1.1. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.2 ತಸಱಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ುಯುವಯು

662

ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ುಯುವಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- ುಯುವಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-.ಜಸತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಅಱಪಶಂಖ್ಸೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)-ಯುವಯು -
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3369
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1059
687
672
1359
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302
256
25
279
862
1507

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1344

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ುಯವಯು

2851
10
1
1
2

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗುಯವಯು

1

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

6
4
10
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿುಮ ಗ್ಸಾಭಗಲಲ್ಲೂ ನೆೈಭಮಱೆಳನನ ಕಸಸಡುಳ
ಉದೆದೋದಿಂದ ಈ ಆರ್ಥಮಕ ಳವಮದಲ್ಲೂ
350 ಹೆಲಶ ಶೌಚಸಱಮಗಲನುನ ಭಹಸತ್ಮ ಗ್ಸಂಧಿ ರಸಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ಸಾಮೋಣ
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ
ಹಸಗಲ ನಿಭಮಱ ಭಸಯತ್ ಅಭಿಯಸನ ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ
ನಿಮಮಸಿಕೆಲಡುಳ ಗುರಿಮನುನ ಹೆಲಂದಲ್ಸಗಿದೆ.

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೋುವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೋಕು.

1) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಫಯುಳ ಗ್ಸಾಭಗಲಲ್ಲೂ ವಸಸಿಶುಳ
ಳಶತಿ ಯಹಿತ್ಯನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ಫಶಳ ಳಶತಿ ಹಸಗಲ ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್
ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ ಭನೆಗಲನುನ ನಿೋಡಲ್ಸಗಿದೆ.
1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೋುವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಭೆಗಲು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಸಷ್ಟ್
ಕವಸಗಿ ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ಾರ್ಥಭವಸಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಶಭೆಗಲ ವಿಳಯಳನುನ ಈ ಕೆಲಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುಳುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಭಸ ಕಸಮ
ಶಲಚಿಗಲನುನ ಸಸಕವುು ಭುಂಚಿತ್ವಸಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಸಗಿತ್ುು?
5. ಎವುು ಶಬಗಲಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಸ
ನಗಲನುನ ಭತ್ ಹಸಕುಳುದಯ
ಭಲಱಕ ಅರ್ಥವಸ ಶವಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?
6. ಎವುು ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?
7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಸಡುಳುದು
B. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಳವ
ದಲ್ಲೂ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಒಂದು ಳವ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದಲಡಱಪಟ್ು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಎವುು?
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಶಭೆ (ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಸಂಕ ನಿೋಡುಳುದು) :
ಹಸಜರಸದ ಒಟ್ುು ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಸಳ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಲ್ಸಯಿತ್ು?

2)ಗಯಗ ಗ್ಸಾಭದಲ್ಲೂ 420 ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ವಸಶವಿದುದ ಇಡಿೋ ಗ್ಸಾಭಕೆೆ
50000 ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ಸಸಭರ್ಥೆಮದ ವಸಟ್ರ್ ಟಸೆಂಕ್ ಇದುದ, ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು
ಶಯಫರಸಜು ಮಸಡಱು ತೆಲಂದರೆಯಸಗುತಿುದುದ, ತೆಲಂದರೆ ನಿವಸಯಣೆಗ್ೆ 1
ಱಕ್ಷ ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ಸಸಭರ್ಥೆಮದ ಹೆಲಶ ಟಸೆಂಕನುನ ಕಟ್ಟುಶಱು ಕಾಭ
ಕಮಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ.
11
12
11
4

