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 ಗ್ಾಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಯ):
ಗುರಿ :ಧೆೈಯೋದೆಿೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸ್ವದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದ್ದನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜ್ರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಮಹಿಳ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆರು ಮಹಿಳ ಸದಸೆರು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುು ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲಿೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುು ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದ್ದಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುು ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

ಕುಣಿಗಲ್
ತುಮಕಲರು
572130
08132-220929
tpeo@kunigal@gmail.com
7
10
1
No
1
8
21
36
0
ಕೆೋಂದಾ ಮತುು ರಜ್ೆ ಸಕಾರಗಳು ರಲಪಿಸುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಂೂರ್ಾ ಅನುಷಾನ ಮತುು ಗ್ಾಮೋಣಭಿವೃದ್ದಿ
ಬಗ್ೆೆ ಸಲಕು ಕಾಮ ವಹಿಸುವುದು. ಗ್ಾಮೋಣಭಿವೃದ್ದಿ ಕಯಾಕಾಮಗಳನುು ರಿಣಮಕರಿಯಗಿ
ಅನುಷಾನಗಲಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹಲಂದ್ದದೆ
ಂಚಯತ್ ರಜ್ ವೆವಸೆೆಯ ಯಶಸ್ವವಗ್ೆ ಶಾಮಸುವುದು
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
ಯವುದಲ ಇರುವುದ್ದಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಯಾಸಲಚಿಯನುು ನೋಡಲ್ಗಿದೆ
ಸಭೆಯ ಎಲ್ೂ ನಡವಳಿಗಳನುು ಸವಾನುಮತ ದ್ದಂದಲ್ೆೋ ತಿೋಮಾನಸಲ್ಗಿದೆ
ನಡೆದ್ದರುವ ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ.

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದಿಲಿ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು

ಕ್ರಾಯ ಯೋಜ್ನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜ್ನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ, XII. ಬೋದ್ದ ದ್ದೋ

B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುು ಕಾಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸ್ವ ನವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸೆಯಿ ಸಮತಿಯ ಹೆಸರು

3 1) ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸಮತಿ 2) ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ 3) ಹರ್ಕಸು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ

ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನರ್ಯಗಳನುು ರದುಿಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸ್ವಬಬಂದ್ದ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜ್ಲರದ ಹುದೆಿಗಳು
31-03-2012 ರಲಿೂ ಇದಿಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುು
ಆಯೋಜಿಸ್ವದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸ್ವಬಬಂದ್ದಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜ್ರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜ್ರಗಿರುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುು ರಿಶಿೋಲಿಸುವರೆ? []

ಸಮನೆ ಸಭೆ
8
No
98
98
66
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲುೋಟ್ ಯೋಜ್ನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸ್ವರುವರೆ? [] No
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷಿಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುು ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷಿಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುು ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದ್ದನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ದ್ದನಂಕ
ವಷಿಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲಿೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
30.08.2012
30.07.2012
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ವಷಿಕ ಯೋಜ್ನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲಿೂ ಆಳವಡಿಸ್ವಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜ್ನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುು ಬಳಸ್ವಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜ್ನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಒಗಲೆಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುು ಖ್ತಿಾಡಿಸ್ವಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಆಯವೆಯವನುು ಸಕಲ್ದಲಿೂ ಮತುು ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಲಿಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸ್ವದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(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 ಸಲಿನ ಆದಯಕೆಕ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುು ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ರಲಪಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷಿಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸ್ವುಗಳನುು ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಆಗಿದೆ

ಯೋಜ್ನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜ್ೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.
Central Govt./State Govt./Other
Physical target

