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1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುೂ ಉದೆದೀಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೀೂವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೀಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ಗುರಿ ಭತುೂ ಉದೆದೀಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೀೂವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೀಕು.

1. 2011.12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷಿ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೀಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತೆೈಭಸಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸದ
ಸಬೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೀಫರ್ ಭತುೂ ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೀಯಂ ಕೆಲಯತೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತವಗಿ
ನೀಡಲ್ಗಿತುೂ?

ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100ಯಷುು ಬೀದಿ ದಿೀಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸುವುದು,
*ಶೆೀ.100ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ ವೆವಸೆೆ ಭಡುವುದು,
*ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂನ ಎಲ್ೂ ಭಕಕಳೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುಕ ಕಯ್ದದಮಡಿ ಫಯುವಂತೆ
ಭಡುವುದು,
*ಗ್ಾಭವನುನ ಗುಡಿಸಲ್ು ಭುಕೂ ಗ್ಾಭವನನಗಿ ಭಡುವುದು,
*.ಜ/.ಂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ
*ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಮುವ ನೀರಿನ ಅಬವ ಫಯದಂತೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳುವುದು
*ಸಯಕಯದ ಎಲ್ೂ ಯೀಜನೆಗಳ ರಿಣಭಕರಿ ಅನುಷಾನ
*ಗ್ಾಭವನುನ ದೆೀಶದಲ್ಲೂಯ್ದೀ ಭದರಿ ಗ್ಾಭವನನಗಿ ಭಡುವುದು.

1>ಭಕಕಳ ಹಕುಕಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಚಚಿಿಸಲ್ು ಸಲಕೂ ಸಭಮದಲ್ಲೂ ವಿಶೆೀಷ ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ ನಡೆಸುವುದು, ಭಕಕಳ ಫೆೀಡಿಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಲಡಲ್ೆೀ ಸಪಂದಿಸುವುದು.
ಸಯಕರಿ ಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಕಕಳ ಹಜಯತಿ ಹೆಚಚಳಕೆಕ ಹಗಲ ಭಕಕಳಳ ಶಿಕ್ಷಣ
ಹಕುಕ ಕಯ್ದದಯಿಂದ ವಂಚಿತಯಗದಂತೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳುವುದು.
2>ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಭಯಕ ಯೆಲೀಗಗಳಳ ಹಯಡದಂತೆ ಸಲಕೂ ಸಭಮದಲ್ಲೂ ಔಷಧಿ
ಸಂಡಣೆ,ಭಯಕ ಯೆಲೀಗಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭುನೆನಚಚರಿಕ ಕಾಭಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ನೀಡಲ್ು ಕಯ ತಾಗಳನುನ ಹಂಚುವುದು ಹಗಲ ಆಶ ಕಮಿಕತೆಿಮಯು
ಭನೆ ಭನೆ ಬೆೀಟ್ಟ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳುವುದು. ಉಚಿತ ಆಯೆಲೀಗೆ
ತಸಣ ಶಿಬಯಗಳನುನ ಹಮ್ಮಿಕೆಲಳಳುವುದು.
3>ಶುದದ ಕುಡಿಮುವ ನೀರಿನ ಕಾಭಫದಿ ೂಯೆೈಕೆಗ್ೆ ಕಾಭ, ಅಂತಜಿಲ್
ಕಡಿಮಮಗಿಯುವುದರಿಂದ , ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಹರಿಮುತಿೂಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಯೆ
ನಭಿಣ ಭಡಿ , ನೀಯನುನ ಶುದಿಿೀಕರಿಸ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳುವುದು
4> ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ ಪ್ಾೀತಾಹಕ ಕಾಭಗಳನುನ ಕೆೈಗ್ೆಲಳಳುವುದು
5> ಭನೆ ಭನೆಮಲ್ಲೂ ಸವಚಛತೆಮ ಅಬೆಸಗಳನುನ ಫೆಳೆಸಕೆಲಳಳುವಂತೆ ಕಾಭ
ಕೆಲಳಳುವುದು
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5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೀಭ
ನಗಳನುನ ಭತ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?

11

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?

