ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತ ಹೆಸರು :
1.1. ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತ ಹೆಸರು :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.5 ದಲರವಣ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸ :
ಸಮನೆ--ುರುಷರು
ಸಮನೆ-ಮಹಿಳೆಯರು
ರಿಶಿಷಟ ಜತ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ುರುಷರು
ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಒಟ್ುಟ-ುರುಷರು
ಒಟ್ುಟ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮ ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ :
ಒಟ್ುಟ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯಿತಗ್ೆ ಅನವಯ):
ಗುರಿ :-

ಧೆೈಯೋದೆಿೋಶ :(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (b) No. of meetings held in 2011-12:
ದ್ದನಂಕ ಸಭೆಗ್ೆ ಹಜರದ ಒಟ್ುಟ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಜತ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಹಿಂ.ವಗಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಹಜರದ ಮಹಿಳ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಂ.ಜತ / . ಂಗಡದ ಸದಸೆರು ಮಹಿಳ ಸದಸೆರು
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಕೆಲೋರಂ ಕೆಲರತೆಯಿಂದ ರದುಿಡಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಅವವೆಸೆಥಯಿಂದಗಿ ರದುಿಡಸಲ್ದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುಟ?
ಸಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವಗಿಯೋ ಸಭ ಕಯಸಲಚಿಗಳನುು ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿತುು.
]5. ಎಷುಟ ಸಭಗಳಲೂ ಚಚೆಯ ಬಳಿಕ ತೋಮನಗಳನುು ಮತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಅಥವ
ಸವನುಮತದ್ದಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?
6. ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುು ದಖಲಸಲ್ಗಿದೆ?
7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದಿಲ ಗುರುತು ( ) ಮಡುವುದು
B. ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತ ದಖಲ್ೆ ತಾಗಳನುು ಕಾಮಬದಧವಗಿ ವಗಿೋಕರಿೋಸಿ ನಿವಹಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಥಯಿ ಸಮತಯ ಹೆಸರು
ಕಡಡಯವಗಿ ನಡೆಸಬೆೋಕದ ಸಭೆಗಳಳ
ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಳ
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಕನಲನು ಬಹಿರ ಹಗು ಅವೆವಸೆಥಯ ಕಾಮಕೆಗಿ ಜಿಲ್ೂ /ತಲ್ಲೂಕು
ಂಚಯಿತಯ ಯವುದೆೋ ನಿಣಯಗಳನುು ರದುಿಡಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? ಅಥವ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ದ/ಚುನಯಿತ
ಾತನಿಧಿಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಒಟ್ುಟ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಮಂಜಲರದ ಹುದೆಿಗಳಳ
31-03-2012 ರಲೂ ಇದಿಂತೆ ಭತಮಡದ ಹುದೆಿಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
2011-12 ರಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳ ಸದಸೆರಿಗ್ೆ / ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ತರಬೆೋತ ಕಯಕಾಮಗಳನುು
ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? ಹೌದದರೆ ಎಷುಟ ತರಬೆೋತಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. []
ಎಲ್ೂ ಚುನನಿತ ಸದಸೆರು ಹಗು ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳಳ ಕನಿಷಟ ಒಂದು ತರಬೆೋತಗ್ೆ ಹಜರಗಿರುವರೆ? []
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳಳ ಹಜರಗಿರುತುರೆಯೋ? []
ಹೌದು ಎಂದದರೆ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಗಳ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಯವನುು ರಿಶಿೋಲಸುವರೆ? []

