ಅಧಾಯ್ಯ-1
ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕತರ್ವಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಕಾರಗಳು
[ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) (1)]
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಕತರ್ವಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಕಾರಗಳ ವರ

ಕರ್ ಸಂ

ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹೆಸರು

1

ಸಮಗರ್ ಶು

ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ

•

ಮ ಳಾ ಕಲಾಯ್ಣ

ಈ ಎಲಾಕ್

ಅಭಿವೃದಿದ್

ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ,

•

ಮಕಕ್ಳ ಕಲಾಯ್ಣ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

ಟಿಎಪಿ ಎಂಎಸ್ ಕಟಟ್ಡ,

•

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ್ತಾ

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ

ಳಾಸ

ಪರ್ಕಾರಗಳು

ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು

•

ಜಿಲೆಲ್.-571107

ಮಕಕ್ಳ ಸಂರಕಷ್ಣಾ
ಘಟಕ
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ಕತರ್ವಯ್ಗಳು

ಉಸುತ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ
ಅನುಷಾಠ್ನ

ಅಧಾಯ್ಯ-2
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ
ಕತರ್ವಯ್ಗಳು
[ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) (ii) ]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್
ದಯ ಟುಟ್ ಒದಗಿ
ಕರ್

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ

ಹುದೆಧ್

ಸಂ

ರರ ಹೆಸರು

1

ರ್ೕಮತಿ

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಐ.ಎಸ್

ೕಜನಾಧಿಕಾ

ಇಂದಿರಾ

ರಿಗಳು

(ಪರ್ಭಾರ)
2

ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ಕತರ್ವಯ್ಗಳು
ಸಮಗರ್

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಇಲಾಖೆ

ೕಜನೆಗಳ

ಎಲಾಲ್

ಅಧಿಕಾರಗಳು

ೕಜನೆಗಳ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ
ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ

ೕಜನೆಗಳನುನ್

ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟದ್ದ

ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದುದ್,

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ

ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಪೂಣರ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುತಾತ್ರೆ.

ಅಧಿಕಾರ
ಹೊಂದಿರುತಾತ್ರೆ.

ರ್ೕಮತಿ

ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ

ಸುಮಿತರ್ ಡಿ.ಬಿ

ಗಳು

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಮಟಟ್ದ

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಸಂರಕಷ್ಣಾ

ಕಾಯೆದ್-2005

ನಿವರ್ಹಣೆ,

ಆಪತ್

ಂಸೆಯಿಂದ

ನಿಯಮ-2006

ಸಮಾಲೋಚನೆ,

ಮ ಳೆಯರ

ರಡಿ

ಕತರ್ವಯ್

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಂಸೆಯಡಿ

ದೂರನುನ್ ದಾಖ ಸುವುದು, ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ಡಿ ಐ ಆರ್ ಸ ಲ್ಕೆ,
ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್, ಸಾಂತವ್ನ

ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್, ಮ ಳಾ

ಶೇಷ

ಚಿಕಿತಾಸ್ ಘಟಕ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಭೇಟಿ, ಬಾಲಯ್

ವಾಹ

ತಡೆಗಟುಟ್ ಕೆ,

ೕಗದ

ಮಕಕ್ಳ

ಹಕುಕ್ಗಳ

ರಕಷ್ಣಾ

ಆ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನೋಟೀಸ್ ಗಳ
ಜಾರಿ, ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್
ನೆರವಾಗುವುದು.
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ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ

ಕೌಟುಂಬಿಕ
ಂಸೆಯಿಂದ
ಮ ಳೆಯರ
ಸಂರಕಷ್ಣಾ ಕಾಯೆದ್2005 ನಿಯಮ2006ರಡಿ
ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ

3

ರ್ೕಮತಿ

ಸಹಾಯಕ ಶು

ಐ.ಎಸ್

ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಇಂದಿರಾ

ೕಜನಾಧಿಕಾ

ಕಛೇರಿ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ

ತಾಲೂಲ್ಕು ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಮಗರ್ ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಹಾಗೂ ತಾಲೂಲ್ಕು

ೕಜನೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ
ಬಗೆಗ್ ಪರಿ ೕ ಸುವುದು, ಪೂರಕ ಪೌ ಟ್ಕ ಆಹಾರ

ರಿಗಳು

ೕರಭಾಗಯ್, ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್,

ೕಶಕಿತ್

ಅಕಾಡೆಮಿ, ಐ ಡಿಎಸ್

ಮಟಟ್ದ ಐ ಡಿಎಸ್

ತರಣೆ,

ೕಜನೆ, ಬಾಲ

ೕಜನೆ, ಶು

ಕಾಸ

ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನೆಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ

ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸುವುದು.

ಹಾಗೂ ಅವರ
ಅನುಪ ಥ್ತಿಯ ಲ್
ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ
ಅಧಿಕಾರ
ಹೊಂದಿರುತಾತ್ರೆ.

4

ರ್ೕಯುತ

ಪ್ರಥಮ

ಸಂಪತ್

ದಜೆರ್

ಕುಮಾರ್ ಆರ್

ಸಹಾಯಕರು

ಐ ಡಿಎಸ್

ಭಾಗದ ಪೂರಕ ಪೌ ಟ್ಕ ಆಹಾರಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತಗಳ

ನಿವರ್ಹಣೆ,

ೕರಭಾಗಯ್, ಅಂ.ಕಾ.ಕ/ಸಹಾಯಕಿಯರ , ಗೌರವಧನ, ಮರಣ

ಪರಿಹಾರ,ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್, ಐ ಡಿಎಸ್
.ಅ.

ೕಜನೆಗಳ

ಭಾಗದ ಡಿ

ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ಆಡ ತ

ಬಿಲುಲ್ಗಳು, ಎಲಾಲ್

ಕಡತಗಳ
ನಿವರ್ಹಣೆ

ಭಾಗದ ಕಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ ಸುವ ಇನಿನ್ತರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ-2005ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ
5

ರ್ೕಮತಿ
ಕಾಳಮಮ್ ಎಸ್
ೕದಾದ್ರ್

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ

180

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್

ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ವ

ನಿವರ್ಹಣೆ, ವೃತತ್ಗಳ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಲ್ಕು

ಮಟಟ್ದ ಐ ಡಿಎಸ್, ಮಾ ಕ ಹಾಗೂ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ, ನಗರ
ೕಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಹಾಗೂ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ಳ
ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆ, ಬಾಲ

ಕಾಸ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ,

ೕಶಕಿತ್ ಗೊಂಚಲು ಸಭೆ ಹಾಗೂ

ಪೌ ಟ್ಕ ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವುದು, ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ
ವೃತಿತ್

ತರಬೇತಿ

ಹಾಗೂ

ಪುನಶೆಚ್ೕತನ

ತರಬೇತಿ

ಮಾ ತಿ

ಸಂಗರ್ಹಣೆ,

ಚುಚುಚ್ಮದುದ್ ಮಾ ಕ ಹಾಗೂ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಕಕ್ಳ
ಆರೋಗಯ್