0

ಹಂಚಿಕೆ ಮಲತು
ಖಚಿಾನ ಮಲತು
1) ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ
1050682
165491
2) ಟಿ.ಎಸ್.ಸ್ವ
6073495
5182950
3) 12ನೆೋ ಹರ್ಕಸು ಯೋಜ್ನೆ
231652
223213
4) ಸುವರ್ಾ ಗ್ಾಮೋದಯ
1068838
800000
(ಯೋಜ್ನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜ್ೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
5) ಡಿ.ನಂಜ್ುಂಡಪ ವರದ್ದ
5236751
ಮತು/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿನ ಮತು
6) ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ
720843
7) ಸಟಂಪ್ ಡಲೆಟಿ
2467505
1587246
8) ಇಓ ಅಕೌಂಟ್
3384586
887588
9) ಸ್ವ.ಎ.ಅಕೌಂಟ್
147114
140150
10) ಟ್ೆೈನಂಗ್
365818
270097
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಶೆೋ 22.75
ಎಲ್ೂ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮತು : ರಲ.
0
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತು : ರಲ.
0
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
0
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸ್ವಬಬಂದ್ದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸ್ವ
ಇಲ್ೂ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರಲ.
ಇಲ್ೂ
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದ್ದಿ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚಚ : ರಲ.
ಇಲ್ೂ
(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:
ವಿಶೆೋಷ ಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದನ ರಜ್ೆಸಕಾರದ್ದಂದ ಜಿಿ್ಲ್ೂ ಂಚಯತ್ ಮಲಲ್ಕ ತಲ್ಲೂಕ್ ಂಚಯತ್ ಗಳಿಗ್ೆ
ಯವ ಮಲಲ್ದ್ದಂದ ಅನುದನವನುು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಬಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಅನುದನ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಲ್ಭೆವಿದಿ ಮತು
1 ಕೆಲೋಟಿ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದ ಖಚು
93 ಲ್ಕ್ಷ ಉಳಿಕೆ 7 ಲ್ಕ್ಷ
ಯವ ಉದೆಿೋಶಕಕಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಗ್ಾಮೋಣಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಅನುಷಾನ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
288
ೂರ್ವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
202
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
3
ನಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
1
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತರ
ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ ಮತುು ಗುಂುಗ್ರಿಕೆ, ಸುತುುನಧಿ ಇವುಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಯಧನ ವಿತರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಗುಂುಗಳು, ಸ್ವರೋಶಕ್ರು ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜ್ನಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಿಸಲ್ು
ಈ ತಲ್ಲೂಕ್ರನ ಎಲ್ೂ ವಿಕಲ್ ಚೆೋತನರಿಗ್ಗಿ ವೆೈದೆಕ್ರೋಯ ಾಮರ್ ತಾವನುು ನೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ ಹಗಲ
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜ್ದ ಅಂಚಿನಲಿೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ಅಂಗವಿಕಲ್ ವಿದೆರ್ಥಾಗಳಿಗ್ಗಿ ವಿದೆರ್ಥಾವೆೋತನ, ಪ್ಾೋತಾಹಧನ ನೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆರ್ಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜ್ನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುು ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುು ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸ್ವ.

ಗ್ಾಮಸಭೆಗಳು, ವಡ್ಸಭೆಗಳ ಮಲಲ್ಕ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸ್ವದೆ.

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಗಧಿಸ್ವದ ನಮಲನೆಯಲಿೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನವಹಿಸ್ವರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುು ೂರ್ಗ್ೆಲಳಿಸ್ವ ದಾಢೋಕರಿಸ್ವದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದ್ದ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದ್ದರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
15
35

2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜ್ನಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲಿೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಯಮಗಳನುು ಕಡಾಯವಗಿ ಲಿಸ್ವರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜ್ನಕ ದಲರಗಳನುು ಸ್ವವೋಕರಿಸ್ವದೆ

254

ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುು
ಸ್ವವೋಕರಿಸ್ವದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುು ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲಿೂ
ಹಗು ಸವಜ್ನಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

235
120
112
6
ಹೌದು

ಮೋಲ್ಕಣಿಸ್ವದ ಾಶುವಳಿಯಲಿೂ ನಮಲದ್ದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದಿಲಿೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಯ ನವಸ್ವಗಳ
ಜಿೋವನದಲಿೂ ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರರ್ವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಬರವಣಿಯಲಿೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಯವುದಲ ಇಲ್ೂ
ಅನುಗುರ್ವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತುಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದ್ದಗಳನುು ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುು ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
12
ಇಲ್ೂ

ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಮತುು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುು ತಿಳಿಸ್ವ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುು ೂರ್ಗ್ೆಲಳಿಸ್ವದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

ಕೆೋಂದಾ ಸಕಾರ ಮತುು ರಜ್ೆ ಸಕಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗ್ೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಡಿರುವ ಅನುದನ ಮತುು
ತಲ್ಲೂಕ್ ಂಚಯತ್ ಸವಂತ ಆಸ್ವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಯ
ಂಚಯಿು ನಧಿ-3 (ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗ್ೆ ಮತುು ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಗಲ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹರಜ್ು ಅನುಯುಕು ವಸುುಗಳ
ಹರಜ್ು)
43614
53966
Yes
2

