ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.1. ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಆ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಸಮನೆ--ುಯುಷಯು
ಸಮನೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ುಯುಷಯು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ುಯುಷಯು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಒಟ್ುಟ-ುಯುಷಯು
ಒಟ್ುಟ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಄ನವಮ):

ಕಕಕಳ
ಈಡುಪಿ
574104
08258-230203
tpkrkl@gmail.com
5
5
1
0
1
9
19
29
1

ಗುರಿ :-

ಸಂವಿಧನದ 73ನೆೋ ತಿದುದಡಿಯಿಂದ ಮೊದಲ್ ಬರಿಗ್ೆ ಸಂವಿಧನತಮಕ ಯಕ್ಷಣೆಮು ಂಚಮತಾಜ್ ವ್ೆವ್ಸೆಥಗ್ೆ
ಒದಗಿ ಫಂದಿದುದ, ಆದರೆಲಂದಿಗ್ೆ ಅರ್ಥಕಕ, ಸಂನಲಮಲ್, ದುಫಕಲ್ ವ್ಗಕದವ್ರಿಗ್ೆ ಹುದೆದ ಮೋಸಲ್ತಿ ನೋಡಿ, ತಿಾಸತಯ
ವ್ೆವ್ಸೆಥಮಲ್ಲೂ ಭಧೆಭ ಸತಯವಗಿ ತಲ್ಲಕು ಂಚಮತ್ ತನಗ್ೆ ಸಯಕಯದಿಂದ ವ್ಹಿಸಲ್ದ ಚಟ್ುವ್ಟಿಕೆಗಳನುನ
ಯದರ್ಕಕವಗಿ ನಡೆಸಿ, ಜನ ಸಹಭಗಿತವದೆಲಂದಿಗ್ೆ ಗ್ಾಮೋಣ ಄ಭಿವ್ೃದಿಧಗ್ೆ ರ್ಾಮಸುವ್ುದಗಿದೆ.
ಕನಕಟ್ಕ ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಄ಧಿನಮಭದ ಾಕಯ ಜನಯು ಹೆಚುು ಹೆಚುು ಗ್ಾಮೋಣಭಿವ್ೃದಿಧ ಕಮಕಕಾಭಗಳಲ್ಲೂ
ರಿಣಭಕರಿಯಗಿ ಭಗವ್ಹಿಸಲ್ು ಄ನುಕಲಲ್ವಗುವ್ಂತೆ ಄ಧಿಕಯದ ತಿಾಸಥಯ ವಿಕೆೋಂದಿಾಕಯಣವ್ನುನ ಜರಿಗ್ೆ
ತಯಲ್ಗಿದುದ, ಄ದಯಲ್ಲೂ ತಲ್ಲಕು ಂಚಮತ್ ಭಧೆಭ ಚುನಯಿತ ಸಂಸೆಥಯಗಿಯುತತದೆ. ಇ ಄ಧಿನಮಭದಲ್ಲೂ
ತಲ್ಲಕು ಂಚಮತಿಗ್ೆ ನಗಧಿ ಡಿಸಿದ ಕಮಕ ಚಟ್ುವ್ಟಿಕೆಗಳಿದುದ, ಄ದನುನ ತಲ್ಲಕು ಂಚಮತ್
ನವ್ಕಹಿಸುತತದೆ. ಸಕಕಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಗುವ್ ಄ನುದನಗಳು ತನನ ಸವಂತ ಸಂನಲಮಲ್ಗಳನುನ ಫಳಸಿ
ನಗದಿತ ಄ಭಿವ್ೃದಿಧಮ ಗುರಿಮನುನ ಕಲ್ಕಲ್ಕೆೆ ನದಿಕಷಟ ಡಿಲ್ಗುತತದೆ.

