1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲಲೂಕು :
1.3 ಜಿರ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಭಹಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಅಲಷಂಖ್ಹೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಭಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಭಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1+1 (.ಂಗಡ ಭಹಿಳೆ)

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು
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1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಫೆೋಕು.

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

1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಬೆಗಳು
ನಡ್ೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ನಡ್ೆಷಫೆೋಕಹದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ನಡ್ೆಸ್ಥದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಹಸ್ಥಕದಲಿೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡ್ೆಸ್ಥದ
ಷಬೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುರ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಬಹ ಕಹಮ
ಷಲಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನಿೋಡರ್ಹಗಿತ್ುು?
5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭಲಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುರ್ಹಗಿದೆ?
6. ಎಶುು ಷಬೆಗಳಲಿೂ ಷಬಹ ನಡಳಿಗಳನುನ ದಹಖಲಿಷರ್ಹಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋರ್ೆ ಷಬಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಹಡುುದು
B. ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲಿೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಷರ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲಿೂ ನಡ್ೆಷಫೆೋಕಹದ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಷಬೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಷರ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದಲಡಲಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜಯಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಬೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆ ನಡ್ೆಸ್ಥದ ದಿನಹಂಕ ನಿೋಡುುದು) :

1. ಷಂನಲೂಲ ಕೆಲಾೋಢಿಕಯಣ (ತೆರಿಗ್ೆ ಭತ್ುು ದಯಗಳು ನಿಮತ್ಕಹಲಿಕ
ರಿಶಿೋಲಿಷುುದು ಭತ್ುು ಷಲಲು ಭಹಡುುದು)
2. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿುಮ ಎರ್ಹೂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳೆಗ್ೆ ಭಲಲಬಲತ್
ಸೌಕಮಾಗಳಹದ ಶೌಚಹಲಮ ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು ಹಹಗಲ ವಿದುೆತ್ು
ಒದಗಿಷುುದು.
3. ಕಡ್ಹಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ- ಗ್ಹಾಭದ ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ಕಡ್ಹಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಮನವಮ
ಾತಿ ಭಕಕಳನುನ ಶಹರ್ೆಗ್ೆ ಹಹಜರಿಯುಂತೆ ನೆಲೋಡಿಕೆಲಳುುುದು.ಭಕಕಳಿಗ್ೆ
ಸಹಾತಿಾಕ ಯೆಲೋಗ ನಿಯೆಲೋಧಕ ಚುಚುುಭದುದ ನಿೋಡು ಕಹಮಾಕಾಭ
ಸಹಧಿಷುುದು.
4. ನೆೈಭಾಲೆ ೆಸೆೆ ಭತ್ುು ಷರಿಮಹದ ಚಯಂಡಿ ೆಸೆೆಮನುನ
ಒದಗಿಷುುದು.
1. ಗ್ಹಾಭದ ಎರ್ಹೂ ಭನೆಗಳಲಿೂ ಶೌಚಹಲಮದ ೆಸೆೆಮನುನ ೆಸ್ಥೆತ್
ರಿೋತಿಮಲಿೂ ಜಹಗೃತಿ ಭಲಡಿಸ್ಥ ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭಾಲೆ ಕಹಹಡಿಕೆಲಳುುುದು.
2. ವುದಧ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ೂಯೆೈಕೆ ಭಹಡುುದರಿಂದ ಗ್ಹಾಮೋಣ ಜನಯ
ಆಯೆಲೋಗೆ ಕಹಹಡುುದು.
3. ಷತಿ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ಷತಿ ಭತ್ುು ನಿವೆೋವನ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ನಿವೆೋವನನುನ
ಆದೆತೆ ಮೋಯೆಗ್ೆ ಒದಗಿಷಲು ಾಭಹಣಿಕವಹಗಿ ಾಮತಿನಷುುದು.
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ಎರ್ಹೂ
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆಯೆಲೋಗೆ, VIII. .ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, IX.
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ಹಹಜಯಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜಯಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮಲಿೂ ಮಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪರ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಭಹಡರ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆೋಮ ಷಬಹ ನಡಳಿಗಳನುನ
ಇಡರ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಭಹಜಿಕ ರ್ೆಕಕ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []

(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ಯಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸ್ಥ)

C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಷರ್ಹದಂತೆ ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಸಹೆಯಿಷಮತಿ ಷಬೆಗಳು ನಡ್ೆದಿವೆ?
ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ನಡ್ೆಷಫೆೋಕಹದ ಷಬೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡ್ೆದ ಷಬೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅೆಸೆೆ ಅಥವಹ
ಕಹನಲನುಫಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹಕಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಮಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷರ್ಹದ ತ್ಯಫೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎರ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಶು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜಯಹಗಿಯುಯೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಬೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜಯಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇರ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜಯಹಗುತಹುಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇರ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸ್ಥಫಬಂದಿಗಳು ಷಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜಯಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಷುುದೆೋ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕರ್ಹೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಲಿೂಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮಹರಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲಿೂಷಫೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲಿೂಷಫೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :

117
21
20
49
(a) ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಅಂಫೆೋಡಕರ್ ಷತಿ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
1. ಭ.ಗ್ಹಂ.ಯಹ.ಗ್ಹಾ.ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಹತ್ರಿ ಯೋಜನೆ
2. ಷತಿ
3. ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು ಷಯಫಯಹಜು
4. ಷಂೂಣಾ ನೆೈಭಾಲೆ ಆಂದೆಲೋಲನ
5. 13ನೆೋ ಸಣಕಹಷು
6. ಅಭಿೃದಿಧ ಅನುದಹನ
7. ಶಿುಭಘಟ್ು ಯೋಜನೆ

Yes
7
ಉತಹದನಹ, ಸೌಕಮಾ, ಸಹಭಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷಮತಿಗಳು
4
9
ಇಲೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

0

Yes
ಪೆಫಾರಿ -10
ಪೆಫಾರಿ -10

B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಮಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಬೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ಯೆೋತ್ಯ ಷಂಸೆೆಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಮಹರಿಮಲಿೂ ಇರ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಿಮಭಹನುಸಹಯ ತ್ಮಹರಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಮಹರಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಷಂನಲೂಲ ಕೆಲಾೋಢಿೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೆಲಷ ಆದಹಮದ ಭಲಲನುನ
ಗುಯುತಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
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 ಸಹಲಿನಲಿೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸ್ಥುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲಿೂ ಷಾಜಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಫಹಕ್ರ ಷಲರ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷಲರ್ಹತಿ ಭಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷಲರ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಫಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಭಹಡಿದ ಷಲರ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ಥ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭಲಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ಥ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
274998
216830

Yes
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ
1531
274998
276529
274233
ನೆಡುತೆಲೋು ಕಟಹಣೆ
0
153662
ಇಲೂ

ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಸಹಧನೆ

ಬೌತಿಕ ಗುರಿ

1. ಫಷ ಷತಿ ಯೋಜನೆ86
86 (ಾಗತಿಮಲಿೂದೆ) 2.
ಇಂದಿಯಹವಹಜ್ 9,
9
3. ಇಂದಿಯಹವಹಜ್ ದುಯಸ್ಥು27
21
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥದ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಹಧಿಸ್ಥದ 4. ಶಿುಭಘಟ್ು
6
6
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
5. ದಲಯಾದೆೋಶಹಭಿೃದಿಧ
2
2
6. ಭ.ಗ್ಹಂ.ಯಹ.ಗ್ಹಾ.ಉ.ಖ್ಹ.ಯೋ
37
21
7. 13ನೆೋ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ
15
9
8. ಂಚಹಮತ್ ನಿೋರಿನ ತೆರಿಗ್ೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚು-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚು
ಕೆೋಂದಾ / ಯಹಜೆ / ಇತ್ಯೆ

91%

ಭ.ಗ್ಹಂ.ಯಹ.ಗ್ಹಾ.ಉ.ಖ್ಹ.ಯೋಜನೆ - 555775, 13ನೆೋ ಸಣಕಹಷು 326447, ಅಭಿೃದಿಧ- 600000, ಷಂೂಣಾ ನೆೈಭಾಲೆ ಅಂದೆಲೋಲನ32630, ಶಿುಭಘಟ್ು-

