ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.1. ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಸಮನೆ--ುಯುಷಯು
ಸಮನೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ುಯುಷಯು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ುಯುಷಯು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಒಟುಟ-ುಯುಷಯು
ಒಟುಟ
ಒಟುಟ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಮ):

ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆುೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರದ ಒಟುಟ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುುಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ಯದುುಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಭುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಮಸಲಚಿಗಳನುು ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆಮ ಫಳಕ ತಿೋಮನಗಳನುು ಭತ ಹಕುವುದಯ ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಗಳನುು ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳ ಆಗಿದುಲಿ ಗುಯುತು ( ) ಮಡುವುದು

ಬಗಲ್ಕೆಲೋಟ
ಬಗಲ್ಕೆಲೋಟ
587101
8354220327
eotpbgk@gmail.com
4
4
1
1
0
2
16
22
6
ಸಯಕಯ ಭತುು ಮೋಲ್ಧಿಕರಿಗಳಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ/ಕಮಯಕಾಭಗಳನುು ಮಗಯಸಲಚಿಗಳನವಮ ತಲ್ಲಕಿಗ್ೆ
ನಿಗದಿಡಿಸಿಯುವ ಗುರಿಮ ನವಮ ಸಧಿಸುವ ಹೆಲಣೆಮು ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತಿಗ್ೆ ಇದುು ಅದಯ ಾಕಯ
ಸಧಿಸಲ್ಗುತಿುದೆ. ಭತುು ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತ ವೆಪಿುಮ ಭಿವೃದಿು ಇಲ್ಖ್ೆಗಳು ಭತುು ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಗಳು ಸಧಿಸಿಯುವ ಾಗತಿ ಕಲ್ಕಲ್ಕೆೆ ಮಸಿಕ/ತೆೈಮಸಿಕ ಕೆ. ಡಿ. ಪಿ. ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತ
ವಿಶೆೋಷ ಸಮನೆ ಸಭೆ ಭತುು ಉ ಸಮಿತಿ ಭಲಲ್ಕ ಕಲ್ ಬದುವಗಿ ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತವು
ರಭಶಿಯಸುತುದೆ
ಘನ ಸಯಕಯವು ರಿಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಭತುು ಕಮಯಕಾಭಗಳನುು ನಿಮಮವಳ ಭತುು ಮಗಯಸಲಚಿಮನವಮ
ರಿಣಭಕರಿಯಗಿ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಸುವದು ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಉದೆುೋಶವಗಿದೆ
6
6
64
12
4
16
36
4
9
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
6
6
6
ಕಿಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಮವೆಮಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X. ನೆೈಭಲಿೋಕಯನ, X. ನೆೈಭಲಿೋಕಯನ,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುು ಕಾಭಫದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು

1) ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ 2) ಸಮಜಿ ನೆಮ ಸಮಿತಿ 3) ಹಣಕಸು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಸಮಿತಿ

ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿಯ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಮ ಕಾಭಕೆಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಮ ಯವುದೆೋ ನಿಣಮಗಳನುು ಯದುುಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟುಟ ಹುದೆುಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಭಂಜಲರದ ಹುದೆುಗಳು
31-03-2012 ಯಲಿೂ ಇದುಂತೆ ಬತಿಮಡಿದ ಹುದೆುಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಗ್ೆ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮಕಾಭಗಳನುು
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತಯಬೆೋತಿಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿಯುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿಯುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಮವನುು ರಿಶಿೋಲಿಸುವರೆ? []

18
18
No
68
68
56
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಭುನೆಲುೋಟ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿಯುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುು ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುು ಸಕ್ಷಭ ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
ಜಲನ
ಜುಲ್ೆೈ
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಕೆಮಲಿೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞಯನುು ಫಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಮಕಾಭಗಳಗ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿಯುವುದನುು ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಆಮವೆಮವನುು ಸಕಲ್ದಲಿೂ ಭತುು ಮಗಸಲಚಿಮ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಲಿಂಗಧರಿತ ಆಮವೆಮ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []
(ii)Whether income was generated from these sources? []

Yes

(iii) Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in
2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಆದಮಕೆೆ ಯವುದದಯಲ ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುು ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ವಣಿಜೆ ಭಳಗ್ೆಗಳು

