Timestamp
1.1 Name of Intermediate/ District Panchayat:
ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು
ಪಿನ್ ಕೆ ೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
ದ ರವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಸಮನೆ--ುರುಷರು
ಸಮನೆ-ಮಹಿಳೆಯರು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಒಟ್ುಟ-ುರುಷರು
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಒಟ್ುಟ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ ಅನವಯ):

ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ :-

(ಅ) ವಷಿಕವಗಿ ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭ್ೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿದ ಸಭ್ೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ದಿನಂಕ
ಹಜರದ ಂ.ಜತಿ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಮಹಿಳ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತಿ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆರು ಮಹಿಳ ಸದಸೆರು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕೆ ೋರಂ ಕೆ ರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭ್ೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಅವವೆಸೆಥಯಿಂದಗಿ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭ್ೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚ್ಚತವಗಿಯೋ ಸಭ್ ಕಯಸ ಚ್ಚಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲ್ಲಾ ಚ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅಥವ ಸವನುಮತದಿಂದ
ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭ್ೆಗಳಲ್ಲಾ ಸಭ್ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ್ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು

41212.66424
ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯತ್ ಉಡುಪಿ
576104
0820-2574941
zpudupi@gmail.com
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1. ಶಲ್ೆಯಿಂದ ಹೆ ರಗುಳಿದ ಮಕಕಳಿಗ್ೆ ಮರಳಿ ಶಲ್ೆಗ್ೆ ಕಯಯಕಾಮ
2. ಜನನ ಮರಣ ಾಮಣವನುನ ಕಡಿಮಗ್ೆ ಳಿಸುವುದು
3. ಗ್ಾಮೋಣ ಮ ಲ್ಭ ತ ಸೌಕಯಯದ ಕೆ ರತೆಯನುನ ನೋಗಿಸುವುದು
4. ಕೃಷಿ ವಲ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಉತನನಗಳ ದರವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
5. ಸಣಣ ಮತುು ಗುಡಿ ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಹೆಚ್ುಿ ಪ್ಾೋತಾಹ ನೋಡಿ, ಸವಯಂ ಉದೆ ೆೋಗವನುನ ಪ್ಾೋತಾಹಿಸುವುದು.
1. ಗ್ಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಾ ಮಕಕಳಿಗ ವಿದೆಭ್ೆಸ ಲ್ಭೆವಗುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸುವ ಸಲ್ುವಗಿ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳದ ನಲ್ಲ-ಕಲ್ಲ, ಶಲ್ೆಗ್ಗಿ ನವು-ನೋವು ಇತೆದಿ ಕಯಯಕಾಮಗಳನುನ ಸಥಳಿೋಯ ಜನಾತಿನಧಿಗಳ
ನೆರವಿನೆ ಂದಿಗ್ೆ ಅನುಷಾನಸುವುದು.
2. ಜಿಲ್ೆಾಯ ಈಗಿನ ಾಗತಿಯನುನ ಕಯುದಕೆ ಂಡು ಶಿಶು ಮರಣ ದರ 8.26ನುನ 7ಕೆಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹಗ ತಯಂದಿರ
ಮರಣ ದರ ಕಯುದಕೆ ಳಳುವುದು.
3. ಮ ಲ್ಭ ತ ಸೌಲ್ಭೆಗಳದ ಗ್ಾಮೋಣ ಸಂಕಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, ನೋರವರಿ ಇತೆದಿಗಳಲ್ಲಾ ಇರುವ
ಕೆ ರತೆಯನುನ ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನುನ ರ ಪಿಸಿ ಅನುಷಾನಗ್ೆ ಳಿಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ
ಅಂತರವನುನ ಕಡಿಮಗ್ೆ ಳಿಸುವುದು.
4. ಈ ಜಿಲ್ೆಾಯಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚಿಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ
ಕಯಯಕಾಮಗಳನುನ ಅನುಷಾನಗ್ೆ ಳಿಸುವುದರೆ ಂದಿಗ್ೆ ಕೃಷಿ ಉತನನಗಳನುನ ವೃದಿಧಸುವುದು.
5. ಜಿಲ್ೆಾಯು ಬೆಂಕಂಗ್ ಕ್ೆೋತಾದಲ್ಲಾ ರಷರಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ಮುಂಚ್ ಣಿ ಸಥನದಲ್ಲಾದೆ. ಇದರ ಾಯೋಜನವನುನ
ಡೆದುಕೆ ಂಡು ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ. ಹಗ ಇತರೆ ಸವಉದೆ ೆೋಗ ಕಯಯಕಾಮಗಳಡಿ ಸಣಣ ಮತುು ಗುಡಿ ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳನುನ
ಪ್ಾೋತಾಹಿಸುವುದು.
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16-5-2011,13-7-2011, 12-9-2011, 10-11-2011, 13-1-2012
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ಇಲ್ಾ
ಇಲ್ಾ
5
ಇಲ್ಾ
5
ಕಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, IV. ಜಿೋವನ
ವಿಧನ (Livelihood), III. ಶಿಕ್ಷಣ, V. ೌಷಿಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆ ೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳಳ, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳಳ, IX. ಮಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳಳ, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ, XI. ರಸೆು / ಸಂಕ, XII.
ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸಥಯಿ ಸಮತಿಯ ಹೆಸರು

