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 ಅನಾಯ):
ಗುರಿ :ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ ಸಭೆಗೆ ಹರ್ರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹರ್ರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹರ್ರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹರ್ರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹರ್ರದ ಮಹಿಳ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆರು ಮಹಿಳ ಸದಸೆರು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ ನೋಡಲ್ಗತುೆ.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಯ ಬ್ಳ್ಳಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದಿಂದ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲ್ಗದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳ್ಳಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳ್ಳ ಆಗದದಲ್ಲ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬ್ದಧವಗ ವಗೋಕರಿೋಸಿ ನವಹಿಸಲ್ಗದೆಯೋ? []
ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಡಯವಗ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ಗದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲ್ಗದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂರ್ಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲ್ಲೂ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿಗೆ ಹರ್ರಗರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹರ್ರಗರುತೆರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಧರವಡ
580024
0836-2352045
ptaluk@yahoo.in
1. ಹನೋಸಬ್ ದವಲ್ಸಬ್ ಹಸನನವರ 2. ಭರಮಗೌಡ ವಿರುಕ್ಷಗೌಡ ಮಲ್ಲೂಕರ್ುುನಗೌಡ 3. ಎಲ್ೂ
ಬ್ಸವಂತ ಸವಾಸೆ
1. ಕಲ್ಲ್ ದಾಕ್ಷಯಿಣಿ ನರಸ 2. ಮಣಸಿನಕಯಿ ಸುಮ ಮಂರ್ುನಥ 3. ಅಸುಂಡಿ ಗೌರಮಮ ಮಲ್ಲೂಕರ್ುುನ
4. ಶಂತ ಗಂಗನಗೌಡ ಸಂಕಣಣವರ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
1. ಯಲ್ೂಮಮ ಬ್ಸವಣ್ೆಣ ದೆಲಡಡಮನ
5
13
19
5
1. ಗಾಮಂತರ ಜ/ಂ ಹಗಲ ಬ್ಡತನ ರೆೋಖ್ೆಗಂತ ಕೆಳಗರುವ (ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್) ಕುಟ್ುಂಬ್ಗಳ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ
ಸುಧರಣ್ೆ
1. ರಸೆೆ ಸುಧರಣ್ೆ, 2. ನೆಮನಲ್ಲೂ ಕರಣ, 3. ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಸೌಲ್ಭೆ, 4. ನವೆೋಶನ ಹಂಚಿಕೆ, 5. ವಸತಿ
ನಮುಣ, 6. ವಿಕಲ್ಚೆೋತನರ ಸೌಲ್ಭೆಗಳನುನ ಒದಗಸುವದು, 7. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥುಕ ನೆರವು, 8. ಅರಣಿೆೋಕರಣ,
9. ರ್ಲ್ಸಂರಕ್ಷಣ್ೆ, 10. ಉದೆಲೆೋಗ ಸೃರ್ನೆ, 11. ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ, 12. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ, 13. ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ,
14. ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಗಲ ತ.ಂ ಕಯುಕಾಮಗಳು.
5. ಸಮನೆ ಸಭೆಗಳು, ತೆೈಮಸಿಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ-2, ಕೆಡಿಪಿ-12
19
19-7-11, ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ . 3, 31-10-2011 ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ 3
ಇಲ್ೂ
1
ಇಲ್ೂ
1
ಂ ಸದಸೆರು
ಾಸೆಪಿಸಿರುತೆರೆ
ಇಲ್ೂ
ಿಇಲ್ೂ
ಿೆಎಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸವುನುಮತದಿಂದ
ಿೆಎಲ್ೂ
ಕ್ರಾಯ ಯೋರ್ನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋರ್ನೆಗಳ 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. ಬಿೋದಿ ದಿೋ
Yes
1. ಹಣಕಸು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಮತುೆ ಯೋರ್ನ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
2. ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
3. ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
ಸಮನೆ ಸಭೆ/ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ
17
Yes
19
19
17
Yes
Yes
Yes
Yes

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

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋರ್ನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದಿನಂಕ
ವಸೆವವಗ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋರ್ನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚಚಿಸಲ್ಗದೆಯೋ? []

Yes
41121
41121
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋರ್ನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋರ್ನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬ್ಳಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋರ್ನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋರ್ನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳ್ಳಗೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಮತುೆ ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೋರೆಗೆ ತಯರಿಸಲ್ಗದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []
(ii)Whether income was generated from these sources? []

No

(iii) Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in
2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆದಯಕೆಕ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಲ್ಗದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿೆಗಳನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ಗದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ
ಅ.ನಂ ಯೋರ್ನೆಯ ಹೆಸರು

ಯೋರ್ನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರರ್ೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

ಕೆೋಂದಾ/ರರ್ೆ

1) 13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋರ್ನೆ
ರರ್ೆ
2) ಸೆೋುಡೆ ಮತುೆ ಮುಡು
ರರ್ೆ
3) ಮಹಿಳ ಮತುೆ ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಇಲ್ಖ್ೆ ರರ್ೆ
4) ಅಭಿವೃದಿದ ಅನುದನ ರರ್ೆ
5) ವಿಶೆೋಷ ಘಟ್ಕ ಯೋರ್ನೆ ರರ್ೆ
6) ಗಾಮ ರಸೆೆಗಳ್ಳಗೆ ಡಂಬ್ರ ಹಕುವದು ರರ್ೆ
7) ಅನಬ್ುಂಧಿತ ಅನುದನ ರರ್ೆ

