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 ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದ್ದನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ 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 ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚ್ಚತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚ್ಚಗಳನುು ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿತುತ.
]5. ಎಷುಟ ಸಭ್ಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುು ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದ್ದಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುು ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ಮಂಗಳೂರು
ಮಂಗಳೂರು
575001
0824-2423675
eotpmng@yahoo.co.in
10
10
1
0
1
10
37
49
1
ತಲ್ಲಕಿನ ಸರ್ೋೋತೆಲೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೆಲಂದುವುದು.
ಎಲ್ೂ ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್ ಸತರಗಳಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಸೌಲ್ಭ್ೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ
ನೋಡುವುದು ಜನರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟವನುು ಮೋಲ್ತಸರಕೆೆ ಒಯುೆವುದು, ಮಕೆಳ ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ ಒದಗಿಸಿ ಆರೆಲೋಗೆ
ಮಟ್ಟವನುು ಸುಧರಿಸುವುದು. ರೆಲೋಗ ರುಜಿನ ತಡೆಗಟ್ುಟವುದು.ದಲ್ಲತ ವಗೋದ ಜನರ ಶೆಾೋಯೋಭಿವೃದ್ದಿಗ್ೆ
ಶಾಮಿಸುವುದು.ರಸೆತ ಸಂಕೋ ಕಲ್ಲಿಸಿ ತಲ್ಲಕಿನ ಅರ್ಥೋಕ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುತ ಸಮಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗ್ೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳುವುದು.
5
5
0
0
0
0
0
3
20
ಇರುವುದ್ದಲ್ೂ
ಿರುವುದ್ದಲ್ೂ
ಸಭೆಯ ದ್ದನವೆೋ ಸದಸೆರುಗಳಿಗ್ೆ ಕಯೋಸಲಚ್ಚ , ಬುಕ್ ಲ್ೆಟ್ ನೋಡಲ್ಗುತಿತದೆ
ಇರುವುದ್ದಲ್ೂ
ಸಮನೆ ಸಭೆ-5, ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ-5, ವಿಶೆೋಷ ಸಮನೆ ಸಭೆ-1

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

ಕಿಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳಳ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳಳ, IX.
ಮಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳಳ, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ, XII. ಬೋದ್ದ ದ್ದೋ

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

Yes

ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕೆಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಣಯಗಳನುು ರದುಿಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ದ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆಿಗಳಳ
31-03-2012 ರಲ್ಲೂ ಇದಿಂತೆ ಭ್ತಿಮಡಿದ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುು
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳಳ ಕನಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳಳ ಹಜರಗಿರುತತರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುು ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

1)ಹಣಕಸು , ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮತುತ ಯೋಜನ ಸಮಿತಿ
2)ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
3) ಸಮಜಿಕ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
6
5
No
124
82
42
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳಳ 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲುೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿರುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದ್ದನಂಕ
ವಸತವವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದ್ದನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
40816
40796
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುು ಬಳಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೊ ಂದ್ದಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚ್ಚಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಳ / ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುು ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಯವೆಯವನುು ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಮತುತ ಮಗಸಲಚ್ಚಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ 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 ಆದಯಕೆೆ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುು ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇರುವುದ್ದಲ್ೂ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೊ ಂದ್ದಗ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇರುವುದ್ದಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿತಗಳನುು ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇರುವುದ್ದಲ್ೂ

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

ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ/ಟ್ಎಸ್ ಪಿ ರಸೆತ ಸೆೋತುವೆವಸತಿ -

Central Govt./State Govt./Other
Physical target
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಭ್ೆವಿರುವ ಹಂಚ್ಚಕೆಯ
ಮತತ/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚ್ಚನ ಮತತ
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮತತ : ರಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚ್ಚಕೆಯದ ಮತತ : ರಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚಿ : ರಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಬಬಂದ್ದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಿ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚ್ಚಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತತ : ರಲ.
ವಸತವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದ್ದಿ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚಿ : 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 ಮಲಲ್ದ್ದಂದ ಅನುದನವನುು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಭ್ೆವಿದಿ ಮತತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆಿೋಶಕೆಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸೆರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಿ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳಳ, ಸಿರೋಶಕಿತ ಸಂಘಗಳಳ, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳಳ, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳಳ ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

