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 ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಮ):
ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜ್ರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜ್ರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆಾಯಿಂದಗಿ ಯದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಭುಂಚಿತ್ವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಮಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುೂ.
]5. ಎಷುಟ ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಮ ಫಳ್ಳಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳ್ಳಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳ್ಳ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತ್ಾಗಳನುನ ಕಾಭಫದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿಯ ಹಗು ಅವೆವಸೆಾಮ ಕಾಭಕೆಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಮ ಯವುದೆೋ ನಿಣಮಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ್
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಭಂಜ್ಲರದ ಹುದೆದಗಳಳ
31-03-2012 ಯಲ್ಲೂ ಇದದಂತೆ ಬತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಮಕಾಭಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತ್ಯಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜ್ರಗಿಯುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳಳ ಹಜ್ರಗಿಯುತೂರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಮವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

ುತ್ಲೂಯು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ
574201
8251232361
eo_puttur2006@yahoo.com
2
0
1
0
1
9
22
37
1)ತಲ್ಲಕಿನ ಎಲ್ೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಗಳಲ್ಲೂಯುವ ಾತಿ ಭನೆಗಳಲ್ಲೂ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮಾಣ.
2)ಅಗತ್ೆವಿಯುವ ಎಲ್ೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಘನತೆಜ್ೆ ಘಟ್ಕ ಸಾನೆ.
3)ವಸತಿ ನಿವೆೋಶನ ಯಹಿತ್ರೆಲ್ೂರಿಗಲ ಸಲಕೂ ಸೌಲ್ಬೆ ಒದಗಿಸುವುದು.
1)ಸಮಜ್ದಲ್ಲೂ ಫಡತ್ನ ರೆೋಖ್ೆಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಿಯುವವಯನುನ ಮೋಲ್ಕೆೆತ್ುೂವುದು.
2)ಸಯಕಯದ ಎಲ್ೂ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಭಾಕ ಅನುಷಟನ.
3)ಎಲ್ೂ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಳಗಲ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಾ ಒದಗಿಸುವುದು.
4)ಸವಾರಿಗಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುೂ ಆರೆಲೋಗೆ ದೆಲಯಕುವಂತೆ ನೆಲೋಡಿಕೆಲಳಳಿವುದು.
6
6
11-05-2011/ 21,15-07-2011/ 20, 17-11-2011/21, 18-01-2012/22
3
1
15
13
4
13
0
0
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳ್ಳಗ್ೆ(6)
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸವಾನುಭತ್ದಿಂದ ನಿಣಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ(6)
ಕಿಾಯ ಯೋಜ್ನೆ / ಆಮವೆಮಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜ್ನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳಳ, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX. ಭಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
Yes
1)ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ
2)ಸಮನೆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ
3)ಹಣಕಸು ಭತ್ುೂ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ಭತ್ುೂ ಯೋಜ್ನ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ
6
6
No
26
26
14
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳಳ 5 ವಷಗಳ ಭುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜ್ನೆ (P respective Plan) ತ್ಯರಿಸಿಯುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಮನುನ ತ್ಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಮನುನ ಸಕ್ಷಭ ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ
ವಸೂವವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಮನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
40663
40663
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜ್ನೆಮ ತ್ಯರಿಕೆಮಲ್ಲೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜ್ನೆ ತ್ಯರಿಸುವಗ ತ್ಜ್ಞಯನುನ ಫಳಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜ್ನೆ ತ್ಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತ್ದ ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆಾಗಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಯೋಜ್ನೆಗಳಳ / ಕಮಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿಯುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಮವೆಮವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಭತ್ುೂ 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 ಆದಮಕೆೆ ಯವುದದಯಲ ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

ಈ ಭಲಲ್ಗಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಆದಮ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿೂಗಳನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

ಯೋಜ್ನೆಮ ಹೆಸಯು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕಯ / ರಜ್ೆ ಸಕಯ / ಇತ್ರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

