ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು :
1.1. ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲರವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಯೋಲ್ 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 :ಧ್ೆೈಯೋದೆಿೋಶ್ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದ್ದನಂಕ 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 ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದಗಿ ರದುಿಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಗಳನುು ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೋಮನಗಳನುು ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದ್ದಂದ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುು ದಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

ಚಂಚೆಲೋಳಿ
ಗುಲ್ಬರ್ಾ
585307
8475273028
eotpchincholi@gmail.com
5
6
4
0
1
9
21
32
_
ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತ ಮತುು ರ್ಾಮ ಂಚಯತಗಳ ಮಧ್ೆೆ ಕೆಲೋಂಡಿಯಗಿ ಕಯಾನಿವಾಹಣೆ,
ರ್ಾಮೋಣಭೋವೃದ್ದಿರ್ೆ ಜನತೆಯ ಸಹಭಗಿತವದೆಲಂದ್ದರ್ೆಶ್ಾಮಸುವದು ಅಧಿಕರ ವಿಕೆೋಂದ್ದಾಕರಣದ ಗುರಿ
ಈಡೆೋರಿಸುವದು.
ಸವಾಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೆಲರತೆಗಳನುು ಬರ್ೆಹರಿಸಿ ಸವಾಜನಿ ಸೆೋವೆಯನುು ಸಮಾಕವಗಿ ಒದಗಿಸುವದು
ರ್ಾಮೋಣ ಾದೆೋಶ್ದಲ್ಲೂ ಮಲಲ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭವೃದ್ದಿ ಡಿಸುವದು. ಸಮಜಿಕವಗಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಮುದಯದ
ಜನರನುು ಸಮಜದ ಮುಖ್ೆವಹಿನಿರ್ೆ ಸೆೋರಿಸುವದು.
5
5
0
0
0
0
0
0
0
_
_
5
0
5

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶ್ಗಳ ಯೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು

ಕ್ರಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
V. ಪೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, IX.
ಮಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳು, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲ್ಲೋಕರನ, XII. ಬೋದ್ದ ದ್ದೋ

B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖ್ಲ್ೆ ತಾಗಳನುು ಕಾಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಸೆಯಿ ಸಮತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಕಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೋ ನಿಣಯಗಳನುು ರದುಿಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ದ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಿಧಿಗಳ ಯೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆಿಗಳು
31-03-2012 ರಲ್ಲೂ ಇದಿಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿರ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿರ್ೆ ತರಬೆೋತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುು
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಿಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳು ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಿರ್ೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಗಿರುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುು ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವರೆ? []

ಸಮಜಿಕ ನೆಯ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ , ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮತಿ 05
5
5
No
0
0
0
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲುೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿರುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಕ್ಷಮ ಪಾಧಿಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಿಮ ದ್ದನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲ್ಲೂಸಬೆೋಕದ ದ್ದನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚಚಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
0
0
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುು ಬಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದ್ದರ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿರ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯಗಿರುವುದನುು ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಆಯವೆಯವನುು ಸಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಮತುು ಮಗಸಲಚಯ ಯೋರೆರ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ಲಂಗಧ್ರಿತ 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 ಸಲ್ಲನ ಆದಯಕೆಕ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುು ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

0

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದ್ದರ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿುಗಳನುು ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.
Central Govt./State Govt./Other
Physical target
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಕೆಯ
ಮತು/2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖ್ಚನ ಮತು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಕೆಯದ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದ್ದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭವಾಧಿಿ
ಹಂಚಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭವಾದ್ದಿ 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 ಮಲಲ್ದ್ದಂದ ಅನುದನವನುು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಭೆವಿದಿ ಮತು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದ ಖ್ಚು
ಯವ ಉದೆಿೋಶ್ಕಕಗಿ ಖ್ಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಿಮಲ್ ರ್ಾಮ ುರಸಕರ ಡೆದ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಮುದಯ ಆಧ್ರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೋಶ್ಕ್ರು ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭವೃದ್ದಧರ್ಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

_

_
_
_
_
_
_
_
_

ಬಜೆಟ್ ಘಲೋಷಣೆ
1ಕೆಲೋಟಿ
1ಕೆಲೋಟಿ
ಅಭವೃದ್ದಿ ಉದೆಿೋಶ್ಕಕಗಿ
105
50
_
_
_

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಿಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚನಲ್ಲೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
_
ರೆಲೋಗಿಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಕಗಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನಿೋಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಿಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುು ಸೆಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುು ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆರ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

_

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲ್ಲೂ ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುು ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಪೆರಗಳಿರ್ೆ ಅನುಪಲ್ನ ವರದ್ದ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದ್ದರುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೋಧನ ಪೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
_
_

2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಪರದಶ್ಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಿಯಮಗಳನುು ಕಡಾಯವಗಿ ಪಲ್ಲಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಿಕ ದಲರಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ
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ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿರ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿರ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದ್ದರ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಪಾಧಿಕರಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುು ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿರ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬರ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲೂ
ಹಗು ಸವಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

20
30
27
3
_

ಯೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶುವಳಿಯಲ್ಲೂ ನಮಲದ್ದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದಿಲ್ಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಯ ನಿವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಬರವಣಿಯಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆಕ _
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತುಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದ್ದಗಳನುು ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂರಕವಗಿ ಸಕಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚತಾಗಳು, ದಖ್ಲ್ತಿಗಳನುು ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿರ್ೆ 2010-11 ಮತುು 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವರಗಳನುು ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
12
ಇಲ್ೂ
ಕಟ್ಟಡ ಬಡಿರ್ೆ
ಕಟ್ಟಡ ಬಡಿರ್ೆ
50000
50000
Yes
4

