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
ಟ್ುಟ-ುಯುಷಯು
ಟ್ುಟ
ಟ್ುಟ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತ್ಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನಾಮ):

ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆೄೋಶ :-

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ ಹರ್ರದ ಟ್ುಟ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹರ್ರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹರ್ರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹರ್ರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹರ್ರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುೄಡ್ಡಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆೃಯಿಂದಗಿ ಯದುೄಡ್ಡಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಮಸಲಚಿಗಳ್ನುೆ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುೂ.
]5. ಎಷುಟ ಸಬಗಳ್ಲ್ಲೂ ಚಚೆಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳ್ನುೆ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಭತ್ದಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳ್ನುೆ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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1.ರ್ಮರಭೇ 2.ಎನ್.ತಿೆೇೋಸಾಮಿ 3.ಎನ್.ನಯಸಂಹಮೆ
1.ಸ.ಟಿ.ಶಿರೋನಿವಸ 2.ಎಂ.ಎಸ್.ಭಂರ್ುನಥ 3.ಕೆ.ಚಂದರಣ್ು
1.ಟಿ.ಭಂರ್ಭಮ 2.ಬೆಲೋಯಭಮ 3.ಕಕ 4.ಟಿ.ರ್ಮಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ
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29
39
1
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿೂಗ್ೆ ಫಯುವ 18-ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ್ು, ಮೋಲ್ು ಉಸುೂವರಿ ಭತ್ುೂ ಅನುದನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಲ್ೆಕಕ ತ್ರ ನಿವಗಹಣೆ ಹಗಲ 39ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಕಗಯದಂದ ಜರಿಗ್ೆ ಫಂದಯುವ
ಯೋರ್ನೆಗಳದ 1)ನಿಭಗಲ್ ಭಯತ್ 2) ಫಸವ ವಸತಿ , ಇಂದರ ಆವಜ್ 3) ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ 4)ಭಹತ್ಮ
ಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟ್ರೋಮ ಗ್ರಮಿೋಣ್ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೋರ್ನೆ. 4)ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ ಯೋರ್ನೆಗಳದ
ಯಲ.1ಕೆಲೋಟಿ ಅನಿಬಗಂದತ್ ಅನುದನ, ವಿಶೆೋಷ ಘಟ್ಕ, 13ನೆೋ ಹಣ್ಕಸು, ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್, .ಂಗಡಗಳ್
ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಗ, 3054 ಯಸೊ ಭತ್ುೂ ಸೆೋತ್ುವೆ ನಿವಗಹಣೆ, ನಿಧಿ-3ಯ ಆಸೂ ಸೃಜಿಸುವ ಯೋರ್ನೆಗಳದ
ಭಳಿಗ್ೆಗಳ್ ನಿಮಗಣ್ ನಿವಗಹಣೆ, ಕುಡ್ಡಮುವ ನಿೋರಿನ ನಿವಗಹಣೆ, ಮಸಕ, ಸಮನೆ ಸಭೆಗಳ್ು, ಕೆ.ಡ್ಡ.ಪಿ.ಸಭೆಗಳ್ು,
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುೂ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಸಫಬಂದ ನಿವಗಹಣೆ, ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ ಮೋಲ್ುಸುೂವರಿ
ಭತ್ುೂ ನಿವಗಹಣೆ ಗ್ರಭ ಸಭೆ ಭತ್ುೂ ವಡ್ಗ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು, ರ್ಭ ಫಂಧಿ ನಡೆಸುವುದು ಭತ್ುೂ ಸಕಲ್
ಯೋರ್ನೆ, ಭತ್ುೂ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಮೋಲ್ುಭನವಿ ರಧಿಕಯವಗಿ ಕಮಗನಿವಗಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆಲಂದಲ್ಗಿದೆ.
