Timestamp
1.1 Name of Intermediate/ District Panchayat:
ಜಿಲ್ಸಾ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು
ಪಿನ್ ಕೆ ೋಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
ದ ಯವಸಣಿ ಶಂಖ್ೆೆ :
ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಸಸಮಸನೆ--ುಯುವಯು
ಸಸಮಸನೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ-ುಯುವಯು
ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ರಿಶಿವಟ ಂಗಡ-ುಯುವಯು
ರಿಶಿವಟ ಂಗಡ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಒಟ್ುಟ-ುಯುವಯು
ಒಟ್ುಟ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಒಟ್ುಟ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ಸಾ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಮ):
ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆಿೋ :(ಅ) ವಸಷಿಕವಸಗಿ ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ದ್ದನಸಂಕ
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಜಸತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಹಸಜರಸದ ಹಿಂ.ಳಗಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜಸತಿ / . ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕೆ ೋಯಂ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಯದುಿಡಿಶಲ್ಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಅಳಳೆಸೆೆಯಿಂದಸಗಿ ಯದುಿಡಿಶಲ್ಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುಟ?
ಸಸಕವುಟ ಭುಂಚಿತವಸಗಿಯೋ ಶಭಸ ಕಸಮಶ ಚಿಗಲನುು ಎವುಟ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಸಗಿತುು.
]5. ಎವುಟ ಶಬಗಲಲ್ಲಾ ರ್ಚೆಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಸನಗಲನುು ಭತ ಹಸಕುಳುದಯ ಭ ಱಕ ಅಥವಸ ಶವಸನುಭತದ್ದಂದ
ಕೆೈಗ್ೆ ಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?
6. ಎವುಟ ಶಭೆಗಲಲ್ಲಾ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುು ದಸಖಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?
7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಗುಯುತು ( ) ಮಸಡುಳುದು
B. ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿ ದಸಖಲ್ೆ ತಾಗಲನುು ಕಾಭಫದಧವಸಗಿ ಳಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಳಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಸಸೆಯಿ ಶಮತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲು
ನಡೆದ ಶಭೆಗಲು
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಕಸನ ನು ಬಸಹಿಯ ಹಸಗು ಅಳೆಳಸೆೆಮ ಕಾಭಕಸಾಗಿ ಜಿಲ್ಸಾ /ತಸಱ ಾಕು
ಂಚಸಯಿತಿಮ ಯಸಳುದೆೋ ನಣಮಗಲನುು ಯದುಿಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? ಅಥವಸ ಅಧಿಕಸರಿ/ಸಿಫಬಂದ್ದ/ರ್ುನಸಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆ ಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಷುದೆಿಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಭಂಜ ರಸದ ಷುದೆಿಗಲು
31-03-2012 ಯಲ್ಲಾ ಇದಿಂತೆ ಬತಿಮಸಡಿದ ಷುದೆಿಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶದಶೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ತಯಬೆೋತಿ ಕಸಮಕಾಭಗಲನುು
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? []
ಹೌದಸದರೆ ಎವುಟ ತಯಬೆೋತಿಗಲನುು ಆಯೋಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ಎಲ್ಸಾ ರ್ುನಸನತಿ ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದ್ದಗಲು ಕನವಟ ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆ? []
ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕಸರಿಗಲು ಹಸಜರಸಗಿಯುತಸುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದಸದರೆ ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸತಿಗಲ ಅಧಿಕಸರಿಗಲ ಕಸಮಳನುು ರಿಶಿೋಲ್ಲಶುಳರೆ? []