ಭೌತಿಕ
ಗುರಿ - ಸಧನೆ
13
13
06
06
04
04
05
05
08
08
04
04
61
61

Central Govt./State Govt./Other
Physical target
ಅ.ನಂ ಯೋರ್ನೆಯ ಹೆಸರು

(ಯೋರ್ನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರರ್ೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
ಮತೆ/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತೆ

ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳ್ಳಗೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬ್ಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋರ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳ್ಳಗೆ ನಗಧಿಯದ ಮತೆ : ರಲ.
ವಸೆವವಗ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತೆ : ರಲ.
ವಸೆವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತೆ : ರಲ.
ವಸೆವವಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಯಕಾಮಗಳ್ಳಗೆ ಆಗರುವ ವೆಚಚ : 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 ಒದಗಸಲ್ಗದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿದದ ಮತೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆದೋಶಕಕಗ ಖಚುಮಡಲ್ಗದೆ.
ಒಟ್ುಟ ಗಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗ ೂರೆೈಸಲ್ಗರುವ ಗಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ಗಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಮಲ್ ಗಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ಗಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶಕ್ರೆ ಸಂಘಗಳು, ಸಾಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗಗ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

ಕೆೋಂದಾ/ರರ್ೆ

1) 13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋರ್ನೆ
ರರ್ೆ
2) ಸೆೋುಡೆ ಮತುೆ ಮುಡು
ರರ್ೆ
3) ಮಹಿಳ ಮತುೆ ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಇಲ್ಖ್ೆ ರರ್ೆ
ಅನುದನ ರರ್ೆ
5) ವಿಶೆೋಷ ಘಟ್ಕ ಯೋರ್ನೆ ರರ್ೆ
6) ಗಾಮ ರಸೆೆಗಳ್ಳಗೆ ಡಂಬ್ರ ಹಕುವದು ರರ್ೆ
7) ಅನಬ್ುಂಧಿತ ಅನುದನ ರರ್ೆ

ಆರ್ಥುಕ
ಗುರಿ - ಸಧನೆ
15.35
15.35
02.14 2.14
2.00 2.00
4) ಅಭಿವೃದಿದ
4.00 4.00
4.00 4.00
3.04 3.04
100.00 100.00

29.75
29.75
29.75
29.75
17
17
17

46
46
46
10
17-ಸಾಸಹಯ ಸಂಘಗಳ್ಳಗೆ ಸಹಯಧನ ಸೌಲ್ಭೆ ನೋಡಲ್ಗದೆ ಹೆೈನುಗರಿಕೆ, ಗುಡರ ನೆೋಯುವದು, ಹಣಿಣನ
ವೆರ, ಗುಲ್ಬಿ ಹಲವಿನ ಬೆೋಸಯ, ಿಲದಭತಿೆ ತಯರಿಕೆ, ಶೆವಿಗೆ ತಯರಿಕೆ, ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ್ಳಗೆ
ಸಹಯಧನ ಸೌಲ್ಭೆ ನೋಡಲ್ಗದೆ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವರ್ನಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತೆಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗ ಸಮರ್ದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ಇಲ್ೂ
ರೆಲೋಗಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಿಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವರ್ನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುೆ ಸೆಳ್ಳೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ನೆೈಮುಲ್ೆ ಅರಿವು ಬಿೋದಿ ನಟ್ಕಗಳು, ಂರ್ ಮರುವಣಿಗೆ, ಮಣಬ್ತಿೆ ಮರವಣಿಗೆ

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

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳ್ಳಗೆ ಅನುಲ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
20
20

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವರ್ನಕ
ಸಂಗಾಹಣ್ೆಯಲ್ಲೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುೆ ನಯಮಗಳನುನ ಕಡಡಯವಗ ಲ್ಲಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವರ್ನಕ ದಲರಗಳನುನ ಸಿಾೋಕರಿಸಿದೆ
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ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳ್ಳಗೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಸಲ್ಗದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿಾೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳ್ಳಗೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗೆ ಉತೆರಿಸಲ್ಗದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುೆ ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬ್ುದರ ಬ್ಗೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವರ್ನಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗದೆಯೋ?

10 .
15
15
ಆಗದೆ

3- ರತ ಕಳುಹಿಸಲ್ಗದೆ ಬೆೋರೆ ಇಲ್ಖ್ೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದದರ

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳ್ಳಯಲ್ಲೂ ನಮಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿೆಯ ನವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತಮಕ ಬ್ದಲ್ವಣ್ೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗರುಬ್ಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋೆವಗ ಬ್ರವಣಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಇಲ್ೂ
ಅನುಗುಣವಗ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣ್ಮಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬ್ಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳಗೆ 2010-11 ಮತುೆ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳ್ಳಂದ ಬ್ರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುನ ತಿಳ್ಳಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುನ ೂಣಗೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
8
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
Yes
1. ಗಡದ ಸರೆಲೋಜ ದುರಗ

