ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.1. ಜಿಲ್ಸೂ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲಯವಸಣಿ ಶಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಸಸಮಸನೆ--ುಯುವಯು
ಸಸಮಸನೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ-ುಯುವಯು
ರಿಶಿವಟ ಂಗಡ-ುಯುವಯು
ರಿಶಿವಟ ಂಗಡ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಟ್ುಟ-ುಯುವಯು
ಟ್ುಟ
ಟ್ುಟ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತ್ಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ :
ಟ್ುಟ ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ಸೂ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಮ):
ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆುೋ :-

ಶಿಯಸಿ
ಉತ್ತಯಕನನಡ
581401
8384226421
eotpsirsi@gmail.com
2
2
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1
ತಸಱಲಕಸ ಂಚಸಮತ್ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಫಯುಳ ಕೆೋಂದಾ ಹಸಗಲ ಳಱಮದಡಿ ಫಯುಳ ಾಭುಖವಸಗಿ NREGA , ಳಶತಿ
, 13ನೆೋ ಷಣಕಸಶು, ಂದುಕೆಲೋಟಿ ಅನುದಸನ ಹಸಗಲ ಉಯೋಜನೆಮಡಿ ಫಯುಳ ಜಿಲ್ಸೂ ಯೋಜನೆಗಲ
ಳವಷವಸಯು ಗುರಿಮನುನ ಕಸಱಕಸಱಕೆೆ ನಿಗದಿಡಿಸಿದುು ಶದಿಾ ಯೋಜನೆಗಲಡಿ ೂಣಷ ಾಮಸಣದ ಾಗತಿ
ಸಸಧಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ಶಕಸಷಯದಿಂದ ನಿಗದಿ ಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಲ ಾಯೋಜನಳನುನ ೂಣಷ ಾಮಸಣದಲ್ಲೂ ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
ತ್ಱುುಳಂತೆ ಕಾಭ ಳಹಿಶುಳುದು ಭುಖೆ ಉದೆುೋವಸಗಿದೆ ಹಸಗಲ ಾಶಕತ ಳವಷದಲ್ಲೂ ಎಱೂ ಿಹಲ್ಸಖ್ೆಮ
ಅನುಷಸಾನಸಧಿಕಸರಿಗಲ ಜೆಲತೆಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಸೂ ಯೋಜನೆಗಲ ಾಗತಿಮನುನ ಸಸಧಿಶಱು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶಕ್ತತ ತೆಲೋರಿ
ಕಸಮಷಗತ್ಗ್ೆಲಳಿಶಱು ಕಾಭಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗುಳದು.
" ಅಜಿಷಮಲ್ಲೂ ಬತಿಷ ಮಸಡಿಯುಳ ಎಲ್ಸೂ ಅಂಗಲು ಶರಿಯಿದೆಯಂದು" ಭಲಱ ಾತಿಮಲ್ಲೂ ದೃಡಿೋಕರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಸಂಕ ಶಭೆಗ್ೆ ಹಸಜರಸದ ಟ್ುಟ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಜಸತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಹಸಜರಸದ ಹಿಂ.ಳಗಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜಸತಿ / . ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುುಡಿಶಲ್ಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅಳಳೆಸೆೆಯಿಂದಸಗಿ ಯದುುಡಿಶಲ್ಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುಟ?
ಸಸಕವುಟ ಭುಂಚ್ಚತ್ವಸಗಿಯೋ ಶಭಸ ಕಸಮಶಲಚ್ಚಗಲನುನ ಎವುಟ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಸಗಿತ್ುತ.
]5. ಎವುಟ ಶಬಗಲಲ್ಲೂ ಚಚೆಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಸನಗಲನುನ ಭತ್ ಹಸಕುಳುದಯ ಭಲಱಕ ಅಥವಸ
ಶವಸನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?
6. ಎವುಟ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?
7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದುಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( ) ಮಸಡುಳುದು

