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 ಸಲನಲೂ 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 ಸಲನಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚ್ಚತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚ್ಚಗಳನುು ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿತುೆ.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲೂ ಚ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುು ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದ್ದಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುು ದಖಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ಶಿಕರಿುರ
ಶಿವಮೊಗಗ
577427
08187-222422
eo-shikari@yahoo.com
4
6
3
1
7
17
43
ಗ್ಾಮೋಣ ಭಿವೃದ್ದಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸತಿ ರಸೆೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, ನೆೈಮಮಲ್ೆ, ಶಲ್ೆ, ಅಂಗನವಡಿ, ಆಸಪತೆಾ,
ಹಸೆಟೋಲ್ ಗಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ, ಮಹಿಳ ಸಬಲೋಕರಣ, ಉದೆಲೆೋಗ ಕತಿಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ುು ಹೆಚ್ುು
ಉದೆಲೆೋಗ್ಕಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ್ೆ ಉದೆಲೆೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆಲಂದ್ದದೆ. ಗ್ಾಮೋಣ ಾದೆೋಶದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ
ಆರ್ಥಮಕ ವರಮನವನುು ಹೆಚ್ಚುಸುವ ಗುರಿ ಹೆಲಂದ್ದದೆ.
6
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
6

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

ಕ್ರಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೊೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, IX.
ಮಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲೋಕರನ, XII. ಬಿೋದ್ದ ದ್ದೋ

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

Yes

ಸೆಯಿ ಸಮತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಣಯಗಳನುು ರದುಿಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ದ/ಚ್ುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆಿಗಳು
31-03-2012 ರಲೂ ಇದಿಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುು
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚ್ುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿರುತೆರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುು ರಿಶಿೋಲಸುವರೆ? []

1. ಹಣಕಸು ಲ್ೆಕಕರಿಶೆೃೋಧನೆ ಹಗಲ ಯೋಜನ ಸೆಯಿ ಸಮೋತಿ - 06 ಸಭೆಗಳು
2. ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸಮೋತಿ - 06 ಸಭೆಗಳು
3. ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮೋತಿ - 06 ಸಭೆಗಳು
ಕಡಾಯವಿಲ್ೂ
6
No
20
20
15
Yes
Yes
Yes
Yes

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

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದ್ದನಂಕ
ವಸೆವವಗಿ ಸಲೂಸಬೆೋಕದ ದ್ದನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲೂ ಚ್ಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
ಜಲನ್ 30
ಜಲನ್ 30
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುು ಬಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚ್ಚಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಒಗಲಗಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುು ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲನ ಆಯವೆಯವನುು ಸಕಲ್ದಲೂ ಮತುೆ ಮಗಸಲಚ್ಚಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲನ ಲಂಗಧರಿತ 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 ಸಲನ ಆದಯಕೆಕ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುು ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿೆಗಳನುು ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.
Central Govt./State Govt./Other
Physical target
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚ್ಚಕೆಯ
ಮೊತೆ/2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಖಚ್ಚನ ಮೊತೆ
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮೊತೆ : ರಲ.
ವಸೆವವಗಿ ಹಂಚ್ಚಕೆಯದ ಮೊತೆ : ರಲ.
ವಸೆವಿಕ ವೆಚ್ು : ರಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದ್ದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚ್ು ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚ್ಚಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮೊತೆ : ರಲ.
ವಸೆವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದ್ದಿ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ು : 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 ಸಲನಲೂ ಲ್ಭೆವಿದಿ ಮೊತೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಆದ ಖಚ್ು

ಲ್ಗತಿೆಸಿದೆ.

ಯವ ಉದೆಿೋಶಕಕಗಿ ಖಚ್ುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶಕ್ರೆ ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