ಗ್ರಮಂತ್ಯ ರದೆೋಶದಲ್ಲೂ ವಸ ಮಡುತಿೂಯುವ ರತಿಯಫಬ ಸಮನೆ ರಜೆಗ್ೆ ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸರಿಗ್ೆ,
ಕುಡ್ಡಮುವ ನಿೋಯು, ವಿದುೆತ್, ಭತ್ುೂ ಕಲಲ್ಲಕಯರಿಗ್ೆ ಉದೆಲೆೋಗ, ದೆಲಯಕಿಸುವ ದಮದೆೄೋಶ ಹೆಲಂದದುೄ,
ಸಭಗಕವಗಿ ಈ ಯೋರ್ನೆಗಳ್ನುೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಯಿಂದ ಭತ್ುೂ ತಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂಯುವ 39ಗ್ರಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಸಕಗಯದ ಮಗಗಸಲಚಿಮಂತೆ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಿಸುವ ಭತ್ುೂ ನಿಗಧಿ ಡ್ಡಸುವವ
ಅವದಯಳ್ಗ್ೆ ಉತ್ೂಭ ಗುಣ್ಭಟ್ಟದ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ು ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಇಂಜಿನಿಮರಿೋಂಗ್ ವಿಭಗ, ಭತ್ುೂ
ರಜಿೋವ್ ಗ್ಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಭ, ಯವಯ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ಈಗ್ಗಲ್ೆೋ ತ್ಭಮ ಉತ್ೂಭ ರಗತಿಮಲ್ಲೂಯುತ್ೂವೆ.
ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿ ಭಟ್ಟದಲ್ಲೂ .ಜತಿ ಭತ್ುೂ .ಂ.ಕಲ್ೆಲೋನಿಗಳಿಗ್ೆ ಅತಿೋ ಅವಶೆಕವಗಿ ಬೆೋಕಗಿಯುವ
ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಲ್ಬೆಗಳದ ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ವಿದುೆತ್, ಕುಡ್ಡಮುವ ನಿೋಯು, ನಿಯುದೆಲೆೋಗಿ ಮುವಕರಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ
ವೃತಿೂಗಳ್ ತ್ಯಬೆೋತಿ, ಸಭುದಮ ಬವನಗಳ್ು, ಶಲ್ೆಗಳ್ು, ಅಂಗನವಡ್ಡ ಕೆೋಂದರಗಳ್ು, ಅಡ್ಡಗ್ೆ ಕೆಲೋಣೆಗಳ್ು,
ಸಭಲಹಿಕ ಶೌಚಲ್ಮಗಳ್ು, ಫಸ್ ನಿಲ್ೄಣ್ಗಳ್ು, ಅಂಬೆೋಡಕರ್ ಬವನಗಳ್ು, ಗರಂಥಲ್ಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ್ು, ವಯದ
ಸಂತೆ ಮಯುಕಟೆಟಗಳ್ು ಭತ್ುೂ ಮಯುಕಟೆಟಗಳಿಗ್ೆ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಗಗಳ್ು , ಸೆಲೋಲ್ರ್ ವಿದುೆತ್ ದೋಗಳ್ು
ಅಳ್ವಡ್ಡಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಸಕಗರಿ ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಆಟ್ದ ಮೈದನ/ ವನ ನಿಮಗಣ್ ಹಗಲ ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ
ಕುಡ್ಡಮುವ ನಿೋಯು ವಿದುೆತ್ ಸಂಕಗ, ದಗಿಸುವ ದೆೋಮುದೆೄೋಶ ಹೆಲಂದಲ್ಗಿದೆ. ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಸಾಂತ್
ಕಟ್ಟಡ ಹೆಲಂದದುೄ, ಅಧೆಕ್ಷಯ/ಉಧೆಕ್ಷಯ ಭತ್ುೂ ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ ಅಧೆಕ್ಷಯುಗಳಿಗ್ೆ ರತೆೆೋಕವಗಿ
ಕೆಲಠಡ್ಡಗಳ್ನುೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಕಮಗನಿವಗಹಕ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ರತೆೆೋಕ ಕೆಲಠಡ್ಡ, ಲ್ೆಕಕ ಶಲ್ೆ ಭತ್ುೂ
ಸಫಬಂದ ಶಖ್ೆ ಇದುೄ, ಸಹಮಕ ನಿದೆೋಗಶಕಯು(ಉ.ಗ್ರ) ಭತ್ುೂ ತಲ್ಲೂಕು ಯೋರ್ನಧಿಕರಿಗಳ್ ರತೆೆೋಕ
ಸಮನೆ ಸಭೆ-10, ವಿಶೆೋಷ ಸಭೆ-02, ಕೆ.ಡ್ಡ.ಪಿ.ಸಭೆ-12
ಸಮನೆ ಸಭೆ-10, ವಿಶೆೋಷ ಸಭೆ-02, ಕೆ.ಡ್ಡ.ಪಿ.ಸಭೆ-12
ಏಪಿರಲ್-27ರ್ನ, ರ್ುಲ್ೆೈ-26, ಆಕೆಲಟೋಫರ್-25, ರ್ನವರಿ-28ರ್ನ
08-ರ್ನ ಸದಸೆಯು
08-ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯು
ಯವುದು ಇಯುವುದಲ್ೂ.
14
5
5
ಯವುದು ಇಯುವುದಲ್ೂ
ಯವುದು ಇಯುವುದಲ್ೂ
10-ದನದ ಭುಂಚೆ ನೆಲೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಲ್ಗುತ್ೂದೆ.
ಯವುದು ಇಯುವುದಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳ್ ದನಂಕಗಳ್ಂದು ಗಣ್ಕಿೋಕಯಣ್ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.

