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):

ಕುಷಟಗಿ
ಕೆಲಳ
583277
08536-267028
eo-tp-kakpkt@nic.in
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9
0
1
2
9
22
28
4

ಗುರಿ :-

ಕೆೋಂದಾ, ರಜ್ೆ ಸಕಾರ , ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತ ಮತುು ಇತರೆ ಸಂಸೆೆಗಳಂದ ಸ್ವೋ ಕೃತವದ ಅನುದನಕೆೆ ಕ್ಾೋಯ
ಯೋಜ್ನೆಗಳನುನ ತಯೆರಿಸ್ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮಗ್ಾ ಸಲಚಿಯಂತೆ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಸುವದು.

ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ 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 ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭ್ಗಳಲಿೂ ಚಚೆಯ ಬಳಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?

ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳಂದ ಲ್ಭ್ೆವಿರುವ ಮಂಜ್ಲರಿತ ಕ್ಾೋಯ ಯೋಜ್ನೆ ಆಧರಿಸ್ ಸಕಾದ ನಿಯಮವಳಯಂತೆ
ಯೋಜ್ನೆಗಳನುನ ಅನುಷಾನಗ್ೆಲಳಸುವದು.
6
6
1)20/04/2011 ಸಂಖ್ೆೆ : 60 2)11/07/2011 50 3) 18/10/2011 :54 4) 1501/2012 : 58
ಹೌದು
ಹೌದು
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುು
ಸವಾನುಮತದಿಂದ
ಎಲ್ೂ

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳ ಆಗಿದದಲಿ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು

ಕ್ಾಯ ಯೋಜ್ನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜ್ನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, IX.
ಮಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸ್ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕೆಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಿಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸ್ಬಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜ್ಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲಿೂ ಇದದಂತೆ ಭ್ತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಗ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸ್ದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸ್ಬಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜ್ರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜ್ರಗಿರುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವರೆ? []

1) ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸಮಿತಿ
2) ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
3) ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಮತುು ಯೋಜ್ನ ಸಮಿತಿ
3
No
85
85
55
No
No
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜ್ನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸ್ರುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುನ ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆೆ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದಿನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲಿೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲಿೂ ಆಳವಡಿಸ್ಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜ್ನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸ್ಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No

ಯೋಜ್ನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಗ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸ್ಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

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

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಲಿಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸ್ದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(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? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಆದಯಕೆೆ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಮಳಗ್ೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

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

ಹೌದು

ಯೋಜ್ನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜ್ೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

1) ಗ್ಾಮ ಸವರಜ್ ಯೋಜ್ನೆ
2) ಆಶಾಯ
3) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜ್ನೆ
4) ಬಸವ ಇಂದಿರ
5) ಅಂಬೆೋಡೆರ

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

(ಕೆೋಂದಾ/ರಜ್ೆ)
(ಕೆೋಂದಾ)
(ಕೆೋಂದಾ)
:
(ಕೆೋಂದಾ)
:
(ಕೆೋಂದಾ)
:

:
193/185
:
1820/1755
7205/4134
285/218

1) ಗ್ಾಮ ಸವರಜ್ ಯೋಜ್ನೆ
(ಕೆೋಂದಾ/ರಜ್ೆ) :
119.490/113.400
2) ಆಶಾಯ
(ಕೆೋಂದಾ)
:
(ಯೋಜ್ನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜ್ೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಭ್ೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
3) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೋಜ್ನೆ
(ಕೆೋಂದಾ)
:
91000000/87750000
ಮತು/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿನ ಮತು
4) ಬಸವ ಇಂದಿರ
(ಕೆೋಂದಾ)
:
360250000/206700000
5) ಅಂಬೆೋಡೆರ
(ಕೆೋಂದಾ)
:
14250000/10900000
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
10.88/2.22
ಎಲ್ೂ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತು : ರಲ.
13.1
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತು : ರಲ.
13.1
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
0
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸ್ಬಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸ್
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಯಕಾಮಗಳಗ್ೆ 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.
ಗ್ಾಮ ಸವರಜ್ ಯೋಜ್ನೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಲ್ಭ್ೆವಿದದ ಮತು
119.49
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದ ಖಚು
113.4
ಯವ ಉದೆದೋಶಕೆಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಗ್ಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
164
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
164
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
10
ನಿಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸೆರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
5
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತರ
71 ಸ್ರೋ ಶಕ್ು ಗುಂುಗಳಗ್ೆ, ಸವ-ಸಹಯ ಸಂಘಗಳಗ್ೆ ಸಲ್ ಮತುು ಸಹಯಧನ ವಿತರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಮತುು 15
ಗುಂುಗಳು, ಸ್ರೋಶಕ್ು ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಅಂಗವಿಕರಿಗ್ೆ ಸಲ್ ಹಗಲ ಸಹಯ ಧನ ವಿತರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜ್ನಿಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜ್ದ ಅಂಚಿನಲಿೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ಯವುದೆೋ ಕ್ಾೋಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಅನುಷಾನದಲಿೂ ಇರುವದಿಲ್ೂ
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಿಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕೆಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನಿೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜ್ನಿಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುು ಸೆಳೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸ್.