41208.51988
ಗದಗ ಜಿಲ್ಸಾ ಂಚಸಮತ
582101
234375
ceozp.gadag@gmail.com
4
5
1
2
1
0
2
3
18
106
5
ಗದಗ ಜಿಲ್ೆಾಮ ಗ್ಸಾಮೋಣ ಾದೆೋ ಶರ್ೋೋಭಿದ್ದಿಗ್ಸಗಿ ಶಯಕಸಯದ ಯೋಜನೆಗಲನುು ಮುದೆ ಿೋಸದ್ದಮ ಮೋಲ್ೆ
ಅನುಷಸಾನಗ್ೆ ಳಿಶುಳುದು.
ಕೆೋಂದಾ ುಯಸಸಾಯ&ರಸಜೆ ಶಕಸರಯದ ಯೋಜನೆಗಲನುು ಕೆಲಭಟ್ಟದ್ದಂದ ಅನುಷಸಾನಗ್ೆ ಳಿೋಶುಳುದು ಭತುು
ಯೋಜನೆಗಲ ಲ್ಸಬಳನುು ಫಡತನ ರೆೋಖ್ೆಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಇಯುಳ ಜನಯಲ್ಲಾ ತಱುಪಿಶುಳುದು. MGNREGA ಯೋಝನೆಮಲ್ಲಾ
ಸಯದರಕತೆ ಕಸಸಡಿಕೆ ಂಡು ಯಜನೆಮ ಶಂಫೂಣ ಲ್ಸಬ ಡೆಮಱು ಾಮಶುಳುದು. ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲಾ
ಶಕಸರಯದ ಅನುದಸನ ಳೆಗತವಸಗದಂತೆ ಖರ್ುೋ ಮಸಡಿ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲಾ ಾತಿತ 100ಯವುಟ ಾಗತಿ ಸಸಧಿಶುಳುದು
ದೆೆೋಯೋದೆಿೋವಿಯುತುದೆ.
6
3
31-5-2011,27-8-2011,16-1-2011.
5
1
17
13
.ಜಸ.-1 .ಂ.-1
5
ಯಸಳುದು ಇಯುಳುದ್ದಲ್ಸಾ
ಯಸಳುದು ಇಯುಳುದ್ದಲ್ಸಾ
3
ಶವಸೋನುಭತದ್ದಂದ ನಣೋಮ ಕೆೈಕೆ ಲಳಲ್ಸಗಿದೆ.
3
ಕ್ರಾಯಸ ಯೋಜನೆ / ಆಮಳೆಮಗಲ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಲ ರಿಶಿೋಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯು, IV. ಜಿೋಳನ
ವಿಧಸನ (Livelihood), III. ಶಿಕ್ಷಣ, IV. ಜಿೋಳನ ವಿಧಸನ (Livelihood), V. ೌಷಿಟಕ ಆಹಸಯ, VII.ಆರೆ ೋಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳಸ ವಿವಮಗಲು, VIII. .ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, IX. ಭಕಾಲ ಆರೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲು, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ,
XI. ಯಸೆು / ಶಂಕ, XII. ಬೋದ್ದ ದ್ದೋ
Yes
ಸಸಮಸಜಿಕ ನಸೆಮ ಸಸಧಯಿ ಶಮತಿ,ಸಸಮಸನೆ ಸಸಧಯಿ ಶಮತಿ,ಷಣಕಸಶು ಲ್ೆಕಾರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸಸಧಯಿ ಶಮತಿ, ಕೃಷಿ
ಭತುು ಕೆಗ್ಸರಿಕೆ ಸಸಧಯಿ ಶಮತಿ,ಶಿಕ್ಷಣ &ಆರೆ ೋಗೆ ಸಸಧಯಿ ಶಮತಿ
6
4
No
1730
1730
1058
Yes
2
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸತಿಗಲು 5 ಳವಗಲ ಭುನೆ ುೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯಸರಿಸಿಯುಳರೆ? []

Yes

ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿಕ ಯೋಜನೆಮನುು ತಯಸರಿಶುಳರೆೋ? []
ವಸಷಿಕ ಯೋಜನೆಮನುು ಶಕ್ಷಭ ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಾ ಶಲ್ಲಾಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಶಲ್ಲಾಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದ್ದನಸಂಕ
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಶಲ್ಲಾಸಿದ ದ್ದನಸಂಕ
ವಸಷಿಕ ಯೋಜನೆಮನುು ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮಲ್ಲಾ ರ್ಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes
Yes
20-11-2011
40614
Yes

ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುು ವಸಷಿಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯಸರಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಆಲಳಡಿಸಿಕೆ ಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯಸರಿಶುವಸಗ ತಜ್ಞಯನುು ಫಲಸಿಕೆ ಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯಸರಿಶುವಸಗ ಕೆಲಷಂತದ ಂಚಸಮತ್ ರಸಜ್ ಶಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ಶಮಸಲ್ೆ ೋಚಿಶಲ್ಸಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಸಖ್ೆಮ ಯೋಜನೆಗಲು / ಕಸಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಒಗ ೂಡಿಕೆಯಸಗಿಯುಳುದನುು ಖ್ಸತಿಾಡಿಸಿಕೆ ಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಆಮಳೆಮಳನುು ಶಕಸಱದಲ್ಲಾ ಭತುು ಮಸಗಶ ಚಿಮ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧಸರಿತ ಆಮಳೆಮ ಸಿದಧಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಜಿಲ್ಸಾ ಯೋಜನಸ ಶಮತಿ ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿಯುಳ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಹಸಗು ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡ ನಣಮಗಲು
ಜಿಲ್ೆಾಮ ಅಭಿಳಾದ್ದಧ ಭುನೆ ುೋಟ್ ತಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಂರ್ವಸಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []
(ii)Whether income was generated from these sources? []
(iii)Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in 2011-12?
[]
Source of income
Income in 2010-11
Income in 2011-12
ಯೋಜನೆಮ ಹೆಶಯು
ಕೆೋಂದಾ ಶಕಸಯ / ರಸಜೆ ಶಕಸಯ / ಇತರೆ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಸಧನೆ.

