1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ 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) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು

900

ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು 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-ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2600

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾ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

6400
16
3
2
1

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗುಯಶಯು

3

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

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

9
7
16

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

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ಎಲ್ಹೂ ಗ್ಹಾಭಗಳಲ್ಲೂ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ
ನಿಗಸಣೆ ಭತ್ುು ಸಹ
ಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ಸೌಲಬೆ
ಒದಗಿಷುುದು ಯಹುದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳು ಸಯಡದಂತೆ
ಅಗಿೆಂದಹಗ್ೆ ಗ್ಹಾಭಗಳ ಷವಛತೆಮನುನ ಕಹಡುುದು ಭತ್ುು ಜಭ
ಸಹಮಹನೆರಿಗ್ೆ ತಿಳುಳ್ಳಕೆ ನಿೋಡಿ ಷವಛತೆ ಕಹಡುಂತೆ ಾಚಹಯ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಿುದು ಭತ್ುು ಜನಾತಿನಿದಿಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಷಸಬಹಳೆವಯಿಂದ ಇದುದ
ಂಚಹಯಿತಿಮ ಅಭಿ ೃಧ್ದಿ ಕಹಭಗ್ಹರಿಗಳು ನಡೆಂತೆ ಉಷುುವಹರಿ
ಮಹಡುುದು ಷಕಹಗಯದಿಂದ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ಲು ಯೋಜನೆಮಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಹ
ಜನಿಕರಿಗ್ೆ ತಿಳ್ಳಂತೆ ಾಚಹಯ ಮಹಡುುದು ಇುಗಳು
ಂಚಹಯಿತಿಮ ಗುರಿಯಹಗಿಯುತ್ುದೆ.

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

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ಎಲ್ಹೂ ಗ್ಹಾಭಗಳಲ್ಲೂ ವಹಡ್ಗ ಷಭೆ ಭತ್ುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಿ ತಹಲಲೂಕ್ಕನ ಎಲ್ಹೂ ಅಧ್ದಕಹರಿಗಳು ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಭಹಗಹಿಷುಂತೆ ಮಹಡಿ ಷಕಹಗಯದ ಆಯಹ ಆಯಹ
ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಹಗಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಭಂಡನೆ ಮಹಡಿ
ತಿಳುಳ್ಳಕೆ ನಿೋಡುುದು ಭತ್ುು ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಅನುಮೋದನೆಗ್ೆಲಂಡ ಅಭಿೃಧ್ದಿ
ಕಹಭಗ್ಹರಿಗಳು ಹಹಗಲ ಇಂದಿರಹ ಆವಹಜ್ ಫಷ ಷತಿ ಅಂಬೆೋಡಿರ್
ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಆರ್ ಜಿ ಎ ಯೋಜನೆ ಭತ್ುು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ವೆೈ
ಯೋಜನೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಳಸಿ ಆಯಹ ಆಯಹ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕಹಭಗ್ಹರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಡೆಮುುದು ಹಹಗಲ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮ ಕಹಮಗಕಾಭಗಳು ಹಯದಯವಗಕತೆಯಿಂದ ಹಹಗಲ
ಫಡತ್ನ ನಿಭಗಲ ಕಹಮಗಕಾಭಗಳ ನಡೆಮುಂತೆ ನೆಲೋಡಿಕೆಲಳುಿುದು
ಂಚಹಯಿತಿಮ ಉದೆದೋವ

1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ -

8

12
8
25/04/2011ಯಲ್ಲೂ 16 ಹಹಜರಹತಿ  . ಜಹತಿ 1  ಗಗ3 ಹಿಂ ಗಗ 5
2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ ಭಹಿಳೆ 7) (14/06/2011 ಹಹಜರಹತಿ 16  ಜಹತಿ 1  ಗಗ 3 ಹಿಂ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಗಗ 5 ಭಹಿಳೆಮಯು 7 ) ( 26/10/2011 ಹಹಜರಹತಿ 14  ಜಹತಿ ಇಲೂ
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
ಂ ಗಗ 3 ಹಿಂ ಗಗ 5 ಭಹಿಳೆಮಯು 6) (28/01/2012 ಹಹಜರಹತಿ
14  ಜಹತಿ 1  ಗಗ 4 ಹಿಂ ಗಗ 05 ಭಹಿಳೆಮಯು 06)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷಲಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

ಇಲೂ
7

5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭಲಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಹಗಿದೆ?

ಇಲೂ

6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದೆ?

ಎಲ್ಹೂನ ಡೆಳ್ಳಕೆ ದಹಖಲ್ಲೋಸಿಲ್ಹಗಿದೆ.

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

II. ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ ಆಹಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ,
VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳು, VIII. .ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲ್ಲೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?

