Timestamp
1.1 Name of Intermediate/ District Panchayat:
ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು
ಪಿನ್ ಕೆ ೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
ದ ರವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಸಮನೆ--ುರುಷರು
ಸಮನೆ-ಮಹಿಳೆಯರು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಟ್ುಟ-ುರುಷರು
ಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಟ್ುಟ
ಟ್ುಟ ಗ್ಾಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಟ್ುಟ ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಯ):
ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ್ :-

(ಅ) ವಷಿಕವಗಿ ಕಡಡಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ದ್ಧನಂಕ
ಹಜರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಮಹಿಳ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆರು ಮಹಿಳ ಸದಸೆರು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕೆ ೋರಂ ಕೆ ರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸ ಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿತುೆ.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲ್ಲಾ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅಥವ ಸವನುಮತದ್ಧಂದ
ಕೆೈಗ್ೆ ಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶ್ಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು

41178.78801
ದಕ್ಷಿಣಕನನಡ
575006
0824-2220578
ceozpmlr@kar.nic.in
15
15
1
2
1
1
17
18
35
203
5
1. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯತ್ ಗ್ೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಗಿರುವ ಅನುದನವನುನ ಸಮಪಕವಗಿ ಬಳಸಿ
ಗುಣತಮಕವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನ ಸಧಿಸುವುದು.
2. ಜನರಿಗ್ೆ ಅವಶ್ೆವಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, ರಸೆೆ ಇತೆದ್ಧಗಳನುನ ೂರೆೈಸುವುದು.
3. ಜಿಲ್ೆಾ ಯದೆಂತ ನೆೈಮಲ್ೆ ವೆವಸೆೆಯನುನ ಕಡುವುದು.
4. ಗ್ಾಮೋಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಿೋವನಮಟ್ಟ ಸುಧರಣೆ, ಮಕಕಳ ಆರೆ ೋಗೆ ವಧಪನೆ
1. ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯತ್ ಗ್ೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಲ್ಗುವ ಅನುದನವನುನ ಬಳಸಿ ಗ್ಾಮಂತರ ಭಗದಲ್ಲಾ ಅವಶ್ೆ
ಮ ಲ್ಭ ತ ಸೌಕಯಪ ಗಳನುನ ಕಲ್ಪಸಿ ಜನರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟವನುನ ಎತೆರಿಸುವುದು.
2. ಜನರಿಗ್ೆ ಕುಡಿಯಲ್ು ಯೋಗೆವದ ನೋರನುನ ದಗಿಸಿ, ನೆೈಮಲ್ೆಪ ವನುನ ಕಡಲ್ು ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡು ಜನರ
ಆರೆ ೋಗೆವನುನ ಕಡುವುದು.
3. ಗ್ಾಮೋಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆ ೋಗೆ ವಧಿಪಸುವಂತೆ ಮಡಿ ಅವರಿಗ್ೆ ಸರಕರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಾ ಅವಶ್ೆ
ಅನುದನವನುನ ನೋಡಿ ಆ ಮ ಲ್ಕ ಆರ್ಥಪಕವಗಿ ಸಬಲ್ರಗಲ್ು ಅನುಕ ಲ್ ಮಡಿಕೆ ಡುವುದು.
4. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೋತಾದಲ್ಲಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನುನ ಕಡುವುದು.
6
5
24-5-2011 ,18-8-2011 ,20-10-2011 ,23-12-2011 ,29-2-2012
3
2
12
18
5
18
ಇರುವುದ್ಧಲ್ಾ
ಇರುವುದ್ಧಲ್ಾ
ಎಲ್ಾ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ
ಎಲ್ಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ಸವಪನುಮತದ್ಧಂದ
ಎಲ್ಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ
ಕ್ರಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, IV. ಜಿೋವನ
ವಿಧನ (Livelihood), III. ಶಿಕ್ಷಣ, IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆ ೋಗೆ, VIII.
ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, IX. ಮಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ,
XI. ರಸೆೆ / ಸಂಕ, XII. ಬಿೋದ್ಧ ದ್ಧೋ

B. ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಿವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸೆಯಿ ಸಮತಿಯ ಹೆಸರು

ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ -5, ಹಣಕಸು,ಲ್ೆಕಕರಿಶೆೃೋಧನೆ ಮತುೆ ಯೋಜನ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ-5,ಸಮಜಿಕ ನೆಯ
ಸಮತಿ-5, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುೆ ಆರೆ ೋಗೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ-5,ಕಾಷಿ ಮತುೆ ಕೆೈಗ್ರಿಕ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ-5

ಕಡಡಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಕನ ನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ಾ /ತಲ್ ಾಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆ ಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜ ರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲ್ಲಾ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? []
ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ಾ ಚುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಕನಷಟ ಂದು ತರಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿರುತೆರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

6
5

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆ ನೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿರುವರೆ? []

Yes

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ತಯರಿಸುವರೆೋ? []
ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲಾಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದ್ಧನಂಕ
ವಸೆವವಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ದ್ಧನಂಕ
ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
Yes
ದ್ಧನಂಕ:31-05-2011
24-05-2011
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಆಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆ ೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಗ ೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲಾ ಮತುೆ ಮಗಸ ಚಿಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸಿದಿಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಜಿಲ್ಾ ಯೋಜನ ಸಮತಿ ರಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
Yes
2 ಸಭೆಗಳು ನಡೆದ್ಧದೆ.
ದ್ಧನಂಕ: 21-11-2011ದ್ಧನಂಕ: 22-02-2012Yes
Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿರುವ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಹಗು ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡ ನಣಯಗಳು
ಜಿಲ್ೆಾಯ ಅಭಿವಾದ್ಧಿ ಮುನೆ ನೋಟ್ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಂಚವಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []
(ii)Whether income was generated from these sources? []

No
94
94
48
Yes
3
Yes
Yes
Yes

5 ನಣಪಯಗಳು
8 ನಣಪಯಗಳು

(iii)Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in 2011-12?
[]
Source of income
Income in 2010-11
Income in 2011-12
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜೆ ಸಕರ / ಇತರೆ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ.
ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು
ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲಾ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮತೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತೆ
ವಸೆವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತೆ : ರ .
ವಸೆವಿಕ ವೆಚಚ : ರ .
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆ ರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುಟ ಮತೆ : ರ .
ವಸೆವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದ್ಧದ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚಚ : ರ .
ವಸೆವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದ್ಧದ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚಚ : ರ .
ಯವ ಮ ಲ್ದ್ಧಂದ ಅನುದನವನುನ ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಲ್ಭೆವಿದದ ಮತೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆದೋಶ್ಕಕಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ

ಟ್ಟಟ ಲ್ಗತಿೆಸಿದೆ.
ಕೆೋಂದಾ /ರಜೆ
ಟ್ಟಟ ಲ್ಗತಿೆಸಿದೆ
ಎಲ್ಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಧನೆಗಳನುನ ತೆೆೋಕವಗಿ ಲ್ಗತಿೆಸಲ್ಗಿದೆ.
ಟ್ಟಟ ಲ್ಗತಿೆಸಿದೆ
ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ/ ಇತರೆ
ರ .8743.602 ಲ್ಕ್ಷ
ರ . 6988.538 ಲ್ಕ್ಷ
ರ .1358.36ಲ್ಕ್ಷ
ರ .1262.79ಲ್ಕ್ಷ
ರ .171.89ಲ್ಕ್ಷ
ರ .168.19ಲ್ಕ್ಷ
ರ .168.19ಲ್ಕ್ಷ
ಸರಕರದ ಅನುದನ
ರ .100.00ಲ್ಕ್ಷ
ರ .100.00ಲ್ಕ್ಷ
ವಿವಿಧ ಅಭಿವಾದ್ಧದ ಕಮಗ್ರಿಗಳಿಗ್ೆ
368
368
203 ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್(368 ಗ್ಾಮಗಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ)
203 ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್ (368 ಗ್ಾಮಗಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ)

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶ್ಕ್ರೆ ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ ಗುಂುಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳೆೋನು?