ಧೆೈಯೋದೆದೋರ್ :-

(ಅ) 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.ವ್ಗಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಄ವ್ವ್ೆಸೆಥಯಿಂದಗಿ ಯದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಭುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಮಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿತುತ.
]5. ಎಷುಟ ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವ್ುದಯ ಭಲಲ್ಕ ಄ಥವ
ಸವನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವ್ಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ವಿಕೆೋಂದಿಾೋಕಯಣವೆಂದರೆ, ತಳಭಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಯೋಜನೆಮನುನ ಯಲಪಿಸುವ್ ಄ನುಷಾನಗ್ೆಲಳಿಸುವ್ ಭತುತ ಸೆೋವೆಮನುನ
ಜನರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸುವ್ ಕಮಕದಲ್ಲೂ ಸಹಭಗಿತವವ್ನುನ ಸಧಿಸಿಕೆಲಳುುವ್ ಸಧನವಗಿದುದ, ಸಥಳಿೋಮ ಭಟ್ಟದಲ್ಲೂ
ಅಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಈತತಭವದ ಯದರ್ಕಕತೆಮನುನ ಭತುತ ಈತತಯದಯಿತವವ್ನುನ ಹಗಲ ಜನಯ ಄ಗತೆತೆಗಳಿಗ್ೆ
ಾತಿ ಸಂದನೆ ಒದಗಿಸುವ್ುದಗಿದುದ, ಇ ಧೆೆೋಯೋದೆದೋರ್ ಆಟ್ುಟಕೆಲಂಡು ತಲ್ಲಕು ಂಚಮತ್
ಕಮಕನವ್ಕಹಿಸುತಿತದೆ.
ತಲ್ಲಕಿನ ಗ್ಾಮೋಣ ಭಗದ ಸವಕಂಗಿೋಣ ಄ಭಿವ್ೃದಿಧಗ್ೆ ೂಯಕ ರ್ಕಿತಯಗಿ ಜಿಲ್ೂ ಂಚಮತ್ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ ಗಳ ಭಧೆೆ ಕೆಲಂಡಿಯಗಿ ಄ಭಿವ್ೃದಿಧಮಲ್ಲೂ ತನಗ್ೆ ನಗಧಿ ಡಿಸಿದ ಄ನುದನದ ಮತಿಯಳಗ್ೆ
಄ಬಿವ್ೃದಿಧ ಚಟ್ುವ್ಟಿಕೆಗಳನುನ ಹಮಮಕೆಲಳುುವ್ುದಗಿದೆ.
6
6
19
2
1
6
10
3
2
ಆಯುವ್ುದಿಲ್ೂ
ಆಯುವ್ುದಿಲ್ೂ
9 ದಿನಗಳು
ಸವಕನುಭತದಿಂದ
6 ಸಭೆ

7.ಕೆಳಕಂಡ ಄ಂರ್ಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವ್ಳಿ ಅಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತು ( ) ಮಡುವ್ುದು

ಕಿಾಯ ಯೋಜನೆ / ಅಮವ್ೆಮಗಳ ಄ನುಮೊೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ್ ನೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
V. ೌಷ್ಟಟಕ ಅಹಯ, VII.ಅರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX.
ಭಕೆಳ ಅರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ, XII. ಬಿೋದಿ ದಿೋ

B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಭಫದಧವಗಿ ವ್ಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನವ್ಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸಥಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿಯ ಹಗು ಄ವ್ೆವ್ಸೆಥಮ ಕಾಭಕೆಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಮ ಯವ್ುದೆೋ ನಣಮಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಄ಥವ ಄ಧಿಕರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಭಂಜಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ಯಲ್ಲೂ ಆದದಂತೆ ಬತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಄ಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮಕಾಭಗಳನುನ
ಅಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತಯಬೆೋತಿಗಳನುನ ಅಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನತಿ ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿಯುವ್ರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಄ಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿಯುತತರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಄ಧಿಕರಿಗಳ ಕಮವ್ನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವ್ರೆ? []

1) ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ ಭತುತ ಲ್ೆಕೆರಿಶೆೃೋಧನ ಸಮತಿ
2) ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮತಿ
3) ಸಮನೆ ಸಥಯಿ ಸಮತಿ
6
6
No
0
0
0
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವ್ಷಗಳ ಭುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿಯುವ್ರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸುವ್ರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಸಕ್ಷಭ ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಄ಂತಿಭ ದಿನಂಕ
ವಸತವ್ವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
31.03.2011
23.06.2011
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಕೆಮಲ್ಲೂ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞಯನುನ ಫಳಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆಥಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಆಲ್ಖ್ೆಮ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿಯುವ್ುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಅಮವ್ೆಮವ್ನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಭತುತ ಮಗಸಲಚಿಮ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ ಅಮವ್ೆಮ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(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 ಸಲ್ಲನ ಅದಮಕೆೆ ಯವ್ುದದಯಲ ಹೆಲಸ ಅದಮದ ಭಲಲ್ವ್ನುನ ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