7.ಕೆಳ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದೄಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( ) ಮಡುವುದು

ಕಿರಯ ಯೋರ್ನೆ / ಆಮವೆಮಗಳ್ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋರ್ನೆಗಳ್ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡ್ಡಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ್,
V. ೌಷ್ಟ್ಟಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳ್ು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳ್ು, IX.
ಭಕಕಳ್ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳ್ು, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ, XII. ಬಿೋದ ದೋ

B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತ್ರಗಳ್ನುೆ ಕರಭಫದವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸೃಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಿಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ್ು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿಯ ಹಗು ಅವೆವಸೆೃಮ ಕರಭಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಮ ಯವುದೆೋ ನಿಣ್ಮಗಳ್ನುೆ ಯದುೄಡ್ಡಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಫಬಂದ/ಚುನಯಿತ್
ರತಿನಿಧಿಗಳ್ ಮೋಲ್ೆ ಕರಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಟ್ುಟ ಹುದೆೄಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
ಭಂರ್ಲರದ ಹುದೆೄಗಳ್ು
31-03-2012 ಯಲ್ಲೂ ಇದೄಂತೆ ಬತಿಮಡ್ಡದ ಹುದೆೄಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮಕರಭಗಳ್ನುೆ
ಆಯೋಜಿಸದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತ್ಯಬೆೋತಿಗಳ್ನುೆ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಫಬಂದಗಳ್ು ಕನಿಷಟ ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹರ್ರಗಿಯುವರೆ? []

1). ಸಮಜಿ ನೆಮ ಸಮಿತಿ
2) ಶಿಕ್ಷಣ್ ಭತ್ುೂ ಆರೆಲೋಗೆ ಸೃಯಿ ಸಮಿತಿ
3) ಯೋರ್ನ ಭತ್ುೂ ಹಣ್ಕಸು ಸಮಿತಿ.
ರತಿ 2-ತಿಂಗಳಿಗ್ೆಲಂದು
ಸಮನೆ ಸಭೆ, ವಿಶೆೋಷ ಸಭೆ, ಕೆ.ಡ್ಡ.ಪಿ.ಸಭೆ
No
145
145
73
Yes
Yes

ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು ಹರ್ರಗಿಯುತೂರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ್ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ ಕಮವನುೆ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ್ು 5 ವಷಗಳ್ ಭುನೆಲೆೋಟ್ ಯೋರ್ನೆ (P respective Plan) ತ್ಯರಿಸಯುವರೆ? [] No
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ್ಕ ಯೋರ್ನೆಮನುೆ ತ್ಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟ್ಕ ಯೋರ್ನೆಮನುೆ ಸಕ್ಷಭ ರಧಿಕಯಕೆಕ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದನಂಕ
ವಸೂವವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದನಂಕ
ವಷ್ಟ್ಕ ಯೋರ್ನೆಮನುೆ ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
41090
41090
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳ್ನುೆ ವಷ್ಟ್ಕ ಯೋರ್ನೆಮ ತ್ಯರಿಕೆಮಲ್ಲೂ ಆಳ್ವಡ್ಡಸಕೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋರ್ನೆ ತ್ಯರಿಸುವಗ ತ್ಜ್ಞಯನುೆ ಫಳ್ಸಕೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No

