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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗುಯಷಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಹಿಳೆಮಯು
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ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು-ುಯಷಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು -ಭಹಿಳೆಮಯು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಸದಸೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ :- ಒಟ್ುು

10
7
17

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

1(a) ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ಗುರಿ ಭತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ನಭಲದಿಸಫೆೋಕು.

1. 2011.12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಎಷುು ಸಬೆಗಳಳ
ನಡೆದಿವೆ?
(ಅ) ವಷ್ಟ
ಕವಗಿ ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ (ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ 2. ಾತಿ ತ್ೆೈಭಸಿಕದಲ್ಲೂ, ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ಾಥಭವಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಸಬೆಗಳ ವಿವಯವನುನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ್ೆ ನಿೋಡುವುದು. (ಏಪಿಾಲ್,
ಜುಲ್ೆೈ,ಆಕೆಲುೋಫರ್ ಭತ್ುು ಜನವರಿ)
3. 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆಲೋಯಂ ಕೆಲಯತ್ೆಯಿಂದ ಯದುದಡಿಸಲ್
ಧ
ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ಎಷುು?
4. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಬ ಕಮ
ಸಲಚಿಗಳನುನ ಸಕಷುು ಭುಂಚಿತ್ವಗಿ
ನಿೋಡಲ್ಗಿತ್ುು?

1. ಾವಸಿಗರಿಗ್ೆ ಅನುಕಲಲ್ವಗುವಂತ್ೆ ಭತ್ುು ಾವಸೆಲೋದೆಭ
ದೃಷ್ಟುಯಿಂದ .
2. ಕಸದ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಭತ್ುು ಯಸೆು ಅಭಿವಾದಿದ ಹಗಲ ದರಿದಿೋಗಳ
ನಿವವಹಣೆಗ್ೆಲಸಕಯ
3. ಈ ಾದೆೋಶದಲ್ಲೂ ಉುಪ ನಿೋರಿನ ಸೆಳೆತ್ವಿಯುವುದರಿಂದ ಸಭುದಾ ಹಗಲ
ಹೆಲಳೆ ಫದಿ ಾದೆೋಶಗಳಿಗ್ೆ ಭತ್ುು ನಿೋರಿನ ಅಬವ ಇಯುವ ಕಡೆ ಕುಡಿಮುವ
ನಿೋರಿನ ಸೌಕಮವ ಒದಗಿಸಿದದಲ್ಲೂ ತ್ುಂಫ ಅನುಕಲಲ್ವಗುತ್ುದೆ.
4. ಸಯಕರಿ ನಿವೆೋಶನದಲ್ಲೂಯುವರಿಗ್ೆ ನಿವೆೋಶನ ಒದಗಿಸಿದದಲ್ಲೂ ತ್ುಂಫ
ಅನುಕಲಲ್ವಗುತ್ುದೆ.
5. ಗುಡಿಸಲ್ು ಾತಿಯೊಫಬರಿಗಲ ವಸತಿ ಸೌಕಮವ ಒದಗಿಸಿದದಲ್ಲೂ
ಾಯೊೋಜನವಗುವುದು.
6. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ತ್ನನ ಸವಂತ್ ಸಂನಲೂಲ್ ಹೆಚಿಿಸಲ್ು ಅಂಗಡಿ
ಕೆಲೋಣೆಮನುನ ನಿರ್ಮವಸಿದದಲ್ಲೂ ಸವಂತ್ ಆದಮ ಹೆಚಿಿಸಿಕೆಲಳಳು
ಅನುಕಲಲ್ವಗುತ್ುದೆ.

