1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಮೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಮೋಡ್ ಸಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್ (2011ಯ
ಜನಗಣ್ತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್ (2011ಯ
ಜನಗಣ್ತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್ (2011ಯ
ಜನಗಣ್ತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು

ಎಣ್ಮೂಯು
ಸುಳ್ಯ
ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ
574328
gpyenmoor@yahoo.com

ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆಯ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ್-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

2077
2197
0.8
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0.8
47
55
102
85
85
85
212
96
282
339
929
3317

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

1554

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಮನಯ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :ಸಮನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

3183
11
1
1
1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು

5
6
11
ಶೆೋ.100 ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಮಲ್ತಿ ಮಡುವುದು ಎಲ್ೂರಿಗಮ ಭಮಲ್ಬಮತ್
ಸೌಲ್ಬಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಅಹ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಭನೆ ನಿಮ
ಣ್ಕೆೆ
ಸಕ
ಯದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲ್ಬಯವನುನ ಒದಗಿಸುವುದು.
.ಜತಿ ಭತ್ುು .ಂಗಡದ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ಗಿ ವಿವಿಧ
ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ನುನ ಹಮ್ಮೂಕೆಮಳ್ಳುವುದು. ಫಡತ್ನ ರೆೋಖ್ೆಗಿಂತ್ ಕೆಳ್ಗಿನ
ಕುಟ್ುಂಫದವಯನುನ ಫಡತ್ನ ರೆೋಖ್ೆಗಿಂತ್ ಮೋಲಿನವಯನನಗಿ
ರಿವತಿ
ಸುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋುವಗಿ ನಭಮದಿಸಬೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷಿೋುವಗಿ ನಭಮದಿಸಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ -

12
12
12

29/04/2011 ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ:9, ಹಜರದ
.ಜತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ:01, ಹಜರದ .ಂಗಡದ ಸದಸಯಯ
2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಖ್ೆಯ:01, ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗ
ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ 7 ಹಜರದ ಭಹಿಳ
ಸಭೆಗಳ್ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ:5, ದಿನಂಕ:11/08/2011:ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರದ ಒಟ್ುು
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಮುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ:11, ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ:02,
ಹಜರದ .ಂಗಡ ಸದಸಯಯ ಸಭಖ್ೆಯ:01, ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗ
ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ:8, ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ ಸಂಖ್ೆಯ:6
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಮೋಯಂ ಕೆಮಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಮಚಿಗಳ್ನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?

0
10 ದಿನಗಳ್ಳ

5. ಎಷುು ಸಬಗಳ್ಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳ್ನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಮಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಮಳ್ುಲ್ಗಿದೆ?

12

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

12

7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ್ , IV.
ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಮೋಗಯ, VIII.
ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳ್ಳ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ಳ, IX.
ಭಕೆಳ್ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳ್ಳ, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ಯ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಮೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಮಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆಯ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸಯಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸಯಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ಲಿೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಮಯೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳ (ಯೋಜನೆಗಳ್ನುನ
ನಭಮದಿಸಿ)

2
2
2
0
7
26
41093
102
24
6
32
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
-------

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳ್ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳ್ಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳ್ನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮ್ಮತಿ ಸಭೆಗಳ್ಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ಳ
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ್ಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಮಂಡ ಅವಯವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಮನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳ್ನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸಯಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ಳ ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳ್ಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ಳ ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳ್ಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ್, ಆರೆಮೋಗಯ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ್ ಕಲ್ಯಣ್ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳ್ಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳ್ಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳ್ಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ್ಳ ಹಗು
ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಾಗಳ್ನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ನುನ ಒಗಮೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವಯಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವಯಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವಯಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಂನಮೂಲ್ ಕೆಮಾೋಢೋಕಯಣ್ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಮಸ ಆದಮದ ಭಮಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಮಸ ಭಮಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಮಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?

Yes
12
ಸಮಜಿಕ ನಯಮ ಸುಯಿ ಸಮ್ಮತಿ
12
12
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹಜರಗುತುರೆ

ರಿಶಿೋಲಿಸಲ್ಗುವುದು

Yes
31/03/2011
31/03/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
No
207003

ಸವಂತ್ ಭಮಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳ್ನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸಮಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಮಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಮಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳ್ನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸಮಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಮಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ್ ಭಮಲ್ಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಅನುಷುನಗ್ೆಮಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲಿೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿವಯ ಕೆಳ್ಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜಯ / ಇತ್ರೆ

16233

Yes
ಕಟ್ುಡ ತೆರಿಗ್ೆ
59774
165233
225027
270003
33582
30281
36592
-ಉದೆಮಯೋಗಖ್ತ್ರಿ ಯೋಜನೆ , ವಸತಿ ಯೋಜನೆ , ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು
ಸಯಫರಜು ಶೌಚಲ್ಮ
22524

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲಿೂ ಲ್ಬಯವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಮ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಮ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಮ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಮಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಮ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬೋದಿ
ಆಳ್ವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳ್ಚಯಂಡಿ
ವಯವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

