1.1. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.2 ತಸಱಲೂಕ್ು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ುಯುವಯು
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2535
2386
4921

ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 627
ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ುಯುವಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ- ುಯುವಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ-ಒಟ್ುು
ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-.ಜಸತಿ 1.8. ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಅಱಶಂಖ್ಸೆತ್ಯು
ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ಯೆ
1.8. ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿಿೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)-ಯುವಯು -
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109
216
0.63
0.57
0.8
181
53
26
884
1144
2214

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿಿೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2097

1.9. ಭತ್ದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿಿೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಭಸನೆ-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :ಸಸಭಸನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ುಯವಯು

4311
12
4
2
0

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗುಯವಯು

2

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

6
6
12

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುಿ ಉದೆದೇಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇಿವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಫೆೇಕ್ು.

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿ ವಸೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ 5 ಗ್ಸಾಭಗಲು ಫಯುತಿಿದುದ, ಅಳುಗಲಲ್ಲೂ
ಕ್ುಡಿಮುಳ ನೇಯು , ಬೇದಿ ದಿೇ, ಳಶತಿ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ಳಶತಿ ಸೌಱಬೆ,
ನವೆೇನ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ನವೆೇನ ಸೌಱಬೆ ಕ್ಲ್ಲಶುಳ ಗುರಿಮನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುಿ ಉದೆದೇಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೇಿವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಫೆೇಕ್ು.

ಶಥಳಿೇಮ ಶಂನಲೂಱ , ಯಸಜೆ, ಕೆೇಂದಾ ಶಯಕಸಯಗಲ ಅನುದಸನಳನುನ
ಫಲಸಿಕೆಲಂಡು ಗ್ಸಾಮೇಣ ಾದೆೇದ ನಸಗರಿಕ್ಯ ಸಸಭಸಜಿಕ್, ಆಥಿರಕ್ ,
ಶೆೈಕ್ಷಣಕ್ವಸಗಿ ಾಗತಿ ಸಸಧಿಶುಳ ಉದೆದೇ ಹೆಲಂದಿದೆ.

1. 2011.12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಬೆಗಲು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಸಷಿ
ಕ್ವಸಗಿ ಕ್ಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಫೆೇಕಸದ ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಸಿಕ್ದಲ್ಲೂ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ಾಥಭವಸಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಶಬೆಗಲ ವಿಳಯಳನುನ ಈ ಕೆಲಕ್ಂಡಂತೆ ನೇಡುಳುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುಿ ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಬಸ ಕಸಮ
ಶಲಚಿಗಲನುನ ಸಸಕ್ವುು ಭುಂಚಿತ್ವಸಗಿ
ನೇಡಲ್ಸಗಿತ್ುಿ?
5. ಎವುು ಶಬಗಲಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ್ ತಿೇಭಸ
ನಗಲನುನ ಭತ್ ಹಸಕ್ುಳುದಯ
ಭಲಱಕ್ ಅಥವಸ ಶವಸ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ?
6. ಎವುು ಶಬೆಗಲಲ್ಲೂ ಶಬಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?
7.ಕೆಲಕ್ಂಡ ಅಂಗಲ ಮೇಲ್ೆ ಶಬಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಸಡುಳುದು
B. ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ಳವ
ದಲ್ಲೂ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಕ್ಡಸಾಮವಸಗಿ ಒಂದು ಳವ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಶಫೆೇಕಸದ ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಶಬೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಬಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದಲಡಱಟ್ು ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಎವುು?
ಹಸಜಯಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜಯಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಶಬೆ (ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಸಂಕ್ ನೇಡುಳುದು) :
ಹಸಜಯಸದ ಒಟ್ುು ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜಯಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜಯಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತ್ದಸಯಯು):
ಹಸಜಯಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತ್ದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಮಲ್ಲೂ ಮಸಳ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯ್ಕಕ ಭಸಡಲ್ಸಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆೇಮ ಶಬಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ
ಇಡಲ್ಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಗಲಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೇಜನೆಗಲ
ಕ್ುರಿತ್ು ಸಸಭಸಜಿಕ್ ಲ್ೆಕ್ಕ ತ್ಸಶಣೆಮನುನ ಭಸಡಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುಿ ಯಸಜೆ ಯೇಜನೆಗಲು (ಯೇಜನೆಗಲನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಸಸಥಯಿ ಶಮತಿಗಲ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಶಲ್ಸದಂತೆ ಸಸಥಯಿ ಶಮತಿಗಲು/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮತಿಗಲನುನ
ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎವುು ಸಸಥಯಿಶಮತಿ ಶಬೆಗಲು ನಡೆದಿವೆ?
ಸಸಥಯಿ ಶಮತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕ್ಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಫೆೇಕಸದ ಶಬೆಗಲು
ವಸಶಿಳವಸಗಿ ನಡೆದ ಶಬೆಗಲು

