1.1. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.2 ತಸಱಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ುಯುವಯು
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ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 7
ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುತ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ುಯುವಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ- ುಯುವಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಸಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-.ಜಸತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಅಱಪಶಂಖ್ಸೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)-ಯುವಯು -
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1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -
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1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿತೋಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಮಸನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ುಯವಯು
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ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗುಯವಯು
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ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು
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ಂಚಸಮತ್ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಭಲಱಬಲತ್ ಅಳೆಕತೆಗಳಸದ ಕುಡಿಮುಳ
ನೋಯು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಸೆತ ಶಂಕಕ, ಾಸರೆಲೋಗೆ, ಚಯಂಡಿ ಇತಸೆದಿ ನೆೈಭಕಱೆ
ಳೆಳಸೆೆಗಲು ಭುಂತಸದಳುಗಲನುನ ಅಭಿಳೃದಿಿಡಿಶುಳುದು. ಭತ್ುತ ಜನಯ
ಜಿೋಳನಭಟ್ು ಶುಧಸರಿಶುಳುದು.

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೋತವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುತ ಉದೆದೋಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೋತವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಬೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಭೆಗಲು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಸಷಿ
ಕವಸಗಿ ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ -

ಂಚಸಮತ್ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶಳರತೆಲೋಭುಖ ಅಭಿಳೃದಿಿ ಸಸಧಿಶುಳುದು.
7
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(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ಾಥಭವಸಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಶಭೆಗಲ ವಿಳಯಳನುನ ಈ ಕೆಲಕಂಡಂತೆ ನೋಡುಳುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುತ ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಭಸ ಕಸಮ
ಶಲಚಿಗಲನುನ ಸಸಕವುು ಭುಂಚಿತ್ವಸಗಿ
ನೋಡಲ್ಸಗಿತ್ುತ?
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ಯಸಳುದಲ ಇಱೂ
7ೂಣಕ ದಿನಗಲು

5. ಎವುು ಶಬಗಲಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಮಸ
ನಗಲನುನ ಭತ್ ಹಸಕುಳುದಯ
ಭಲಱಕ ಅಥವಸ ಶವಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?

ಏಲು ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಶವಸಕನುಭತ್ದಿಂದ ನಣಕಮ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಯಿತ್ು.

6. ಎವುು ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?

7ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ

7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಶಭಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಸಡುಳುದು

I. ಯೋಜನೆಗಲ ರಿಶಿೋಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯು, VII.ಆರೆಲೋಗೆ, VIII.
ಭಹಿಳಸ ವಿವಮಗಲು, VIII. .ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, X. ಗ್ಸಾಭ
ನೆೈಭ
ಱೆ, XI. ಯಸೆತ / ಶಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಳವ
ದಲ್ಲೂ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಒಂದು ಳವ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಶಭೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಭಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದಲಡಱಪಟ್ು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಎವುು?
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಶಭೆ (ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಸಂಕ ನೋಡುಳುದು) :
ಹಸಜರಸದ ಒಟ್ುು ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜರಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಸಳ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಲ್ಸಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆೋಮ ಶಭಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ
ಇಡಲ್ಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೋಜನೆಗಲ
ಕುರಿತ್ು ಸಸಮಸಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಸಶಣೆಮನುನ ಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುತ ರಸಜೆ ಯೋಜನೆಗಲು (ಯೋಜನೆಗಲನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಸಸೆಯಿ ಶಮಿತಿಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಶಲ್ಸದಂತೆ ಸಸೆಯಿ ಶಮಿತಿಗಲು/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮಿತಿಗಲನುನ
ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಸಸೆಯಿಶಮಿತಿ ಶಭೆಗಲು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಸೆಯಿ ಶಮಿತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಬೆೋಕಸದ ಶಭೆಗಲು
ವಸಶತಳವಸಗಿ ನಡೆದ ಶಭೆಗಲು
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅಳೆಳಸೆೆ ಅಥವಸ
ಕಸನಲನುಬಸಹಿಯ ಕಾಭಕಸೆಗಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಯಸಳುದೆೋ
ಅಧಿಕಸಯಗಲನುನ ಯದುದಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ?
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2
ಯಸಳುದಲ ಇಱೂ
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(a) ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೋಜನೆ, (b) ಳಾದಸಿೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವಸ
ವೆೋತ್ನ, (d) ಅಂಗವಿಕಱಯ ವೆೋತ್ನ, (g) ಆಾಮ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ, (h)
ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಶಂೂಣಕ ನೆೈಭಕಱೆ ಆಂದೆಲೋಱನ
Yes
0
ಉತಸಪದನಸ ಶಮಿತಿ
0
0
ಇಱೂ

