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 ರ್ಾಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿರ್ೆ ಅನವಯ):
ಗುರಿ :ಧೆೈಯೋದೆದೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದಿನಂಕ ಸಭೆರ್ೆ 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 ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ ನೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲಿೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದಿಂದ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲಿೂ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿರ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿರ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿರ್ೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿರುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೋಲಿಸುವರೆ? []

ಆಳಂದ
ಗುಲ್ಬರ್ಾ
585302
202102
eoaland
7
7
3
1
0
12
27
39
0
7
7
1
ಾತಿ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆೋಗಳಿರ್ೆ
7
ಕ್ರಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, IX. ಮಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲಿೋಕರನ,
XII. ಬೋದಿ ದಿೋ
Yes
1)ಹಣಕಸು ಯೋಜನೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
2)ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
3)ಸಮಜಿಕ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ
38874
38477
No
93
50
43
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲನೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿರುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದಿನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲಿೂಸಬೆೋಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲಿೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲಿೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿರ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿರ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲಿೂ ಮತುು ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೋರೆರ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲಿನ ಲಿಂಗಧರಿತ 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? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಆದಯಕೆಕ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

-

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿರ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

-

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

-

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.

1)ಎಮ್.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ - 16.15 13.41
2)ಕುಡಿಯುವ ನೋರು - 34.60 4379
3)ಕೆೋಂದಾ ಸರಕರ - 49620 1989

Central Govt./State Govt./Other
Physical target
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
ಮತು/2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಖಚಿನ ಮತು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಯಕಾಮಗಳಿರ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚಚ : 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 ಮಲಲ್ದಿಂದ ಅನುದನವನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಲ್ಭೆವಿದದ ಮತು
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆದೋಶಕಕಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಮಲ್ ರ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶಕ್ರು ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧರ್ಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

1)ಟಿ ಎಸ್. ಸಿ ಕೆೋಂದಾ ಸರಕರ - 39.00 ಲ್ಕ್ಷ

ಖಚುಾ - 39.00 ಲ್ಕ್ಷ

1732.000 1.00.000
17313.93 99286
-

13ನೆೋ ಹಣಕಸು
89.82.000
87.86.253
ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಕಮರ್ರಿ
-

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲಿೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಿಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುು ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆರ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

ರ್ಾಮ ಸವರಜ್ ಯೋಜನೆಯಿಡಿ ರ್ಾಮ ಂಚಯತಿಗಳಿರ್ೆ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ಕಯಾಕಾಮಗಳು
ಹಮಿಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ

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

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳಿರ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದಿ ಸಲಿೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
12
ಬಕ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ೂ

2011-12 ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಿ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲಿೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಯಮಗಳನುನ ಕಡಾಯವಗಿ ಲಿಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಕ ದಲರಗಳನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

-

ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿರ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿರ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿರ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿರ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬರ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲಿೂ
ಹಗು ಸವಜನಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

-

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಯಲಿೂ ನಮಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಯ ನವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲಿೂ ಸಕರತಿಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಬರವಣಿಯಲಿೂ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿರ್ೆ 2010-11 ಮತುು 2011-12ನೆೋ ಸಲಿನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುನ ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
15
Yes
4