0
11
11
11
I. ಯೋಜನೆಗಲ ರಿಶಿೋಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷ್ಟ್ುಕ
ಆಹಸಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. .ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, IX.
ಭಕೆಲ ಆರೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲು, X. ಗ್ಸಾಭ ನೆೈಭ
ಱೆ, XI. ಯಸೆು / ಶಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
2
2
0
0
50
39
24/01/2012
165
60
38
34
(a) ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ಳಾದಸಾೆ ವೆೋತ್ನ, (d)
ಅಂಗವಿಕಱಯ ವೆೋತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ಸನುಬವಿ, (g) ಆಾಮ ಳಶತಿ
ಯೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆೋಮ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೋಜನೆಗಲ
ಕುರಿತ್ು ಸಸಮಸಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಶಣೆಮನುನ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಸಜೆ ಯೋಜನೆಗಲು (ಯೋಜನೆಗಲನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಸಸಾಯಿ ಶಮತಿಗಲ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಶಲ್ಸದಂತೆ ಸಸಾಯಿ ಶಮತಿಗಲು/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮತಿಗಲನುನ
ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಸಸಾಯಿಶಮತಿ ಶಭೆಗಲು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಸಾಯಿ ಶಮತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲು
ವಸಶುಳವಸಗಿ ನಡೆದ ಶಭೆಗಲು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅಳೆಳಸೆಾ ಅರ್ಥವಸ
ಕಸನಲನುಬಸಹಿಯ ಕಾಭಕಸೆಗಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಯಸಳುದೆೋ
ಅಧಿಕಸಯಗಲನುನ ಯದುದಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಶಲ್ಸದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು-ಎಲ್ಸೂ ಚುನಸಯಿತಿ
ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಕನಿವು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆೋ?
B. ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಹಸಜರಸತಿಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗಲ ಅಧಿಕಸಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಹಸಜರಸಗುತಸುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೋಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಗಲು/ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಸಜರಸದಸಗ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಶುಳುದೆೋ?
ಉದಸ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳಸ ಭತ್ುು ಭಕೆಲ ಕಲ್ಸೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭಮ ವಸಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಶಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷ್ಟ್
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
B. ವಸಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಸರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಸಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುನ ವಸಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಲು, ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ/ಮುಳತಿ
ಭಂಡಳಿಗಲು, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಶಂಘಟ್ನೆಗಲು ಹಸಗು
ಶಕಸ
ರೆೋತ್ಯ ಶಂಸೆಾಗಲನುನ ಶಂಕ್ರ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಸಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಸರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಸಖ್ಸ
ಯೋಜನೆ/ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲನುನ ಒಗಲೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಸತಿಾಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮಳೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷ್ಟ್
ಕ ಆಮಳೆಮ
ನಿಮಮಸನುಸಸಯ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆರ್ಥ
ಕ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಸರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಳೆಮ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []

Yes
ಬ, ಆರ್, ಜಿ, ಎಫ್, ನಿಭಮಱ ಭಸಯತ್ ಅಭಿಯಸನ,
Yes
7
ಸಸಮಸಜಿಕ ಜಸಗೃತಿ ಉಶುುವಸರಿ ಉತಸಪದನಸ ಸಸಮಸಜಿಕ ಸಸಳರಜನಿಕ
ಆಹಸಯ ನಿೋಯು ನೆೈಭಮಱೆ ಶಮತಿ
6
7
ಇಱೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
3-Jan-12
01/03/2012-13
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಂನಲಮಱ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಸಗು ಹೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುನ
ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಶ ಭಲಱದಿಂದ ಆದಸಮಳನುನ ಶಾಜಿಶಱ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸಿುಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಸಕ್ರ ಳಶಲಲ್ಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶಲಲ್ಸತಿ ಮಸಡಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶಲಲ್ಸತಿಮ ವಿಳಯಗಲನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಸಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಸಡಿದ ಳಶಲಲ್ಸತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಸಮದ
ವಿಳಯಗಲ ಭಲಱಗಲನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
Yes
612467
848171

Yes
ಆಸಿಾ ಭತ್ುು ನಿೋರಿನ ತೆರಿಗ್ೆ
343141
269326
612467
206642
ವಸಣಿಜೆ ಭಳಿಗ್ೆ ಇತ್ರೆ ಲ್ೆೈಸೆನ್್

25000
38000
ಇಱೂ
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತಿಾ
ಗುರಿ 15 ಸಸದನೆ 12
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಅನುಷಸುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ಸಸಧಿಸಿದ ಳಶತಿ ಫಶಳ & ಇ ಆವಸಸ್
128
85
ಗುರಿಗಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಶಯು
ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು
02
02
ಶೌಚಸಱಮ
135
135
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಸಡಿದ ಮೊತ್ುದ 6374783
ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಿಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲ್ಸೂ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯಸದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸಶುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಾಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.

35000
26903
35000
26903
61903
61903
61903
1148063
1148063
1148063

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಶುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಬೋದಿ
ಆಲಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಒಲಚಯಂಡಿ
ಳೆಳಸೆಾ ಮಸಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
Yes

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಜನನ ಹಸಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಸಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

No

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುು ಶಾಳಿೋಮ ಶಂಸೆಾಗಲು

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುು ಶಭುದಸಮ ಗುಂುಗಲು

ಂಚಸಮತಿಗಲು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ವಿಶೆೋವ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು

ಮಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಶಂಳಷನ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಕಲು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿಳ
ಷಣೆ ಅಂಕಗಲು []
ಇಳುಗಲನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಲನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಶಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಲನುನ ವಸಡ್
/ಗ್ಸಾಭ
ಶಭೆ/ಜಮಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿಳಯಗಲನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎವುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ ನಿೋಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಮಸಹಿತಿ ಷಕುೆ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?