5
12
5
4-6-11, 12<1<1<2<6, 14-7-11, 12,1<1<2<6, 9-911,12<1<1<2<6, 8-11-11,12<1<1<2<6, 27-12-11,12,<1<1<2<6

ಇಱೂ
7 ದಿನಗಲ
ಇಱೂ
ಎಲ್ಸೂ ಶಬೆಗಲು
I. ಯೇಜನೆಗಲ ರಿಶಿೇಱನೆ, II. ಕ್ುಡಿಮುಳ ನೇಯು, V. ೌಷಿುಕ್ ಆಹಸಯ,
VII.ಆಯೆಲೇಗೆ, VIII. .ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲು, IX. ಭಕ್ಕಲ
ಆಯೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲು, X. ಗ್ಸಾಭ ನೆೈಭ
ಱೆ, XI. ಯಸೆಿ / ಶಂಕ್
, XII. ಬೇದಿ
ದಿೇ
1
2
1
0
20
9
0
0
0
0
0
(a) ಇಂದಿಯಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ, (g) ಆಾಮ ಳಶತಿ ಯೇಜನೆ, (j) ಇತ್ಯೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
MGNREGA, 13ನೆೇ ಷಣಕಸಶು, ಶಸಶನಫದಧ ಅನುದಸನ, ಕ್ುಡಿಮುಳ
ನೇರಿನ ಯೇಜನೆ, ಶಂೂಣರ ನೆೈಭರಱೆ ಯೇಜನೆ, ಳಶತಿ
ಯೇಜನೆಗಲು.
No
0
0
0
0

VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅಳೆಳಸೆಥ ಅಥವಸ
ಕಸನಲನುಫಸಹಿಯ ಕ್ಾಭಕಸಕಗಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಮಸಳುದೆೇ
ಅಧಿಕಸಯಗಲನುನ ಯದುದಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಶಲ್ಸದ ತ್ಯಫೆೇತಿ ಕಸಮ
ಕ್ಾಭಗಲು-ಎಲ್ಸೂ ಚುನಸಯಿತಿ
ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಕ್ನವು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಸಜಯಸಗಿಯುಳಯೆೇ?
B. ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಬೆಗಲಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಹಸಜಯಸತಿ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗಲ ಅಧಿಕಸಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲು
ಹಸಜಯಸಗುತಸಿಯೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೇಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಗಲು/ಸಿಫಬಂದಿಗಲು ಶಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಸಜಯಸದಸಗ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಳ
ಷಣೆಮನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಶುಳುದೆೇ? ಉದಸ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳಸ ಭತ್ುಿ ಭಕ್ಕಲ ಕ್ಲ್ಸೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು ತ್ಭೂ ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಶಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲು 2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆಮನುನ
ತ್ಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಫೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ್ :
(ಅ) ಶಲ್ಲೂಶಫೆೇಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ್ :
B. ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆ ತ್ಮಸರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆಮನುನ
ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುನ ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೇರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಲು, ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಲು, ಮುಳಕ್/ಮುಳತಿ
ಭಂಡಳಿಗಲು, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ್ ಶಂಘಟ್ನೆಗಲು ಹಸಗು ಶಕಸ
ಯೆೇತ್ಯ
ಶಂಸೆಥಗಲನುನ ಶಂಕ್ರ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಮಸರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಸಖ್ಸ
ಯೇಜನೆ/ಕಸಮ
ಕ್ಾಭಗಲನುನ ಒಗಲೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಸತಿಾಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮಳೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ್ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ್ ಆಮಳೆಮ
ನಮಭಸನುಸಸಯ ತ್ಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ್ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಸರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮಳೆಮ ತ್ಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಶಂನಲೂಱ ಕೆಲಾೇಢೇಕ್ಯಣ ಕ್ುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಸಗು ಹೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುನ
ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಶ ಭಲಱದಿಂದ ಆದಸಮಳನುನ ಶಾಜಿಶಱ
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
ಶವಂತ್ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಸಮ ತ್ಯುಳ ಆಸಿಿಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಫಸಕ್ರ ಳಶಲಲ್ಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶಲಲ್ಸತಿ ಭಸಡಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶಲಲ್ಸತಿಮ ವಿಳಯಗಲನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಫಸಕ್ರ

ಇಱೂ
ಡೆದಿದಸದಯೆ
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
4/2011
5/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

No
No
257368
213962

NO
ಭನೆ ಕ್ಯ,
89674

2011-12ಯ ಫೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಸಡಿದ ಳಶಲಲ್ಸತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಸಮದ ವಿಳಯಗಲ
ಭಲಱಗಲನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಅನುಷಸುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ಸಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಶಯು
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಮಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು
ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಸಡಿದ ಮೊತ್ಿದ ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
ಬೌತಿಕ್ ಗುರಿ
ಸಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಮಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ಯಸಜೆ / ಇತ್ಯೆ

93384
183058
179763
ದಂದೆ ಕ್ಯ, ಯವಸನಗ್ೆ ಫೇ
13000
8000
ಇಱೂ
MGNREGA, 13ನೆೇ ಷಣಕಸಶು, ಳಶತಿ ಯೇಜನೆಗಲು, ಶಂೂಣರ
ನೆೈಭರಱೆ
MGNREGA 734814, ಕ್ುಡಿಮುಳ ನೇಯು 169365, 13ನೆೇ ಷಣಕಸಶು
378000,

2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ಿ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ಿ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಭಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಗಧಿಮಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಮಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲ್ಸೂ ಯೇಜನೆಗಲಲ್ಲೂ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಮಸದ ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ವಸಶಿಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಮಸದ ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ವಸಶಿವಿಕ್ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಧಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕ್ಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಕಸಮ
ಕ್ಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಸಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಷಂಚಿಕೆ ಭಸಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿಿಮ ಶೆೇ.100ಯವುು ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷತ್ ಕ್ುಡಿಮುಳ ನೇಯನುನ ೂಯೆೈಶುತಿಿದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಬೇದಿ
ಆಲಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಒಲಚಯಂಡಿ
ಳೆಳಸೆಥ ಭಸಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

2000
0
8000
0
0.4
0.1
0
0
0
0
No
Yes
No

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಭ
ಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವಸೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯವುು ಜನನ ಹಸಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಸಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುಿ ಶಥಳಿೇಮ ಶಂಸೆಥಗಲು

ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆ, ಸಸಭಸನೆ ಶಬೆಮಲ್ಲೂ ಶಭಸೆೆಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಚಚಿರಸಿ ಶದರಿ
ಠಯಸಳು ನಕ್ಱನುನ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಸಿದೆ.