1. ಸಮನೆ ಸುಯಿ ಸಮತಿ 2. ಕೃಷಿ ಮತುು ಕೆೈಗ್ರಿಕೆ ಸಥಯಿ ಸಮತಿ 3. ಹಣಕಸು, ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮತುು
ಯೋಜನ ಸಥಯಿ ಸಮತಿ 4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು ಆರೆ ೋಗೆ ಸಥಯಿ ಸಮತಿ 5. ಸಮಜಿಕ ಸಥಯಿ ಸಮತಿ

ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭ್ೆಗಳಳ
ನಡೆದ ಸಭ್ೆಗಳಳ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಕನ ನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆಥಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ಾ /ತಲ್ ಾಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ/ಚ್ುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜ ರದ ಹುದೆದಗಳಳ
31-03-2012 ರಲ್ಲಾ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? []
ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಎಲ್ಾ ಚ್ುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದಿಗಳಳ ಕನಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿಗ್ೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳಳ ಹಜರಗಿರುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

6
5

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚತಿಗಳಳ 5 ವಷಗಳ ಮುನೆ ನೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿರುವರೆ? []

Yes

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ತಯರಿಸುವರೆೋ? []
ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲಾಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದಿನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ದಿನಂಕ
ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭ್ೆಯಲ್ಲಾ ಚ್ಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
Yes
ಮೋ 2011
ಮೋ 2011
Yes

ಸಮನೆ ಸಭ್ೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಆಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

No

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆಥಗಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆ ೋಚ್ಚಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಳ / ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಒಗ ೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲ್ಲಾ ಮತುು ಮಗಸ ಚ್ಚಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಜಿಲ್ಾ ಯೋಜನ ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿರುವ ಸಭ್ೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಹಗು ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡ ನಣಯಗಳಳ

No
Yes
2

No
88
88
36
Yes
1
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೆಾಯ ಅಭಿವಾದಿಧ ಮುನೆ ನೋಟ್ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಂಚ್ವಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(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?
[]
Source of income
Income in 2010-11
Income in 2011-12

Yes
Yes

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

ಮಹತಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೋಯ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆ ೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ, ನೋರು ಸರಬರಜು ಯೋಜನೆ, ನೋರು
ಸರಬರಜು ಯೋಜನೆ -ಕಯಯಡೆ, ಸವಣಯ ಜಯಂತಿ ಗ್ಾಮ ಸವರೆ ೋಜ್ ಗ್ರ್ ಯೋಜನೆ, ಶಿಿಮಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಯೋಜನೆ, ಸುವಣಯ ಗ್ಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ, 3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು, 3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ
ರಸೆು (2010-11), 3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು ವಿಶೆೋಷ ಅನುದನ, 3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು
ನವಯಹಣೆ, 3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು (Lumpsum grant), 13ನೆೋ ಹಣಕಸು ಆಯೋಗದ ರಸೆು ನವಯಹಣೆ,
RIDF -15 ರಸೆು, RIDF -15 ಕಲ್ುಸಂಕ, RIDF -16 ಕಲ್ುಸಂಕ, ಜೆೈವನಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ

ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜೆ ಸಕರ / ಇತರೆ

ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ, ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ಕೆೋಂದಾ, ಕೆೋಂದಾ, ಕೆೋಂದಾ, ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ,

ಭ್ೌತಿಕ ಗುರಿ

1) 678 2) 798 3) 45 4) 1442 5) 29ಹೆ. 6) 26 7) 30 8) 67 9) 19 10) 146 11) 5 12) 339 13) 10 14) 9 15) 9
16) 621
1) 678 2) 458 3) 05 4) 1388 5) 29ಹೆ. 6) 26 7) 8 8) 66 9) 10 10) 96 11) 3 12) 331 13) 8 14) 7 15) 6 16)
621
ಸಂೂಣಯ ಸವಚ್ಛತ ಆಂದೆ ೋಲ್ನ, ಕಯಯಕಾಮಮಹತಮ ಗ್ಂಧಿ ರಷಿರೋಯ ಗ್ಾಮೋಣ ಉದೆ ೆೋಗ ಖ್ತರಿ ಯೋಜನೆ,
ನೋರು ಸರಬರಜು ಯೋಜನೆ, ನೋರು ಸರಬರಜು ಯೋಜನೆ -ಕಯಯಡೆ, ಸವಣಯ ಜಯಂತಿ ಗ್ಾಮ ಸವರೆ ೋಜ್ ಗ್ರ್
ಯೋಜನೆ, ಶಿಿಮಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ, ಸುವಣಯ ಗ್ಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ, 3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು,
3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು (2010-11), 3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು ವಿಶೆೋಷ ಅನುದನ, 3054
ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು ನವಯಹಣೆ, 3054 ಮುಖೆಮಂತಿಾ ಗ್ಾಮೋಣ ರಸೆು (Lumpsum grant), 13ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಆಯೋಗದ ರಸೆು ನವಯಹಣೆ, RIDF -15 ರಸೆು, RIDF -15 ಕಲ್ುಸಂಕ, RIDF -16 ಕಲ್ುಸಂಕ, ಜೆೈವನಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಯೋಜನೆ
ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ, ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ, ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ರಜೆ, ಕೆೋಂದಾ, ಕೆೋಂದಾ, ಕೆೋಂದಾ,
ಕೆೋಂದಾ/ರಜೆ,
1) 173.44 2) 1746.34 3) 2225.87 4) 132.00 5) 247.28 6) 510.90 7) 1331.16 8) 150.00 9) 630.00 10)
50.00 11) 355.56 12) 25.00 13) 576.30 14) 15) 308.91 16) 21.12 17) 48.05
1) 173.44 2) 263.46 3) 2427.43 4) 43.96 5) 179.91 6) 382.61 7) 965.26 8) 136.38 9) 623.54 10) 49.85
11) 355.00 12) 25.00 13) 576.30 14) 284.20 15) 24.71 16) 21.12 17) 44.05
148.59 ಲ್ಕ್ಷ
137.07 ಲ್ಕ್ಷ

ಸಧನೆ.

ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು

ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲಾ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚ್ಚಕೆಯ ಮತು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚ್ಚನ ಮತು
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚ್ಚಕೆಯದ ಮತು : ರ .
ವಸುವಿಕ ವೆಚ್ಿ : ರ .
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಬಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚ್ಿ ಹೆ ರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರ .
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಿ : ರ .
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಿ : ರ .

