1.1. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಹೆಶಯು :
1.2 ತಸಱಲಿಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೆಿ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೋಡ್ ಶಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಸಶ :
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ುಯುವಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಸಯ) :- ಒಟ್ುು

ಮೋತಕಲ್ಲಿ
ಸೆೋಡಂ
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ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ- .ಜಸತಿ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ುಯುವಯು

1208 28%

3072 42%
2344 35%
5416 43%

ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಭಹಿಳೆಮಯು 945 19%
ಜನಶಂಖ್ೆೆ ಭತುು ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ--.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ುಯುವಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಶಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ- ುಯುವಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಸಕ್ಷಯತೆ ಾಭಸಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-.ಜಸತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಅಱಪಶಂಖ್ಸೆತಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂ-ಖ್ೆೆಇತಯೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಸಯ)-ಯುವಯು -

1175 24%
89
86
175
0.53
0.42
0.65
162
31
39
1615
1847
3072

1.9. ಭತದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾಕಸಯ)- ಭಹಿಳೆಮಯು -

2344

1.9. ಭತದಸಯಯ ಶಂಖ್ೆೆ (ಇತಿುೋಚಿನ ಭತಟ್ಟು ಾ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

5416
16
2
3
3

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿವು ಜಸತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು

3

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗುಯವಯು

3

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಶದಶೆಯ ಶಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ಳಗಭಹಿಳೆಮಯು

2

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

8
8
16
ಭಲಱಬಲತ ಸೌಕಮಾಗಲನುನ ೂಯಯೆಶುಳುದು ಹಸಗಲ ಶಯಕಸಯದಿಂದ
ಫಂದಂತಷ 
ನುದಸನಳನುನ ಶದುಯೋಗ ಡಿಸಿಕೆಲಂಡು ಜನರಿಗ್ೆ
ತಱುುಳಂತೆ ನೆಲೋಡಿಕೆಲಲಳುಳುದು.

1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೋುವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಫೆೋಕು.
1(a) ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುು ಉದೆದೋಗಲ ಫಗ್ೆೆ
ಶಂಕ್ಷೋುವಸಗಿ ನಭಲದಿಶಫೆೋಕು.
1. 2011.12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಎವುು ಶಬೆಗಲಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಸಷಿ
ಕವಸಗಿ ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಫೆೋಕಸದ ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ -

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತ ಾಸಡಳಿತಳು ಸಯದರಕತೆಯಿಂದ ನಿಳರಹಿಶುಳುದು.
4
12
4

2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ ಾಥಭವಸಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಶಬೆಗಲ ವಿಳಯಳನುನ ಈ ಕೆಲಕಂಡಂತೆ ನಿೋಡುಳುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತುು ಜನಳರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಶಱ
ಧ
ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ ಎವುು?
4. ಎವುು ಶಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಶಬಸ ಕಸಮ
ಶಲಚಿಗಲನುನ ಸಸಕವುು ಭುಂಚಿತವಸಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಸಗಿತುು?

5-4-11-16 ಎಲ್ಸಿ ಶದಶೆಯು, 17-7-11-14-6-3-5, 20-10-11-14-6-3-6,
12-1-12-16 ಎಲ್ಸಿ ಶದಶೆಯು

0
4

5. ಎವುು ಶಬಗಲಲ್ಲಿ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭಸ
ನಗಲನುನ ಭತ ಹಸಕುಳುದಯ
ಭಲಱಕ ಅಥವಸ ಶವಸ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಲುಲ್ಸಗಿದೆ?

4

6. ಎವುು ಶಬೆಗಲಲ್ಲಿ ಶಬಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ ದಸಖಲ್ಲಶಲ್ಸಗಿದೆ?

4

7.ಕೆಲಕಂಡ ಅಂಗಲ ಮೋಲ್ೆ ಶಬಸ ನಡಳಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತು ( )
ಭಸಡುಳುದು