1)ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ - ಕೆೋಂದಾ
2)ವಸತಿ
- ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುೂ ರಜ್ೆ
3)ಕು.ನಿೋ ಸಯಫರಜ್ು - ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುೂ ರಜ್ೆ
4)ಯಸೊ
- ರಜ್ೆ
5)ಇತ್ಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳಳ- ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುೂ ರಜ್ೆ

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

4918
2535
36
3
321

2321
1764
36
3
288

1)ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ - ಕೆೋಂದಾ
3,14,190
2,62,340
(ಯೋಜ್ನೆ ಹೆಸಯು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜ್ೆ / ಇತ್ರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ 2)ಕು.ನಿೋ ಸಯಫರಜ್ು - ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುೂ ರಜ್ೆ
27,49,000
26,85,000
ಮತ್ೂ/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತ್ೂ
3)ಯಸೊ
- ರಜ್ೆ
2,13,000
2,13,000
4)ಇತ್ಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳಳ- ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುೂ ರಜ್ೆ
1,29,75,000
1,19,55,000
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
35,15,000
ಎಲ್ೂ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತ್ೂ : ಯಲ.
35,15,000
ವಸೂವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತ್ೂ : ಯಲ.
35,15,000
ವಸೂವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
35,15,000
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ
0
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತ್ೂ : ಯಲ.
0
ವಸೂವವಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಮಕಾಭಗಳ್ಳಗ್ೆ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ : 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:
ಯವ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಅನುದನವನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿದದ ಮತ್ೂ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆದೋಶಕೆಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
67
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿಯುವ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
67
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
67
ನಿಭಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸೆಯ ಡೆದ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
67
ವೆೈಮಕಿೂಕ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಗಲ ಸಿರೋ-ಶಕಿೂ ಸಂಘಗಳಳ, .ಜತಿ/.ಂಗಡ ಗುಂುಗಳಳ ಹಗಲ ವಿವಿಧ ಸವಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತ್ಯ
ಸಹಮ ಸಂಘಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅಗತ್ೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸುವ ಕೌಶಲ್ೆಭಿವೃದಿಧ ತ್ಯಬೆೋತಿ, ಸುತ್ುೂ ನಿಧಿ ವಿತ್ಯಣೆ ಭತ್ುೂ
ಗುಂುಗಳಳ, ಸಿರೋಶಕಿೂ ಸಂಘಗಳಳ, ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ ಸಂಘಗಳಳ ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ, ಸಣಣ ನಿೋರವರಿ, ಕೃಷ್ಟ ಹಗಲ ವೆಯ ಭುಂತದವುಗಳ್ಳಗ್ಗಿ ಗುಂುಗಳ್ಳಗ್ೆ ಸಲ್ ಸೌಲ್ಬೆ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ.
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಶೆಾೋಯಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಸವಉದೆಲೆೋಗಕೆಗಿ, ಭನೆ ದುಯಸಿೂಗ್ೆ, ಸಲ್ ಸಹಮಧನ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಭತ್ುೂ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳಸವಜ್ನಿಕಯ ಜಿೋವನ ಭಟ್ಟ ಉತ್ೂಭಡಿಸಲ್ು
ವಿಕಲ್ ಚೆೋತ್ನಯ ಜಗೃತಿ ಕಮಾಕಾಭವನುನ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಬಲ್ ಕಮಿಾಕ ನಿಭಲಾಲ್ನೆ ಸಂಫಂಧ
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜ್ದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂಯುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತ್ಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಮಕತ್ಯು, ಕುಷಟ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ನ ಕಮಾದಶಿಾಗಳಳ ಭತ್ುೂ ಸಿಫಬಂದಿ ವಗಾದವರಿಗ್ೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಹಗಲ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸುವ
ರೆಲೋಗಿಗಳಳ, ಬಲ್ ಕಮಿಕಯು ಭುಂತದವಯ ಕಲ್ೆಣಕೆಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತ್ನ ಕಮಕಾಭಗಳ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ
ಕಮಾಕಾಭ ಹಮಿಿಕೆಲಳಿಲ್ಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸವಜ್ನಿಕಯ ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳಳ ಭತ್ುೂ ಸಾಳ್ಳೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಮಹಿತಿಮನುನ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ಕಾಭಗಳಳ ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿಸಿ.

