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 ರ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ :
ಟ್ುಟ ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ಸೂ ಂಚಸಯಿತಿರ್ೆ ಅನವಮ):
ಗುರಿ :ಧೆೈಯೋದೆಿೋ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಸಂಕ ಶಭೆರ್ೆ 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 ಯದುಿಡಿಶಲ್ಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅಳಳೆಸೆೆಯಿಂದಸಗಿ ಯದುಿಡಿಶಲ್ಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುಟ?
ಸಸಕವುಟ ಭುಂಚಿತವಸಗಿಯೋ ಶಭಸ ಕಸಮಶಲಚಿಗಲನುು ಎವುಟ ಶಭೆಗಳಿರ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಸಗಿತುೆ.
]5. ಎವುಟ ಶಬಗಲಲ್ಲೂ ಚ್ಚೆಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಸನಗಲನುು ಭತ ಹಸಕುಳುದಯ ಭಲಱಕ ಅಥವಸ
ಶವಸನುಭತದಿಂದ ಕೆೈರ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?
6. ಎವುಟ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುು ದಸಖಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?
7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಗುಯುತು ( ) ಮಸಡುಳುದು
B. ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿ ದಸಖಲ್ೆ ತಾಗಲನುು ಕಾಭಫದಧವಸಗಿ ಳಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿಳಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಸಸೆಯಿ ಶಮತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲು
ನಡೆದ ಶಭೆಗಲು
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಕಸನಲನು ಬಸಹಿಯ ಹಸಗು ಅಳೆಳಸೆೆಮ ಕಾಭಕಸಕಗಿ ಜಿಲ್ಸೂ /ತಸಱಲೂಕು
ಂಚಸಯಿತಿಮ ಯಸಳುದೆೋ ನಿಣಮಗಲನುು ಯದುಿಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? ಅಥವಸ ಅಧಿಕಸರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ/ಚ್ುನಸಯಿತ
ಾತಿನಿಧಿಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಭ ಕೆೈರ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಟ್ುಟ ಷುದೆಿಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಭಂಜಲರಸದ ಷುದೆಿಗಲು
31-03-2012 ಯಲ್ಲೂ ಇದಿಂತೆ ಬತಿಮಸಡಿದ ಷುದೆಿಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
2011-12 ಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶದಶೆರಿರ್ೆ / ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿರ್ೆ ತಯಬೆೋತಿ ಕಸಮಕಾಭಗಲನುು
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದಸದರೆ ಎವುಟ ತಯಬೆೋತಿಗಲನುು ಆಯೋಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆ. []
ಎಲ್ಸೂ ಚ್ುನಸನಿತಿ ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಕನಿವಟ ಂದು ತಯಬೆೋತಿರ್ೆ ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆ? []
ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿರ್ೆ ಅಧಿಕಸರಿಗಲು ಹಸಜರಸಗಿಯುತಸೆರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದಸದರೆ ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸತಿಗಲ ಅಧಿಕಸರಿಗಲ ಕಸಮಳನುು ರಿಶಿೋಲ್ಲಶುಳರೆ? []

