
Publication of Information under section 4(1)(a) of RTI act 2005 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ವಿವರ 
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1 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/1/2020 ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ರಜಿಸಟರ್ Permanent A  

2 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/1/2020 ಆದಾಯ ಮತತು ಖರ್ಚಿನ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

3 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/1/2020 ಟಪಾಲ್ತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

4 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 4/1/2020 ಸಾಂಧರ್ಭಿಕ ರಜೆ ರಜಿಸಟರ್ ಜನೇವರಿ-2021 ಈ  

5 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/1/2020 ವಿದತುತ್ ಚಕ್ತು ಮತತು ದ ರವಾಣಿ 

ಬಿಲ್ತಲಗಳ ಕಡತ 
ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

6 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 7/4/2020 ಎನ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಮಾಗಿಸ ರ್ಚ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

7 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/1/2020 ರವಾನ ರಜಿಸಟರ್ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

8 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 7/20/2020 ಜೆೇನತಕೃಷಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

9 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 1/5/2020 ಕೃಷಿ ಭಾಗು ಯೇಜನ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

10 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 8/9/2020 ಗ್ಾರಮ ಸಭೆ ನ ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

11 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 6/5/2020 ತಾಂತ್ರರಕ ಸಹಾಯಕರ ಪತರ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

12 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 7/8/2020 ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಗಿಸ ರ್ಚ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

13 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 9/9/2020 ಆರ್ ಕೆ ವಿ ವೈ ಮಾಗಿಸ ರ್ಚ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

14 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 5/25/2020 ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಮಾಗಿಸ ರ್ಚ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

15 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 6/8/2020 ಬ್ರಗ್ಾಲ್ ಅತ್ರೇವೃಷಿಟ/ಅನಾವೃಷಿಟ ಬೆಳೆ 

ಪರಿಹಾರ ಕಡತ 
ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

16 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 4/1/2020 ಬೆಂಕ್ತ ಆಕಸಿಿತ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

17 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 8/21/2020 ತಾಲ್ ಲಕ ಪಂಚಾಯತ ಆಡಳಿತ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

18 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 1/30/2020 ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕತು 2005 ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

19 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/1/2020 ಎಚ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

20 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 10/14/2020 ಶಾಲೆ/ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಿನಿಕ್ತಟ್ ವಿತರಣೆ 

ಕಡತ 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

21 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/01/2020 ಕಾರಣ ಕೆೇಳತವ ನ ೇಟೇಸ್ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

22 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 4/1/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

23 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 4/1/2020 ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯು ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ   

24 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/1/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

25 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 4/1/2020 ಅನತದಾನ ಬಿಡತಗಡೆ ರಜಿಸಟರ್ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

26 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/1/2020 ಇತರೆ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

27 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ 8/5/2020 ಯಾಂತ್ರರೇಕರಣ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

28 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 4/7/2020 ಮಾಸಿಕ ಯೇಜನಗಳ ಪರಗತ್ರ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

29 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 10/20/2020 ರಾಷಿರೇಯ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ 

ಎಚ್ ಎಮ್) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 059  

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

30 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 11/17/2020 ರಾಷಿರೇಯ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ 

ಎಚ್ ಎಮ್) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 422 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

31 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 10/20/2020 ರಾಷಿರೇಯ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  



ಎಚ್ ಎಮ್) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 423 

32 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 7/1/2020 ಸಮಗರ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೇಜನ 

(ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 059 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

33 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 7/1/2020 ಸಮಗರ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೇಜನ 

(ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 422 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

34 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 7/1/2020 ಸಮಗರ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೇಜನ 

(ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 423 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

35 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 1/14/2020 ಕೆೇಂದರ ಪುರಸುೃತ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 

(ಡಿರಪ್) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 059 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

36 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 1/30/2020 ಕೆೇಂದರ ಪುರಸುೃತ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 

(ಡಿರಪ್) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 422 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

37 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 1/30/2020 ಕೆೇಂದರ ಪುರಸುೃತ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 

(ಡಿರಪ್) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 423 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

38 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 11/29/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೇಜನ (ಆರ್ ಕೆ 

ವಿ ವೈ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 059 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

39 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 12/23/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೇಜನ (ಆರ್ ಕೆ 

ವಿ ವೈ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 133 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

