ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು :
1.1. ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲರವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಸಮನೆ--ುರುಷರು
ಸಮನೆ-ಮಹಿಳೆಯರು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಒಟ್ುಟ-ುರುಷರು
ಒಟ್ುಟ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮ ಂಚಯಿತ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಯ):

ಭಟ್ಕಳ
ಉತ್ತರ ಕನನಡ
581320
08385 226429
eotp_bhatkal@rediffmail.com
3
3
0
0
1
5
12
16
ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ್ೂ

ಗುರಿ :-

ತಲ್ಲಕ ಂಚಯತ್ ಕಛೆೋರಿ ಹಿಂಭಗದಲ್ಲೂ ರಸೆತಗ್ೆ ಮುಖವಗಿ 3 ಅಂತ್ಸ್ಥಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಣ ಮಡುವುದು.
ನೆಲ್ ಅಂತ್ಸುತ ವಣಿಜ್ೆ ಸಂಕೋಣಾ, 1ನೆೋ ಅಂತ್ಸ್ಥತನಲ್ಲೂ ಬೆಂಕ್/ಕಛೆೋರಿ ಉದೆದೋಶಕೆಕ, 2ನೆೋ ಅಂತ್ಸ್ಥತನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲಕ
ಂಚಯತ್ ಸಭ ಭವನ ನಿಮಾಣ ಸುಮರು 1 ಕೆಲೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಸುವ ಗುರಿ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ :-

ತಲ್ಲಕನ ಗ್ಾರ್ಮೋಣ ಭಗದಲ್ಲೂ ಸಂಕಾ ರಸೆತ, ನೆೈಮಾಲ್ಲೆೋಕರಣಕಕಗಿ ಚ್ರಂಡಿ ನಿಮಾಣ, ಅಂಗನವಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ನಿಮಾಣ ಹಗಲ ದುರಸ್ಥತ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗ್ಗಿ ತೆರೆದ ಬವಿ ನಿಮಾಣ ಹಗಲ ಸವಾಜ್ನಿಕ ಸಿಳೋಯ
ಆಧೆತೆಗಳಗ್ೆ ಅನುಗುಣವಗಿ ಕಮಗ್ರಿ ನಿವಾಹಿಸುವ ಉದೆದೋಶ ಹೆಲಂದಿದೆ.

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ಥದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜ್ರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಮಹಿಳ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆರು ಮಹಿಳ ಸದಸೆರು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆಿಯಿಂದಗಿ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತ್ವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುತ.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆಯ ಬಳಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಮತ್ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುರುತ್ು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತ್ಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸ್ಥ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಿಯಿ ಸರ್ಮತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆಿಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಿಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸ್ಥಬಬಂದಿ/ಚ್ುನಯಿತ್
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜ್ಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲ್ಲೂ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಗ್ೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸ್ಥದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತ್ರಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚ್ುನನಿತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸ್ಥಬಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತ್ರಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜ್ರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜ್ರಗಿರುತತರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

6
6
12
1
1
4
7
1
2
0
0
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಗಲ
6 ಸಭೆಗಳಗಲ ಸವಾನುಮತ್ದಿಂದ ನಿಣಾಯ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.
6
ಕಾಯ ಯೋಜ್ನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜ್ನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, IX. ಮಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
Yes
ಒಟ್ಲಟ 3 ಸಿಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳು
1) ಹಣಕಸು ಮತ್ುತ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ಉ-ಸರ್ಮತಿ
2) ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸರ್ಮತಿ
3) ಸಮನೆ ಸಿಯಿ ಸರ್ಮತಿ
6
4
No
55
55
30
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜ್ನೆ (P respective Plan) ತ್ಯರಿಸ್ಥರುವರೆ? [] No
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುನ ತ್ಯರಿಸುವರೆೋ? []

No

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದಿನಂಕ
ವಸತವವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No
0
0
No

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯ ತ್ಯರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಳವಡಿಸ್ಥಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No

ಯೋಜ್ನೆ ತ್ಯರಿಸುವಗ ತ್ಜ್ಞರನುನ ಬಳಸ್ಥಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No

ಯೋಜ್ನೆ ತ್ಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತ್ದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆಿಗಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

No

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಗ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸ್ಥಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಮತ್ುತ ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ್ ಆಯವೆಯ ಸ್ಥದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []

No

(ii)Whether income was generated from these sources? []
(iii) Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in
2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆದಯಕೆಕ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದಯ ತ್ರುವ ಆಸ್ಥತಗಳನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಯೋಜ್ನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜ್ೆ ಸಕರ / ಇತ್ರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

1) ತ.ಂ. ಅಭಿವೃದಿಧ ಅನುದನ - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-10, ಸಧನೆ-10.
2) ಗ್ಾರ್ಮೋಣ ರಿರ್ಮತಿಯಲ್ಲೂ ರಸೆತಗಳಗ್ೆ ಡಂಬರಿೋಕರಣ - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-2, ಸಧನೆ-2
3) .ಜ. ಕಲ್ೆಲನಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಲಲ್ಭಲತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-4, ಸಧನೆ-4
4) .ಂ. ಕಲ್ೆಲನಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಲಲ್ಭಲತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ- ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-1, ಸಧನೆ-1
5) ಅಂಗನವಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-11, ಸಧನೆ-10
6) ಸೆೋಾಡೆ & ಮಾಡು - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-7, ಸಧನೆ-7
7) ಅನಿಭಾಂಧಿತ್ ಅನುದನ (ಕೆಲೋಟಿ ಯೋಜ್ನೆ) - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-135, ಸಧನೆ-130
8) ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ುತ ಭರತಿೋಯ ವೆೈದೆ ದಧತಿ - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-2, ಸಧನೆ-2
9) ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ. ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-30, 16, 3, ಸಧನೆ-16, 10, 1