11.30 ಲ್ಕ್ಷ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಲ್ಭೆವಿದದ ಮತು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಆದ ಖಚ್ು

11.30 ಲ್ಕ್ಷ
11.30 ಲ್ಕ್ಷ
ಸಕಯರದ ಆಯವೆಯದ ಘ ೋಷಣೆಯಂತೆ ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯತ್ ಅಧೆಕ್ಷರಿಗ್ೆ ರ .100.00 ಲ್ಕ್ಷ ಅನುದನ ಸಕಯರದಿಂದ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿರುತುದೆ.
ರ .100.00 ಲ್ಕ್ಷ
ರ .81.75 ಲ್ಕ್ಷ

ಯವ ಉದೆದೋಶಕಕಗಿ ಖಚ್ುಮಡಲ್ಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಮಗಯಸ ಚ್ಚಯಂತೆ ಗ್ಾಮೋಣ ಾದೆೋಶದ ಮ ಲ್ಭ ತ ಸೌಕಯಯ ಸೃಜನೆಗ್ಗಿ ವಿನಯೋಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ

244
62
146
107
ಜಿಲ್ೆಾಯ ಯುವಕ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಸೌಲ್ಭೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದುದ, ರ .5,000 ಘಟ್ಕ
ವೆಚ್ಿದಲ್ಲಾ 20 ಯುವಕ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಕಾೋಡ ಸಮಗಿಾ ಖರಿೋದಿಗ್ಗಿ ಅನುದನ, 2 ಯುವಕ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಕಟ್ಟಡ
ನಮಯಣಕಕಗಿ ತಲ್ ರ .30000 ಅನುದನ, 2 ಯುವಕ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ವೆೋಷ ಭ ಷಣಕಕಗಿ ತಲ್ ರ .5000
ಅನುದನ ನೋಡಲ್ಗಿದೆ. ಸವಣಯ ಜಯಂತಿ ಗ್ಾಮ ಸವರೆ ೋಜ್ ಗ್ರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 167 ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳನುನ
ರಚ್ಚಸಲ್ಗಿದುದ, ಒಟ್ುಟ ಗುಂುಗಳಲ್ಲಾ 104 ಮಹಿಳ ಗುಂುಗಳಿರುತುವೆ. ಒಟ್ುಟ 1388 ಸವರೆ ೋಜ್ ಗ್ರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್
ಸೌಲ್ಭೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದುದ, .ಜತಿಯ 199 ಸದಸೆರು ,ಂಗಡದ 74 ಸದಸೆರು ಮತುು 90 ಅಲ್ಸಂಖ್ೆತರ
ಸದಸೆರಿಗ್ೆ ಸೌಲ್ಭೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಒಟ್ುಟ ರ .121.68 ಲ್ಕ್ಷ ಸಲ್ ಹಗ ರ .415.16 ಲ್ಕ್ಷ ಸಹಯಧನ
ವಿತರಿಸಲ್ಗಿದೆ.
HIV - ಲ್ಲಂಕ್ ARC ಕೆೋಂದಾ ಸಥನೆ, HIV ಪಿೋಡಿತ ಗಭಿಯಣಿಯರನುನ ಗುರುತಿಸಿ ಶೆೋ.100 screening ಮಡಿ
ಔಷಧೆ ೋಚರ ಮಡುವುದರೆ ಮದಿಗ್ೆ ಮಗುವಿಗ್ೆ HIV ಸೆ ೋಂಕು ತಗಲ್ದಂತೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲ್ಗಿದೆ. ಸಮುದಯ
ಆರೆ ೋಗೆ ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಾ ಮನಸಿಕ ಅಸವಸಥರಿಗ್ೆ ಉಚ್ಚತ ಆರೆ ೋಗೆ ಸೌಲ್ಭೆವನುನ ರಿಣಿತ ವೆೈದೆರ ಮುಖ್ಂತರ
ನೋಡಲ್ಗುತಿುದೆ.

ಯವ ಮ ಲ್ದಿಂದ ಅನುದನವನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳಳ, ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘಗಳಳ, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳಳ, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳಳ ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ ಗುಂುಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳಸವಜನಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಾರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ರೆ ೋಗಿಗಳಳ, ಬಲ್ ಕಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ವಿನ ತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ
ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸವಜನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳಳ ಮತುು ಸಥಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ ಕುರಿತು
ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

