1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಷಂಖ್ೆಯ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ುಯುಶಯು

183

ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ್ ಜನಷಂಖ್ೆಯ- ಒಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ- ಂ.ಂಗಡ್ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹಯತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆಯಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -

2979
2714
5693

183
366
2
2
4
1817
1601
3418
107
2
---915
1191
2250

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :ಸಹಮಹನಯ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :ಸಹಮಹನಯ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು

4350
14
5
7
----

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗುಯಶಯು

2

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ :- ಒಟ್ುು

7
7
14
1)ಯೇಜನೆಗಳನುನ ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳ್ಳಷುುದು
2)ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಿಸಿ ಷಂನಲೂಲ ಕಲಾಡಿಕರಿಷುುದು
3)ಕುಡಿಮು ನೇಯು ಷಭಕಕವಹಗಿ ನಕಹಿಷುುದು

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಬೆೇಕು.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ ನಭಲದಿಷಬೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡ್ೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ನಡ್ೆಷಬೆೇಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ನಡ್ೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡ್ೆಸಿದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ಂತೆ ನೇಡ್ುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷಲಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನೇಡ್ಲ್ಹಗಿತ್ುು?
5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೇಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭಲಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಹಗಿದೆ?
6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಷಭಹ ನಡ್ಳ್ಳಗಳನುನ ದಹಖಲಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ್ ಅಂವಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡ್ಳ್ಳ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಹಡ್ುುದು
B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ಶ
ದಲಿೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲಿೂ ನಡ್ೆಷಬೆೇಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡ್ೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದಲಡ್ಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆಯ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷಯಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡ್ನೆೇ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡ್ೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನೇಡ್ುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡ್ದ ಷದಷಯಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷಯಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲಿೂ ಯಹ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡ್ಲ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೇಮ ಷಭಹ ನಡ್ಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡ್ಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲಿನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡ್ಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲಯೇಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಹಜಯ ಯೇಜನೆಗಳು (ಯೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

1)ಭುಲಬಲತ್ ಸೌಕಮಕ ಒದಗಿಷುುದು
2)ಫಡ್ತ್ನ ನಭುಕಲನೆ ಮಹಡ್ುುದು
3)ನಯುದೆಲಯೇಗ ನಭುಕಲನೆ ಮಹಡ್ುುದು
4)ಕಡ್ಹಾಮ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಒತ್ುು ನೇಡ್ುುದು
5)ಎಲೂಯನುನ ಸಹಕ್ಷಯಯನಹನಗಿ ಮಹಡ್ುುದು
12
12
12
-----

ಇಲೂ
7
12
12
I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆರೆಲೇಗಯ, VIII. .ಜಹತಿ/.ಂಗಡ್ದ ವಿಶಮಗಳು, IX.
ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳು, X. ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲಯ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
,
XII. ಬೇದಿ ದಿೇ
5
2
5
ಇಲೂ
112
30
40639
103
35
1
29
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೇಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಇಲೂ

C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡ್ೆದಿವೆ?
ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡ್ಹಾಮವಹಗಿ ನಡ್ೆಷಬೆೇಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡ್ೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಅಯಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನಲನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹೆಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೇ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷಯಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಶು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೇ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಹಹಜರಹಗುತಹುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೇಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲಿಷುುದೆೇ?
ಉದಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗಯ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ಹಯಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲಿನ
ಷಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುನ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಷಲಿೂಷಬೆೇಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲಿೂಷಬೆೇಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲಿೂ
ಸೆೇರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡ್ಳ್ಳಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೇತ್ಯ ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲಿೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೇಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮಯಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲಿನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮಯಮ
ನಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಯಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಷಂನಲೂಲ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಹಗು ಹೆಲಷ ಆದಹಮದ ಭಲಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಷ ಭಲಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?