ಮನವಿ
ರಯಚಲರು
584123
08538220502, 9480874115
eotps_manvi@rediffmail.com
7
8
3
3
4
14
30
36
5
ಜನರು ಹೆಚುು ಹೆಚುಗಿ ಲ್ೆಲೊಳಳುವಂತೆ ಮಡುವ ಮತುು ಗ್ಾಮೋಣಭಿವೃದ್ದಿ ಕಯಯಕಾಮ ಅನುಷಠನಕೆೆ
ತರುವುದಗಿದೆ.
1) ಸಥಳಿಯ ಸಂನಲೂಲ್ಗಳ ಕಲಾಡೋಕರಣ ಹಗಲ ಸದಬಳಕೆ
2) ಆರೆಲೋಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೆೈಮಯಲ್ೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಡಸುವುದು
3) ಂಚಯತ ಸಬಲೋಕರಣ ಮಡುವುದು
4) ಸವಯಜನಿಕ ಹಿತಸಕ್ತುಗನುಗುಣವಗಿ ಕಯಯಕಾಮ ರಲಪಿಸುವುದು
5) ಸಥಳಿೋಯ ಸಂನಲೂಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಜೆಲತೆಗ್ೆ ಉದೆಲೆೋಗ ಅವಕಶ ಕಲಿಸುವುದು
5
5
1) 25/02/2011 - -27 2) 28/05/2011 - 20 3) 08/08/2011 - 20 4) 29/10/2011 - 27 5) 15/02/2012 19 ಒಟ್ುಟ 113
1) 06, 2) 05, 3) 06, 4) 06,5) 05ಒಟ್ುಟ 28
1) 06,2) 06, 3) 03,4) 06, 5) 03ಒಟ್ುಟ 24
1) 02,2) 02,3) 02, 4) 02,5) 02 ಒಟ್ುಟ 10
1) 14, 2) 00,3) 08, 4) 13, 5) 08 ಒಟ್ುಟು 43
28
24
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲೂ
ಎಲ್ೂ ಸಭೆಗಳಲೂ
ಕ್ತಾಯ ಯೋಜನೆ / ಆಯವೆಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, I. ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಯುವ ನಿೋರು, III. ಶಿಕ್ಷಣ,
IV. ಜಿೋವನ ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷ್ಟಟಕ ಆಹರ, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII. ಮಹಿಳ ವಿಷಯಗಳಳ, VIII.
.ಜತ/.ಂಗಡದ ವಿಷಯಗಳಳ, IX. ಮಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ವಿಷಯಗಳಳ, X. ನೆೈಮಲೋಕರನ, X. ನೆೈಮಲೋಕರನ,
XII. ಬೋದ್ದ ದ್ದೋ
Yes
1) ಹಣಕಸು ಯೋಜನ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋದನೆ
2) ಸಮನೆ ಸಥಯಿ ಸಮತ
3) ಸಮಜಿಕ ನೆಯಸಮತ
38874
36527
No
94
94
53
Yes
Yes
Yes
Yes

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಗಳಳ 5 ವಷಗಳ ಮುನೆಲುೋಟ್ ಯೋಜನೆ (P respective Plan) ತಯರಿಸಿರುವರೆ? [] No
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚತಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ತಯರಿಸುವರೆೋ? []

Yes

ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಕ್ಷಮ ಾಧಿಕರಕೆೆ ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಸಲೂಸಬೆೋಕದ ಅಂತಮ ದ್ದನಂಕ
ವಸುವವಗಿ ಸಲೂಸಬೆೋಕದ ದ್ದನಂಕ
ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯಲೂ ಚಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes
Yes

ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ವಷ್ಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಯರಿಕೆಯಲೂ ಆಳವಡಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ತಜ್ಞರನುು ಬಳಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

ಯೋಜನೆ ತಯರಿಸುವಗ ಕೆಳಹಂತದ ಂಚಯತ್ ರಜ್ ಸಂಸೆಥಗಳೆ ಂದ್ದಗ್ೆ ಸಮಲ್ೆಲೋಚಿಸಲ್ಗಿದಯ? []

Yes

ಇಲ್ಖ್ೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಳ / ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಒಗಲೊಡಕೆಯಗಿರುವುದನುು ಖ್ತಾಡಸಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲನ ಆಯವೆಯವನುು ಸಕಲ್ದಲೂ ಮತುು ಮಗಸಲಚಿಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ತಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []

Yes

2012-13ನೆೋ ಸಲನ ಲಂಗಧರಿತ ಆಯವೆಯ ಸಿದಧಡಸಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
(i)Whether any new sources of income for 2011-12were identified? []
(ii)Whether income was generated from these sources? []

Yes

(iii) Whether any income generating assets created in Intermediate/ District Panchayat in
2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಆದಯಕೆೆ ಯವುದದರಲ ಹೆಲಸ ಆದಯದ ಮಲಲ್ವನುು ಗುರುತಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಈ ಮಲಲ್ಗಳೆ ಂದ್ದಗ್ೆ ಆದಯ ಸಾಷ್ಟಟಯಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಲೂ ಆದಯ ತರುವ ಆಸಿುಗಳನುು ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

ಇಲ್ೂ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು /(ಕೆೋಂದಾ ಸಕರ / ರಜೆ ಸಕರ / ಇತರೆ/)/ಭೌತಕ ಗುರಿ/ಸಧನೆ.
Central Govt./State Govt./Other
Physical target
(ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು)/(ಕೆೋಂದಾ / ರಜೆ / ಇತರೆ)/2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಂಚಯಿತಗಳಲೂ ಲ್ಭೆವಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ
ಮತು/2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಖಚಿನ ಮತು
ರಿಶಿಷಟ ಜತ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಬಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೋಜನೆಗಳಲೂ ರಿಶಿಷಟ ಜತ / ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚು : ರಲ.
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಳ ಸಿಬಬಂದ್ದ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ ವೆಚು ಹೆಲರತುಡಸಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾಧಿಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡದ ಒಟ್ುಟ ಮತು : ರಲ.
ವಸುವವಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವಾದ್ದಿ ಕಯಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚು : 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 ಸಲನಲೂ ಲ್ಭೆವಿದಿ ಮತು
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಆದ ಖಚು
ಯವ ಉದೆಿೋಶಕೆಗಿ ಖಚುಮಡಲ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ?
ೂಣವಗಿ ೂರೆೈಸಲ್ಗಿರುವ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಒಟ್ುಟ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ನಿಮಲ್ ಗ್ಾಮ ುರಸೆರ ಡೆದ ಗ್ಾಮಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಸಮುದಯ ಆಧರಿತ ಗುಂು, ಅಲ್ಿ ಸಂಖ್ೆತರ
ಗುಂುಗಳಳ, ಸಿರೋಶಕ್ತು ಸಂಘಗಳಳ, ಸವಸಹಯ ಗುಂುಗಳಳ, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳಳ ಹಗು .ಜ/.ಂ.ಗಳ
ಗುಂುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ್ಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳೆೋನು?

1) ವಸತ ಕೆೋಂದಾ ಸಕಯರ ಬೌತ ಗುರಿ 2413 ಸಧನೆ 1031

6.6
6.6
6.6
6.6
-

163
163
ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ, ಹೆಲಲಗ್ೆ ಯಂತಾ , ಹಗಲ ವಿವಿಧ ತರಬೆೋತಗಳಳ

2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಳಸವಜನಿಕರ ಜಿೋವನ ಮಟ್ಟ ಉತುಮಡಸಲ್ು
ವಿಶೆೋಷವಗಿ ಸಮಜದ ಅಂಚಿನಲೂರುವ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು, ಹೆಚ್ ಐವಿ ಪಿೋಡತರು, ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕಯಕತರು, ಕುಷಟ
ರೆಲೋಗಿಗಳಳ, ಬಲ್ ಕಮಕರು ಮುಂತದವರ ಕಲ್ೆಣಕೆಗಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ವಿನಲತನ ಕಯಕಾಮಗಳ ವಿವರ ನಿೋಡ
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಳ ಸವಜನಿಕರ ಸಮಜಿಕ ಸಮಸೆಢಗಳಳ ಮತುು ಸಥಳಿೋಯ ಸಮಸೆೆಗಳ
ಕುರಿತು ಮಹಿತಯನುು ಅರಿವು ಮಲಡಸಲ್ು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡರುವ ಕಾಮಗಳಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

-

ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯತಗಳಳ ಸಕರವು ನಿಗಧಿಸಿದ ನಮಲನೆಯಲೂ ಲ್ೆಕೆ ತಾ ನಿವಹಿಸಿರುವರೆೋ? []

Yes

ಇವುಗಳನುು ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಲ್ೆಕೆ ತಾಗಳನುು ಸಮನೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಗಿದೆಯೋ? []
ಎಷುಟ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವರದ್ದ ಸಲೂಸಲ್ಗಿದೆ?
ಬಕ್ತ ಉಳಿದ್ದರುವ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆರಗಳೆಷುಟ?

Yes
No
15
-

2011-12 ನೆೋ ಸಲನಲೂ ತಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ೂ ಂಚಯತಗಳಳ ತಮೂ ಎಲ್ೂ ಕನಟ್ಕ ಸವಜನಿಕ
ಸಂಗಾಹಣೆಯಲೂ ರದಶಕತೆ ಕಯಿದೆ ಮತುು ನಿಯಮಗಳನುು ಕಡಡಯವಗಿ ಲಸಿರುವರೆ? []

Yes

2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಳ ಎಷುಟ ಸವಜನಿಕ ದಲರಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ

118

ಇವುಗಳಲೂ ಎಷುಟ ದಲರುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹರ / ಅಗತೆ ಮಹಿತ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
2011-12ನೆೋ ಸಲನಲೂ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಳ ಮಹಿತ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆಯಡ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳನುು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ?
ಇವುಗಳಲೂ ಎಷುಟ ಅಜಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಮಹಿತಯಂದ್ದಗ್ೆ ಉತುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕರಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿರುವ ಅಜಿಗಳಳ ಎಷುಟ?
ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟಿಟ ವಿಶಾಂತ ವೆೋತನ ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ ಮತುು ವೆಚು
ದಲರುಗಳನುು ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ೆೊ ಮಹಿತ ಹಕುೆ ಕಯಿದೆ ಾಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲೂ
ಹಗು ಸವಜನಿಕ ಸಥಳಗಳಲೂ ಾದಶಿಸಲ್ಗಿದೆಯೋ?

90
203
203
13
ಹೌದು

ಮೋಲ್ೆಣಸಿದ ಾಶುವಳಿಯಲೂ ನಮಲದ್ದಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ ಯವುದದರಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಜಿಲ್ೂ /
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಲೂ ಇದಿಲೂ - ಇದು ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳ ವೆಪಿುಯ ನಿವಸಿಗಳ
ಜಿೋವನದಲೂ ಸಕರತೂಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕರಣವದ ಜಿಲ್ೂ / ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಗಿರುಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಬರವಣಯಲೂ ನಿೋಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷಟವದ ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತುಕ ರಿಣಮಗಳಳ ಇತೆದ್ದಗಳನುು ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಯ
ಮಡುವಂತೆ ಇರಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂರಕವಗಿ ಸೆಾನ್ ಮಡದ ಛಯ ಚಿತಾಗಳಳ, ದಖಲ್ತಗಳನುು ಸಹ
ಹೆಚುುವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಮಡಬಹುದು.
*
*
ಒಟ್ುಟ-ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಕ್ತ ವಸಲಲ್ತ
ತಲ್ಲೂಕು ಂಚಯಿತಗಳಿಗ್ೆ 2010-11 ಮತುು 2011-12ನೆೋ ಸಲನ ಇತರೆ ಆದಯದ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ
ಆದಯದ ವಿವರಗಳನುು ತಳಿಸಿ.
ಆದಯದ ಮಲಲ್
2010-11ರ ಆದಯ
2011-12 ರ ಆದಯ
ಂಚಯಿತಯು 31-03-2012 ರ ಅಂತೆಕೆೆ ವಿವರಗಳನುು ೂಣಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೋ? []

Accepted by Executive Officer
Accepted by Adhyaksha
16
ಇಲ್ೂ
Yes

ರಿಶಿಷಟ ಜತ-ಮಹಿಳೆಯರು
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