ತಪಾಸಣೆಯ ಲ್

ಫಲಾನುಭ ಗಳನುನ್ ಆಸಪ್ತೆರ್ಗೆ
ೕಜನಾ ಮಟಟ್ದ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಭಾಗವ ಸುವುದು,

ಬಾಲ

ಸಂಜೀ ನಿ

ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡುವುದು, ವೃತತ್ದ ಹಾಗೂ
ೕಜನೆಯ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಹಾಗೂ

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಗಳು
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ಶು

ಕಡತಗಳ
ನಿವರ್ಹಣೆ

6

ರ್ೕಮತಿ
ಮೀನಾ

.ಎಸ್

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ

160 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್

ಸಹಾಯಕಿಯರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ವ

ನಿವರ್ಹಣೆ, ವೃತತ್ಗಳ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ

ಐ ಡಿಎಸ್, ಮಾ ಕ ಹಾಗೂ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ, ನಗರ

ೕಶಕಿತ್

ಮಾ ಕ ಹಾಗೂ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ಳ ತಾಯಂದಿರ
ಸಭೆ, ಬಾಲ

ಕಾಸ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ,

ೕಶಕಿತ್ ಗೊಂಚಲು ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪೌ ಟ್ಕ

ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವುದು, ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ವೃತಿತ್
ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ತರಬೇತಿ ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ, ಚುಚುಚ್ಮದುದ್
ಮಾ ಕ ಹಾಗೂ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಕಕ್ಳ ಆರೋಗಯ್
ತಪಾಸಣೆಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವುದು, ಬಾಲ ಸಂಜೀ ನಿ ಫಲಾನುಭ ಗಳನುನ್
ಆಸಪ್ತೆರ್ಗೆ
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್

ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡುವುದು, ವೃತತ್ದ ಹಾಗೂ
ೕಜನೆಯ

ಕೆಲಸ

ನಿವರ್ಹಣೆ,

ಹಾಗೂ

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಗಳು
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ೕಜನಾ ಮಟಟ್ದ
ಶು

ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಕಡತಗಳ
ನಿವರ್ಹಣೆ

ಅಧಾಯ್ಯ-3
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಧಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾದ ಲ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ
ನಿಯಮಗಳು
[ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) (iii)]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ಅಧಿಕಾರದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಬೇಕಾದ ನಿಧಾರ್ರದ ಲ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ
ನಿಯಮಗಳು
ಚಟುವಟಿಕೆಗ

Desription

ನಿಧಾರ್ರ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಧಾನದ ಲ್ ಅನುಸರಿಬೇಕಾದ

ಅಂತಿಮವಾಗಿ

ನಿಯಮಗಳು

ನಿಧಾರ್ರ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ

ಳು

ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಮಗರ್ ಶು
ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನೆ

ಪೂರಕ ಪೌ ಟ್ಕ ಆಹಾರ

ಆರೋಗಯ್ ತಪಾಸಣೆ, ಶಾಲಾ
ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ, ಮಾ ತಿ

ಸೇವೆಗಳು
ೕಶಕಿತ್
ೕಜನೆ

ತರಣೆ,

ಸೇವೆಗಳು

ಸಕಾರ್ರ

ನಿಗಧಿಪಡಿ ರುವ

ಘಟಕ

ಫಲಾನುಭ ಗ ಗೆ ಉಪಾಹಾರ

ವೆಚಚ್ದಂತೆ

ಪರ್ತಿ

ತರಣೆ, ಶಾಲಾಪೂವರ್

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಆಟಿಕೆಗಳ ಖರೀದಿ, ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ಗಳ
ಪಾವತಿ

ೕಶಕಿತ್ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆ,
ಬಲವಧರ್ನೆ, ಗುಂಪುಗ ಗೆ
ಮಾರುಕಟೆಟ್ ವಯ್ವಸೆಥ್, ಬಾಯ್ಂಕ್

ಎಲಾಲ್ ಅಹರ್ ಗುಂಪುಗ ಗೆ ಸುತುತ್ನಿಧಿಗಳ

ತರಣೆ, ತರಬೇತಿ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು, ಸಂಘದ ◌ುತಪ್ನನ್ಗ ಗೆ ಸೂಕತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕ ಪ್ಸುವುದು

ನಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ್, ಸುತುತ್ನಿಧಿ
ತರಣೆ
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆ

ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ
ಕುಟುಂಬದ ಲ್ ಜನಿ ದ

ದಲ 2

ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ರೂ.1.00 ಲಕಷ್
ಮೌಲಯ್ದ ಠೇವಣಿ
ಐ
ಮ ಳಾ

ತತ್ದ ಎಲ್

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಅಜಿರ್

ವ್ೕಕಾರ

ಮಾಡಿ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರ ಪರಿ ೕಲನೆ ನಂತರ ಬಿಪಿಎಲ್
ಕುಟುಂಬಗಳ ಲ್ ಜನಿ ದ

ದಲ

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಾಂಡ್

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

2 ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ

ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿಕೆ.

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ

ೕಜನೆ

ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಕಛೇರಿಯ ಲ್

ವ್ೕಕೃತವಾದ

ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್

ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿ

ಸಂದಶರ್ನ ನಡೆ , ಅಹರ್ ಫಲಾನುಭ ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿ

ನಿಗಮ

ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ ಗೆ .ಅ.

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ೕ. ಗಳ ಮುಖಾಂತರ

ನೀಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಸಾಂತವ್ನ
ೕಜನೆ

ಸಾಂತವ್ನ ಕೇಂದರ್ವು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದೆ

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಕಲಹಗ ಂದ

ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ರುವ

ನೊಂದ

ಸಾಂತವ್ನ

ಮ ಳೆಯರಿಗೆ

ಕೇಂದರ್ದ ಲ್

ಆಪತ್

ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಗತಯ್ ಬಿದಧ್ ಲ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ

ರೆ

ಹೋಗಿ

ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ವೆ.
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ನಾಯ್ಯ

ದೊರಕಿಸುವ

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
/
ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೌಟುಂಬಿಕ
ಂಸೆಯಿಂದ
ಮ ಳೆಯರ

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಮಸೆಯಿಂದ

ನೊಮದ ಮ ಳೆಯರಿಗೆ

ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಾಗೂ

ಶು

ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ

ಸಾಂತವ್ನ

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
/

ಸಂರಕಷ್ಣಾ

ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕಾಯೆದ್2005
ನಿಯಮ2006
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ಅಧಾಯ್ಯ-4
ಸೇವೆಗಳು/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಗೀಕೃತ ನಮೂನೆಗಳು
[ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) (iv) ]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ತಮಮ್ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು/ಸೇವೆಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಲ್ ಯಾವ ಯಾವ
ಮಾನದಂಡಗಳು/ಅಂಗೀಕೃತ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾದ ವರಗಳನುನ್ ದಯ ಟುಟ್ ಒದಗಿ
ಕರ್ ಸಂ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ/ಸೇವೆಗಳು