A. ಆಯೋಜಿಶಲ್ಸದ ತ್ಯಬೆೋತಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು-ಎಲ್ಸೂ ಚುನಸಯಿತಿ
ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಕನವು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಸಜರಸಗಿಯುಳರೆೋ?
B. ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಹಸಜರಸತಿ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗಲ ಅಧಿಕಸಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲು
ಹಸಜರಸಗುತಸತರೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೋಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಗಲು/ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಶಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಸಜರಸದಸಗ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಶುಳುದೆೋ? ಉದಸ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳಸ ಭತ್ುತ ಭಕೆಲ ಕಲ್ಸೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭಮ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಶಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಬೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
B. ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಸರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಲು, ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ/ಮುಳತಿ
ಭಂಡಳಿಗಲು, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಶಂಘಟ್ನೆಗಲು ಹಸಗು ಶಕಸ
ರೆೋತ್ಯ
ಶಂಸೆೆಗಲನುನ ಶಂಕ್ರ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತ್ಯಸರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಸಖ್ಸ
ಯೋಜನೆ/ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲನುನ ಒಗಲೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಸತಿಾಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮಳೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಆಮಳೆಮ
ನಮಮಸನುಸಸಯ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಸರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಳೆಮ ತ್ಯಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಂನಲಮಱ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಸಗು ಹೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುನ
ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಶ ಭಲಱದಿಂದ ಆದಸಮಳನುನ ಶಾಜಿಶಱ
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸಿತಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಬಸಕ್ರ ಳಶಲಲ್ಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶಲಲ್ಸತಿ ಮಸಡಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನೋಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶಲಲ್ಸತಿಮ ವಿಳಯಗಲನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಸಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಸಡಿದ ಳಶಲಲ್ಸತಿ

ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
3-Oct-11
03-Oct-11
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
Yes
296890.00ಯಲ.
291723.00ಯಲ.

Yes
ಭನೆಕಯ
0
94129.00ಯಲ.
94129.00ಯಲ.
94129.00ಯಲ.

ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಸಮದ ವಿಳಯಗಲ
ಭಲಱಗಲನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಅನುಷಸುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ಸಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಶಯು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಸಡಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೋಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ರಸಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಕಟ್ುಡ ಯವಸನಗ್ೆ ಫೋ
30999.00ಯಲ.
38900.00ಯಲ.
ಇಱೂ.
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತ್ರಿ - ಕೆೋಂದಾ ಶಯಕಸಯ - 123 - 69
2922731

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ತ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ತ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲ್ಸೂ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಸದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸಶತಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಯಸದ ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ವಸಶತವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಿಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಸಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಷಂಚಿಕೆ ಮಸಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ತ : ಯಲ.
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿತಮ ಶೆೋ.100ಯವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುಳ ನೋಯನುನ ೂರೆೈಶುತಿತದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಬೋದಿ
ಆಲಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಒಲಚಯಂಡಿ
ಳೆಳಸೆೆ ಮಸಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

0
0
0
0
187000.00ಯಲ.
187000.00ಯಲ.
41733.00ಯಲ.
5000.00ಯಲ.
5000
5000
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಭ
ಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಜನನ ಹಸಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಸಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಶೆಳಿೋಮ ಶಂಸೆೆಗಲು

ಗ್ಸಾಭ ಶಭೆಗಲಲ್ಲೂ ಸಸಳಕಜನಕರಿಗ್ೆ ಮಸಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಸಗಿದೆ ಭತ್ುತ ಇದಯಲ್ಲೂ
ಶಲಚಿತ್ ಶೆಳಿೋಮ ಶಂಸೆೆಗಲ ಶಭೆಮಲ್ಲೂ ಸಲ್ೆಲೆಂಡು ಮಸಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಸಗಿದೆ.

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುತ ಶಭುದಸಮ ಗುಂುಗಲು
ಂಚಸಮತಿಗಲು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ವಿಶೆೋವ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಮಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುತ ಶಂಳಷನ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಕಲು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನಳ
ಷಣೆ ಅಂಕಗಲು []
ಇಳುಗಲನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಲನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಶಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