1. ತ್ಾಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಅಯಬ್ಬಬ ಸಭುದಾದ ಕಡಲ್ ಕಿನಯೆ ಹತಿುಯ
ಇಯುವುದರಿಂದ ಾವಸಿಗಳಿಗ್ೆಹೆಚಿಿನ
ಸೌಕಮವ ಒದಗಿಸುವುದು .
2. ಶುಚಿತ್ವ ಯಸೆು ದುಯಸಿಿ ಭತ್ುು ದರಿದಿೋಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
3. ಗ್ಾಭಸಿರಿಗ್ೆ ಭಲಲ್ ಸೌಕಮವವದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ
ಒದಗಿಸುವುದು.
4. ನಿವೆೋಶನ ಒದಗಿಸುವುದು
5. ಫಡವರಿಗ್ೆ ವಸತಿ ಸೌಕಮವ ಒದಗಿಸುವುದು.
6. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಸವಂತ್ ಆದಮ ಭಲಲ್ವನುನ ಹೆಚಿಿಸುವುದು.
11
12
11
0

0
0

5. ಎಷುು ಸಬಗಳಲ್ಲೂ ಚಚೆ
ಮ ಫಳಿಕ ತಿೋಭ
ನಗಳನುನ ಭತ್ ಹಕುವುದಯ
ಭಲಲ್ಕ ಅಥವ ಸವ
ನುಭತ್ದಿಂದ ಕೆೈಗ್ೆಲಳುಲ್ಗಿದೆ?

0

6. ಎಷುು ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ ದಖಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ?
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7.ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸಬ ನಡವಳಿ ಆಗಿದದಲ್ಲ ಗುಯುತ್ು ( )
ಭಡುವುದು

I. ಯೊೋಜನೆಗಳ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ, II. ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು, III. ಶಿಕ್ಷಣ , V. ೌಷ್ಟುಕ
ಆಹಯ, VII.ಆಯೆಲೋಗೆ, VIII. .ಜತಿ/.ಂಗಡದ ವಿಷಮಗಳಳ, X.
ಗ್ಾಭ ನೆೈಭ
ಲ್ೆ, XI. ಯಸೆು / ಸಂಕ
, XII. ಬ್ಬೋದಿ ದಿೋ

B. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-1. 2011-12ನೆೋ ವಷ
ದಲ್ಲೂ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
(ಅ) ಕಡಾಮವಗಿ ಒಂದು ವಷ
ದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ

1
2

(ಆ) 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಬೆಗಳನುನ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ?
II. ಕೆಲೋಯಂ ಅಬವದಿಂದಗಿ ಭುಂದಲಡಲ್ಪಟ್ು ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
ಎಷುು?
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
ಎಯಡನೆೋ ಸಬೆ (ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನಂಕ ನಿೋಡುವುದು) :
ಹಜಯದ ಒಟ್ುು ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ .ಜತಿ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಂ.ಂಗಡದ ಸದಸೆಯು (ಭತ್ದಯಯು):
ಹಜಯದ ಭಹಿಳ ಸದಸೆಯ (ಭತ್ದಯಯು):
IV. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಮವ ಯೊೋಜನೆಮ
ಪಲ್ನುಬವಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಭಡಲ್ಯಿತ್ು?

1
0
3
34
0
0
0
0
0
(a) ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೊೋಜನೆ, (b) ವಾದಾೆ ವೆೋತ್ನ, (c) ವಿಧವ
ವೆೋತ್ನ, (e) ಕುಟ್ುಂಫ ಪಲ್ನುಬವಿ, (g) ಆಶಾಮ ವಸತಿ ಯೊೋಜನೆ, (h)
ಅಂಫೆೋಡಕರ್ ವಸತಿ ಯೊೋಜನೆ, (j) ಇತ್ಯೆ

V. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಗ್ಾಭ ಸಬೆೋಮ ಸಬ ನಡವಳಿಗಳನುನ
ಹೌದು
ಇಡಲ್ಗಿದೆ? []
VI. 2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೊೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ು ಸಭಜಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಸಣೆಮನುನ ಭಡಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(a) ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತಿಾ ಯೊೋಜನೆ []

(b) ಇತ್ಯೆ ಕೆೋಂದಾ ಭತ್ುು ಯಜೆ ಯೊೋಜನೆಗಳಳ (ಯೊೋಜನೆಗಳನುನ
ನಭಲದಿಸಿ)

C. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಮ ಸಿಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆ-VII.
ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ದಂತ್ೆ ಸಿಯಿ ಸರ್ಮತಿಗಳಳ/ಕಮ
ಕರಿ ಸರ್ಮತಿಗಳನುನ
ಯಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಷುು ಸಿಯಿಸರ್ಮತಿ ಸಬೆಗಳಳ ನಡೆದಿವೆ?
ಸಿಯಿ ಸರ್ಮತಿಮ ಹೆಸಯು
ಕಡಾಮವಗಿ ನಡೆಸಫೆೋಕದ ಸಬೆಗಳಳ
ವಸುವವಗಿ ನಡೆದ ಸಬೆಗಳಳ
VIII.2011-12 ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಅವೆವಸೆಿ ಅಥವ
ಕನಲನುಫಹಿಯ ಕಾಭಕಕಗಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ಮವುದೆೋ
ಅಧಿಕಯಗಳನುನ ಯದುದಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
A. ಆಯೊೋಜಿಸಲ್ದ ತ್ಯಫೆೋತಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ-ಎಲ್ೂ ಚುನಯಿತಿ
ಸದಸೆಯು ಹಗು ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಕನಿಷು ಒಂದು ತ್ಯಫೆೋತಿಗ್ೆ
ಹಜಯಗಿಯುವಯೆೋ?
B. ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಹಜಯತಿಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆಗಳ ಅಧಿಕಯ /
ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಹಜಯಗುತ್ುಯೆಯ್ಕೋ?
C. ಅಧಿಕರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮ
ರಿಶಿೋಲ್ನೆ -ವಿವಿಧ ಇಲ್ಖ್ೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಳ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳಳ ಸಬೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಜಯದಗ ಗ್ಾಭ
ಂಚಮತಿಮು ಅವಯ ಕಮ
ನಿವ
ಹಣೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದೆೋ?
ಉದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಯೆಲೋಗೆ ಭಹಿಳ ಭತ್ುು ಭಕಕಳ ಕಲ್ೆಣ ಇತ್ಯೆ
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ
ಕ
ಯೊೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes
Yes
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ
ಆಶಾಮ
ಇಂದಿಯ ಆವಸ್
ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು
ಶೌಚಲ್ಮ
13ನೆೋ ಹಣಕಸು
ಇತ್ಯೆ
ಸವಚಿಗ್ಾಭ
ಗಾಂಥಲ್ಮ
Yes
6
ಸಭಜಿಕ ನೆಮ ಸರ್ಮತಿ
2
2
ಇಲ್ೂ
ಹೌದು
ಹೌದು

ಹೌದು

I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ
ಕ
ಯೊೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭೂ ವಷ್ಟ
ಕ ಯೊೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
I. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ
ಕ
ಯೊೋಜನೆಮನುನ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
(ಅ) ಸಲ್ಲೂಸಫೆೋಕದ ಅಂತಿಭ ದಿನಂಕ :
B. ವಷ್ಟ
ಕ ಯೊೋಜನೆ ತ್ಮರಿಕೆ ಾಕಿಾಯ್ಕ-I. ವಷ್ಟ
ಕ ಯೊೋಜನೆಮನುನ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
II. ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ವಷ್ಟ
ಕ ಯೊೋಜನೆಮಲ್ಲೂ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
III. ಯೆೈತ್ ಗುಂುಗಳಳ, ಭಹಿಳ ಗುಂುಗಳಳ, ಮುವಕ/ಮುವತಿ
ಭಂಡಳಿಗಳಳ, ಸಭುದಮ ಆಧರಿತ್ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಳ ಹಗು
ಸಕ
ಯೆೋತ್ಯ ಸಂಸೆಿಗಳನುನ ಸಂಕಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
IV. ವಷ್ಟ
ಕ ಯೊೋಜನೆಮ ತ್ಮರಿಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಖ್
ಯೊೋಜನೆ/ಕಮ
ಕಾಭಗಳನುನ ಒಗಲೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುನ
ಖ್ತಿಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
C. ಆಮವೆಮ-I. 2012-13 ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನ ವಷ್ಟ
ಕ ಆಮವೆಮ
ನಿಮಭನುಸಯ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2012-13ನೆೋ ಆಥಿ
ಕ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಲ್ಲಂಗ ಆಧರಿತ್ (Gender Budget)
ಆಮವೆಮ ತ್ಮರಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? (ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಇದದಲ್ಲ)ೂ []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಂನಲೂಲ್ ಕೆಲಾೋಢೋಕಯಣ ಕುರಿತ್ು
ಚಚಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? ಹಗು ಹೆಲಸ ಆದಮದ ಭಲಲ್ವನುನ
ಗುಯುತಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಈ ಹೆಲಸ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಆದಮವನುನ ಸಾಜಿಸಲ್
ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
ಸವಂತ್ ಭಲಲ್ದಿಂದ ಫಯುವ ಒಟ್ುು ಆದಮ ಎಷುು?
(iii) Whether any income generating assets created in
panchayat in 2011-12? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಆದಮ ತ್ಯುವ ಆಸಿುಗಳನುನ ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಮಲ್ಲೂ ಸಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಫಕಿ ವಸಲಲ್ತಿ-ತ್ೆರಿಗ್ೆ ವಸಲಲ್ತಿ ಭಡಲ್ು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗ್ೆ
ನಿೋಡಿಯುವ ಅಧಿಕಯದನವಮ ವಸಲಲ್ತಿಮ ವಿವಯಗಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ೆ
ನಿೋಡಿ
31-03-2011 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ಫಕಿ
2011-12ಯ ಫೆೋಡಿಕೆ
ಒಟ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಭಡಿದ ವಸಲಲ್ತಿ
ತ್ೆರಿಗ್ೆ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮ ಇತ್ಯೆ ಆದಮದ
ವಿವಯಗಳ ಭಲಲ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸಿ
2010-11ಯ ಆದಮ
2011-12 ಯ ಆದಮ
ಸವಮಂ ೆಾೋರಿತ್ ದೆೋಣಿಗ್ೆ