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತ್ುಿ ಶಭುದಸಮ ಗುಂುಗಲು

ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಮಲ್ಲೂ ಶಥಳಿೇಮ ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ
ಯೇಜನೆಮಡಿ ಶಹಸಮಧನ ಒದಗಿಶಱು ಶಿಪಸಯಶುು ಭಸಡಿ ಕ್ಳಿಸಿದೆ.

ಂಚಸಮತಿಗಲು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ವಿಶೆೇವ ಕಸಮ
ಕ್ಾಭಗಲು

ಶಂೂಣರ ಶವಚಚತಸ ಅಂದೆಲೇಱನ ಜನ ಜಸಗೃತಿ ಭಲಡಿಶುಳುದು.

ಭಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುಿ ಶಂಳಷನ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಕ್ಲು

ಕಸನಲನು ಅರಿಳು ಶಿಬಯ, ಕ್ಲ್ಸಜಸಥಸ ಕಸಮರಕ್ಾಭ ಷಮೂಕೆಲಲಳಲ್ಸಗಿದೆ.

ಲ್ೆಕ್ಕ ತ್ಾ ನಳ
ಷಣೆ ಅಂಕ್ಗಲು []

Yes

ಇಳುಗಲನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೇಕ್ರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕ್ಕತ್ಾಗಲನುನ ಗಣಕ್ರೇಕ್ಯಣಗ್ೆಲಳಿಶಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕ್ಕ ತ್ಾಗಲನುನ ವಸಡ್
/ಗ್ಸಾಭ
ಶಬೆ/ಜಭಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿಳಯಗಲನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕ್ಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕ್ಗ
ಎವುು ಲ್ೆಕ್ಕ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸೆಯಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಫಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕ್ಕ ರಿಶೆೃೇಧನಸ ಸೆಯಸಗಳೆವುು?
ಕ್ುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ ನೇಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಭಸಹಿತಿ ಷಕ್ುಕ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಎವುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಲಲ್ಸದ ಭಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ಿರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲೂ ಅಫೇಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಗಲು ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದಸನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುಿ ವೆಚಚ ದಲಯುಗಲನುನ ಮಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೇಡಫೆೇಕ್ು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಸಹಿತಿ ಷಕ್ುಕ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕ್ಛೆೇರಿಮಲ್ಲೂ ಹಸಗು
ಸಸಳ
ಜನಕ್ ಶಥಲಗಲಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆಯೆಲೇಗೆ ಅಂಕ್ಗಲು -ಶಿು ಭಯಣ ಾಭಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಸಣ
ಸಸಂಸಿಥಕ್ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಲು
ಱಸಿಕಸ ಕಸಮ
ಕ್ಾಭಗಲು
ಅಂಗನವಸಡಿ ಭಕ್ಕಲ ೌಷಿುಕಸಂದ ಸಿಥತಿಗತಿ
ಸಸಂಕ್ಾಮಕ್ ಯೆಲೇಗಗಲ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಮಸ, ಚಿಕ್ನ್ ಗುನಸೆ ಯೆಲೇಗಗಲು ಷಬಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱಯಸದಂತ್ಷ ಸಸಂಕಸಾಮಕ್ ಯೆಲೇಗಗಳಿಂದಸದ ಸಸಳುಗಲು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಭಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಫೆೇಕ್ು
ಸಾಥಮಕ್ ಷಂತ್
ಭಸದೆಮಕ್ ಷಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಹಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಸನತ್ಕೆಲೇತ್ಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಅನುಸತ್
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲು ಭತ್ುಿ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಲ ಅನುಸತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಸಸಭಸಜಿಕ್ ಬದಾತೆ ಕಸಮ
ಕ್ಾಭಗಲು
ಇಂದಿಯಸ ಆವಸಸ್ ಯೇಜನೆ
ಳಾದಸಧೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವಸ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕ್ಱಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕ್ುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಸಳ
ಜನಕ್ ವಿತ್ಯಣಸ ಳೆಳಸೆಥ
ಅನನೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಸಜೆೇಯಿ ಆಯೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ಯಸಷಿರೇಮ ಸಸವಶಥಯ ಭಿೇಭಸ ಯೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುಿ ನೆೈಭ
ಱೆ