11

7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತು ( )
ಭಡುವುದು

I. ಯೀಜನೆಗಳ ರಿಶಿೀಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನೀಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷಿುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆಯೆಲೀಗೆ, VIII. ಭಹಿಳ ವಿಷಮಗಳಳ, VIII.
.ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, IX. ಭಕಕಳ ಆಯೆೈಕೆ ವಿಷಮಗಳಳ, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೊ / ಸಂಕ
, XII. ಬೀದಿ ದಿೀ

B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೀ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?

2

(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಫೆೀಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
(ಆ) 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೀಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
ಎಯಡನೆೀ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸದ ದಿನಂಕ ನೀಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಮವ ಯೀಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ದಕ ಭಡಲ್ಯಿತು?
V. 2011-12 ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೀಮ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೀಜನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
(a) ಉದೆಲೆೀಗ ಖ್ತಿಾ ಯೀಜನೆ []
(b) ಇತಯೆ ಕೆೀಂದಾ ಭತುೂ ಯಜೆ ಯೀಜನೆಗಳಳ (ಯೀಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸ)
C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸೆಯಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆ-VII.
ನಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತೆ ಸೆಯಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸಮ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸೆಯಿಸಮ್ಮತಿ ಸಬೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸೆಯಿ ಸಮ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೀಕದ ಸಬೆಗಳಳ
ವಸೂವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆೆ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೀ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ?
A. ಆಯೀಜಿಸಲ್ದ ತಯಫೆೀತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಷು ಒಂದು ತಯಫೆೀತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೀ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಫಬಂದಿಗಳ ಹಜಯತಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ / ಸಫಬಂದಿಗಳಳ
ಹಜಯಗುತೂಯೆಯ್ದೀ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೀಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸುವುದೆೀ? ಉದ
: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೀಗೆ ಭಹಿಳ ಭತುೂ ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ
ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ
ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತಭಿ ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ ಮೀಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ
ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೀಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :

2
2
0
38
21
29/02/2012
140
12
16
54
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೀಜನೆ, (b) ವಾದಿೆ ವೆೀತನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೀತನ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೀಜನೆ, (h) ಅಂಫೆೀಡಕರ್ ವಸತಿ ಯೀಜನೆ,
(j) ಇತಯೆ
ಹೌದು
Yes
Yes
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೀಜನೆ
ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೀಜನೆ

Yes
0
ಸಭಜಿಕ ನೆಮ, ಸೌಕಮಿ ಸಮ್ಮತಿ, ಉತಪದನ ಸಮ್ಮತಿ
12
0
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

Yes
31/03/2011

(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೀಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆ ತಮರಿಕೆ ಾಕ್ರಾಯ್ದ-I. ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೀರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
III. ಯೆೈತ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು ಸಕ
ಯೆೀತಯ
ಸಂಸೆೆಗಳನುನ ಸಂಕ್ರ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
IV. ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮ ತಮರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೀಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೀ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷಿ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಮಭನುಸಯ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
2012-13ನೆೀ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? (ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲಿಲ್ ಕೆಲಾೀಢೀಕಯಣ ಕುರಿತು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತಯುವ ಆಸೂಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
ಫಕ್ರ ವಸಲಲ್ತಿ-ತೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನೀಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನೀಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ಫಕ್ರ
2011-12ಯ ಫೆೀಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೀಡಿಕೆ
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತುಡಿಸ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತಯೆ ಆದಮದ ವಿವಯಗಳ
ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೀರಿತ ದೆೀಣಿಗ್ೆ

31/03/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
N0

Yes
No
353617
303617

NO
2010-11ನೆೀ ಫಕ್ರಮನುನ 2011-12ಯ ಆಯಂಬದಲ್ಲೂ ವಸಲಲ್ಲ ಭಡಲ್ಗಿದೆ.
50946
320093
371039
353617
ವೆಯ ಲ್ೆೈಸನ್ಾ, ಕಟ್ುಡ ಯವನಗ್ೆ, ಅಂಗಡಿ ಫಡಿಗ್ೆ,ಇತಯ

