1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲೊೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆೊೋಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
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 :ಸಹಮಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

0

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 ಫಗ್ೆಗ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭೊದಿಷಬೆೋಕು.

ನಭಮ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಷತಿ ಯೋಜನೆ,
ಭ.ಗ್ಹ.ರಹ.ಗ್ಹಾ.ಉ.ಖ್ಹ.ಯೋಜನೆ, ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ಯೋಜನೆ, ಬೋದಿ
ದಿೋಹ ನವಸಣೆ, ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭವಲ್ಯೆಕಯಣ, ಗ್ಹಾಭ ಅಭಿೃದಿದ
ಕಹಭಗ್ಹರಿಗಳು, ಸಹಮಹಜಿಕ ವಿಚಹಯ ಷಂಕೋಣವಗಳು, .ಜಹ. ಭತ್ುು
.ಂ. ಜನಹಂಗದ ಷಭಲ್ಯಕಯಣ ಭತ್ುು ಭೊಲ ಫೊತ್ ಸೌಕಮವಗಳನುನ
ಒದಿಗಿಷುುದು ಭತ್ುು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಅರ್ಥವಕ ಷಫಲ್ಯಕಯಣಕೆೆ
ಕಹಮವಕಾಭಗಳನುನ ಸಮ್ಮಮಕೆೊಳುಿುದು ಭತ್ುು ಇತಹೆದಿ.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋವಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ ನಭೊದಿಷಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ನಡೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲ್ಯೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಕೆೊೋಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷೊಚಿಗಳನುನ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನೋಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

ಈ ಮೋಲ್ಯನ ಎಲ್ಹೂ ಗುರಿಗಳನುನ ಷಭವಕವಹಗಿ ನವಹಿಸಿ ನಭಮ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮನುನ ಒಂದು ಮಹದರಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮನಹನಗಿ
ಮಹಡುುದು.
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5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಯೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭೊಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಿಲ್ಹಗಿದೆ?

4

6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲ್ಯೂ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಯಷಲ್ಹಗಿದೆ?

4

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳ ಆಗಿದದಲ್ಯ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಹಡುುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆರೆೊೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳು, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, IX. ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳು, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆು / ಷಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲ್ಯೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ಯೂ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುನ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದೊಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನೋಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):

3
3
3
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1
4
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IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಯೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?

(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ಾದಹಾೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವಹ
ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲಯ ವೆೋತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ಹನುಬವಿ, (f)
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ, (g) ಆವಾಮ ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡೆರ್
ಷತಿ ಯೋಜನೆ, (i) ಗಂಗ್ಹ ಕಲ್ಹೆಣ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []

ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಯೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಹಷಣೆಮನುನ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೆೊೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೊದಿಸಿ)

C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮ್ಮತಿಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮ್ಮತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷಮ್ಮತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹಾಯಿ ಷಮ್ಮತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಅೆಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನೊನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹೆಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಶು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ಯೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಹಜರಹಗುತಹುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಯಷುುದೆೋ? ಉದಹ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆೊೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಯನ
ಷಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲ್ಯೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಷಲ್ಯೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಯೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ಾಕಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಯೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಯೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳ್ಳಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು ಷಕಹ
ರೆೋತ್ಯ
ಷಂಸೆಾಗಳನುನ ಷಂಕ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲ್ಯೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗೊಗಡಿಷುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಹಲ್ಯನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ಯೋಜನೆ
ಇಂದಿರಹ ಅವಹಜ್ ಯೋಜನೆ
13 ನೆೋ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ
ಆವಾಮ ಯೋಜನೆ
ಅಭಿೃದಿದ ಯೋಜನೆ
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ.
ಆಂಬೆೋಡೆರ್ ಷತಿ ಯೋಜನೆ
ಫಷ ಇಂದಿರಹ ಅವಹಜ್ ಯೋಜನೆ
Yes
4
ಸೌಕಮವ ಷಮ್ಮತಿ, ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷಮ್ಮತಿ, ಅರೆೊೋಗೆ ಷಮ್ಮತಿ
4
4
ಯಹುದೆೋ ಾಕಯಣಗಳು ಇಯುುದಿಲ್ಹೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ರಿಶಿೋಲ್ಯಷಲ್ಹಗಿದೆ

Yes
28/02/2012
31/03/2012
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಲ್ಯಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಯ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಷಂನೊಮಲ ಕೆೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಹಗು ಹೆೊಷ ಆದಹಮದ ಭೊಲನುನ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆೊಷ ಭೊಲದಿಂದ ಆದಹಮನುನ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಷವಂತ್ ಭೊಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭೊಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಯೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಹಕ ಷೊಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷೊಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷೊಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಹಕ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಮಹಡಿದ ಷೊಲ್ಹತಿ

Yes

Yes
Yes
505890
612400

Yes
ಕಂದಹಮ
251960
197782
449742
185362

ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ ವಿಯಗಳ ಕೆರೆ ಸರಹಜು,ನೋರಿನ ಧಯ, ಲ್ೆೈಸೆನ್್,ಉಣಸೆ ಪಲಷಲು ಸರಹಜು,
ಭೊಲಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
ಅನುದಹನ,ನಳದ ಷವಿೋವಸ್ ಚಹಜ್ವ,ಷಂತೆ ಮಹಯುಕಟ್ೆು ಸರಹಜು, ಇತ್ರೆ.
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಯೂ ಸಹಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತ್ರೆ

325297
320528
ಫಂದಿಯುುದಿಲ್ಹೂ
ಭ.ಗ್ಹ.ರಹ.ಗ್ಹಾ.ಉ.ಖ್ಹ.ಯೋಜನೆ-ಕೆೋಂದಾ/ರಹಜೆ-47
ಷತಿ ಯೋಜನೆ- ಕೆೋಂದಾ-ರಹಜೆ-200
ಭ.ಗ್ಹ.ರಹ.ಗ್ಹಾ.ಉ.ಖ್ಹ.ಯೋಜನೆ-1991440,ಷತಿ ಯೋಜನೆ-256349,
ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ಯೋಜನೆ-20320

2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಯೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಯೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಾಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನಲ್ಯೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೊ.