ಲ್ಗತಿೆಸಿದೆ.
ರಲ
ರಲ
ರಲ
ರಲ

8.90 ಲ್ಕ್ಷ
8.90 ಲ್ಕ್ಷ
8.90 ಲ್ಕ್ಷ
8.90 ಲ್ಕ್ಷ

-

ಸರಕರ
ರಲ 1 ಕೆಲೋಟಿ
ರಲ 1 ಕೆಲೋಟಿ
1. ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಮತುೆ ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಶೌಚಲ್ಯ ನಮಮಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೋರು. 2. ಶಲ್ೆ ಮತುೆ
ಅಂಗನವಡಿಗಳ ಕೌಂಡುಗಳ ದುರಸಿೆ. 3. ರುದಾಭಲಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 4. ಬಿಸಿಯಲಟ್ ಕೆಲಠಡಿಗಳಿಗ್ೆ ದಸೆನು
ಮಳಿಗ್ೆ ನಮಮಣ.
176
153
43
37
2011-12 ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ುಟ 109 ಸವ-ಸಹಯ ಸಂಘ ಹಗಲ ಸಿರೋ ಶಕ್ರೆ
ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಘದ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ ಸದರಿ ಸಂಘ/ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗ್ಗಿ ವಿವಧ
ಬೆಂಕುಗಳಿಂದ ರಲ 120 ಸಲ್ ಹಗಲ ರಲ, 63.02 ಸಹಯಧನ ನೋಡಿದು, ಎಲ್ೂ ಸಂಘ/ಗುಂುಗಳ ಆರ್ಥಮಕ
ಮಟ್ಟವನುು ಸುಧರಿಸಲ್ು ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.

ಗ್ಾಮ ಂಚಯತಿಗಳ ವೆಪಿೆಯಲೂ ನಡೆಸುವ ಗ್ಾಮ ಸಭೆಗಳಲೂ ಈ ಬಗ್ೆಗ ವಿಶೆೋಷ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತೆಮಡಿಸಲ್ು
ಸವಮಜನಕರಿಗ್ೆ ನೋಡಿದೆ ಹಗಲ ತಲ್ಲೂಕ್ರನಲೂ 3600 ಅಂಗವಿಕಲ್ರನಲು ಗುರುತಿಸಿದುಿ, 174 ಅಂಗವಿಕಲ್
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚ್ಚನಲೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ವಿದೆರ್ಥಮಗಳಿಗ್ೆ ವಿದೆರ್ಥಮವೆೋತನ ವತಿಸಿದೆ. 10 ಜನ ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ತಿಾೋಚ್ಕಾ ವಹನ, 6 ಜನರಿಗ್ೆ ಶಾವಣ
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ ಸಧನ, 6 ಜನರಿಗ್ೆ ಊರುಗ್ೆಲೋಲ್ು, 34 ಜನರಿಗ್ೆ ವಸತಿ ಸೌಲ್ಭೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 18
ಜನ ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಅೆೋಕ್ಷಿತ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಯಲೂ ಸವ-ಉದೆಲೆೋಗಕೆಕ ಅವಕಶ ಮಡಿ ಕೆಲಡಲ್ಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುೆ ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುು ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

-

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುು ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದ್ದ ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದ್ದರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
188
-

2011-12 ನೆೋ ಸಲನಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುೆ ನಯಮಗಳನುು ಕಡಾಯವಗಿ ಲಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಕ ದಲರಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

26

ಇವುಗಳಲೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ ಉತೆರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುೆ ವೆಚ್ು
ದಲರುಗಳನುು ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲೂ
ಹಗು ಸವಜನಕ ಸೆಳಗಳಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

26
49
49
ಹೌದು

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶುವಳಿಯಲೂ ನಮಲದ್ದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲೂ ಇದಿಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿೆಯ ನವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲೂ ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿೋೆವಗಿ ಬರವಣಿಯಲೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚ್ಕಗಳು, ಧನತುಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದ್ದಗಳನುು ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚ್ಚತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುು ಸಹ
ಹೆಚ್ುುವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.

ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ/ಟಿ.ಪಿ, ಮರಟ್ ಮಳಿಗ್ೆ, Well Equiped ಸಮಥೆಮ ಸೌಧ ಉಗಾಹ ಆಧರಿತ ತರಬೆೋತಿ Well
Equiped ಸುಸಜಿುತ ಗ್ಾಮೋಣ ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ರಲ 3.5 ಕೆಲೋಟಿಗಳಲೂ ನಮಮಸಿದುಿ, ಸುಸಜಿುತ ಸಭಂಗಣ 224
ಆಸನಗಳು ಮತುೆ ಮೈಕ್ ಇತೆದ್ದಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿದುಿ, ವಿವಿಧ ತರಬೆೋತಿಯನುು ನೋಡಲ್ು ಹಗಲ ಾತಿಯಂದು
ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸಲ್ಗುತಿೆದೆ.

*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
10
-

ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಮತುೆ 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.

ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಯಿಂದ ುರಸಭೆ ವೆಪಿೆಯಲೂ ವಣಿಜೆ ಮಳಿಗ್ೆಗಳನುು ನಮಮಣ ಮಡಿದೆ ಸದರಿ
ಮಳಿಗ್ೆಗಳನುು ವಣಿಜೆ ಬಡಿಗ್ೆ ಉದೆಿೋಶಕೆಕ 1/4/2012 ರಿಂದ ನಗದ್ದಯದಂತೆ ಹರಜು ಮಡಿದೆ.

ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುು ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

ಬಡಿಗ್ೆ
ಇಲ್ೂ
Yes
3

