1.1. ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಹೆಸಯು :
1.2 ತಲ್ಲೂಕು :
1.3 ಜಿಲ್ೊ :
1.4 ಪಿನ್ ಕೆಲೇಡ್ ಸಂಖ್ೆೆ ;
1.6 ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಸ :
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ುಯುಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ (2011ಯ
ಜನಗಣತಿ ಾಕಯ) :- ಒಟ್ುು

ನಗಯಫಸ್ತಿಕೆೇರಿ
ಹೆಲನಾವಯ
ಉತ್ಿಯಕನಾಡ
581384
gpnagarbasti@yahoo.in

ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- .ಜತಿ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ುಯುಷಯು
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ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆಭಹಿಳೆಮಯು
ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಭತ್ುಿ ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ--.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ುಯುಷಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ-ಭಹಿಳೆಮಯು
.ಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ೆೆ- ಒಟ್ುು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ- ುಯುಷಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಭಹಿಳೆಮಯು
ಸಕ್ಷಯತೆ ಾಮಣ-ಒಟ್ುು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-.ಜತಿ 1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ- ಂ.ಂಗಡ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ೆತ್ಯು
ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂ-ಖ್ೆೆಇತ್ರೆ
1.8. ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ-ಒಟ್ುುಭತ್ದಯಯ ಸಂಖ್ೆೆ (ಇತಿಿೇಚಿನ ಭತ್ಟ್ಟು ಾಕಯ)-ಯುಷಯು -

2613
2555
5168

43
84
4
5
9
0.86
0.82
0.85
24
2
364
1164
1554
1775

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

3394
16
2
1
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :-ರಿಶಿಷು ಜತಿ -ಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು

4

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

9
7
16

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ಗುರಿ ಭತ್ುಿ ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇಿವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ಗುರಿ ಭತ್ುಿ ಉದೆದೇಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೇಿವಗಿ ನಭಲದಿಸಬೆೇಕು.

1. 2011.12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಭೆಗಳು
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ತದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಮಸ್ತಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸ್ತದ
ಸಭೆಗಳ ವಿವಯವನುಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿೇಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೇಫರ್ ಭತ್ುಿ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೇಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಭ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುಾ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೇಡಲ್ಗಿತ್ುಿ?

ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ ಎಲ್ೂ ಭನೆಗಳಿಗಲ ಶೌಚಲ್ಮ
ವೆವಸೆೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಮನುಾ 100% ಸಧಿಸುವುದು.ದರಿದಿೇ
ವೆವಸೆೆ,ಚಯಂಡಿ ನಿಮಾಣ,ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆೆ
ಮಡುವುದು.ಹಗಲ ಸೆಳಿೇಮವಗಿ ಸ್ತಗುವ ಸಂನಲೂಲ್ಗಳನುಾ
ಕಲಾಢೇಕರಿಸುವ ಭಲಲ್ಕ ಂಚಮತ್ ಆದಮ ಹೆಚಿಿಸ್ತ ಗ್ಾಭದ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜನೆಗಳನುಾ ಉತ್ಿಭವಗಿ ಕಮಾಗತ್ಗ್ೆಲಳಿಸುವ
ಗುರಿಮನುಾ ಹೆಲಂದಿದೆ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಭಲಲ್ಬಲತ್ ಸೌಕಮಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಕಭಗ್ರಿಗಳನುಾ ಕಮಾಗತ್ಗ್ೆಲಳಿಸುವ ಒಂದು ಸೆಳಿೇಮ
ಸಂಸೆೆಯಗಿದುದ ಇಲ್ಲೂ ಜನಾತಿನಿಧಿಗಳು ಹಗಲ ಸವಾಜನಿಕಯು ಒಟ್ುಗಿ
ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವ ಭಲಲ್ಕ ಶೌಚಲ್ಮ ನಿಮಾಣ,ವಸತಿ
ನಿಮಾಣ,ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆೆ ಭುಂತದ ಇನಲಾ ಹೆಚಿಿನ ಅಭಿವೃದಿದ
ಕಭಗ್ರಿಗಳನುಾ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡು ಅಭಿವೃದಿಿ ಥದಲ್ಲೂ ಸಗುವ
ದೆೆೇಯದೆದೇಶವನುಾ ಹೆಲಂದಿದೆ.
8
12
8
41125

0
8

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೇಮ
ನಗಳನುಾ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳಲ್ಗಿದೆ?

