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1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು

ಉಭಮಚಗಿ
ಮಲ್ೂುಯ
ಉತತಯ ಕನನಡ
581347
gpummachagi@gmail.com

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

90

2265
1969
4234

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 80
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತುತ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

170
120
140
260
0.82
0.85
0.835
42
67
14
885
1008
1785

1.9. ಭತದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

1643
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1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತದ ಸಫಲೋಕಯಣ ಸಯಕಯದ ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ಸಕಲ್ದಲೂ ಯದಶಶಕವಗಿ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಿಸಿ ಇದಯ
ಾಯೋಜನೆಮನುನ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿತಮ ನಗರಿೋಕರಿಗ್ೆ
ದೆಲರೆಮುವಂತೆ ಮಡುವುದು ಬಿಡುಗಡೆಯದ ಅನುದನಗಳನುನ
ಯದಶಶಕವಗಿ ಉಯೋಗಿಸಿಕೆಲಂಡು ಉತತಭವದ ಆಸಿತ ಸೃಜಿಸುವಂತೆ
ಮಡುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತುತ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತುತ?

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿತಮಲೂ ದೆೋಶಕೆೆ ಮದರಿಯದ
ಯದಶಶಕವದ ಉತತಭ ಜನಯಯ ಆಡಳಿತದೆಲಂದಿಗ್ೆ ಸಯಕಯದ ಎಲ್ೂ
ಾಗತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಿಸಿ ಅದಯ ಾಯೋಜನವನುನ
ಸವಶಜನಿಕರಿಗ್ೆ ದೆಲರೆಮುವಂತೆ ಮಡುವುದು.
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5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
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6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ ಗುಯುತು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆತ / ಸಂಕ
, XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲೂ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲೂ ಯವ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ಯಿತು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೋಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
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21
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ವಾದಾೆ ವೆೋತನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತನ, (d) ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ವೆೋತನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (g)
ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, (j) ಇತರೆ
ಹೌದು

VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತಸಣೆಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ []

Yes

(b) ಇತರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುತ ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸಮತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಎಷುು ಸಾಯಿಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಾಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸತವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಾ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕೆಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೋಜಿಸಲ್ದ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಜರಗುತತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಸುವುದೆೋ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುತ ಭಕೆಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲನ
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು ಸಕ
ರೆೋತಯ
ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಮಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲನಲೂ ಲಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ)ೂ []

ಭಹತಮಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೋಮ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ ,
ಸಂೂಣಶ ನೆೈಭಶಲ್ೆ ಯೋನೆ , 13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ, ಕುಡಿಮುವ
ನಿೋಯು ನಿವಶಹಣೆ , ಸುವಣಶಜಲ್, ಕೆಲಳವೆಬವಿ ಯೋಜನೆ, ಶಸನಫದದ
ಅನುದನ, ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ,
Yes
14
ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮೋತಿ,ಉತಪದನ ಸಮೋತಿ,ನಗರಿೋಕಯ ಸೌಕಮಶ
ಸಮೋತಿ
21
14
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು, ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ

ಹೌದು

Yes
30/04/2011
20/04/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿತಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲೂ ಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು

Yes
Yes
232468
169505

Yes
ಭನೆಕಯ
25079
88363
115780
115780
ಕಟ್ುಡ ಬಡಿಗ್ೆ
21452
55800
ಇಲ್ೂ
ಭಹತಮಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೋಮ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ
ಕೆೋಂದಾ ಸಯಕಯದ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಮಲೂ 100% ಸಧನೆ
ಮಡಿಯುತೆತೋವೆ,
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಲೂ 90% ಸಧನೆ ಮಡಿಯುತೆತೋವೆ
ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು ಯೋಜನೆಮಲೂ 90% ಸಧನೆ
ಮಡಿಯುತೆತೋವೆ
ಸಂೂಣಶ ನೆೈಭಶಲ್ೆ ಆಂದೆಲೋಲ್ನದಲೂ 100 % ತತೆಲಕ ಭತುತ
ಶಶವತ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮಶಣ ಮಡಿಯುತೆತೋವೆ.