ಈ ಭಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಆದಮ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿುಗಳನುು ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತ ವಣಿಜೆ ಭಳಗ್ೆ

ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕಯ / ರಜೆ ಸಕಯ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

1) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತೆ ಕೆೋಂದಾ 12
2)SCP ರಜೆ
12
3)TSP ರಜೆ
4
4) ಅಭಿವೃದಿು ಅನುದನ ರಜೆ
5
5) ಸೆೋಯಡೆ ಭತುು ಮಯಸು 11
6) 13 ನೆೋ ಹಣಕಸು
-7) ಸಟಯಂಡಲೆಟಿ
3
8) TSC
315 286
9) SGSY
25 26

12
12
4
5
11
-3

Central Govt./State Govt./Other
Physical target
1) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತೆ ಕೆೋಂದಾ 605.450 653.24
2)SCP ರಜೆ
10.00 10.00
3)TSP ರಜೆ
3.65 3.65
4) ಅಭಿವೃದಿು ಅನುದನ ರಜೆ
3.038 3.038
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸಯು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ
5) ಸೆೋಯಡೆ ಭತುು ಮಯಸು 8.960 8.960
ಮತು/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿನ ಮತು
6) 13 ನೆೋ ಹಣಕಸು
146.716 134.420
7) ಸಟಯಂಡಲೆಟಿ
8.202 8.202
8) TSC
170.174 134.332
9) SGSY
32.420 32.282
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
5.775
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತು : ಯಲ.
0.5
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತು : ಯಲ.
5.775
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
5.775
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ
SGSY
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟುಟ ಮತು : ಯಲ.
32.45
ವಸುವವಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿು ಕಮಕಾಭಗಳಗ್ೆ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ : ಯಲ.
32.8
(i) Total non establishment expenditure on women development programs against allocation
of Intermediate/ District Panchayat in 2011-12:
Total funds allocated:
Actual Expenditure on women development programmes:
ಯವ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಅನುದನವನುು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
13 ನೆೋ ಹಣಕಸು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿದು ಮತು
146.718
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದ ಖಚು
134.42
ಯವ ಉದೆುೋಶಕೆಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
134.42
ಒಟುಟ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
96
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿಯುವ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
96
ಒಟುಟ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
96
ನಿಭಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
1
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತಯ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶಕಿು ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಒಟುಟ 26 ಸವಸಹಮ ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಗ್ೆ ಅವಯ ಚಟುವಟಿಕೆಮನುು ಧರಿಸಿ ಸಲ್
ಸೌಲ್ಬೆವನುು ಬೆಂಕಿನಿಂದ ಭಂಜಲರಿಸಿ ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತಿದಂದ ಭಂಜಲರಿಸಿ ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತಿದಂದ
ಾತಿ ಗುಂಪಿಗ್ೆ 1.00 ಲ್ಕ್ಷದಂತೆ ಸಹಮಧನ ಹೆಲಂದಣಿಕೆ ಮಡಿದೆ ಇದಯಲಿೂ 359 ಸವರೆಲೋಜಗ್ರಿಗಳದುು ಎಸ್.ಸಿ
141, ಎಸ್. ಟಿ. 36 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತಯ 36 ಒಳಗ್ೆಲಂಡಿಯುತುದೆ ಸವಸಹಮ ಸಂಘಗಳ ಉತೆುೋಜನಕೆಗಿ 39 ಭಹಿಳ
ಸಂಘಗಳಗ್ೆ ಯಲ.10000/- ದಂತೆ ಸುತುು ನಿಧಿಬಡುಗಡೆ ಮಡಿದೆ

