1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ೂೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೊೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಯೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಟ್ುು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

141 & 80.8% (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)

1508 ಭತ್ುು 80.8% (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
1446 ಭತ್ುು 63.8% (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
2954 ಭತ್ುು 72% (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 258 &63.8% (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

528 & 72.5% (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
270 (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
258 (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
528(2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
80.8%(2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
63.8% (2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
72.5%(2001ಯ ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ)
64
93
28
380
565
1120

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1040

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಸಮನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

2160
8
2
1
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

2

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಟ್ುು

4
4
8
ಭೂಡಿದೊಡಿಿಕೊಪ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿುಮ ವೆಪಿುಮ ಗ್ಾಭಗಳದ
ಭೂಡಿ,ದೊಡಿಿಕೊಪ,ನೆಲ್ಲೂಕೊಪ ಗ್ಾಭಗಳ ಸವವತೊೋಭುಖ
ಅಭೋವೃದಿದಗ್ಗಿ ಭುಖೆವಗಿ ಬೆೋಕಗುವ ಭೂಲ್ಬೂತ್ ಸೌಕಮವಗಳನುನ
ದಗಿಸುವುದು.
ಭೂಡಿದೊಡಿಿಕೊಪ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ಹರಿಜನ, ಗಿರಿಜನಯ ಭತ್ುು
ಫಡತ್ನರೆೋಖ್ೆಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಯುವ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಶೆಾೋಯೋಬಿವೃದಿದಗ್ಗಿ
ಭತ್ುು ಸಂೂಣವ ನೆೈಭವಲ್ೆ ಭತ್ುು ಸಕ್ಷಯ ಗ್ಾಭಗಳನನಗಿ ಮಡುವುದು
ಇದಯ ಧ್ೆೆಯೋದೆದೋಶವಗಿದೆ.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೂದಿಸಬೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭೂದಿಸಬೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಿಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೊುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೊೋಯಂ ಕೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸೂಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?
5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭೂಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಯೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು
B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಿಮವಗಿ ಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೊೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಪಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೊೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭೂದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಿಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು

8
12
10
08, 01, 03, 04

0
8
8
8
I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ಪೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೊೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು /
ಸಂಕ
, XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ
3
2
3
0
23
16
16/03/2012
68
18
22
12
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಭಹತ್ಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೋಮ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೊೆೋಗ ಯೋಜನೆ
Yes
0
ಆರೊೋಗೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿ
2
0

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನೂನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷು ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಜರಗುತುರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಯೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧ್ರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು ಸಕ
ರೆೋತ್ಯ
ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಗೂಗಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧ್ರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನೂಮಲ್ ಕೊಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೊಸ ಆದಮದ ಭೂಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೊಸ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭೂಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸೂಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸೂಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸೂಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಕ್ರ

ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
31/03/2011
31/03/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
86000
83000

NO
ಭನೆ ಕಂದಮ
113885

2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸೂಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭೂಲ್ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ

89874
203759
79000

ಸವಮಂ ಪೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

ಯವುದೆೋ ರಿೋತಿ ಸವಮಂ ಪೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆಮನುನ ಸಂಗಾಹಿಸಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆಗ ವಿವಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು

MGNREGA
IAY
Ashraya
13Th Finance
Development

ಹರಜು, ಲ್ೆೈಸನಸ
2800
4600

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 12000
ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೂ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಒಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೂ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬಿೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

6000
6000
6000
6000
12000
12000
12000
6000
2000
2000
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೊಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