Yes
2-Oct-11
20/01/2011
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
1454114
1291629

Yes
ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆ
13100
417880
430980
430980
ನಿೋರಿನ ತ್ೆರಿಗ್ೆ , ಲ್ೆೈಸೆನ್್ , ಇತ್ೆದಿ
933787
1041518
ಗ್ಾಭ ಂಚಮತ್ ಕಛೆರಿಗ್ೆ ಪೆನ್ , ವಟ್ರ್ ಪಿೋಲ್ುರ್ , ಂಚಮತ್
ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ತ್ಗಿ ಕಟ್ುಡ , ಇತ್ೆದಿ

ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ( ಕೆೋಂದಾ ಸಯಕಯ ) ಗುರಿ : 19 ಸಧನೆ:4
ವಸತಿ ( ಕೆೋಂದಾ ಸಯಕಯ / ಯಜೆ ಸಯಕಯ ) ಗುರಿ : 16 ಸಧನೆ : 16
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಅನುಷುನಗ್ೆಲಳಿಸಿದ ಯೊೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಧಿಸಿದ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯು ( ಕೆೋಂದಾ / ಯಜೆ ಸಯಕಯ ) ಗುರಿ : 3 ಸಧನೆ : 3
ಗುರಿಗಳ ಫಗ್ೆೆ ವಿವಯ ನಿೋಡಿ-ಯೊೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು
ಶೌಚಲ್ಮ ( ಯಜೆ ಸಯಕಯ ) ಗುರಿ : 240 ಸಧನೆ : 240
13ನೆೋ ಹಣಕಸು ( ಕೆೋಂದಾ ಸಯಕಯ ) ಗುರಿ : 5 ಸಧನೆ: 5
ಯೊೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಾತಿಯೊಂದು ಯೊೋಜನೆಮಡಿ ಖಚು
ಭಡಿದ ಮೊತ್ುದ
ವಿವಯ ಕೆಳಗಿನಂತ್ೆ ನಿೋಡಿ
ಬೌತಿಕ ಗುರಿ
ಸಧನೆ
ಯೊೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಅನುದನದ ವೆಚಿ
ಕೆೋಂದಾ / ಯಜೆ / ಇತ್ಯೆ