8

6. ಎಷುು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುಾ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಭ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಮಡುವುದು

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

B. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೇ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳನುಾ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಭೆಗಳನುಾ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೇಯಂ ಅಭವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೇ ಸಭೆ (ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತದ ದಿನಂಕ ನಿೇಡುವುದು) :
ಹಜರದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜರದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):

2
2
2
0
0
4
41184
10
0
0
5

IV. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಯವ ಯೇಜನೆಮ
(a) ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುಾ ಆಯ್ಕಕ ಮಡಲ್ಯಿತ್ು?
V. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಭೆೇಮ ಸಭ ನಡವಳಿಗಳನುಾ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಮಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುಾ ಮಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(a) ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ ಯೇಜನೆ []
(b) ಇತ್ರೆ ಕೆೇಂದಾ ಭತ್ುಿ ರಜೆ ಯೇಜನೆಗಳು (ಯೇಜನೆಗಳನುಾ
ನಭಲದಿಸ್ತ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುಾ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ?
ಸೆಯಿ ಸಮಿತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕದ ಸಭೆಗಳು
ವಸಿವವಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು
VIII.2011-12 ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನಲನುಬಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಯವುದೆೇ
ಅಧಿಕಯಗಳನುಾ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
A. ಆಯೇಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಬೆೇತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳು ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಬೆೇತಿಗ್ೆ
ಹಜರಗಿಯುವರೆೇ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳ ಹಜರತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳು ಹಜರಗುತಿರೆಯ್ಕೇ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೇಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳು/ಸ್ತಫಬಂದಿಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜರದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುಾ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದೆೇ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆಲೇಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುಿ ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ರೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುಾ ಮೇಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು 2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ
ಯೇಜನೆಮನುಾ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಬೆೇಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆ ತ್ಯರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ಕ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುಾ
ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಭೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುಾ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
III. ರೆೈತ್ ಗುಂುಗಳು, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳು, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳು, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಹಗು
ಸಕ
ರೆೇತ್ಯ ಸಂಸೆೆಗಳನುಾ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮ ತ್ಯರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೇಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುಾ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುಾ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes
Yes
ಯವುದು ಇಲ್ೂ
Yes
0
ಉತಪದನ ಸಮಿತಿ,ಸಮಜಿಕ ನೆಮ ಸಮಿತಿ,ಸೌಕಮಾ ಸಮಿತಿ
4
0
ಇಲ್ೂ
ಹಜರಗಿಯುತಿರೆ
ಹಜರಗಿಯುತಿರೆ

ಯಶಿೇಲ್ಲಸ್ತದೆ

No
Yes
Yes
Yes

Yes

C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಮನುಸಯ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

2012-13ನೆೇ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಯರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []

N0

2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೇಢೇಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುಾ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುಾ 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 ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸ್ತಿಗಳನುಾ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಬಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಮಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೇಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಿೇಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಬಕ್ರ
2011-12ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ತ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ರೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುಾ ಒದಗಿಸ್ತ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೇರಿತ್ ದೆೇಣಿಗ್ೆ