1. ಎಲ್ಾ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಾತಿೋ ಕಯಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ಮತುು ಸೌಲ್ಭೆ ಡೆಯಲ್ು ಇರುವ ಅಹಯತೆ/ಮನದಂಡಗಳ
ವಿವರಗಳನುನ ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯತ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಾ ಾಕಟಿಸಲ್ಗಿದೆ
2. ಎಲ್ಾ ಕಯಯಕಾಮಗಳ ಸಂೂಣಯ ವಿವರ ಮತುು ಅನುಷಟನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂಕಯಸಬೆೋಕದ ಕಛೆೋರಿಗಳ
ವಿವರಗಳಿರುವ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳನುನ ಮುದಿಾಸಿ ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್ ಗಳ ಮುಖ್ಂತರ ಸವಯಜನಕರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯತಿಗಳಳ ಸಕರವು ನಗಧಿಸಿದ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಾ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣಗ್ೆ ಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭ್ೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ ಉಳಿದಿರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?
2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ತಲ್ ಾಕು / ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯತಿಗಳಳ ತಮಮ ಎಲ್ಾ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಕ ಸಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ
ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಯಮಗಳನುನ ಕಡಾಯವಗಿ ಲ್ಲಸಿರುವರೆ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಎಷುಟ ಸವಜನಕ ದ ರಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ
ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಎಷುಟ ದ ರುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆ ೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳಳ ಎಷುಟ
ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚ್ಿ
ದ ರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಾ
ಹಗು ಸವಜನಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಾ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

Yes
Yes
120
26
Yes
294
285
996
996
ಇಲ್ಾ
ಹೌದು.

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಯಲ್ಲಾ ನಮ ದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಜಿಲ್ಾ /
ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲಾ ಇದದಲ್ಲಾ - ಇದು ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಯ ನವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲಾ
ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ಾ / ತಲ್ ಾಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಯವುದೆೋ
ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಬರವಣಿಯಲ್ಲಾ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ
ಸಷಷಟವದ ಸ ಚ್ಕಗಳಳ, ಧನತನಕ ರಿಣಮಗಳಳ ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ ಮಡುವಂತೆ
ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚ್ಚತಾಗಳಳ, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚ್ುಿವರಿಯಗಿ ಆಫ್
ಲ್ೆ ೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.

.
Disclaimer:-The information provided by our Taluk/Zilla Panchayaths is completely true to the best
of our knowledge and same is available in Taluk/Zilla Panchayaths records. And we have not
entered any wrong information with respect to filling up the PEAIS Taluk/Zilla Panchayaths
questioner .
*
ಎಲ್ಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಾ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮತು : ರ .