ಂಚಸಯಿತಿ ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣಳನುನ ಪ್ಾೋತಸ್ಹಿಶಱು ಪ್ೋವಕಯ ಶಭೆ
ಕರೆದು ಶಸಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಭಕೆಲನುನ ತ್ಪದೆೋ
ಹೆಚಿಚನ ಶಂಖ್ೆೆಮಲ್ಲೂ ಕಲುಹಿಶಱು ತಿೋಮಸಮನಿಸಿದೆ. ಹಸಗಲ ನಸೆಮ ಬೆಲ್ೆ
ಅಂಗಡಿಮಲ್ಲೂ ಆಹಸಯ ಜಸಗೃತಿ ಶಮತಿ
ಮಳರೆಱೂ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಸಯದಮಕತೆಯಿಂದ ಡಿತ್ಯ ವಿತ್ಯಣೆಗ್ೆಗ್ೆ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲಗ್ೆ ಗಯಗ ಗ್ಸಾಭದ ಶಿಾೋ ಭಯುಲಸಿದೆದೋವಯ ಭಹಿಳಸ ಶವ
ಶಹಸಮ ಶಂಘಳನುನ ಶಹಸಮ ಧನಕೆೆ
ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಿ ಶಹಸಮ ಧನಳನುನ ಕೆಲಡಿಸಿದುದ, ಹೆೈನುಗ್ಸರಿಕೆಯಿಂದ
ಶಂಘದ ಶದಶೆರೆಱೂಯಲ ಆರ್ಥಮಕವಸಗಿ ಶಬಱರಸಗಿ ಜಿೋಳನ ನಡೆಶಱು
ಅನುಕಲಱ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿುಮ ಗ್ಸಾಭಗಲಲ್ಲೂಯುಳ ಅಂಗವಿಕಱ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಶಕಸಮಯದಿಂದ ದೆಲಯಕಫಷುದಸದ ಸೌಱಬೆಗಳಸದ
ಮಸಸಸನ, ಳಶತಿ, ವಸಷನಗಲು,ಡಿತ್ಯ ಳೆಳಸೆಾ, ಇನುನ ಭುಂತಸದ
ಸೌಱಬೆಗಲನುನ ಶಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧಿಕಸರಿಗಳಿಂದ ಚಚಿಮಸಿ
ದೆಲಯಕ್ರಸಿಕೆಲಡಱು ಅನುಕಲಱ ಮಸಡಿದೆ, ಭತ್ುು
ಗಯಗ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಬಸಱ ಕಸಮಮಕಯು ಯುಳುದಿಱೂ.
ಗ್ಸಾಭಗಲ ಭಧೆದಲ್ಲೂ ಭತ್ುು ಷಂಚಿನಲ್ಲೂ ತಿೆಪಗುಂಡಿಗಲನುನ ಅಱೂಲ್ಲೂ
ಹಸಕ್ರದಂತ್ಳುಗಲನುನ ಆರೆಲೋಗೆದ ಫಗ್ೆೆ
ಅಯಳು ಭತ್ುು ಜಸಗೃತಿ ಭಲಡಿಸಿ ತಿೆಪಗುಂಡಿಗಲನುನ ಶಾಳಸಂತ್ರಿಶಱು ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ ಹಸಗಲ ಗ್ಸಾಭಶಾಯಲ್ಲೂ
ತಿಲುಳಳಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಸಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2011-12ಯ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃಧನೆ ೂಣಮಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆ
ಹೌದು
ಇಱೂ
20
15
3
3

ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಅಫೋಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಗಲು ಎವುು

0

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಸನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಲನುನ ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುೆ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಸಗು
ಸಸಳ
ಜನಿಕ ಶಾಲಗಲಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಲು -ಶಿು ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ಸಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಲು
ಱಸಿಕಸ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಅಂಗನವಸಡಿ ಭಕೆಲ ೌಷ್ಟ್ುಕಸಂದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಲ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಸ, ಚಿಕನ್ ಗುನಸೆ ರೆಲೋಗಗಲು ಷಬಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱರಸದಂತ್ಷ ಸಸಂಕಸಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದಸದ ಸಸಳುಗಲು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೋಕು
ಸಾರ್ಥಮಕ ಷಂತ್
ಮಸದೆಮಕ ಷಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಹಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸೆರ್ಥ
ಗಲು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಸತ್
ವಿಧಸೆರ್ಥ
ಗಲು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಲ ಅನುಸತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ

2
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಎಲ್ಸ ಱಸಿಕೆಗಲನುನ ಕೆಲಡಿಸಿದೆ
ಉತ್ುಭವಸಗಿದೆ
ಭನೆ ಭನೆಗ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಕಸಮಮಕತ್ಮಯ ಜೆಲತೆಗ್ೆ ನಿೋರಿನ
ತೆಲಟ್ಟುಗಲ ಶವಚಚತೆಗ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಲ್ಸಗಿದೆ
ಹಸಗಲ ಸೆಲಳೆಳಗಲ ನಿಭಲಮಱನೆಗ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ
ಇಂತ್ಷ ಾಕಯಣಗಲು ಯಸಳೂ ಳಯದಿಯಸಗಿಱೂ
ಇಱೂ
ಶಸಲ್ೆ ಬಟ್ು ಭಕೆಲು

