ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು :
1.1. ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲರವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಯೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಸಭನೆ--ುರುಷರು
ಸಭನೆ-ಮಹಿಳೆಯರು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಒಟ್ುಟ-ುರುಷರು
ಒಟ್ುಟ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನಾಯ):
ಗುರಿ :ಧೆೈಯೋದೆಿೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದ್ದನಂಕ ಸಬೆಗ್ೆ ಹಜಯದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜಯದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜಯದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜಯದ ಮಹಿಳ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆರು ಮಹಿಳ ಸದಸೆರು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಬ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಭನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದ್ದಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಯೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಗುರುತು ( ) ಭಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸೆಯಿ ಸಮತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಬೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಫಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಮವುದೆೋ ನಿಣಯಗಳನುನ ರದುಿಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ದ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಯೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲಯದ ಹುದೆಿಗಳು
31-03-2012 ರಲ್ಲೂ ಇದಿಂತೆ ಭತಿಭಡಿದ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತರಫೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದಯೆ ಎಷುಟ ತರಫೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳು ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತರಫೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜಯಗಿರುವಯೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜಯಗಿರುತುಯೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದಯೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವಯೆ? []

ಬಂಟ್ಾಳ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೊ, ಮಂಗಳೄರು
574219
08255 233339
eotpbantwal@yahoo.in
1
0
1
0
1
16
33
47
5
ಗ್ಾಮೋಣಭೋವೃದ್ದಿ ಮತುು ಂಚಐತ್ ಯಜ್ ವೆವಸೆೆಯಡಿ ನಿಗಧಿ ಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನುನ
ಅನುಷಟನಗ್ೆಲಳಿಸುವುದು. ಮತುು ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಕೂು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸುವುದು
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಅನುಷಟನಗ್ೆಲಳಿಸುವುದು
6
6
25/7/2011
33
2
1
30
17
ಹೌದು
ಹೌದು
ನದರದು
ನದರದು
6
1
6
ಕ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆಯೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, IX. ಮಕಕಳ ಆಯೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ,
XII. ಬೋದ್ದ ದ್ದೋ
Yes
1)ಹಣಕಸು ಮತುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಸಮತಿ ಸಬೆ
2)ಸಭನೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ ಸಬೆ
3)ಸಭಜಕ ನೆಯ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ ಸಬೆ
6
6
No
165
165
86
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಮರಿಸಿರುವಯೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ತಮರಿಸುವಯೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದ್ದನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ದ್ದನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಭನೆ ಸಬೆಯಲ್ಲೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
ಪೆಬಾವರಿ 2011
ಭಚ್2011
Yes

ಸಭನೆ ಸಬೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಮರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಮರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಮರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ಯಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ಸಭಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಮಗಿರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಮತುು ಭಗಸಲಚಿಯ ಯೋಯೆಗ್ೆ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []
(ii)Whether income was generated from these sources? []
(iii) Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in
2011-12? []

No

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆದಯಕೆಕ ಮವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಫಡಿಗ್ೆ ಬಡಿಾ ಹಣದ ಯೋಜನೆ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಮಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ಯಜೆ ಸಕರ / ಇತಯೆ/)/ಬೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

1)ಯಷ್ಟರೋಯ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ
2)ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು
3)ರಸೆು ಮತುು ಸೆೋತುವೆ
4)ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
5)ಶೌಚಲ್ಯ

