1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

710 -462 (65%)

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ 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-ಅಲ್ಸಂಖ್ೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

5430
5290
10720

0
0
0
0
0
4496 (78%)
3801 (71%)
8297 (77%)
276
0
6
2368
2650
4235

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

3903

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾ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

8138
26
2
1
2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

11

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

8

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

15
11
26
ಹೆಗಡೆ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮ ಎಲ್ೂ ನಗರಿೋಕರಿಗ್ೆ
ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, ವಿದುೆತ್, ಯಸೆತ, ಸರಿಗ್ೆ ಸಂಕಕ, ವಸತಿ, ಉತತಭ
ಆಹಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲ್ಬೆವನುನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆಲಂದಿದೆ.
1.ನಗರಿೋಕಯಲ್ಲೂ ಯಸಯ ಸಹಕಯ ಫೆಳೆಸುವುದು
2.ಸವಚ್ಚತೆ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸುವುದು
3.ಯದಶಕಕ ಆಡಳಿತ
4.ಜನಯ ಸಹಬಗಿತವ ಇತೆದಿ

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಬೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತುತ?
5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತು ( )
ಭಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಮವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಭಡಲ್ಯಿತು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೋಮ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

12
12
12
1)30-4-11, 26,4,0,19,11 2)28-7-11, 26,4,0,19,11 3) 31-1011,26,4,0,19,11 4) 30-1-12, 25,4,0,18,10

0
12
8
12
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ,
VII.ಆಯೆಲೋಗೆ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ
ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
3
2
3
0
30
9.2.2012
110
15
25
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತಯೆ
ಹೌದು
Yes

(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುತ ಯಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಬೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

Yes
13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ, ಸಂೂಣಕ ಸವಚ್ಚತ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ,ಫಸವ
ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಇತೆದಿ

ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು

ಸಭಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ, ಸೌಕಮಕಗಳ ಸಮಿತಿ, ಉತದನ ಸಮಿತಿ

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳು
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳು

3
1

Yes
1

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತಯಫೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚ್ುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಒಂದು ತಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜಯತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜಯಗುತತಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುತ ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಮರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ಯೆೋತಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಮರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಭನುಸಯ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿತಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಮವುದೆೋ ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿಯುವುದಿಲ್ೆ
ಹೌದು, ದಿನಂಕ 9.1.2012 ಭತುತ 10.1.2012 ಯಂದು ತಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿದದಯೆ
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

No
Yes
818604
558895

NO

ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ಫಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತಯೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

ಭನೆಕಯ
0
417399
417399
417399
401205

558895
818604
ಇಯವುದಿಲ್ೂ
ಕಾ.ಸಂ ಯೋಜನೆ
ಬೌತಿಕಗುರಿ ಸಧನೆ
1. ಭಗ್ಯಗ್ಾಉಖ್ಯೋಜನೆ
16
16
2. 13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
17
17
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3. 12 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
3
3
4. ಶಸನಫದಧ ಅನುದನ
8
8
5. ಸಂೂಣಕ ಸವಚ್ಚತ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಭಡಿದ ಮೊತತದ 129109
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ
ಕೆೋಂದಾ / ಯಜೆ / ಇತಯೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಮದ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಧಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ಚ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚ್ಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತತ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

117679
117679
117679
117679
117679
0
0
0
Yes
No

ಕೆೋಂದಾ/ಯಜೆ/ಇತಯೆ
ಕೆೋಂದಾ
ಕೆೋಂದಾ
ಕೆೋಂದಾ
ಯಜೆ
ಕೆೋಂದಾ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚ್ಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುತ ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

1.ಸದರಿ ಸಾಳಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ ನಡೆಸಲ್ಗುತಿತದೆ
2. ಭಲಲ್ಬಲತ ಸೌಲ್ಬೆ ಒದಗಿಸಲ್ು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ
3. ಅವುಗಳ ಕಮಕ ವೆೈಖರಿ ಫಗ್ೆೆ ಸಭನೆ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿಕಸಲ್ಗುತಿತದೆ

ಂಚಯಿತಿ ಭತುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುತ ಸಂವಹನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುತ ವೆಚ್ಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆಯೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

1.ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಸುತುತನಧಿ ಬಡುಗಡೆ ಭಡಲ್ು ಶಿಪಯಸುು
ಭಡಲ್ಗುತತದೆ
2.ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳ ಭತುತ ಸಿರೋ ಶಕ್ರತ ಗುಂುಗಳ ಕಮಕ ವೆೈಖರಿ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ
3..ಜತಿ ಗುಂುಗಳ ಸಭುದಮ ಬವನಗಳಿಗ್ೆ ಎಸ್ ಸಿ ಸಹಮ
ನಧಿಮಲ್ಲೂ ಪಿೋಠೆಲೋಕಯಣ ೂಯೆೈಕೆ
ಇಂತಹ ಾಕಯಣಗಳು ಅತಿೋ ವಿಯಳವಗಿದುದ ಮವುದೆೋ ಕಾಭ
ಕಾಭಗ್ೆಲಂಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಇವುಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಚ್ಚೆಕ ನಡೆಸಲ್ಗುತತದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಇನಲನ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ
25
20
12
12
0

No

ಮವುದೆೋ ಶಿಶು ಭಯಣ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 45 ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗಳು ನಡೆದಿಯುತತದೆ. ಶೆಕಡ
100 ಯಷುು.
ಡಿ.ಪಿ.ಟ್ಟ, ಪೋಲ್ಲಯೋ, ಹೆಟೆೈಟ್ಟಸ್ ಬ, ದಡಯ, ಟ್ಟಟ್ಟ ಚ್ುಚ್ುಚಭದುದಗಳನನ
ನಮಮಿತವಗಿ ಹಕಲ್ಗುತಿತದೆ.

ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ

5 ಅೌಷಿಿಕ ಭಕೆಳು ಗುಯುತಿಸಲ್ಟ್ಟುದುದ, ಉಳಿದ ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳು
ಆಯೆಲೋಗೊಣಕವಗಿದೆ.ಆ 5 ಭಕೆಳ ೌಷಿಿಕತೆ ಹೆಚಿಚಸಲ್ು ಸಲಕತ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದುದ,ನಮಮಿತವಗಿ ತಲಕದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಆಗುತಿತದೆ.

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

1.ಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೋಗ ತಡೆಗಟ್ುಲ್ು ಎಲ್ೂ ಫವಿಗಳಿಗ್ೆ ಬೂೋಚಿಂಗ್ ೌಡರ್
ವಿತರಿಸಲ್ಗಿದೆ
2.ಕಸದತೆಲಟ್ುಮನುನ ನಮಮಿತವಗಿ ಸವಚ್ಚಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ಗುತತದೆ
3.ಲ್ವಕ/ಡೆಂಗಲೆ ಸವೆೋಕ ಭಡಲ್ಗುತಿತದೆ.
4.ಚ್ುಚ್ುಚಭದುದಗಳನುನ ಹಕಲ್ಗುತಿತದೆ.
ಅಂತಹ ಮವುದೆೋ ಾಕಯಣ ಕಂಡುಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಅಂತಹ ಮವುದೆೋ ಾಕಯಣ ಕಂಡುಫಂದಿಯುವುದಿಲ್ೂ
12 ಾಥಮಿಕ, 2 ೌಾಢಶಲ್ೆಗಳಿವೆ, ಹಜಯತಿ ಶೆೋಕಡ 100 ಯಷುು
ಇಯುತತದೆ, ಶಲ್ೆ ಬಟ್ು ಭಕೆಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ. ವಿದೆಥಿಕ ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ
ಅನುತ ಶೆಕಡ 18 ಭತುತ ವಿದೆಥಿಕ ಭತುತ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಶೆೋಕಡ 20 ಇದೆ.
12 ಾಥಮಿಕ ಶಲ್ೆಗಳಿವೆ
2 ಭಧೆಮಿಕ ಶಲ್ೆಗಳಿವೆ
ಮಟ್ಟಾಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪಲ್ಲತಂಶ ಶೆೋಕಡ 90 ಆಗಿಯುತತದೆ
ಶೆೋಕಡ 17
ಶೆೋಕಡ 20
ಶೆೋಕಡ 90
1.ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ 2010-11 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಒಟ್ುು 117
ಭನೆಗಳು ಭಜಲಯಗಿದುದ,ಅದಯಲ್ಲೂ 19 ಭನೆಗಳು
ೂಣಕಗ್ೆಲಂಡಿದುದ, 80 ಭನೆಗಳು ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ ಭತುತ 18 ಭನೆಗಳು
ಾಯಂಬವಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ.
1. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇಂದಿಯ ಆವಸ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ 17
ಭನೆಗಳು ಭಂಜಲಯಗಿದುದ, ಅದಯಲ್ಲೂ 5 ಭನೆಗಳು
ೂಣಕಗ್ೆಲಂಡಿದುದ, 12 ಭನೆಗಳು ಾಗತಿಮಲ್ಲೂವೆ
ಒಟ್ುು 4 ಜನಯು ವೃದದೆ ವೆೋತನ ಡೆಮುತಿತದದಯೆ
ಒಟ್ುು 254 ಜನಯು ವಿಧವ ವೆೋತನ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಗಿದದಯೆ
ಒಟ್ಲು 138 ಜನಯು ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಡೆಮುತಿತದದಯೆ
ಒಟ್ಲು 2501 ಜನಯು ಯೆೋಷನ್ ಕಡಕ ಹೆಲಂದಿದುದ, ಅದಯಲ್ಲೂ 129 ಜನಯು
ಅಂತೆಲೆೋದಮ, 1927 ಜನಯು ಬಪಿಎಲ್, 445 ಜನಯು ಎಪಿಎಲ್ ಜನಯು
ಕಡ್ಕ ಹೆಲಂದಿದದಯೆ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಒಟ್ಲು 950 ಜನಯು ಈ ಯೋಜನೆಮ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಗಿದದಯೆ
2650
ಂಚಮತ ವೆಪಿತಮ ಎಲ್ೂ ಜನವಸತಿ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಕಸದತೆಲಟ್ಟು
ಇಡಲ್ಗಿದುದ, ನಮಮಿತವಗಿ ಕಸದ ತೆಲಟ್ುಯಿಂದ ಕಸವನುನ
ಸಾಳಂತರಿಸಲ್ಗುತತದೆ.
ಈ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಡಲ್ಗುತಿತದೆ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

14 ಶಲ್ೆಗಳು (ಎಲ್ೂ)

ಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಯೆಲೋಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ
ಭದೆಮಿಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೆಲೋತತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುತ ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಭಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಧೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ಯಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಭ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿೂವಕ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಧ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು

ಸೌಯಶಕ್ರತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

0

10
0
70

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿತಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕಯತಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮವುದೆೋ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚ್ಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಡಲ್ು ಸಹಮ ಭಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಭಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಯಘವೆೋಂದಾ ಶೆಟ್ಟು
9986411026
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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08386-260455
Yes