18000
0
18000
0
18000
18000
18000
0
0
0

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನೋಯನುನ ೂರೆೈಷುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಯೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಯೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆಾ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಯೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಯಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳ್ಳೋಮ ಷಂಸೆಾಗಳು
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕೋಕಯಣಗ್ೆೊಳ್ಳಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಯನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಯೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಹಕ ಉಳ್ಳದಿಯು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಯೂ ಎಶುು ದೊಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಯೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಯೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆೆ ಹೆೊೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೊಯುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಯೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಕ ಷಾಳಗಳಲ್ಯೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮ್ಮಕ ರೆೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೊೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೆೊೋಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆಗ
ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮ್ಮಕ ರೆೊೋಗಗಳ್ಳಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಹಾಥಮ್ಮಕ ಸಂತ್

ತಹಲೊೂಕು ಂಚಹಯಿತಿ ಅನುದಹನದಿಂದ ಷ.ಹಿ.ಹಾ.ಶಹಲ್ೆಗ್ೆ ಮೋಲ್ಹಾಣೆ
ಹಹಕಷಲ್ಹಗಿದೆ
ಎರೆಡು ಸಿಾತೋ ವಕು ಷವ-ಷಹಹಮ ಷಂಘಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹೆೈನುಗ್ಹರಿಕೆ ಭತ್ುು ಇಟ್ಟುಗ್ೆ
ತ್ಯಹರಿಷಲು ಷಹಹಮ ಧನ ಕೆೊಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಯಹುದೆೋ ಾಕಯಣಗಳು ಯದಿ ಯಹಗಿಯುುದಿಲ್ಹೂ
ಸಹವಜನಕರಿಗ್ೆ ಕಯ ತ್ಾಗಳ ಮ್ಮೋಲಕ, ಬತಿು ತ್ಾಗಳ ಭೊಲಕ,
ಸಹವಜನಕ ಷಭೆಗಳ ಭೊಲಕ ಜನಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅರಿು ಭೊಡಿಷು
ಕಹಮವಕಾಭಗಳನುನ ಸಮ್ಮೀಕೆೊಳುಿಲ್ಹಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010-11 ಯರೆಗ್ೆ
ಹೌದು
ಯಹುದು ಇಲ್ಹೂ
0
0
2
2
0

Yes

0% ಯಹುದೆ ಶಿವು ಭಯಣ ಹೆೊಂದಿಯುುದಿಲ್ಹೂ
0 % ಯಹುದೆ ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಹೆೊಂದಿಯುುದಿಲ್ಹೂ
6
0.75
1
0.95
0
0
ಹೌದು
6

ಮಹದೆಮ್ಮಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹನತ್ಕೆೊೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆರ್ಥ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಯತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಯತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ಾದಹಾೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೆೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳು
ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

8
12
0
0
0.959027778
2.084027778
0.964
0.56
ಕಾಭ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಲ್ಹಗಿದೆ
ಅಡಮಹನ ತ್ಾ
15
6
3
4
0
0
0
85
531
ಡಫಬಗಳನುನ ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ
ಡಫಬಗಳನುನ ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಹೂ ಶಹಲ್ೆಗಳಲ್ಯೂ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮ ಹೆೊಂದಿದೆ

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಹೆೊಂದಿದೆ

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುನ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಗ್ಹಾ.ಂ. ನಲ್ಯೂ ದವಿ ಕಹಲ್ೆಜುಗಳು ಇಲ್ಹೂ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಾ ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ ೆಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ.

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ಎಲ್ಹೂ ಶಹಲ್ೆಗಳಲ್ಯೂ ವುದದ ಕುಡಿಮು ನೋರಿನ
ೆಸೆಾ ಇದೆ

ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಯೂ ಸೌಲಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆೆ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋವಕೆೆ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳ್ಳಗ್ೆ
ಸೌಯವಕು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳು

150
5
1
1

ಮೋಲ್ಹೆಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳ್ಳಮಲ್ಯೂ ನಭೊದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಯಹುದಹದಯೊ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಯೂ ಇದದಲ್ಯೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನವಹಸಿಗಳ ಜಿೋನದಲ್ಯೂ ಷಕರಹತ್ಮಕ
ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ
ಯಹುದೆೋ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಷಂಕ್ಷೋುವಹಗಿ
ಕ
ಫಯಣಿಮಲ್ಯೂ ನೋಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಾಶುವಹದ
ಷೊಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ನಕ ರಿಣಹಭಗಳು ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು
ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹೆಯನ ಮಹಡಿದ
ಛಹಯಹ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೋಡ್
ಮಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER

Bharamegowda D
94808-76364

Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka Panchayat
Yes
befor filling online form? []
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 Accepted by GP PDO/Secretary
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 . []
1.5 ದೊಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಯನ
ಷಂಸೆಾಗಳ್ಳಗ್ೆ ಷಲ್ಯೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಷಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
08182-231160
Yes