1105863

2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಮ ಮೊತ್ು
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಖಚಿ
ನ ಮೊತ್ು
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿಯುವ ವೆಚಿ
ರಿಶಿಷು ಜತಿ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ನಿಗಧಿಮದ ಅನುದನ ಫಳಕೆ
ಎಲ್ೂ ಯೊೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಶಿಷು ಜತಿ / ರಿಶಿಷು ಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ
ನಿಗಧಿಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವವಗಿ ಹಂಚಿಕೆಮದ ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ವಸುವಿಕ ವೆಚಿ : ಯಲ.
ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾದಿಾಗ್ಗಿ ಆಗಿಯುವ ವೆಚಿ
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಹಗು ಕಛೆೋರಿ
ವೆಚಿ ಹೆಲಯತ್ುಡಿಸಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿವಾಧಿಿ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಿಗ್ೆ ಭಡಿದ
ಓಟ್ುು ವೆಚಿ :
ಹಂಚಿಕೆ ಭಡಿದ ಒಟ್ುು ಮೊತ್ು : ಯಲ.
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮ ಶೆೋ.100ಯಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ
ಸುಯಕ್ಷತ್ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋಯನುನ ೂಯೆೈಸುತಿುದೆದೋಯ್ಕ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಬ್ಬೋದಿ
ಆಳವಡಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಒಳಚಯಂಡಿ
ವೆವಸೆಿ ಭಡಿದೆಯ್ಕೋ? []

210000
210000
216564
33000
216564
216564
216564
0
0
0
Yes
Yes
Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ನಿಭ
ಲ್ ಗ್ಾಭ ುಯಸಕಯ ಡೆದಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಮು ತ್ನನ ವೆಪಿುಮಲ್ಲೂ ಶೆೋ.100 ಯಷುು ಜನನ ಹಗು
ಭಯಣ ನೆಲಂದಣಿ ದಖಲ್ಲಸಿದೆಯ್ಕೋ? []

Yes

ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಿಳಿೋಮ ಸಂಸೆಿಗಳಳ
ಂಚಯಿತಿ ಭತ್ುು ಸಭುದಮ ಗುಂುಗಳಳ

ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ೆಗ್ೆದುಕೆಲಂಡಿಯುವ ವಿಶೆೋಷ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

ಗ್ಾಭಸಿರಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಿನ ತಿಳಳವಳಿಕೆಮನುನ ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ
ತಿಳಿಮಡಿಸಲ್ಯಿತ್ು. ಶಲ್ ಅಂಗನವಡಿ ಭತ್ುು ನೆಮ ಫೆಲ್ೆ
ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಒತ್ುು ನಿೋಡುವ ಫಗ್ೆೆ ಸಕಷುು ಾಚಯ ನಿೋಡಲ್ಯಿತ್ು
ಸಂಘ ಸಂಸೆಿ , ಇತ್ಯ ಸಂಘಗಳಿಗ್ೆ ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ ,ರ್ಮೋನುಗ್ರಿಕೆ , ಇಮಯೆ
ಸೌಲ್ಬೆದ ಫಗ್ೆೆ ಸಲ್ ಭತ್ುು ಸಹಮಧನವನುನ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ
ಯೊೋಜನೆಮಡಿ ನಿೋಡಿಯುತ್ುದೆ.
ಗ್ಾಭ ಸಬೆ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ಗ್ಾಭಸಿರಿಗ್ೆ ಸಿಳಿಮ ಾಥರ್ಮಕ ಆಯೆಲೋಗೆ
ಅಧಿಕರಿಗಳಿಂದ ಆಯೆಲೋಗೆದ ಫಗ್ೆೆ ಅದಯ ವಿನಲತ್ನ ಕಮವಕಾಭದ ಫಗ್ೆೆ
ಸಕಷುು ಅರಿವು ಭಲಡಿಸಿದೆದವೆ . ಭತ್ುು ಆಶ ಕಮವಕತ್ವರಿಗ್ೆ ಭಹಿತಿ
ನಿೋಡುವ ಫಗ್ೆೆ ಪ್ಾೋತ್್ಹಿಸಲ್ಯಿತ್ು.

ಭಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ುು ಸಂವಹನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಕಳಳ
ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾ ನಿವ
ಹಣೆ ಅಂಕಗಳಳ []
ಇವುಗಳನುನ ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿ ದಾಢೋಕರಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕತ್ಾಗಳನುನ ಗಣಕಿೋಕಯಣಗ್ೆಲಳಿಸಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನ ಲ್ೆಕಕ ತ್ಾಗಳನುನ ವಡ್
/ಗ್ಾಭ
ಸಬೆ/ಜಭಫಂಧಿಮ ಭುಂದೆ ಭಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಂಚಯಿತಿಮು 31-03-2012 ಯ ಅಂತ್ೆಕೆಕ ವಿವಯಗಳನುನ
ೂಣ
ಗ್ೆಲಳಿಸಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಅಂಕಗ
ಎಷುು ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನ ವಯದಿ
ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ?
ಫಕಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನ ೆಯಗಳೆಷುು?
ಕುಂದುಕೆಲಯತ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ ನಿೋಡಿಯುವುದು
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ದಲಯುಗಳಿಗ್ೆ ರಿಹಯ / ಅಗತ್ೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆಮಡಿಮ ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಲ್ನೆಮ ವಯದಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಎಷುು ಅಜಿ
ಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೋಳಲ್ದ ಭಹಿತಿಯೊಂದಿಗ್ೆ
ಉತ್ುರಿಸಲ್ಗಿದೆ?
ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಫೋಲ್ು ಾಧಿಕಯಕೆಕ ಹೆಲೋಗಿಯುವ ಅಜಿ
ಗಳಳ ಎಷುು
ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಬ್ಬಪಿಎಲ್ ಟ್ಟು ವಿಶಾಂತಿ ವೆೋತ್ನ ಅನುದನ
ಬ್ಬಡುಗಡೆ ಭತ್ುು ವೆಚಿ ದಲಯುಗಳನುನ ಮವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಕು
ಎಂಫುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುಕ ಕಯಿದೆ ಾಕಯ ಕಛೆೋರಿಮಲ್ಲೂ ಹಗು
ಸವ
ಜನಿಕ ಸಿಳಗಳಲ್ಲೂ ಾದಶಿ
ಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []
ಆಯೆಲೋಗೆ ಅಂಕಗಳಳ -ಶಿಶು ಭಯಣ ಾಭಣ
ತ್ಮಂದಿಯ ಭಯಣ ಾಭಣ
ಸಂಸಿಿಕ ಹೆರಿಗ್ೆಗ್ೆಗಳಳ
ಲ್ಸಿಕ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ
ಅಂಗನವಡಿ ಭಕಕಳ ೌಷ್ಟುಕಂಶದ ಸಿಿತಿಗತಿ
ಸಂಕಾರ್ಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆ
ಡೆಂಗಲೆ, ಭಲ್ೆೋರಿಮ, ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಯೆಲೋಗಗಳಳ ಹಬ್ಬಬಯುವ ಫಗ್ೆೆ
ಕಲ್ಯದಂತ್ಹ ಸಂಕಾರ್ಮಕ ಯೆಲೋಗಗಳಿಂದದ ಸವುಗಳಳ
ಶಿಕ್ಷಣ-ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಾಥರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಭದೆರ್ಮಕ ಹಂತ್
ಮಟ್ಟುಕ್ ಹಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ
ದವಿ ೂವ
ಹಗು ದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸನತ್ಕೆಲೋತ್ುಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಅನುತ್
ವಿಧೆಥಿ
ಗಳಳ ಭತ್ುು ತ್ಯಗತಿ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಅನುತ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲ್ಲತ್ಂಶ
ಪಿಮುಸಿ ಪಲ್ಲತ್ಂಶ
ಸಭಜಿಕ ಬದಾತ್ೆ ಕಮ
ಕಾಭಗಳಳ

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಗಲ ಸವವಜನಿಕಯ ಸಭಸೆೆಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಅರಿವು ಭಲಡಿಸುವ ಫಗ್ೆೆ
ಗ್ಾಭ ಸಬೆಮಲ್ಲೂ ಚಚಿವಸಲ್ಯಿತ್ು.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ಲ್ೆಕಕ ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಆಗಿಯುತ್ುದೆ
ಹೌದು
46
8
8
13
13
0

