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

4.2

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -
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8698

2.1
6.6
301
148
449
89.6
73.8
81.5
70
82
371
1056
1579
2873

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

3511

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ 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

6384
22
3
2
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

9

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

6

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

12
10
22

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.

ಂಚಮತ್ದಲ್ಲೂ ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿದುೆತ್ ವೆವಸೆೆ, ಕುವೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ದ ಎಲ್ೂ ಯಸೆತಗಳ್ಲ್ಲೂ ಡಮರಿೋಕಯಣ, ಕುವೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ದ ಎಲ್ೂ ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಸುಸಜಿಜತ್ವದ ಕಟ್ುಡ ಒದಗಣೆ
ಹಗಲ ೂಸ್ಟುಕ್ ನಿಷೆೋದಿಸ್ಟ ತೆಜೆ ನಿವವಹಣೆಮನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡು ಸವಚ್ಛತೆಗ್ೆ ಾಥಭ ಆದೆತೆ ನಿೋಡುವುದು

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ಟದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸ್ಟಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸ್ಟದ
ಸಭೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳ್ನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ?
5. ಎಷುು ಸಬಗಳ್ಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ಟದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?

ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಜನರಿಗ್ೆ ಯಸೆತ ದರಿದಿೋ ನಿೋರಿನ
ವೆವಸೆೆಮಂತ್ಹ ಕನಿಷಠ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಲ್ಬೆವನುನ ಭನೆ ಬಗಿಲ್ಲಗ್ೆ
ಒದಗಿಸುವುದು
12
12
12
27/04/2011-17-1-8-8, 19/06/2011-20-1-10-9, 17/10/201121-1-10-10, 25/01/2012-20-1-10-9

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನೆಲೋಟ್ಟೋಸ್ ನೆಲಂದಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ
II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ
ವಿಷಮಗಳ್ು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ು, X. ಗ್ಾಭ
ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
2
2
2
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
10
89
28/02/2012
92
7
1
59
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಾೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತ್ನ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳ್ು (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭಲದಿಸ್ಟ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ್ು ನಡೆದಿವೆ?

Yes
Yes
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ
Yes
1

ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ು
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ್ು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು-ಎಲ್ೂ ಚ್ುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಳ್ು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಳ್ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಿಕಯ /
ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಳ್ು ಹಜರಗುತತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು/ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಳ್ು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುತ ಭಕೆಳ್ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳ್ು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳ್ು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆೆಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []

ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ
2
1
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಹೌದು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿಯುತತರೆ

ರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ಟದೆ

Yes
30/03/2011
30/05/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
1619639
1436000

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸ್ಟತಗಳ್ನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ಟ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭಲಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸ್ಟ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ, ಇತ್ಯ/ನಿೋಯು ಬಲ್ುೂ
142838, 55323
676801, 800000
819639, 855323
757439, 725941
ನೆಡುತೆಲೋು,ಕೆರೆ ಏಲ್ಂ

120000, 12000
16000018000
ಇಲ್ೂ
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ/ಕೆೋಂದಾ/ಗುರಿ84/ಸಧನೆ 47
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸ್ಟದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಧಿಸ್ಟದ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್/ಕೆೋಂದಾ/ಗುರಿ11/ಸಧನೆ 10
ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಫಸವ ವಸತಿ/ರಜೆ/ಗುರಿ 33/ಸಧನೆ 29
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ-ಗ್ಾಭ
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ/ಕೆೋಂದಾ/1221642/1119944, ವಸತಿ/
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ತದ
ಕೆೋಂದಾ/248534/242663
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚ್ಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಾಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚ್ಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಸ್ಟಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚ್ಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ಟ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚ್ಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳ್ವಡಿಸ್ಟದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳ್ಚ್ಯಂಡಿ
ವೆವಸೆೆ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

247000
220000
167200
100000
347000
320000
267200
348000
262663
292000
Yes
No
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸ್ಟದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸೆಳಿೋಮ ಸಂಸೆೆಗಳ್ು

ಾತಿೋ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲಮಮ ತೆೈಮಸ್ಟಕ ಸಭೆಮನುನ ನಡೆಸ್ಟ ಅಭಿವೃದಿದ
ಕಮವಕಾಭಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಚ್ಚಿವಸಲ್ಗುತಿತದೆ

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ು

BPL ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ ಹಗಲ ಸಹಮಧನ ವಿತ್ರಿಸ್ಟದೆ.

ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಸಂವಹನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ು []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ಟ ದಾಢೋಕರಿಸ್ಟದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳ್ನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳ್ನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ಟದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚ್ಚ ದಲಯುಗಳ್ನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸೆಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳ್ು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸ್ಟೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ು
ಲ್ಸ್ಟಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ್ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸ್ಟೆತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ್ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೋಗಗಳ್ು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳ್ು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳ್ು ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳ್ು ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ್ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸ್ಟ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಎಯಡು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಲ್ 4500ಯಂತೆ ಸಹಮಧನ
ವಿತ್ರಿಸ್ಟದೆ.
ಾತಿೋ ವಡಿವನಲ್ಲೂ ಸವಚ್ಛತ ಹಗಲ ಆರೆಲೋಗೆದ ಮಹಿತಿ ಶಿಬಯವನುನ
ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2009-10 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ತ್ನಕ
42
58
2
2
3
3
0

Yes

ಶಿಶು ಭಯಣ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ನಡೆಮುತಿತವೆ
ಾತಿೋ ಭಲಯು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲಮಮ ಅಂಗನವಡಿಮಲ್ಲೂ ನಡೆಸಲ್ಗುತ್ತದೆ
ಉತ್ತಭವಗಿದೆ
ತ್ಡೆಗಟ್ುಲ್ಗಿದೆ
ಕಯತ್ಾ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಾಥಮಿಕ ಹಗಲ ಮಧೆಮಿಕ ಶಲ್ೆಮ ಸೌಲ್ಬೆ ಇದೆ
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
1.667361111
1.667361111
1
ಇಯವುದಿಲ್ೂ

ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಾೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ

2010-11 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 33 ಭನೆ ಭಂಜಲರಗಿದುದ 29 ಭನೆ
ಾಯಂಬಸಲ್ಗಿದೆ
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 11 ಭನೆ ಭಂಜಲರಗಿದುದ 10 ಭನೆ
ಾಯಂಬಸಲ್ಗಿದೆ
4 ಜನರಿಗ್ೆ ವಿತ್ರಿಸ್ಟದೆ
4 ಜನರಿಗ್ೆ ವಿತ್ರಿಸ್ಟದೆ
2 ಜನರಿಗ್ೆ ವಿತ್ರಿಸ್ಟದೆ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಸಭವಕವಗಿದೆ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
152 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಗುಯುತ್ು ಚಿೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದೆ
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ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳ್ು

ಎಲ್ೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಕಸ ವಿಲ್ೆೋವರಿಗ್ೆ ಡಸ್ು ಬನ್ ವಿತ್ರಿಸ್ಟದೆ. ಾತಿೋ ದಿನ
ಂಚಮತ್ ವಹನದ ಭಲಲ್ಕ ಕಸವನುನ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಮಡಲ್ಗುತಿತದೆ.
ಈ ಫಗ್ೆೆ ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಘಟ್ಕ ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆ

ೂಸ್ಟುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಎಲ್ೂ ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ೂಸ್ಟುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಿಷೆೋದಿಸ್ಟದೆ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳ್ು

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ು ಶುದಾ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ

ಸೌಯಶಕ್ರತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ್ು

12 ಸೆಲೋಲ್ರ್ ದಿೋ

ಮೋಲ್ೆಣಿಸ್ಟದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿತಮ ನಿವಸ್ಟಗಳ್ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೋ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚ್ಕಗಳ್ು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳ್ು
ಇತೆದಿಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳ್ು,
ದಖಲ್ತಿಗಳ್ನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ಕುವೆಟ್ುು ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ನುನ ಸವಚ್ಛ ಗ್ಾಭವಗಿ ರಿವತಿವಸಲ್ಗಿದೆ
ಈ ಫಗ್ೆೆ ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ 690000ಯಲ ಖಚ್ುವ ಮಡಲ್ಗಿದೆ. ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ ವೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಘಟ್ಕ ಯಚ್ನೆ,
ವಿಲ್ೆೋವರಿಗ್ೆ ಆೆ ಖರಿೋದಿ ಾತಿೋ ನಿತ್ೆ ಭಲಯು ಸವಚ್ಛತ ಸ್ಟಫಬಂದಿಗಳಿಂದ
ತೆಜೆ ವಸುತಗಳ್ ನಿವವಹಣೆ ಹಗಲ ಎಲ್ೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಡಸ್ು ಬನ್
ಒದಗಿಸ್ಟ ಸವವಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಕಸವನುನ ಹಕುವರೆೋ ತಿಳ್ುವಳಿಕೆ ತ್ಾ ಸವಚ್ಛತ
ಘಲೋಷಣೆಮ ಫಯವಣಿಗ್ೆ ಹಗಲ ಎಯಡು ೂಸ್ಟುಕ್ ಸೌಧ ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.12
ಕಡೆ ಸವವಜನಿಕ ಸೆಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ಡಸ್ು ಬನ್ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಟ ಾತಿೋ ವಯಕೆಲೆಮಮ
ಕಸ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಮಡಲ್ಗುತಿತದೆ.

Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []
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N.B Chatnalli
9845882825
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 :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8256232485
Yes