ಸವಸಹಯ/ಸಿರೋ ಶ್ಕ್ರೆ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಾನ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ ಕನಪಟ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ಹಗ ಡಿ| ದೆೋವರಜ್
ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮದ ಮ ಲ್ಕ ಸಲ್ ಸೌಲ್ಭೆ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಪ ಮತುೆ ಅಲ್ಪ
ಸಂಖ್ೆತರ ಇಲ್ಖ್ವತಿಯಿಂದ ವಿದೆರ್ಥಪಗಳಿಗ್ೆ ಕಲ್ಲಕ ಸಮಗಿಾ ,ಭೆ ೋಜನ ವೆಚಚ ಪ್ಾೋತಾಹಧನ,ಇತೆದ್ಧ
ಸೌಲ್ಭೆ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಮಹಿಳ ಮತುೆ ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಖ್ೆವತಿಯಿಂದ ಉದೆ ೆೋಗಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸವಲ್ತುೆ
ನೋಡಿದೆ ಹಗ NGO ಮ ಲ್ಕ ವೃತಿೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಪಕಾಮಗಳನುನ ಏಪಡಿಸಿದೆ,ಬಾಕ್ ಸೆ ಸೆೈಟ್ಟಗಳ ಬಲ್ವಧಪನೆಗ್ೆ
ಪ್ಾೋತಾಹ ನೋಡಿದೆ. ಯುವಜನ ಸೆೋವ ಇಲ್ಖ್ವತಿಯಿಂದ ಯುವಕ/ಯುವತಿ ಮಂಡಲ್ಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಯಧನ ನೋಡಿದೆ.

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತೆಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ರೆ ೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ವಿನ ತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ

ಗಭಿಪಣಿ ಸಿರೋಯರಿಗ್ೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ರಿೋಕ್ೆ ಮಡಿ ಸಂಶೆೃೋಧನೆ ಮಡಿದೆ. ಯಶ್ಸಿವನ ಕಡ್ಪ ಮ ಲ್ಕ ಗಭಿಪಣಿ ಸಿರೋ ಹಗ
ಮಗುವಿಗ್ೆ ಖ್ಸಗಿ ಆಸಪತೆಾ ಮ ಲ್ಕ HIV ಬಗ್ೊ ಸಂೂಣಪ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ರತೆಾ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ. 4 ಕುಷಠ ರೆ ೋಗಿಗಳಿಗ್ೆ Reconstruction ಸಜಪರಿ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆಢಗಳು ಮತುೆ ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ ಕುರಿತು
ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ಸವಪಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖ್ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಗಾತಿ ಜಥ, ಮಕಕಳ ಾತಿಭ ಕರಂಜಿ, ವಿಶೆೋಷ ಮಕಕಳ ಾತಿಭ
ಕರಂಜಿ ಕಯಪಕಾಮಗಳನುನ ಏಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಗಧಿಸಿದ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಾ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆ ಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದ್ಧರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ತಲ್ ಾಕು / ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ಾ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಕ ಸಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ
ರದಶ್ಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುೆ ನಯಮಗಳನುನ ಕಡಡಯವಗಿ ಲ್ಲಸಿರುವರೆ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಕ ದ ರಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ
ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಎಷುಟ ದ ರುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದ್ಧಗ್ೆ ಉತೆರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆ ೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ
ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ಟಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುೆ ವೆಚಚ
ದ ರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಾ
ಹಗು ಸವಜನಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಾ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?
ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಯಲ್ಲಾ ನಮ ದ್ಧಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ಾ /
ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲಾ ಇದದಲ್ಲಾ - ಇದು ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿೆಯ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲಾ
ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಯವುದೆೋ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿೋೆವಗಿ ಬರವಣಿಯಲ್ಲಾ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ
ಸಷಷಟವದ ಸ ಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದ್ಧಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ ಮಡುವಂತೆ
ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್
ಲ್ೆ ೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
.
Disclaimer:-The information provided by our Taluk/Zilla Panchayaths is completely true to the best
of our knowledge and same is available in Taluk/Zilla Panchayaths records. And we have not
entered any wrong information with respect to filling up the PEAIS Taluk/Zilla Panchayaths
questioner .
*
ಎಲ್ಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಾ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮತೆ : ರ .

Yes
Yes
126
146
Yes
72
59
171
166
ಇಲ್ಾ
ಹೌದು

ಹೆಚುಚವರಿ ಮಹಿತಿಯನುನ ಾತೆೆೋಕವಗಿ ಈ ಕಛೆೋರಿ ತಾ ಸಂ: ದಕಜಿಂ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ /ಇತರ/ಸಿಆರ್-8/2012-13
ದ್ಧನಂಕ: 26-9-2012 ರ ಅನುಸರ ಇಂದೆೋ ಇ-ಮೋಲ್ ಮುಖ್ಂತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೆ ಡಲ್ಗಿದೆ. ಛಯ ಚಿತಾಗಳನುನ
ಹಡ್ಪ ಕಪಿಯಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಗುವುದು.

Accepted by Chief Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
ರ .1350.05ಲ್ಕ್ಷ

