1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲ ೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆ ೋಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತುತ 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-ಅಲುಷಂಖ್ಹೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದ್ಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -
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1.9. ಭತದ್ಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತದ್ಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾ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 : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು
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ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು
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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 ತನೀ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದ್ೆಾೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋತವಹಗಿ ನಭ ದಿಷಬೆೋಕು.

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನೀ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದ್ೆಾೋವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೋತವಹಗಿ ನಭ ದಿಷಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುೀ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆ ುೋಫರ್ ಭತುತ ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆ ೋಯಂ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಯದುಾಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷ ಚಿಗಳನುೀ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತವಹಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿತುತ?

ನಭಮ ಂಚಹಮತದಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ/ಂಗಡ ಜನಯ ಅಭಿೃದಿಿಗ್ಹಗಿ,
ಅರಿಗ್ೆ ಭನೆ ನಿಮಹಿಣ ಕಹಮಿ ೂಣಿಗ್ೆ ಳಿಷುತಿತದ್ೆಾೋವೆ. ಭತುತ ಅಯ
ಕಹಲ್ೆ ೋನಿಗಳಲ್ಲೂ ಷಭಹಬನ ಹಹಗ ಉದ್ಹೆನನ, ಭತುತ ಕುಡಿಮು
ನಿೋಯು ಭುಂ. ೆಸೆೆ ಮಹಡುದು.
ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಹಯದವಿಕತೆ ತಯು ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲೂ ರಹಜೆದಲ್ಲೂಯೋ
ಮೊದಲ ಬಹರಿಗ್ೆ 'ಇ-ಗ್ೆ ೋಡೆ' ತಂತಾಜ್ಞಹನ ಅಳಡಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ. ಇದಯಲ್ಲೂ
ಗ್ಹಾ.ಂ ದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಯ, ಹಹಗ ಕಹಭಗ್ಹರಿಗಳ ವಿಯ,
ಭತುತ ಷಕಹಿಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಯ ತೆ ೋರಿಷಲ್ಹಗುದು.
ಹಿರಿಮ ನಹಗರಿೋಕರಿಗ್ಹಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತದಲ್ಲೂ ಭಹಹತಹಮ
ಗ್ಹಂಧಿ ಉದ್ಹೆನನನುೀ ಸಹೆಪಿಷುದು.

ಇ-ಗ್ೆ ೋಡೆ ಮ ಭ ಲಕ ಜನರಿಗ್ೆ ಹಯದವಿಕತೆ ಆಡಳಿತ ನಿೋಡುದು.
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ, ಂಗಡ ಜನರಿಗ್ೆ ಭನೆಗಳನುೀ ಒದಗಿಷುದು.
ಷಮಹಜದ ಫಡರಿಗ್ೆ ಷತಿ ಯೋಜನೆಗಳನುೀ ಕಲ್ಲುಷುದು.
ಉದ್ೆ ೆೋಗ ಖ್ಹತರಿ ಯೋಜನೆಮ ಭ ಲಕ ಜನರಿಗ್ೆ ಉದ್ೆ ೆೋಗ
ಒದಗಿಷುದು.
ಕೃಷಿಗ್ೆ ೂಯಕವಹಗಿ, ಉದ್ೆ ೆೋಗ ಖ್ಹತರಿ ಯೋಜನೆಮ ಭ ಲಕ
ಕಹಭಗ್ಹರಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಳಳುದು.
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5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಹ
ನಗಳನುೀ ಭತ ಹಹಕುುದಯ
ಭ ಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
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6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುೀ ದ್ಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದಾಲ್ಲ ಗುಯುತು ( )
ಮಹಡುುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಹಯ, VII.ಆರೆ ೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಹ ವಿಶಮಗಳಳ, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳಳ, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಮಗಳಳ, X.
ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XI. ಯಸೆತ / ಷಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಶ
ದಲ್ಲೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುೀ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುೀ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
II. ಕೆ ೋಯಂ ಅಭಹದಿಂದ್ಹಗಿ ಭುಂದ ಡಲುಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತದ್ಹಯಯು):
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ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತದ್ಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನಿೋಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತದ್ಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತದ್ಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತದ್ಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತದ್ಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಹ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುೀ ಆಯಕ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೋಮ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುೀ
ಇಡಲ್ಹಗಿದ್ೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತಹಷಣೆಮನುೀ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
(a) ಉದ್ೆ ೆೋಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುತ ರಹಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಳ (ಯೋಜನೆಗಳನುೀ
ನಭ ದಿಸಿ)
C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಗಳಳ/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುೀ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಸಹೆಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಹೆಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು
ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೋಕಹದ ಷಭೆಗಳಳ
ವಹಷತವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಅೆಸೆೆ ಅಥವಹ
ಕಹನ ನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹಕಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದ್ೆೋ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುೀ ಯದುಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ?
A. ಆಯೋಜಿಷಲ್ಹದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಶು ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೋ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಹಹಜರಹಗುತಹತರೆಯೋ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೋಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜರಹದ್ಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನಿ
ಸಣೆಮನುೀ ರಿಶಿೋಲ್ಲಷುುದ್ೆೋ?
ಉದ್ಹ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆ ೋಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತುತ ಭಕಕಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುೀ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುೀ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ ತಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುೀ ಮೋಲ್ಲನ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುೀ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೋಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುೀ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುೀ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []

30
41062
187
12
0
50
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಷ
ಫಷ ಷತಿ
Yes
6
ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷಮಿತಿ
12
6
ಇಲೂ.
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
ೆಫುಾರಿ 15
ೆಫುಾರಿ 13
Yes
Yes

III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಷಭುದ್ಹಮ ಆಧಹರಿತ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಹಗು
ಷಕಹ
ರೆೋತಯ ಷಂಸೆೆಗಳನುೀ ಷಂಕ್ರ
ಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯಹರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೋಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುೀ ಒಗ ೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುೀ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಿಮಮಹನುಸಹಯ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಹರಿತ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದಾಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಂನ ಮಲ ಕೆ ಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? ಹಹಗು ಹೆ ಷ ಆದ್ಹಮದ ಭ ಲನುೀ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
ಈ ಹೆ ಷ ಭ ಲದಿಂದ ಆದ್ಹಮನುೀ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದ್ೆಯೋ? []
ಷವಂತ ಭ ಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದ್ಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ ಭ ಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದ್ಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ್ಹಮ ತಯು ಆಸಿತಗಳನುೀ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
ಬಹಕ್ರ ಷ ಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷ ಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷ ಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುೀ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ಬಹಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಹಡಿದ ಷ ಲ್ಹತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದ್ಹಮದ
ವಿಯಗಳ ಭ ಲಗಳನುೀ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದ್ಹಮ
2011-12 ಯ ಆದ್ಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದ್ೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷಹುನಗ್ೆ ಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದ್ಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತತದ
ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದ್ಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತರೆ

Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
90055
85500

Yes
ಭನೆ ಕಯ
23705
90550
114255
85038
44896
95650
117044
ಇಲೂ
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಷ ಯೋಜನೆ - ಗುರಿ 21- 18 ಾಗತಿಮಲ್ಲೂವೆ.
ಉದ್ೆ ೆೋಗ ಖ್ಹತರಿ ಯೋಜನೆ - 18,33,000
18,33,000

2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತತ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತತ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದ್ಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದ್ಹನ ಫಳಕೆ

117000
0
14750
22500

ಎಲ್ಹೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯಹದ ಮೊತತ : ಯ .
ವಹಷತವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತತ : ಯ .
ವಹಷತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯ .
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತತ : ಯ .
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನೀ ವಹೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮು ನಿೋಯನುೀ ೂರೆೈಷುತಿತದ್ೆಾೋಯ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನೀ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಬೋದಿ
ಆಳಡಿಸಿದ್ೆಯೋ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನೀ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆೆ ಮಹಡಿದ್ೆಯೋ? []

90750
90750
83500
45000
178000
40000
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹಕಯ ಡೆದಿದ್ೆಯೋ? []

