1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು

42ನೆೇ ಅಲೆವೂಯು
ಉಡುಪಿ
ಉಡುಪಿ
574118
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು

267 / 86%

10193 / 46%
10193 / 47%
10193 / 93%

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 264 / 82%
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಷಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

523 / 75%
333
408
741
4704
4762
9466
681
741
148
8771
2304
3247

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

3444

1.9. ಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಷಮನೆ-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :ಷಮನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ುಯಷಯು

6691
23
7
4
1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು

5

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

14
9
23

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

ಗ್ಾಭದ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಗ್ಾಭವನುನ ಸಂೂಣಣ ನೆೈಭಣಲ್ೆಕರಿಣಿ
ಮಡುವುದು, ಸಗಲ ಷವಣಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಉತ್ುಭದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು
ಒದಗಿಸುವುದು, ಇತೆದಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನುನ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇುಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

ಗ್ಾಭದ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಗ್ಾಭವನುನ ಸಂೂಣಣ ನೆೈಭಣಲ್ೆಕರಿಣಿ
ಮಡುವುದು, ಸಗಲ ಷವಣಜನಿಕರಿಗ್ೆ ಉತ್ುಭದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು
ಒದಗಿಸುವುದು, ಇತೆದಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನುನ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

1. 2011.12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿೆ?
(ಅ) ಷಿ
ಕಗಿ ಕಡಾಮಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಿಕದಲಿೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಷಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ಗಿ
ನಿೇಡಲಗಿತ್ುು?

9
12
9
30/04/2011-23,2,5,9 /13-10-2011=22,2,5,9 /
10.01.2012=19,2,4,8

9

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲಿೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಸಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥ ಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲಗಿದೆ?

9

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲಿಸಲಗಿದೆ?

9

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲಿ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , IV. ಜಿೇವನ
ವಿಧನ (Livelihood), V. ೌಷಿುಕ ಆಸಯ, VII.ಆರೆಲೇಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ
ವಿಷಮಗಳು, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳು, IX. ಭಕಕಳ ಆರೆೈಕೆ
ವಿಷಮಗಳು, X. ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಷೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲಿೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲಿೂ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಸಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಸಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೇಡುವುದು) :
ಸಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಸಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಸಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಸಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಷಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಯವ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೇಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಷಲಿನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಷಮಜಿಕ ಲೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಮಡಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಜೆ ಯೇಜನೆಗಳು (ಯೇಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಷಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲದಂತೆ ಷಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಎಷುು ಷಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿೆ?
ಷಾಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಸೆಸಯು
ಕಡಾಮಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳು
ಸುವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು

1
2
1
12
14
129
14
12
14
(a) ಇಂದಿರ ಆಸ್ ಯೇಜನೆ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲನುಬವಿ, (g) ಆಶಾಮ
ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, (j) ಇತ್ರೆ
ಸೌದು
No
No
13ನೆೇ ಹಣಕಸು/ಸಂೂಣಣ ನೆೈಭಣಲ್ೆ/ಇಂದಿರಆಜ್
ಯೇಜನೆ/ಸುವಣಣ ಗ್ಾಭ ಇತೆದಿ..
Yes
2
ಷಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ/ಷೌಕಮಣ ಸಮಿತಿ
36
3

VIII.2011-12 ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಷೆಾ ಅಥ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೇ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಸಲದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಸಜರಗಿಯುವರೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲಿೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಸಜರತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಸಜರಗುತುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲಿಸುವುದೆೇ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಷಲಿನ ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಷಲಿನ ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲಿನ
ಸಂಷೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಷಲಿನ ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲಿೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲಿೂ ಚಚಿ
ಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಸೆಗಳನುನ ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲಿೂ
ಷೆೇರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಸಗು ಸಕ
ರೆೇತ್ಯ
ಸಂಷೆಾಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲಿೂ ಇಲಖ್
ಯೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಷಲಿನ ಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಷಯ ತ್ಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಷಲಿನಲಿೂ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ೆೇಳೆ ಇದದಲಿ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಸಂನಲಮಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಸಗು ಸೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಸೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲಿೂ ಸಾಜಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ರ

