ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷರು :
1.1. ಜಿಲ್ಹೂ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷರು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲರವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಯೇಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಸಹಮಹನೆ--ುರುಶರು
ಸಹಮಹನೆ-ಮಹಿಳೆಯರು
ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ-ುರುಶರು
ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ-ುರುಶರು
ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಒಟ್ುಟ-ುರುಶರು
ಒಟ್ುಟ
ಒಟ್ುಟ ರ್ಹಾಮ ಂಚಹಯಿತಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ಹೂ ಂಚಹಯಿತಿರ್ೆ ಅನವಯ):
ಗುರಿ :ಧೆೈಯೇದ್ೆದೇವ :(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಹಂಕ ಷಭೆರ್ೆ ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುಟ ಷದಷೆರ ಷಂಖ್ೆೆ
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಜಹತಿ ಷದಷೆರ ಷಂಖ್ೆೆ
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡ ಷದಷೆರ ಷಂಖ್ೆೆ
ಹಹಜರಹದ ಹಿಂ.ಗಷದಷೆರ ಷಂಖ್ೆೆ
ಹಹಜರಹದ ಮಹಿಳಹ ಷದಷೆರ ಷಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜಹತಿ / . ಂಗಡದ ಷದಷೆರು ಮಹಿಳಹ ಷದಷೆರು
3. 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೇರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಡ್ಡಷಲ್ಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುಟ?
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅೆಸೆೆಯಿಂದ್ಹಗಿ ರದುದಡ್ಡಷಲ್ಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುಟ?
ಸಹಕಶುಟ ಮುಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಷಭಹ ಕಹಯಷಲಚಿಗಳನುನ ಎಶುಟ ಷಭೆಗಳ್ಳರ್ೆ ನಿೇಡಲ್ಹಗಿತುಿ.
]5. ಎಶುಟ ಷಭಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಯ ಬಳ್ಳಕ ತಿೇಮಹನಗಳನುನ ಮತ ಹಹಕುುದರ ಮಲಲಕ ಅಥವಹ
ಷವಹನುಮತದಿಂದ ಕೆೈರ್ೆಲಳಿಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
6. ಎಶುಟ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳಗಳನುನ ದ್ಹಖ್ಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಯೇಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳ್ಳ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುರುತು ( ) ಮಹಡುುದು
B. ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿ ದ್ಹಖ್ಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಿವಹಗಿ ಗಿೇಕರಿೇಸಿ ನಿಹಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []
ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಯ ಹೆಷರು
ಕಡಹಿಯವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೇಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಷಭೆಗಳು
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಕಹನಲನು ಬಹಹಿರ ಹಹಗು ಅೆಸೆೆಯ ಕಾಮಕಹಕಗಿ ಜಿಲ್ಹೂ /ತಹಲಲೂಕು
ಂಚಹಯಿತಿಯ ಯಹುದ್ೆೇ ನಿಣಯಗಳನುನ ರದುದಡ್ಡಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? ಅಥವಹ ಅಧಿಕಹರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ/ಚುನಹಯಿತ
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಯೇಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈರ್ೆಲಳಿಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []
ಒಟ್ುಟ ಸುದ್ೆದಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರಹದ ಸುದ್ೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲ್ಲೂ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಹಡ್ಡದ ಸುದ್ೆದಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳ ಷದಷೆರಿರ್ೆ / ಅಧಿಕಹರಿಗಳ್ಳರ್ೆ ತರಬೆೇತಿ ಕಹಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೇಜಿಸಿದ್ೆ? ಹೌದ್ಹದರೆ ಎಶುಟ ತರಬೆೇತಿಗಳನುನ ಆಯೇಜಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ. []
ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹನಿತಿ ಷದಷೆರು ಹಹಗು ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಕನಿಶಟ ಒಂದು ತರಬೆೇತಿರ್ೆ ಹಹಜರಹಗಿರುರೆ? []
ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳ ಷಭೆಗಳ್ಳರ್ೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಹಹಜರಹಗಿರುತಹಿರೆಯೆೇ? []
ಹೌದು ಎಂದ್ಹದರೆ ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹತಿಗಳ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಹಯನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷುರೆ? []