40 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 1/1/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೇಜನ (ಆರ್ ಕೆ 

ವಿ ವೈ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 422 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

41 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 1/4/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೇಜನ (ಆರ್ ಕೆ 

ವಿ ವೈ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 423 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

42 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 1/20/2020 ರಾಜು ವಲ್ಯ ಯೇಜನ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

43 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 12/3/2020 ಜಿ.ಪಂ(ZP) ಯೇಜನಯ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 

100 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

44 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 7/11/2020 ತಾ.ಪಂ(TP)  ಯೇಜನಯ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

45 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 7/5/2020 ರಾಷಿರೇಯ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ 

ಎಚ್ ಎಮ್) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 059 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

46 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 7/5/2020 ರಾಷಿರೇಯ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ 

ಎಚ್ ಎಮ್) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 422 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

47 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 7/5/2020 ರಾಷಿರೇಯ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ 

ಎಚ್ ಎಮ್) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 423 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

48 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 8/8/2020 ಸಮಗರ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೇಜನ 

(ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 059 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

49 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 8/8/2020 ಸಮಗರ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೇಜನ 

(ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 422 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

50 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 8/8/2020 ಸಮಗರ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೇಜನ 

(ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 423 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

51 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 6/6/2020 ಕೆೇಂದರ ಪುರಸುೃತ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 

(ಡಿರಪ್) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 059 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

52 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 6/6/2020 ಕೆೇಂದರ ಪುರಸುೃತ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 

(ಡಿರಪ್) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 422 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

53 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 6/6/2020 ಕೆೇಂದರ ಪುರಸುೃತ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 

(ಡಿರಪ್) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 423 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

54 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 9/5/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೇಜನ (ಆರ್ ಕೆ 

ವಿ ವೈ) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 059 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

55 » À̧vÉÆÃ¤/f.¥ÀA- ºÁ£ÀUÀ®/2020-21 9/5/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೇಜನ (ಆರ್ ಕೆ 

ವಿ ವೈ) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 133 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  



ಷರಾ:ಕರ.ಸಂ: 01 ರಿಂದ 68 ರ ವರೆಗೆ ಇರತವ ದಾಖಲಾತ್ರಗಳನತು ಈ ಮ ಲ್ಕ ಧೃಡಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 

                                                                                               ಸಹಿ/- 

           ಸಾವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತತು  

                       ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ನಿದೆೇಿಶಕರತ  

                 (ಜಿ.ಪಂ) ಹಾನಗಲ್ಲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 9/5/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೇಜನ (ಆರ್ ಕೆ 

ವಿ ವೈ) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 422 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

57 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 9/5/2020 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೇಜನ (ಆರ್ ಕೆ 

ವಿ ವೈ) ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 423 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

58 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 6/8/2020 ರಾಜು ವಲ್ಯ ಯೇಜನ ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

59 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 5/8/2020 ಜಿ.ಪಂ(ZP) ಯೇಜನಯ ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ 

100 

ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

60 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 5/5/2020 ತಾ.ಪಂ(TP)  ಯೇಜನಯ ತಾಂತ್ರರಕ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಸಿ  

61 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 5/5/2020 ಜೆೇನತ ಕೃಷಿ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

62 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 11/3/2020 ಕೃಷಿಭಾಗು ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಮಿನಿಕ್ತಟ್ 

ಕಡತ 
ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

63 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 11/3/2020 ತಾರಸಿ ತ ೇಟ/ಕೆೈತ ೇಟ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

64 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 7/1/2020 ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಪರಯೇಗ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

65 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 6/6/2020 ಎಮ್ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಈ ಜಿ ಎ 2017-18 ರ 

ಕಡತ 
ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

66 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 5/6/2020  ಮತಂಗ್ಾರತ ಮತತು ಹಿಂಗ್ಾರತ ಬಿತುನ ಕಡತ ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಡಿ  

67 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 5/6/2020 ಸಾದಿಲಾಾರತ ರೆಜಿಸಟರ್ 2021 ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  

68 ಹಿಸತ ೇನಿ/ಜಿಪಂ-ಹಾನಗಲ್ಲ/2020-21 5/6/2021 ನಗದಿೇಕರಣ ರೆಜಿಸಟರ್  ಏಪ್ರೇಲ್-2021 ಈ  