0
0
0
0
2252250
218100
218100
0
0
0
No
No
No
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ್ ನೆಮಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳ್ಳ
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳ್ಳ
ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಮಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳ
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳ್ಳ
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳ್ಳ []
ಇವುಗಳ್ನುನ ೂಣ್
ಗ್ೆಮಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳ್ನುನ ಗಣ್ಕ್ರೋಕಯಣ್ಗ್ೆಮಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳ್ನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ವಿವಯಗಳ್ನುನ
ೂಣ್
ಗ್ೆಮಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ಯರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ಯರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಮಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳ್ಲಿೂ ಎಷುು ದಮಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳ್ಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಮೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಮಯುಗಳ್ನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಮೋಗಯ ಅಂಕಗಳ್ಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ್ ಾಮಣ್
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ್ ಾಮಣ್
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳ್ಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ್ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮ್ಮಕ ರೆಮೋಗಗಳ್ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಮಯ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನಯ ರೆಮೋಗಗಳ್ಳ ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮ್ಮಕ ರೆಮೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳ್ಳ
ಶಿಕ್ಷಣ್-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮದಯಮ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ್
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ್
ಸನತ್ಕೆಮೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ್
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳ್ಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧಯಥಿ
ಗಳ್ಳ ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಮಠಡಿಗಳ್ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ

Yes
ಜಗೃತ್ ಸಮ್ಮತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ಗುತಿುದೆ
ತಲ್ಮಕು ಂಚಮತ್ ನಿಂದ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳ್ನುನ ನಡೆಸಲ್ು
ಸಜಮಧನ ನಿೋಡಲ್ು ಂಚಮತ್ ನಿಂದ ಸಹಕಯ ನಿಡಿದೆ
ಮಹಿತಿ ಶಿಬಯ ನಿೋಡಿದೆ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ಲಿೂ ಮಹಿತಿ ದಯರಿಂದ ಮಹಿತಿ ನಿೋಡಿದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
48
2
2
2
2
0

No

ಾತಿೋ ತಿಂಗಳ್ಳ ಅಂಗನವಡಿ ಕೆೋಂದಾಗಳ್ಲಿೂ ಲ್ಸಿಕೆ ಕಮ
ಕಾಭವನುನ
ಆರೆಮೋಗಯ ಇಲ್ಖ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತುರೆ
ಉತ್ುಭವಗಿದೆ
ಕಯತ್ಾ, ಬೋದಿ ನಟ್ಕಗಳ್ನುನ ನಡೆಸುತೆುೋವೆ
ಆರೆಮೋಗಯ ಇಲ್ಖ್ೆಯಿಂದ ಭನೆಭನೆಗಳಿಗ್ೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಮಹಿತಿ
ನಿೋಡುತುರೆ.
ಇದೆ
ಇದೆ
0.5
0.5
0.99

ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳ
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿಯ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ

ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ಲಿೂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಫಂದ ಅಜಿ
ಗಳ್ನುನ ಓದಿ
ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿಾೋಕಯಣ್ಗ್ೆಮಳಿಸುತೆುೋವೆ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ್ಲಿೂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಫಂದ ಅಜಿ
ಗಳ್ನುನ ಓದಿ
ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿಾೋಕಯಣ್ಗ್ೆಮಳಿಸುತೆುೋವೆ
ವೃದದಯ ವೆೋತ್ನಕೆೆ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಫಂದ ಅಜಿ
ಗಳ್ನುನ ಆಯ
ಇಲ್ಖ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೆಮಡುತೆುೋವೆ.
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನಕೆೆ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಫಂದ ಅಜಿ
ಗಳ್ನುನ ಆಯ
ಇಲ್ಖ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೆಮಡುತೆುೋವೆ.

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ

ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಮನುನ ಆಯ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೆಮಡುತೆುೋವೆ.

ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವಯವಸೆಾ
ಅನನೂಣ್
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಮೋಗಯ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ಯ

ಅಹ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆಯಗಿಯುತುರೆ
10
ಆಯಮ ಫಸುು ತ್ಂಗುದಣ್, ಅಂಗಡಿಗಳ್ ಫಳಿ ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವರಿ
ಮಡಿಯುತೆುೋವೆ.
ೂಸಿುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಿಷೆೋಧಕೆೆ ಶಲ್ ಭಕೆಳಿಂದ ಾತಿಬಟ್ನ
ಮಯವಣಿಗ್ೆಮನುನ ನಡೆಸಿಯುತೆುೋವೆ.

ಘನ ತಯಜಯ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳ್ಳ
ೂಸಿುಕ್ ಫಳ್ಕೆ ನಿಷೆೋಧ
ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ಳ ಫಳ್ಕೆಗ್ೆ ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಮಂದಿದೆ.

6

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ಳ ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಮಂದಿದೆ.

-

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳ್ಳ ಯೋಗಯವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಮಂದಿದೆ.

-

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳ್ಳ ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವಯವಸೆಾ ಹೆಮಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ್ ಫಳ್ಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲಿೂ ಸೌಲ್ಬಯ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳ ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳ್ಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

6

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಮಲ್ದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳ್ಳ

-

18
25

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲಿೂ ನಭಮದಿಸಲ್ು ಸಧಯವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಮ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವಯಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ್ ಜಿೋವನದಲಿೂ
ಸಕರತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣ್ವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಮಂಡ ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷಿೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣ್ವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಮಚಕಗಳ್ಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳ್ಳ
ಇತಯದಿಗಳ್ನುನ ಆಳ್ತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ,
ದಖಲ್ತಿಗಳ್ನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಮೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER

C.M. Keerthiprasad
9480862402

Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

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 ದಮಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ್ಳ ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲಿನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8257275073
Yes