ತಹಲಲಕ ಂಚಹಯತ ಸೆೇಡಂ
ಗುಲಬರ್ಹಾ
585222
08441-276036
eosedam@gmail.com
ರ್ೆಲೇವಿಂದ ಯಹಕಹಂಬರಿ,ರ್ೆಲೇಹಲರೆಡ್ಡಿ ರ್ೌಡನಸಳ್ಳಿ,ವರಣರೆಡ್ಡಿ,ಶಿವರಣಪ ಬಷಣಹಪ
ಅರುಣಹ ವರಣರೆಡ್ಡಿ,ರಹಜೆೇವವರಿ,ಬನನಮಮ,ದಮಮಮ,ಷರೆಲೇಜಮಮ.
ಬುದ್ಹೆನಹಯಕ,ಜೆೆಭೇಮ
ಇಲೂ
ಮಹಹದ್ೆೇವಿ
7
17
23
ಜಿಲ್ಹೂ ಂಚಹಯತರ್ೆ ಅನವಯ
ತಹಲಲಕ ಂಚಹಯತ ವಹೆಪಿಿಯಲ್ಲೂ ಬರು ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇಷಿಱಕೆ 2515-00-102-0-61 ಯೇಜನೆೇತರ ನುಷಹಾನ
ಧಿಕಹರಿಗಳ ಿಲ್ಹಖ್ೆವಹರು ನಿಗದಿ ಡ್ಡಸಿದ ಗುರಿಯಂತೆ ಾಗತಿ ಸಹಧಿಷು ಬರ್ೆೆ ಜರುಗಿಷುುದು ಮತುಿ ರ್ಹಾಮೇಣ
ಾದ್ೆೇವಗಳಲ್ಲೂ ಅಭೃದಿಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಬರ್ೆೆ ವಾಮಷುುದು.
ರ್ಹಾಮೇಣ ಾದ್ೆೇವದಲ್ಲೂ ಷಮುದ್ಹಯ ಭನ,ಶೌಚಹಲಯ,ಶಹಲ್ಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು,ಕುಡ್ಡಯು ನಿೇರು ೂರಯೆಕೆ,ರಸೆಿ
ಇತರ ಮುಖ್ೆವಹದ ಹಹಗಲ ಅಗತೆವಹದ ಮಲಲಭಲತ ಸೌಕಯಾಗಳನುನ ಒದಗಿಷುುದು.
6
GP 15
21-5-11/16,11-7-11/16,16-8-11/15,29-9-11/14,18-11-11/17,30-1-12/17.
4,3,3,3,4,4.
1,1,1,1,1,1.
2,2,1,1,2,2.
9,10,10,9,10,10.
ಾಸಹಿಪಿಷುತಹಿರೆ
ಾಸಹಿಪಿಷುತಹಿರೆ
1
0
ಹೌದು
1
7
ಕ್ರಾಯಹ ಯೇಜನೆ / ಆಯೆಯಗಳ ಅನುಮೇದನೆ, I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲನೆ, II. ಕುಡ್ಡಯು ನಿೇರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೇನ ವಿಧಹನ (Livelihood), V. ೌಷಿಟಕ ಆಹಹರ, VII.ಆರೆಲೇಗೆ, VIII. ಮಹಿಳಹ ವಿಶಯಗಳು, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಯಗಳು, IX. ಮಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಶಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲ್ಲೇಕರನ, X. ನೆೈಮಲ್ಲೇಕರನ,
XII. ಬೇದಿ ದಿೇ
Yes
1)ಸಹಮಹನೆ ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿ.
2) ಸಣಕಹಷು ಸಹೆಯಿ ಷಮತ.
3) ಸಹಮಹಜಿಕ ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿ.
6
3
No
71
71
50
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹತಿಗಳು 5 ಶಗಳ ಮುನೆಲನೇಟ್ ಯೇಜನೆ (P respective Plan) ತಯಹರಿಸಿರುರೆ? [] No
ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿಕ ಯೇಜನೆಯನುನ ತಯಹರಿಷುರೆೇ? []