2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಭಹಡಿಯು ವೆಚು
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಡಿಯು ವೆಚು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಿಗಧಿಮಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎರ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಮಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚು : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಧಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸ್ಥಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚು ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ಥ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚು :
ಸಂಚಿಕೆ ಭಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಷುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆೆ ಭಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

100%

9000
500
49962
500
213000
59462
59462
0
0
0
Yes
Yes
No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಕಯ ಡ್ೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಹಖಲಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಹಾಮೋಣ ಜನರಿಗ್ೆ ಅನುಕಲಲವಹಗುಂತೆ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿನಲಿೂ
ಾತಿ ಗುಯುವಹಯ ಷಂಚಹರಿ ಆಯೆಲೋಗೆ ತ್ಹಷಣೆ ಅಯಹಸನ-2-30ರಿಂದ
4.00 ಗಂಟೆಮಯಗ್ೆ ನಡ್ೆಮುತಿುದೆ.
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷೆಳಿೋಮ ಷಂಸೆೆಗಳು

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು

ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

ಭಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು
ರ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥ ದಾಢಿೋಕರಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ರ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಷಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನ ರ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಬೆ/ಜಭಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ಥದೆಯ್ಕೋ? []
ರ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ರ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆಯಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲಿೂಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ರ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆಯಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷರ್ಹಗಿದೆ?
ಭಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳರ್ಹದ ಭಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷರ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡ್ೆ ಭತ್ುು ವೆಚು ದಲಯುಗಳನುನ ಮಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಿಕ ಷೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆಯೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಭಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಹಣ
ಸಹಂಸ್ಥೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸ್ಥಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸ್ಥೆತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡ್ೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡ್ೆಂಗಲೆ, ಭರ್ೆೋರಿಮಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ಯೆಲೋಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ

ಶಹರ್ೆ ಭತ್ುು ಅಂಗನವಹಡಿ ಕೆೋಂದಾಗಳಿಗ್ೆ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ೆಸೆೆ
ಭಹಡರ್ಹಗುತಿುದೆ.

ಂಚಹಮತಿ ಭಟ್ುದಲಿೂ 4 ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಷುತ್ುು ನಿಧಿಮನುನ ನಿೋಡರ್ಹಗಿದೆ.
1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿ ಸಹಾಜನಿಕಯ ಜಿೋನ ಭಟ್ು ಉತ್ುಭಡಿಷಲು,
ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ್ೆ ವಿದಹೆಬಹೆಷಕಹಕಗಿ ಷಹಹಮಧನ ನಿೋಡಿದೆ.
2. ಆಯೆಲೋಗೆದ ಫಗ್ೆೆ ಬೋದಿ ನಹಟ್ಕದ ಭಲಲಕ ಅರಿು ಭಲಡಿರ್ಹಗಿದೆ.
3. ಬಹಯತ್ ನಿಭಹಾಣ್ ಷವಮಂ ಸೆೋಕರಿಗ್ೆ ತ್ಯಫೆೋತಿ ನಿೋಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಾತಿ ಭಗು ಶಹರ್ೆಗ್ೆ ಹಹಜಯಹಗುಂತೆ ನೆಲೋಡಿಕೆಲಳುರ್ಹಗಿದೆ.ನಲಿ ಕಲಿ
ಕಹಮಾಕಾಭನುನ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010-11 ಭತ್ುು 2011-12 ಆಗಿಯುುದಿಲೂ.
5
15
1
1
3
3
ಇಲೂ

No

ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ
100% ಸಹಧಿಸ್ಥದೆ.
ಉತ್ುಭ ರಿೋತಿಮಲಿೂದೆ.
ಈ ಫಗ್ೆೆ ಆಶಹ ಕಹಮಾಕತೆಾಮಯು, ಆಯೆಲೋಗೆ ಕಹಮಾಕತೆಾಮಯು
ಭನೆಭನೆಗ್ೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಭಹಹಿತಿ ನಿೋಡಿಯುತಹುಯೆ.
ಇಯುುದಿಲೂ.

ಕಹಲಯಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಫೆೋಕು
ಹಾಥಮಕ ಸಂತ್
ಭಹದೆಮಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಥ ಪಲಿತಹಂವ
ಪಿಮುಸ್ಥ ಪಲಿತಹಂವ
ಸಹಭಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ಾದಹಧೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ಯಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷೆಯ ಭಿೋಭಹ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ

ಇಯುುದಿಲೂ
ಇಯುತ್ುದೆ.
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇದೆ
ಇಯುುದಿಲೂ
0.084027778
0.084722222
0.96
0.89
ಫಷ ಷತಿ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ 86 ಭನೆಮನುನ ನಿೋಡಿದುದ, ಇದಯಲಿೂ 21 ಭನೆ
ಷಂೂಣಾ ಗ್ೆಲಂಡಿದುದ, ಉಳಿದ 65 ಭನೆಗಳು ಾಗತಿಮಲಿೂದೆ.
ಇಂದಿಯಹವಹಜ್ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲಿನಲಿೂ 12 ಭನೆ
ಭಂಜಲಯಹಗಿದುದ 1 ಭನೆ ೂಣಾಗ್ೆಲಂಡಿದುದ ಉಳಿದ ಭನಗಳು ಾಗತಿ
ಸಂತ್ದಲಿೂದೆ.
ಗ್ಹಾಭದಲಿೂ 85% ಯಷ್ಟುಉ ಜನಯು ೃದಹಧೆ ವೆೋತ್ನ
ಡ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುತಹುಯೆ.
ಗ್ಹಾಭದಲಿೂ 96% ಜನಯು ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ ಡ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುತಹುಯೆ.
ಶೆೋ.100 ಜನಯು ಡ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುತಹುಯೆ.
ಇಲೂ
ಇಯುತ್ುದೆ.
ಇದೆ.
ಇಲೂ
ಇದೆ
69

ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿರ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳು

ಷುಣಾ ಗ್ಹಾಭ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿರ್ೆೋವಹರಿಗ್ೆ 1.48 ಲಕ್ಷ
ಕಹಯಿದರಿಸ್ಥದುದ, ಕಹಭಗ್ಹರಿಗಳನುನ ಕಲಡರ್ೆೋ ಹಾಯಂಭಿಷರ್ಹಗುುದು.

ಹೂಸ್ಥುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಸಹಾಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಈ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೋಡರ್ಹಗಿದೆ.

ಎಶುು ಶಹರ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಹಾಭದ ಎರ್ಹೂ ಶಹರ್ೆಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹರ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

1 ದವಿ ೂಾ ಕಹರ್ೆೋಜು

ಎಶುು ದವಿ ಕಹರ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

1 ದವಿ ೂಾ ಕಹರ್ೆೋಜು

ಎಶುು ಶಹರ್ೆಗಳು ವುದಧ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ೆಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲಿೂ ಸೌಲಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಫೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತ್ ವಹೆಪಿುಮ ಎರ್ಹೂ ಶಹರ್ೆಗಳು

ಸೌಯವಕ್ರು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

ಇಲೂ

3
ಇಲೂ
1

ಮೋರ್ಹಕಣಿಸ್ಥದ ಾಶಹನಳಿಮಲಿೂ ನಭಲದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಮಹುದಹದಯಲ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನಿವಹಸ್ಥಗಳ ಜಿೋನದಲಿೂ
ಷಕಯಹತ್ೂಕ ಫದರ್ಹಣೆ ಭಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮಹುದೆೋ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಮಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಯುುದಿಲೂ.
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲಿೂ ನಿೋಡುಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷಲಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಹಡಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಕಯನ ಭಹಡಿದ ಛಹಮಹ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಹಖರ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುುರಿಮಹಗಿ ಆಫ್ ರ್ೆಲೋಡ್ ಭಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಶಿಾೋಭತಿ ಷುಕನಹೆ
9900458015
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 ದಲಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಲಿೂಷರ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
08258-283364
Yes