No

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತನೀ ವಹೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆ ಂದಣಿ ದ್ಹಖಲ್ಲಸಿದ್ೆಯೋ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತುತ ಷೆಳಿೋಮ ಷಂಸೆೆಗಳಳ
ಂಚಹಯಿತಿ ಭತುತ ಷಭುದ್ಹಮ ಗುಂುಗಳಳ
ಂಚಹಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡಿಯು ವಿಶೆೋಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುತ ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳಳ
ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇುಗಳನುೀ ೂಣ
ಗ್ೆ ಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದ್ೆಯೋ? []
ಲ್ೆಕಕತಾಗಳನುೀ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆ ಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುೀ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದ್ೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿಯಗಳನುೀ
ೂಣ
ಗ್ೆ ಳಿಸಿದ್ೆಯೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆ ಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೋಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ದ ಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದ್ೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತತರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಕ ಹೆ ೋಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದ್ಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುತ ವೆಚಚ ದ ಯುಗಳನುೀ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದ್ೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಿಕ ಷೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []

ೌಾಢ ಶಹಲ್ೆ ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಹನ ನಿಮಹಿಣ
ಅಂಗನವಹಡಿ ಯಕ್ಷಣಹ ಗ್ೆ ೋಡೆ ನಿಮಹಿಣ
ಅಂಗನವಹಡಿ ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಹನ ನಿಮಹಿಣ
ಷವಷಹಹಮ ಷಂಘಗಳ ಮಹರಹಟ್ ಕೆೋಂದಾ ನಿಮಹಿಣ
ಷವಷಹಹಮ ಷಂಘ ತಯಬೆೋತಿ ಶಿಬಯ
ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ್ೆ ಷತಿ ಸೌಲಬೆ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದ್ೆ.
ಸಹಮಹಜಿಕ ಷಭಸೆೆಗಳ ಅರಿು ಭ ಡಿಷಲು ಅಟೆ ೋ ರಿಕ್ಷಹದಲ್ಲೂ ಾಚಹಯ
ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲ್ಹಗಿದ್ೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
11
ಹೌದು
15
6
6
0

Yes

ಆರೆ ೋಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿೆತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೆ ೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗ ೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೆ ೋಗಗಳಳ ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ ರೆ ೋಗಗಳಿಂದ್ಹದ ಸಹುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಹಾಥಮಿಕ ಸಂತ
ಮಹದೆಮಿಕ ಸಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹೀತಕೆ ೋತತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತುತ ತಯಗತಿ ಕೆ ಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ

1
0
50
4
ಒಟ್ುು ಅೌಷಿಿಕತೆಯಿಂದ ಫಳಲುತಿತಯು ಭಕಕಳ ಷಂಖ್ೆೆ 11 ಇದುಾ, ಷ ಕತ
ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲ್ಹಗಿದ್ೆ.
ಹಗಿಂಗ್ ಭಶಿನ ಹೆ ಡಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ. ಕುಡಿಮು ನಿೋಯು ಸಹೆಯಗಳನುೀ
ಷವಚಛಗ್ೆ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ.
ಯಹುದು ಇಲೂ.
ಯಹುದು ಇಲೂ.
1

ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

0
0
0
0.85
0.3
1.042361111
4.170138889
0.98
0.95
62 ಭನೆಗಳನುೀ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದ್ೆ, ಅದಯಲ್ಲೂ 12 ಭನೆಗಳನುೀ .ಜಹ ಗಳಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದ್ೆ.
21 ಭನೆಗಳನುೀ ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದ್ೆ, ಅದಯಲ್ಲೂ 06 ಭನೆಗಳನುೀ .ಜಹ ಗಳಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಲ್ಹಗಿದ್ೆ.
4
15
12
0
0
0
0
700
1300
ಂಚಹಮತದಲ್ಲೂ ಒಟ್ುು 60 ಕಷದ ತೆ ಟ್ಟುಗಳನುೀ ಅಳಡಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ. ಭತುತ
ಾತಿ ತಿಂಗಳ ಟಹೆಕುರ್ ಭ ಲಕ ಕಷ ಷಂಗಾಹಿಸಿ, ನಿಜಿನ ಾದ್ೆೋವಕೆಕ
ಷೆಳಹಂತರಿಷಲ್ಹಗುದು.
ಹೂಸಿುಕ ಫಳಕೆಮನುೀ ಷಂೂಣಿ ನಿಷೆಧಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ.