ಮಱಫುರ್ಸಾ
ಕೆಲಪಲ
583236
(08534)220136
eo-tp-kakpyb@kar.nic.in
6
6
1
1
2
10
23
33
ಅನವಯಿಶುಳದಿಱೂ
ತಸಱಲಕಿನ ಶವಸಾಗಿಣ ಅಭಿಳೃದಿಿರ್ೆ ಶಕಸಾಯದ ಭಹಸತಸವಕಸಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಲನುು ರ್ಸಾಮೋಣ ಜನಯ ಭಲಱಫಲತ
ಶಭಶೆಗಲನುು ನಿವಸರಿಶಱು ಾಮಶಲ್ಸಗುಳದು.ಹಸಗಲ ಯಸೆೆ.ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು.ಬೋದಿ
ದಿವೋ.ಆರೆಲೋಗೆ.ಭುಂತಸದಳುಗಲನುು ನಿೋಡುತಸೆ ರ್ಸಂಧಿಜಿೋಮಳಯ ರಸಭ ರಸಜೆದ ಕನಶನುು ನನಸಸಗಿಶಱು ಹೆಚ್ುು
ಆಶಕಿೆ ಳಹಿಸಿ ಕೆಱಶ ಕಸಮಾಗಲನುು ಮಸಡಲ್ಸಗುತೆದೆ.
ತಸಱಲಕಿನ ಶವಸಾಗಿಣ ಆಭಿಳೃದಿಿ ಶಕಸಾಯದ ಯೋಜನೆಗಲನುು ಶಕಸಱದಲ್ಲೂ ತಱುಪಿಶುಳದು
5
05. 1)23.06.2011. 2)24.08.2011. 3)11.11.2011. 4) 18.01.2012. 5) 06.03.2012.
1)23.06.2011. 2)24.08.2011. 3)11.11.2011. 4) 18.01.2012. 5) 06.03.2012. 23
15
15
25
35
9
7
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಎಲ್ಸೂ ಶಭೆಗಳಿರ್ೆ
ಶವಸಾನುಭತದಿಂದ
ಎಲ್ಸೂ ಶಭೆಗಳಿರ್ೆ
ಕಿಾಯಸ ಯೋಜನೆ / ಆಮಳೆಮಗಲ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಲ ರಿಶಿೋಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋಳನ ವಿಧಸನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹಸಯ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಸ ವಿವಮಗಲು, VIII.
.ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, IX. ಭಕಕಲ ಆರೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲು, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ, X. ನೆೈಭಲ್ಲೋಕಯನ,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
Yes
ಸಸಮಸಜಿಕ ನಸೆಮ ಶಮತಿ.
ಸಸಮಸನೆ ಸಸೆಯಿ ಶಮತಿ.
ಷಣಕಸಶು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃದನೆ ಶಮತಿ
6
1
No
65
65
65
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸತಿಗಲು 5 ಳವಗಲ ಭುನೆಲುೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯಸರಿಸಿಯುಳರೆ? [] No
ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುು ತಯಸರಿಶುಳರೆೋ? []

Yes

ವಸಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುು ಶಕ್ಷಭ ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಕ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ
ವಸಶೆಳವಸಗಿ ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ದಿನಸಂಕ
ವಸಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮನುು ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಚ್ಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes
ಅನುದಸನದ ಭಂಜಲರಸದ ಆಧಸಯದ ಮೋಲ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗುಳದು
ಜಲನ್ ತಿಂಗಲಲ್ಲೂ
Yes

ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುು ವಸಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಮ ತಯಸರಿಕೆಮಲ್ಲೂ ಆಲಳಡಿಸಿಕೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯಸರಿಶುವಸಗ ತಜ್ಞಯನುು ಫಲಸಿಕೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯಸರಿಶುವಸಗ ಕೆಲಷಂತದ ಂಚಸಮತ್ ರಸಜ್ ಶಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿರ್ೆ ಶಮಸಲ್ೆಲೋಚಿಶಲ್ಸಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಸಖ್ೆಮ ಯೋಜನೆಗಲು / ಕಸಮಕಾಭಗಳಿರ್ೆ ಗಲೂಡಿಕೆಯಸಗಿಯುಳುದನುು ಖ್ಸತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಆಮಳೆಮಳನುು ಶಕಸಱದಲ್ಲೂ ಭತುೆ ಮಸಗಶಲಚಿಮ ಮೋರೆರ್ೆ ತಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧಸರಿತ ಆಮಳೆಮ ಸಿದಧಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
(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 ಸಸಲ್ಲನ ಆದಸಮಕೆಕ ಯಸಳುದಸದಯಲ ಹೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುು ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ?

ತಸಱಲಕ ಂಚಸಮತ ಮಸರಸಟ್ ಭಳಿರ್ೆ

ಈ ಭಲಱಗಳೆೄ ಂದಿರ್ೆ ಆದಸಮ ಶಾಷ್ಟಟಯಸಗಿದೆಯೋ?