12
7
0
0
0
0
0
ಎಲ್ಸೂ ಶದಶೆಯು
ಎಲ್ಸೂ ಶದಶೆಯು
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಎಱೂ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ
ಶವಸಷನುಭತ್ದಿಂದ ಎಱೂ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ
ಎಱೂ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಭಸನಡಳಳಿಕೆ ದಸಖಲ್ಲಸಿದೆ.
ಕ್ತಾಯಸ ಯೋಜನೆ / ಆಮಳೆಮಗಲ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಲ ರಿಶಿೋಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹಸಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಸ ವಿವಮಗಲು, VIII. .ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, IX.
ಭಕೆಲ ಆರೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲು, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿ ದಸಖಲ್ೆ ತ್ಾಗಲನುನ ಕಾಭಫದಧವಸಗಿ ಳಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿಳಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸಸೆಯಿ ಶಮಿತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲು
ನಡೆದ ಶಭೆಗಲು
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕಸನಲನು ಬಸಹಿಯ ಹಸಗು ಅಳೆಳಸೆೆಮ ಕಾಭಕಸೆಗಿ ಜಿಲ್ಸೂ /ತಸಱಲೂಕು
ಂಚಸಯಿತಿಮ ಯಸಳುದೆೋ ನಿಣಮಗಲನುನ ಯದುುಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? ಅಥವಸ ಅಧಿಕಸರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ/ಚುನಸಯಿತ್
ಾತಿನಿಧಿಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಟ್ುಟ ಷುದೆುಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಭಂಜಲರಸದ ಷುದೆುಗಲು
31-03-2012 ಯಲ್ಲೂ ಇದುಂತೆ ಬತಿಮಸಡಿದ ಷುದೆುಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶದಶೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಸಮಕಾಭಗಲನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದಸದರೆ ಎವುಟ ತ್ಯಬೆೋತಿಗಲನುನ ಆಯೋಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆ. []
ಎಲ್ಸೂ ಚುನಸನಿತಿ ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಕನಿವಟ ಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆ? []
ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕಸರಿಗಲು ಹಸಜರಸಗಿಯುತಸತರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದಸದರೆ ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸತಿಗಲ ಅಧಿಕಸರಿಗಲ ಕಸಮಳನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಶುಳರೆ? []

ಯೋ.ಷ.ತಿ.ಸಸವ.ಶಮಿತಿ ಸಸ. ಸಸೆ.ಶಮಿತಿ ಸಸಮಸಜಿಕ ಸಸೆಯಿ ಶಮಿತಿ
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No
87
87
54
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸತಿಗಲು 5 ಳವಗಲ ಭುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತ್ಯಸರಿಸಿಯುಳರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ತ್ಯಸರಿಶುಳರೆೋ? []

Yes

ವಸಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಶಕ್ಷಭ ಸಾಧಿಕಸಯಕೆೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ
ವಸಶತಳವಸಗಿ ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ದಿನಸಂಕ
ವಸಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚ್ಚಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes
ಜುಲ್ೆೈ2011
40704
Yes

ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುನ ವಸಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಸರಿಕೆಮಲ್ಲೂ ಆಲಳಡಿಸಿಕೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತ್ಯಸರಿಶುವಸಗ ತ್ಜ್ಞಯನುನ ಫಲಸಿಕೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತ್ಯಸರಿಶುವಸಗ ಕೆಲಷಂತ್ದ ಂಚಸಮತ್ ರಸಜ್ ಶಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಶಮಸಲ್ೆಲೋಚ್ಚಶಲ್ಸಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಸಖ್ೆಮ ಯೋಜನೆಗಲು / ಕಸಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಗಲೂಡಿಕೆಯಸಗಿಯುಳುದನುನ ಖ್ಸತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಆಮಳೆಮಳನುನ ಶಕಸಱದಲ್ಲೂ ಭತ್ುತ ಮಸಗಶಲಚ್ಚಮ ಮೋರೆಗ್ೆ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧಸರಿತ್ ಆಮಳೆಮ ಸಿದಧಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []
(ii)Whether income was generated from these sources? []

Yes

(iii) Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in
2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಆದಸಮಕೆೆ ಯಸಳುದಸದಯಲ ಹೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುನ ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

ಈ ಭಲಱಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಆದಸಮ ಶಾಷ್ಟಟಯಸಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸಿತಗಲನುನ ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ?

ಇಱೂ

ಯೋಜನೆಮ ಹೆಶಯು /(ಕೆೋಂದಾ ಶಕಸಯ / ರಸಜೆ ಶಕಸಯ / ಇತ್ರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಸಧನೆ.

1. ಿುದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತ್ರಿ (ಕೆೋಂದಾ) 630011(ಮಸನಳ ದಿನಗಲು ಸಸಧನೆ 348127
2. ಳಶತಿ (ಕೆೋಂದಾ ) ಭೌತಿಕ 6272 ಸಸಧನೆ 4440
ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು ಶಯಫರಸಜು ರಸಜೆ 164 ಸಸಧನೆ 164
ಶೌಚಸಱಮ
ಯಸೆತ ಭತ್ುತ ಸೆೋತ್ುವೆ 1 ಭೌತಿಕ 1