ಶಕಸಕಯದ 
ನುದಸನದಲ್ಲೂ ಕಸದಿರಿಸಿ ಅನುಷಸುನಗ್ೆಲಳಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ಆರೆಲೋಗೆ ಜಸಗೃತಿ ಶಭೆಗಲನುನ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ.
ಜನಾತಿನಧಿೋಗಲ ಶಭೆಮನುನ ಶಂಘಟ್ಟಸಿ ಸಸಳಕಜನಕಯ ಶಭಸೆೆಗಲ
ಕುರಿತ್ು ಮಸಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಸಗಿದೆ. ಭತ್ುತ ಭಿತಿತತ್ಾಗಲು, ಕಯತ್ಾಗಲ ಭಲಱಕ
ಜಸಗೃತ್ಗ್ೆಲಳಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಲನುನ ವಸಡ್
/ಗ್ಸಾಭ
ಶಭೆ/ಜಮಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿಳಯಗಲನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎವುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಬಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೋಧನಸ ಸೆರಸಗಳೆವುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ ನೋಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಮಸಹಿತಿ ಷಕುೆ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಲಲ್ಸದ ಮಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ತರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಅಫೋಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆೆ ಹೆಲೋಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಗಲು ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದಸನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುತ ವೆಚಚ ದಲಯುಗಲನುನ ಯಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಬೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ ಷಕುೆ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಸಗು
ಸಸಳ
ಜನಕ ಶೆಲಗಲಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆರೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಲು -ಶಿು ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಸಣ
ಸಸಂಸಿೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಲು
ಱಸಿಕಸ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಅಂಗನವಸಡಿ ಭಕೆಲ ೌಷಿುಕಸಂದ ಸಿೆತಿಗತಿ
ಸಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಲ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಯಸ, ಚಿಕನ್ ಗುನಸೆ ರೆಲೋಗಗಲು ಷಬಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱರಸದಂತ್ಷ ಸಸಂಕಸಾಮಿಕ ರೆಲೋಗಗಳಿಂದಸದ ಸಸಳುಗಲು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೋಕು
ಸಾಥಮಿಕ ಷಂತ್
ಮಸದೆಮಿಕ ಷಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಹಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಸನತ್ಕೆಲೋತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಸತ್
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುತ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಲ ಅನುಸತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಸಸಮಸಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲು
ಇಂದಿರಸ ಆವಸಸ್ ಯೋಜನೆ
ಳಾದಸಿೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವಸ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಱಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಸಳ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಸ ಳೆಳಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಸಜೆೋಯಿ ಆರೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ರಸಷಿರೋಮ ಸಸವಶೆಯ ಭಿೋಮಸ ಯೋಜನೆ
ನೋಯು ಭತ್ುತ ನೆೈಭ
ಱೆ
ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಸರಿ ಕಾಭಗಲು
ಸೂಸಿುಕ್ ಫಲಕೆ ನಷೆೋಧ

Yes
Yes
.
1
11
27
27
5
5
0

Yes

0
0
1
1
ಉತ್ತಭ
ನೆೈಭಕಱೆ ಕಸಸಡಿಕೆಲಂಡು ಭುಂಜಸಗೃತೆ ಳಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ನೆೈಭಕಱೆ ಕಸಸಡಿಕೆಲಂಡು ಭುಂಜಸಗೃತೆ ಳಹಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ಆಗಿಱೂ.
1
.
.
.
.
.
ಶಯಕಸರಿ ನಮಭದಂತೆ ಇಯುತ್ತದೆ.
ಶಯಕಸರಿ ನಮಭದಂತೆ ಇಯುತ್ತದೆ.
ಶೆೋ.90ಕ್ರೆಂತ್ ಜಸಸಿತಯಸಗಿದೆ.
ಂಚಸಮತ್ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಂಸೆೆ ಱಬೆವಿಱೂ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಾಗತಿಮಲ್ಲೂದೆ.
ಶೆೋ. 100ಯವುು
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.
ಜಸಗೃತಿ ಉಂಟ್ುಮಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂಚಸಮತ್ ವಸೆಪಿತಮ ಎಲ್ಸೂ ಶಸಲ್ೆ ಭತ್ುತ ಅಂಗನವಸಡಿಗಲು.

ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲ್ೆೋಜುಗಲು ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂಚಸಮತ್ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ದವಿ ೂಳಕ ಕಸಲ್ೆೋಜು ಇಯುಳುದಿಱೂ.

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲ್ೆೋಜುಗಲು ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಂಚಸಮತ್ ವಸೆಪಿತಮಲ್ಲೂ ದವಿ ಕಸಲ್ೆೋಜು ಇಯುಳುದಿಱೂ.

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ುದಿ ಕುಡಿಮುಳ ನೋರಿನ ಳೆಳಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಶಫಷುದಸದ ಹಸಗು ಅಶಂಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನಗಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಗಲಲ್ಲೂ ಸೌಱಬೆ ನೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಬೆೋಕು
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೋಕೆೆ ಫಲಶುತಿತವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರತಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೋಕೆೆ ಫಲಶುತಿತವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

ಶೆೋ. 100ಯವುು

ಸೌಯಕ್ರತ ಅಥವಸ ಅಶಂಪಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಱದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಲು

0

150
0
10

ಮೋಲ್ಸೆಣಿಸಿದ ಾಶಸನಳಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತ್ಷ
ಯಸಳುದಸದಯಲ ವಿಶೆೋವ ಸಸಧನೆಗಲು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿತಮ ನವಸಸಿಗಲ ಜಿೋಳನದಲ್ಲೂ ಶಕರಸತ್ಮಕ
ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಮಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಯಸಳುದೆೋ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಯಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಶಂಕ್ಷೋತವಸಗಿ
.
ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲೂ ನೋಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವುವಸದ
ಶಲಚಕಗಲು, ಧನಸತ್ನಕ ರಿಣಸಭಗಲು ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಮಸಡಱು
ಶಹಸಮ ಮಸಡುಳಂತೆ ಇಯಬೆೋಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸೆಯನ ಮಸಡಿದ
ಛಸಯಸ ಚಿತ್ಾಗಲು, ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುನ ಶಷ ಹೆಚುಚಳರಿಯಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್
ಮಸಡಫಷುದು.
Name of PDO/Secretary
G.S.Bhat
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9449056903
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 ದಲಯವಸಣಿ ಶಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭಮ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಶಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಶಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
08384 279340
Yes