Yes
Yes
Yes
Yes
ಹೆಲಂದಸಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಇಱೂ
ಇಱೂ
27
27
9
9
ಇಱೂ

Yes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ಇಱೂ
ಇಱೂ
ಇಱೂ
0
0.4
1
0.72
0.58
384 ಳಶತಿ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ಸೌಱಬೆ ಕ್ಲ್ಲಸಿದೆ
24 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆಸೌಱಫೆ ಕ್ಲ್ಲಸಿದೆ
0
0
0
0
0
0
0
0
1144

ಸೂಸಿುಕ್ ಫಲಕೆ ನಷೆೇಧ

ಗ್ಸಾಭಗಲಲ್ಲೂ ಗಟಸಯ ಶಚಚಚಗ್ೆಲಳಿಸಿ ಘನತಸೆಜೆ ಳಶುಿಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭಗಲ
ಹೆಲಯಳಱಮಕೆಕ ಸಸಗ್ಸಣಿಕೆ ಭಸಡಲ್ಸಗುಳುದು.
ಹೌದು

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇದೆ

ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲ್ೆೇಜುಗಲು ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲ್ೆೇಜುಗಲು ಯೇಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲು ುದಧ ಕ್ುಡಿಮುಳ ನೇರಿನ ಳೆಳಸೆಥ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕ್ರಿಶಫಷುದಸದ ಹಸಗು ಅಶಂಾದಸಯಿಕ್ ಇಂಧನಗಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲು ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಗಲಲ್ಲೂ ಸೌಱಬೆ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಫೆೇಕ್ು
ಎವುು ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರಿಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆಕ ಫಲಶುತಿಿವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಕ್ುಟ್ುಂಫಗಲು ಸೌಯಕ್ರಿಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೇಕೆಕ ಫಲಶುತಿಿವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ

ಹೌದು

ಸೌಯಕ್ರಿ ಅಥವಸ ಅಶಂಪಾದಸಯಿಕ್ ಇಂಧನ ಭಲಱದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಲು

2

ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವಸರಿ ಕ್ಾಭಗಲು

0
0
72

ಮೇಲ್ಸಕಣಿಸಿದ ಾಶಸನಳಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತ್ಷ
ಮಸಳುದಸದಯಲ ವಿಶೆೇವ ಸಸಧನೆಗಲು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿಿಮ ನವಸಸಿಗಲ ಜಿೇಳನದಲ್ಲೂ ಶಕ್ಯಸತ್ೂಕ್
ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಭಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಮಸಳುದೆೇ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಮಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕ್ುರಿತ್ು ಶಂಕ್ಷೇಿವಸಗಿ
0
ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲೂ ನೇಡುಳಂತೆ ಇಯಫೆೇಕ್ು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವುವಸದ
ಶಲಚಕ್ಗಲು, ಧನಸತ್ನಕ್ ರಿಣಸಭಗಲು ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಭಸಡಱು
ಶಹಸಮ ಭಸಡುಳಂತೆ ಇಯಫೆೇಕ್ು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕ್ವಸಗಿ ಸಸಕಯನ ಭಸಡಿದ
ಛಸಮಸ ಚಿತ್ಾಗಲು, ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುನ ಶಷ ಹೆಚುಚಳರಿಮಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್
ಭಸಡಫಷುದು.
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S.S.Karisomanagoudar
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480868335
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 ತ್ಭೂ ವಸಷಿ
ಕ್ ಯೇಜನೆಮನುನ ಮೇಲ್ಲನ
ಶಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲೂಶಲ್ಸಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕ್ರಿಸಿದ TP EO ಹೆಶಯು :
ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
08373 250330
Yes