Yes

ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಕಲ್ಕಲ್ಕೆಕ ನಿವವಹಿಸಿದೆ
ಉತ್ುಭ
ಸಿಳಿೋಮ ವೆೈಧೆಧಿಕರಿಮವರಿಂದ ಭಸಿಕ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ ಭತ್ುು ಆಯೆಲೋಗೆ
ಸಹಮಕಿ ಹಗಲ ಆಶ ಕಮವಕತ್ವರಿಂದ ಕಲ್ಕಲ್ಕೆಕ ರಿಶಿೋಲ್ನೆ
ಆಗುತ್ುದೆ.
ಇಂತ್ಹ ಾಕಯಣಗಳಳ ಕಂಡು ಫಯುವುದಿಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇದೆ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಸರಿಸಭನ
ಸರಿಸಭನ
0
0
ಫಸವ ವಸತಿ ಯೊೋಜನೆಮಡಿ 2010-11ನೆೋ ಸಲ್ಲನಲ್ಲೂ 21 ಭನೆಗಳನುನ
ಸಯಕಯದಿಂದ ನಿೋಡಿದೆ.

ೂಸಿುಕ್ ಫಳಕೆ ನಿಷೆೋಧ

ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೊೋಜನೆಮಡಿ 2011-12ನೆೋ ಸಲ್ಲನಡಿ 16 ವೆೈಮುಕಿುಕ
ಭನೆಗಳ ನಿಭವಣ ಭತ್ುು 16 ಭನೆಗಳ ುನರ್ ಯಚನೆಮನುನ
ಸಯಕಯದಿಂದ ನಿೋಡಿದೆ.
ಇಲ್ೂ
72 ನಿೋಡಿದೆ
32 ಜನರಿಗ್ೆ ಅಂಗವಿಕಲ್ ವೆೋತ್ನ ನಿೋಡಿದೆ.
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಇಲ್ೂ
ಯಷ್ಟರೋಮ ಸವಸಿ ಭಿೋಭ ಯೊೋಜನೆಮಡಿ 118 ಕುಟ್ುಂಫಗಳಿಗ್ೆ ಯೊೋಜನೆ
ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದೆ.
287
ಜಡಭಲ್ಲ ಭುಖ್ಂತ್ಯ ನಿವವಹಣೆ ಭಡಲ್ಗುತಿುದೆ. ತಿೆಪಗುಂಡಿ
ಭುಖ್ಂತ್ಯ
ಇದಯ ಫಗ್ೆೆ ಇಗ್ಗಲ್ೆೋ ಕಾಭ ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡಿದೆ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಫಳಕೆಗ್ೆ ಯೊೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

5 ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ

ಎಷುು ದವಿೂವ
ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೊೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ
ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಹಗಲ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ದವಿ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಳ ಯೊೋಗೆವದ ಶೌಚಲ್ಮವನುನ ಹೆಲಂದಿದೆ.

ದವಿ ಹಗಲ ಕಲ್ೆೋಜುಗಳಿಲ್ೂ.

ಎಷುು ಶಲ್ೆಗಳಳ ಶುದಾ ಕುಡಿಮುವ ನಿೋರಿನ ವೆವಸೆಿ ಹೆಲಂದಿವೆ.
ನವಿೋಕರಿಸಫಹುದದ ಹಗು ಅಸಂಾದಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಫಳಕೆ-ಗ್ಾಭ
ಂಚಯಿತಿಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಲ್ಬೆ ನಿೋಡಿದ ಫಗ್ೆೆ ಭಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಫೆೋಕು
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕಿುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಅಡುಗ್ೆಗ್ೆ
ಎಷುು ಕುಟ್ುಂಫಗಳಳ ಸೌಯಶಕಿುಮನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೋಶಕೆಕ ಫಳಸುತಿುವೆ.ಭನೆಮ ದಿೋಗಳಿಗ್ೆ

5 ಶಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಿದೆ.