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತತದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 5230876/5213005
ನಿೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತತ
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತತ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಾಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :

50000
50000
70000
60000
130000
100000
100000
20000
20000

ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತತ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬಿೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

20000

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿತಮಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುತ ಸಾಳಿೋಮ ಸಂಸೆಾಗಳು

ಂಚಯಿತಿ ಭತುತ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು

ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುತ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಭತುತ ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
No
No

ಜನಯಲೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದಯ ಜೆಲತೆಮಲೂ ಸಭುದಮದ
ಭಗವಹಿಸುವಿಕೆಮನುನ ೆಾೋರೆಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಆರೆಲೋಗೆ ಭತುತ ನೆೈಭಶಲ್ೆ
ಸಮತಿಗಳ ಭುಖ್ಂತಯ ಹಲ್ವು ಬರಿ ಬಿೋದಿ ನಟ್ಕ
ಹಮಮಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.ಭತುತ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಹಿತಿ ಪಲ್ಕವನುನ
ಸವಶಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲೂ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಅದಯ ಫಗ್ೆೆ ಸಂೂಣಶ ಮಹಿತಿ
ನಿೋಡಟ್ಲ್ಗಿದೆ.
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಯ್ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಮಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿ ಸುತುತ ನಿಧಿಮ
ಫಳಕೆ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯವದ ಮಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಸಯಕಯದಿಂದ ತಲ್ಲಕ ಭತುತ ಹೆಲಫಬಳಿಳ ಭತುತ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ
ವೆಪಿತಮಲೂ ಹಮಮಕೆಲಂಡ ಆರೆಲೋಗೆ ಕಮಶಕಾಭಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಸಭಗಾ
ಮಹಿತಿಮನುನ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತದಿಂದ ಕಲ್-ಕಲ್ಕೆೆ ಸವಶಜನಿಕರಿಗ್ೆ
ತಲ್ುಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಭತುತ ಜಿೋವನಭಟ್ು ಉತತಭ ಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ು ಸಯಕಯದ
ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲ್ಬೆ ಕುರಿತು ಸಭಗಾ ಮಹಿತಿ ಸಜಶನಿಕರಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಲ್ಗಿಯುತತದೆ.
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲೂ ಈ ಫಗ್ೆೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿ ಕಲ್-ಕಲ್ಕೆೆ ವಿವಿಧ
ಕಮಶಕಾಭಗಳನುನ ಶಲ್ೆಗಳಲೂ ಹಮಮಕೆಲಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಗ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ
ಮಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಭತುತ ಹಲ್ವು ಬರಿ ಬಿೋದಿ ನಟ್ಕಗಳ ಭುಖ್ಂತಯ
ಮಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಹಿಂದಿನ ಸಲನ ಎಲ್ೂ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಪೊಣಶಗ್ೆಲಂಡಿಯುತತದೆ.
ಆಕ್ೆೋಣೆ 1 ನಿಕಲ್ೆ ಆಗಿಯುತತದೆ.
ಇಲ್ೂ
0
0
1
1
0