ತಲ್ಲಕು ಂಚಮತ್ ವೆಪಿೂಮಲ್ಲೂ ಸವಾಜ್ನಿಕಯ ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳಳ ಭತ್ುೂ ಸಾಳ್ಳೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಕಲ್ಕಲ್ಕೆೆ ತ್ಯಭೆೋತಿಗಳನುನ ನಿೋಡಿ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ಗುತ್ೂದೆ.

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಮತಿಗಳಳ ಸಕಯವು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಭಲನೆಮಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿವಹಿಸಿಯುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಭುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳ್ಳಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕಿ ಉಳ್ಳದಿಯುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
3
3

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭಿ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜ್ನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಮಲ್ಲೂ ಯದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಭತ್ುೂ ನಿಮಭಗಳನುನ ಕಡಾಮವಗಿ ಲ್ಲಸಿಯುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಎಷುಟ ಸವಜ್ನಿಕ ದಲಯಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ
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ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲಯುಗಳ್ಳಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಮಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಉತ್ೂರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿಗಳಳ ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುೂ ವೆಚಚ
ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವಜ್ನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?
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ಮೋಲ್ೆಣಿಸಿದ ಾಶನವಳ್ಳಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿೂಮ ನಿವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತ್ಿಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷಿೋೂವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳಳ ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ
ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಗಿ ಸೆಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳಳ, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.

1)ಂಚತ್ಂತ್ಾ ತ್ಂತಾಂಶ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲೂ ರಜ್ೆ ಭಟ್ಟದಲ್ಲೂ ುತ್ಲೂಯು ತಲ್ಲಕು ಂಚಮತ್ ಾಥಭ
ಸಾನದಲ್ಲೂಯುತ್ೂದೆ.
2)ಸಕಲ್ ಯೋಜ್ನೆ ಮಹಿತಿ ಕೆೋಂದಾವನುನ ಕಛೆೋರಿಮ ಭುಂಭದಲ್ಲೂ ತೆರೆದು ಸವಾಜ್ನಿಕರಿಗ್ೆ
ಅನುಕಲಲ್ವಗುವಂತೆ ಸೆೋವೆಮನುನ ನಿೋಡಲ್ು ವೆವಸೆಾಮನುನ ಮಡಲ್ಗಿದೆ. ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಯವುದೆೋ
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಳ ಬಯದಂತೆ ಸಭಾಕವಗಿ ಕಮಾನಿವಾಹಿಸಿ ರಜ್ೆದಲ್ಲೂ ಾಥಭ ಸಾನದಲ್ಲೂದೆ.
3)ಫಯಗ್ಲ್ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ ಬಡುಗಡೆಯದ ಅನುದನವನುನ ುತ್ಲೂಯು ತಲ್ಲಕು ವೆಪಿೂಮ ಅವಶೆವಿಯುವ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ ಗಳ್ಳಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿ ಸಭಾಕವಗಿ ಅನುದನವನುನ ಫಳಕೆ ಮಡಲ್ಗಿದೆ.

*
*
ಒಟ್ುಟ-ಭಹಿಳೆಮಯು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
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41
41
0
ಹೌದು.

ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ್ಳಗ್ೆ 2010-11 ಭತ್ುೂ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ಭಲಲ್ಗಳ್ಳಂದ ಫಯುವ
ಆದಮದ ವಿವಯಗಳನುನ ತಿಳ್ಳಸಿ.
ಆದಮದ ಭಲಲ್
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿವಯಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳ್ಳಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಭಹಿಳೆಮಯು

0
ಕಟ್ಟಡ ಬಡಿಗ್ೆ, ವಸತಿ ಸಂಕಿೋಣಾ ಬಡಿಗ್ೆ
ಕಟ್ಟಡ ಬಡಿಗ್ೆ, ವಸತಿ ಸಂಕಿೋಣಾ ಬಡಿಗ್ೆ
2,58,083
2,83,788
Yes
2