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುೀ ಹೆ ಂದಿದ್ೆ.

9

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುೀ
ಹೆ ಂದಿದ್ೆ.

1

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೋಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುೀ ಹೆ ಂದಿದ್ೆ.

1

ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೋಜನೆ
ಾದ್ಹಿೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವಹ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಿಕ ವಿತಯಣಹ ೆಸೆೆ
ಅನೀೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಹಜೆೋಯಿ ಆರೆ ೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಹಷಿರೋಮ ಸಹವಷೆಯ ಭಿೋಮಹ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತುತ ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಹರಿ ಕಾಭಗಳಳ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳಳ ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನಿೋರಿನ ೆಸೆೆ ಹೆ ಂದಿವೆ.
9
ನವಿೋಕರಿಷಫಸುದ್ಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದ್ಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
2
ಂಚಹಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೋಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯವಕ್ರತಮನುೀ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ೆಾೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿತವೆ.1
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ

ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯವಕ್ರತಮನುೀ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ೆಾೋವಕೆಕ ಫಳಷುತಿತವೆ.4
ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯವಕ್ರತ ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದ್ಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭ ಲದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಳಳ

1

ಮೋಲ್ಹಕಣಿಸಿದ ಾಶಹೀಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭ ದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತಸ
ಯಹುದ್ಹದಯ ವಿಶೆೋಶ ಸಹಧನೆಗಳಳ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದಾಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿತಮ ನಿವಹಸಿಗಳ ಜಿೋನದಲ್ಲೂ
ಷಕರಹತಮಕ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಯಹುದ್ೆೋ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತು
ಷಂಕ್ಷೋತವಹಗಿ ಫಯಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ ಷ ಚಕಗಳಳ, ಧನಹತೀಕ ರಿಣಹಭಗಳಳ
ಇತಹೆದಿಗಳನುೀ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹಕಯನ ಮಹಡಿದ ಛಹಯಹ ಚಿತಾಗಳಳ,
ದ್ಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುೀ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆ ೋಡ್ ಮಹಡಫಸುದು.

ನಭಮ ಂಚಹಮತದಲ್ಲೂ ಇ-ಗ್ೆ ೋಡೆ ತಂತಾಜ್ಞಹನನುೀ ರಹಜೆದಲ್ಲೂಯೋ
ಮೊದಲ ಬಹರಿಗ್ೆ ಅಳಡಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ. 32 ಇಂಚಿನ LED monitor ನಲ್ಲೂ
ಅಂತಜಹಿಲದ ಷಹಹಮದಿಂದ ಗ್ಹಾ.ಂ ದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಹಗ
ಷಕಹಿಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಹಹಿತಿಮನುೀ ಬತತರಿಷಲ್ಹಗುತತದ್ೆ. ಎಲ್ಹೂ
ಷಕಹಿರಿ ಕಹಯಹಿಲಮದ ಗ್ೆ ೋಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಹಿತಿಮನುೀ ಫರೆಷುದು,
ತುಂಬಹ ಕಶುವಹಗುತತದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ಇ-ಗ್ೆ ೋಡೆ ಭ ಲಕ ಎಲ್ಹೂ
ಮಹಹಿತಿಮನುೀ ಬತತರಿಷಫಸುದ್ಹಗಿದ್ೆ. ಕೃಷಿ, ವುಷಂಗ್ೆ ೋನೆ,
ತೆ ೋಟ್ಗ್ಹರಿಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹಹಿತಿಗಳನುೀ ಇದಯಲ್ಲೂ
ತೆ ೋರಿಷಲ್ಹಗುದು.
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to filling up the PEAIS GP questioner . []
1.5 ದ ಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳಳ ತಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುೀ ಮೋಲ್ಲನ
ಷಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೋ? []
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