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ೆಾಯು 3 ತಲ್ ಕುಗಳನುನ ಹೆ ಂದಿರುವ ಮತುು ಕರವಳಿ ಹಗ ಮಲ್ೆನಡು ಾದೆೋಶ ವೆಪಿುಯನುನ
ಹೆ ಂದಿರುವ ಜಿಲ್ೆಾಯಗಿರುತುದೆ. ಜಿಲ್ೆಾಯು ವಷಿಯಕ ಸುಮರು 4200 ಮ. ಮೋಟ್ರ್ ಸರಸರಿ ಮಳೆಯನುನ
ಡೆಯುತಿುದುದ, ಜಿಲ್ೆಾಯ ಎಲ್ಾ ಗ್ಾಮಗಳಳ ಸವಯ ರುತು ರಸೆು ಸಂಕಯವನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ೆಾಯ ಗ್ಾಮೋಣ ಾದೆೋಶದ
ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಜಿಲ್ಾ ಂಚಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಲ್ವರು ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಯಯಕಾಮಗಳನುನ ಅನುಷಾನಸಲ್ಗುತಿುದುದ ,
ಎಲ್ಾ ಕಯಯಕಾಮಗಳನುನ ದಕ್ಷವಗಿ ಮತುು ರದಶಯಕವಗಿ ಅನುಷಾನಸಲ್ು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲ್ಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಾ
ಂಚಯತ್ ನ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
* ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್ ಲ್ೆಕಕತಾಗಳಳ ಮತುು ಇತರೆ ಮಹಿತಿಗಳಿರುವ ಂಚ್ತಂತಾ ತಂತಾಂಶದಲ್ಲಾ ಮಹಿತಿಯನುನ
ೂಣಯವಗಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದುದ, ಾತಿವಷಯ ನಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ update ಮಡಲ್ಗುತಿುದೆ. ಹಗ ಂಚ್ತಂತಾ
Ranking ನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ೆಾಯು ಾಥಮ ಸಥನದಲ್ಲಾದೆ.
* ಜಿಲ್ಾ ಮನವ ಅಭಿವೃದಿಧ (District Human Development Report) ವರದಿಯನುನ ಸಿದಧಡಿಸಿ ಸಕಯರಕೆಕ
ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಗಿದುದ, ಅತುೆತುಮ ವರದಿಯಂದು ಸಕಯರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿದೆ.
* 11ನೆೋ ಂಚ್ವಷಿಯಕ ಯೋಜನ ಅವಧಿಗ್ೆ ಜಿಲ್ಾ ಸಮಗಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ವರದಿ (Comprehensive District
Development Plan) ಸಿದಧಡಿಸಿ ಸಕಯರಕೆಕ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಾಥಮ ಜಿಲ್ೆಾಯಂಬ ಹೆಗೂಳಿಕೆಗ್ೆತಾವಗಿದೆ.
* ಜಿಲ್ಾ ದ ರದೃಷಿಟ ಯೋಜನೆ (District Vision 2020) ವರದಿಯನುನ ಸಿದಧಡಿಸಿ ಸಕಯರಕೆಕ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಗಿದೆ.
* ಕೆೋಂದಾ ಯೋಜನ ಆಯೋಗದ ನದೆೋಯಶನದಂತೆ Gender Sub Plan ವರದಿಯನುನ ಸಿದಧಡಿಸಿ ಸಕಯರಕೆಕ
ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಗಿದೆ.
* ಸಂೂಣಯ ಸವಚ್ಛತ ಆಂದೆ ೋಲ್ನ ಕಯಯಕಾಮದಡಿ ೂಣಯ ಾಗತಿ ಸಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.
* ಆರೆ ೋಗೆ ಇಲ್ಖ್ೆಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತುಮ ಆರೆ ೋಗೆ ಸೆೋವೆಯನುನ ನೋಡುತಿುರುವ ಜಿಲ್ೆಾಯಂದು ಸಕಯರದ
ಹಂತದಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ೆಮನ ತಂಡದ ವರದಿಯಂತೆ ರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿದೆ.
* ಉತುಮ ಸಕ್ಷರತ ಮಟ್ಟ ಹಗ ಉತುಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆವಸೆಥಯನುನ ಕಲ್ಲಸುವುದರೆ ಂದಿಗ್ೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೆೋತಾದಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಾಗತಿ ಸಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ೆಾಯಗಿರುತುದೆ.
* ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕೆೈಪಿಡಿಯನುನ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಅಧಿನಯಮ 2005 ಾಕರಣ 4(1) (ಬ) ಯನವಯ ಸಿದಧಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಾ
ಂಚಯತ್ ಅಂತಜಯಲ್ದಲ್ಲಾ ಾಕಟಿಸಲ್ಗಿದೆ.
* ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಾ ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್ ಗಳ ಅಕ್ಂಶ, ರೆೋಖ್ಂಶದೆ ಂದಿಗ್ೆ ನಕ್ೆಯನುನ
ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
*ಕುಡಿಯುವ ನೋರು ಕಯಯಕಾಮಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಲ್ಮ ಲ್ಗಳಳ, ಯೋಜನೆಗಳಳ ಇತೆದಿಗಳನುನ ಅಕ್ಂಶ,
ರೆೋಖ್ಂಶದೆ ಂದಿಗ್ೆ ನಕ್ೆಯಲ್ಲಾ ಗುರುತಿಸಿ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
* ರಸೆುಗಳ ವಿವರಗಳನುನ ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್ ಗಳ ಅಕ್ಂಶ, ರೆೋಖ್ಂಶದೆ ಂದಿಗ್ೆ ನಕ್ೆಯಲ್ಲಾ ಗುರುತಿಸಿ
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