ಇಲ್ೂ.
ಸೌದು
ಸೌದು

-

Yes
ಮರ್ಚಣ 10
ಮರ್ಚಣ 10
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
14 ಲ್ಕ್ಷ
12,90,000

NO
ಭನೆ ತೆರಿಗ್ೆ/ಕಟ್ುಡ ಬಡಿಗ್ೆ
2,38,000

2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಸೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಶುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ಷಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಸೆಸಯು
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು
ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಷಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ

8,90,000
10,68,000
8,30,000
ಕಟ್ುಡ ಬಡಿಗ್ೆ/ಉದಿದಮ/ಖ್ತೆ/ಇತ್ಯ
7,80,000
8,30,000
ಇಲ್ೂ
SGSY/ IAY/TSC
IAY-197688/NREGA-20000/ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು-537571/ಭಲೆನಡು19500/12ನೆೇ ಹಣಕಸು-12500/13ನೆೇ ಹಣಕಸು-223451/TSC127815/

2011-12ನೆೇ ಷಲಿನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಷಲಿನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲೂ ಯೇಜನೆಗಳಲಿೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಸುವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಸುವಿಕ ೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಷಲಿನಲಿೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಸಗು ಕಛೆೇರಿ
ೆಚಚ ಸೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ೆಪಿುಮ ವೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯನುನ ೂರೆೈಸುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ೆಪಿುಮಲಿೂ ವೆೇ.100 ಯಷುು ಬೇದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ೆಪಿುಮಲಿೂ ವೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಷೆಾ ಮಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

131775
71094
131000
71000
200000
200000
200000
100000
100000
100000
Yes
Yes
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಷಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ೆಪಿುಮಲಿೂ ವೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಸಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಾಳಿೇಮ ಸಂಷೆಾಗಳು
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿವೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲೆಕಕ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []

ಗ್ಾಭ ಸಭೆ / ಷಮನೆ ಸಭೆ ಗಳಲಿೂ ಚಚಿಣಸಿ ಸಂಷೆಾಗಳನುನ ಫಲ್ಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ು
ಕಾಭಗಳನುನ ಕೆೈ ಗ್ೆಲಳಳಲಗಿದೆ.
ಗ್ಾಭ ಸಭೆ / ಷಮನೆ ಸಭೆ ಗಳಲಿೂ ಚಚಿಣಸಿ ಸಂಷೆಾಗಳನುನ ಫಲ್ಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ು
ಕಾಭಗಳನುನ ಕೆೈ ಗ್ೆಲಳಳಲಗಿದೆ.
ಂಚಮತ್ ಭಟ್ುದಲಿೂ ಮಹಿತಿ ಶಿಫಯ, ಆರೆಲೇಗೆ ಶಿಬಯಗಳನುನ
ನಡೆಸಲಗಿದೆ.
ಾತಿ ಡ್ಣ ಭಟ್ುದಲಿೂ ಮಹಿತಿ ಶಿಬಯ ಸಗಲ ಬೇದಿ ನಟ್ಕ ಭಲಲ್ಕ
ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲಗುತ್ುದೆ.
Yes

ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಷಲಿನ ಲೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes
Yes

ಲೆಕಕ ರಿವೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ

2010-11ನೆೇ ಷಲಿನ ವರೆಗ್ೆ ಲೆಕಕ ರಿವೆೃೇಧನೆ ೂಣಣಗ್ೆಲಂಡಿಯುತ್ುದೆ

ಎಷುು ಲೆಕಕ ರಿವೆೃೇಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲಿೂಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲೆಕಕ ರಿವೆೃೇಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಸಯ ನಿೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲಿೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲಿೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಸೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