Yes

ವಹಷಿಕ ಯೇಜನೆಯನುನ ಷಕ್ಷಮ ಹಾಧಿಕಹರಕೆಕ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []
ಷಲ್ಲೂಷಬೆೇಕಹದ ಅಂತಿಮ ದಿನಹಂಕ
ವಹಷಿವಹಗಿ ಷಲ್ಲೂಷಬೆೇಕಹದ ದಿನಹಂಕ
ವಹಷಿಕ ಯೇಜನೆಯನುನ ಸಹಮಹನೆ ಷಭೆಯಲ್ಲೂ ಚಚಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []

Yes
41090
41097
Yes

ಸಹಮಹನೆ ಷಭೆಯ ಷಲಹೆಗಳನುನ ವಹಷಿಕ ಯೇಜನೆಯ ತಯಹರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಳಡ್ಡಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []

Yes

ಯೇಜನೆ ತಯಹರಿಷುವಹಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []

No

ಯೇಜನೆ ತಯಹರಿಷುವಹಗ ಕೆಳಸಂತದ ಂಚಹಯತ್ ರಹಜ್ ಷಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿರ್ೆ ಷಮಹಲ್ೆಲೇಚಿಷಲ್ಹಗಿದಯೆ? []

Yes

ಇಲ್ಹಖ್ೆಯ ಯೇಜನೆಗಳು / ಕಹಯಕಾಮಗಳ್ಳರ್ೆ ಒಗಲೆಡ್ಡಕೆಯಹಗಿರುುದನುನ ಖ್ಹತಿಾಡ್ಡಸಿಕೆಲಳಿಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []

Yes

2012-13ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಆಯೆಯನುನ ಷಕಹಲದಲ್ಲೂ ಮತುಿ ಮಹಗಷಲಚಿಯ ಯೇರೆರ್ೆ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []

Yes

2012-13ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧಹರಿತ ಆಯೆಯ ಸಿದಿಡ್ಡಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []
(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

2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಆದ್ಹಯಕೆಕ ಯಹುದ್ಹದರಲ ಹೆಲಷ ಆದ್ಹಯದ ಮಲಲನುನ ಗುರುತಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ?

ಇಲೂ

ಈ ಮಲಲಗಳೆೄ ಂದಿರ್ೆ ಆದ್ಹಯ ಷಾಷಿಟಯಹಗಿದ್ೆಯೆೇ?

ಇಲೂ

2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದ್ಹಯ ತರು ಆಸಿಿಗಳನುನ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ?

ಇಲೂ

ಯೇಜನೆಯ ಹೆಷರು /(ಕೆೇಂದಾ ಷಕಹರ / ರಹಜೆ ಷಕಹರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಹಧನೆ.

1) 13 ನೆೇ ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ-ಕೆೇಂದಾ-101 ಕಹಮರ್ಹರಿ-22 ಮುಕಹಿಯ.
2) ಬ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್.-ಕೆೇಂದಾ-46 ಕಹಮರ್ಹರಿ-15 ಮುಕಹಿಯ.
3) ಸಹಮಥೆ ಸೌಧ-ಿತರೆ-1 ಕಹಮರ್ಹರಿ-1ಮುಕಹಿಯ.