4
4
4

II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದಲಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನಿೋಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಿ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಿ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-VII.
ನಿಗಧ್ದಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

ಇಲೂ
80
85
14/07/2011
250
70
150
30
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಅಂಬೆೋಡಿರ್ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಭಹಹತ್ಮ ಗ್ಹಂಧ್ದ ರಹಷಿರೋಮ ಗ್ಹಾಮಿೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತ್ರಿ
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಜ್
ಬ ಆರ್ ಜಿ ಎಫ್
13ನೆೋ ಸಣ ಕಹಷು
ಗ್ಹಾಮಿೋಣ ಶೌಚಹಲಮ
ಆವಾಮ
ಅಂಬೆೋಡಿರ್
ಫಷ ಷತಿ
ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು
ಗ್ಹಾಭ ಷವರಹಜ್

Yes
4

ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು

ಉತಹಪದನ ಷಮಿತಿ ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷಮಿತಿ, ಸೌಕಮಗಗಳ ಷಮಿತಿ

ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅೆಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನಲನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹಿಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೋ
ಅಧ್ದಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಶು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧ್ದಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧ್ದಕಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜರಹಗುತಹುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧ್ದಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧ್ದಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಷುುದೆೋ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕಿಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ರೆ

4
4
ಇಲೂ
ಹೌದು
ಇಲೂ

ಇಲೂ

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
ಷಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ಕಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳ್ಳಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೋತ್ಯ ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ್ಕ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಿಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಂನಲಮಲ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೆಲಷ ಆದಹಮದ ಭಲಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಷ ಭಲಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಹಕ್ಕ ಷಲಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷಲಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯು ಅಧ್ದಕಹಯದನವಮ ಷಲಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಿ ಬಹಕ್ಕ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಹಡಿದ ಷಲಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭಲಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
16/08/2011
16/08/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
No
2.2
2.2

NO
ಭನೆ ಕಂದಹಮ ನಿೋರಿನ ಕಂದಹಮ
5
2.2
7.2
2.76
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ

ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ - 40 ಕಹಭಗ್ಹರಿ ಅಗಿಯುತ್ುದೆ.
ಷತಿ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ - 176
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧ್ದಸಿದ ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಶೌಚಹಲಮ - 16
13ನೆೋ ಸಣಕಹಷು
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮತ್ುದ
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ -37.00 ಖಚುಗ-36.38

2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಿಗಧ್ದಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿಗಧ್ದಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಿಗಧ್ದಯಹದ ಮತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧ್ದಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆಾ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

0.57
2.28
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ
3700000
3638398
4
4
4
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಿಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳ್ಳೋಮ ಷಂಸೆಾಗಳು

ಶಹಲ್ೆ ಅಂಗನವಹಡಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಸೆೋವೆಗಳ ಭತ್ುು ನಹೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳು
ಸಹಗಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಸೆೋವೆ ಷಲ್ಲೂಷುಂತೆ ಕಾಭ ಹಿಸಿದೆ

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್
ಗುಂು, ಷಂಖ್ಹೆತ್ಯ ಗುಂುಗಳು ಸಿರೋವಕ್ಕು ಷಂಘಗಳು ಷವಷಹಹಮ
ಷಂಘಗಳ್ಳಂದ ಸಹಲಕಹಿಗಿ ಅಜಿಗ ಡೆದು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಭಂಡನೆ
ಮಹಡಿ ಭಂಜಲರಹತಿಗ್ಹಗಿ ತಹಲಲೂಕ್ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ

ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಿ ತ್ಾ ನಿ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಾಚಹಯ ಕಹಮಗ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.
ಅರಿು ಭುಡಿಷಲು ಾಚಹಯ ಕಹಮಗ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.
Yes
Yes

ಲ್ೆಕಿತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ಕೋಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಿ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧ್ದಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಿ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಿ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕಿ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಹಕ್ಕ ಉಳ್ಳದಿಯು ಲ್ೆಕಿ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಿ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧ್ದಕಹಯಕೆಿ ಹೆಲೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧ್ದಕಹರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಿ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಿಕ ಷಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಿಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೆಲೋಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳ್ಳಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಹಾಥಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಹದೆಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ಾದಹಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ

Yes
Yes
Yes
2010-11
4
6
16
16
2
2
1

Yes

1
ಇಲೂ
_
0.6
0.6
_
_
_
_
_
_
_
_
_
ಇದೆ
ಇದೆ
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ
ಸಹಗಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಮಹಹಿತಿ ನಿೋಡಿ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕಿ ಮಹಡಿದೆ
ಸಹಗಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಮಹಹಿತಿ ನಿೋಡಿ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕಿ ಮಹಡಿದೆ
_
_
_
_
_
_
_

ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳು
ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಸಹಗಜನಿಕರಿಗ್ೆ ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಾಷಾಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆಮ ಕಹಡ್ಗ
ವಿತ್ರಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಹೂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

7 ಶಹಲ್ೆಗಳ್ಳಗ್ೆ

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

_

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

_

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ೆಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ಕುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಿ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ಕುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಿ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ

ಎಲ್ಹೂ ಶಹಲ್ೆಗ್ೆ

ಸೌಯವಕ್ಕು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

ಇಲೂ

ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ

ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ

ಮೋಲ್ಹಿಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳ್ಳಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಯಹುದಹದಯಲ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನಿವಹಸಿಗಳ ಜಿೋನದಲ್ಲೂ
ಷಕರಹತ್ಮಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯಹುದೆೋ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಲೂ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಿ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷಲಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಿ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಿಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat 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 . []

ಸಹಧ್ದಕ್ ುಲ್ಹೂ ಎಂ ಇ . ಪಿ ಡಿ ಓ
9480861360
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 .

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 ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಷಯು :
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
_
Yes