Yes
Yes

217
18
25
25
8
8
-

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿವಾಂತಿ ೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲಿೂ ಸಗು
ಷವ
ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲಿೂ ಾದಶಿ
ಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಆರೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ

ಗ್ಾಭ ಲೆಕಕಧಿಕರಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಿಸಿ ಾಮಣ ತ್ಾ ನಿೇಡಿಯುತುರೆ

ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ

ಗ್ಾಭ ಲೆಕಕಧಿಕರಿಗಳು ಮಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಿಸಿ ಾಮಣ ತ್ಾ ನಿೇಡಿಯುತುರೆ.

ಷಂಸಿಾಕ ಸೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಷಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲೆೇರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೇಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಷಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳಿಂದದ ಷವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷನತ್ಕೆಲೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲಿತಂಶ
ಷಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು

ಾಥಮಿಕ ಆರೆಲೇಗೆ ಕೆೇಂದಾ ಭಣಿುಯ ಸಗಲ KMC ಉ ಕೆೇಂದಾ
ಅಲೆವೂಯು
ಅರೆಲೇಗೆ ಇಲಖ್ೆ ಸಗಲ ಅಂಗನಡಿ ಕಮಣಕತೆಣಮರಿಂದ
ನಡೆಸಲಗುವುದು.
ಉತ್ುಭ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಸಗಲ ಆರೆಲೇಗೆ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲಗುತ್ುದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಸಗಲ ಆರೆಲೇಗೆ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲಗುತ್ುದೆ
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಸಗಲ ಆರೆಲೇಗೆ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲಗುತ್ುದೆ
ಗ್ಾ.ಂ ನಿಂದ ಭಕಕಳನುನ ವಲೆಗ್ೆ ಷೆೇರಿಸಲ್ು ಪ್ಾೇತ್ಸಹಿಸಲಗುತ್ುದೆ
ಗ್ಾ.ಂ ನಿಂದ ಭಕಕಳನುನ ವಲೆಗ್ೆ ಷೆೇರಿಸಲ್ು ಪ್ಾೇತ್ಸಹಿಸಲಗುತ್ುದೆ
ಗ್ಾ.ಂ ನಿಂದ ಭಕಕಳನುನ ವಲೆಗ್ೆ ಷೆೇರಿಸಲ್ು ಪ್ಾೇತ್ಸಹಿಸಲಗುತ್ುದೆ
ಗ್ಾ.ಂ ನಿಂದ ಭಕಕಳನುನ ವಲೆಗ್ೆ ಷೆೇರಿಸಲ್ು ಪ್ಾೇತ್ಸಹಿಸಲಗುತ್ುದೆ
ಗ್ಾ.ಂ ನಿಂದ ಭಕಕಳನುನ ವಲೆಗ್ೆ ಷೆೇರಿಸಲ್ು
ಪ್ಾೇತ್ಸಹಿಸಲಗುತ್ುದೆಗ್ಾ.ಂ ನಿಂದ ಭಕಕಳನುನ ವಲೆಗ್ೆ ಷೆೇರಿಸಲ್ು
ಪ್ಾೇತ್ಸಹಿಸಲಗುತ್ುದೆ
ಗ್ಾ.ಂ ನಿಂದ ಭಕಕಳನುನ ವಲೆಗ್ೆ ಷೆೇರಿಸಲ್ು ಪ್ಾೇತ್ಸಹಿಸಲಗುತ್ುದೆ
ಉತ್ುಭ
ಉತ್ುಭ
0.93
89 ಪಲನುಭವಿಗಳಿಗ್ೆ ಭನೆ ಭಂಜಲರತಿ ನಿೇಡಲಗಿದೆ.