80%
65%
72%
85%
88%

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೊಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೊಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಪೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಪಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಪೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದೂಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಪಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಪಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೂಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೊೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ಪೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ರೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೂೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೊೋಗಗಳು ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆಗ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೊೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಪಾಥಮಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಕ ಹಂತ್
ಯಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ನಭಮ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮು ಶಲ್ ಅಂಗನವಡಿಗಳನುನ
ಫಲ್ಗ್ೊೋಳಿಸಲ್ು MGNREGA ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ ಗ್ಾ||ಂ||
ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂಯುವ ಶಲ್ೆ, ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಸುಯಕ್ಷ ಗ್ೊೋಡೆಗಳ ನಮವಣ
ಭತ್ುು ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು ಭತ್ುು ಆಟ್ದ ಯೈದನಗಳನುನ
ನಮವಸಿದೆ.ಹಸರಿೋಕಯಣ ಯೂದಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಜತಿಮ ತೊೋಟ್ಗ್ರಿಕೆ ಭತ್ುು
ಅಯಣೆ ಗಿಡಗಳನುನ ಶಲ್ೆ ಭತ್ುು ಆಸಪತೆಾಮ ಖ್ಲ್ಲ ಆವಯಣದಲ್ಲೂ ನೆಡಲ್ಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಲ್ೆಂಡ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ SGSY ಯೋಜನೆಮಡಿ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಗಿ ಸುತ್ುು
ನಧಿ ಭತ್ುು ಸಹಮಧನದ ಯೂದಲ್ಲೂ ಗುಂುಗಳ ಏಳಿಗ್ೆಗ್ಗಿ
ಶಾಮಸಲ್ಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ೂ ಕುಷು ರೊೋಗ ನಭೂವಲ್ನೆ ಭತ್ುು ಹೆಚ್,ಐ.ವಿ. ಪಿೋಡಿತ್ರಿಗ್ೆ ಜಿಲ್ೂ
ಭಟ್ುದ ಸಮತಿಮವರಿಂದ
ಮಹಿತಿ ಭತ್ುು ಚಿಕ್ರಸತೆಸಗಳ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿಮನುನ ಬಿೋದಿ ನಟ್ಕ ಭತ್ುು
ಸಭೆಗಳ ಭೂಲ್ಕ ತಿಳಿಹೆೋಳಲ್ಯಿತ್ು.
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಫಗ್ೆಗ ಸಭಗಾವಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
14
14
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

Yes

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ
ಉತ್ುಭ
ಉತ್ುಭ
ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಉತ್ುಭ
ಉತ್ುಭ
ಉತ್ುಭ
ಉತ್ುಭ
ಇಲ್ೂ

ಸನತ್ಕೊೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧ್ೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಪತ್
ವಿಧ್ೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅನುಪತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜಪೆೋಯಿ ಆರೊೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭೋಮ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ

ಇಲ್ೂ
1.667361111
1.667361111
0.96
ಇಲ್ೂ
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ2010-11ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 40 ಭನೆಗಳ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 28 ಭನೆಗಳ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ 2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 28 ಭನೆಗಳ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆಮಡಲ್ಗಿದೆ
ನವವಹಿಸಿದೆ.
ನವವಹಿಸಿದೆ.
ನವವಹಿಸಿದೆ.
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
269 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ವಿತ್ರಿಸಿದೆ.
1

ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು

ಕಸದ ತೊಟ್ಟುಗಳನುನ ಬಿೋದಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿ ಸವವಜನಕರಿಗ್ೆ ಘನ ಭತ್ುು
ತೆಜೆ ವಸುುಗಳನುನ ಈ ತೊೋಟ್ಟುಮಲ್ಲೂಯ್ಕೋ ಹಕುವಂತೆ ತಿಳಿಹೆೋಳಲ್ಗಿದೆ.
ತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಗಾಹವದ ತೆಜೆವನುನ ಗ್ಾಭಗಳ ಹೊಯಗಿಯುವ ಕಸದ
ಗುಂಡಿಗಳಿಗ್ೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲ್ಗಿದೆ.

ಪೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧ

ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಭತ್ುು ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಪೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆಯಿಂದಗುವ
ದುಷಪರಿಣಭಗಳ ಫಗ್ೆಗ ತಿಳಿ ಹೆೋಳಿ ಅದಯ ಫಳಕೆ ನಷೆೋಧಿಸು ನಟ್ಟುನಲ್ಲೂ
ವಿವರಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

4

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೊಂದಿದೆ.

ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಯವುದು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೊಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ
ದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

4

ಸೌಯಶಕ್ರು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೂಲ್ದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳು

0

0
0
12

ಯೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೂದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯೂ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತ್ಮಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೊಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ
ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸೂಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ
ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೊೋಡ್
ಮಡಫಹುದು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗ್ೆ ಸಂಫಂಧಟ್ು ಖ್ಲ್ಲ ನವೆೋಶನಗಳನುನ ನವೆೋಶನ
ಯಹಿತ್ ಅಹವ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಸಂೂಣವ ನೆೈಭವಲ್ೆ ಯೋಜನೆಗ್ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೆೋಕಡ 90% ಯಷುು
ಶೌಚಲ್ಮ ನಮವಣ ಭತ್ುು ಉಯೋಗ ಮಡುವತ್ು ಸವವಜನಕರಿಗ್ೆ
ಮಹಿತಿ ಭತ್ುು ಪ್ಾೋತಸಹ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
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1.5 ದೂಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
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