ಇ ಭಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಅದಮ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು
ವ್ಸತಿ ಗೃಹ, ಸಭಥೆಕಸೌಧ ಕಟ್ಟಡಕೆೆ ಭೆಲೋಜನ ಗೃಹ, ಎಎನ್.ಎಫ್ ಬೆಟಲ್ಲಮನ್ ನವ್ರಿಗ್ೆ ನೋಡಿದ ವ್ಸತಿ
ಗೃಹಕೆೆ ಹೆಚುುವ್ರಿ ಕೆಲಣೆ, ಄ಡುಗ್ೆ ಕೆಲೋಣೆ, ಶೌಚಲ್ಮ ಯಚನೆ
1)಄ಧಿಭಯ ರ್ುಲ್ೆರಜೆ2318
2)ಹಳಿು ರಿಮತಿ ಡಭರಿೋಕಯಣರಜೆ33
3)಄ಭಿವ್ೃದಿಧ ಄ನುದನರಜೆ85
4)಄ನಫಕಂಧಿತ ಄ನುದನರಜೆ201138
5)ಎಸ್.ಜಿಎಸ್.ವೆೈಕೆೋಂದಾ+ರಜೆ2416
6)ಎಂಜಿಎನ್.ಅರ್.ಆ.ಜಿ.ಎಕೆೋಂದಾ1077912
7)13ನೆೋ ಹಣಕಸುಕೆೋಂದಾ6938
8)ವ್ಸತಿ ಯೋಜನೆಕೆೋಂದಾ696280
9)ಯಸೆತ ಭತುತ ಸೆೋತುವೆರಜೆ2424
10)ಗ್ಾಮೋಣ ನೋಯು ೂರೆೈಕೆರಜೆ1313
11)ಸಭಲಹಿಕ ನೋರವ್ರಿರಜೆ33
12)ಸಣಣ ನೋರವ್ರಿರಜೆ33
13)ತುತುಕ ಕುಡಿಮುವ್ ನೋಯು ಯೋಜನೆರಜೆ3014

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದಮ ತಯುವ್ ಅಸಿತಗಳನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕಯ / ರಜೆ ಸಕಯ / ಆತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

