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
ಟ್ುಟ-ುಯುಷಯು
ಟ್ುಟ
ಟ್ುಟ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಮ):

ಸೆಲಯಫ
ಶಿವಮೊಗಗ
577429
8184272235
eosorab@gmail.com
4
5
2
0
1
9
18
39
ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ್ೂ

ಗುರಿ :-

ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಮು ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಕಯಿದೆಮಡಿ ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸುತತದೆ. ತಲ್ಲೂಕಿನ 39 ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮ, ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ನಿವಯಹಣೆ, ವಿದುೆತ್ ವೆವಸೆೆ ಫಗ್ೆಗ ಗಭನಹರಿಸಿ ಸವಯಜನಿಕರಿಗ್ೆ
ತೆಲಂದರೆಯಗದಂತೆ ನಿಗ್ವಹಿಸುವುದು. ತಲ್ಲೂಕಿನದೆಂತ ಸುಸಜಿಿತ ಆಡಳಿತ ನಿವಯಹಿಸಿ ಾತಿ ಗ್ಾಭದ ಾತಿ
ಾಜೆಗಲ ಕನಿಷಠ ಭಲಲ್ಬಲತ ಸೌಕಮಯವನುನ ಕಲ್ಪಸುವ ಗುರಿಯಗಿಯುತತದೆ

ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ :-

ತಲ್ಲೂಕಿನ 39 ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಉತತಭ ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸಿ ಗ್ಾಭ ನೆೈಭಯಲ್ೆ, ಗ್ಾಮೋಣ ನಿೋಯು
ಸಯಫರಜು, ಗ್ಾಮೋಣಜನರಿಗ್ೆ ಗುಡಿಸಲ್ುವಸಿಗಳಿಗ್ೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಸುವುದು, ಶಲ್ ಅಂಗನವಡಿಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಿದ
ಡಿಸುವುದು, ಗ್ಾಮೋಣ ಯಸೆತ ಸಂಕಯ ಕಲ್ಪಸುವುದು ಉದೆದೋಶವಗಿಯುತತದೆ

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರದ ಟ್ುಟ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ಯದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಭುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಮಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುತ.
]5. ಎಷುಟ ಸಬಗಳಲ್ಪೂ ಚಚೆಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಪೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಪಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಪ ಗುಯುತು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಭಫದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸೆಯಿ ಸಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಡಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿಯ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಮ ಕಾಭಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಮ ಯವುದೆೋ ನಿಣಮಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಭಂಜಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ಯಲ್ಪೂ ಇದದಂತೆ ಬತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲ್ಪೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತಯಬೆೋತಿ ಕಮಕಾಭಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತಯಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷಟ ಂದು ತಯಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿಯುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿಯುತತರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಮವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಪಸುವರೆ? []

6
6
30/05/2011
17
1
0
16
4
ಹೌದು
ಹೌದು
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗಲ
ಇಲ್ೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳು
ಕಿಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಮವೆಮಗಳ ಅನುಮೊೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳು, X. ನೆೈಭಲ್ಪೋಕಯನ, X. ನೆೈಭಲ್ಪೋಕಯನ,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
Yes
1) ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮತಿ
2) ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ
3) ಹಣಕಸು ಭತುತ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಸಮತಿ
2
2
No
0
0
0
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಭುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿಯುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಸಕ್ಷಭ ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಪೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ
ವಸತವವಗಿ ಸಲ್ಪೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲ್ಪೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
40786
40756
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯರಿಕೆಮಲ್ಪೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞಯನುನ ಫಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಮತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಮ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಗಲಗಡಿಕೆಯಗಿಯುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಆಮವೆಮವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಪೂ ಭತುತ ಮಗಸಲಚಿಮ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಲ್ಪಂಗಧರಿತ ಆಮವೆಮ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []

Yes

(ii)Whether income was generated from these sources? []
(iii) Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in
2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಆದಮಕೆಕ ಯವುದದಯಲ ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಈ ಭಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿಗ್ೆ ಆದಮ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸಿತಗಳನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕಯ / ರಜೆ ಸಕಯ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

1) ಭಹತಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷ್ಟರೋಮ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೋಜನೆ
2) ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
3) ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ಸಯಫರಜು
4) ಶೌಛಲ್ಮ
5)ಯಸೆತ ಸೆೋತುವೆ

Central Govt./State Govt./Other
Physical target
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸಯು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ
ಮೊತತ/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಖಚಿನ ಮೊತತ
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಪೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಸತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಟ್ುಟ ಮೊತತ : ಯಲ.
ವಸತವವಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಮಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ : ಯಲ.
(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 ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಲ್ಬೆವಿದದ ಮೊತತ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆದೋಶಕಕಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಟ್ುಟ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿಯುವ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಟ್ುಟ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಿಭಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದ ಗ್ಾಭಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತಯ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶಕಿತ ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಮ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

1) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ 993.720
12
12
12
12
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ

13ನೆೋ ಹಣಕಸು
12826568
2580200
ಶಲ್ ಅಭಿವೃದಿದ, ಅಂಗವನಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಇತೆದಿ
437
400
437
38
ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ, ಬೆಗ್ ತಯರಿಕೆ, ಚೆ ತಯರಿಗ್ೆ , ಬೆಂಡಿನ ಹಯ, ಹಳ ಸಂಡಿಗ್ೆ ತಯರಿಕೆ, ಕೃಷ್ಟ, ಇಟಿಟಗ್ೆ
ತಯರಿಕೆ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಿಕಯ ಜಿೋವನ ಭಟ್ಟ ಉತತಭಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಪೂಯುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಮಕತಯು, ಕುಷಟ
ಅಂಗವಿಕಯಲ್ ಅಭಿವೃದಿದ ನಿಗಭದ ವೆಪಿತಮಲ್ಪೂ ನಿವಯಹಿಸುತಿತದೆ
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಕಯು ಭುಂತದವಯ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಮಕಾಭಗಳ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಿಕಯ ಸಮಜಿಕ ಸಭಸೆಢಗಳು ಭತುತ ಸೆಳಿೋಮ ಸಭಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಮನುನ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ಕಾಭಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ಜನಸಂದನ ಸಭೆಗಳಲ್ಪೂ ನಿೋಡುವ ಸಭಸೆೆಗಳನುನ ಕಲಲ್ಂಕುಷವಗಿ ರಿಶಿೋಲ್ಪಸಿ, ಕಾಭ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಳಳಲ್ಗುತಿತದೆ

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಮತಿಗಳು ಸಕಯವು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಭಲನೆಮಲ್ಪೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿವಹಿಸಿಯುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಮ ಭುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
ಸಲ್ಪೂಸಿದೆ
12

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಮತಿಗಳು ತಭಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಮಲ್ಪೂ ಯದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಭತುತ ನಿಮಭಗಳನುನ ಕಡಡಮವಗಿ ಲ್ಪಸಿಯುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಿಕ ದಲಯಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ
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ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಎಷುಟ ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಉತತರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಭತುತ ವೆಚಚ
ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆಗ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಪೂ
ಹಗು ಸವಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಪೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

33

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಪೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಇದದಲ್ಪೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿತಮ ನಿವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಪೂ ಸಕರತಮಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋತವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಪೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ
ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್. ವೆೈ ಯೋಜನೆಮಲ್ಪೂ ಸಿರೋ ಶಕಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಮಧನ ನಿೋಡಿ ಸಂಘಗಳ ಏಳಿಗ್ೆಗ್ಗಿ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂದಿಗ್ೆ,
ಶಲ್ಗಳಿಗ್ೆ ಪಿೋಠೆಲೋಕಯಣ ಗಳನುನ ದಗಿಸಿ ಭಲಲ್ ಬಲತ ಸೌಕಮಯಗಳನುನ ದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ, ಕುಡಿಮುವ
ನಿೋರಿಗ್ಗಿ ತೆರೆದಬವಿಗಳನುನ ತಿಮಯಸಲ್ಗಿದೆ. ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಿಾೋಡ ಸಮಗಿಾಗಳನುನ ವಿತರಿಸಿ, ಭಕಕಳಿಗ್ೆ
ಕಿಾಡೆಗಳಲ್ಪೂ ಆಸಕಿತ ಭಲಡಲ್ು ಾಮತಿನಸಲ್ಗುತಿತದೆ.ಗ್ಾಮೋಣ ಸಂಕಯ ಯಸೆತಗಳನುನ ನಿಮಯಸಿ ಸವಯಜನಿಕಯ
ಒಡಟ್ಕೆಕ ಅನುಕಲಲ್ ಕಲ್ಪಸಲ್ಗಿದೆ. .ಜ / .ಂ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ವೆೈಮಕಿತಕ ಸೌಲ್ಬೆಗಳನುನ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ
ಹಗಲ ಎಭ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ ಮಡಿಮಲ್ಪೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಜಿಲ್ೊಮಲ್ಪೂ ಹೆಚಿಚನ ಾಗತಿ
ಸಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

*
*
ಟ್ುಟ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಬಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
9
ಇಲ್ೂ

34
34
ಇಲ್ೂ
ಾಕಟಿಸಲ್ಗಿದೆ

ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಭತುತ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಪನ ಇತರೆ ಆದಮದ ಭಲಲ್ಗಳಿಂದ ಫಯುವ
ಆದಮದ ವಿವಯಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಮದ ಭಲಲ್
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಭಹಿಳೆಮಯು

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
Yes
2