Yes
No
180351
164674

Yes
ಭನೆಕಯ,ನಿೇರಿನ ಕಯ
126797
239563
366360
182961
ಕಟ್ುಡ ಯವನಿಗ್ೆ,ಬಡಿಗ್ೆ ಇತ್ರೆ

123433
54549
ಇಲ್ೂ
ಯೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಕೆೇಂದಾ ಸಕಾಯ/ರಜೆ ಸಕಾಯ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
1. ಉದೆಲೆೇಗ ಖ್ತಿಾ
ಕೆೇಂದಾ
169
29
2.ವಸತಿ
ಕೆೇಂದಾ
147
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸ್ತದ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸ್ತದ
77
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೇಡಿ-ಯೇಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3.ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯು
ಸಯಫರಜು
4.ಶೌಚಲ್ಮ
ಕೆೇಂದಾ
354
226
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಾತಿಯಂದು ಯೇಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಮಡಿದ ಮೊತ್ಿದ 2135383
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿೇಡಿ
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ
ಕೆೇಂದಾ / ರಜೆ / ಇತ್ರೆ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ಿ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ಿ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿಯುವ ವೆಚಿ

167420
0

ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಯದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಯದ ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ವಸಿವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯದ ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ವಸಿವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಿ
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಸ್ತಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೇರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸ್ತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಮಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ಿ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿಿಮ ಶೆೇ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇಯನುಾ ೂರೆೈಸುತಿಿದೆದೇಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಬೇದಿ
ಆಳವಡಿಸ್ತದೆಯ್ಕೇ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆೆ ಮಡಿದೆಯ್ಕೇ? []

167420
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನಾ ವೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ ಶೆೇ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸ್ತದೆಯ್ಕೇ? []

No

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುಿ ಸೆಳಿೇಮ ಸಂಸೆೆಗಳು

ಸಮನೆ ಸಭೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿಾಸ್ತ ಸಂಫಂಧಟ್ು ಇಲ್ಖ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುಿ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳು
ಂಚಮತಿಗಳು ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೇಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಮಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುಿ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳು
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳು []
ಇವುಗಳನುಾ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ತ ದಾಢೇಕರಿಸ್ತದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುಾ ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
2011-12ನೆೇ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುಾ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಭೆ/ಜಮಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುಾ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ್ತದೆಯ್ಕೇ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ?
ಬಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆೃೇಧನ ೆರಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೇಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಲ್ದ ಮಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ಿರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೇಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೇಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳು ಎಷುು

187420
187420
167420
12420
12420
27420
No
No
No

ಸ್ತರೇಶಕ್ರಿ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಮಧನ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ ಹಗಲ
.ಜತಿ/.ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಟ್ು ಅನುದನವನುಾ
ಉಯೇಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಮಹಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ.
ಸಮನೆ ಸಭೆ,ಗ್ಾಭ ಸಭೆ ಹಗಲ ವಡಾಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಚಿಾಸ್ತ ಮಹಿತಿ
ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ನಡೆಸ್ತದೆ
ಇಲ್ೂ
25
ಹೌದು
5
3
3
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೇತ್ನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುಿ ವೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುಾ ಯವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

Yes

ಆರೆಲೇಗೆ ಅಂಕಗಳು -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಮಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಮಣ
ಸಂಸ್ತೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳು
ಲ್ಸ್ತಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸ್ತೆತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
52
2
ಸಲಕಿ ಮಹಿತಿಮನುಾ ನಿೇಡಿದೆ

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೇರಿಯ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ರೆಲೇಗಗಳು ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ

ಮಹಿತಿ ಹಗಲ ಎಚಿರಿಕೆ ನಿೇಡುವ ಜೆಲತೆಗ್ೆ ಔಷದೆಲೇಚಯ ನಿೇಡಿದೆ

ಕಲ್ರದಂತ್ಹ ಸಂಕಾಮಿಕ ರೆಲೇಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಾಥಮಿಕ ಹಂತ್
ಮದೆಮಿಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾತ್ಕೆಲೇತ್ಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುಿ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳು ಭತ್ುಿ ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ತ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸ್ತ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಇಲ್ೂ
-

