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 ಗಾಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗೆ ಅನವಯ):
ಗುರಿ :ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದ್ಧನಂಕ ಸಭೆಗೆ ಹಜರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಮಹಿಳ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆರು ಮಹಿಳ ಸದಸೆರು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದ್ಧಂದ ಕೆೈಗೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಿವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸೆಯಿ ಸಮತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲ್ಲೂ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿಗೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿರುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

ಚನನಗಿರಿ
ದವಣಗೆರೆ
577213
8189227433
eo_tp_chn@yahoo.com
8
8
3
2
2
13
28
61
6
ಗಾಮೋಣ ಾದೆೋಶದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಗರಿಗಳನುನ ಅನುಷಟನಗೆಲಳಿಸುವುದು, ಜನ ಸಮನೆರಿಗೆ ಮಲಲ್ಭಲತ
ಸೌಕಯಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು ಮಲಲ್ ಗುರಿ
ಕೆೋಂದಾ ಮತುು ರಜೆ ಸಕಯರದ್ಧಂದ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಅನುಷಟನಗೆಲಳಿಸುವುದು
5
5
3
8
4
16
15
3
2
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
5
ಕ್ರಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, 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. ಬೋದ್ಧ ದ್ಧೋ
Yes
ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ, ಹಣಕಸು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಹಗಲ ಯೋಜನ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ ಹಗಲ
ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ.
ಸಮನೆ ಸಭೆ, ತೆೈಮಸಿಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ, ಮಸಿಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಮತುು ಸೆಯಿ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು
ಸಮನೆ ಸಭೆ, ತೆೈಮಸಿಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ, ಮಸಿಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಮತುು ಸೆಯಿ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು
Yes
145
145
91
Yes
Yes
Yes
Yes

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

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದ್ಧನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದ್ಧನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
41070
41070
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿಗೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಮತುು ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೋರೆಗೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸಿದಿಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(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 ಆದಯಕೆಕ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

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

ಇಲ್ೂ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

ಯೋಜನೆ
1. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ
2. ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
3. ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

ಗುರಿ
68
4000
1180

ಸಧನೆ
60
3000
910

ಯೋಜನೆ
ಆರ್ಥಯಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ 1. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ
57.00
52.00
ಮತು/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತು
2. ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
2000.00
500.00
3. ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ
2250 .00
2180.00
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಶೆೋ 25% ರಷುಟ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗೆ ನಗಧಿಯದ ಮತು : ರಲ.
150
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತು : ರಲ.
150
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
130
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
70
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರಲ.
70
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದ್ಧದ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚಚ : ರಲ.
70
(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 ಮಲಲ್ದ್ಧಂದ ಅನುದನವನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಸಕಯರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿದದ ಮತು
539.94
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚು
337.56
ಯವ ಉದೆದೋಶಕಕಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಗಳ ಮಗಯಸಲಚಿ ಾಕರ ಖಚುಯ ಮಡಲ್ಗಿದೆ
ಒಟ್ುಟ ಗಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
264
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
264
ಒಟ್ುಟ ಗಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
264
ನಮಲ್ ಗಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ಗಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
22
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಿ ಸಂಖ್ೆತರ
ಸವ ಸಹಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆೈನುಗರಿ, ಕಸಲತಿ, ಅಗರಬತಿು ತಯರಿಕೆ, ಅಡಿಕೆ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶಕ್ರು ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ತಟ್ೆಟ, ಎರೆಹುಳ ಗೆಲಬಬರ, ಇತರೆ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಗಿ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಿಸಲ್ು
ಆರೆಲೋಗೆ ಇಲ್ಖ್ೆಯಿಂದ ಈ ಬಗೊ ಜನ ಜಗೃತಿ ಮಲಡಿಸಲ್ು ಆಶ ಕಯಯಕತಯರಿಗೆ ಮತುು ಅಂಗನವಗಿ
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ಕಯಯಕತಯರಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ ತರಬೆೋತಿ ನೋಡಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಬಗೊ ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಕಾಮ ಕೆೈಗೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುು ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ಕಡಿಮ ಅಂಕ ಡೆದ ವಿದೆರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹಗಲ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದೆರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ವಿದೆಭೆಸ ನೋಡಲ್ು
ಬೆಳಿಗೊ ಮತುು ಸಂಜೆ ಹೆಚಿಚನ ಠ ಮಡಿ ಕಾಮ ಕೆೈಗೆಲಳಳಲ್ಗುವುದು.

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗೆ ಅನುಲ್ನ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದ್ಧರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ.
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2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಯಮಗಳನುನ ಕಡಾಯವಗಿ ಲ್ಲಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಕ ದಲರಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

85

ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿಗೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದ್ಧಗೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವಜನಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

67
52
52
0
ಈ ಾಧಿಕರ ವೆಪಿುಗೆ ಬರುವುದ್ಧಲ್ೂ

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಯಲ್ಲೂ ನಮಲದ್ಧಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಯ ನವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಬರವಣಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಲ್ಭೆವಿಲ್ೂ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದ್ಧಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗೆ 2010-11 ಮತುು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುನ ೂಣಗೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
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ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
Yes

ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

5

