1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
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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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
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

2200
8
2
2
2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

-

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

-

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

4
4
8

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುರ್ಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೇಕು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ಂಚಯಿತಿ ರ್ೆಪಿುಮ ಎಲ್ೂ ಹಳಳಗಳಿಗಲ ಸಹ
ಶೆೇ.100ಯಷುು ಶೌಚಲ್ಮ ನಿರ್ಮೆಸಿಕೆಲಡಲ್ುಸವೆಜನಿಕಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು
ಭಲಡಿಸುವ ಕಮೆ ಹರ್ಮಿಕೆಲಳಳಲ್ು ಕಮೆ ಯಲಪಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ.ಭತ್ುು
ಎಲ್ೂ ರಿೇತಿಮ ಕಯ ವಸಲಲ್ಲ ಭಡಲ್ು ಕಯವಸಲಲ್ಲಗ್ಯ ಭತ್ುು
ನಿೇಯುಗಂಟ್ಟಗಳನುನ ಫಳಸಿಕೆಲಂಡು ಹೆಚಿಿನ ಮೊತ್ುವನುನ ವಸಲಲ್ಲ ಭಡಲ್ು
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ು ತಿೇಭೆನಿಸಲ್ಗಿದೆ.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುರ್ಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೇಕು.

ಭುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ದುಫೆಳಕೆ ತ್ಡೆಗಟ್ುಲ್ು ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮು ಒಂದು ಉತ್ುಭ ರಿೇತಿಮಲ್ಲೂ ಕರ್ೇೆನುಿಕರ್ಗಲ್ು
ಸನನದದರ್ಗುತಿುದೆ.ಅಂದಯೆ ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳಿಗಲ ಸಹ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ
ಸಂಕೆಕೆೆ ರ್ಮೇಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ು ಈಗ್ಗಲ್ೆೇ ಚಿಂತ್ನೆ ನಡೆದಿದುದ,ಈ
ಕಮೆ ಅತಿೇ ಶಿೇಘಾರ್ಗಿ ಜರಿಮಗಲ್ಲದೆ.

1. 2011.12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳು
ನಡೆದಿರ್ೆ?
(ಅ) ರ್ಷಿ
ಕರ್ಗಿ ಕಡಾಮರ್ಗಿ ನಡೆಸಫೆೇಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭರ್ಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಬೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ರ್ಗಿ
ನಿೇಡಲ್ಗಿತ್ುು?

10
12
10
29/04/2011,30/07/2011,02/12/2011,18/01/2012 ಹಜಯದ
ಒಟ್ುು ಸ-27, .ಜ,ಸ-8, ಭ.ಸ.-15
ಮವುದಲ ಇಲ್ೂ
ಏಳು ದಿನಗಳ ಭುಂಚಿತ್ರ್ಗಿ

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಭ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥರ್ ಸರ್
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?

ಸರ್ೆನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಬೆಗಳು

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಡುವುದು

I. ರ್ೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ ,
VII.ಆಯೆಲೇಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ
ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮರ್ಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಫೆೇಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೇಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಮವ ರ್ೇಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಭಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೇಮ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []

ಎಯಡು
ಎಯಡು
ಹನೆಲನಂದು
ಮವುದಲ ಇಲ್ೂ
3
35
40827
115
80
2
33
(h) ಅಂಫೆೇಡೆರ್ ವಸತಿ ರ್ೇಜನೆ
ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ರ್ೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ಯಜೆ ರ್ೇಜನೆಗಳು (ರ್ೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸರ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸರ್ಮತಿ ಸಬೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ೆ?
ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮರ್ಗಿ ನಡೆಸಫೆೇಕದ ಸಬೆಗಳು
ರ್ಸುವರ್ಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥರ್
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೇ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆರ್ೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಫೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜಯತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜಯಗುತುಯೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದೆೇ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ರ್ಷಿ
ಕ
ರ್ೇಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ರ್ಷಿ
ಕ
ರ್ೇಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಿ ರ್ಷಿ
ಕ ರ್ೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ರ್ಷಿ
ಕ
ರ್ೇಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ರ್ಷಿ
ಕ ರ್ೇಜನೆ ತ್ಮರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ರ್ಷಿ
ಕ ರ್ೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ರ್ಷಿ
ಕ ರ್ೇಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ಯೆೇತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ರ್ಷಿ
ಕ ರ್ೇಜನೆಮ ತ್ಮರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ರ್ೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ರ್ಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಭನುಸಯ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes
No
ಮೇಲ್ೆಂಡ ಎಲ್ೂ ರ್ೇಜನೆಗಳ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆ ಕಮೆ ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
Yes
30
ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿ
36
30
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಾಗತಿ ವಯದಿಮನುನ ಭಂಡಿಸಲ್ಗುತ್ುದೆ

Yes
ಪೆಫಾವರಿ ಮೊದಲ್ನೆೇ ರ್ಯ
ಪೆಫಾವರಿ ಮೊದಲ್ನೆೇ ರ್ಯ
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ರ್ೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಿಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ 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 ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಫಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷ್ುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ರ್ೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೇಡಿ-ರ್ೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು

ರ್ೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ರ್ೆಚಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿರ್ಂದು ರ್ೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೇಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ರ್ೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ರ್ೆಚಿ
ಕೆೇಂದಾ / ಯಜೆ / ಇತ್ಯೆ

N0

Yes
No
35032
57032

Yes
ಭನೆ.ನಿರ್ೆೇಶನ
37423
135233
172645
165345
ಮವುದೆೇ ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆಮನುನ ಸಂಗಾಹಿಸಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ರ್ೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಕೆೇಂದಾ/ಯಜೆ
-ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
-ಸಧನೆ
ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ
ಕೆೇಂದಾ
24
20
ವಸತಿ
ಕೆೇಂದಾ,ಯಜೆ
60
30
ಶೌಚಲ್ಮ
ಯಜೆ
100
90
ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ,ವಸತಿ,ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು,ಶೌಚಲ್ಮ ಎಲ್ೂ
ರ್ೇಜನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು-2723367.00 ಖಚೆದ ಮೊತ್ು3491305

2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ರ್ೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ರ್ೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ರ್ೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.

1.10 ಲ್ಕ್ಷಗಳು
1.10 ಲ್ಕ್ಷ
1.20 ಲ್ಕ್ಷ
1.20 ಲ್ಕ್ಷ
1.20 ಲ್ಕ್ಷ

ರ್ಸುವರ್ಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ರ್ಸುವಿಕ ರ್ೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ರ್ೆಚಿ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ರ್ೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ರ್ೆಚಿ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ರ್ೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ರ್ೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಬೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ರ್ೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

1.20 ಲ್ಕ್ಷ
1.10 ಲ್ಕ್ಷ
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ರ್ೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳಿೇಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ರ್ಡ್ೆ ಹಗಲ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಿ ಕಾಭ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ರ್ಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಫಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಭಹಿತಿರ್ಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

0
0
Yes
Yes
Yes

ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ ಸೌಲ್ಬೆ ಭಂಜಲಯತಿ ನಿೇಡಲ್ು ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿ,ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ರ್ೆೈ ಶಖ್ೆಗ್ೆ ತ್ಾ ಫಯೆಮಲ್ಗಿದೆ.
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಇಲ್ಖ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ರ್ಡ್ೆ ಹಗಲ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಚಿೆಸಿ
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಳವಂತೆ ಭನವಿ ಭಡಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಅಡ್ ಹಕ್ ಸರ್ಮತಿಮಲ್ಲೂ ವಯದಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
30
30
6
6
1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ರ್ೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ರ್ೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಫೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಆಯೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು

ಮವುದಲ ಇಲ್ೂ
ಮವುದಲ ಇಲ್ೂ
ನಡೆದಿರ್ೆ

ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನರ್ಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾರ್ಮಕ ಯೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಯೆಲೇಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತ್ಹ ಸಂಕಾರ್ಮಕ ಯೆಲೇಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೇಕು
ಾಥರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಭದೆರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಸಭಮಕೆೆ ಸರಿಮಗಿ ನಡದಿರ್ೆ
ವಿಚರಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ
ಸವೆಜನಿಕಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ಕಾಭ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಸವೆಜನಿಕಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ಕಾಭ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಮವುದಲ ಇಲ್ೂ
ಹೌದು

ಇಂದಿಯ ಆರ್ಸ್ ರ್ೇಜನೆ
ವಾದಿೆ ರ್ೆೇತ್ನ
ವಿಧರ್ ರ್ೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ರ್ೇಜನೆ
ರ್ಜೆೇಯಿ ಆಯೆಲೇಗೆ ರ್ೇಜನೆ
ಯಷಿರೇಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೇಭ ರ್ೇಜನೆ
ನಿೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇರ್ರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷ್ೆೇಧ

ಇದೆ
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
0.75
ಇದೆ
0.9
0.95
2010-11ನೆೇ ಸಲ್ಲನಿಂದ ಈವಯೆಗ್ೆ ಒಟ್ುು 63 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ
ಗುಯುತಿಸಿ ಭನೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
11 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಭಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಂಫಂದಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
ಎಲ್ೂ ಕುಟ್ುಂಫಳಿಗ್ೆ
ಕಾಭ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಸವೆಜನಿಕಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ರ್ೇಗೆರ್ದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ರ್ೇಗೆರ್ದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ರ್ೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಮವುದೆೇ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ರ್ೇಗೆರ್ದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ರ್ೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಮವುದೆೇ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿರ್ೆ.
ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುರ್ೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುರ್ೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳು

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥರ್ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳು

0

ಸಭಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

0
0
0

ಮೇಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆರ್ಗದಂತ್ಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ರ್ೆಪಿುಮ ನಿರ್ಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲ್ಲೂ
ಸಕಯತ್ಿಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣರ್ದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಲ್ೂ
ಸಂಕ್ಷೇುರ್ಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೇಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೇಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣರ್ಗಿ ಸಷಷುರ್ದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಡಲ್ು ಸಹಮ ಭಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೇಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕರ್ಗಿ ಸೆಯನ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಿವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್ ಭಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಕೆಲಭಯಮೆ PDO
9480867318
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 ದಲಯರ್ಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಿ ರ್ಷಿ
ಕ ರ್ೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಸಯು :
ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
8177276657
Yes