ವಾದಿೆ ವೆೇತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೇತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆೆ
ಅನಾೂಣ
ಯೇಜನೆ
ವಜೆೇಯಿ ಆರೆಲೇಗೆ ಯೇಜನೆ
ರಷಿರೇಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೇಮ ಯೇಜನೆ
ನಿೇಯು ಭತ್ುಿ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೇವರಿ ಕಾಭಗಳು
ೂಸ್ತುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೇಧ

0
0
7
0
0
22.68888889
22.69166667
0.9558
ಈ ಯೇಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ 147 ವಸತಿ ಯಹಿತ್ಯ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ವಸತಿ
ಕಲ್ಲಪಸ್ತ ಕೆಲಡಲ್ಗಿದೆ.
ಈ ಯೇಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ 45 ವಸತಿ ಯಹಿತ್ಯ ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಲಪಸ್ತ
ಕೆಲಡಲ್ಗಿದೆ.
3 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಗ್ೆ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
61 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ವಿಧವ ವೆತ್ನ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
34 ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
0
0
0
0
289 ಪಲ್ನಿಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ
49
ಕಸದ ತೆಲಟ್ಟುಗಳನುಾ ನಿಮಿಾಸಲ್ಗಿದೆ
ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ ಹೆಲಂದಿದೆ.

13

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೇಜುಗಳು ಯೇಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುಾ ಹೆಲಂದಿದೆ.

0

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳು ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನಿೇರಿನ ವೆವಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.

13

ಸಮಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳು
ಇಂದಿರ ಆವಸ್ ಯೇಜನೆ

ನವಿೇಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
1
ಂಚಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೇಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಮಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರಿಮನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿಿವೆ.0
ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳು ಸೌಯಶಕ್ರಿಮನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿಿವೆ.0
ಭನೆಮ ದಿೇಗಳಿಗ್ೆ
ಸೌಯಶಕ್ರಿ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೇದಿ ದಿೇಗಳು

0

ಮೇಲ್ಕಣಿಸ್ತದ ಾಶಾವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಯವುದದಯಲ ವಿಶೆೇಷ ಸಧನೆಗಳು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿಿಮ ನಿವಸ್ತಗಳ ಜಿೇವನದಲ್ಲೂ
ಸಕರತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಮಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಯವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಯಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷೇಿವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೇಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳು, ಧನತ್ಾಕ ರಿಣಭಗಳು
ಇತೆದಿಗಳನುಾ ಆಳತೆ ಮಡಲ್ು ಸಹಮ ಮಡುವಂತೆ ಇಯಬೆೇಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಮಡಿದ ಛಯ ಚಿತ್ಾಗಳು,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುಾ ಸಹ ಹೆಚುಿವರಿಯಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೇಡ್ ಮಡಫಹುದು.

ನಭೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ವೆಪಿಿಮಲ್ಲೂ ಫಯುವ ಕಳು ಮಣಸ್ತನ ರಣಿ
ಆಳಿವೇಕೆಗ್ೆ ಒಳಟ್ು ಅತ್ೆಂತ್ ಾಚಿೇನ ಕಲ್ದ ಸೂಯಕ ಜೆೈನಫಸದಿಮು
ವಿನಶದ ಅಂಚಿಗ್ೆ ಸ್ತಲ್ುಕ್ರಯುವಗ ಅದಯ ಜಿೇಣೆಲೇಾದಿಯವನುಾ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತ್ ಹಗಲ ಸವಾಜನಿಕರೆಲ್ೂಯಲ ಸೆೇರಿ ೆಾೇಕ್ಷಣಿಮ ಸೆಳವನಾಗಿ
ಮಡುವಲ್ಲೂ ಶಾಮಿಸ್ತಯುತಿರೆ

Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

Shri Venkatesh S Netrekar
9480879535
Yes

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 have not entered any wrong information with respect
to filling up the PEAIS GP questioner .

Accepted by GP PDO/Secretary

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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :

Accepted by GP Adhyaksha
8387268327

II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳು ತ್ಭೂ ವಷಿ
ಕ ಯೇಜನೆಮನುಾ ಮೇಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೇ? []

No

