ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು :
1.1. ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸರು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲರವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ 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 :ಧೆೈಯೇದೆದೇಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೇ 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. 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೇರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಅವವೆಸೆೆಯಿಂದರ್ಗ ರದುದಡಿಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವರ್ಗಯೇ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುನ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ ನೇಡಲ್ರ್ಗತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲಿೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತಿೇಮನಗಳನುನ ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದಿಂದ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ರ್ಗದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲ್ರ್ಗದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆರ್ಗದದಲಿ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುನ ಕಾಮಬದಧವರ್ಗ ವರ್ಗೇಕರಿೇಸಿ ನವಹಿಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []
ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು
ಕಡಾಯವರ್ಗ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆೆಯ ಕಾಮಕಾರ್ಗ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಿಯ ಯವುದೆೇ ನಣಯಗಳನುನ ರದುದಡಿಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ/ಚುನಯಿತ
ಾತಿನಧಿಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈರ್ೆಲಳಳಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆದಗಳು
31-03-2012 ರಲಿೂ ಇದದಂತೆ ಭತಿಮಡಿದ ಹುದೆದಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಿರ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿರ್ೆ ತರಬೆೇತಿ ಕಯಕಾಮಗಳನುನ
ಆಯೇಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೇತಿಗಳನುನ ಆಯೇಜಿಸಲ್ರ್ಗದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನತಿ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಕನಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೇತಿರ್ೆ ಹಜರರ್ಗರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿರ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರರ್ಗರುತುರೆಯೇ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುನ ರಿಶಿೇಲಿಸುವರೆ? []

ಜೆೇವರ್ಗಿ
ಗುಲ್ಬರ್ಿ
585310
08442-236896
eojewargi@gmail.com
6
8
2
1
10
22
33
10
ಕ್ರಾಯ ಯೇಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೇದನೆ, I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಯುವ ನೇರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೇಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳು, X.
ನೆೈಮಲಿೇಕರನ, X. ನೆೈಮಲಿೇಕರನ, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ
Yes
1.ಸಮನೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ - ದಿನಂಕ:-05-08-2011 ಮತುು ದಿ:-12-08-2011
2.ಯೇಜನೆ ಮತುಯ ಹಣಕಸು ಸಮಿತಿ ದಿನಂಕ:-12-08-2011
3.ಸಮಜಿಕ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿ ದಿನಂಕ:-06-08-2012.
4
No
24
19
19
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲನೇಟ್ ಯೇಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿರುವರೆ? [] Yes
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ವಷ್ಟಕ ಯೇಜನೆಯನುನ ತಯರಿಸುವರೆೇ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೇಜನೆಯನುನ ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆಾ ಸಲಿೂಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []
ಸಲಿೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಮ ದಿನಂಕ
ವಸುವವರ್ಗ ಸಲಿೂಸಬೆೇಕದ ದಿನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೇಜನೆಯನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲಿೂ ಚಚಿಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []

Yes
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟಕ ಯೇಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲಿೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []

Yes

ಯೇಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುನ ಬಳಸಿಕೆಲಳಳಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []

Yes

ಯೇಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆೆಗಳೆೄ ಂದಿರ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೇಚಿಸಲ್ರ್ಗದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೇಜನೆಗಳು / ಕಯಕಾಮಗಳಿರ್ೆ ಒಗಲೂಡಿಕೆಯರ್ಗರುವುದನುನ ಖ್ತಿಾಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []

Yes

2012-13ನೆೇ ಸಲಿನ ಆಯವೆಯವನುನ ಸಕಲ್ದಲಿೂ ಮತುು ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೇರೆರ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []

Yes

2012-13ನೆೇ ಸಲಿನ ಲಿಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []
(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

2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಆದಯಕೆಾ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ?

ಇಲ್ೂ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆೄ ಂದಿರ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯರ್ಗದೆಯೇ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಸಾಜಿಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ?

ಇಲ್ೂ

ಯೇಜನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೇಂದಾ ಸಕರ / ರಜೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಿಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.
Central Govt./State Govt./Other
Physical target
(ಯೇಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
ಮತು/2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಖಚಿನ ಮತು
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿರ್ೆ ನಗಧಿಯದ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವರ್ಗ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಚ : ರಲ.
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಬಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ ವೆಚಚ ಹೆಲರತುಡಿಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವರ್ಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದಿದ ಕಯಕಾಮಗಳಿರ್ೆ ಆರ್ಗರುವ 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 ಒದರ್ಗಸಲ್ರ್ಗದೆ.
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಲ್ಭೆವಿದದ ಮತು
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆದೇಶಕಾರ್ಗ ಖಚುಮಡಲ್ರ್ಗದೆ.
ಒಟ್ುಟ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವರ್ಗ ೂರೆೈಸಲ್ರ್ಗರುವ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಮಲ್ ರ್ಾಮ ುರಸಾರ ಡೆದ ರ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳು, ಸಿರೇಶಕ್ರು ಸಂಘಗಳು, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧರ್ರ್ಗ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೇನು?