Yes
3
ಉತ್ಪದನಹ.ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹಯಮ ಷಮಿತಿ.ಸಹಕಜನಕ ಸೌಕಮಕ
12
3
ಇಲೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
3-Oct-11
03-Oct-11
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
483000

ಷವಂತ್ ಭಲಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲಿೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಹಕ್ರ ಷಲಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷಲಲ್ಹತಿ ಮಹಡ್ಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷಲಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಮಹಡಿದ ಷಲಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭಲಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

371000

Yes
---37396
445828
483224
463699
ಮಿೇನು ಹವವರಿನ ಹಹರಹಜ್

90000
95000
ಇಲೂ
1)ಉದೆಲಯೇಗ ಖ್ಹತ್ರಿ ---ಕೆೇಂದಾ ಯೇಜನೆ---64---48
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ಸಹಧಿಸಿದ 2)ಷತಿ--- ಕೆೇಂದಾ ಯೇಜನೆ---52---21
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಷಯು
3)ಕುಡಿಮು ನೇಯು ಷಯಫರಹಜು --- ರಹಜಯ--4--3
4)ಶೌಚಹಲಮ---ಕೆೇಂದಾ ಯೇಜನೆ---410---250
ಯೇಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಹಾಭ
ಉದೆಲಯೇಗ ಖ್ಹತ್ರಿ---2039145, ಖಚುಕ-2039145 ಷತಿ---406318,
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ ಖಚುಕ--159894.ಕುಡಿಮು ನೇಯು --92793--ಖಚುಕ-ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೇಡಿ
86411.ಶೌಚಹಲಮ--468455--ಖಚುಕ--79240.
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಿ
ಕೆೇಂದಾ / ರಹಜಯ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲಬಯವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಿ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಿ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡ್ಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಿ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನೇಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಬೇದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ಯಸೆಾ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

75000
72000
40000
ಇಲೂ
75000
72000
40000
--ಇಲೂ
ಇಲೂ
Yes
Yes
No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹೆಯ ಡ್ೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹಯಪಿುಮಲಿೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಹಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳ್ಳೇಮ ಷಂಸೆಾಗಳು

ಶಹಲ್ೆ ಅಂಗನವಹಡಿ ಆರೆಲೇಗಯ ಸೆೇವೆ ಭತ್ುು ನಹಯಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿ
ವಿವಿದ ಯೇಜನೆಗಳ್ಳಂದ ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ಅಗಿಂದಹಗ್ೆ
ಭುಂತಹದ ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಫಲಗ್ೆಲಳ್ಳಷಲು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡ್ ಕಾಭ
ರಿಶಿೇಲಿಷುುದು
ಅಲಪಷಂಖ್ಹಯತ್ಯ ಗುಂು , ಷಭುದಹಮ ಆದಹರಿತ್ ಗುಂು,
ಯೇಜನೆಗಳ್ಳಂದ ಅನುಷಹುನಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ಷವಮಂ

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು

ವಿವಿದ

ಸಿಾೇವಕ್ರು ಷಂಘಗಳು, ಸಹವಷಸಮ ಷಂಘಗಳು,ಮುಕ ಷಂಘಗಳು
ೆಾೇಯಣೆಯಿಂದ ಅಭಿೃದಿದ ಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ
ಹಹಗಲ .ಜಹ/.ಂ ಗುಂುಗಳ ಅಭಿೃದಿದ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಕಾಭಗಳೆೇನು

ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯು ವಿಶೆೇಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು

ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳ್ಳಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನಹ ಹಯರಹಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿಯು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನಹ ಹಯರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೇಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ಯ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲಿೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲಿೂ ಅಫೇಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆೆ ಹೆಲೇಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು

2011-12ನೆೇ ಸಹಲಿನಲಿೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮು
ಅರಿು ಭುಡಿಷಲು
ಸಲವಹರಿ ಾಚಹಯ ಕಾಮಕಕಾಭಗಳ ಭುಲಕ
ಸಹಕಜನಕಯ ಜಿೇನ ಭಟ್ು ಉತ್ುಭ ಡಿಷಲು
ಸಮಿೂಕೆಲಂಡಿದೆವೆ.
ವಿಷೆೇವವಹಗಿ ಷಮಹಜದ ಅಂಚಿನಲಿೂಯು
ಅಂಗವಿಕಲಯು/ಹೆಚ್ ಹೆೈವಿ ಪಿಡಿತ್ಯು ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಹಮಕಕತ್ಕಯು
ಬಹಲಕಹಮಿಕಕಯು ಭುಂತಹದಯ ಕಲ್ಹಯಣಕೆೆ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ವಿನುತ್ನ
ಕಹಮಕಕಾಭಗಳ ವಿಯ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿ ಸಹಕಜನಕಯ ಸಹಮಹಜಿಕ ಷಭಸೆಯಗಳು
ಾಚಹಯನುನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ,ಡ್ಕಷಭೆ ಹಹಗಲ.ಟಹಂಟಹಂ ಭತ್ುು
ಭತ್ುು ಷಾಳ್ಳಮ ಷಭಸೆಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮಹಹಿತಿ ನೇಡಿ ಅರಿವಿ
ಾಕಟ್ಣೆ
ತಿಾಕೆಮ ಭುಲಕ ಹಹಗಲ ಭನೆ ಭನೆ ಬೆೇಟ್ಟ ಹಹಗಲ
ಭುಡಿಷಲು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡ್ ಕಾಭಗಳನುನ ವಿರಿಸಿ
ಭಹಿಳಹ
ವಿವಿದ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳ ಭುಲಕ ಅರಿು ಭುಡಿಷು ಕಹಮಕಕಾಭ
ಹಹಕ್ರಕೆಲಂಡಿದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
75
ಹೌದು
75
45
45
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡ್ುಗಡ್ೆ ಭತ್ುು ವೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೇಡ್ಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೇರಿಮಲಿೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಕ ಷಾಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಆರೆಲೇಗಯ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡ್ೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡ್ೆಂಗಲಯ, ಭಲ್ೆೇರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹಯ ರೆಲೇಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳ್ಳಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೇಕು
ಹಾಥಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಹದಯಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹಯಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೇಜನೆ
ಾದಹಿಯ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಹ ಯಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಹಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗಯ ಯೇಜನೆ
ರಹಷಿರೇಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೇಮಹ ಯೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲಯ
ಘನ ತಹಯಜಯ ವಿಲ್ೆೇವಹರಿ ಕಾಭಗಳು
ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೇಧ

-----------------------ಇದೆ
ಚನಹನಗಿದೆ
ಾಗತಿಮಲಿೂದೆ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.
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ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಹೂ

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗಯವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಹೂ

ಇದೆ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ
ಇಲ್ಹೂ
0.9
ತ್ೃಪಿುಕಯವಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ
ಇಲ್ಹೂ
------18
160
151
141
ಇಲ್ಹೂ
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ
60
--ಾಗತಿಮಲಿೂದೆ
ಕಾಭಹಿಸಿದೆ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನೇರಿನ ಯಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
6
ನವಿೇಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
--ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲಿೂ ಸೌಲಬಯ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೇಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇವಕೆೆ ಫಳಷುತಿುವೆ.8
ಅಡ್ುಗ್ೆಗ್ೆ

ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇವಕೆೆ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆ ದಿೇ
ಭನೆಮ ದಿೇಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸೌಯವಕ್ರು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳು
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ಮೇಲ್ಹೆಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳ್ಳಮಲಿೂ ನಭಲದಿಷಲು ಸಹಧಯವಹಗದಂತ್ಸ
ಯಹುದಹದಯಲ ವಿಶೆೇಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹಯಪಿುಮ ನವಹಸಿಗಳ ಜಿೇನದಲಿೂ
ಷಕರಹತ್ೂಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡ್ಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ್ ಯಹುದೆೇ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
---ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲಿೂ ನೇಡ್ುಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷಲಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು
ಇತಹಯದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡ್ಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡ್ುಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹೆಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಿರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್ ಮಹಡ್ಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಯಮೇಶ್ ಹೆಚ್. ಎಂ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ವಹಯಷರಹವ್ .ಕಹಮಕದಶಿಕ
9844852039---- 9480872296
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 ಷಂಖ್ೆಯ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲಿನ
ಷಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲಿೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8231243950
Yes

