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 ಗರಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗೆ ಅನವಯ):
ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆದೋರ್ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ 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 ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಅವವೆಸೆಥಯಿಂದಗಿ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುತ.
]5. ಎಷುಟ ಸಭ್ಗಳಲಿೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದಿಂದ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂರ್ಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತರಗಳನುನ ಕರಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆಥಯ ಕರಮಕೆಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಿಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ
ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲಿೂ ಇದದಂತೆ ಭ್ತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕರಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿಗೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿರುತತರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವರೆ? []

ಹೆಲನನಳಿ
`ದವಣಗೆರೆ
577217
08188-251307
eo_tp_hon
ಬಿ ಜಿ ಕಂತರಜ್, ಎಂ ಆರ್ ಉಮೋಶ್, ರುದೆರೋಶ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್, ಪಿ ಎಸ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್, ರಮೋಶ್ ದಸಳಿಿ,
ಆನಂದ ಪಿ, ಜೆ ಕೆ ಸುರೆೋಶ್,
ಜಿ ಮಲ್ೂಮಮ, ಲ್ಲಿತಮಮ, ದರಕ್ಷಯಣಮಮ, ಯಶೆೃೋದಮಮ ಎಸ್, ವಿಶಲ್ಕ್ಷಿ ಬಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್, ಕೆ ಪಿ ರತನಮಮ, ವಿ
ಅನಿತ ತಿಮಮಯೆ, ೆರೋಮಮಮ
ಆರ್ ನಗ, ಗಿರಿೋಶ್ ಎಚ್ ಎಂ,
ಟಿ ಎಸ್ ಕೃಷಣ
ಭರತಿ ಎಂ ಎಸ್
10
22
47
6
1. ದಕ್ಷ ಹಗಲ ರದರ್್ಕ ಆಡಳಿತ
2. ಸಕಲ್ಕೆೆ ಅಹ್ರಿಗೆ ಸೌಲ್ಭ್ೆಗಳ ೂರೆೈಕೆ
3. ಸವ್ರಿಗಲ ಮಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು
4. ಸಕ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಅನುಷಟನಗೆಲಳಿಸುವುದು
ಸಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಕಯ್ರಲಕೆೆತರಲ್ು ಎಲ್ೂ ಗರಮ ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಲಕತ
ಮಗ್ದರ್್ನ, ಸಲಚನೆಗಳನುನ ನಿೋಡುವುದರೆಲಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನುನ ಸಕಲ್ಕೆೆ ನಿಗದಿ ಡಿಸಿದಂತೆ ಕಯ್ರಲಕೆೆ
ತರುವಂತೆ ರಲಪಿಸಿ ರಗತಿ ಸಧಿಸುವುದು.
6
5
21
4
2
7
11
6
11
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಗೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುತ.
ಎಲ್ೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳು ಸವ್ನುಮತದಿಂದ ತಿೋಮ್ನಿಸದವುಗಳಗಿವೆ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳ ನಿಣ್ಯ ದಖಲಿಸಿದೆ
ಕ್ರರಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, IX. ಮಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ,
XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ
Yes
1. ಹಣಕಸು ಮತುತ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿ
2. ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸಮಿತಿ
3. ಸಮನೆ ಸಥಯಿ ಸಮಿತಿ
6
6
No
165
165
85
Yes
Yes
Yes
Yes

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

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ರಧಿಕರಕೆೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದಿನಂಕ
ವಸತವವಗಿ ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲಿೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
ಆಗಸ್ಟ
ಸೆೆಟಂಬರ್
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲಿೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆಥಗಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಯಕರಮಗಳಿಗೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುನ ಖ್ತಿರಡಿಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲಿೂ ಮತುತ ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೋರೆಗೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಲಿಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []

Yes

(ii)Whether income was generated from these sources? []
(iii) Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in
2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಆದಯಕೆೆ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಆದಯ ಸರಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿತಗಳನುನ ಸರಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

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

ಯೋಜನೆ
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆಶೌಚಲ್ಯ
ರಸೆತ ಸೆೋತುವೆ
ಬಿಆರ್ ಜಿ ಎಫ್
-