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ

ಒದಗಿಸಲಾದ

ಮಾನದಂಡಗಳು

ಸಮಯ

ವರಣೆಗಾಗಿ ನಾಗರೀಕ
ಸೇವೆಗಳ ಲ್ ವರಿಸಲಾದ
ಅಧಾಯ್ನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್
ಪರಾಮಶರ್ನೆ

1

3-6 ವಷರ್ದ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲೆ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಮೂಲಕ

3 ದಿನಗಳು

ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆದು ಪರಿ ೕ
ದಾಖ
2

ಗಭಿರ್ಣಿಯರು

ಕೊಳುಳ್ವುದು

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಮೂಲಕ

3 ದಿನಗಳು

ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆದು ಪರಿ ೕ
ದಾಖ
3

ಬಾಣಂತಿಯರು

ಕೊಳುಳ್ವುದು

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಮೂಲಕ
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆದು ಪರಿ ೕ
ದಾಖ

ಕೊಳುಳ್ವುದು
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3 ದಿನಗಳು

ಅಧಾಯ್ಯ-5
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು,
ನಿಬಂಧನೆ, ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತುತ್ ದಾಖಲೆಗಳು
[ಭಾಗ(1) (ಬಿ) (V) & (vi)]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಅಧೀನದ ಲ್ರುವ ಸಪಧಿರ್ಯ ಲ್ರುವ ಅಥವಾ ಉಪ

ೕಗಿಸಲಪ್ಡುವ ನೌಕರರು/ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ

ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸಲಾದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ೕರುವ ಮಾ ತಿಗಳನೊನ್ಳಗೊಂಡ ಪಟಿಟ್
ಅಥವಾ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ದಯ ಟುಟ್ ಒದಗಿಸುವುದು.
1. ಕಚೇರಿಯ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್

ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕೆ. .ಎಸ್ ನಿಯಮಾವ ,

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಥಿರ್ಕ ಸಂ ತೆ, ಡೆ ಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಯಲ್ ಪವಸ್ರ್, ಎಂ

ಇ, ಖಜಾನೆ ನಿಯಮಗಳು

ಹಾಗೂ ಕನಾರ್ಟಕ ಪಾರದಶರ್ಕ ಕಾಯೆದ್ ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗೆಗ್ ಹೊರಡಿಸುವ
ಕಾಯರ್ ಧಾನ,

ಎ ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು.

2. ಜುವೆನೈಲ್ ಜ ಟ್ೕಸ್ ಆಕ್ಟ್ (ಕೇರ್ ಅಂಡ್

ರ್ಟೆಕಷ್ನ್ ಆಫ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ )2000 ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳು

3. ಇಲಾಖೆಯ ಇಮಾಮ್ರಲ್ ಟಾರ್ಫಿಕ್ (ಪಿರ್ವೆನ್ ಷನ್) ಆಕ್ಟ್ 1986
4. ದಿ
5.

ರ್ಬೆಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೆಂಡಸ್ರ್ ಆಕ್ಟ್ 1958
ಂದೂ ಅಡಕಷ್ನ್ ಅಂಡ್ ಮೈನೆಟ್ನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1956

6. ವರದ ಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯೆದ್ 2006 ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳು
7. ಬಾಲಯ್

ವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯೆದ್ 2006 ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳು

8. ದೇವದಾ

(ಸಮಪರ್ಣಾ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯೆದ್, 1982 ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳು 1988.

9. ಕನಾರ್ಟಕ

ವಾಹ ಕಾಯೆದ್ 1976 ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳು

10. ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಂಸೆಯಿಂದ ಮ ಳೆಯರನುನ್ ಸಂರ ಸುವ ಕಾಯೆದ್-2005 ಹಾಗೂ ನಿಯಮ-2006

11. ಸಕಾರ್ರದ ಹಾಗೂ ಪರ್ಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶಗಳು, ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿದೇರ್ಶನಗಳು.
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ಅಧಾಯ್ಯ-6
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಸುಪದಿರ್ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ರುವ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಷಯವಾರು ಭಾಗವಾರು
ಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
[ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) (vi)]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಸುಪದಿರ್ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ರುವ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಷಯವಾರು/ ಭಾಗವಾರು ಮಾ ತಿಗಳನುನ್
ಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು
ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳ ಲ್ ವಗೀರ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
I.

ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು

II.

ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾರಯಕ್ರ್ಮಗಳು

III.

ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕಷ್ಣೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು

ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು:ಮ ಳೆಯರ ಆಥಿರ್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಸಬ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಯ್ವಾಹನಿಯ ಲ್ ತರಲು
ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ.

1)

ೕಶಕಿತ್

ೕಜನೆ:-

ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ 725 ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ 10 ನಗರ
ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ್, ವರೆಗೆ 8249 ಮ ಳೆಯರನುನ್ ಒಗೂಗ್ಡಿ ದೆ.
ಮಾಡಿದುದ್, ರೂ.311.55 ಕೋಟಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು

ಆದಾ

ೕಶಕಿತ್ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟುಟ್ 735

ೕಶಕಿತ್

ೕಶಕಿತ್ ಗುಂಪಿನ ಸದಸಯ್ರು ರೂ. 220.50 ಕೋಟಿ ಉ ತಾಯ

ೕತಪ್ನನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲ್ ತೊಡಗಿ ಕೊಂಡಿವೆ. ತಾಲೂಲ್ಕು

ೕಶಕಿತ್

ಉತಾಪ್ದನೆಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

2) ಕೌಟುಂಬಿಕ ಂಸೆಯಿಂದ ಮ ಳೆಯರ ಸಂರಕಷ್ಣಾ ಕಾಯೆದ್ 2005 ನಿಯಮ-2006:ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಂಸೆಯಿಂದ ಮ ಳೆಯರ ಸಂರಕಷ್ಣಾ ಕಾಯೆದ್ 2005 ನಿಯಮ-2006ರಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕತರ್ವಯ್

ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ
ದಾಖ

ಂಸೆಯಿಮದ ನೊಂದ ಮ ಳೆಯರಿಗೆ ಆಪತ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ಸಾಂತವ್ನ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದುದ್, ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್

, ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

3) ಸಾಂತವ್ನ ಮ ಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದರ್(2000-2001):ಈ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಒಂದು ಸಾಂತವ್ನ ಮ ಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದರ್ ದುದ್, ಸಮಾಜದ ಲ್ ವರದ ಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಕೌಟುಂಬಿಕ
ದೌಜರ್ನಯ್, ಅತಾಯ್ಚಾರಕೊಕ್ಳಗಾದ ಮ ಳೆಯರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು, ತಾತಾಕ್ ಕ ಆಶರ್ಯ, ಆಥಿರ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರ
ಸಾವ್ವಲಂಬಿಗಳಾಗುವಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ ಸಶಕತ್ರನಾನ್ಗಿಸುವ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದೆ.

4) ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನೆ:-
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ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಮ ಳೆಯರನುನ್ ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ ಸಬಲಗೊ ಸಲು ಅನೇಕ
ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ

ೕಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮ ಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ನಗರ

ೕಶಕಿತ್

ೕಜನೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ೕಜನೆಯಡಿ ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದುದ್,

ೕಶಕಿತ್ ಗುಂಪುಗಳ ಉತಾಪ್ದನೆಗ ಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ತಾಲೂಲ್ಕು ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಮಾರಾಟ ಮೇಳಗಳು, ಜಾತಾರ್
ಮಹೋತಸ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ವಸುತ್ ಪರ್ದಶರ್ನಗಳ ಲ್ ಮ ಳೆಯರಿಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಬೀದಿ ವಾಯ್ಪಾರಿಗ ಗೆ
ಕಿರುಸಾಲ

ೕಜನೆ, ಮ ಳಾ ತರಬೇತಿ

ೕಜನೆಯಡಿ ಮ ಳೆಯರಿಗೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

5) ಕನಾರ್ಟಕ ವಾಹ ಕಾಯೆದ್, 1976 (ರಾಜಯ್ ಕಾಯೆದ್):ತಾಲೂಲ್ಕು ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನೆ

ೕಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನಾರ್ಟಕ

ವಾಹ ಕಾಯೆದ್-1976 ಬಗೆಗ್ ಅರಿವು

ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

6) ವರದ ಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯೆದ್ 1961
ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಮಾನಯ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ರವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿಯನುನ್ ಈ ಕಾಯೆದ್ಯ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ
ರಚಿಸಲಾಗಿದುದ್, ವರದ ಣೆ ಪಿಡುಗನುನ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ

ೕಜನೆಗಳು:-

II. ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು:
1) ಸಮಗರ್ ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನೆ:

ಐ. .ಡಿ.ಎಸ್ ಸೇವಾ ಸೌಲಭಯ್ಗಳು:
ಸೇವೆಗಳು

ಫಲಾನುಭ ಗಳು

ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಲಭಯ್ವಾಗಿದೆ

ಪೂರಕ ಪೌ ಕ
ಠ್ ಆಹಾರ

6 ವಷರ್ದ ಒಳಗಿನ ಮಕಕ್ಳು, ಗಭಿರ್ಣಿ,
ಬಾಣಂತಿ, ಕಿಶೋರಿಯರು

ಚುಚುಚ್ಮದುದ್

6 ವಷರ್ದ ಒಳಗಿನ ಮಕಕ್ಳು,

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರು ಮತುತ್
ಸಹಾಯಕಿಯರು
ಕಿರಿಯ ಆರೋಗಯ್ ಸಹಾಯಕಿ

ಗಭಿರ್ಣಿಯರು,
ಆರೋಗಯ್ ತಪಾಸಣೆ

6 ವಷರ್ದ ಒಳಗಿನ ಮಕಕ್ಳು,
ಗಭಿರ್ಣಿ, ಬಾಣಂತಿಯರು

ಮಾ ತಿ ಸೇವೆ

6 ವಷರ್ದ ಒಳಗಿನ ಮಕಕ್ಳು, ಗಭಿರ್ಣಿ,
ಬಾಣಂತಿ, ಕಿಶೋರಿಯರು

ಶಾಲಾಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ

3-6 ವಷರ್ದ ಮಕಕ್ಳು

ಪೌ ಠ್ಕತೆ ಮತುತ್ ಆರೋಗಯ್ ಕಷ್ಣ

15-45 ವಯ ಸ್ನ ಮ ಳೆಯರು,.
ಕಿಶೋರಿಯರು

ವೈದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು/ಕಿರಿಯ

ಸಹಾಯಕಿ/ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ವೈದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು/ಕಿರಿಯ

ಆರೋಗಯ್

ಸಹಾಯಕಿ/ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ಅಂಗನವಾಡಿ

ಕಾಯರ್ಕತೆರ್/ಆರೋಗಯ್

ಇಲಾಖೆ/ಆಹಾರ
ಮಂಡ ಯ
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ಆರೋಗಯ್

ಬಬ್ಂದಿ

ಮತುತ್

ಪೌ ಠ್ಕತೆ

ತಾಲೂಲ್ಕು ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನೆಗಳ ಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆ. ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್

ಒಟುಟ್ 313 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 27 ಮಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳು ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ವೆ.

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ಈ ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನೆ:ೕಜನೆಯ ಲ್ 2006-07ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಇ ಲ್ಯವರೆಗೆ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್

ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲಾಗಿದುದ್,

ಇದುವರೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಥಿರ್ಕ ಸಾಧನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕರ್,
ಸಂ

ಭೌತಿಕ
ವಷರ್

ದಲನೇ

ಎರಡನೇ

ಮಗು

ಮಗು

ಆಥಿರ್ಕ(ಲಕಷ್ಗಳ )ಲ್
ಒಟುಟ್

ದಲನೇ

ಎರಡನೇ

ಮಗು

ಮಗು

ಒಟುಟ್

1

2006-07

930

930

933.00

933.00

2

2007-08

1062

1062

106.20

106.20

3

2008-09(31-07-

453

453

45.30

45.30

4

2008-09(01-

806

806

80.60

80.60

2008 ರವರೆಗೆ)

08-2008 ರಿಂದ)
5

2009-10

1338

1338

133.80

133.80

6

2010-11

1190

1190

119.00

119.00

7

2011-12

628

184

812

121.20

33.76

154.96

8

2012-13

799

177

976

154.20

32.48

186.68

9

2013-14

252

29

281

48.63

4.77

53.40

10

2014-15

0

0

0

0

0

0

ಒಟುಟ್

7848

Page
11

972.8

ಅಧಾಯ್ಯ-7
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಗಳು ಸಮಗರ್ ನೀತಿಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಲ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳ ಸಲಹೆ/ಭಾಗವ ಸು ಕೆಯನುನ್ ಕುರಿತು ಸಪ್ಷಠ್ವಾಗಿ ವರಿಸುವುದು
[ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) viii]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಗಳು ನೀತಿಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು/ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಲ್ ಸಂಪಕರ್ ರುವ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳ
ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ಕರ್
ಸಂ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು/ಸೇವೆಗಳು

ನೀತಿಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತುತ್
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ

ನೀತಿಗಳನುನ್

ರೂಪಿಸುವುದು

ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಲ್

ಮತುತ್

ಸಾವರ್ಜನಿಕ

ಪರ್ತಿನಿಧಿಗ ಂದ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲು

ಪರ್ತಿನಿಧಿಗ ಂದ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲು

ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವುದು

ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವುದು ಕೊನೆಯ ವಾಯ್ಖಯ್
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವುದು

ಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು/ಸದಸಯ್ರುಗ ಂದ ಅಭಿಪಾರ್ಯವನುನ್ ಸಂಗರ್

, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರದ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನದಂತೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವುದು
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ಅಧಾಯ್ಯ-8
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾರು ಮಂಡ ಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ದಾಖ ಸುವುದು
[ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) viii]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಮಂಡ ಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್
ದಯ ಟುಟ್ ಈ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಒದಗಿಸುವುದು.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಂಡ ಗಳು,
ಪರಿಷತ್ ಗಳು ಸಮಿತಿಗಳು ಮತುತ್

ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತುತ್
ಯಾರೆಲಲ್ರನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಕಾಯರ್ಗಳು

ಇವುಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳನುನ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಪಡೆಯುವುದಕೆಕ್
ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ

ಇತರೆ ನಿಕಾಯಗಳ ಹೆಸರು

ತಾಲೂಲ್ಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ

ಸದಸಯ್ರು

ಸಮಿತಿ ಸದಸಯ್ರು
ಆರಕಷ್ಕ ವೃತತ್ ನಿರೀಕಷ್ಕರು

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಂಸೆಯಿಂದ
ಮ ಳೆಯರ ಸಂರಕಷ್ಣೆ
ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ನಿಯಮ2006ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ
ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿ

ಸಕಾರ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿ

ೕಜಕರು

ಸದಸಯ್ರು
ಸದಸಯ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು ಆರೋಗಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು

ಸದಸಯ್ರು

ವಾತಾರ್ ಇಲಾಖೆ
ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮತುತ್

ಸದಸಯ್ರು

ಒಂದು ರಕಷ್ಣಾ ಗೃಹದ ತಲಾ
ಒಬೊಬ್ಬಬ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು

ಸದಸಯ್ರು

ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಸದಸಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮ ಳೆಯರ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ
ಸಾಗಾಣೆ ತಡೆಗಟುಟ್ವ ಬಗೆಗ್
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ ಕಾವಲು
ಸಮಿತಿ

ತಾಲೂಲ್ಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ರು

ಸದಸಯ್ರು (ಮ ಳೆ)
ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು-

ಸದಸಯ್ರು

ತಾ.ಪಂ
ತಾಲೂಲ್ಕು

ಸದಸಯ್ರು

ಆರೋಗಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ಕಾಮಿರ್ಕ ನಿರೀಕಷ್ಕರು

ಸದಸಯ್ರು
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ಕಾಯೆದ್ಯ ಲ್

ನೀಡಲಾದ

ಮ ಳಾ

ಹಕಕ್ಗಳ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಸಂರಕಷ್ಣೆ,

ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆ

ಧ ಇಲಾಖೆಗಳೊ ಡನೆ
ಸಮನವ್ಯ

ಇದೆ

ಸಾಧಿಸುವುದು,
ಪರ್ಕರಣಗಳ

ತವ್ರಿತ

ಲೇವಾರಿಗೆ

ಹಾಗೂ

ತಾತಾಕ್ ಕ
ಶಾಶವ್ತ

ಮತುತ್
ಪರಿಹಾರಕೆಕ್

ಒತುತ್ ನೀಡುವುದು
ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್

ನಡೆಯುವ

ಮ ಳೆಯರ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ
ಸಾಗಾಣೆ ತಡೆಗಟಟ್ಲು ಮತುತ್
ಸಾಗಾಣೆಗೊಳಗಾದ
ಮ ಳೆಯರಿಗೆ

ಮತುತ್

ಮಕಕ್ ಗೆ

ರಕಷ್ಣೆ

ಪುನವರ್ಸತಿಯನುನ್
ಕ ಪ್ಸುವ

ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್,

ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಮಾಜ

ಸದಸಯ್ರು

ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಆರಕಷ್ಕ ನಿರೀಕಷ್ಕರು

ಸದಸಯ್ರು

ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಿಂದ ನಾಮ

ಸದಸಯ್ರು

ನಿದೇರ್ಶನಗೊಂಡ 2 ಸವ್ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್

___”___
ತಾಲೂಲ್ಕು

ೕಶಕಿತ್ ಒಕೂಕ್ಟದ

ಸದಸಯ್ರು

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್

ಇದೆ

ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವುದು
ಹಾಗೂ

ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ

ನಡೆಸುವುದು.

ಸದಸಯ್ರು

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು
ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಸದಸಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತಾಲೂಲ್ಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯ್ಯ ಸಾಥ್ಯಿ

ಸದಸಯ್ರು

ಸಮಿತಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ಮಾದಕ ವಸುತ್ ಸೇವನೆ
ನಿಷೇಧ

ೕಜನೆ:

ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ
ಸಮಿತಿ

ವೃತತ್ ನಿರೀಕಷ್ಕರು

ಸದಸಯ್ರು

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಮಾಜ

ಸದಸಯ್ರು

ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಲೂಲ್ಕು

ಸದಸಯ್ರು

ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು

___”___
ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಮಟಟ್ದ ಲ್

ಮಾದಕ

ವಸುತ್

ಸೇವನೆಯನುನ್
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ರೂಪಿ
ಚಾಲನೆಗೊ ಸುವುದು.

ಈ

ೇತರ್ದ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ

ಆರೋಗಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಾಮ ನಿದೇರ್ಶನಗೊಂಡ 2 ಸವ್ಯಂಸೇವಾ

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಸದಸಯ್ರು

ಸಂಸೆಥ್ಗಳ

ಸದಸಯ್ರು

ಸಮನವ್ಯಗೊ ಸುವುದು.

ಇದೆ

ಕಾಯರ್ವನುನ್

ಸದಸಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಲೂಲ್ಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು-

ಸದಸಯ್ರು

ಬಾಲಯ್

ತಾ.ಪಂ

ಬಾಲಯ್ ವಾಹ

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಸದಸಯ್ರು

ಆರೋಗಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು

ತಡೆಗಟುಟ್ವ ತಾಲೂಲ್ಕು

ವೃತತ್ ನಿರೀಕಷ್ಕರು

ಸದಸಯ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಮಾಜ

ಸದಸಯ್ರು

ಮಟಟ್ದ ಸಮನವ್ಯ

ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಮಿತಿ

ಮುಖಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ

ಸದಸಯ್ರು

ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ಮಕಕ್ಳ ಮ ಳಾ ೇತರ್ದ ಲ್ ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ

ಸದಸಯ್ರು

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸವ್ಯಂಸೇವಾ

ನಡೆಯುವ

ವಾಹ ತಡೆಗಟಟ್ಲು

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವುದು
ಹಾಗೂ

ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ

ನಡೆಸುವುದು.

ಇದೆ

ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸದಸಯ್ರು (ಅಧಯ್ಕಷ್ರಿಂದ
ನಾಮನಿದೇರ್ಶತರು)

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಸದಸಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ ವರದ ಣೆ

ತಾಲೂಲ್ಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು
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ಈ

ಸಮಿತಿಯು

ಇದೆ

ನಿಷೇಧ ಕಾಯೆದ್ ಜಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ

ಸದಸಯ್ರು

ಸದಸಯ್ರು
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಸದಸಯ್ರು
ಸದಸಯ್ರು

ವಾತಾರ್ ಇಲಾಖೆಯ

ಸದಸಯ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಮಟಟ್ದ ಲ್

ಸಂಭ ಸುವ

ವರದ ಣೆ

ಪರಿ ೕ
ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸವ್ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್ಯ

ನಡೆ

ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್

ಆರೋಗಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ವೃತತ್ ನಿರೀಕಷ್ಕರು

ಸಭೆಯನುನ್

ಕರ್ಮ

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು.