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

1) 89.070-41.147.
(ಯೇಜನೆ ಹೆಷರು)/(ಕೆೇಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಭೆವಿರು ಸಂಚಿಕೆಯ
2) 62.238-22.309.
ಮತಿ/2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಖ್ಚಿನ ಮತಿ
3) 9.128-7.446.
ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡಗಳ್ಳರ್ೆ ನಿಗಧಿಯಹದ ಅನುದ್ಹನ ಬಳಕೆ
14.63
ಎಲ್ಹೂ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶಟ ಂಗಡಗಳ್ಳರ್ೆ ನಿಗಧಿಯಹದ ಮತಿ : ರಲ.
25.44
ವಹಷಿವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮತಿ : ರಲ.
25.44
ವಹಷಿವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
10.7
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೇರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡ್ಡಸಿ
20 ಲಕ್ಷ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಾಧಿಿ
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡ್ಡದ ಒಟ್ುಟ ಮತಿ : ರಲ.
20 ಲಕ್ಷ
ವಹಷಿವಹಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಾದಿದ ಕಹಯಕಾಮಗಳ್ಳರ್ೆ ಆಗಿರು ವೆಚಚ : ರಲ.
20 ಲಕ್ಷ
(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:
ಯಹ ಮಲಲದಿಂದ ಅನುದ್ಹನನುನ ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ.
ಜಿಲ್ಹೂ ಂಚಹಯತ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲಭೆವಿದದ ಮತಿ
ಜಿಲ್ಹೂ ಂಚಹಯತ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖ್ಚು
103.6
ಯಹ ಉದ್ೆದೇವಕಹಕಗಿ ಖ್ಚುಮಹಡಲ್ಹಗಿದ್ೆ.
ವಿವಿಧ ಅಭಾದಿಿ ಕಹಮಹರ್ಹರಿಗಳ್ಳರ್ಹಗಿ.
ಒಟ್ುಟ ರ್ಹಾಮಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ?
122
ೂಣವಹಗಿ ೂರೆೈಷಲ್ಹಗಿರು ರ್ಹಾಮಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
122
ಒಟ್ುಟ ರ್ಹಾಮಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
2
ನಿಮಲ ರ್ಹಾಮ ುರಸಹಕರ ಡೆದ ರ್ಹಾಮಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
1)ಕಹನಹಗಡಹಿ. 2) ದುಗನಲರ.
ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಮುದ್ಹಯ ಆಧಹರಿತ ಗುಂು, ಅಲಪ ಷಂಖ್ಹೆತರ
ಹೆೆನುರ್ಹರಿಕೆ,ಟೆೇಲರಿಂಗ್,ಹಡ,ಕುರಿ ಸಹಕಹಣಿಕೆ.
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೇವಕ್ರಿ ಷಂಘಗಳು, ಷವಷಹಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುಕ ಷಂಘಗಳು ಹಹಗು .ಜಹ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭೃದಿಿರ್ಹಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳೆೇನು?
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳುಸಹಜನಿಕರ ಜಿೇನ ಮಟ್ಟ ಉತಿಮಡ್ಡಷಲು
ವಿಶೆೇಶವಹಗಿ ಷಮಹಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂರು ಅಂಗವಿಕಲರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೇಡ್ಡತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಹಯಕತರು, ಕುಶಟ
ಇಲೂ
ರೆಲೇಗಿಗಳು, ಬಹಲ ಕಹಮಕರು ಮುಂತಹದರ ಕಲ್ಹೆಣಕಹಕಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಹಯಕಾಮಗಳ ವಿರ ನಿೇಡ್ಡ
ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಹಜನಿಕರ ಸಹಮಹಜಿಕ ಷಮಸೆೀಗಳು ಮತುಿ ಷೆಳ್ಳೇಯ ಷಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಹಿತಿಯನುನ ಅರಿು ಮಲಡ್ಡಷಲು ತೆರ್ೆದುಕೆಲಂಡ್ಡರು ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿರಿಸಿ.

ಇಲೂ

ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯತಿಗಳು ಷಕಹರು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿಹಿಸಿರುರೆೇ? []

Yes

ಇುಗಳನುನ ೂಣರ್ೆಲಳ್ಳಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದ್ೆಯೆೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ಸಹಮಹನೆ ಷಭೆಯ ಮುಂದ್ೆ ಇಡಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ? []
ಎಶುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನಹ ಹೆರಹಗಳ್ಳರ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ರದಿ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
ಬಹಕ್ರ ಉಳ್ಳದಿರು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುಟ?