1)಄ಧಿಭಯ ರ್ುಲ್ೆರಜೆ9.4707.510
2)ಹಳಿು ರಿಮತಿ ಡಭರಿೋಕಯಣರಜೆ3.002.820
3)಄ಭಿವ್ೃದಿಧ ಄ನುದನರಜೆ6.003.33
4)಄ನಫಕಂಧಿತ ಄ನುದನರಜೆ100.0068.376
5)ಎಸ್.ಜಿಎಸ್.ವೆೈಕೆೋಂದಾ+ರಜೆ42.76028.965
6)ಎಂಜಿಎನ್.ಅರ್.ಆ.ಜಿ.ಎಕೆೋಂದಾ266.00114.420
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸಯು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಆತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ್ ಹಂಚಿಕೆಮ
7)13ನೆೋ ಹಣಕಸುಕೆೋಂದಾ14.109.540
ಮೊತತ/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮೊತತ
8)ವ್ಸತಿ ಯೋಜನೆಕೆೋಂದಾ417.60168.00
9)ಯಸೆತ ಭತುತ ಸೆೋತುವೆರಜೆ11.2011.20
10)ಗ್ಾಮೋಣ ನೋಯು ೂರೆೈಕೆರಜೆ12.0012.00
11)ಸಭಲಹಿಕ ನೋರವ್ರಿರಜೆ4.564.56
12)ಸಣಣ ನೋರವ್ರಿರಜೆ3.002.38
13)ತುತುಕ ಕುಡಿಮುವ್ ನೋಯು ಯೋಜನೆರಜೆ22.5010.23
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಄ನುದನ ಫಳಕೆ
81.48 ಲ್ಕ್ಷ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮೊತತ : ಯಲ.
81.48 ಲ್ಕ್ಷ
ವಸತವ್ವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತತ : ಯಲ.
81.48 ಲ್ಕ್ಷ
ವಸತವಿಕ ವೆಚು : ಯಲ.
63.48 ಲ್ಕ್ಷ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚು ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ
0
ಭಹಿಳೆಮಯ ಄ಭಿವ್ಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮೊತತ : ಯಲ.
0
ವಸತವ್ವಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಄ಭಿವ್ಾದಿದ ಕಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಅಗಿಯುವ್ ವೆಚು : ಯಲ.
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:
ಯವ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಄ನುದನವ್ನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿದದ ಮೊತತ
14.10 ಲ್ಕು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅದ ಖಚು
9.54 ಲ್ಕ್ಷ
ತ.ಂ. ಡಟಬೆೋಟ್ ನವ್ಕಹಣೆ –ಯಲ. 0.74 ಲ್ಕ್ಷ, ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಪಿೋಠೆಲೋಕಯಣ-ಯಲ. 0.90 ಲ್ಕ್ಷ,
ಯವ್ ಈದೆದೋರ್ಕೆಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
಄ಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ದುಯಸಿತ -ಯಲ. 7.90 ಲ್ಕ್ಷ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
50
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿಯುವ್ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
48
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
50
ನಭಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
50
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಭುದಮ ಅಧರಿತ ಗುಂು, ಄ಲ್ ಸಂಖ್ೆತಯ
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ. ಯೋಜನೆಮಡಿ 2011-12 ಯಲ್ಲೂ 41 ಸವ-ಸಹಮ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಸುತುತನಧಿ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋರ್ಕಿತ ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳು, ಮುವ್ಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
(ಗುಂಪಂದಯ ಯಲ. 10000/-ಯಂತೆ) 16 ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಒಟ್ುಟ ಯಲ. 15.25 ಲ್ಕ್ಷ ಸಹಮಧನ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಗುಂುಗಳ ಄ಭಿವ್ೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವ್ಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
ಕೆೋಂದಾ ಸಕಕಯದ ಗ್ಾಮೋಣಬಿವ್ೃದಿಧ ಆಲ್ಖ್ೆಯಿಂದ ಕಕಕಳ ತಲ್ಲಕಿಗ್ೆ Lab-to-Land ಭಯತ್ ನಮಕಣ್
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವ್ಜನಕಯ ಜಿೋವ್ನ ಭಟ್ಟ ಈತತಭಡಿಸಲ್ು
ಸವಮಂ ಸೆೋವ್ಕಯ ಕಮಕಕಾಭ ಭಂಜಲರಗಿದುದ, ತಲ್ಲಕಿನಲ್ಲೂ ಒಟ್ುಟ 883 ಸವಮಂ ಸೆೋವ್ಕರಿಗ್ೆ ತಯಬೆೋತಿ
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಄ಂಚಿನಲ್ಲೂಯುವ್ ಄ಂಗವಿಕಲ್ಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಮಕತಯು, ಕುಷಟ
ನೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಇ ಕಮಕಕತಕಯು ತಲ್ಲಕಿನದೆಂತ ಕೆೋಂದಾ ಹಗಲ ರಜೆ ಸಕಕಯಗಳ ವಿವಿಧ
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಕಯು ಭುಂತದವ್ಯ ಕಲ್ೆಣಕೆಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಮಕಾಭಗಳ ವಿವ್ಯ ನೋಡಿ
ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಜನ ಸಮನೆರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸುತಿತದದರೆ.
ಾತಿೋ ಶಲ್ೆಮಲ್ಲೂ ಶಲ್ ಭಕೆಳಿಗ್ೆ ಸಂೂಣಕ ನೆೈಭಕಲ್ೆದ ಕಮಕಕಾಭದ ಫಗ್ೊ ಄ರಿವ್ು ಭಲಡಿಸಲ್ು ಭಿತಿತ ತಾ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವ್ಜನಕಯ ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳು ಭತುತ ಸಥಳಿೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳ
ಭತುತ ಜಥಗಳನುನನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ. ೂಸಿಟಕ್ ನಭಲಕಲ್ನದ ಫಗ್ೊ ಄ರಿವ್ು ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಜನರಿಗ್ೆ ಕನಲನನ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಮನುನ ಄ರಿವ್ು ಭಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ್ ಕಾಭಗಳು ಕುರಿತು ವಿವ್ರಿಸಿ.
ಫಗ್ೊ ಄ರಿವ್ು ಭಲಡಿಸಲ್ು ಕನಲನು ಄ರಿವ್ು ಕಮಕಕಾಭವ್ನುನ ನೆಯಂಗ ಆಲ್ಖ್ೆಮ ಸಹಕಯದೆಲಂದಿಗ್ೆ
ನವ್ಕಹಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಮತಿಗಳು ಸಕಯವ್ು ನಗಧಿಸಿದ ನಭಲನೆಮಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನವ್ಹಿಸಿಯುವ್ರೆೋ? []