ಹೌದು

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಆದಸಮ ತಯುಳ ಆಸಿೆಗಲನುು ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ?

ಇಱೂ

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

1.ನರೆೋರ್ಸ-----------------------------ಕೆೋಂದಾ ಶಕಸಾಯ.
2.ಳಶತಿ.-----------------------------{ಕೆೋಂದಾ ಶಕಸಾಯ.3311/04
3. " ---------------------------- {ರಸಜೆ ಶಕಸಾಯ. 4193/ 389.
4.ಶೌಚಸಱಮ --------------------------5.ಯಸೆೆ ಸೆೋತುವೆ.------------------------05/05.
6.ತಸಱಲಕ ಂಚಸಮತ ಸಸಭಥೆ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ.-----------------01/01
7.ತಸಱಲಕ ಂಚಸಮತ 13ನೆೋ ಷಣಕಸಶು. ------------------162/39
8.1 ಕೆಲೋಟಿ ಅನಿಬಾಧಿತ ಅಭಿಳೃದಿಿ ಅನುದಸನ.------------------146/139
9. ತಸಱಲಕ ಂಚಸಂತ ಅಭಿಳೃದಿಿ ಅನುದಸನ.------------------06/04.
10. ಭುದಸಾಂಕ ುಱಕ. ----------------------------71/00.
11. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ -----------------------------66 ಗುಂು/66