I. ಯೋಜನೆಗಲ ರಿಶಿೋಱನೆ, II. ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಸಯ, VII.ಆಯೆಲೋಗೆ, VIII. ಭಹಿಳಸ ವಿವಮಗಲಳ, VIII.
.ಜಸತಿ/.ಂಗಡದ ವಿವಮಗಲಳ, IX. ಭಕಕಲ ಆಯೆೈಕೆ ವಿವಮಗಲಳ, X.
ಗ್ಸಾಭ ನೆೈಭ
ಱೆ, XI. ಯಸೆು / ಶಂಕ
, XII. ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಗಲ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ಳವ
ದಲ್ಲಿ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ಒಂದು ಳವ
ದಲ್ಲಿ ನಡೆಶಫೆೋಕಸದ ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎವುು ಶಬೆಗಲನುನ ನಡೆಶಲ್ಸಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬಸಳದಿಂದಸಗಿ ಭುಂದಲಡಱಪಟ್ು ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಗಲ ಶಂಖ್ೆೆ
ಎವುು?
ಹಸಜಯಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತದಸಯಯು):
ಹಸಜಯಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತದಸಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಶಬೆ (ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಸಂಕ ನಿೋಡುಳುದು) :
ಹಸಜಯಸದ ಒಟ್ುು ಶದಶೆಯು (ಭತದಸಯಯು):
ಹಸಜಯಸದ .ಜಸತಿ ಶದಶೆಯು (ಭತದಸಯಯು):
ಹಸಜಯಸದ ಂ.ಂಗಡದ ಶದಶೆಯು (ಭತದಸಯಯು):
ಹಸಜಯಸದ ಭಹಿಳಸ ಶದಶೆಯ (ಭತದಸಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಮಲ್ಲಿ ಮಸಳ ಯೋಜನೆಮ
ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಲನುನ ಆಯೆಕ ಭಸಡಲ್ಸಯಿತು?
V. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎವುು ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆೋಮ ಶಬಸ ನಡಳಳಿಗಲನುನ
ಇಡಲ್ಸಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಗಲಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಯೋಜನೆಗಲ
ಕುರಿತು ಸಸಭಸಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತಸಶಣೆಮನುನ ಭಸಡಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ಸತಿಾ ಯೋಜನೆ []
(b) ಇತಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತುು ಯಸಜೆ ಯೋಜನೆಗಲಳ (ಯೋಜನೆಗಲನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)
C. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮ ಸಸಾಯಿ ಶಮಿತಿಗಲ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಶಲ್ಸದಂತೆ ಸಸಾಯಿ ಶಮಿತಿಗಲಳ/ಕಸಮ
ಕಸರಿ ಶಮಿತಿಗಲನುನ
ಯಚಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎವುು ಸಸಾಯಿಶಮಿತಿ ಶಬೆಗಲಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಸಾಯಿ ಶಮಿತಿಮ ಹೆಶಯು
ಕಡಸಾಮವಸಗಿ ನಡೆಶಫೆೋಕಸದ ಶಬೆಗಲಳ
ವಸಶುಳವಸಗಿ ನಡೆದ ಶಬೆಗಲಳ

3
2
3
0
30
155
40584
328
121
32
152
(a) ಇಂದಿಯಸ ಆವಸಸ್ ಯೋಜನೆ, (g) ಆಾಮ ಳಶತಿ ಯೋಜನೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
MGNREGA ಕೆೋಂದಾ
13 ನೆೋ ಷಣಕಸಶು ಯೋಜನೆ ಕೆೋಂದಾ
ಶಂೂಣಾ ಶವಚಚತಸ ಆಂದೆಲೋಱನ ಯಸಜೆ
ಬ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. ಯಸಜೆ
ಗ್ಸಾಭ ಶವಯಸಜ ಯೋಜನೆ ಇತಯೆ
Yes
2
ಉತಸಪದನಸ ಶಮಿತಿ, ಸೌಕಮಾ ಶಮಿತಿ
3
2

VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅಳೆಳಸೆಾ ಅಥವಸ
ಕಸನಲನುಫಸಹಿಯ ಕಾಭಕಸಕಗಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಮಸಳುದೆೋ
ಅಧಿಕಸಯಗಲನುನ ಯದುದಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ?
A. ಆಯೋಜಿಶಲ್ಸದ ತಯಫೆೋತಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲಳ-ಎಲ್ಸಿ ಚುನಸಯಿತಿ
ಶದಶೆಯು ಹಸಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಲಳ ಕನಿವು ಒಂದು ತಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಸಜಯಸಗಿಯುಳಯೆೋ?
B. ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಬೆಗಲಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಹಸಜಯಸತಿ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಗಲ ಶಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆಗಲ ಅಧಿಕಸಯ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲಳ
ಹಸಜಯಸಗುತಸುಯೆಯೆೋ?
C. ಅಧಿಕಸರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಲ ಕಸಮ
ರಿಶಿೋಱನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಸಖ್ೆ
ಅಧಿಕಸರಿಗಲಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಲಳ ಶಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಸಜಯಸದಸಗ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮು ಅಳಯ ಕಸಮ
ನಿಳ
ಷಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಶುಳುದೆೋ? ಉದಸ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳಸ ಭತುು ಭಕಕಲ ಕಲ್ಸೆಣ ಇತಯೆ
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ ತಭಮ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಶಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
I. ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಗಲಳ 2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ತಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
(ಅ) ಶಲ್ಲಿಶಫೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
(ಅ) ಶಲ್ಲಿಶಫೆೋಕಸದ ಅಂತಿಭ ದಿನಸಂಕ :
B. ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆ ತಮಸರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯೆ-I. ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಮಲ್ಲಿ ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
II. ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆಮ ಶಱಹೆಗಲನುನ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಿ
ಸೆೋರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
III. ಯೆೈತ ಗುಂುಗಲಳ, ಭಹಿಳಸ ಗುಂುಗಲಳ, ಮುಳಕ/ಮುಳತಿ
ಭಂಡಳಿಗಲಳ, ಶಭುದಸಮ ಆಧಸರಿತ ಶಂಘಟ್ನೆಗಲಳ ಹಸಗು ಶಕಸ
ಯೆೋತಯ
ಶಂಸೆಾಗಲನುನ ಶಂಕ್ರ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
IV. ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮ ತಮಸರಿಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಸಖ್ಸ
ಯೋಜನೆ/ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲನುನ ಒಗಲೆಡಿಶುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ಸತಿಾಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
C. ಆಮಳೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲ್ಲನ ವಸಷಿ
ಕ ಆಮಳೆಮ
ನಿಮಭಸನುಸಸಯ ತಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗ ಆಧಸರಿತ (Gender Budget)
ಆಮಳೆಮ ತಮಸರಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ಿ []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಶಂನಲಮಱ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? ಹಸಗು ಹೆಲಶ ಆದಸಮದ ಭಲಱಳನುನ
ಗುಯುತಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
ಈ ಹೆಲಶ ಭಲಱದಿಂದ ಆದಸಮಳನುನ ಶಾಜಿಶಱ
ಗಿದೆಯೆೋ? []
ಶವಂತ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
ಶವಂತ ಭಲಱದಿಂದ ಫಯುಳ ಒಟ್ುು ಆದಸಮ ಎವುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆದಸಮ ತಯುಳ ಆಸಿುಗಲನುನ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಮಲ್ಲಿ ಶಾಜಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
ಫಸಕ್ರ ಳಶಲಲ್ಸತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ಳಶಲಲ್ಸತಿ ಭಸಡಱು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುಳ ಅಧಿಕಸಯದನವಮ ಳಶಲಲ್ಸತಿಮ ವಿಳಯಗಲನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನಂತೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ಫಸಕ್ರ

ಇಱಿ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
31-3-12
31-3-12
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
No
7200
5300

Yes
ಭನೆ ಕಯ, ನಿೋರಿನ ಕಯ
6 ಱಕ್ಷ

2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಭಸಡಿದ ಳಶಲಲ್ಸತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮ ಇತಯೆ ಆದಸಮದ ವಿಳಯಗಲ
ಭಲಱಗಲನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಸಮ
2011-12 ಯ ಆದಸಮ
ಶವಮಂ ೆಾೋರಿತ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

545000
1145000
250000

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಅನುಷಸುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲಿ ಸಸಧಿಸಿದ
ಗುರಿಗಲ ಫಗ್ೆೆ ವಿಳಯ ನಿೋಡಿ-ಯೋಜನೆಮ ಹೆಶಯು

MGNREGA ಮಡಿ ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ ಅನುಸಸಯವಸಗಿ ವಸಷಿರಕವಸಗಿ 50 ಱಕ್ಷ
ದಲ್ಲಿ 35 ಱಕ್ಷ ಖಚುಾ ಭಸಡಿ 1600 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಕೆಱಶ ನಿೋಡಲ್ಸಗಿದೆ.

