1.1. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಹೆಷಯು :
1.2 ತಹಲೊೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್ ಷಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ುಯುಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಹಯ) :- ಒಟ್ುು
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ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- .ಜಹತಿ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ುಯುಶಯು

150

3252
2953
0.76

ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 100
ಜನಷಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ--.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ುಯುಶಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಷಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ- ುಯುಶಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಾಮಹಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-.ಜಹತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಅಲಪಷಂಖ್ಹೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)-ಯುಶಯು -

0.76
357
200
557
0.76
0.76
0.76
20
256
200
1008
1484
6900

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

3000

1.9. ಭತ್ದಹಯಯ ಷಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಹಯ)- ಒಟ್ುು 1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :
1.10. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :ಸಹಮಹನೆ -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ುಯಶಯು

6900
22
5
3
-

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

1

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಯಶಯು

4

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಗಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಶಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

13
9
22
ಕನಹಾಟ್ಕ ರಹಜೆದಲ್ಲೂ ಭದರಿ ಂಚಹತಿಮನುೂ ಮಹಡು ಗುರಿ ಸೊಂದಿದೆ
ನಭಮ ಂಚಹಮತಿಮನುೂ ನೆೈಭಾಲೆ ಭುಕ್ತು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿ ಯಹಗಿ
ಮಹಡು ುುದೆದೇವ ಸೊಂದಿದೆ
ಕನಹಾಟ್ಕ ರಹಜೆದಲ್ಲೂ ಭದರಿ ಂಚಹತಿಮನುೂ ಮಹಡು ಗುರಿ ಸೊಂದಿದೆ
ನಭಮ ಂಚಹಮತಿಮನುೂ ನೆೈಭಾಲೆ ಭುಕ್ತು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿ ಯಹಗಿ
ಮಹಡು ುುದೆದೇವ ಸೊಂದಿದೆ

1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ ನಭೊದಿಷಬೆೇಕು.
1(a) ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೇವಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ ನಭೊದಿಷಬೆೇಕು.
1. 2011.12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಎಶುು ಷಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಹಷಿ
ಕವಹಗಿ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೇಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ -

9
12

(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಹಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ಾಥಭವಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಷಭೆಗಳ ವಿಯನುೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೇಡುುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆೊುೇಫರ್ ಭತ್ುು ಜನರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೊೇಯಂ ಕೆೊಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಷಲ
ಧ
ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ ಎಶುು?
4. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಭಹ ಕಹಮ
ಷೊಚಿಗಳನುೂ ಸಹಕಶುು ಭುಂಚಿತ್ವಹಗಿ
ನೇಡಲ್ಹಗಿತ್ುು?

7
ದಿ:26-04-2011 ಹಹಜರಹದ ಷದಷೆಯ ಷಂಖ್ೆೆ22
..ಜಹ.1.ಂ.10.ಹಿ.ಗಾ.3.ಭಹಿಳೆ9

1
7ದಿನ

5. ಎಶುು ಷಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮಹ
ನಗಳನುೂ ಭತ್ ಹಹಕುುದಯ
ಭೊಲಕ ಅಥವಹ ಷವಹ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲ್ಹಗಿದೆ?

8ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ

6. ಎಶುು ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುೂ ದಹಖಲ್ಲಷಲ್ಹಗಿದೆ?

8ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂವಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಷಭಹ ನಡಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಹಡುುದು

I. ಯೇಜನೆಗಳ ರಿಶಿೇಲನೆ, II. ಕುಡಿಮು ನೇಯು, VIII.
.ಜಹತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಶಮಗಳು, X. ಗ್ಹಾಭ ನೆೈಭ
ಲೆ, XII. ಬೇದಿ ದಿೇ

B. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ಶ
ದಲ್ಲೂ ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳನುೂ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಒಂದು ಶ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಷಬೆೇಕಹದ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಷಭೆಗಳನುೂ ನಡೆಷಲ್ಹಗಿದೆ?
II. ಕೆೊೇಯಂ ಅಭಹದಿಂದಹಗಿ ಭುಂದೊಡಲಪಟ್ು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳ ಷಂಖ್ೆೆ
ಎಶುು?
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಷಭೆ (ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಹಂಕ ನೇಡುುದು) :
ಹಹಜರಹದ ಒಟ್ುು ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ .ಜಹತಿ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಂ.ಂಗಡದ ಷದಷೆಯು (ಭತ್ದಹಯಯು):
ಹಹಜರಹದ ಭಹಿಳಹ ಷದಷೆಯ (ಭತ್ದಹಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಯಹ ಯೇಜನೆಮ
ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳನುೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆೇಮ ಷಭಹ ನಡಳಿಗಳನುೂ
ಇಡಲ್ಹಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಹಮಹಜಿಕ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಹಷಣೆಮನುೂ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

3ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಗಳು ನೆಡೆದಿದೆ
2
7
Nil
9
9
di28-08-2012
75
15
20
30
(a) ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೇಜನೆ
ಹೌದು
Yes

(a) ಉದೆೊೆೇಗ ಖ್ಹತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುು ರಹಜೆ ಯೇಜನೆಗಳು (ಯೇಜನೆಗಳನುೂ
ನಭೊದಿಸಿ)
C. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಷಲ್ಹದಂತೆ ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಗಳು/ಕಹಮ
ಕಹರಿ ಷಮಿತಿಗಳನುೂ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಶುು ಸಹಾಯಿಷಮಿತಿ ಷಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?

Yes

ಸಹಾಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಹೆಷಯು

ಸಹಮಹಜಿಕ ನಹೆಮ ಷಮಿತಿ.ಸೌಕಮಾ ಷಮಿತಿ.ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನೂ ಷಮಿತಿ

ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ನಡೆಷಬೆೇಕಹದ ಷಭೆಗಳು
ವಹಷುವಹಗಿ ನಡೆದ ಷಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ ಅೆಸೆಾ ಅಥವಹ
ಕಹನೊನುಬಹಹಿಯ ಕಾಭಕಹೆಗಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಯಹುದೆೇ
ಅಧಿಕಹಯಗಳನುೂ ಯದುದಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ?

2
3

Nil
Yes
3

Nil

A. ಆಯೇಜಿಷಲ್ಹದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ಹೂ ಚುನಹಯಿತಿ
ಷದಷೆಯು ಹಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಕನಶು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಹಜರಹಗಿಯುರೆೇ?
B. ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಹಜರಹತಿ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಗಳ ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಹಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳು
ಹಹಜರಹಗುತಹುರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮ
ರಿಶಿೇಲನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಹಖ್ೆ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು/ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಷಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜರಹದಹಗ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಮತಿಮು ಅಯ ಕಹಮ
ನ
ಸಣೆಮನುೂ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷುುದೆೇ? ಉದಹ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆೊೇಗೆ ಭಹಿಳಹ ಭತ್ುು ಭಕೆಳ ಕಲ್ಹೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ ಮೇಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೇಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
(ಅ) ಷಲ್ಲೂಷಬೆೇಕಹದ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಕ :
B. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯಹರಿಕೆ ಾಕ್ತಾಯ್ಕ-I. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ
ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಹಾಭ ಷಭೆಮ ಷಲಹೆಗಳನುೂ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೇರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳಹ ಗುಂುಗಳು, ಮುಕ/ಮುತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಷಭುದಹಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಹಗು ಷಕಹ
ರೆೇತ್ಯ
ಷಂಸೆಾಗಳನುೂ ಷಂಕ್ತ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯಹರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಹಖ್ಹ
ಯೇಜನೆ/ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳನುೂ ಒಗೊೆಡಿಷುವಿಕೆಮನುೂ
ಖ್ಹತಿಾಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
C. ಆಮೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನ ವಹಷಿ
ಕ ಆಮೆಮ
ನಮಮಹನುಸಹಯ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಹರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮೆಮ ತ್ಯಹರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಷಂನೊಮಲ ಕೆೊಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಹಗು ಹೆೊಷ ಆದಹಮದ ಭೊಲನುೂ
ಗುಯುತಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆೊಷ ಭೊಲದಿಂದ ಆದಹಮನುೂ ಷಾಜಿಷಲ
ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಷವಂತ್ ಭೊಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
ಷವಂತ್ ಭೊಲದಿಂದ ಫಯು ಒಟ್ುು ಆದಹಮ ಎಶುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಹಮ ತ್ಯು ಆಸಿುಗಳನುೂ ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಷಾಜಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಹಕ್ತ ಷೊಲ್ಹತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಷೊಲ್ಹತಿ ಮಹಡಲು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗ್ೆ
ನೇಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯದನವಮ ಷೊಲ್ಹತಿಮ ವಿಯಗಳನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ಬಹಕ್ತ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಹಡಿದ ಷೊಲ್ಹತಿ