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

1) ತ.ಂ. ಅಭಿವೃದಿಧ ಅನುದನ - ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ-500000/-, ಖಚ್ುಾ-498494/2) ಗ್ಾರ್ಮೋಣ ರಿರ್ಮತಿಯಲ್ಲೂ ರಸೆತಗಳಗ್ೆ ಡಂಬರಿೋಕರಣ - ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ-136400/-, ಖಚ್ುಾ-1363003) .ಜ. ಕಲ್ೆಲನಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಲಲ್ಭಲತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ - ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ-200000/-, ಖಚ್ುಾ197770/(ಯೋಜ್ನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜ್ೆ / ಇತ್ರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ 4) .ಂ. ಕಲ್ೆಲನಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಲಲ್ಭಲತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ- ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ-30000/-, ಖಚ್ುಾ-30000/ಮತ್ತ/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತ್ತ
5) ಅಂಗನವಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ-500000/-, ಖಚ್ುಾ-440198/6) ಸೆೋಾಡೆ & ಮಾಡು - ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ-300000/-, ಖಚ್ುಾ-298960/7) ಅನಿಭಾಂಧಿತ್ ಅನುದನ (ಕೆಲೋಟಿ ಯೋಜ್ನೆ) - ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ-10000000/-, ಖಚ್ುಾ-9516390/8) ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ುತ ಭರತಿೋಯ ವೆೈದೆ ದಧತಿ - ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ-170000/-, ಖಚ್ುಾ-169631/9) ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ. ಲ್ಭೆವಿರುವ ಮತ್ತ- 2221521/-, ಖಚ್ುಾ-1499200/ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತ್ತ : ರಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತ್ತ : ರಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚ್ಚ : ರಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸ್ಥಬಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಲರತ್ುಡಿಸ್ಥ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತ್ತ : ರಲ.
ವಸತವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಯಕಾಮಗಳಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ : ರಲ.
(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 ಮಲಲ್ದಿಂದ ಅನುದನವನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿದದ ಮತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚ್ು
ಯವ ಉದೆದೋಶಕಕಗಿ ಖಚ್ುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ಯಣವಗಿ ಯರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಿಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ್ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತ್ರ
ಗುಂುಗಳು, ಸ್ಥರೋಶಕತ ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

ಅನುದನ ಬಳಸಲ್ಗಿದೆ.
2781000
2781000
2517174
0
0
0

13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಆಯೋಗ
11422974
2247666
ಅಂಗನವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ, ಕಂಯೆಟ್ರ್ ಹಗಲ ಸಲ್ಕರಣೆ ಖಮತ್ುತ ಪಿೋಠೆಲೋಕರಣಗಳ ಖರಿೋಧಿ
61
61
61 (16 ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್)
4 ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್
10 ಮಹಿಳ ಸವ-ಸಹಯ ಗುಂುಗಳಗ್ೆ ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ, ಸ್ಥಹಿ ತಿಂಡಿ ತ್ಯರಿಕೆ, ಮಲ್ಲೂಗ್ೆ ಕೃಷ್ಟ ಇತೆದಿ
ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಗ್ೆ ಸಹಯಧನ ಬಡುಗಡೆ ಮಡಲ್ಗಿದೆ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜ್ನಿಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮಡಿಸಲ್ು
ಅಂಗವಿಕಲ್ ಸವರೆಲೋಜ್ಗ್ರಿಗಳಗ್ೆ ಸಹಯಧನ ಮಂಜ್ಲರಿ ಮಡಿದೆ. ಹಗಲ ಸವ-ಸಹಯ ಗುಂುಗಳಗ್ೆ 3 ದಿನಗಳ
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜ್ದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತ್ರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತ್ರು, ಕುಷಟ
ಬ.ಓ.ಪಿ. ಮತ್ುತ ಕೌಶಲ್ೆಧರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಯಾಕಾಮ ಹರ್ಮಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕರ್ಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತ್ನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನಿೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜ್ನಿಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತ್ುತ ಸಿಳೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿಸ್ಥ.

0

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಿಗಧಿಸ್ಥದ ನಮಲನೆಯಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿವಹಿಸ್ಥರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ಯಣಗ್ೆಲಳಸ್ಥ ದಾಢೋಕರಿಸ್ಥದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ ಉಳದಿರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
ಹೌದು
3 ೆರ ಬಕ ಇವೆ

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತ್ಮಿ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜ್ನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತ್ುತ ನಿಯಮಗಳನುನ ಕಡಾಯವಗಿ ಲ್ಲಸ್ಥರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜ್ನಿಕ ದಲರಗಳನುನ ಸ್ಥವೋಕರಿಸ್ಥದೆ

17

ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸ್ಥವೋಕರಿಸ್ಥದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?

17
5
5

ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತ್ುತ ವೆಚ್ಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವಜ್ನಿಕ ಸಿಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

0
ಹೌದು

ಮೋಲ್ಕಣಿಸ್ಥದ ಾಶನವಳಯಲ್ಲೂ ನಮಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿತಯ ನಿವಸ್ಥಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತ್ಿಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ಬರವಣಿಯಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ನದರದುದ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚ್ಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ಯರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚ್ುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಗ್ೆ 2010-11 ಮತ್ುತ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತ್ರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುನ ತಿಳಸ್ಥ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುನ ಯಣಗ್ೆಲಳಸ್ಥದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
7
0
ಅಂಗಡಿ ಮಳಗ್ೆ ಬಡಿಗ್ೆಯಿಂದ
ಅಂಗಡಿ ಮಳಗ್ೆ ಆದಯ
543431
350245
Yes
1