ಯೋರ್ನೆ ತ್ಯರಿಸುವಗ ಕೆಳ್ಹಂತ್ದ ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೃಗಳೆೄ ಂದಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಯೋರ್ನೆಗಳ್ು / ಕಮಕರಭಗಳಿಗ್ೆ ಗಲೂಡ್ಡಕೆಯಗಿಯುವುದನುೆ ಖ್ತಿರಡ್ಡಸಕೆಲಳ್ಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಮವೆಮವನುೆ ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಭತ್ುೂ ಮಗಸಲಚಿಮ ಮೋರೆಗ್ೆ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ್ ಆಮವೆಮ ಸದಡ್ಡಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(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? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆದಮಕೆಕ ಯವುದದಯಲ ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುೆ ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಯೋರ್ನೆಮಡ್ಡ ಯಲ.20.00ಲ್ಕ್ಷ ಯಲ.ಗಳ್ ವೆಚಚದಲ್ಲೂ ವಣಿರ್ೆ ಭಳಿಗ್ೆಗಳ್ನುೆ ಗುರಿತಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಈ ಭಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಗ್ೆ ಆದಮ ಸರಷ್ಟ್ಟಯಗಿದೆಯೋ?

14-ವಣಿರ್ೆ ಭಳಿಗ್ೆಗಳಿಂದ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸೂಗಳ್ನುೆ ಸರಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

14-ವಣಿರ್ೆ ಭಳಿಗ್ೆಗಳಿಂದ

ಯೋರ್ನೆಮ ಹೆಸಯು /(ಕೆೋಂದರ ಸಕಯ / ರರ್ೆ ಸಕಯ / ಇತ್ರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

1)ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ,ಗುರಿ-60ಗುಂು,20-ವೆೈಮಕಿೂಕ ಆರ್ಥಗಕ -65.00ಲ್ಕ್ಷ,ಸಧನೆ -60,20 ಯಲ60.00ಲ್ಕ್ಷ .
2) ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. 12-ಸಭುದಮ ಬವನ, ಆರ್ಥಗಕ-61.61ಲ್ಕ್ಷ, ಸಧನೆ-12, ಯಲ.55.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ
3)ಅನಿಬಗಂದತ್ 30-ಕಭ,ಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ ಯಲ.1ಕೆಲೋಟಿ ಸಧನೆ-30 ಯಲ.98ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ.
4)ವಿಶೆೋಷ ಘಟ್ಕ 29-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು, ಆರ್ಥಗಕ ಗುರಿ-21.90 ಸಧನೆ-29 ಯಲ.21.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ.
5) ಅಭಿವೃದ ಅನುದನ 6-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ -3.55ಲ್ಕ್ಷ, ಸಧನೆ-6 ಯಲ.3.45ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ.
6) 13ನೆೋ ಹಣ್ಕಸು 29-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ-26.98ಲ್ಕ್ಷ ಸಧನೆ-29 ಯಲ.23.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ.
7) .ಂಗಡ ಕಲ್ೆಲೋನಿಗಳ್ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಗ 06-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ -5.35ಲ್ಕ್ಷ ಸಧನೆ

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

1)ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ,ಗುರಿ-60ಗುಂು,20-ವೆೈಮಕಿೂಕ ಆರ್ಥಗಕ -65.00ಲ್ಕ್ಷ,ಸಧನೆ -60,20 ಯಲ60.00ಲ್ಕ್ಷ .
2) ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. 12-ಸಭುದಮ ಬವನ, ಆರ್ಥಗಕ-61.61ಲ್ಕ್ಷ, ಸಧನೆ-12, ಯಲ.55.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ
3)ಅನಿಬಗಂದತ್ 30-ಕಭ,ಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ ಯಲ.1ಕೆಲೋಟಿ ಸಧನೆ-30 ಯಲ.98ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ.
(ಯೋರ್ನೆ ಹೆಸಯು)/(ಕೆೋಂದರ / ರರ್ೆ / ಇತ್ರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ
4)ವಿಶೆೋಷ ಘಟ್ಕ 29-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು, ಆರ್ಥಗಕ ಗುರಿ-21.90 ಸಧನೆ-29 ಯಲ.21.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ೂ/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತ್ೂ
5) ಅಭಿವೃದ ಅನುದನ 6-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ -3.55ಲ್ಕ್ಷ, ಸಧನೆ-6 ಯಲ.3.45ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ.
6) 13ನೆೋ ಹಣ್ಕಸು 29-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ-26.98ಲ್ಕ್ಷ ಸಧನೆ-29 ಯಲ.23.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ.
7) .ಂಗಡ ಕಲ್ೆಲೋನಿಗಳ್ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಗ 06-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ -5.35ಲ್ಕ್ಷ ಸಧನೆ

ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳ್ಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋರ್ನೆಗಳ್ಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತ್ೂ : ಯಲ.
ವಸೂವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತ್ೂ : ಯಲ.
ವಸೂವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಸಫಬಂದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡ್ಡಸ
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡ್ಡದ ಟ್ುಟ ಮತ್ೂ : ಯಲ.
ವಸೂವವಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರದೄ ಕಮಕರಭಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ : ಯಲ.
(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:

27.25ಲ್ಕ್ಷ
55.00ಲ್ಕ್ಷ
65.00ಲ್ಕ್ಷ
55.00ಲ್ಕ್ಷ
55.00ಲ್ಕ್ಷ
65.00ಲ್ಕ್ಷ
55.00ಲ್ಕ್ಷ

ಯವ ಭಲಲ್ದಂದ ಅನುದನವನುೆ ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.