201581
234671
ಇಲ್ೂ
1>ಉದೆಲೆೀಗ ಖ್ತಿಾ /ಕೆೀಂದಾ/ 796383 /36%
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸದ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸದ 2>ವಸತಿ /ಯಜೆ/551367/ 67%
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನೀಡಿ-ಯೀಜನೆಮ ಹೆಸಯು
3>ಕುಡಿಮುವ ನೀ.ಸಯಫಯಜು/ ಕೆೀಂದಾ, ಯಜೆ/462086/ 88%
4>ಶೌಚಲ್ಮ/ ಕೆೀಂದಾ,ಯಜೆ/ 194358/ 19%
ಉದೆಲೆೀಗ ಖ್ತಿಾ /ಕೆೀಂದಾ/ 796383/289723,
ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ
ವಸತಿ/ಯಜೆ/551367/368100 ಕು.ನೀಯು
ಾತಿಯಂದು ಯೀಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತೂದ ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ಸಯಫಯಜು/ಕೆೀಂದಾ,ಯಜೆ/462086/407863 ಶೌಚಲ್ಮ/ಕೆೀಂದಾ,
ನೀಡಿ
ಯಜೆ/194358/9000
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಚ
ಕೆೀಂದಾ / ಯಜೆ / ಇತಯೆ
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತೂ

2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತೂ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಚ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಗಧಿಮದ ಮೊತೂ : ಯಲ.
ವಸೂವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತೂ : ಯಲ.
ವಸೂವಿಕ ವೆಚಚ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಿಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಚ
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೀರಿ
ವೆಚಚ ಹೆಲಯತುಡಿಸ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಚ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತೂ : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿೂಮ ಶೆೀ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ ಕುಡಿಮುವ ನೀಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿೂದೆದೀಯ್ದ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿೂಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಷುು ಬೀದಿ
ಆಳವಡಿಸದೆಯ್ದೀ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿೂಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆೆ ಭಡಿದೆಯ್ದೀ? []

79000
140000
79000
140000
219000
219000
219000
0
0
0
Yes
No
No

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ದೀ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತನನ ವೆಪಿೂಮಲ್ಲೂ ಶೆೀ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸದೆಯ್ದೀ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತುೂ ಸೆಳಿೀಮ ಸಂಸೆೆಗಳಳ

ಭಕಕಳ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸ ಭಕಕಳ ಸಭಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲಕೂ
ರಿಹಯಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಶಲ್ೆ ಹಗಲ ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಭಲಲ್ಬಲತ ಸೌಕಮಿಗಳನುನ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಶಲ್ೆ ಭತುೂ ಅಂಗನವಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಬೆೀಟ್ಟ ನೀಡಿ ಭಕಕಳಲ್ಲೂ ಸವಚಛತೆಮ ಫಗ್ೆೆ
ಜಗೃತಿ ಭಲಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಉತಪದನ ಸಮ್ಮತಿಮು ಡಿತಯ ಅಂಗಡಿಗ್ೆ ಬೆೀಟ್ಟ ನೀಡಿ ಎಲ್ೂ ಡಿತಯ
ಚಿೀಟ್ಟದಯರಿಗ್ೆ ಡಿತಯ ವಿತಯಣೆಮಗುವಂತೆ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.
ಗ್ಾಭಸೆರಿಗ್ೆ ಅನುಕಲಲ್ವಗುವಂತೆ ಡಿತಯ ಶಖ್ೆಗಳನುನ ತೆಯೆಮಲ್ಗಿದೆ.