ಸದಸಯ್ರು

ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಸದಸಯ್ರು
ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಸದಸಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು-

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ತಾ.ಪಂ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕೃ

ಸದಸಯ್ರು

ಇಲಾಖೆ

ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು

ಸದಸಯ್ರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,

ಸದಸಯ್ರು

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,

ಐ ಡಿಎಸ್

ೕಜನೆಯ

ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ
ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮತುತ್
ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಮಿತಿ

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಸದಸಯ್ರು

ಆರೋಗಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸದಸಯ್ರು

ವಾಣಿಜಯ್ ಮತುತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಮತುತ್

ತಾಲೂಲ್ಕಿನ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ತೆರೆದು
ಕಾಯರ್ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ/ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು
ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ತೆರೆದು
ಕೇಂದರ್ಗಳ

ಫಲಾನುಭ ಗ ಗೆ
ಸದಸಯ್ರು

ಆಹಾರ
ಕಷ್ಣ
ವಷರ್ದ

ಪೂರಕ

ಪೌ ಟ್ಕ

ತರಣೆ, ಶಾಲಾ ಪೂವರ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಲಾಲ್

ಮಾಡುವುದು.

ಬಗೆಗ್.

ಮಕಕ್ಳನುನ್
ಗಬಿರ್ಣಿ,

ಕಿಶೋರಿಯರನುನ್ ಗುರುತಿ

3-6
ತೂಕ

ಬಾಣಂತಿ,
ಅವರಿಗೆ

ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್

ಇಲಾಖೆ
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಮಾಜ

ಸದಸಯ್ರು

ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಅನುಷಾಠ್ನ

ಜನಸಂಖೆಯ್ಗನುಗುಣವಾಗಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ

ಸತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಐ ಡಿಎಸ್

ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆಯನುನ್

ಸದಸಯ್ರು

(ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ಉ. ಭಾಗ)

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

ವಾ ಸುತಿತ್ರುವ

ಅಭಿಯಂತರರು
ರೇಷೆಮ್

ಮಟಟ್ದ

ಸದಸಯ್ರು

ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾಯರ್ಪಾಲಕ

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಸದಸಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
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ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಇದೆ

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು

ಇವುಗಳ ಸಭೆಯ

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ

ನಡವ ಗಳನುನ್

ಮಂಡ ಗಳು, ಪರಿಷತ್ ಗಳು,
ಸಮಿತಿಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ

ಯಾರೆಲಲ್ರನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ಗಳು

ನಿಕಾಯಗಳು ಹೆಸರು

ನೀಡಲು ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ಡ ಆಯೆಕ್
ಸಮಿತಿ

ಇದೆಯೇ

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ
ಮಕಕ್ ಗೆ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ಯನುನ್

ಪಡೆಯುವುದಕೆಕ್
ಅವಕಾಶ

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಸಾಧಾರಣ ಪರ್ತಿಭೆಯುಳಳ್

ಸಾವರ್ಜನಿಕರು

ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಯಂತೆ ಪರ್ಶ ತ್ಗಾಗಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ

ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿ , ಪರ್ಧಾನ ಕಛೇರಿಗೆ

ಇಲಾಖೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಸ ಲ್ಸುವ

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್

ಪರಿ ೕ

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್

ಸ ಲ್ಸುವ

ಕನನ್ಡ&ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಅನು

ಜಿಲಾಲ್ ಯುವಜನ

ಸಲುವಾಗಿ
,

ಅಹರ್

ೕದಿ

ಇದೆ

ಪರ್ಧಾನ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವುದು.

ಸೇವಾ&ಕಿರ್ೕಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಜಿ.ಪಂ
ಉಪ ಅರಣಯ್ ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಸದಸಯ್ರು

ಉಪ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು (ಅಭಿವೃದಿದ್),

ಸದಸಯ್ರು

ಜಿ.ಪಂ.
ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೃ

ೕ ಶಕಿತ್

ೕಜನೆ ಜಿಲಾಲ್

ಮಟಟ್ಡ ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿ

ಸದಸಯ್ರು

ಇಲಾಖೆ

ಜಿಲಾಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ಜಿಲಾಲ್ ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ

ಸದಸಯ್ರು

ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕಾಯರ್ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಸದಸಯ್ರು

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಇ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ

ಸದಸಯ್ರು

ಗುಂಪುಗಳನುನ್

ಇಲಾಖೆ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆ

ಸದಸಯ್ರು

ಮೂಲಕ,

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ

ಸದಸಯ್ರು

ಇಲಾಖೆ
ಪರ್ಧಾನ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಜಿಲಾಲ್

ಸದಸಯ್ರು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದರ್
ಜಿಲಾಲ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ೕಡ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜರ್
ನಬಾಡ್ರ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿ

ಸದಸಯ್ರು
ಸದಸಯ್ರು

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ

ಸದಸಯ್ರು

ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಮಅಇ

ಸದಸಯ್ರು

ಸದಸಯ್

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು

Page
16

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕುಗಳ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್

ಮ ಳಾ

ಮ ಳೆಯರ

ರಚಿ ,

ಸವ್ಸಹಾಐ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ

ಆದಾಯವನುನ್
ಅವರ ಲ್

ಆಥಿರ್ಕ

ಮೂಡಿಸಲು
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

ಹೆಚಿಚ್ಸುವ
ಥ್ರತೆಯನುನ್

ಹಮಿಮ್ಕೊಳಳ್ಲಾದ
ಪರಿ ೕಲನೆ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾಟ್ನ.

ಹಾಗೂ

ಇದೆ

ಮುಖಯ್

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ

ಸದಸಯ್ರು

ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲಾಲ್

ಸದಸಯ್ರು

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲಾಲ್

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಐ ಡಿಎಸ್

ೕಜನೆಯ ಜಿಲಾಲ್

ಮಟಟ್ಡ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮತುತ್
ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಮಿತಿ:

ಸದಸಯ್ರು

ಜಿಲಾಲ್ ಕೃ /ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮಟಟ್ಡ

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಉಸುತ್ವಾರಿ

ಸಮಿತಿಯು

ಮಟಟ್ದ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

ಐ ಡಿಎಸ್

ಅನುಷಾಠ್ನ

ಕುರಿತು

ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತತ್ದೆ. ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ಜನಸಂಖೆಯ್ಗನುಗುಣವಾಗಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ

ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ತೆರೆದು ಕಾಯರ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ

ಬಗೆಗ್

ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ/ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು
ಸದಸಯ್ರು

ಜಿಲಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್/ಎಂಎನ್ ಆರ್

ವಾ ಸುತಿತ್ರುವ

ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್

ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್

ಇಜಿಎ.

