1.1. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಸೆಶಯು :
1.2 ತಸಱಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಒಟ್ುು

ಲಸಯಿಱ
ಬೆಲತಂಗಡಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ
574214
gplaila123@gmail.com

ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ುಯುವಯು
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ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ುಯುವಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- ುಯುವಯು
ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಷಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-.ಜಸತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಅಱಪಶಂಖ್ಸೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)-ಯುವಯು -
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1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಷಸಮಸನೆ-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಷಸಮಸನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ುಯವಯು

5402
19
2
2
2

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗುಯವಯು

8

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

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

12
7
19
1. ಶಂಱಲೂಱಗಲನುನ ಕೆಲಾೋಡಿೋಕರಿಸಿ ಶವಂತ್ ಆದಸಮಳನುನ
ಸೆಚಿಿಸಿಕೆಲಲಳುಳುದು.
2. ಸೂಸಿುಕ್ ಯಹಿತ್ ಗ್ಸಾಭಳನಸನಗಿಶುಳುದು.
3. ಶಯಕಸಯದ ಎಲಸೂ ಯೋಜನೆಗಱಲ್ಲೂ ವೆೋ 100 ಷಸದನೆ

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷಿೋತಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೋಕು.

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷಿೋತಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಭೆಗಲಳ
ನಡೆದಿೆ?
(ಅ) ಸಷಿ
ಕಸಗಿ ಕಡಸಾಮಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ ಾಥಭಸಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಶಭೆಗಲ ವಿಳಯಳನುನ ಈ ಕೆಲಕಂಡಂತೆ ನೋಡುಳುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಭಸ ಕಸಮ
ಶಲಚಿಗಲನುನ ಷಸಕವುು ಭುಂಚಿತ್ಸಗಿ
ನೋಡಲಸಗಿತ್ುತ?

1. ಗ್ಸಾಭರಸಜೆದ ಕನಶನುನ ಷಸಕಸಯಗ್ೆಲಳಿಶುಳುದು.
2. ಗ್ಸಾಭದ ಅಭಿಳೃದಿಿಮಲ್ಲೂ ಎಲಸೂ ನಸಗರಿೋಕಯನುನ ತೆಲಡಗಿಸಿಕೆಲಲಳುಳುದು.
3. ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲೂ ಸಯದಶಕತೆಮನುನ ಕಸಸಡಿಕೆಲಲಳುಳುದು.
4. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗ್ೆ ಸೆಚ್ುಿ ಒತ್ತನುನ ನೋಡುಳುದು.
12
12
12
30.04.2011 - 16- 2-13-6, 30.07.2011-18-3-13-6, 28.10.201118-3-15-7, 31.01.2012-16,3-11-6

0
12

5. ಎವುು ಶಬಗಲಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಸ
ನಗಲನುನ ಭತ್ ಸಸಕುಳುದಯ
ಭಲಱಕ ಅಥಸ ಶಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಲುಲಸಗಿದೆ?

0

6. ಎವುು ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲ್ಲಶಲಸಗಿದೆ?

12

7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೋಲೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಸಡುಳುದು

I. ಯೋಜನೆಗಲ ರಿಶಿೋಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV.
ಜಿೋಳನ ವಿಧಸನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಸಸಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳಸ ವಿವಮಗಲಳ, VIII. .ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲಳ, IX.
ಭಕಕಲ ಆರೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲಳ, X. ಗ್ಸಾಭ ನೆೈಭ
ಱೆ, XI. ಯಷೆತ / ಶಂಕ
,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಳವ
ದಲ್ಲೂ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಸಾಮಸಗಿ ಒಂದು ಳವ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲಸಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದಲಡಱಪಟ್ು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಎವುು?
ಸಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಸಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಶಭೆ (ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಸಂಕ ನೋಡುಳುದು) :
ಸಸಜರಸದ ಒಟ್ುು ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಸಸಜರಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಸಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಸಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಸಳ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಸಡಲಸಯಿತ್ು?

2
2
2
0
4
59
30.01.2012
76
43
3
41
(a) ಇಂದಿರಸ ಆಸಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ಳಾದಸಿೆ ೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧಸ
ೆೋತ್ನ, (g) ಆಾಮ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ, (h) ಅಂಬೆೋಡಕರ್ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆೋಮ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ
ಸೌದು
ಇಡಲಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೋಜನೆಗಲ
ಕುರಿತ್ು ಷಸಮಸಜಿಕ ಲೆಕಕ ತ್ಸಶಣೆಮನುನ ಮಸಡಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಸಜೆ ಯೋಜನೆಗಲಳ (ಯೋಜನೆಗಲನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

C. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಷಸಾಯಿ ಶಮತಿಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಶಲಸದಂತೆ ಷಸಾಯಿ ಶಮತಿಗಲಳ/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮತಿಗಲನುನ
ಯಚಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಷಸಾಯಿಶಮತಿ ಶಭೆಗಲಳ ನಡೆದಿೆ?

2. ಅಭಿಳೃದಿಿ ಅನುದಸನ
3. 13ನೆೋ ಷಣಕಸಶು ಯೋಜನೆ
4. ಶವಚ್ಛತಸ ಆಂದೆಲೋಱನ
5. ಜೆೈವಿಕ ಅನಱ
6. ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯು
7. ಇಂದಿರಸ ಸಜ್
8. ರಸಜಿೋಳಗ್ಸಂಧಿ ಗ್ಸಾಮೋಣ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ
9. ಫಶಳ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ
10. ಅಂಬೆೋಡಕರ್ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ
Yes
12

ಷಸಾಯಿ ಶಮತಿಮ ಸೆಶಯು

ಉತಸಪದನಸ ಶಮತಿ, ಷಸಮಸಜಿಕ ನಸೆಮ ಶಮತಿ, ಷೌಕಮಶ ಶಮತಿ

ಕಡಸಾಮಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲಳ
ಸಶತಳಸಗಿ ನಡೆದ ಶಭೆಗಲಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅಳೆಳಷೆಾ ಅಥಸ
ಕಸನಲನುಬಸಹಿಯ ಕಾಭಕಸಕಗಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಯಸಳುದೆೋ
ಅಧಿಕಸಯಗಲನುನ ಯದುದಡಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಶಲಸದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲಳ-ಎಲಸೂ ಚ್ುನಸಯಿತಿ
ಶದಶೆಯು ಸಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲಳ ಕನವು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಸಸಜರಸಗಿಯುಳರೆೋ?
B. ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಸಸಜರಸತಿಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲಸಖ್ೆಗಲ ಅಧಿಕಸಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಲಳ ಸಸಜರಸಗುತಸತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೋಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಗಲಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಲಳ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಸಜರಸದಸಗ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಶುಳುದೆೋ?
ಉದಸ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳಸ ಭತ್ುತ ಭಕಕಲ ಕಲಸೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ 2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನ ಸಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ 2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನ ಸಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ ತ್ಭೂ ಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಶಂಷೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ 2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನ ಸಷಿ
ಕ
ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
B. ಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಸರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿ
ಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮ ಶಱಸೆಗಲನುನ ಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಷೆೋರಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಲಳ, ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಲಳ, ಮುಳಕ/ಮುಳತಿ
ಭಂಡಳಿಗಲಳ, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಶಂಘಟ್ನೆಗಲಳ ಸಸಗು
ಶಕಸ
ರೆೋತ್ಯ ಶಂಷೆಾಗಲನುನ ಶಂಕ್ರ
ಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಸರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲಸಖ್ಸ
ಯೋಜನೆ/ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲನುನ ಒಗಲೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಸತಿಾಡಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

12
12
ಇಱೂ
ಸೌದು
ಸೌದು

ಸೌದು

Yes
30.04.2011
30.04.2011
Yes
Yes
Yes

Yes

C. ಆಮಳೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಷಸಲ್ಲನ ಸಷಿ
ಕ ಆಮಳೆಮ
ನಮಮಸನುಷಸಯ ತ್ಯಸರಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಸರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಳೆಮ ತ್ಯಸರಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []

Yes

2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಂನಲೂಱ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚ್ಚಿ
ಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಸಸಗು ಸೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುನ
ಗುಯುತಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಸೆಲಶ 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 ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸಿತಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಶಾಜಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಸಕ್ರ ಳಶಲಲಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶಲಲಸತಿ ಮಸಡಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶಲಲಸತಿಮ ವಿಳಯಗಲನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಸಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಸಡಿದ ಳಶಲಲಸತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಸೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಸಮದ
ವಿಳಯಗಲ ಭಲಱಗಲನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಅನುಶಸುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ಷಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಸೆಶಯು

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ೆಚ್ಿ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚ್ು
ಮಸಡಿದ ಮೊತ್ತದ
ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ

Yes
Yes
1001859
773594

Yes
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ
227298
602849
830147
624741
ಕಟ್ುಡ ಯಸನಗ್ೆ, ಅಂಗಡಿ ಯಸನಗ್ೆ, ಕಟ್ುಡ ಬಸಡಿಗ್ೆ, ಇತ್ರೆ
220318
377118
ಇಱೂ
ಯೋಜನೆಮ ಸೆಶಯು ಕೆೋಂದಾಶಯಕಸಯ/ರಸಜೆ ಶಯಕಸಯ/ಇತ್ರೆ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಷಸದನೆ
1. ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತ್ರಿ1870718.00
1663624
89%
2. ಳಶತಿ
470065
171000
36%
3. ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯು
71055
71055
100%
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತ್ರಿ- 1870718- 1663624, ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯು9075324-875099, 13ನೆೋ ಷಣಕಸಶು-788087-498518, ಶವಚ್ಛತೆ532426-224281, ಇಂದಿರಸ ಸಜ್-206733-142500, ಆಾಮ:
470065-171000

ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಷಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ೆಚ್ಿ
ಕೆೋಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಮಸಡಿಯುಳ ೆಚ್ಿ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿಯುಳ ೆಚ್ಿ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ

242532
10000
242532

ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲಸೂ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಸದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಸಶತಳಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಸಶತವಿಕ ೆಚ್ಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಿಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ೆಚ್ಿ
2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಸಸಗು ಕಛೆೋರಿ
ೆಚ್ಿ ಸೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿದ
ಓಟ್ುು ೆಚ್ಿ :
ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಸೆಪಿತಮ ವೆೋ.100ಯವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಶುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ವೆೋ.100 ಯವುು ಬೋದಿ
ಆಲಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ವೆೋ.100 ಯವುು ಒಲಚ್ಯಂಡಿ
ಳೆಳಷೆಾ ಮಸಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

10000

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಭ
ಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಷಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ವೆೋ.100 ಯವುು ಜನನ ಸಸಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಸಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಶಾಳಿೋಮ ಶಂಷೆಾಗಲಳ

1. ವಸಲಸ ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ಆರೆಲೋಗೆದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಭತ್ುತ ಚಿಕ್ರತೆೆ ಷೌಱಬೆ
2. ವಸಲಸ ಕ್ರವೆ ೋರಿಮರಿಗ್ೆ ುಚಿತ್ವದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ.
3. ICTC ಯಕತ ರಿೋಕ್ಷೆ ಫಗ್ೆೆ ೆನ್ ಱಕ್ ಆಶಪತೆಾ ೆೈಧೆರಿಂದ ಶಿಬಯ
4. ನಸೆಮ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡುಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಜಸಗೃತಿ ಶಮತಿ ಯಚ್ನೆ ಭತ್ುತ ಜನರಿಗ್ೆ
ಶಲಕತ ಮಸಹಿತಿ.
5. ಅಂಗನಸಡಿಗಲಲ್ಲೂ ೌಷಿುಕ ಆಸಸಯದ ಫಗ್ೆೆ ಕಸಯಸಶಗ್ಸಯ
6. ವಸಲಸ ಭಟ್ುದಲ್ಲೂ ಕೆೈ ತೆಲಳೆಮುಳ ಕಸಮಶಕಾಭ