ಳಾದಸಾೆ ವೆೋತ್ನ

5
0
10
75
85
0.084027778
0.084027778
0.75
0.6
128 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಿ ಭನೆ ಕಟ್ಟುಶಱು
ಪ್ಾೋತಸ್ಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆ
20 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಿ ಭನೆ ಕಟ್ಟುಶಱು
ಪ್ಾೋತಸ್ಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆ
15 ಳೃದದರಿಗ್ೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಿ ವೆೋತ್ನ ಕೆಲಡಶಱು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ

ವಿಧವಸ ವೆೋತ್ನ

10 ವಿಧವೆಮರಿಗ್ೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಿ ವೆೋತ್ನ ಕೆಲಡಶಱು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ

ಅಂಗವಿಕಱಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಸಳ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣಸ ಳೆಳಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಸಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಸಷ್ಟ್ರೋಮ ಸಸವಶಾಯ ಭಿೋಮಸ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಱೆ
ಸೂಸಿುಕ್ ಫಲಕೆ ನಿಷೆೋಧ

20 ಅಂಗವಿಕಱರಿಗ್ೆ ವೆೋತ್ನ ಕೆಲಡಶಱು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ
15 ಜನರಿಗ್ೆ ವೆೋತ್ನ ಕೆಲಡಶಱು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ
ಇಯುಳುದಿಱೂ
125 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲು ಇದಯ ಾಯೋಜನ ಡೆದಿದಸದರೆ.
01 ಪಲ್ಸನುಬವಿ ಇದಯ ಾಯೋಜನ ಡೆದಿದಸದರೆ.
115 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲು ಇದಯ ಾಯೋಜನ ಡೆದಿದಸದರೆ
ಎಲ್ಸ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗಲ ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ
2012-13 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲಗ್ೆ ಭ ಗ ರಸ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಸರಿ
ಕಸಮಮಕಾಭ ಇಟ್ುುಕೆಲಂಡಿದೆ.
ನಿಶೆೋಧಿಶಱು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಸಾ, ಂ,ಮ ಎಲ್ಸ ಶಸಲ್ೆಗಲೄ ಶೌಚಸಱಮ ಳೆಳಸೆಾ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲ್ೆೋಜುಗಲು ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಸಾ, ಂ,ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ದವಿ ೂಳಮ ಕಸಲ್ೆೋಜು ಇಱೂ

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲ್ೆೋಜುಗಲು ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಸಾ, ಂ,ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ದವಿ ೂಳಮ ಕಸಲ್ೆೋಜು ಇಱೂ

ಸಸಮಸಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೋಜನೆ

ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಸರಿ ಕಾಭಗಲು

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ುದಾ ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋರಿನ ಳೆಳಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ಗ್ಸಾ, ಂ,ಮ ಎಲ್ಸ ಶಸಲ್ೆಗಲೄ ುದದ ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋರಿನ ಳೆಳಸೆಾ
ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.

ನವಿೋಕರಿಶಫಷುದಸದ ಹಸಗು ಅಶಂಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನಗಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸಾಭ
20
ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಗಲಲ್ಲೂ ಸೌಱಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೋಕು
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೋಕೆೆ ಫಲಶುತಿುವೆ.0
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೋಕೆೆ ಫಲಶುತಿುವೆ.5
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಕ್ರು ಅರ್ಥವಸ ಅಶಂಪಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಱದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಲು

5

ಮೋಲ್ಸೆಣಿಸಿದ ಾಶಸನಳಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತ್ಷ
ಯಸಳುದಸದಯಲ ವಿಶೆೋವ ಸಸಧನೆಗಲು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿುಮ ನಿವಸಸಿಗಲ ಜಿೋಳನದಲ್ಲೂ
ಶಕರಸತ್ಮಕ ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯಸಳುದೆೋ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಇಱೂ
ಶಂಕ್ಷೋುವಸಗಿ ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವುವಸದ ಶಲಚಕಗಲು, ಧನಸತ್ನಕ ರಿಣಸಭಗಲು
ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಮಸಡಱು ಶಹಸಮ ಮಸಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸೆಯನ ಮಸಡಿದ ಛಸಯಸ ಚಿತ್ಾಗಲು,
ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುನ ಶಷ ಹೆಚುಚಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಸಡಫಷುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಕೆ ಪಿ ಎಮ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಕಸಮಮದಶಿಮ
9480863213
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 .
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

1.5 ದಲಯವಸಣಿ ಶಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭಮ ವಸಷ್ಟ್
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಶಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8189227099
Yes