SGSY ಯೋಜನೆಮಡಿ ವೆೈಮಕಿುಕವಗಿ 10 ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಸವಮಂ ಉದೆಲೆೋಗಕೆಗಿ ಯೋಜನ ವಯದಿಮ ಾಕಯ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಿಕಯ ಜಿೋವನ ಭಟಟ ಉತುಭಡಿಸಲ್ು
ಸಲ್ವನುು ಭಂಜಲರಿಸಿ ಾತಿಯಫಬ ಂಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಯಲ. 10000/- ದಂತ ಸಹಮಧನ ವಯ ಸಲ್ಕೆಗಿ
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲಿೂಯುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಮಕತಯು, ಕುಷಟ
ಹೆಲಂದಣಿಕೆ ಮಡಿದೆ.
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಿಕಯು ಭುಂತದವಯ ಕಲ್ೆಣಕೆಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಮಕಾಭಗಳ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಗ್ೆ ಶೆೋ 3 ಯಂತೆ ಸಹಮಧನವನುು ಕಲಿಪಸಿದೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಿಕಯ ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳು ಭತುು ಸೆಳೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಮನುು ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ಕಾಭಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ಗ್ಾಮಿೋಣ ಾದೆೋಶದಲಿೂ ವಸಿಸುವ ವಸಿಗಯ ಭಲಲ್ ಬಲತ ಸೌಲ್ಬೆಗಳ ಕುರಿತು ತಲ್ಲಕ ಂಚಮತ
ಜನಾತಿನಿಧಿಮವಯು ತಭಮ ವೆಪಿು ಗ್ಾಭಗಳಲಿೂ ಈ ಫಗ್ೊ ಮನದಂಡು ಅತಿೋ ಅವಶೆಕ
ಯೋಜನೆ/ಕಭಗ್ರಿಗಳನುು ಗ್ಾಭ/ತಲ್ಲ/ಜಿಲ್ೂ ಂಚಮತ ಕಿಾಯ ಯೋಜನೆಮಲಿೂ ಸೆೋಯಡೆ ಮಡುವ
ಭಲಲ್ಕ ಸವಯಜನಿಕ ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆಗಳು ಭತುು ಸೆಳಮ ಸಭಸೆಗಳನುು ರಿಹಯ ಮಡುವಲಿೂ ತಲ್ಲಕ
ಂಚಮತ ಗಿರಿತಯವದ [ಂತಾವಜೆಲಸಿವತುದೆ

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಮತಿಗಳು ಸಕಯವು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಭಲನೆಮಲಿೂ ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನಿವಹಿಸಿಯುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುು ೂಣಗ್ೆಲಳಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಭುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕಿ ಉಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
9
6

2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟಕ ಸವಜನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಮಲಿೂ ಯದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಭತುು ನಿಮಭಗಳನುು ಕಡಾಮವಗಿ ಲಿಸಿಯುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಿಕ ದಲಯಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

36

ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲಯುಗಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?

36
19
15
15

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಭತುು ವೆಚಚ
ದಲಯುಗಳನುು ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲಿೂ
ಹಗು ಸವಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯು ಅಡಿ ಬಪಿಎಲ್. ಟಿಟ ಭತುು ದಲಯುಗಳಗ್ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಅನುುವ ಫಗ್ೊ ವಿವಯದ ತಖ್ೆುಮನುು ಕಚೆೋರಿ ಆವಯಣದಲಿೂ ಸವಯಜನಿಕ ದಶಯನಕೆೆ ಇರಿಸಿದೆ

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶುವಳಮಲಿೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದುಲಿೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲಿೂ ಸಕರತಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯು ಅಡಿ ಬಪಿಎಲ್. ಟಿಟ ಭತುು ದಲಯುಗಳಗ್ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಯವುದೆೋ ಚಟುವಟಿಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುುವ ಫಗ್ೊ ವಿವಯದ ತಖ್ೆುಮನುು ಕಚೆೋರಿ ಆವಯಣದಲಿೂ ಸವಯಜನಿಕ ದಶಯನಕೆೆ ಇರಿಸಿದೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತುಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುು ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ
ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಯನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುು ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
*
*
ಒಟುಟ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಗ್ೆ 2010-11 ಭತುು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಇತರೆ ಆದಮದ ಭಲಲ್ಗಳಂದ ಫಯುವ
ಆದಮದ ವಿವಯಗಳನುು ತಿಳಸಿ.
ಆದಮದ ಭಲಲ್
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುು ೂಣಗ್ೆಲಳಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಭಹಿಳೆಮಯು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
2
0
ವಣಿಜೆ ಭಳಗ್ೆ
ವಣಿಜೆ ಭಳಗ್ೆ
2.52
2.52
Yes
2