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಸದಸಯ್ರು

ಪಿಹೆಚ್ ಇಡಿ
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ಮಾನಯ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು

ಸದಸಯ್ರು

ಮಾನಯ್

ಜಿಲಾಲ್

ಅಂಗನವಾಡಿ

ತೆರೆಯುವ
ಮಕಕ್ ಗೆ

ಅಂ.ಕೇಂ.ಗಳ

ಇದೆ

ಕುರಿತು

ಪೂ.ಪೌ.ಆಹಾರ

ತರಣೆ, ಶಾಲಾಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಬಗೆಗ್.

3-6 ವ.ದ ಎಲಾಲ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ತೂಕ

ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು.

ಸದಸಯ್ರು

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು

ಮುಖಯ್

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಮಅಇ

ಸದಸಯ್ರು

ಜಿಲೆಲ್ಯ ಎಲಾಲ್ ಶು ಅಭಿವೃಧಿ
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ.ಕಾಯರ್ದ ರ್

ಜಿಲಾಲ್ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪಾರ್ದೇ ಕ ಬೇಡಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ
ಫಲಾನುಭ ಗಳ ಆಹಾರ ಪದದ್ತಿ ಮತುತ್ ಇಚೆಚ್ಯನುನ್
ಆಧರಿ

ರುಚಿಯಾದ,

ಎಲಾಲ್

.ಅ

ೕ.ಗಳು ಹಾಘೂ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್

ಬರುವ ಎಂಎಸ್ ಪಿಟಿ

ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್ ಎಂಎಸ್ ಪಿಟಿ ಗ ಗೆ
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

ಆಹಾರ

ಸರಬರಾಜು: ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ

ಅಧಯ್ಕಷ್ರುಗಳ ಸಭೆ ನಡೆ

ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ಪರ್ಮಾಣವನುನ್
ತಿ

ಪೂರಕ ಪೌ ಟ್ಕ ಆಹಾರ

ಪದಾಥರ್ಗಳ ಲ್

ಕೇಂದರ್ಸಕಾರ್ರ
ಮಾನದಂಡಗಳನವ್ಯ

ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ

ಸಮಿತಿ

ಪೌ ಠ್ಕ

ಆಹಾರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್

ನಿಧರ್ರಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ

ಶುಚಿಯಾದ

ಪೌ ಠ್ಕಾಂಶ ರುವಂತಹ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್
ಆಯೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮಾನಯ್ ಮಕಕ್ ಗೆ 500
ಕಾಯ್ಲರಿ,

12-15

ಗಾರ್ಂ

ರ್ೕಟೀನ್,

ಗಭಿರ್ಣಿ,

ಬಾಣಂತಿ, ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ600 ಕಾಯ್ಲೊರಿ, 1820 ಗಾರ್ಂ
ಕಾಯ್ಲೋರಿ,
ಗುವಂತಹ

ರ್ೕಟೀನ್ ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ ಗೆ 800
20-25

ಗಾರ್ಂ

ರ್ೕಟೀನ್

ಪದಾಥರ್ಗಳನುನ್

ತರಿಸಲು

ಕರ್ಮವ ಸುವುದು.
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ಇದೆ

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮುಖಯ್

ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ರು

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸದಸಯ್ರು

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಮಅಇ

ಸದಸಯ್ರು

ತಾಲೂಲ್ಕು ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರು/
ಸಹಾಯಕಿಯರ ಆಯೆಕ್ ಸಮಿತಿ

ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತಾಲೂಲ್ಕು

ಶು ಅಬಿವೃದಿದ್

ಖಾ

ೕಜನೆಗಳ ಲ್

ಇರುವ

ಅಂಗನವಾಡಿ

ಕಾಯರ್ಕತೆರ್/ಸಹಾಯಕಿಯರ
ಅಜಿರ್

ಆಹಾವ್ನಿಸಲು

ಹೊರಡಿಸುವುದು,

ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್
ಇಲಾಖೆಯ

ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಯಂತೆ ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಸದಸಯ್ರು

ತಾ.ಪಂ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಮಾಜ

ಸದಸಯ್ರು

ನಡೆ ,

ಅಹರ್

ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್

ಆಯೆಕ್

ಇದೆ

ಮಾಡುವುದು.

ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಎಲಾಲ್ ಶು ಅಭಿವೃದಿದ್

ಸದಸಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಉಪ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು(ಆಡ ತ),

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

ಜಿ.ಪಂ.
ಅಂಗನವಾಡಿ
ಕಾಯರ್ಕತೆರ್/ಸಹಾಯಕಿಯರ
ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ
ಸಮಿತಿ

ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ
ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ರು

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಮಅಇ
ಜಿಲಾಲ್ ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಎಲಾಲ್ .ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾ.ಕ.ರ ಗೌರವಧನ ನಿಗದಿತ

ಸದಸಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್
ಸದಸಯ್ರು

ೕ.ಗಳು

ಸದಸಯ್ರು

ಪರ್ತಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಅಂ.ಕಾಕ/ಸ.ರ
ಸಂಘದ ಇಬಬ್ರು ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು
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ಅಂ.ಕೇಂ.ಗಳ

ಪಾವತಿಸುವ
ಸುಗಮ

ಬಗೆಗ್

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ

ಬಗೆಗ್ ಅಂ.ಕಾ.ಕ.ರ ಸಾಥ್ನಪಲಲ್ಟದ ಬಗೆಗ್.

ಇದೆ

ಅಧಾಯ್ಯ-9
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ನೌಕರರ ನಿದೇರ್ ಕೆ
[Section 4(1) (b) (ix)]
ಧ ಭಾಗಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ನೌಕರರ
ಕರ್ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ/ಹುದೆಧ್

ಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ಇ ಮೇಲ್ ವರ
ಕಛೇರಿ ಳಾಸ

ಸಂಪಕಿರ್ಸುವ ಸಂಖೆಯ್/ಇಮೇಲ್

1

ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ (ಪರ್ಭಾರ)

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

9483883501

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿ
2

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಬಿ ಸುಮಿತರ್

ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ

ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ

9141872836

3

ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ

ಸಹಾಯಕ ಶು

ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ,

9483883501

ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಟಿಎಪಿ ಎಂಎಸ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿ
4

ರ್ೕಯುತ ಆರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್
ಆರ್

ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕ

5

ರ್ೕಮತಿ ಕಾಳಮಮ್ ಎಸ್

6

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ

ೕದಾದ್ರ್
.ಎಸ್

ಕಟಟ್ಡ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್-571107

9483883400

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ

9483889730

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ

9483883530
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ಅಧಾಯ್ಯ-10
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ನೌಕರರ ಕಾಯೆದ್
ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾ ಕ ವೇತನ, ಇತರೆ ಪರಿಹಾರ ಭತೆಯ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ
[Section 4(1) (b) (x)]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮಾ ಕ
ವೇತನ, ಇತರೆ ಪರಿಹಾರ ಭತೆಯ್ಗಳು ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು
ಕರ್ ಸಂ

ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಹುದೆಧ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಭಾಗದ ವರ

ಮಾ ಕ ವೇತನ

ಮತುತ್ ನೌಕರರ ಹೆಸರು
1

ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿ

-

2

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಡಿ.ಬಿ

ಮ ಳಾ ಸಂರಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ

-

3

ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ

ಸಹಾಯಕ ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

48430

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿ
4

ರ್ೕಯುತ ಆರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್

11

ರ್ೕಮತಿ ಕಾಳಮಮ್ ಎಸ್

12

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ

ೕದಾದ್ರ್
.ಎಸ್
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ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ

42370

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ

28747

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ

27429

ಅಧಾಯ್ಯ-11
ೕಜನೆಗೆ ವಾ ರ್ಕ ಅಂದಾಜು ಖಚುರ್ ವೆಚಚ್ಗಳ ವರ

ೕಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ

[ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) xi]
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ
ೕಜನೆಯ ಹೆಸರು

ೕಜನೆಗಳು, ಇತರೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಪೂಣರ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವುದು.

ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆ

ಈ ವಷರ್ದ ಲ್ ಖಚುರ್

ನಿರೀ ಸಲಾದ ಖಚುರ್

ವೆಚಚ್ಗಳ ಗುರಿ (ಲಕಷ್ಗಳ )ಲ್

ವೆಚಚ್ಗಳು

ಆಡ ತ (ತಾ.ಪಂ ನಿಧಿ-1)

2211-00-102-0-22

272.00

ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ

2235-00-101-0-61

530.00

2211-00-102-0-26

149.40

2235-02-103-0-41

9.07

2235-02-103-0-52

0.48

-

2211-00-102-0-61

5.00

-

(ತಾ.ಪಂ ನಿಧಿ-2)
ಅಂ.ಕಾ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಗೌರವಧನ
(ಜಿ.ಪಂ ನಿಧಿ-2)

ೕಶಕಿತ್ (ರಾಜಯ್ನಿಧಿ)
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ (ರಾಜಯ್ನಿಧಿ)
ಡಿ

ಆಕ್ಟ್ (ರಾಜಯ್ನಿಧಿ)

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡ
ನಿವರ್ಹಣೆ
(ತಾ.ಪಂ ನಿಧಿ-2)
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ಅನುದಾನವನುನ್ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ವರಗಳು
(website, reports, notice
board etc.)

ಅಧಾಯ್ಯ-12
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿ-ನಿಯಮಗಳು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ಜನೋಪರ್ಯುಕತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಲ್
[ಭಾಗ 4(1)(ಬಿ) xii]
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ೕಜನೆಗ ಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನ ಕುರಿತು ಸಪ್ಷಟ್ವಾದ ವರಗಳನುನ್ ನೀಡುವುದು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯದ ಅಹರ್ತೆ, ಸವ್ರೂಪ, ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ತಿ ಸುವುದು.

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ/ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು

ಸಹಾಯಧನದ ಸವ್ರೂಪ ಮತುತ್

ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅಹರ್ತಾ

ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು

ಪರ್ಮಾಣ

ಮಾನದಂಡಗಳು

ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಹುದೆದ್

ಶು ಅಭಿವೃದಿದ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

Page
22

ಅಧಾಯ್ಯ-13
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು, ಪಡೆಯುವವರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತುತ್
ಅನುಮತಿ ಪಡೆದವರ ಬಗೆಗ್ ವರಣೆಯನುನ್ ಹೊಂದುವುದು
[ ಭಾಗ 4(1) (ಬಿ) xiii]
ಪರ್ತಿ

ಂದು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭ ಗಳ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಳಾಸ/ಪರ್ತಿ

ಂದು

ೕಜನೆಗೆ ನಿಗದಿತ

ನಮೂನೆಯ ಲ್ ನಿವರ್ ಸುವುದು
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭ ಗಳು:
ಕರ್ ಸಂ

ಪರ್

ೕಜನ ಪಡೆದ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹೆಸರು
ಮತುತ್ ಳಾಸ

ಯಾವ ಗಾತರ್ದ ಲ್
ಪರ್

ಮಂಜೂರಾದ ದಿನಾಂಕ

ೕಜನವನುನ್

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಶು ಅಭಿವೃದಿದ್

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ.
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ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
ಮತುತ್ ಪದನಾಮ

ಅಧಾಯ್ಯ-14
ಲಭಯ್ ರುವ ಮಾ ತಿಯು ದುಯ್ನಾಮ್ನ ರೂಪದ ಲ್ ದೊರಕಿಸುವುದು
[Section 4(1)(b)x(iv)]
ಇಲಾಖೆಯ ಹಲವಾರು

ೕಜನೆಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ದುಯ್ನಾಮ್ನ ರೂಪದ ಲ್ ದೊರಕಿಸುವುದು

(Floppy, CD, VCD, Web Site, Internet etc.)

ದುಯ್ನಾಮ್ನ

Floppy,
CD, VCD

Description (site
add/location where
available etc.)

ಬಿರುದುಗಳು
Contents or title

C HILD
DEVOLOPMENT
PROJECT OFFICE,
TAPCMS
BUILDING,
PERIYAPATNA
TQ, MYSORE D571107

Designation and address
of the custodian of
information held by
whom?

Srimathi I.S INDIRA
(Incharge) Child
Development Project
Officer,
TAPCMS Building,
Periyapatna -571107
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ಅಧಾಯ್ಯ-15
Particulars of Facilities available to Citizens for Obtaining Information
[Section 4(1) (b)xv]
Describe the particulars of information dissemination mechanisms in place/facilities available
to the public for accessing of information

Facility

Description (Location of
Facility/Name etc)
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Details of Information made
available

ಅಧಾಯ್ಯ-16
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
[Section 4(1) (b)(xvi)]
Please provide contact information about the Public Information Officers and Assistant
Public Information Officers designated for various offices/administrative units and Appellate
Authority/Officer(s) for the public authority in the following format.

¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj:
ಕರ್
ಸಂ

ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರು/ಆಡ ತ ಶಾಖೆ

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್

1

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತುತ್
ಪದನಾಮ

ೕನ್ ನಂ

ಇ-ಮೇಲ್

ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ

ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ- ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ

ಕಛೇರಿಯ

ಶು ಅಭಿವೃದಿಧ್
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

08223274742

cdpopp@rediffmail.
com

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj: ಸಹಾಯಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
Sl.
No.

1

Name of the
Office/administrative
Unit

Name of Designation
of PIO

Sampathkumar R

First Division
Assistant

Office Tel.
Residence Tel. Fax

E-mail

08223-274742

cdpopp@rediffmail.com

Appellate Authority:
Sl.
No.

1

Name of the
Office/administrative
Unit

Name of
Designation of PIO

K. Radha

Deputy Director

Office Tel. Residence
Tel. Fax

E-mail

0821 2495432

ddwcdmysore@gmail.com
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