1.1. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ರಕಯ) :- ಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ುಯುಷಯು

11.920 2696ುಯುಷಯು

ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಟ್ುು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ರಭಣ-ಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ್ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ-ಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)-ಯುಷಯು -

11.920 6318ುಯುಷಯು.
11.920 3641ಭಹಿಳೆಮಯು
11.920 4095

11.920 5602ಭಹಳೆಮಯು
0
0
0
0
4095ುಯುಷಯು
3641 ಭಹಿಳೆಮಯು
4095
960
0
3
998
1958
3995

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2715

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ರಕಯ)- ಟ್ುು 1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಭನಯ-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಭನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

6710
15
2
1
3

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗುಯಷಯು

3

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಟ್ುು
1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

8
7
15

1(a) ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

ಸಂೂಣಣ ಅಭಿವೃದಿದಯೋ ಂಚಯಿತಿ ಗುರಿ.
ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳ್ಳಗಲ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿರ್ಮಣಸುವುದು.
ಕಡ್ು ಫಡ್ವರಿಗ್ೆ ಭನೆಗಳನುನ ನಿರ್ಮಣಸಿಕೆಲಡ್ುವುದು.
ಶುದದವದಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ದಗಿಸುವುದು.
MGNREGA ಯೋಜನೆಡಿಮಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸವನುನ ನಿೋಡ್ುವುದು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 2. ರತಿ ತೆೈಭಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ರಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಬೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ಂತೆ ನಿೋಡ್ುವುದು. (ಏಪಿರಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡ್ಲ್ಗಿತ್ುು?

10
14
10
12/05/2011ಹಜಯದವಯು 12..ಜತಿ05.ಭಹಿಳೆ03.

0
07ದಿನ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ.

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಭ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಬೆಗಳ್ಳಗಲ.

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡ್ವಳ್ಳಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ಎಲ್ೂ ಸಬೆಗಳ್ಳಗಲ.

7.ಕೆಳಕಂಡ್ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡ್ವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಡ್ುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆಯೆಲೋಗಯ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡ್ದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆಯೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X.
ಗ್ರಭ ನೆೈಭ
ಲ್ಯ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ರಭ ಸಬೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ರಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡ್ಲ್ಪಟ್ು ಗ್ರಭ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡ್ನೆೋ ಸಬೆ (ಗ್ರಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡ್ುವುದು) :
ಹಜಯದ ಟ್ುು ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ರಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಮವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯಕ ಭಡ್ಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ರಭ ಸಬೆೋಮ ಸಬ ನಡ್ವಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡ್ಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ರಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಭಡ್ಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(a) ಉದೆಲಯೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೋಂದರ ಭತ್ುು ಯಜಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸರ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

3
14
10
0
0
7
25/06/2011
14
8
0
5
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ಯೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
MGNREGA ಯೋಜನೆ
ಗಂಗ್ಕಲ್ಯಣ ಯೋಜನೆ.
ಸಂೂಣಣ ಸವಚಚತ್ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ.
ಆಶರಮ/ಆಂಫೆೋಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ.
ಐ.ಎ.ವೆೈ.ಯೋಜನೆ.
Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸರ್ಮತಿ ಸಬೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸರ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಅವಯವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕರಭಕಕಗಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಫೆೋತಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸಯಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಂದು ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜಯತಿಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಜಯಗುತುಯೆಯೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಬೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ರಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗಯ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ಯಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
I. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಮರಿಕೆ ರಕ್ರರಯ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ರಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
II. ಗ್ರಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡ್ಳ್ಳಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ಯೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಮರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕರಭಗಳನುನ ಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿರಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
C. ಆಮವಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವಯಮ
ನಿಮಭನುಸಯ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವಯಮ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲರೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸರಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?