Yes

ಆವ್ುಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಭುಂದೆ ಆಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಄ನುಲ್ನ ವ್ಯದಿ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕಿ ಈಳಿದಿಯುವ್ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
17
0

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವ್ಜನಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಮಲ್ಲೂ ಯದರ್ಕತೆ ಕಯಿದೆ ಭತುತ ನಮಭಗಳನುನ ಕಡಾಮವಗಿ ಲ್ಲಸಿಯುವ್ರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವ್ಜನಕ ದಲಯಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

45

ಆವ್ುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಄ಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿ ಎಷುಟ ಄ಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಆವ್ುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಄ಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಈತತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಆವ್ುಗಳಲ್ಲೂ ಄ಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ್ ಄ಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಄ನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಭತುತ ವೆಚು
ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ್ ಄ಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವ್ಜನಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

45
49
49
1
ಸಲಚನ ಪಲ್ಕದಲ್ಲೂ ಾಕಟಿಸಲ್ಗಿದೆ

1)ಕೆೋಂದಾ ಸಕಕಯದ ಗ್ಾಮೋಣಬಿವ್ೃದಿಧ ಆಲ್ಖ್ೆಯಿಂದ ಕಕಕಳ ತಲ್ಲಕಿಗ್ೆ Lab-to-Land ಭಯತ್ ನಮಕಣ್
ಸವಮಂ ಸೆೋವ್ಕಯ ಕಮಕಕಾಭ ಭಂಜಲರಗಿದುದ, ತಲ್ಲಕಿನಲ್ಲೂ ಒಟ್ುಟ 883 ಸವಮಂ ಸೆೋವ್ಕರಿಗ್ೆ ತಯಬೆೋತಿ
ನೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಇ ಕಮಕಕತಕಯು ತಲ್ಲಕಿನದೆಂತ ಕೆೋಂದಾ ಹಗಲ ರಜೆ ಸಕಕಯಗಳ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳನುನ ಜನ ಸಮನೆರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸುತಿತದದರೆ.
ಭಕೆಳ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಫಂದ ಬೆೋಡಿಕೆಗ್ೆ ಄ನುಸಯವಗಿ ಎಲ್ಕಡಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮಲ್ಲೂ 2 ಕಲ್ು
ಸಂಕಗಳನುನ ಭಯತ್ ನಮಕಣ್ ಸವಮಂಸೆೋಕಯು ತವೆೋ ಸತತಃ ಉಯವ್ಯ ಸಹಕಯದಿಂದ ನಮಕಸಿದದರೆ. ಄ದೆೋ
ರಿೋತಿ ಜನುವಯು ದೆಲಡಿಾ ನಮಕಣ ಮಡುತಿತದದರೆ. ಆದಕೆೆ ಸಯಕಯದಿಂದ ಯವ್ುದೆೋ ಄ನುದನ ನೋಡುತಿತಲ್.ೂ
ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವ್ಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವ್ುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ / ಸವ್ಕಜನಕಯ ಸಹಕಯದಿಂದ ಇ ಕೆಲ್ಸವ್ನುನ ಄ಚುುಕಟಟಗಿ ನವ್ಕಹಿಸಿದದರೆ. ಶಿುಭ ಘಟ್ಟ ತಲ್ು ಾದೆೋರ್ವದ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದದಲ್ಲೂ - ಆದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿತಮ ನವಸಿಗಳ