Central Govt./State Govt./Other
Physical target

1.ನರೆೋರ್ಸ-----------------------------ಕೆೋಂದಾ ಶಕಸಾಯ. 32.038/ 25.876.
2.ಳಶತಿ.-----------------------------{ಕೆೋಂದಾ ಶಕಸಾಯ. 665.620/ 258.120.
3. " ---------------------------- {ರಸಜೆ ಶಕಸಾಯ. 509.875/ 503.875.
4.ಶೌಚಸಱಮ --------------------------- 13.045/ 12.909
5.ಯಸೆೆ ಸೆೋತುವೆ.------------------------- 7.540/ 7.537
(ಯೋಜನೆ ಹೆಶಯು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ
6.ತಸಱಲಕ ಂಚಸಮತ ಸಸಭಥೆ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ.-----------------10.824/ 10.822.
ಮತೆ/2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಖಚಿನ ಮತೆ
7.ತಸಱಲಕ ಂಚಸಮತ 13ನೆೋ ಷಣಕಸಶು. ------------------57.43/ 20.891
8.1 ಕೆಲೋಟಿ ಅನಿಬಾಧಿತ ಅಭಿಳೃದಿಿ ಅನುದಸನ.------------------100.00/ 96.707.
9. ತಸಱಲಕ ಂಚಸಂತ ಅಭಿಳೃದಿಿ ಅನುದಸನ.------------------7.24/ 5.749.
10. ಭುದಸಾಂಕ ುಱಕ. ---------------------------- 13.86/00.
11. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ ----------------------------- 100.230/ 100.192.
ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ / ರಿಶಿವಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಿಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
487.272
ಎಲ್ಸೂ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ / ರಿಶಿವಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಿಗಧಿಯಸದ ಮತೆ : ಯಲ.
48727200
ವಸಶೆಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮತೆ : ಯಲ.
48727200
ವಸಶೆವಿಕ ವೆಚ್ು : ಯಲ.
23383300
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚ್ು ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ
ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಟ್ುಟ ಮತೆ : ಯಲ.
10023048
ವಸಶೆಳವಸಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಿ ಕಸಮಕಾಭಗಳಿರ್ೆ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚ್ು : ಯಲ.
9910000
(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 ಅನುದಸನಳನುು ದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
13ನೆೋ ಷಣಕಸಶು ಆಯೋಗ.
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿದಿ ಮತೆ
14008993
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖಚ್ು
5731617
ಯಸಳ ಉದೆಿೋಕಸಕಗಿ ಖಚ್ುಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.
ಅಭಿಳೃದಿಿ ಕಸಭರ್ಸರಿಗಲು
ಟ್ುಟ ರ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ?
144
ೂಣವಸಗಿ ೂರೆೈಶಲ್ಸಗಿಯುಳ ರ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
144
ಟ್ುಟ ರ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
144
ನಿಭಱ ರ್ಸಾಭ ುಯಸಸಕಯ ಡೆದ ರ್ಸಾಭಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
6
ಅಱಪಶಂಖ್ಸೆತಯು.------- 05. ಗುಂು. 72. ಶದಶೆಯು.
.ಜಸ ----------- 13.
187. "
ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ ಗುಂು, ಅಱಪ ಶಂಖ್ಸೆತಯ
.ಂ ----------- 06.
93. "
ಗುಂುಗಲು, ಸಿರೋಕಿೆ ಶಂಘಗಲು, ಶವಶಹಸಮ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ ಶಂಘಗಲು ಹಸಗು .ಜಸ/.ಂ.ಗಲ
ಇತರೆ. ---------- 42.
645. "
ಗುಂುಗಲ ಅಭಿಳೃದಿಧರ್ಸಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕೆಗಳೆೋನು?
ಟ್ುಟ 66 ಗುಂುಗಳಿರ್ೆ ಹೆೈನುರ್ಸರಿಕೆ. ಶವ-ಶಹಸಮ ಗುಂುಗಳಿರ್ೆ. ಅಂಗವಿಕಱರಿರ್ೆ. ಕುರಿ ಸಸಕಸಣಿಕೆ. ಕೆಲೋಳಿ
ಸಯಂ. ಭುಂತಸದ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕೆಗಲ ಅಭಿಳೃದಿಿರ್ಸಗಿ ಶಹಸಮಧನ ನಿೋಡಲ್ಸಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲುಸಸಳಜನಿಕಯ ಜಿೋಳನ ಭಟ್ಟ ಉತೆಭಡಿಶಱು
ಅಂಗವಿಕಱಯ ಕ್ೆೋಮಸಭಿಳೃದಿಿರ್ಸಗಿ ತಸಱಲಕ ಂಚಸಮತ ಂದು ಕೆಲೋಟಿ ಅನುದಸನ & 13ನೆೋ ಷಣಕಸಸಿನ
ವಿಶೆೋವವಸಗಿ ಶಮಸಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂಯುಳ ಅಂಗವಿಕಱಯು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತಯು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಸಮಕತಯು, ಕುವಟ
ಯೋಜನೆಮಡಿ ಶೆೋ 3%.ಯ ಅನುದಸನ ವಿನಿಯೋಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ರೆಲೋಗಿಗಲು, ಬಸಱ ಕಸಮಕಯು ಭುಂತಸದಳಯ ಕಲ್ಸೆಣಕಸಕಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಸಮಕಾಭಗಲ ವಿಳಯ ನಿೋಡಿ
ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಸಳಜನಿಕಯ ಸಸಮಸಜಿಕ ಶಭಸೆೆಗಲು ಭತುೆ ಶೆಳಿೋಮ ಶಭಸೆೆಗಲ
ಕುರಿತು ಮಸಹಿತಿಮನುು ಅರಿಳು ಭಲಡಿಶಱು ತೆರ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ಕಾಭಗಲು ಕುರಿತು ವಿಳರಿಸಿ.

ತಸಱಲಕಿನಲ್ಲೂ ಶಂಚಸರಿ ಕಸನಲನು ಅರಿಳು ಭತುೆ ನೆೋಯಳು ಕಸಯಸಾರ್ಸಯ ಶಿಭಿಯ ಏಾಡಿಸಿ ಸಸಳಾಜನಿಕರಿರ್ೆ
ಕಸನಲನಿನ ಫರ್ೊ ಅರಿಳು ಭಲಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆ. ಅಱೂದೆೋ ಎಲ್ಸೂ ಯೋಜನೆಗಲ ಮಸಹಿತಿಗಲನುು ರ್ೆಲೋಡೆ ಫಯಷದ ಭಲಱಕ
ಫರೆಯಿಸಿ ಸಸಳಾಜನಿಕರಿರ್ೆ ಅನುಕಲಱಕಲ್ಲಪಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಮತಿಗಲು ಶಕಸಯಳು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಭಲನೆಮಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿಳಹಿಸಿಯುಳರೆೋ? []

Yes

ಇಳುಗಲನುು ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಲನುು ಸಸಮಸನೆ ಶಭೆಮ ಭುಂದೆ ಇಡಲ್ಸಗಿದೆಯೋ? []
ಎವುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿರ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಬಸಕಿ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುಟ?