ತರಬೆೋತಿ ಮಹತಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟರೋಯ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜ್ನೆಯ ಹಗಲ ಸಂೂಣಾ ಸವಚಛತ
ಆಂದೆಲೋಲ್ನದ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನುಷಾನದಡಿಯಲಿೂ ಬೋದಿ ನಟ್ಕ, ಡಂಗಲರು, ೂಕ್ಸ್ ಗಳು, ಗ್ೆಲೋಡೆ ಬರಹ ಮತುು
ಟ್ಮಟೆ ಬರಿಸುವದು, ಕ್ರು ಚಲ್ನಚಿತಾಗಳು ಮುಖ್ಂತರ ಸವಾಜ್ನಿಕ ಸೆಳದಲಿೂ ಾದಶಿಾಸಲ್ಗಿದೆ ಹಗಲ
ಸವಾಜ್ನಿಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಿಗಧಿಸ್ದ ನಮಲನೆಯಲಿೂ ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನಿವಹಿಸ್ರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಸ್ ದಾಢೋಕರಿಸ್ದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
Yes

ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದಿ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆ?

ಸೆಳೋಯ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ವತುಾಲ್ ಕೆಲಳದಿಂದ ತಸಣ ವರದಿಗ್ೆ ಗ್ಾ.ಂ ಮಟ್ಟದಲಿೂ ಅನುಲ್ನ ವರದಿ
ಸಲಿೂಸಬೆೋಕಗಿದೆ. ತ.ಂದಲಿೂರುವ ಮಹಲ್ೆೋಖಲ್ಕರ ವರದಿಗ್ೆ ಅನುಸರಣೆ ಕಲ್ ಕಲ್ಕೆೆ ಸಲಿೂಸ್ದೆ.

ಬಕ್ ಉಳದಿರುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

2011-12 ರ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳ ತಸಣೆಗ್ಗಿ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನ ಇಲ್ಖ್ೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆಗ್ಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಗಿದೆ.

2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜ್ನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲಿೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಿಯಮಗಳನುನ ಕಡಾಯವಗಿ ಲಿಸ್ರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜ್ನಿಕ ದಲರಗಳನುನ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದೆ

43

ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲಿೂ
ಹಗು ಸವಜ್ನಿಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

43
218
216
2
ಾದಶಿಾಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮೋಲ್ೆಣಿಸ್ದ ಾಶನವಳಯಲಿೂ ನಮಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಯ ನಿವಸ್ಗಳ
ಜಿೋವನದಲಿೂ ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಗ್ಾಮ ಸವರಜ್ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿೂ ಉತುಮ ಕಯಾನಿವಾಹಿಸ್ದದಕೆಗಿ ಯರಗ್ೆೋರ ಗ್ಾಮ ಂಚಯತಿಗ್ೆ ಉತುಮ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಬರವಣಿಯಲಿೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಗ್ಾಮ ಂಚಯತಯಂದು ಆಯೆ ಮಡಿ ರಷರ ಾಶಸ್ು ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂರಕವಗಿ ಸೆಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*

Accepted by Executive Officer

*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಗ್ೆ 2010-11 ಮತುು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುನ ತಿಳಸ್.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವರಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಸ್ದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

Accepted by Adhyaksha
13
6
ತ.ಂ ವಣಿಜ್ೆ ಸಂಕ್ೋಣಾಗಳಂದ ಬರುವ ಆದಯ
ಮಳಗ್ೆ ಬಡಿಗ್ೆ
147600
152150
Yes
2