ಹಹಜಹರಹಗಿದದರೆ
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
15-05-2011
06-Aug-11
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
No
82000
82000

Yes
___380374
181739
119773
2224168

ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಹಮದ ವಿಯಗಳ
ಭೊಲಗಳನುೂ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಹಮ
2011-12 ಯ ಆದಹಮ
ಷವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಅನುಷಹುನಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿಯ ನೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಷಯು
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು
ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಹಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಹಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನುದಹನದ ವೆಚಚ
ಕೆೇಂದಾ / ರಹಜೆ / ಇತ್ರೆ

ಸಹುಪ್.ಯವಹನಗಿ ಕಯ
557761
1640264
Nil
iay.ಫಷ ುಹವಾಮ 21 .13 ಶೌಚಹಲಮ 1484
---

2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಬೆವಿಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿಯು ವೆಚಚ
ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಯಹದ ಅನುದಹನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ಹೂ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಶು ಜಹತಿ / ರಿಶಿಶು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ವಹಷುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯೊ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾದಿಿಗ್ಹಗಿ ಆಗಿಯು ವೆಚಚ
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಹಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಚ ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಾಧಿಿ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಹಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯೊ.
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವಹೆಪಿುಮ ಶೆೇ.100ಯಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಷುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮು ನೇಯನುೂ ೂರೆೈಷುತಿುದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಬೇದಿ
ಆಳಡಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ೆಸೆಾ ಮಹಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

------------------72000
72000
67125
---------------------Yes
Yes
Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ ಗ್ಹಾಭ ುಯಸಹೆಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಮು ತ್ನೂ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಶುು ಜನನ ಹಹಗು
ಭಯಣ ನೆೊಂದಣಿ ದಹಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಾಳಿೇಮ ಷಂಸೆಾಗಳು

ಅಂಗನವಹಡಿ ಕೆೇಂದಾಗಳಿಗ್ೆ ಹಹಜರಹತಿ ಭತ್ುು ೌಷಿಿಕ ವಿತ್ಯಣಿ ಷವಚಚತೆ
ನಹೆಮಬೆಲ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಡಿತ್ಯ ವಿತ್ಯಣಿ ಫಗ್ೆೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡಿದೆ

ಂಚಹಯಿತಿ ಭತ್ುು ಷಭುದಹಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಹಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿಯು ವಿಶೆೇಶ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಷಂಸನ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾ ನ
ಸಣೆ ಅಂಕಗಳು []

ಅಫುದಲ್ ಖಲಂ ಷವಷಹಹಮ ಷಂಘಕೆೆ ಷುತ್ುು ನಧಿ.ಗ್ಹಮತಿಾ ಭಹಿಳಹ
ಷವಷಹಹಮ ಷಂಘಕೆೆ ಷುತ್ುು ನಧಿ ಕೆೊಡಿಸಿದೆ
ಆರೆೊೇಗೆ ತ್ಹಷಣ ಸಿಬಯಗಳನುೂ ನೆಡೆಸಿದೆ ಭತ್ುು ಾತಿ ವನವಹಯ ಬಲ್ಹಾ
ಕಂನಯಹ ಆರೆೊೇಗೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಂದ ಆರೆೊೇಗೆ ತ್ಹಷಣಿ
ಗ್ಹಾ.ಂ.ನಂದ ಮಹಡಿಷಲ್ಹಗುತ್ುದೆ
ಶಹಲ್ಹ ಬಟ್ು ಭಕೆಳನುೂ ಶಹಲ್ೆಗ್ೆ ಕಳುಹಿಷಲು ಭಕೆಳ ಹಲಕರಿಗ್ೆ
ತಿಳುಳಿಕೆ ಭೊಡಿಸಿ ಭಕೆಳನುೂ ಶಹಲ್ೆಗ್ೆ ಕಳುಹಿಷಲು ಭನಷುು ರಿತಿಾ
ಕಾಭ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ
Yes