Yes
Yes
2
Yes
Yes

ಇಲ್ಸಾ
ಇಲ್ಸಾ
ಇಲ್ಸಾ
ಇಲ್ಸಾ

ಯೋಜನೆ ಹೆಶಯು
ಕೆೋಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲಾ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮತು
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತು
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮತು : ಯ .
ವಸಶುವಿಕ ವೆರ್ಚ : ಯ .
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಿಫಬಂದ್ದ ಹಸಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆರ್ಚ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ಯ .
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದ್ದಿ ಕಸಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿಯುಳ ವೆರ್ಚ : ಯ .
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದ್ದಿ ಕಸಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿಯುಳ ವೆರ್ಚ : ಯ .
ಯಸಳ ಭ ಱದ್ದಂದ ಅನುದಸನಳನುು ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಱಬೆವಿದಿ ಮತು
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಆದ ಖರ್ು
ಯಸಳ ಉದೆಿೋಕಸಾಗಿ ಖರ್ುಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಸಗಿ ೂರೆೈಶಲ್ಸಗಿಯುಳ ಗ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ನಭಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸಾಯ ಡೆದ ಗ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ

MGNREGA,ಳಶತಿ,ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯು ಶಯಫರಸಜು,ಶ್ಔಚಸಱಮ,ಯಸೆು ಭತುು ಸೆೋತುವೆ ಹಸಗ ಳಹಿಸಿಯುಳ ಇತರೆ
ಯೋಜನೆಗಲು.
ಕೆೋಂದಾ & ರಸಜೆ
MGNREGA-4188.53ಳಶತಿ-,1786.960,ಕುಡಿಮುಳನೋಯುಶಯಫರಸಜು-3309.21ಶ್ಔಚಸಱಮ463.05,ಯಸೆು&ಸೆೋತುವೆ ಹಸಗ ಳಹಿಸಿಯುಳ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಲು-1043.16
MGNREGA-3915.70,ಳಶತಿ-601.744,ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯು ಶಯಫರಸಜು-3107.60,ಶ್ಔಚಸಱಮ-174.04,ಯಶು &
ಸೆೋತುವೆ ಹಸಗ ಳಹಿಸಿಯುಳ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಲು-1043.16
2686.66
2511.35
8.55
8.284
8.284
13ನೆೋ ಷಣಕಸಶು ಆಯೋಗ
589.51
589.51
ಅನುಮೋದ್ದತ ಕ್ರಾಯಸ ಯೋಜನೆಗಲ ಾಕಸಯ ಖರ್ುೋ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.
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ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ ಗುಂು, ಅಱಪ ಶಂಖ್ಸೆತಯ
ಗುಂುಗಲು, ಸಿರೋಕ್ರು ಶಂಘಗಲು, ಶವಶಹಸಮ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ ಶಂಘಗಲು ಹಸಗು .ಜಸ/.ಂ.ಗಲ ಗುಂುಗಲ
ಅಭಿಳೃದ್ದಧಗ್ಸಗಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ರ್ಟ್ುಳಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