3
ಉತ್ವದನ ಸರ್ಮತಿ.ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಣ ಸರ್ಮೋತಿ.ಸಭಜಿಕನಯಮ
ಸರ್ಮತಿ.
3
3
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
ಭರ್ಚಣ 10/2011
ಭರ್ಚಣ 10/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
2,60,180/2,60,180/-

(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸರಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡ್ಲ್ು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ಫಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆರೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
ಭನೆತೆರಿಗ್ೆ.ನಿೋರಿನತೆರಿಗ್ೆ.ದಿೋದತೆರಿಗ್ೆ.ಕಟ್ುಡ್ಲ್ೆೈಸೆನ್್
4,59,428/3,22,000/7,81,428/2,60,180/ಇಲ್ೂ

2,19,852/2,60,180/ಿಲ್ೂ
MGNREGA 6,00000/ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ ಸಂೂಣಣ ಸವಚಚತ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ 4,50,000/ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಆಶರಮ/ಅಂಫೆೋಡ್ಕರ್
29,00000/ಐ.ಎ.ವೆೈ.
9,70000/ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ರಭ
MGNREGA 6,00000/-ಸಂೂಣಣ ಸವಚಚತ ಆಂದೆಲೋಲ್ನ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ರತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತ್ುದ 4,50,000/-ಆಶರಮ/ಅಂಫೆೋಡ್ಕರ್
29,00000/-ಐ.ಎ.ವೆೈ.
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
9,70000/-.
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದರ / ಯಜಯ / ಇತ್ಯೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬಯವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರಧಿಿ ಕಮ
ಕರಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬಿೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯೋ? []
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವಯವಸೆಾ ಭಡಿದೆಯೋ? []

28,00000/0
1,30,000/0
29,30,000/29,30,000/15,00000/60,000/35,0000/60,0000/Yes
Yes
Yes

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯೋ? []

Yes

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯೋ? []

No

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳ್ಳೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಶಲ್ೆ/ಅಂಗನವಡಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಶೌಚಲ್ಮಗಳನುನ ನಿರ್ಮಣಸಿಕೆಲಟ್ಟುದೆ.
ಆಯೆಲೋಗಯಸೆೋವೆಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಜನರಿಗಲ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಗ್ರಭಂಚಯಿತಿಯಿಂದ ,ಜತಿ/ಂಗಂಡ್ಗಳ ವಿಧಯಥಿಣ ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಶೆೋ
22.75ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲೂ ವಿವಿದ ಕುಶಲ್ ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ ಪ್ರೋತ್್ಹ ನಿೋಡಿದೆ.

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕರಭಗಳು

ಈ ಮೋಲ್ಕಂಡ್ ವಿನಲತ್ನ ಕಮಣಕರಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿಶೆೋಷ ಆದಯತೆ ನಿೋಡಿದೆ.

ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ರ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ರಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಸಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ರಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ರಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯಯಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?
ಫಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಯಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಭಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

ಸಭಜಿಕ ಸಭಸಯಗಳ್ಳಗ್ೆ ಬಿೋದಿನಟ್ಕ ಬಿತಿುತ್ರಗಳನುನ
ಗ್ೆಲೋಡೆಫಯಹಗಳನುನ ತ್ಭಟೆ ಫರಿಸುವ ಭಲಲ್ಕ ರಚಯ ಭಡಿಅರಿವು
ಭಲಡಿಸಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಆಗಿದೆ
08 ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ
6
15
15
6
6
0

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಿಡ್ುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿೋಡ್ಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ರಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ರದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಆಯೆಲೋಗಯ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ರಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ರಭಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು

9
17
0.93

ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕರಭಗಳು

ದಡಯ,ಪ್ೋಲ್ಲೋಯೋ ಕುಷುಯೆಲೋಗ,ಡೆೋಂಗಯಜವಯ,ಟ್ಟ,ಬಿ,ಧನುವಣಮು.

ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ

ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.

ಸಂಕರರ್ಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿವಯಪಿು ಎಲ್ೂ ಚಯಂಡಿಗಳನುನ ಸವಚಚತೆ ಬಿೂೋಚಿಂಗ್ ೌಡ್ರ್
ಸಿಂಡಿಸಿ ಪೆನಯಿಲ್ಲನಂದ ತೆಲೋಂಫೆಮನುನ ಸವಚಚಗ್ೆಲೋಸಿಸುತ್ುದೆ.