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

1. ಿುದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತ್ರಿ (ಕೆೋಂದಾ)893.00ಖಚ್ಚರನ ಮತ್ತ 511.00
2. ಳಶತಿ (ಕೆೋಂದಾ ) 170800000ಸಸಧನೆ 92652640
ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು ಶಯಫರಸಜು ರಸಜೆ 5.58 ಖಚುಷ 5.58 (ನಿಳಷಷಣೆ ಮಸತ್ಾ )
(ಯೋಜನೆ ಹೆಶಯು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತ್ರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚ್ಚಕೆಮ ಶೌಚಸಱಮ
ಮತ್ತ/2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಖಚ್ಚನ ಮತ್ತ
ಯಸೆತ ಭತ್ುತ ಸೆೋತ್ುವೆ ಷಂಚ್ಚಕೆಮ ಮತ್ತ1.36 ಖಚುಷ 1.31
ಅಭಿಳೃದಿು ಅನುದಸನ 5.00 ಖಚುಷ3.28
ಭುದಸಾಂಕ ುಱೆ ಷಂಚ್ಚಕೆ 5.78 ಖಚುಷ 4.47
ಂದು ಕೆಲೋಟಿ ಅನುದಸನ ಷಂಚ್ಚಕೆ 100ಱಕ್ಷ ಖಚುಷ 98.24
ಶುಳಣಷಗ್ಸಾಭ ಯೋಜನೆ ಷಂಚ್ಚಕೆ 24.26 ಖಚುಷ 23.79
ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ / ರಿಶಿವಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
3000000
ಎಲ್ಸೂ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ / ರಿಶಿವಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯಸದ ಮತ್ತ : ಯಲ.
3000000
ವಸಶತಳವಸಗಿ ಷಂಚ್ಚಕೆಯಸದ ಮತ್ತ : ಯಲ.
3000000
ವಸಶತವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
2872000
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ
SGSY
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ
ಷಂಚ್ಚಕೆ ಮಸಡಿದ ಟ್ುಟ ಮತ್ತ : ಯಲ.
1869000
ವಸಶತಳವಸಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿು ಕಸಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಿ : ಯಲ.
1815000
(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:
ಯಸಳ ಭಲಱದಿಂದ ಅನುದಸನಳನುನ ದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
13ನೆೋ ಷಣಕಸಶು ಆಯೋಗ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿದು ಮತ್ತ
8044133
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚು
2903776
ಯಸಳ ಉದೆುೋಕಸೆಗಿ ಖಚುಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.
ಅಂಗನವಸಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಪಿೋಠೆಲೋಕಯಣ , ಶಸಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿಜ್ಞಸನೆಲೋಕಯಣ , ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು ಇತಸೆದಿ
ಟ್ುಟ ಗ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ?
284
ೂಣವಸಗಿ ೂರೆೈಶಲ್ಸಗಿಯುಳ ಗ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
284
ಟ್ುಟ ಗ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
0
ನಿಭಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸೆಯ ಡೆದ ಗ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
0
ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಗುಂು, ಅಱ ಶಂಖ್ಸೆತ್ಯ
ಹೆೈನುಗ್ಸರಿಕೆ, ಸಿದು ಉಡುು ತ್ಯಸರಿಕೆ, ಎರೆಷುಲ ಗ್ೆಲಫಬಯ ತ್ಯಸರಿಕೆ, ನಶಷರಿ , ಸಿಹಿ ಭತ್ುತ ಖ್ಸಯತಿಂಡಿಗಲ
ಗುಂುಗಲು, ಸಿರೋಕ್ತತ ಶಂಘಗಲು, ಶವಶಹಸಮ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ ಶಂಘಗಲು ಹಸಗು .ಜಸ/.ಂ.ಗಲ
ತ್ಯಸರಿಕೆ ಇತಸೆದಿ.
ಗುಂುಗಲ ಅಭಿಳೃದಿಧಗ್ಸಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುಳಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲುಸಸಳಜನಿಕಯ ಜಿೋಳನ ಭಟ್ಟ ಉತ್ತಭಡಿಶಱು
ಅಂಗವಿಕಱರಿಗ್ೆ ವಸೆಸಯ ಭಳಿಗ್ೆ ಅಂಗವಿಕಱಯ ಆಾಭಕೆೆ ರಿಕಯ ವಿತ್ಯಣೆ ಅಂಗವಿಕಱಯ ಿಸದಮತೆಮಡಿ
ವಿಶೆೋವವಸಗಿ ಶಮಸಜದ ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲೂಯುಳ ಅಂಗವಿಕಱಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತ್ಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಸಮಕತ್ಯು, ಕುವಟ
ಭನೆಷಂಚ್ಚಕೆ , ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪಿೋಡಿತ್ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಳಶತಿಯೋಜನೆಮಡಿ ಆದೆತೆ ಕಲ್ಲಸಿ ಜಿೋಳನಭಟ್ಟ ಶುಧಸಯಣೆ
ರೆಲೋಗಿಗಲು, ಬಸಱ ಕಸಮಿಕಯು ಭುಂತಸದಳಯ ಕಲ್ಸೆಣಕಸೆಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತ್ನ ಕಸಮಕಾಭಗಲ ವಿಳಯ ನಿೋಡಿ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಸಳಜನಿಕಯ ಸಸಮಸಜಿಕ ಶಭಸೆೆಗಲು ಭತ್ುತ ಶೆಳಿೋಮ ಶಭಸೆೆಗಲ
ಕುರಿತ್ು ಮಸಹಿತಿಮನುನ ಅರಿಳು ಭಲಡಿಶಱು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ಕಾಭಗಲು ಕುರಿತ್ು ವಿಳರಿಸಿ.

ಸಸಳಷಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಶಯಕಸಯದ ಶಳಱತ್ುತಗಲ ಮಸಹಿತಿಮ ರಿಳು ಭಲಡಿಶಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತ್ ಹಸಗಲ
ತಸಱಲಕಸ ಂಚಸಮತ್ ಭಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಸಹಿತಿ ನಸಭಪಱಕ ಲಳಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆ. ಹಸಗು ಶಭೆಗಲನುನ ಏಷಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಮತಿಗಲು ಶಕಸಯಳು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಭಲನೆಮಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಿಳಹಿಸಿಯುಳರೆೋ? []

Yes

ಇಳುಗಲನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಲನುನ ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮ ಭುಂದೆ ಇಡಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಎವುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಬಸಕ್ತ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುಟ?

Yes
Yes
10
1

2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಸಱಲೂಕು / ಜಿಲ್ಸೂ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭಮ ಎಲ್ಸೂ ಕನಸಟ್ಕ ಸಸಳಜನಿಕ
ಶಂಗಾಷಣೆಮಲ್ಲೂ ಸಯದಕತೆ ಕಸಯಿದೆ ಭತ್ುತ ನಿಮಭಗಲನುನ ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಸಲ್ಲಸಿಯುಳರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಎವುಟ ಸಸಳಜನಿಕ ದಲಯಗಲನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

15

ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುಟ ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಸಹಿತಿ ದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಮಸಹಿತಿ ಷಕುೆ ಕಸಯಿದೆಮಡಿ ಎವುಟ ಅಜಿಗಲನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಉತ್ತರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಅಫೋಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುಳ ಅಜಿಗಲು ಎವುಟ?
ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಸನ ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚಿ
ದಲಯುಗಲನುನ ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೊ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುೆ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ
ಹಸಗು ಸಸಳಜನಿಕ ಶೆಲಗಲಲ್ಲೂ ಾದಶಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ?

15
12
12
ಇಱೂ
ಹೌದು

ಮೋಲ್ಸೆಣಿಸಿದ ಾಶಸನಳಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತ್ಷ ಯಸಳುದಸದಯಲ ವಿಶೆೋವ ಸಸಧನೆಗಲು ಜಿಲ್ಸೂ /
ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಇದುಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ವಸೆಪಿತಮ ನಿವಸಸಿಗಲ
ಜಿೋಳನದಲ್ಲೂ ಶಕರಸತ್ಮಕ ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯಸಳುದೆೋ ಚಟ್ುಳಟಿಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಶಂಕ್ಷೋತವಸಗಿ ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ 0
ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವಟವಸದ ಶಲಚಕಗಲು, ಧನಸತ್ನಕ ರಿಣಸಭಗಲು ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಮಸಡಱು ಶಹಸಮ
ಮಸಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸೆಾನ್ ಮಸಡಿದ ಛಸಯಸ ಚ್ಚತ್ಾಗಲು, ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುನ ಶಷ
ಹೆಚುಿಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಸಡಫಷುದು.
*
*
ಟ್ುಟ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಬಸಕ್ತ ಳಶಲಲ್ಸತಿ
ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಭತ್ುತ 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಇತ್ರೆ ಆದಸಮದ ಭಲಱಗಳಿಂದ ಫಯುಳ
ಆದಸಮದ ವಿಳಯಗಲನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಸಮದ ಭಲಱ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿಳಯಗಲನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ-ಭಹಿಳೆಮಯು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
7
ಇದೆ
ಮಸರಸಟ್ ಭಳಿಗ್ೆ ಬಸಡಿಗ್ೆ
ಭುದಸಾಂಕ ುಱೆ
ಮಸರಸಟ್ ಭಳಿಗ್ೆ ಬಸಡಿಗ್ೆ,ಭುದಸಾಂಕ ುಱೆ
ಮಸರಸಟ್ ಭಳಿಗ್ೆ ಬಸಡಿಗ್ೆ,ಭುದಸಾಂಕ ುಱೆ
Yes
2