644.90ಲ್ಕ್ಷ
27.12ಲ್ಕ್ಷ
2.10ಲ್ಕ್ಷ

628.12ಲ್ಕ್ಷ
27.12ಲ್ಕ್ಷ
1.94ಲ್ಕ್ಷ

Central Govt./State Govt./Other
Physical target
1)ಯಷ್ಟರೋಯ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ
644.90ಲ್ಕ್ಷ
628.12ಲ್ಕ್ಷ
2)ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು
27.12ಲ್ಕ್ಷ
27.12ಲ್ಕ್ಷ
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ಯಜೆ / ಇತಯೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
3)ರಸೆು ಮತುು ಸೆೋತುವೆ
2.10ಲ್ಕ್ಷ
1.94ಲ್ಕ್ಷ
ಮತು/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತು
4)ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
5)ಶೌಚಲ್ಯ
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
26.78ಲ್ಕ್ಷ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಮತು : ರಲ.
26.78ಲ್ಕ್ಷ
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮತು : ರಲ.
26.78ಲ್ಕ್ಷ
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
23.99ಲ್ಕ್ಷ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದ್ದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
ಇಲ್ೂ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರಲ.
ಇಲ್ೂ
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭವಾದ್ದಿ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚಚ : ರಲ.
ಇಲ್ೂ
(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:
ಮವ ಮಲಲ್ದ್ದಂದ ಅನುದನವನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಸಕರದ್ದಂದ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿದಿ ಮತು
53.89ಲ್ಕ್ಷ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚು
20.32ಲ್ಕ್ಷ
ಮವ ಉದೆಿೋಶಕಕಗಿ ಖಚುಭಡಲ್ಗಿದೆ.
ಾಗತಿ ಬಗ್ೊ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
84
ೂಣವಗಿ ೂಯೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
84
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
84
ನಿಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
47
ಬಂಟ್ಾಳ ತಲ್ಲಕ್ರನಲ್ಲೂ ಒಟ್ುಟ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 31 ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್, ಸಹಯಧನ ನಿೋಡಿದುಿ,
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತರ
ಕೆಂಡಲ್ ತಮರಿಕೆ, ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ, ಟ್ೆೈಲ್ರಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಟ ಚಟ್ುವಟಿಕೆ, ಸುಟಡಿಯೋ, ಕೆಲೋಳಿ ಪರಂ, ಗ್ೆಯೆೋಜ್ ಹಗಲ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶಕ್ರು ಸಂಘಗಳು, ಸಾಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಆಟ್ೆಲೋರಿಕ್ಷ ಇತೆದ್ದ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯನುನ ಗುಂಪಿನ ಸದಸೆರು ತಮಮ ಅಭವೃದ್ದಿಗ್ಗಿ ಆಯಕಭಡಿಕೆಲಂಡ
ಗುಂುಗಳ ಅಭವೃದ್ದಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಿಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಿಸಲ್ು
ದ್ದನಂಕ:18-4-2011ರಂದು HIV AIDs ಬಗ್ೊ ಜಿಲ್ೂ/ತಲ್ಲಕು ಂಚಯತ್್ ಸದಸೆರುಗಳಿಗ್ೆ ಉಗಾಹ
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಭಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ಆಧರಿತ ತರಫೆೋತಿಯನುನ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಯೆಲೋಗಿಗಳು, ಫಲ್ ಕಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನಿೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಿಕರ ಸಭಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುು ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಭಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ಭಹಿತಿ ಕಯಯಗ್ರದ ಮಲಲ್ಕ

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿವಹಿಸಿರುವಯೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ಸಭನೆ ಸಬೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದ್ದ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಫಕ್ರ ಉಳಿದ್ದರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆಯಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
10
3

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಿಯಮಗಳನುನ ಕಡಾಯವಗಿ ಲ್ಲಸಿರುವಯೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಿಕ ದಲರಗಳನುನ ಸಿಾೋಕರಿಸಿದೆ
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ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಭಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿಾೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೊ ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

78
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0
ಹೌದು

ಯೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಯಲ್ಲೂ ನಮಲದ್ದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಮವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದಿಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಯ ನಿವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕಯತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಮವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಮಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿೋುವಗಿ ಬರವಣಿಯಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇರಫೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಇಲ್ೂ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದ್ದಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಡಲ್ು ಸಹಯ
ಭಡುವಂತೆ ಇರಫೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಭಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಮತುು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತಯೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
17
ಇಲ್ೂ
ಫಡಿಗ್ೆ ಬಡಿಾ ಹಣದ ಯೋಜನೆ
ವಣಿಜೆ ಸಂಕ್ರೋಣ, ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಫಡಿಗ್ೆ

2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

ರಲ.12.00ಲ್ಕ್ಷ
ರಲ.12.00ಲ್ಕ್ಷ
Yes
1