ಡೆಂಗಲಯ, ಭಲ್ೆೋರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ಯೆಲೋಗಗಳು ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತ್ಹ ಸಂಕರರ್ಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳ್ಳಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ದಗಿಸಫೆೋಕು

ಮವುದೆ ಯೆಲೋಗಗಳು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.
ಮವುದು ಇಲ್ೂ
SDMC ಸರ್ಮತಿ. ಶಲ್ೆಗ್ಗಿ ನವುನಿೋವು.ಕಮಣಕರಭ.

ರಥರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಭದಯರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕರಭಗಳು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಭಕಕಳನುನ ಶಲ್ೆಗ್ೆ ಸೆೋರಿಸುವುದು.
ಶಲ್ೆಬಿಟ್ುಭಕಕಳನುನ ುನಯ ಶಲ್ೆಗ್ೆ ಸೆೋಯುವಂತೆ ಭಡ್ುವುದು.
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
0.18
0.22
0.98
0.83
ಫಸವವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ ಬಿ,ಜಿ,ುಯ ಗ್ರಭಂಚಯಿತಿಗ್ೆ 20102011ನೆೋ ಸಲ್ಲೋನಲ್ಲೂ03ಭನೆಗಳುಿ ನಿೋಡಿದುದ 03ಭನೆಗಳು
ೂಣಣಗ್ೆಲೋಡಿವೆ.
2011-21ನೆೋ&2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಟ್ುು 32ಭನೆಗಳು ಫಂದಿದುದ
16ಭನೆಗಳು ೂನಣಗ್ೆಲಂಡಿದುದ ಉಳ್ಳದ ಭನೆಗಳುರತ್ತಿಮಲ್ಲೂವೆ.
65ವಷಣ ಮೋಲ್ಪಟ್ುವೃದದರಿಗ್ೆ ಇದೆ.
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
ಸವಣಜನಿಕ ನಯಮ ಫೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ದವಸದನಯಗಳುಿ ಉತ್ುಭವಗಿ
ೂಯೆೈಸುತ್ುವೆ.
ಉತ್ುಭವಗಿವೆ.
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ.
ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿುೋಮ ಿೆಲ್ೂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ ಶುದದವದ ಕುಡಿಮುವ
ನಿೋಯು ದಗಿಸಿದೆ.
ಸರಿಮದ ಸಭಮಕೆಕ ತಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಭಡ್ಲ್ಗುವುದು.
ಇದಯ ಫಗ್ೆೆ ಜನರಿಗ್ೆ ಅರಿವನುನ ಭಲಡಿಸಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಶೌಚಲ್ಮ ಿುತ್ುಭವಗಿವೆ.

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ನಭಮ ಂಚಯಿತಿಮ ವಯಪಿುೋಮಲ್ಲೂಇವು ಫಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ನಭಮ ಂಚಯಿತಿಮ ವಯಪಿುೋಮಲ್ಲೂಇವು ಫಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವಯವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂರದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬಯ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ದಗಿಸಫೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡ್ುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ

ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆೋಗಳು ಹೆಲೋದಿವೆ.

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪರದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳು

3

ಸಭಜಿಕ ಬದರತೆ ಕಮ
ಕರಭಗಳು
ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವರದಿಯ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವಯವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗಯ ಯೋಜನೆ
ಯಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಭ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ಯ

ಮವೂದು ಇಲ್ೂ
0
0

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ರಶನವಳ್ಳಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧಯವಗದಂತ್ಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕಯತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡ್ಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಮವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಲ್ೂ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡ್ುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತಯದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಡ್ಲ್ು ಸಹಮ ಭಡ್ುವಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತ್ರಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಭಡ್ಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

BASAVARAJU.C
9480872277
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 ಸಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ರಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8231240288
Yes