SGSY ಯೋಜನೆಮಡಿ 282 ಶವಶಹಸಮ, ಗುಂುಗಳಿೋಗ್ೆ 293.30ಱಕ್ಷ ಯ .ಶಹಸಮಧನ ಹಸಗ 417 ಶವ-ಶಹಸಮ
ಗುಂುಗಳಿೋಗ್ೆ 33.35 ಱಕ್ಷ ಯ .ಶುತುುನಧಿ ವಿತರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ರಸಜೆ ಯೋಜನೆ 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲಗ್ೆ ರಸಜೆ ಯೋಜನೆಯಸದ ಸಿರೋಕ್ರು ಯೋಜನೆಮಡಿ
.ಜಸ/.ಂ.ಅಱಪ ಶಂಖ್ಸೆತಯು ಹಸಗ ಇತರೆ ಒಟ್ುಟ 3476 ಗುಂುಗಲೄ ಕಸಮರನಳರಹಿಶುತಿುದುಿ ,ಅಳುಗಲ
ಅಭಿಳೃದ್ದಿಗ್ಸಗಿ ಶುತುುನಧಿ,ಅಧಿಕ ಉಳಿತಸಮ ಮಸಡಿದ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ಾೋತಸಾಷಧನ,ಆದಸಮ ಉತಪನು ರ್ಟ್ುಳಟಿಕೆಗಲ
ಘಟ್ಕಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ಾೋತಸಾಷಧನ ಶೆೋ.6ಯ ಫಡಿಾ ಶಹಸಮಧನ,ತಸಱ ಕು ಒಕ ಾಟ್ಗಲ ನಳರಷಣೆ ಅನುದಸನ,ಅತುೆತುಭ
ಒಕ ಾಟ್ ಭತುು ಅತುೆತುಭ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ಾೋತಸಾಷಧನ,ಳಶುು ಾದೋನ ಮಸರಸಟ್ ಮೋಲ ಕಸಮೋಕಾಭಗಲು ಹಸಗ
ಭಹಿಳೆಮರಿಗ್ೆ ಕಸವಲ್ಸೆ ಅಭಿಳೃದ್ದಿ ತಯಬೆೋತಿಗಲು ಭತುು ಒಕ ಾಟ್ಗಲ ಫಱಳಧರನೆಗ್ಸಗಿ ಸಿರೋಕ್ರು ಗ್ೆ ಂರ್ಱು
ಶಭ ಷಗಳಿೋಗ್ೆ ತಯಬೆೋತಿಗಲನುು ನೋಡಲ್ಸಗಿದೆ. ಮೋಱಾಂಡ ಎಲ್ಸಾ ರ್ಟ್ುಳಟಿಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಇಲ್ಸಖ್ೆಯಿಂದ
ಯ .28,58,825.00 ಅನುದಸನ ಬಡುಗಡೆಯಸಗಿದುಿ,ಯ .28,58,825.00ಗಲನುು ಖರ್ುೋ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲುಸಸಳಜನಕಯ ಜಿೋಳನ ಭಟ್ಟ ಉತುಭಡಿಶಱು
ವಿಶೆೋವವಸಗಿ ಶಮಸಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾಯುಳ ಅಂಗವಿಕಱಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಸಮಕತಯು, ಕುವಟ
ರೆ ೋಗಿಗಲು, ಬಸಱ ಕಸಮಕಯು ಭುಂತಸದಳಯ ಕಲ್ಸೆಣಕಸಾಗಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ವಿನ ತನ ಕಸಮಕಾಭಗಲ ವಿಳಯ ನೋಡಿ

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕನಸೋಟ್ಕ ರಸಜೆ ಭಹಿಳಸ ಅಭಿಳೃದ್ದಿ ನಗಭದ ಳತಿಯಿಂದ ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಸಮೋಕತೋರಿಗ್ೆ
(ಲ್ಲಂಗತವ ಅಱಪ ಶಂಖ್ಸೆತಯು )ಭ ಱ ಸೌಕಮೋಗಳಸದ ಳಶತಿ,ಬಪಿಎಲ್ ಕಸಡೋ ರ್ುನಸಳಣೆಮಲ್ಲಾ ಭತ ರ್ಲ್ಸಯಿಶುಳ
ಷಕುಾ ,ಆರೆ ೋಗೆ,ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಿಂರ್ಣಿ ಭತುು ತಯಬೆೋತಿಗಲನುು ನೋಡಱು ಲ್ಲಂಗತವ ಅಱಪ ಶಂಖ್ಸೆತಯ ಕುರಿತಸಗಿ
ಜಿಲ್ೆಾಮ 5 ತಸಱ ಕುಗಲಲ್ಲಾ ಶವೆೋೋ ಮಸಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆ ಶಾಷಿಾ ಶಂಕುಱ,ಆರೆ ೋಗೆ ಭತುು ಶಮಸಜ ಸೆೋವಸ ಶಂಸೆೆ,ಗದಗ
ಕಸಮೋನಳೋಹಿಶುತಿುದೆ.ಒಟ್ುಟ ಜಿಲ್ೆಾೋಮಲ್ಲಾ 541 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲ ಶವೆೋೋಮಸಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಸಳಜನಕಯ ಸಸಮಸಜಿಕ ಶಭಸೆೆಗಲು ಭತುು ಶೆಳಿೋಮ ಶಭಸೆೆಗಲ ಕುರಿತು
ಮಸಹಿತಿಮನುು ಅರಿಳು ಭ ಡಿಶಱು ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡಿಯುಳ ಕಾಭಗಲು ಕುರಿತು ವಿಳರಿಸಿ.

ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲಾ ಎಱಾ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗಲು ಭಸಗಳಹಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಭತುು ಶಭಸೆೆಗಲ ಫಗ್ೊ ರ್ಚಿೋಶಲ್ಸಗುತಿುದೆ.

ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಮತಿಗಲು ಶಕಸಯಳು ನಗಧಿಸಿದ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ ಲ್ೆಕಾ ತಾ ನಳಹಿಸಿಯುಳರೆೋ? []

Yes

ಇಳುಗಲನುು ೂಣಗ್ೆ ಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಾ ತಾಗಲನುು ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮ ಭುಂದೆ ಇಡಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಎವುಟ ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದ್ದ ಶಲ್ಲಾಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಬಸಕ್ರ ಉಳಿದ್ದಯುಳ ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುಟ?
2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ತಸಱ ಾಕು / ಜಿಲ್ಸಾ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತಭಮ ಎಲ್ಸಾ ಕನಸಟ್ಕ ಸಸಳಜನಕ ಶಂಗಾಷಣೆಮಲ್ಲಾ
ಸಯದಕತೆ ಕಸಯಿದೆ ಭತುು ನಮಭಗಲನುು ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಸಲ್ಲಸಿಯುಳರೆ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಎವುಟ ಸಸಳಜನಕ ದ ಯಗಲನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ
ಇಳುಗಲಲ್ಲಾ ಎವುಟ ದ ಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತೆ ಮಸಹಿತಿ ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಾ ಕಸಯಿದೆಮಡಿ ಎವುಟ ಅಜಿಗಲನುು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲಾ ಎವುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ ಉತುರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲಾ ಅಫೋಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಾ ಹೆ ೋಗಿಯುಳ ಅಜಿಗಲು ಎವುಟ
ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದಸನ ಬಡುಗಡೆ ಭತುು ವೆರ್ಚ
ದ ಯುಗಲನುು ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೊ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಾ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲಾ
ಹಸಗು ಸಸಳಜನಕ ಶೆಲಗಲಲ್ಲಾ ಾದಶಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ?
ಮೋಲ್ಸಾಣಿಸಿದ ಾಶಸುಳಳಿಮಲ್ಲಾ ನಭ ದ್ದಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತಷ ಯಸಳುದಸದಯ ವಿಶೆೋವ ಸಸಧನೆಗಲು ಜಿಲ್ಸಾ /
ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲಾ ಇದಿಲ್ಲಾ - ಇದು ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ವಸೆಪಿುಮ ನವಸಸಿಗಲ ಜಿೋಳನದಲ್ಲಾ
ಶಕರಸತಮಕ ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಜಿಲ್ಸಾ / ತಸಱ ಾಕು ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಯಸಳುದೆೋ
ರ್ಟ್ುಳಟಿಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತು ಶಂಕ್ಷೋುವಸಗಿ ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲಾ ನೋಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಾ ಅನುಗುಣವಸಗಿ
ಶಷವಟವಸದ ಶ ರ್ಕಗಲು, ಧನಸತುಕ ರಿಣಸಭಗಲು ಇತಸೆದ್ದಗಲನುು ಆಲತೆ ಮಸಡಱು ಶಹಸಮ ಮಸಡುಳಂತೆ
ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆಾ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸಾಾನ್ ಮಸಡಿದ ಛಸಯಸ ಚಿತಾಗಲು, ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುು ಶಷ ಹೆರ್ುಚಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್
ಲ್ೆ ೋಡ್ ಮಸಡಫಷುದು.
.
Disclaimer:-The information provided by our Taluk/Zilla Panchayaths is completely true to the best
of our knowledge and same is available in Taluk/Zilla Panchayaths records. And we have not
entered any wrong information with respect to filling up the PEAIS Taluk/Zilla Panchayaths
questioner .
*
ಎಲ್ಸಾ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲಾ ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ / ರಿಶಿವಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಸದ ಮತು : ಯ .

Yes
Yes
442 ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದ್ದ ಶಲ್ಲಾಶಲ್ಸಗಿದೆ
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ಇಲ್ಸಾ
ಾದಶಿೋಶಲ್ಸಗಿದೆ
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