ಇಱಿ
72000
72000
ಇಱಿ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಮಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ
13 ನೆೋ ಷಣಕಸಶು ಕೆೋಂದಾ 9.2 ಱಕ್ಷ, ಬ.ಆಯ.ಜಿ.ಎಫ್. ಯಸಜೆ 159000,
ಾತಿಯಂದು ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಸಡಿದ ಮತುದ ವಿಳಯ ಕೆಲಗಿನಂತೆ

ಭಿಳಾದಿಿ ಅನುದಸನ 32000
ನಿೋಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಸಧನೆ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಷಂಚಿಕೆಮಸದ ಅನುದಸನದ ವೆಚಚ
ಕೆೋಂದಾ / ಯಸಜೆ / ಇತಯೆ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲಿ ಱಬೆವಿಯುಳ ಷಂಚಿಕೆಮ ಮತು
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮತು
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ಭಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಸಡಿಯುಳ ವೆಚಚ
ರಿಶಿವು ಜಸತಿ ನಿಗಧಿಮಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮಸದ ಅನುದಸನ ಫಲಕೆ
ಎಲ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಲಲ್ಲಿ ರಿಶಿವು ಜಸತಿ / ರಿಶಿವು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮಸದ ಮತು : ಯಲ.
ವಸಶುಳವಸಗಿ ಷಂಚಿಕೆಮಸದ ಮತು : ಯಲ.
ವಸಶುವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾದಿಿಗ್ಸಗಿ ಆಗಿಯುಳ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಸಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿಳಾಧಿಿ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಸಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಷಂಚಿಕೆ ಭಸಡಿದ ಒಟ್ುು ಮತು : ಯಲ.
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತನನ ವಸೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಶುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಶುತಿುದೆದೋಯೆ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲಿ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಬೋದಿ
ಆಲಳಡಿಸಿದೆಯೆೋ? []
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲಿ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಒಲಚಯಂಡಿ
ಳೆಳಸೆಾ ಭಸಡಿದೆಯೆೋ? []

70000
ಇಱಿ
100000
ಇಱಿ
100000
100000
100000
ಇಱಿ
ಇಱಿ
ಇಱಿ
Yes
Yes
No

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಱ ಗ್ಸಾಭ ುಯಸಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯೆೋ? []

No

ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಮು ತನನ ವಸೆಪಿುಮಲ್ಲಿ ಶೆೋ.100 ಯವುು ಜನನ ಹಸಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಸಖಲ್ಲಸಿದೆಯೆೋ? []

Yes

ಂಚಸಯಿತಿ ಭತುು ಶಾಳಿೋಮ ಶಂಸೆಾಗಲಳ
ಂಚಸಯಿತಿ ಭತುು ಶಭುದಸಮ ಗುಂುಗಲಳ
ಂಚಸಮತಿಗಲಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುಳ ವಿಶೆೋವ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲಳ
ಭಸಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಶಂಳಷನ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಕಲಳ
ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನಿಳ
ಷಣೆ ಅಂಕಗಲಳ []
ಇಳುಗಲನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯೆೋ? []
ಲ್ೆಕಕತಾಗಲನುನ ಗಣಕ್ರೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಶಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []

ಗ್ಸಾಭ ಶಬೆ ಭಲಱಕ ಸಸಳಾಜನಿಕ, ಾಸಯೆಲೋಗೆ ಭತುು ವಿತಯಣಸ ಳೆಳಸೆಾ
ಕುರಿತು ಭಸಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ಸಗಿದೆ.
ಇಱಿ
ಇಱಿ
ಇಱಿ
Yes
Yes
Yes

2011-12ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಲನುನ ವಸಡ್
/ಗ್ಸಾಭ
ಶಬೆ/ಜಭಸಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
ಂಚಸಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿಳಯಗಲನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯೆೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎವುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನಸ ಸೆಯಸಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನಸ ಳಯದಿ
ಶಲ್ಲಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ?
ಫಸಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುಳ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನಸ ಸೆಯಸಗಳೆವುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ ನಿೋಡಿಯುಳುದು
ಇಳುಗಲಲ್ಲಿ ಎವುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಸಯ / ಅಗತೆ ಭಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಭಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸಱನೆಮ ಳಯದಿ
ಇಳುಗಲಲ್ಲಿ ಎವುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಲಲ್ಸದ ಭಸಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತುರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ?
ಇಳುಗಲಲ್ಲಿ ಅಫೋಱು ಸಾಧಿಕಸಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುಳ ಅಜಿ
ಗಲಳ ಎವುು
ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಸಾಂತಿ ವೆೋತನ ಅನುದಸನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುು ವೆಚಚ ದಲಯುಗಲನುನ ಮಸಳ ಅಧಿಕಸರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಸಹಿತಿ ಷಕುಕ ಕಸಯಿದೆ ಾಕಸಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲಿ ಹಸಗು
ಸಸಳ
ಜನಿಕ ಶಾಲಗಲಲ್ಲಿ ಾದಶಿ
ಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
ಆಯೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಲಳ -ಶಿು ಭಯಣ ಾಭಸಣ
ತಸಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಸಣ
ಸಸಂಸಿಾಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಲಳ

Yes
Yes
2011--12 ನೆೋ ಸಸಲ್ಲನದುದ ಆಗಿದೆ
ಇಱಿ
ಇಱಿ
71
65
3
3
1

Yes

ಅಂಗನವಸಡಿ ಭಕಕಲ ೌಷಿುಕಸಂದ ಸಿಾತಿಗತಿ

ಇಱಿ
ಕಡಿಮ ಆಗಿದೆ
ಆಶಪತೆಾಮಲ್ಲಿ
ಆಶಪತೆಾಮಲ್ಲಿ,ಸಸಳಾಜನಿಕ ಶಾಲಗಲಲ್ಲಿ, ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಮತಿಮಲ್ಲಿ ಹಸಗಲ
ಇತಯೆ ಶಾಲಗಲಲ್ಲಿ
ಶರಿಮಸಗಿದೆ

ಸಸಂಕಾಮಿಕ ಯೆಲೋಗಗಲ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಪಸಗಿಂಗ್ ಭತುು ಕೆಲಿೋಯೆೋವನ್ ಭುಖ್ಸಂತಯ ಕಾಭ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಲುಲ್ಸಗಿದೆ.

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಮಸ, ಚಿಕನ್ ಗುನಸೆ ಯೆಲೋಗಗಲಳ ಷಬಬಯುಳ ಫಗ್ೆೆ
ಕಸಱಯಸದಂತಷ ಸಸಂಕಸಾಮಿಕ ಯೆಲೋಗಗಳಿಂದಸದ ಸಸಳುಗಲಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಗಲ ಫಗ್ೆೆ ಭಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಫೆೋಕು
ಸಾಥಮಿಕ ಷಂತ
ಭಸದೆಮಿಕ ಷಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಷಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂಳ
ಹಸಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಸನತಕೆಲೋತುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲಳ ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುಸತ
ವಿಧಸೆಥಿ
ಗಲಳ ಭತುು ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಲ ಅನುಸತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತಸಂ
ಸಸಭಸಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲಳ
ಇಂದಿಯಸ ಆವಸಸ್ ಯೋಜನೆ
ಳಾದಸಿೆ ವೆೋತನ
ವಿಧವಸ ವೆೋತನ
ಅಂಗವಿಕಱಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸಸಳ
ಜನಿಕ ವಿತಯಣಸ ಳೆಳಸೆಾ
ಅನನೂಣ
ಯೋಜನೆ
ವಸಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗೆ ಯೋಜನೆ
ಯಸಷಿರೋಮ ಸಸವಶಾಯ ಭಿೋಭಸ ಯೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತುು ನೆೈಭ
ಱೆ

ಮಸಳುದೆೋ ಾಕಯಣ ದಸಖಲ್ಸಗಿಱಿ.
ಮಸಳುದೆೋ ಾಕಯಣ ದಸಖಲ್ಸಗಿಱಿ.

ಱಸಿಕಸ ಕಸಮ
ಕಾಭಗಲಳ

ಶಿಕ್ಷಣ
6
1
1
ಇಱಿ
ಇಱಿ
1.750694444
1.459027778
0.95
ಱಬೆವಿಱಿ
3 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
35 ಜನರಿಗ್ೆ ಸೌಱಬೆ ಾೆಲದಗಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
2 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
2 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
1 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
ಇಱಿ
ಇಱಿ
15 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
2 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
140 ಪಲ್ಸನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಕಸಡಾ ವಿತರಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.
ಶರಿಮಸಗಿ ಎಲ್ಸಿ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಳೆಳಸೆಾ ಭಸಡಲ್ಸಗಿದೆ.

ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವಸರಿ ಕಾಭಗಲಳ
ಸಿಸಿುಕ್ ಫಲಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಚಯಂಡಿಯಿಂದ ತೆಗ್ೆದ ಕಶ ಭತುು ಘನ ತಸೆಜೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಮತಿಮ ಖ್ಸಲ್ಲ ಜಸಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ೆೋವಸರಿ ಭಸಡಲ್ಸಗುತುದೆ.
ಡೆಲಂಗುಯ ಸಸಯುಳ ಭಲಱಕ ಸಿಸಿುಕ್ ನಿಷೆೋಧ ಫಲಕೆ ಭಸಡಫೆೋಡಿ ಎಂದು
ಸಸಳಾಜನಿಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಶಲ್ಸಗಿದೆ.

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲಳ ಫಲಕೆಗ್ೆ ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.
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ಎವುು ದವಿೂಳ
ಕಸಲ್ೆೋಜುಗಲಳ ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಱಿ

ಎವುು ದವಿ ಕಸಲ್ೆೋಜುಗಲಳ ಯೋಗೆವಸದ ಶೌಚಸಱಮಳನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ಇಱಿ

ಎವುು ಶಸಲ್ೆಗಲಳ ುದಿ ಕುಡಿಮುಳ ನಿೋರಿನ ಳೆಳಸೆಾ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಶಫಷುದಸದ ಹಸಗು ಅಶಂಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನಗಲ ಫಲಕೆ-ಗ್ಸಾಭ
ಂಚಸಯಿತಿಗಲಳ ಈ ಕೆಲಗಿನಳುಗಲಲ್ಲಿ ಸೌಱಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಸಹಿತಿ
ಒದಗಿಶಫೆೋಕು
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲಳ ಸೌಯಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೋಕೆಕ ಫಲಶುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎವುು ಕುಟ್ುಂಫಗಲಳ ಸೌಯಕ್ರುಮನುನ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಉದೆದೋಕೆಕ ಫಲಶುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ
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ಸೌಯಕ್ರು ಅಥವಸ ಅಶಂಪಾದಸಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಱದ ಬೋದಿ ದಿೋಗಲಳ

ಇಱಿ

ಇಱಿ
ಇಱಿ
ಇಱಿ

ಮೋಲ್ಸಕಣಿಸಿದ ಾಶಸನಳಳಿಮಲ್ಲಿ ನಭಲದಿಶಱು ಸಸಧೆವಸಗದಂತಷ
ಮಸಳುದಸದಯಲ ವಿಶೆೋವ ಸಸಧನೆಗಲಳ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿಗಲಲ್ಲಿ ಇದದಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ವಸೆಪಿುಮ ನಿವಸಸಿಗಲ ಜಿೋಳನದಲ್ಲಿ ಶಕಯಸತಮಕ
ಫದಲ್ಸಳಣೆ ಭಸಡಱು ಕಸಯಣವಸದ ಗ್ಸಾಭ ಂಚಸಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಮಸಳುದೆೋ ಚಟ್ುಳಟ್ಟಕೆಮಸಗಿಯುಫಷುದು ಈ ಕುರಿತು ಶಂಕ್ಷೋುವಸಗಿ
ಇಱಿ
ಫಯಳಣಿಮಲ್ಲಿ ನಿೋಡುಳಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಸಗಿ ಶಷವುವಸದ
ಶಲಚಕಗಲಳ, ಧನಸತನಕ ರಿಣಸಭಗಲಳ ಇತಸೆದಿಗಲನುನ ಆಲತೆ ಭಸಡಱು
ಶಹಸಮ ಭಸಡುಳಂತೆ ಇಯಫೆೋಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಸಗಿ ಸಸಕಯನ ಭಸಡಿದ
ಛಸಮಸ ಚಿತಾಗಲಳ, ದಸಖಲ್ಸತಿಗಲನುನ ಶಷ ಹೆಚುಚಳರಿಮಸಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್
ಭಸಡಫಷುದು.
Name of PDO/Secretary
ಅಶಿವನಿ
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
8861556329
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 ಂಚಸಮತಿಗಲಳ ತಭಮ ವಸಷಿ
ಕ ಯೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಶಂಸೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಶಲ್ಲಿಶಲ್ಸಗಿದೆಯೆೋ? []
ದುಾಡಿಕರಿಸಿದ TP EO ಹೆಶಯು :
ಮಫೆೈಲ್ ನಂಫರ್

Accepted by GP Adhyaksha
ಇಱಿ
Yes