ಂಚಯಿತಿ ಭತುೂ ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ

ಸರೀ ಶಕ್ರೂ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ ಭತುೂ ಸಹಮಧನ ಸೌಲ್ಬೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ ಗುಂುಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ ಭತುೂ ಸಹಮಧನ ಡೆಮಲ್ು
ಗ್ಾ.ಂ ನಂದ ಶಿಪಯಸುಾ ಭಡಲ್ಗಿದೆ.
.ಜ/.ಂ ಕುಟ್ುಂಫಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ ನಧಿ-1 &ನಧಿ-2 ಯ ಅನುದನದಲ್ಲೂ
ಅನುದನ ಕದಿರಿಸುವಿಕೆ
ಮುವಕ ಭಂಡಲ್ /ಮುವತಿ ಭಂಡಲ್ಗಳಳ ನಡೆಸುವ ಕಮಿಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ
ಗ್ಾ.ಂ ನಂದ ದೆೀಣಿಗ್ೆ

ಂಚಮತಿಗಳಳ ತೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೀಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

HIV ಫಗ್ೆೆ ಉಚಿತ ಯಕೂ ತಸಣ ಶಿಬಯ, ಆಯೆಲೀಗೆ ತಸಣ
ಶಿಬಯಗಳನುನ ಹಮ್ಮಿಕೆಲಂಡು ಅಗತೆವಿದದವರಿಗ್ೆ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ರತೆಾ ನೀಡಲ್ು ಕಾಭ
ಗ್ಾಭದಲ್ಲೂ ಮವುದೆೀ ಫಲ್ ಕಮ್ಮಿಕಯು ಇಯುವುದಿಲ್ೂ, ಫಲ್ ಕಮ್ಮಿಕತೆ
ಫಗ್ೆೆ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಭಹಿತಿ ನೀಡಲ್ಗಿದೆ.
ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ ಂಚಮತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುದನ ನೀಡಲ್ಗಿದೆ.

ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುೂ ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ

ಲ್ೆಕಕ ತಾ ನವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸ ದಾಢೀಕರಿಸದೆಯ್ದೀ? []
ಲ್ೆಕಕತಾಗಳನುನ ಗಣಕ್ರೀಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
2011-12ನೆೀ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸದೆಯ್ದೀ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೀಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೀಧನ ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ?
ಫಕ್ರ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೀಧನ ೆಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನೀಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೀಳಲ್ದ ಭಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ
ಉತೂರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೀಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೀಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು

ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಳ ಹಗಲ ವಡ್ಿ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಭಜಿಕ ಸಭಸೆೆಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಭಹಿತಿ ನೀಡಲ್ಗಿದೆ.
ಜನಯಲ್ಲೂ ಸವಚಛತೆಮ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಲ್ು ಸವಚಛತ ಜಥಗಳನುನ
ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ.
ಅೌಷಿಾಕತೆಯಿಯುವ ಭಕಕಳನುನ ಗುಯುತಿಸಲ್ು ವಿಶೆೀಷ ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸ,
ಅೌಷಿಾಕತೆ ಇಯುವ ಭಕಕಳಿಗ್ೆ ಔಷಧಿ ಖರಿೀದಿಗ್ೆ ಸಹಮಧನ ನೀಡಲ್ಗಿದೆ.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2010-11ಯ ವಯೆಗ್ೆ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೀಧನೆ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ
2010-11ಯ ವಯೆಗ್ೆ
291-ಆಕ್ೆೀಣೆ ಹಗಲ 29 ವಸಲಲ್ತಿ ೆಯಗಳಳ
5
5
0
0
0

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೀತನ ಅನುದನ
ಬಡುಗಡೆ ಭತುೂ ವೆಚಚ ದಲಯುಗಳನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನೀಡಫೆೀಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೀರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []

No

ಆಯೆಲೀಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸೆಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷಿುಕಂಶದ ಸೆತಿಗತಿ
ಸಂಕಾಮ್ಮಕ ಯೆಲೀಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
8
ಾತಿ ತಿಂಗಳಳ ಲ್ಸಕ ಕಮಿಕಾಭ ಹಮ್ಮಿಕೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ
ಉತೂಭವಗಿದೆ
ಸಲಕೂ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ

ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೀರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಯೆಲೀಗಗಳಳ ಹಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ

ಭನೆ ಭನೆ ಬೆೀಟ್ಟ ಹಗಲ ಕಯ ತಾಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಭಹಿತಿ ನೀಡಲ್ಗಿದೆ.
ಸೆಲಳೆುಗಳ ನವಯಣೆಗ್ೆ ಔಷಧಿ ಸಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಕಲ್ಯದಂತಹ ಸಂಕಾಮ್ಮಕ ಯೆಲೀಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೀಕು
ಾಥಮ್ಮಕ ಹಂತ
ಭದೆಮ್ಮಕ ಹಂತ
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತಕೆಲೀತೂಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತುೂ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತುೂ ತಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ ಪಲ್ಲತಂಶ
ಪಿಮುಸ ಪಲ್ಲತಂಶ

ಇಯುವುದಿಲ್ೂ
4- ಹಿ.ಾ ಶಲ್ೆ, 2-ಉ.ಹಿ.ಾ.ಶಲ್ೆ, 1-ೌಾಢ ಶಲ್ೆ, 1-ದವಿೂವಿ
ಕಲ್ೆೀಜು
6
8
1
1
0
0.064583333
ಉತೂಭವಗಿದೆ
ಉತೂಭವಗಿದೆ
ಉತೂಭವಗಿದೆ

ಸಭಜಿಕ ಬದಾತೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೀಜನೆ
ವಾದಿೆ ವೆೀತನ
ವಿಧವ ವೆೀತನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಕ ವಿತಯಣ ವೆವಸೆೆ
ಅನನೂಣ
ಯೀಜನೆ
ವಜೆೀಯಿ ಆಯೆಲೀಗೆ ಯೀಜನೆ
ಯಷಿರೀಮ ಸವಸೆಯ ಭಿೀಭ ಯೀಜನೆ
ನೀಯು ಭತುೂ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತೆಜೆ ವಿಲ್ೆೀವರಿ ಕಾಭಗಳಳ
ೂಸುಕ್ ಫಳಕೆ ನಷೆೀಧ

ಫಸವ ವಸತಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ -67 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಳ
15 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಳ
27
43
12
0
1218 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಡಿತಯ ಚಿೀಟ್ಟ ಹೆಲಂದಿದುದ, ಉಳಿದವರಿಗ್ೆ ಡಿತಯ
ಚಿೀಟ್ಟ ಒದಗಿಸಲ್ು ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ.
0
0
92 ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ ಕಡ್ಿ ವಿತರಿಸಲ್ಗಿದೆ
580
ಗ್ಾಭದ ತೆಜೆವನುನ ಸಂಗಾಹಿಸ , ಒಂದೆೀ ಕಡೆ ವಿಲ್ೆೀವರಿ ಭಡಲ್ು ಕಾಭ
ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ
ಸಂೂಣಿವಗಿ ನಷೆೀಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೀಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

6

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೀಜುಗಳಳ ಯೀಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

1

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೀಜುಗಳಳ ಯೀಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಕಲ್ೆೀಜುಗಳಳ ಇಯುವುದಿಲ್ೂ

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಿ ಕುಡಿಮುವ ನೀರಿನ ವೆವಸೆೆ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೀಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನೀಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೀಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರೂಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೀಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿೂವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕ್ರೂಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೀಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿೂವೆ.ಭನೆಮ ದಿೀಗಳಿಗ್ೆ

6

ಸೌಯಶಕ್ರೂ ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬೀದಿ ದಿೀಗಳಳ

0

2
0
0

ಮೀಲ್ಕಣಿಸದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೀಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿೂಮ ನವಸಗಳ ಜಿೀವನದಲ್ಲೂ ಸಕಯತಿಕ
ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ
ಮವುದೆೀ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷೀೂವಗಿ
ಭಡಲ್ಗುವುದು
ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನೀಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೀಕು, ಇದಕೆಕ ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ
ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತನಕ ರಿಣಭಗಳಳ ಇತೆದಿಗಳನುನ ಆಳತೆ ಭಡಲ್ು
ಸಹಮ ಭಡುವಂತೆ ಇಯಫೆೀಕು. ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಭಡಿದ
ಛಮ ಚಿತಾಗಳಳ, ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಚವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೀಡ್
ಭಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
Geetha B S
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
9449744662
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 ದಲಯವಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತಭಿ ವಷಿ
ಕ ಯೀಜನೆಮನುನ ಮೀಲ್ಲನ
ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ದೀ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8251285027
Yes