1)ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ,ಗುರಿ-60ಗುಂು,20-ವೆೈಮಕಿೂಕ ಆರ್ಥಗಕ -65.00ಲ್ಕ್ಷ,ಸಧನೆ -60,20 ಯಲ60.00ಲ್ಕ್ಷ . 2)
ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. 12-ಸಭುದಮ ಬವನ, ಆರ್ಥಗಕ-61.61ಲ್ಕ್ಷ, ಸಧನೆ-12, ಯಲ.55.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ
3)ಅನಿಬಗಂದತ್ 30-ಕಭ,ಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ ಯಲ.1ಕೆಲೋಟಿ ಸಧನೆ-30 ಯಲ.98ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ. 4)ವಿಶೆೋಷ
ಘಟ್ಕ 29-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು, ಆರ್ಥಗಕ ಗುರಿ-21.90 ಸಧನೆ-29 ಯಲ.21.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ. 5) ಅಭಿವೃದ
ಅನುದನ 6-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ -3.55ಲ್ಕ್ಷ, ಸಧನೆ-6 ಯಲ.3.45ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ. 6) 13ನೆೋ ಹಣ್ಕಸು
29-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ-26.98ಲ್ಕ್ಷ ಸಧನೆ-29 ಯಲ.23.00ಲ್ಕ್ಷ ಖಚುಗ ಆಗಿದೆ. 7) .ಂಗಡ ಕಲ್ೆಲೋನಿಗಳ್
ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಗ 06-ಕಭಗ್ರಿಗಳ್ು ಆರ್ಥಗಕ -5.35ಲ್ಕ್ಷ ಸಧನೆ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿದೄ ಮತ್ೂ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆೄೋಶಕಕಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಟ್ುಟ ಗ್ರಭಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ?

5.35ಲ್ಕ್ಷ
4.95ಲ್ಕ್ಷ
ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಗಕೆಕ
255

ೂಣ್ವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿಯುವ ಗ್ರಭಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
ಟ್ುಟ ಗ್ರಭಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಿಭಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದ ಗ್ರಭಗಳ್ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಗುಂು, ಅಲ್ೇ ಸಂಖ್ೆತ್ಯ
ಗುಂುಗಳ್ು, ಸರೋಶಕಿೂ ಸಂಘಗಳ್ು, ಸಾಸಹಮ ಗುಂುಗಳ್ು, ಮುವಕ ಸಂಘಗಳ್ು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ್
ಗುಂುಗಳ್ ಅಭಿವೃದಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

ಎಲ್ೂ ಗ್ರಭಗಳಿಗ್ೆ
255
01-ದೆಲಡಿ ಚೆಲ್ಲೂಯು
ಸಾಸಹಮ ಗುಂುಗಳ್ು ತಲ್ಲೂಕಿನಧೆಂತ್-3350ಇದುೄ, ಇದಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ೇ ಸಂಖ್ೆತ್ಯು-280, ಸರೋಶಕಿೂ ಸಂಘಗಳ್ು2150, ಸಾಸಹಮ ಗುಂುಗಳ್ು-580, ಮುವಕ ಸಂಘಗಳ್ು-40 ಹಗು .ಜ-98, .ಂ.ಗಳ್ ಗುಂುಗಳ್ು-202
ಇವುಗಳಿಗ್ೆ ಟಟರೆ ಟ್ುಟ ಯಲ.60.00ಲ್ಕ್ಷ ಯಲ.ಗಳ್ನುೆ ನಿಗಧಿ ಡ್ಡಸ ಯಲ.55.00ಲ್ಕ್ಷ ಯಲ.ಗಳ್ನುೆ ಖಚುಗ
ಮಡಲ್ಗಿದೆ.

