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 ರ್ಾಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿರ್ೆ ಅನವಯ):
ಗುರಿ :ಧೆೈಯೊೋದೆದೋರ್ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದ್ಧನಂಕ ಸಭೆರ್ೆ 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 ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುು ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುಾ.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲಿೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುು ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದ್ಧಂದ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುು ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂರ್ಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುು ಕಾಮಬದಿವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಿಣಯಗಳನುು ರದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲಿೂ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿರ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿರ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುು
ಆಯೊೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುು ಆಯೊೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿರ್ೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿರುತಾರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುು ರಿಶಿೋಲಿಸುವರೆ? []

ಚಿತಾೂರ
ಗುಲ್ಬರ್ಾ
585211
8474236534
eochit@gmail.com
9
8
3
0
1
12
25
35
1
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಎಲ್ೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೊಜನೆಗಳನುು ಸಮಾಕವಗಿ ಹಗಲ ರದರ್ಾಕತೆಯಿಂದ
ಅನುಷಾನರ್ೆಲಳಿಸುವ ಗುರಿಯನುು ಇಟ್ುಟಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.
ನಿಗದ್ಧಡಿಸಿದ ಗುರಿಗನುಗುಣವಗಿ ಯೊೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷಾನರ್ೆಲಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.
4
4
07/06/2011- 23
6
1
3
12
4
2
0
0
4
0
4
ಕ್ರಾಯ ಯೊೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೊೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ
Yes
1)ಹಣಕಸು ಮತುಾ ಲ್ೆಕಕರಿಶೆೃೋಧನ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ - 2
2)ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ - 2
3)ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ-0
12
4
No
100
100
76
Yes
No
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲುೋಟ್ ಯೊೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿರುವರೆ? [] No
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿಕ ಯೊೋಜನೆಯನುು ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷಿಕ ಯೊೋಜನೆಯನುು ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದ್ಧನಂಕ
ವಸಾವವಗಿ ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ದ್ಧನಂಕ
ವಷಿಕ ಯೊೋಜನೆಯನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲಿೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
40694
40701
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ವಷಿಕ ಯೊೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲಿೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೊೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುು ಬಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No

ಯೊೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದ್ಧರ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೊೋಜನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿರ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುು ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಆಯವೆಯವನುು ಸಕಲ್ದಲಿೂ ಮತುಾ ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೋರೆರ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಲಿಂಗಧರಿತ 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? []

No

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಆದಯಕೆಕ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುು ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದ್ಧರ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷಿಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿಾಗಳನುು ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

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

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

1)ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೊೋಜನೆ - ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 1037. ಸಧನೆ- 914
2)ವಸತಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 1637 ಸಧನೆ- 1370
3)ಶೌಚಲ್ಯ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 3500 ಸಧನೆ- 424
4)13ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 71 ಸಧನೆ- 8
5)ವಿಶೆೋಷ ಘಟ್ಕ ಯೊೋಜನೆ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 30 ಸಧನೆ- 4
6)ಅಧಿಭರ ರ್ುಲ್ಕ ಯೊೋಜನೆ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 27 ಸಧನೆ - 2
7)ತ.ಂ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದನ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ - 3 ಸಧನೆ - 3

1)ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೊೋಜನೆ - ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದನ - 1058.536. ವೆಚಚ - 652.490
2)ವಸತಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದನ - 654.80 ವೆಚಚ - 223.444
3)ಶೌಚಲ್ಯ
ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದನ- 75.10 ವೆಚಚ- 10.164
(ಯೊೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
4)13ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದನ- 67.24 ವೆಚಚ- 49.295
ಮತಾ/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿನ ಮತಾ
5)ವಿಶೆೋಷ ಘಟ್ಕ ಯೊೋಜನೆ
ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದನ- 16.26 ವೆಚಚ- 15.524
6)ಅಧಿಭರ ರ್ುಲ್ಕ ಯೊೋಜನೆ
ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದನ- 12.51 ವೆಚಚ - 11.188
7)ತ.ಂ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದನ
ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದನ- 3.98 ವೆಚಚ - 3.967
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
16.26
ಎಲ್ೂ ಯೊೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತಾ : ರಲ.
16.26
ವಸಾವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತಾ : ರಲ.
16.26
ವಸಾವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
15.524
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
0
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತಾ : ರಲ.
0
ವಸಾವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದ್ಧದ ಕಯಕಾಮಗಳಿರ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚಚ : ರಲ.
0
(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 ಅನುದನವನುು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ರ್ಾಮ ಸವರಜ್ ಯೊೋಜನೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಲ್ಭೆವಿದದ ಮತಾ
19
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದ ಖಚು
16
ಯವ ಉದೆದೋರ್ಕಕಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಸಮಥೆಾ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಣ
ಒಟ್ುಟ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
0
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
0
ಒಟ್ುಟ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
0
ನಿಮಲ್ ರ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
0
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತರ
1)ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ. ಯೊೋಜನೆ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋರ್ಕ್ರಾ ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
2)ಸುವಣಾ ರ್ಾಮೋದಯ ಯೊೋಜನೆ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಿಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತಾಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲಿೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
1)ತರಬೆೋತಿಗಳನುು ಜರುಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಿಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನಿೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಿಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುಾ ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುು ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆರ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

1)ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. ಯೊೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಿೂ ತಲ್ಲಕ ಂಚಯತದಲಿೂ ಮಹಿತಿ ಕೆೋಂದಾವನುು ಸೆಪಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲಿೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುು ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿರ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದ್ಧ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದ್ಧರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
ಮಹಲ್ೆೋಖಲ್ಕರಿಂದ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲ್ೂ
0

2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲಿೂ ರದರ್ಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುಾ ನಿಯಮಗಳನುು ಕಡಾಯವಗಿ ಲಿಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಿಕ ದಲರಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ
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ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿರ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿರ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯೊಂದ್ಧರ್ೆ ಉತಾರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುಾ ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುು ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿರ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬರ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲಿೂ
ಹಗು ಸವಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

8
70
15
0
ಕಛೆೋರಿ ಹಗಲ ಸವಾಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿಾಸಲ್ು ಕಾಮ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ಗುತಿಾದೆ.

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶುವಳಿಯಲಿೂ ನಮಲದ್ಧಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿಾಯ ನಿವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲಿೂ ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋಾವಗಿ ಬರವಣಿಯಲಿೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಯವುದೆೋ ಸಧನೆಗಳು ಹಗಲ ದಖಲ್ೆಗಳು ಇಲ್ೂ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತುಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದ್ಧಗಳನುು ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುು ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿರ್ೆ 2010-11 ಮತುಾ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
13
ಇಲ್ೂ
0

ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುು ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

0
0
0
Yes
4

