ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.1. ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಸಮನೆ--ುಯುಷಯು
ಸಮನೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ುಯುಷಯು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ುಯುಷಯು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಒಟ್ುಟ-ುಯುಷಯು
ಒಟ್ುಟ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನಾಮ):
ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ್ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ಯದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಮಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿತ್ುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶ್ಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತ್ರಗಳನುನ ಕರಭಫದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿಯ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಮ ಕರಭಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಮ ಯವುದೆೋ ನಣಮಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ್
ರತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕರಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಭಂಜಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ಯಲ್ಲೂ ಇದದಂತೆ ಬತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮಕರಭಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತ್ಯಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನತಿ ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿಯುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿಯುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಮವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

ಹೆಲಸದುಗಗ
ಚಿತ್ರದುಗಗ
577527
8199230241
eo.hosadurga@gmail.com
ಕೆ.ಬಿ.ಚಂದರಶೆೋಖಯ, ಕೆ.ಆರ್.ಹನುಭಂತ್, ಹೆಚ್.ಯಂಗಸಾಮಿ, ಎ.ಸುರೆೋಶ್, ಜೆ.ಬಿ.ಮೋಹನಕುಮರ್,
ಎನ್.ವಿಜಮಕುಮರ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಭಹೆೋಶ್ಾಯ,
ವಿ.ಎನ್.ಜೆಲೆೋತಿ, ವಿತ್ರಭಮ, ಎಂ.ಭಂಜುಳ, ಕಭಲ್ಭಮ, ಭಭತ್, ಹೆಚ್.ೆರೋಭ, ಇಂದರಭಮ,
ಬಿ.ಎಸ್.ರಜನಮಕ, ಬಿ.ಭಂಜ,
ಆರ್.ಯಮೋಶ್,
ಬೆಲೋಯಭಮ
10
20
33
6
ತಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು, ಗ್ರಮಿೋಣ ಜನರಿಗ್ೆ ಉದೆಲೆೋಗ, ಹಗಲ ಭಹಿಳೆಮರಿಗ್ೆ ಕುಶ್ಲ್ ತ್ಯಬೆೋತಿ ನೋಡಿ
ಗ್ರಮಂತ್ಯ ರದೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ು ಕಮಗಕರಭ ಹಮಿಮಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ.
ಗ್ರಮಂತ್ಯ ರದೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲೂ ದುಫಗಲ್ ಹಗಲ ಅತಿೋ ದುಫಗಲ್ ವಗಗದ ರದೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ
ಗುಯುತಿಸಿ ಅಂತ್ಹವರಿಗ್ೆ ಸಕಗಯದ ಯೋಜನೆಗಳದ ುುದೆಲೆೋಗ ,ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಮಧನ ಹಗಲ ಗ್ರಭಗಳಲ್ಲೂ
ಸಭಗಕವಗಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು ವೆವಸೆೆ ಭತ್ುು ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಮಗಕರಭಗಳನುನ ಜನರಿಗ್ೆ
ಭುಟ್ುಟವಂತೆ ಕಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ.
12
12
20
4
2
7
10
6
10
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ
ಸವಗನುಭತ್ದಿಂದ
8
ಕಿರಯ ಯೋಜನೆ / ಆಮವೆಮಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, III. ಶಿಕ್ಷಣ, IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ
(Livelihood), VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ,
XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ
Yes
1 ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
2 ಹಣಕಸು ಭತ್ುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
3 ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
4
4
No
89
89
58
No
No
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಭುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತ್ಯರಿಸಿಯುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಸಕ್ಷಭ ರಧಿಕಯಕೆಕ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
ಆಗಸ್ಟ 2012
ಆಗಸ್ಟ 2012
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯರಿಕೆಮಲ್ಲೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಸುವಗ ತ್ಜ್ಞಯನುನ ಫಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತ್ಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತ್ದ ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಮಕರಭಗಳಿಗ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿಯುವುದನುನ ಖ್ತಿರಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಮವೆಮವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಭತ್ುು ಮಗಸಲಚಿಮ ಮೋರೆಗ್ೆ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ್ ಆಮವೆಮ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(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 ಆದಮಕೆಕ ಯವುದದಯಲ ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

ಈ ಭಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಆದಮ ಸರಷಿಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಸರಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು /(ಕೆೋಂದರ ಸಕಯ / ರಜೆ ಸಕಯ / ಇತ್ರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