ಸೌಯಶಕಿು ಅಥವ ಅಸಂಪಾದಯಿಕ ಇಂಧನ ಭಲಲ್ದ ಬ್ಬೋದಿ ದಿೋಗಳಳ

ಇಲ್ೂ

ಇಂದಿಯ ಆವಸ್ ಯೊೋಜನೆ
ವಾದಾೆ ವೆೋತ್ನ
ವಿಧವ ವೆೋತ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಕುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಡಿಎಸ್ ಸವ
ಜನಿಕ ವಿತ್ಯಣ ವೆವಸೆಿ
ಅನನೂಣ
ಯೊೋಜನೆ
ವಜೆೋಯಿ ಆಯೆಲೋಗೆ ಯೊೋಜನೆ
ಯಷ್ಟರೋಮ ಸವಸಿಯ ಭಿೋಭ ಯೊೋಜನೆ
ನಿೋಯು ಭತ್ುು ನೆೈಭ
ಲ್ೆ
ಘನ ತ್ೆಜೆ ವಿಲ್ೆೋವರಿ ಕಾಭಗಳಳ

ಮೋಲ್ಕಣಿಸಿದ ಾಶನವಳಿಮಲ್ಲೂ ನಭಲದಿಸಲ್ು ಸಧೆವಗದಂತ್ಹ
ಮವುದದಯಲ ವಿಶೆೋಷ ಸಧನೆಗಳಳ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದದಲ್ಲೂ ಇದು ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ ವೆಪಿುಮ ನಿವಸಿಗಳ ಜಿೋವನದಲ್ಲೂ
ಸಕಯತ್ೂಕ ಫದಲ್ವಣೆ ಭಡಲ್ು ಕಯಣವದ ಗ್ಾಭ ಂಚಯಿತಿ
ಕೆೈಗ್ೆಲಂಡ ಮವುದೆೋ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಮಗಿಯುಫಹುದು ಈ ಕುರಿತ್ು
ಸಂಕ್ಷೋುವಗಿ ಫಯವಣಿಮಲ್ಲೂ ನಿೋಡುವಂತ್ೆ ಇಯಫೆೋಕು, ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಗಿ ಸಷಷುವದ ಸಲಚಕಗಳಳ, ಧನತ್ನಕ ರಿಣಭಗಳಳ
ಇತ್ೆದಿಗಳನುನ ಆಳತ್ೆ ಭಡಲ್ು ಸಹಮ ಭಡುವಂತ್ೆ ಇಯಫೆೋಕು.
ಇದಕೆಕ ೂಯಕವಗಿ ಸಕಯನ ಭಡಿದ ಛಮ ಚಿತ್ಾಗಳಳ,
ದಖಲ್ತಿಗಳನುನ ಸಹ ಹೆಚುಿವರಿಮಗಿ ಆಫ್ ಲ್ೆಲೋಡ್ ಭಡಫಹುದು.
Name of PDO/Secretary
PDO/SECRETARY CONTACT NUMBER
Is Gram Panchayat Hard copy submitted to Taluka
Panchayat befor filling online form? []

22
0
28

ಸಂೂಣವ ಸವಚಿತ್ ಆಂದೆಲೋಲ್ನದಡಿ ಾಶಸಿು ಡೆಮಲ್ಗಿದೆ.
ಉದೆಲೆೋಗ ಖ್ತ್ರಿ ಯೊೋಜನೆಮಡಿ ಕಲಲ್ಲಗ್ಯರಿಗ್ೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿೋಡಿಯುತ್ುದೆ.
ಶೌಚಲ್ಮ ನಿೋಡಿಯುತ್ೆುವೆ.
ಇತ್ಯೆ ಸಂಘ ಸಂಶೆುಗಳ ಭಲಲ್ಕ ಎಪಿಎಲ್ ಪಲ್ನುಬವಿಗಳಿಗ್ೆ
ಶೌಚಲ್ಮ ನಿೋಡಲ್ು ಪ್ಾೋತ್್ಹಿಸಿಯುತ್ೆುವೆ.

K.THEJAPPA KULAL
9972341183
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 :
II. ಗ್ಾಭ ಂಚಮತಿಗಳಳ ತ್ಭೂ ವಷ್ಟ
ಕ ಯೊೋಜನೆಮನುನ ಮೋಲ್ಲನ
ಸಂಸೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ಗಿದೆಯ್ಕೋ? []

Accepted by GP Adhyaksha
8254265110
Yes