Yes
Yes
0
27

2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಸಱಲೂಕು / ಜಿಲ್ಸೂ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತಭಮ ಎಲ್ಸೂ ಕನಸಟ್ಕ ಸಸಳಜನಿಕ
ಶಂಗಾಷಣೆಮಲ್ಲೂ ಸಯದಕತೆ ಕಸಯಿದೆ ಭತುೆ ನಿಮಭಗಲನುು ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಸಲ್ಲಸಿಯುಳರೆ? []

Yes

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

7

ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುಟ ದಲಯುಗಳಿರ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತೆ ಮಸಹಿತಿ ದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆಮಡಿ ಎವುಟ ಅಜಿಗಲನುು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುಟ ಅಜಿಗಳಿರ್ೆ ಕೆೋಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿರ್ೆ ಉತೆರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಅಫೋಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುಳ ಅಜಿಗಲು ಎವುಟ?

7
71
37
15

ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದಸನ ಬಡುಗಡೆ ಭತುೆ ವೆಚ್ು
ದಲಯುಗಲನುು ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿರ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಫುದಯ ಫರ್ೊ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ
ಹಸಗು ಸಸಳಜನಿಕ ಶೆಲಗಲಲ್ಲೂ ಾದಶಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೋ?

ಮಸಹಿತಿ ಪಱಕ ಾದಶಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.

ಮೋಲ್ಸಕಣಿಸಿದ ಾಶಸುಳಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತಷ ಯಸಳುದಸದಯಲ ವಿಶೆೋವ ಸಸಧನೆಗಲು ಜಿಲ್ಸೂ /
ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಇದಿಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಲ ವಸೆಪಿೆಮ ನಿವಸಸಿಗಲ
ಜಿೋಳನದಲ್ಲೂ ಶಕರಸತಮಕ ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಜಿಲ್ಸೂ / ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ
ರ್ಸಾಭ ಶವರಸಜ್ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ ಭಸಯತ ಶಕಸರಯದಿಂದ ುುತೆಭ ಗುಣಭಟ್ಟದ ಾಸಿೆ (QCI) ಬೆೋಳೂಯು ರ್ಸಾಭ
ಯಸಳುದೆೋ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತು ಶಂಕ್ಷಿೋೆವಸಗಿ ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಂಚಸಮತಿರ್ೆ ಫಂದಿಯುತೆದೆ.
ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವಟವಸದ ಶಲಚ್ಕಗಲು, ಧನಸತುಕ ರಿಣಸಭಗಲು ಇತಸೆದಿಗಲನುು ಆಲತೆ ಮಸಡಱು ಶಹಸಮ
ಮಸಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸಕಾನ್ ಮಸಡಿದ ಛಸಯಸ ಚಿತಾಗಲು, ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುು ಶಷ
ಹೆಚ್ುುಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಸಡಫಷುದು.
*
*
ಟ್ುಟ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಬಸಕಿ ಳಶಲಲ್ಸತಿ
ತಸಱಲೂಕು ಂಚಸಯಿತಿಗಳಿರ್ೆ 2010-11 ಭತುೆ 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಇತರೆ ಆದಸಮದ ಭಲಱಗಳಿಂದ ಫಯುಳ
ಆದಸಮದ ವಿಳಯಗಲನುು ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಸಮದ ಭಲಱ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿಳಯಗಲನುು ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿವಟ ಜಸತಿ-ಭಹಿಳೆಮಯು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
13
2010-11.
ಮಸರಸಟ್ ಭಳಿರ್ೆ
ಮಸರಸಟ್ ಭಳಿರ್ೆ ಭತುೆ ಶಭಸ ಬಳನದ
61551./143375./Yes
2