Yes
Yes
12
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2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಹಲಲೂಕು / ಜಿಲ್ಹೂ ಂಚಹಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ಹೂ ಕನಹಟ್ಕ ಸಹಜನಿಕ
ಷಂಗಾಸಣೆಯಲ್ಲೂ ಹರದವಕತೆ ಕಹಯಿದ್ೆ ಮತುಿ ನಿಯಮಗಳನುನ ಕಡಹಿಯವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿರುರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಎಶುಟ ಸಹಜನಿಕ ದಲರಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ್ೆ

18

ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುಟ ದಲರುಗಳ್ಳರ್ೆ ರಿಹಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಹಿತಿ ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದ್ೆಯಡ್ಡ ಎಶುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ್ೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುಟ ಅಜಿಗಳ್ಳರ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿರ್ೆ ಉತಿರಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೇಲು ಹಾಧಿಕಹರಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿರು ಅಜಿಗಳು ಎಶುಟ?
ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೇತನ ಅನುದ್ಹನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುಿ ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ್ಳರ್ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂಬುದರ ಬರ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಿದ್ೆ ಾಕಹರ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೂ
ಹಹಗು ಸಹಜನಿಕ ಷೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಷಲ್ಹಗಿದ್ೆಯೆೇ?

18
18
18
ಇಲೂ
ಹೌದು

ಯೇಲ್ಹಕಣಿಸಿದ ಾಶಹನಳ್ಳಯಲ್ಲೂ ನಮಲದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತಸ ಯಹುದ್ಹದರಲ ವಿಶೆೇಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ಹೂ /
ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳ ವಹೆಪಿಿಯ ನಿವಹಸಿಗಳ
ಜಿೇನದಲ್ಲೂ ಷಕರಹತಮಕ ಬದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹರಣವಹದ ಜಿಲ್ಹೂ / ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ
ಯಹುದ್ೆೇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಯಹಗಿರುಬಸುದು ಈ ಕುರಿತು ಷಂಕ್ಷೇಿವಹಗಿ ಬರಣಿಯಲ್ಲೂ ನಿೇಡುಂತೆ ಇರಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ ಇಲೂ
ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶಟವಹದ ಷಲಚಕಗಳು, ಧನಹತನಕ ರಿಣಹಮಗಳು ಇತಹೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು ಷಹಹಯ
ಮಹಡುಂತೆ ಇರಬೆೇಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಹಗಿ ಸಹಕಾನ್ ಮಹಡ್ಡದ ಛಹಯಹ ಚಿತಾಗಳು, ದ್ಹಖ್ಲ್ಹತಿಗಳನುನ ಷಸ
ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್ ಮಹಡಬಸುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಹಕ್ರ ಷಲಲ್ಹತಿ
ತಹಲಲೂಕು ಂಚಹಯಿತಿಗಳ್ಳರ್ೆ 2010-11 ಮತುಿ 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಇತರೆ ಆದ್ಹಯದ ಮಲಲಗಳ್ಳಂದ ಬರು
ಆದ್ಹಯದ ವಿರಗಳನುನ ತಿಳ್ಳಸಿ.
ಆದ್ಹಯದ ಮಲಲ
2010-11ರ ಆದ್ಹಯ
2011-12 ರ ಆದ್ಹಯ

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
10
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ
ಇಲೂ

ಂಚಹಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿರಗಳನುನ ೂಣರ್ೆಲಳ್ಳಸಿದ್ೆಯೆೇ? []
ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

Yes
ಮಹಹದ್ೆೇಮಮ,ಯೆನಿಬಹಯಿ,ಭಹರತಿ ನಹರ್ೆೇವ.