-

1848000
1848000
-

157
0
157
0
ಜೆೇವರ್ಗಿ ತಲ್ಲಕ್ರನಲಿೂ ತಲ್ಲಕ ಂಚಯತ್ ವತಿಯಿಂದ S.H.G.ಗಳ ಗುಂುಗಳ ಗುರಿ - 40
ಸಧನೆ -40
ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು
ಹೆೈನುರ್ರಿಕೆ, ಕೆಲೇಳಿ ಸಕಣಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಕಣಿಕೆ, ಅಗರಬತಿು ತಯರಿಕೆ, ಮೇಳಬತಿು ತಯರಿಕೆ,
ಸಿದದ ಉಡುು ಮತುು ಚಮಿರ್ರಿಕೆ ಮುಂತದವುಗಳು

2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳುಸವಜನಕರ ಜಿೇವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಿಸಲ್ು
ವಿಶೆೇಷವರ್ಗ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲಿೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೇಡಿತರು, ಲ್ೆೈಂರ್ಗಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ರೆಲೇರ್ಗಗಳು, ಬಲ್ ಕಮಿಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕಾರ್ಗ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನೇಡಿ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸವಜನಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆೆಗಳು ಮತುು ಸೆಳಿೇಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಿಯನುನ ಅರಿವು ಮಲಡಿಸಲ್ು ತೆರ್ೆದುಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

-

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಿಗಳು ಸಕರವು ನಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲಿೂ ಲ್ೆಕಾ ತಾ ನವಹಿಸಿರುವರೆೇ? []

Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಲ್ೆಕಾ ತಾಗಳನುನ ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ರ್ಗದೆಯೇ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳಿರ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದಿ ಸಲಿೂಸಲ್ರ್ಗದೆ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಲ್ೆಕಾ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
Yes
ಸಲಿೂಸಲ್ರ್ಗದೆ
ಬಕ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ೂ

2011-12 ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಿಗಳು ತಮಮ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲಿೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಯಮಗಳನುನ ಕಡಾಯವರ್ಗ ಲಿಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಎಷುಟ ಸವಜನಕ ದಲರಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದೆ

0

ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿರ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತಿ ಒದರ್ಗಸಲ್ರ್ಗದೆ?
2011-12ನೆೇ ಸಲಿನಲಿೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಹಕುಾ ಕಯಿದೆಯಡಿ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುನ
ಸಿವೇಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿರ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿರ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ರ್ಗದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆಾ ಹೆಲೇರ್ಗರುವ ಅಜಿಗಳು ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚಚ
ದಲರುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿರ್ೆ ನೇಡಬೆೇಕು ಎಂಬುದರ ಬರ್ೊ ಮಹಿತಿ ಹಕುಾ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೇರಿಯಲಿೂ
ಹಗು ಸವಜನಕ ಸೆಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿಸಲ್ರ್ಗದೆಯೇ?

0
93
89
5
ಾದಶಿಾಸಲ್ರ್ಗದೆ.

ಮೇಲ್ಾಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಯಲಿೂ ನಮಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳ ವೆಪಿುಯ ನವಸಿಗಳ
ಜಿೇವನದಲಿೂ ಸಕರತಮಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈರ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯರ್ಗರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೇುವರ್ಗ ಬರವಣಿಯಲಿೂ ನೇಡುವಂತೆ ಇರಬೆೇಕು, ಇದಕೆಾ ಅನುಗುಣವರ್ಗ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತನಕ ರಿಣಮಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೇಕು. ಇದಕೆಾ ೂರಕವರ್ಗ ಸಾಾನ್ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳು, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ
ಹೆಚುಚವರಿಯರ್ಗ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಿಗಳಿರ್ೆ 2010-11 ಮತುು 2011-12ನೆೇ ಸಲಿನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಿಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆಾ ವಿವರಗಳನುನ ೂಣರ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೇ? []
ರಿಶಿಷಟ ಜತಿ-ಮಹಿಳೆಯರು

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
12
ಇಲ್ೂ
Yes
2