ಭಹತ್ಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೋಮ ಗ್ರಮಿೋಣ ುುದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆ
ಕೆೋಂದರ
ವಸತಿ
ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು
ಶೌಚಲ್ಮ
ಯಸೆು, ಸೆೋತ್ುವೆ
ರಜೆ 2 2
ಇತ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳು 1.12ನೆೋ ಹಣಕಸು
ರಜೆ
2.13ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಕೆೋಂದರ 20 20
3.ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ
ಕೆೋಂದರ 54 54
4. ಬಿ.ಆರ್ ಜಿ.ಎಫ್
ರಜೆ

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

ಭಹತ್ಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೋಮ ಗ್ರಮಿೋಣ ುುದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿರ ಯೋಜನೆ
24.24
ವಸತಿ ಕುಡಿಮುವ ನೋಯು 1.35
ಶೌಚಲ್ಮ(ಯೋಜನೆ ಹೆಸಯು)/(ಕೆೋಂದರ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ
ಯಸೆು, ಸೆೋತ್ುವೆ 3.82
ಮತ್ು/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತ್ು
ಇತ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳು 1.12ನೆೋ ಹಣಕಸು
5.59
2.13ನೆೋ ಹಣಕಸು
13.14
3.ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ
72.25
4. ಬಿ.ಆರ್ ಜಿ.ಎಫ್
23.14
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
17
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮತ್ು : ಯಲ.
18.15
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತ್ು : ಯಲ.
18.15
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
17
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ
73.18
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತ್ು : ಯಲ.
72.25
ವಸುವವಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವರದಿದ ಕಮಕರಭಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ : ಯಲ.
72.25
(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 ಭಲಲ್ದಿಂದ ಅನುದನವನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
13 ನೆೋ ಹಣಕಸು ಆಯೋಗ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿದದ ಮತ್ು
133.05
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚು
13.14
ಯವ ಉದೆದೋಶ್ಕಕಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಪಿಠೆಲೋಕಯಣಕಕಗಿ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ರಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
164
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿಯುವ ಗ್ರಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
164
ಒಟ್ುಟ ಗ್ರಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
5
ನಭಲ್ ಗ್ರಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದ ಗ್ರಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತ್ಯ
ಸಿರೋ ಶ್ಕಿು ಸಂಘ ಹಗಲ ಇತೆರೆಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಸಣಣ ಕೆೈಗ್ರಿಕೆ ಹಗಲ ಉದಿದಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿದಗ್ಗಿ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶ್ಕಿು ಸಂಘಗಳು, ಸಾಸಹಮ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಕಮಗಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಕರಭಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಕಯ ಜಿೋವನ ಭಟ್ಟ ಉತ್ುಭಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂಯುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತ್ಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಮಕತ್ಯು, ಕುಷಟ
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಿಕಯು ಭುಂತದವಯ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತ್ನ ಕಮಕರಭಗಳ ವಿವಯ ನೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಕಯ ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳು ಭತ್ುು ಸೆಳಿೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಮಹಿತಿಮನುನ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ಕರಭಗಳು ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿಸಿ.

ಇಲ್ೂ

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಮತಿಗಳು ಸಕಯವು ನಗಧಿಸಿದ ನಭಲನೆಮಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತ್ರ ನವಹಿಸಿಯುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದರಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ರಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಭುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ
7

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಕ
ಸಂಗರಹಣೆಮಲ್ಲೂ ಯದಶ್ಕತೆ ಕಯಿದೆ ಭತ್ುು ನಮಭಗಳನುನ ಕಡಾಮವಗಿ ಲ್ಲಸಿಯುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಕ ದಲಯಗಳನುನ ಸಿಾೋಕರಿಸಿದೆ
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ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿಾೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ರಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶರಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ
ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ರಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವಜನಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ರದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

78
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10
ಹೌದು

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ರಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಮ ನವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತ್ಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ
ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಭತ್ುು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ಭಲಲ್ಗಳಿಂದ ಫಯುವ
ಆದಮದ ವಿವಯಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಮದ ಭಲಲ್
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಭಹಿಳೆಮಯು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
10
3.05ಲ್ಕ್ಷ
ವಣಿಜೆ ಭಳಿಗ್ೆಗಳ ಬಡಿಗ್ೆ ಆದಮ
ವಣಿಜೆ ಭಳಿಗ್ೆಗಳ ಬಡಿಗ್ೆ ಆದಮ
3.05ಲ್ಕ್ಷ
47.25ಲ್ಕ್ಷ
Yes
ನಗಯತ್ನಭಮ, ಟಿ.ವಿನೆಲೋದ,