ಇುಗಳನುೂ ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿ ದಾಢೇಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆತ್ಾಗಳನುೂ ಗಣಕ್ತೇಕಯಣಗ್ೆೊಳಿಷಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಲ್ೆಕೆ ತ್ಾಗಳನುೂ ವಹಡ್
/ಗ್ಹಾಭ
ಷಭೆ/ಜಮಹಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಹಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆೆ ವಿಯಗಳನುೂ
ೂಣ
ಗ್ೆೊಳಿಸಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಶುು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನಹ ಹೆರಹಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನಹ ಯದಿ
ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಹಕ್ತ ಉಳಿದಿಯು ಲ್ೆಕೆ ರಿಶೆೃೇಧನಹ ಹೆರಹಗಳೆಶುು?
ಕುಂದುಕೆೊಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ ನೇಡಿಯುುದು
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ದೊಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಮಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಹಲನೆಮ ಯದಿ
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಎಶುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ಹದ ಮಹಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ?
ಇುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೇಲು ಹಾಧಿಕಹಯಕೆೆ ಹೆೊೇಗಿಯು ಅಜಿ
ಗಳು ಎಶುು
ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಹಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದಹನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಚ ದೊಯುಗಳನುೂ ಯಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ ಸಕುೆ ಕಹಯಿದೆ ಾಕಹಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲೂ ಹಹಗು
ಸಹ
ಜನಕ ಷಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಆರೆೊೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿವು ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ತಹಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಹಣ
ಸಹಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲಸಿಕಹ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಹಡಿ ಭಕೆಳ ೌಷಿುಕಹಂವದ ಸಿಾತಿಗತಿ
ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗೊೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯಹ, ಚಿಕನ್ ಗುನಹೆ ರೆೊೇಗಗಳು ಸಬಬಯು ಫಗ್ೆೆ
ಕಹಲರಹದಂತ್ಸ ಸಹಂಕಹಾಮಿಕ ರೆೊೇಗಗಳಿಂದಹದ ಸಹುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೇಕು
ಹಾಥಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಹದೆಮಿಕ ಸಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಸಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂ
ಹಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹೂತ್ಕೆೊೇತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಹತ್
ವಿಧಹೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳ ಅನುಹತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಹಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರಹ ಆವಹಸ್ ಯೇಜನೆ
ಾದಹಿೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವಹ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ

Yes
Yes
Yes
Yes
ರಿಶೆೃೇಧನೆಯಹಗಿದೆ
Nil
Nil
50
45
4
4
nil

Yes

--------------------------14
24
ಉತ್ುಭವಹಗಿದೆ
ಸಹಂಕಾಮಿಕ ರೆೊೇಗಗಳು ಸಯಡದಂತೆ ಭುಂಜಹಗಾತಹ ಕಾಭಗಳನುೂ
ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡಿದೆ
ಯಹುದೆೇ ಕಹಯಿಲ್ೆಗಳು ಯದಿಯಹಗಿಯುದಿಲ್ಹೂ
ಈ ಕಹಯಿಲ್ೆೇ ಗಳಿಂದ ಯಹುದೆೇ ಸಹು ಷಂಫವಿಸಿಲ್ಹೂ
-----67
nil
nil
nil
nil
7
7
100
------------ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಮು 77ಜನ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಫಷ ಆವಾಮ
ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂ ಭನೆ ಒದಗಿಸಿದೆ
34ಜನ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಇಂದಿರಹ ಆವಹಜ್ ಯೇಜನೆಅಡಿ ಭನೆಗಳನುೂ
ಒದಗಿಸಿದೆ2
219 ಜನ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳು ವೆೈದದೆ ವೆೇತ್ನ ಡೆಮುತಿುದದರೆ
672ಜನ ವಿದುವೆಮಯು ವೆೇತ್ನ ಡೆಮುತಿುದದರೆ
223 ಜನ ನಭಮ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿ ವಹೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಅಂಗವಿಕಲಯ ವೆೇತ್ನ
ಡೆಮುತಿುದದರೆ
Nil

ಹೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೇಧ

ುುಂದಿರಹಗ್ಹಂಧಿ ೃದದೆ ವೆೇತ್ನನುೂ 70 ಜನ ಪಲ್ಹನುಬವಿಗಳು
ಡೆಮುತಿುದದರೆ
ಷಂದೆ ಷುಯಕ್ಷ ಯೇಜನೆ 235 ಜನ ಡೆಮುತಿುದದರೆ
Nil
Nil
1484
ವಹಯಕೆೆ ಒಂದುಷಲ್ಹ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇಯು ಕಷನುೂ ಊರಿನ ಯಗ್ೆ
ಷಗಿಷಲ್ಹಗುತ್ುದೆ
ನಷೆೇದಿಷಲ್ಹಗಿದೆ

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುೂ ಹೆೊಂದಿದೆ.

4ಶಹಲ್ೆಗಳು

ಎಶುು ದವಿೂ
ಕಹಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುೂ
ಹೆೊಂದಿದೆ.

Nil

ಎಶುು ದವಿ ಕಹಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವಹದ ಶೌಚಹಲಮನುೂ ಹೆೊಂದಿದೆ.

Nil

ಎಶುು ಶಹಲ್ೆಗಳು ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನೇರಿನ ೆಸೆಾ ಹೆೊಂದಿವೆ.
ನವಿೇಕರಿಷಫಸುದಹದ ಹಹಗು ಅಷಂಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಹಾಭ
ಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲಬೆ ನೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಹಿತಿ
ಒದಗಿಷಬೆೇಕು
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ತುಮನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇವಕೆೆ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಶುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯವಕ್ತುಮನುೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇವಕೆೆ ಫಳಷುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ

4ಶಹಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ

ಸೌಯವಕ್ತು ಅಥವಹ ಅಷಂಪಾದಹಯಿಕ ಇಂಧನ ಭೊಲದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳು

Nil

ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಹ
ಜನಕ ವಿತ್ಯಣಹ ೆಸೆಾ
ಅನೂೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಹಜೆೇಯಿ ಆರೆೊೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಹಷಿರೇಮ ಸಹವಷಾಯ ಭಿೇಮಹ ಯೇಜನೆ
ನೇಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲೆ
ಘನ ತಹೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವಹರಿ ಕಾಭಗಳು

1
28
Nil

ಮೇಲ್ಹೆಣಿಸಿದ ಾಶಹೂಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭೊದಿಷಲು ಸಹಧೆವಹಗದಂತ್ಸ
ಯಹುದಹದಯೊ ವಿಶೆೇಶ ಸಹಧನೆಗಳು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ವಹೆಪಿುಮ ನವಹಸಿಗಳ ಜಿೇನದಲ್ಲೂ ಷಕರಹತ್ಮಕ
ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಲು ಕಹಯಣವಹದ ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡ
ಯಹುದೆೇ ಚಟ್ುಟ್ಟಕೆಯಹಗಿಯುಫಸುದು ಈ ಕುರಿತ್ು ಷಂಕ್ಷೇುವಹಗಿ
Nil
ಫಯಣಿಮಲ್ಲೂ ನೇಡುಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಹಗಿ ಷಷಶುವಹದ
ಷೊಚಕಗಳು, ಧನಹತ್ೂಕ ರಿಣಹಭಗಳು ಇತಹೆದಿಗಳನುೂ ಆಳತೆ ಮಹಡಲು
ಷಹಹಮ ಮಹಡುಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು. ಇದಕೆೆ ೂಯಕವಹಗಿ ಸಹೆಯನ ಮಹಡಿದ
ಛಹಯಹ ಚಿತ್ಾಗಳು, ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುೂ ಷಸ ಹೆಚುಚರಿಯಹಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆೊೇಡ್
ಮಹಡಫಸುದು.
Name of PDO/Secretary
K.G.Kashigowdar
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9480868351
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 ದೊಯವಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಹಾಭ ಂಚಹಮತಿಗಳು ತ್ಭಮ ವಹಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುೂ ಮೇಲ್ಲನ
ಷಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಷಲ್ಲೂಷಲ್ಹಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಷಯು :
ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
08373-240382
Yes