ಮಳ ಗ್ಾಭದ ೆೋಯಡೆ ಎಂಫಲ್ಲೂನ ಸುಮಯು 150 ರಿಂದ 200 ಕುಟ್ುಂಫದ ಗ್ಾಭಸಥಯು ಭತುತ ಶಲ್
ಜಿೋವ್ನದಲ್ಲೂ ಸಕರತಮಕ ಫದಲ್ವ್ಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ವಿದೆರ್ಥಕಗಳಿಗ್ೆ ಸುಮಯು 500 ಮೋಟ್ರ್ ದಲಯದಲ್ಲೂಯುವ್ ಫಜಗ್ೆಲೋಳಿ ೆೋಟೆಗ್ೆ ತೆಯಳಲ್ು ಮಗಕ ಭಧೆೆ
ಯವ್ುದೆೋ ಚಟ್ುವ್ಟಿಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಇ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ಫಯವ್ಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುವ್ಂತೆ ಆಯಬೆೋಕು, ಆದಕೆೆ ಹೆಲಳೆಯಿಯುವ್ ಕಯಣ ಸುಮಯು 3.00 ಕಿ.ಮೋ ಸುತುತ ಫಳಸಿ ೆೋಟೆಮನುನ ತಲ್ುಬೆೋಕದ ಄ನವಮಕತೆಯಿತುತ.
಄ನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳು ಆತೆದಿಗಳನುನ ಅಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ
ಆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆೋತುವೆ ನಮಕಸಬೆೋಕೆಂಫುದು ಗ್ಾಭಸಥಯ ಫಹುಕಲ್ದ ಬೆೋಡಿಕೆಯಗಿತುತ. ಭಯತ್ ನಮಕಣ್
ಮಡುವ್ಂತೆ ಆಯಬೆೋಕು. ಆದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಸವಮಂ ಸೆೋವ್ಕಯು ಆಲ್ಲೂ ಸೆೋತುವೆ ನಮಕಣ ಮಡುವ್ ಈದೆದೋರ್ದಿಂದ ಸಥಳಿೋಮ ದನಗಳ ಭತುತ ಗ್ಾಭಸಥಯ
ಹೆಚುುವ್ರಿಯಗಿ ಅಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.
ಸಯಕಯ ಡೆದು ಒಂದು ಭಯದ ಸೆೋತುವೆಮನುನ ನಮಕಸಿ ಮರ್ಸಿವಯಗಿದದರೆ. ಄ಲ್ೂದೆೋ ತಲ್ಲಕಿನದೆಂತ ಇ
ಸವಮಂ ಸೆೋವ್ಕಯು ವಿಕಲ್ಚೆೋತನಯು, ವಿಧವೆಮಯು, ಹಿರಿಮ ನಗರಿೋಕರಿಗ್ೆ ಸಯಕಯದಿಂದ ಸಿಗಬೆೋಕದ ಮಸರ್ನ
ದೆಲಯಕಿಸಿ ಕೆಲಡುವ್ಲ್ಲೂ ಮರ್ಸಿವಯಗಿದದರೆ. ಸಲರಿಲ್ೂದವ್ರಿಗ್ೆ ವ್ಸತಿ ಕಮಕಕಾಭದಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ಸಿಗುವ್ಂತೆ
ನೆಲೋಡಿಕೆಲಳುುತಿತದದರೆ. ರ್ಾಭದನದಿಂದ ಗ್ಾಭ ಸವಚಛತೆ, ಸಯಕರಿ ಸೌಲ್ಬೆ, ಫಡವ್ರಿಗ್ೆ ಸಿಗುವ್ ಫಗ್ೊ ಾಮಣಿಕ
ಾಮತನ ನಡೆಸುತಿತದದರೆ. ರಜೆದ ಶಿಾೋಯಂಗಟ್ಟಣ, ಹರಿಹಯ ಹಗಲ ಆತಯ ತಲ್ಲಕಿನವ್ಯು ಭೆೋಟಿ ಆತುತ
ಶೂಘಿಸಿಯುತತರೆ.
ಮನೆ ಜಿಲ್ೂಧಿಕರಿಮವ್ಯು, ಮನೆ ಭುಖೆ ಕಮಕನವ್ಕಹಣಧಿಕರಿಮವ್ಯು ಇ ಫಗ್ೊ ಸಂತಸ ವ್ೆಕತ
ಡಿಸಿಯುತತರೆ. ಕಕಕಳ ಭಯತ್ ನಮಕಣ್ ಸವಮಂ ಸೆೋವ್ಕಯ ಕಮಕಕೆೆ ಎಲ್ೊಡೆಗಳಿಂದ ಾರ್ಂಶೆ ವ್ೆಕತವಗಿದೆ.
*
Accepted by Executive Officer
*
Accepted by Adhyaksha
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ಬಕಿ ವ್ಸಲಲ್ತಿ
0
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಭತುತ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆತರೆ ಅದಮದ ಭಲಲ್ಗಳಿಂದ ಫಯುವ್
ವ್ಸತಿ ಬಡಿಗ್ೆ, ಸಭ ಬವ್ನ ಫೋಸು, ವಣಿಜೆ ಸಂಕಿೋಣಕ ಬಡಿಗ್ೆ
ಅದಮದ ವಿವ್ಯಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಅದಮದ ಭಲಲ್
ಬಡಿಗ್ೆ
2010-11ಯ ಅದಮ
314724
2011-12 ಯ ಅದಮ
576471
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಄ಂತೆಕೆೆ ವಿವ್ಯಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
Yes
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