15
1
5144

ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ ಇಜಿಎ ರಸೆತ ಸೆೋತುವೆ
ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ/ಟ್ಎಸ್ ಪಿ
ವಸತಿ
ಕುಡಿಯುವ ನೋರು
ರಲ.12.00ಲ್ಕ್ಷ
ರಲ.12.00ಲ್ಕ್ಷ
ರಲ.12.00ಲ್ಕ್ಷ
ರಲ.12.00ಲ್ಕ್ಷ

15
1
375

87.46266(ಆಡಳಿತ ವೆಚಿ)
2.13ಲ್ಕ್ಷ
12.00ಲ್ಕ್ಷ
248.14ಲ್ಕ್ಷ
40.06ಲ್ಕ್ಷ

ರಲ.16.00ಲ್ಕ್ಷ
ರಲ.16.00ಲ್ಕ್ಷ
ರಲ.16.00ಲ್ಕ್ಷ

ಸರಕರ
0
0
0
49
49
49
49
ಸದ್ದಾ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯೋಕಾಮ ಹಮಿಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ.
ಚಟ್ುವಟಿಕೆ: ಟೆೈಲ್ರಿಂಗ್, ಕೆಟ್ರಿಂಗ್ , ಬಟೆಟ ವೆರ, ಶಮಿಯನ, ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ , ವೆರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ
ವೆತ, ಹಳೆ ತಟೆಟ ತಯರಿಕೆ, ಕೆಲೋಳಿ ಸಗ್ಣಿಕೆ , ಕೃಷ್ಟ, ಮಿೋನುಗ್ರಿಕೆ, ಆಡು ಸಕಣೆ, ಅಂಗಡಿ, ಹೆಲೋಟೆಲ್
ವೆರ, ಗಲಡಂಗಡಿ, ಮರದ ಕೆಲ್ಸ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳಸವಜನಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತತಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ಅಂಗವಿಕಲ್ರ ಶೆಾೋಯೋಭಿವೃದ್ದಿಗ್ಗಿ 3%ರಂತೆ ಅನುದನ ಕದ್ದರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ರೆಲೋಗಿಗಳಳ, ಬಲ್ ಕಮಿಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕೆಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸವಜನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳಳ ಮತುತ ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುು ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ತಲ್ಲಕು ಂಚಯತ್ ವೆಪಿತಯ ಎಲ್ೂ ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಐ.ಇ.ಸಿ ಕಯೋಕಾಮ ಹಮಿಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳಳ ಸಕರವು ನಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುು ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದ್ದ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕಿ ಉಳಿದ್ದರುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
7
7

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳಳ ತಮಿ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುತ ನಯಮಗಳನುು ಕಡಾಯವಗಿ ಲ್ಲಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಎಷುಟ ಸವಜನಕ ದಲರಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

111

ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ ಉತತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳಳ ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುತ ವೆಚಿ
ದಲರುಗಳನುು ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವಜನಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

111
81
81
5
ಇಲ್ೂ

ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶುವಳಿಯಲ್ಲೂ ನಮಲದ್ದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದಿಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿತಯ ನವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತಿಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ಬರವಣಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತುಕ ರಿಣಮಗಳಳ ಇತೆದ್ದಗಳನುು ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂರಕವಗಿ ಸೆಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚ್ಚತಾಗಳಳ, ದಖಲ್ತಿಗಳನುು ಸಹ
ಹೆಚುಿವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
20
0

ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಮತುತ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವರಗಳನುು ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

ಬಡಿಗ್ೆಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಡ ಬಡಿಗ್ೆ
8.81ಲ್ಕ್ಷ
9.79ಲ್ಕ್ಷ
Yes
1