ಇಂದಿರ ಆಸ್ ಯೇಜನೆ
ವಾದಿೆ ೆೇತ್ನ
ವಿಧ ೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಷವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಷೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಷಿರೇಮ ಷವಸಾಯ ಭಿೇಮ ಯೇಜನೆ
ನಿೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲೆೇರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಶೆೇಧ

19 ಪಲನುಬವಿಗಳಗ್ೆ ಭನೆ ಭಂಜಲರತಿ ನಿೇಡಲಗಿದೆ
ಕಂದಮ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ
ಕಂದಮ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ
ಕಂದಮ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ
ಕಂದಮ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ
ಕಂದಮ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ
ಕಂದಮ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ
ಕಂದಮ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ
ಕಮಿಣಕ ಇಲಖ್ೆಯಿಂದ
1800
ಸವಚಚ ಗ್ಾಭ ಯೇಜನೆಮಡಿ ತಿೆಪಗುಂಡಿ ಯಚಿಸಲಗಿದುದ ಘನತೆಜೆವನುನ
ಸಂಗಾಹಿಸಿ ವಿಲೆೇರಿ ಮಡಲಗುತ್ುದೆ.
ಈ ಫಗ್ೆೆ ಜನರಿಗ್ೆ ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಶೆೇಧಿಸಿದಂತೆ ಾಚಯ
ಡಿಸಲಗಿಯುತ್ುದೆ.

ಎಷುು ವಲೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆದ ವೌಚಲ್ಮವನುನ ಸೆಲಂದಿದೆ.

5 ವಲೆಗಳಲಿೂ

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆದ ವೌಚಲ್ಮವನುನ
ಸೆಲಂದಿದೆ.

-

ಎಷುು ದವಿ ಕಲೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆದ ವೌಚಲ್ಮವನುನ ಸೆಲಂದಿದೆ.

-

ಎಷುು ವಲೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಷೆಾ ಸೆಲಂದಿೆ.
ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಸಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿೂ ಷೌಲ್ಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಷೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಷೌಯಶಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ

5 ವಲೆ

ಷೌಯಶಕ್ರು ಅಥ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳು

1

15
12
12

ಮೇಲಕಣಿಸಿದ ಾವನವಳಿಮಲಿೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಷಧೆಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿವೆೇಷ ಷಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲಿೂ ಇದದಲಿೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ೆಪಿುಮ ನಿಸಿಗಳ ಜಿೇವನದಲಿೂ ಸಕರತ್ಮಕ
ಫದಲವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಂಕ್ಷೇುಗಿ
ಇಲ್ೂ
ಫಯವಣಿಮಲಿೂ ನಿೇಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣಗಿ ಸಷಷುದ
ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳು ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು
ಸಸಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕಗಿ ಷಕಯನ ಮಡಿದ
ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಖಲತಿಗಳನುನ ಸಹ ಸೆಚುಚವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲೆಲೇಡ್
ಮಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
Panchakshari Swami
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480862548
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka Panchayat
Yes
befor filling online form? []
Disclaimer:-The information provided by our Grama
Panchayat is completely true to the best of our knowledge
and same is available in Grama Panchayath records. And we
have not entered any wrong information with respect to
filling up the PEAIS GP questioner . []

Disclaimer:-The information provided by our Grama
Panchayat is completely true to the best of our knowledge
and same is available in Grama Panchayath records. And we
have not entered any wrong information with respect to
filling up the PEAIS GP questioner . []
Disclaimer:-The information provided by our Grama
Panchayat is completely true to the best of our knowledge
and same is available in Grama Panchayath records. And we Accepted by GP PDO/Secretary
have not entered any wrong information with respect to
filling up the PEAIS GP questioner .
Disclaimer:-The information provided by our Grama
Panchayat is completely true to the best of our knowledge
and same is available in Grama Panchayath records. And we
have not entered any wrong information with respect to
filling up the PEAIS GP questioner . []
1.5 ದಲಯಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲಿನ
ಸಂಷೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಿೂಸಲಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಸೆಸಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
0820-2592102
Yes