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಶಭುದಸಮ ಗುಂುಗಲಳ

ಂಚಸಮತಿಗಲಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ವಿವೆೋವ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲಳ

282542
282542
282542
54700
54700
60000
Yes
Yes
Yes

1. ಶವ ಉದೆಲೆೋಗದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ನೋಡಿ ಶವಶಸಸಮ ಶಂಘ ಯಚ್ನೆಗ್ೆ
ಪ್ಾೋತಸೆಷ.
2. ಅಱಪಶಂಖ್ಸೆತ್ರಿಗ್ೆ ಭತ್ುತ ಹಿಂದುಳಿದಳರಿಗ್ೆ ನಗಭದಿಂದ ಶಳಱತ್ುತಗಲ
ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ನೋಡಿ ಷೌಱಬೆ ವಿತ್ಯಣೆ.
3. .ಜಸತಿ, .ಂಗಡದದ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಶಯಕಸಯದಿಂದ ಸಿಗುಳ
ಶಳಱತ್ುತಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ.
4. ಶವ-ಶಸಸಮ ಶಂಘದ ಶದಶೆರಿಗ್ೆ ನಸೆಪಿಕನ್ ತ್ಯಸರಿಕಸ ಘಟ್ಕ
ಷಸಾನೆ.
1. HEERA ಶಂಷೆಾ ಭಂಗಲಳಯು ಇಳರಿಂದ HIV ಗುತರೆಲೋಗದ ಫಗ್ೆೆ
ಮಸಹಿತಿ ಭತ್ುತ ಚಿಕ್ರತೆೆ
2. 18 ಳವಶದೆಲಲಗಿನ ವಸಲಸ ಭಕಕಲಳ ವಸಲೆ ಬಟ್ುಳರಿಗ್ೆ ಮಸಹಿತಿ ನೋಡಿ
ವಸಲೆಗ್ೆ ಷೆೋಶಡೆ ಕಸಮಶಕಾಭ.
3. ೆೈದೆರಿಭದ ಕುವುರೆಲೋಗದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಕಸಮಶಕಾಭ
4. ತ್ನನ ಶವಂತ್ ಜಸಗದಲ್ಲೂ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಮಸಶಣ ಮಸಡಿ ಕೆಲಲಚೆ ನೋಯು
ಸಸದು ಸೆಲೋಗದಂತೆ ತ್ಡೆಗಟ್ುುಳುದು.
5. ICTC ಯಕತ ರಿೋಕ್ಷೆ ಶಿಬಯ

ಮಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಶಂಳಷನ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಕಲಳ

ಲೆಕಕ ತ್ಾ ನಳ
ಷಣೆ ಅಂಕಗಲಳ []
ಇಳುಗಲನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲೆಕಕತ್ಾಗಲನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಶಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಷಸಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ತ್ಾಗಲನುನ ಸಡ್
/ಗ್ಸಾಭ
ಶಭೆ/ಜಮಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಳಯಗಲನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲೆಕಕ ರಿವೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎವುು ಲೆಕಕ ರಿವೆ ೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲ್ಲೂಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲೆಕಕ ರಿವೆ ೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಸಸಯ ನೋಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಸಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಲಸಗಿದೆ?
ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಲಲಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಶಲಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಅಫೋಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಕ ಸೆಲೋಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಗಲಳ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿವಸಾಂತಿ ೆೋತ್ನ ಅನುದಸನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ೆಚ್ಿ ದಲಯುಗಲನುನ ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಸಸಗು
ಷಸಳ
ಜನಕ ಶಾಲಗಲಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಲಳ -ಶಿು ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ಷಸಂಸಿಾಕ ಸೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಲಳ
ಱಸಿಕಸ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲಳ
ಅಂಗನಸಡಿ ಭಕಕಲ ೌಷಿುಕಸಂದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಷಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಲ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲೆೋರಿಯಸ, ಚಿಕನ್ ಗುನಸೆ ರೆಲೋಗಗಲಳ ಷಬಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱರಸದಂತ್ಷ ಷಸಂಕಸಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದಸದ ಷಸಳುಗಲಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೋಕು
ಸಾಥಮಕ ಷಂತ್
ಮಸದೆಮಕ ಷಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಸಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷಸನತ್ಕೆಲೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲಳ ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಸತ್
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲಳ ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಲ ಅನುಸತ್

