿಕಲಯ ಕಲ್ಹೆಣ
ಯೋಜನೆಮಡಿ ಆಮದ ಅಂಗವಿಕಲ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ವೆೈಧೆಕ್ರೋಮ
ಷಹಹಮಧನ ನೋಡಲ್ಹಗಿದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಆರೆಲೋಗೆ
ಭತುತ ನೆೈಭಕಲೆದ ಫಗ್ೆೆ ಷವಚಿತಹ ಆಂದೆಲೋಲನಹ,ಮಹಹಿತಿ ಕಹಮಕಗ್ಹಯ
ಭತುತ ಬಿೋದಿ ನಹಟ್ಕ ಗಳ ಭಲಲಕ ಅರಿು ಭಲಡಿಷಲು ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಹಗಿದೆ.
Yes
Yes
No
Yes
Yes
2009-10 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನರೆಗ್ೆ ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಆಗಿಯುತತದೆ.
2
79
5
5
4
4
0

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದಹನ
ಬಿಡುಗಡ್ೆ ಭತುತ ವೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಾ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಕ ಷೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಾಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿೆತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತಡ್ೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

0
0
94
94
ಉತತಭ
ಇಯುುದಿಲೂ

ಡ್ೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೆಲೋಗಗಳು ಸಬಿಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತಸ ಸಹಂಕಹಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಹಾಥಮಕ ಸಂತ
ಮಹದೆಮಕ ಸಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತಕೆಲೋತತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತುತ ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ಾದಹಿೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಕ ವಿತಯಣಹ ೆಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷೆಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತುತ ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳು

ಇಯುುದಿಲೂ
ಇಯುುದಿಲೂ
1
1
1
ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ೌಾಢ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ.
ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ದವಿ ೂಕ ಭತುತ ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಯುುದಿಲೂ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಸೆೆಗಳಿಯುುದಿಲೂ.
0.917361111
2.084027778
ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ೌಾಢ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ.
ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ದವಿ ೂಕ ಭತುತ ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಯುುದಿಲೂ.
2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ 39 ಜನ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಫಷ ಷತಿ
ಯೋಜನೆಗ್ೆ ಆಯ್ಕಾ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.
2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ 11 ಜನ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಇಂದಿರಹ ಆವಹಜ್
ಷತಿ ಯೋಜನೆಗ್ೆ ಆಯ್ಕಾ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
12
20
33
0
0
0
0
60
225
ಇಳಂತಿಲ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂಯು ತಹೆಜೆ ಷುತಗಳನುನ
ವಿಲ್ೆೋ ಮಹಡಲು ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಗುಂಡಿಗಳನುನ ಯಚಿಸಿ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋಗ್ೆ
ಕಾಭ ಹಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆಮನುನ ನಷೆೋಧಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಳಂತಿಲ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ 3 ಹಾಥಮಕ ಶಹಲ್ೆಗಳಿದುದ
ಷದಿಾ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಶೌಚಹಲಮ ಸೌಲಬೆ ನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ದವಿ ೂಕ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ.

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಇಯುುದಿಲೂ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ೆಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ಇಳಂತಿಲ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ 3 ಹಾಥಮಕ ಶಹಲ್ೆಗಳಿದುದ
ಷದಿಾ ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮ ನೋರಿನ ಸೌಲಬೆ ನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
4
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಾ ಫಳಷುತಿತವೆ.6
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಾ ಫಳಷುತಿತವೆ.6
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಸೌಯವಕ್ರತ ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳು

0

ಮೋಲ್ಹಾಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತಸ
ಯಹುದಹದಯಲ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿತಮ ನವಹಸಿಗಳ ಜಿೋನದಲ್ಲೂ
ಷಕರಹತೂಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯಹುದೆೋ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತು
ಇಯುುದಿಲೂ
ಷಂಕ್ಷಿೋತವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಾ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷಲಚಕಗಳು, ಧನಹತನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಾ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಾಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತಾಗಳು,
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಿರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಶಿಾೋಭತಿ.ಶಿೋಲ್ಹ.ಮಸ್.
9740734365
No

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 ದಲಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತಭೂ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8251251252
Yes