Yes

ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೋಗಗಳು ಹಬಿಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತಹ ಸಂಕಾಮಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಾಥಮಕ ಹಂತ
ಮದೆಮಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೆಲೋತತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತುತ ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲತಂಶ
ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜನೆ
ವಾದಾೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಸವಸಾಯ ಭಿೋಮ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತುತ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ
ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿತಮಲೂ ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ ಅತಿೋ ಕಡಿಮ
ಇಯುತತದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿತಮಲೂ ಅತಿೋ ಕಡಿಮ ಇಯುತತದೆ.
-------------ಸಭಮಕೆೆ ಸರಿಯಗಿ ಎಲ್ೂ ಲ್ಸಿಕೆ ಕಮಶಕಾಭಗಳು ಆರೆಲೋಗೆ
ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಸಹಮದೆಲಂದಿಗ್ೆ ಪೊನಶಗ್ೆಲಳಿಸುತತ ಫಂದಿಯುತೆತೋವೆ.
ಉತತಭವಗಿಯುತತದೆ.
ಸಕಲ್ದಲೂ ರೆಲೋಗನಿರೆಲೋಧಕ ಚುಚುಚಗಳನುನ ಆರೆಲೋಗೆ ಇಲ್ಕೆೋಮ
ಭುಖ್ಂತಯ ನಿೋಡಲ್ಗಿಯುತತದೆ. ಭತುತ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿತ ಆಗ್ೆಗ್ೆ
ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ಶುದಿದಕಯಣ ಮಡಲ್ಗಿಯುತತದೆ.
ಭುನೆೋಚಚರಿಕೆ ಕಾಭಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಾಚಯದ ಭುಕಂತಯ ಸವಶಜನಿಕಯಲೂ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿಯುತತದೆ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಗ್ಾಭ ಭಚಮತ ವೆಪಿತ ಾಥಮಕ ಶಳೆಗಳು 5
ಮಧೆಮಕ 5
1
0
0
ಉತತಭವಗಿಯುತತದೆ.
ಸರಿಯಗಿಯುತತದೆ.
0.87
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಲೂ 13 ಭನೆ ಗಳನುನ ನಿೋಡಲ್ಗಿಯುತತದೆ.,
ಈ ವರೆಗ್ೆ 165 ಭನೆಗಳನುನ ವಿತತರಿಸಲ್ಗಿಯುತತದೆ.
76 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ
28 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ
32 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ
01 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ
ಉತತಭವಗಿಯುತತದೆ.
ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
01 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ
106 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ
ಹೌದು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿತ ವಯಕೆೆ ಒಂದು ಬರಿಮಂತೆ ಘನತೆಜೆ ಭತುತ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿತ ಸವಚಛತ ಕಭಶಕಾಭ 2006-07 ರಿಂದ
ಜರಿಮಲೂದೆ.
01-08-2012ರಿಂದ ಜರಿಮಲೂದೆ.
ಹಿ.ಾ.ಶಲ್ೆ 5, ಕ್ರ.ಾ.ಶಲ್ೆ 05. ಅಂಗನವಡಿ 08, ೌಾಢಸಲ್ೆ 01,
ಸಂಸೃತ ಭಹಠಶಲ್ೆ 01 ಗಳಲೂ ಹೆಲಂದಿಯುತತದೆ.
ದವಿ ೂವಶ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳು ಯೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಾ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ ವೆಪಿತ ಎಲ್ೂ ಶಲ್ೆಗಳಲೂ ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ
ವೆವಸೆಾ ಇದೆ.

ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ

39
0

ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ಫಳಸುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

2

ಸೌಯಶಕ್ರತ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಗಳು

0

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲೂ ಇದದಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿತಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲೂ ಸಕರತಮಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ
ಫಯವಣಿಮಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ ಮಡಿದ
ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್
ಮಡಫಹುದು.

2006-07 ರಿಂದ ಫಮಲ್ು ಭಲ್ ವಿಸಜಶನೆ ಖಡಾಮವಗಿ ನಿಷೆೋಧಿಸಿದೆ.
ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಭಶಕವಗಿ ನಿೋಡುತಿತದುದ, ಕಸ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಸಹ
ನಡೆಮುತತ ಇದೆ. 2011-12 ಯಲೂ ಶೆೋಖಡ 100 ಯಷುು ಕಯ ವಸಲಲ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ.ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ಕೆಲೂೋರಿನೆೋಷನ್ ಕಮಶಮಡಿಯುತೆತೋವೆ.
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1.5 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ವಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲನ
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