1. ಗ್ಸಾಭ ನೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭರಱೆ ಶಮತಿ ಯಚಿಸಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಭತ್ುತ
ರಿಶಯ ಶವಚ್ಛತೆ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿಳು ಭಲಡಿಶುಳ ಕಸಮಶಕಾಭ.
2. ಷಸಳಶಜನಕಯ ದಲರಿನ ಫಗ್ೆೆ ಶಾಲ ರಿಶಿೋಱನೆ ನಡೆಸಿ ಶಲಕತ ತಿೋಮಸಶನ.
3. ತ್ನನ ಶವಂತ್ ಜಸಗದಲ್ಲೂ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಮಸಶಣ ಮಸಡಿ ಕೆಲಲಚೆ ನೋಯು
ಸಸದುಸೆಲೋಗದಣತೆ ತ್ಡೆಗಟ್ುುಳುದು.
4. ಭನೆಮ ಕೆಲಲಚೆ ಳಶುತಗಲನುನ ಂಚಸಮತ್ು ಷಸಾಪಿಸಿದ ತೆಲಟ್ಟುಗಳಿಗ್ೆ
ಕಯಗುಳ ಭತ್ುತ ಕಯಗದ ಳಶುತಗಲನುನ ಾತೆೆೋಕ ಸಸಕುಳುದು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಉತ್ತಭ
2
306
5
5
3
3
0

Yes

ಇಱೂ
ಇಱೂ
0
ಱಸಿಕಸ ಕಸಮಶಕಾಭಗಲಳ ಅಯೋಜನೆಗ್ೆಲಂಡಿೆ
ಉತ್ತಭಸಗಿದೆ
ಷಸಂಕಸಾಮಕ ರೆಲೋಗಲನುನ ತ್ಡೆಗಟ್ುುಳ ನಟ್ಟುನಲ್ಲೂ ರಿಶಯಳನುನ
ಶವಚ್ಛತೆಮನುನ ಕಸಸಡಲಸಗಿದೆ
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಿಹದೆ
ಇದೆ
ಇದೆ
0
0
0
8.255555556
2.961805556

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಷಸಮಸಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲಳ
ಇಂದಿರಸ ಆಸಸ್ ಯೋಜನೆ
ಳಾದಸಿೆ ೆೋತ್ನ
ವಿಧಸ ೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಱಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಷಸಳ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಸ ಳೆಳಷೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ಸಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಸಷಿರೋಮ ಷಸವಶಾಯ ಭಿೋಮಸ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಱೆ
ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲೆೋಸರಿ ಕಾಭಗಲಳ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಂಷೆಾ ಗ್ಸಾಭದಲ್ಲೂ ಇಯುಳುದಿಱೂ
ಪಿಮುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಂಷೆಾ ಗ್ಸಾಭದಲ್ಲೂ ಇಯುಳುದಿಱೂ
168 ಪಲಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಭನೆ ಭಂಜಲಯು ಮಸಡಲಸಗಿದೆ
10 ಪಲಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಭನೆ ಭಂಜಲಯುಗ್ೆಲಳಿಶಱಗಿದೆ
10 ಪಲಸನುಬವಿಗಲನುನ 2011-12ಯಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕಕ ಮಸಡಲಸಗಿದೆ
16 ಭಂದಿಗ್ೆ ನೋಡಲಸಗಿದೆ.
0
0
0
0
0
ಶದಿಾ ಯೋಜನೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಸಾಭದ ಜನರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದಯ ಾಯೋಜನೆಳನುನ
ಡಕೆಲಂಡಿಯುತಸತರೆ.
1950
ಲಸಯಿಱ ಗ್ಸಾಭದ ಎಯುಕಡು ಎಂಫಲ್ಲೂ ಘನತಸೆಜೆ ವಿಲೆಸರಿ ಘಟ್ಕ
ನಮಶಸಿ ಕಶದಿಂದ ಗ್ೆಲಫಬಯ ತ್ಯಸರಿಸಿ ಲಸಯಿಱಗ್ೆಲೋಲ್ಾ ಸೆಶರಿನಂದ
ಮಸಯುಕಟ್ೆುಗ್ೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಸಡಲಸಗಿದೆ

ಸೂಸಿುಕ್ ಫಲಕೆ ನಶೆೋಧ

ಶದಿಾ ಂಚಸಮತ್ು ಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಸೂಸಿುಕ್ ನಶೆೋದಕೆಕ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಲೂಲಸಗಿದೆ

ಎವುು ವಸಲೆಗಲಳ ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆಸದ ವೌಚಸಱಮಳನುನ ಸೆಲಂದಿದೆ.

3

ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲೆೋಜುಗಲಳ ಯೋಗೆಸದ ವೌಚಸಱಮಳನುನ
ಸೆಲಂದಿದೆ.

ಯದಳು ೂಳಶ ಕಸಲೆೋಜು ಇಯುಳುದಿಱೂ

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲೆೋಜುಗಲಳ ಯೋಗೆಸದ ವೌಚಸಱಮಳನುನ ಸೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಸಲೆೋಜು ಇಯುಳುದಿಱೂ

ಎವುು ವಸಲೆಗಲಳ ುದಿ ಕುಡಿಮುಳ ನೋರಿನ ಳೆಳಷೆಾ ಸೆಲಂದಿೆ.
ನವಿೋಕರಿಶಫಷುದಸದ ಸಸಗು ಅಶಂಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನಗಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಗಲಲ್ಲೂ ಷೌಱಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೋಕು
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲಳ ಷೌಯಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೋಕೆಕ ಫಲಶುತಿತೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲಳ ಷೌಯಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೋಕೆಕ ಫಲಶುತಿತೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

3

ಷೌಯಕ್ರತ ಅಥಸ ಅಶಂಪಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಱದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಲಳ

0

3
5
5

ಮೋಲಸಕಣಿಸಿದ ಾವಸನಳಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಶಱು ಷಸಧೆಸಗದಂತ್ಷ
ಯಸಳುದಸದಯಲ ವಿವೆೋವ ಷಸಧನೆಗಲಳ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಸೆಪಿತಮ ನಸಸಿಗಲ ಜಿೋಳನದಲ್ಲೂ
ಶಕರಸತ್ೂಕ ಫದಲಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣಸದ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯಸಳುದೆೋ ಚ್ಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
0
ಶಂಕ್ಷಿೋತಸಗಿ ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣಸಗಿ ಶಷವುಸದ ಶಲಚ್ಕಗಲಳ, ಧನಸತ್ನಕ ರಿಣಸಭಗಲಳ
ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಮಸಡಱು ಶಸಸಮ ಮಸಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕಸಗಿ ಷಸಕಯನ ಮಸಡಿದ ಛಸಯಸ ಚಿತ್ಾಗಲಳ,
ದಸಖಲಸತಿಗಲನುನ ಶಷ ಸೆಚ್ುಿಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲೆಲೋಡ್ ಮಸಡಫಷುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

ಪಿ.ಸೆಚ್ ಾಕಸಶ್ ವೆಟ್ಟು
9480862221
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 ದಲಯಸಣಿ ಶಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ ತ್ಭೂ ಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಶಂಷೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8256232094
Yes