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

ಯೋಜನೆ
1. ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿರ
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದರ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಭ್ೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
2. ಶೌಚಲ್ಯ
ಮತತ/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿನ ಮತತ
3. ರಸೆತ ಸೆೋತುವೆ
4. ಬಿಆರ್ ಜಿ ಎಫ್
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತತ : ರಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತತ : ರಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವರಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತತ : ರಲ.
ವಸತವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವರದಿದ ಕಯಕರಮಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ 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 ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಲ್ಭ್ೆವಿದದ ಮತತ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆದೋರ್ಕೆಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ಗರಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗರಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ಗರಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಿಮಲ್ ಗರಮ ುರಸೆರ ಡೆದ ಗರಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋರ್ಕ್ರತ ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗಗಿ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

ಗುರಿ
1561
20457
02
59

714
20457
02
12

ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತತ
1352-60
4.5 ಲ್ಕ್ಷ
3.53ಲ್ಕ್ಷ
65.00 ಲ್ಕ್ಷ

ಸಧನೆ

ಖಚಿ್ನ ಮತತ
1171-96
2.45 ಲ್ಕ್ಷ
3.52ಲ್ಕ್ಷ
29.28 ಲ್ಕ್ಷ

29.00 ಲ್ಕ್ಷ
29.00 ಲ್ಕ್ಷ
29.00 ಲ್ಕ್ಷ
29.00 ಲ್ಕ್ಷ
ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ವೆೈ
69.87 ಲ್ಕ್ಷ
69.77 ಲ್ಕ್ಷ

13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಆಯೋಗ
50.82 ಲ್ಕ್ಷ
20.30 ಲ್ಕ್ಷ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಕಯ್ಕರಮಗಳಿಗೆ ಖಚು್ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.
156
156
2
2
ಸಿರೋ ರ್ಕ್ರತ ಗುಂುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಜಿಎಸ್ ವೆೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಯಧನ ಮತುತ ಸುತುತನಿಧಿ ಒದಗಿಸಿ ಆರ್ಥ್ಕವಗಿ
ಬಲ್ ಡಿಸಲ್ು ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಿಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತತಮಡಿಸಲ್ು
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ತಲ್ಲೂಕ್ರನ ಗರಮ ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗೆ 73 ಮನೆಗಳನುನ ವಿಶೆೋಷ ವಗ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿೂ 16
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲಿೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲ್ಭ್ೆ ಕಲಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಹಗಲ ಬಿಅರ್ ಜಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಿಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕೆಗಿ ಕೆೈಗೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕರಮಗಳ ವಿವರ ನಿೋಡಿ ಪಿೋಠೆಲೋಕರಣಗಳ ಸೌಲ್ಭ್ೆ ಕಲಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಿಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುತ ಸಥಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕರಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ಸವ್ಜನಿಕ ಗೆಲೋಡೆ ಬರಹಗಳು ಕರತರ ಹಂಚಿಕೆ ಗರಮ ಂಚಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲಿೂ ಗರಮಸಭೆಗಳು ಹಗಲ
ಸಮನೆ ಸಭೆಗಳ ಮಲಲ್ಕ ಮಹಿತಿ ನಿೋಡಿ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲಿೂ ಲ್ೆಕೆ ತರ ನಿವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗೆಲಳಿಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತರಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗೆ ಅನುಲ್ನ ವರದಿ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
13
7

2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಿಕ
ಸಂಗರಹಣೆಯಲಿೂ ರದರ್ಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುತ ನಿಯಮಗಳನುನ ಕಡಾಯವಗಿ ಲಿಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಿಕ ದಲರಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

139

ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿಗೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗೆ ಉತತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕರಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶರಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ರಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲಿೂ
ಹಗು ಸವಜನಿಕ ಸಥಳಗಳಲಿೂ ರದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

138
77
75
2
ರದಶಿ್ಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ರಶನವಳಿಯಲಿೂ ನಮಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿತಯ ನಿವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲಿೂ ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿೋತವಗಿ ಬರವಣಿಯಲಿೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಹೌದು
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂರಕವಗಿ ಸೆಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತರಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*

Accepted by Executive Officer

*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗೆ 2010-11 ಮತುತ 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವರಗಳನುನ ೂಣಗೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

Accepted by Adhyaksha
11
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
Yes
ೆರೋಮಬಯಿ, ರಭವತಿ ಬಯಿ,