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ುಸವರ್ನಿಕಯ ಜಿೋವನ ಭಟ್ಟ ಉತ್ೂಭಡ್ಡಸಲ್ು
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ೂ 39ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ ಗಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಖರಿೋದಸಲ್ಗಿದೆ.
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮರ್ದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂಯುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡ್ಡತ್ಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಮಕತ್ಯು, ಕುಷಟ
ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ಗಿಯುತ್ೂದೆ.
ರೆಲೋಗಿಗಳ್ು, ಬಲ್ ಕಮಿಕಯು ಭುಂತದವಯ ಕಲ್ೆಣ್ಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತ್ನ ಕಮಕರಭಗಳ್ ವಿವಯ ನಿೋಡ್ಡ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಸವರ್ನಿಕಯ ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೀಗಳ್ು ಭತ್ುೂ ಸೃಳಿೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳ್
ಕುರಿತ್ು ಮಹಿತಿಮನುೆ ಅರಿವು ಭಲಡ್ಡಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡ್ಡಯುವ ಕರಭಗಳ್ು ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿಸ.

ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.ಡ್ಡ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ತ್ಯಬೆೋತಿಮನುೆ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಮತಿಗಳ್ು ಸಕಯವು ನಿಗಧಿಸದ ನಭಲನೆಮಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತ್ರ ನಿವಹಿಸಯುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳ್ನುೆ ೂಣ್ಗ್ೆಲಳಿಸ ದರಢೋಕರಿಸದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ರಗಳ್ನುೆ ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಭುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕಿ ಉಳಿದಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
ಯವುದು ಇಲ್ೂ

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಮತಿಗಳ್ು ತ್ಭಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವರ್ನಿಕ
ಸಂಗರಹಣೆಮಲ್ಲೂ ಯದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಭತ್ುೂ ನಿಮಭಗಳ್ನುೆ ಕಡಿಮವಗಿ ಲ್ಲಸಯುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಎಷುಟ ಸವರ್ನಿಕ ದಲಯಗಳ್ನುೆ ಸಾೋಕರಿಸದೆ

56

ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡ್ಡ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳ್ನುೆ
ಸಾೋಕರಿಸದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳ್ಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಗ್ೆ ಉತ್ೂರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿಗಳ್ು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುೂ ವೆಚಚ
ದಲಯುಗಳ್ನುೆ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ರಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವರ್ನಿಕ ಸೃಳ್ಗಳ್ಲ್ಲೂ ರದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

54
56
54
2
ಕಛೆೋರಿ ನಭಪಲ್ಕದಲ್ಲೂ ರಕಣೆಮಲ್ಲೂ ಅಳಿಸಲ್ದ ಶಯಮಲ್ಲೂ ಫರೆಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮೋಲ್ಕಣಿಸದ ರಶೆವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ್ು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಲ್ಲೂ ಇದೄಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ ವೆಪಿೂಮ ನಿವಸಗಳ್
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣ್ವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷ್ಮೋೂವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಯವುದೆೋ ಇಯುವುದಲ್ೂ
ಅನುಗುಣ್ವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳ್ು, ಧನತ್ೆಕ ರಿಣಭಗಳ್ು ಇತೆದಗಳ್ನುೆ ಆಳ್ತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ
ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡ್ಡದ ಛಯ ಚಿತ್ರಗಳ್ು, ದಖಲ್ತಿಗಳ್ನುೆ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
*
*
ಟ್ುಟ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಭತ್ುೂ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ಭಲಲ್ಗಳಿಂದ ಫಯುವ
ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ್ನುೆ ತಿಳಿಸ.
ಆದಮದ ಭಲಲ್
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳ್ನುೆ ೂಣ್ಗ್ೆಲಳಿಸದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಭಹಿಳೆಮಯು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
16
28.00ಲ್ಕ್ಷ ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ
14-ವಣಿರ್ೆ ಭಳಿಗ್ೆಗಳಿಂದ ರತಿ ಮಹೆ-40,000ಗಳ್ು ಆದಮ ಫಯುತ್ೂದೆ.
14-ವಣಿರ್ೆ ಭಳಿಗ್ೆಗಳಿಂದ ರತಿ ಮಹೆ-40,000ಗಳ್ು ಆದಮ ಫಯುತ್ೂದೆ.
4.80ಲ್ಕ್ಷ
4.80ಲ್ಕ್ಷ
Yes
1.ವಿನೆಲೋದಬಯಿ 2.ಹೆಚ್.ದರಕ್ಷಮಣ್ಭಮ 3.ಚಂದರಭಮ 4.ನಿಭಗಲ್ಬಯಿ

