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4. �ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ – (1) ಪ���ಂದು �ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರವ":   

ಎ) ಈ ಅ	ಯಮದ ಅ)ಯ*+ ,ಾ-� ಹ/0�ಾ1 ಅನುಕೂಲ ,ಾ)�ೊಡುವ �ೕ�ಯ*+ ಮತು7 

ನಮೂ8ೆಯ*+ ಕ�ಮಬದ: ಸೂ<ಪ=> ಮತು7 ಸೂ<ೕಕರಣ�ೊಂಡ ಅದರ ಎ@ಾ+ Aಾಖ@ೆಗಳನುC 

	ವ�-ಸತಕ0ದುD ಮತು7 ಸೂಕ7 ಸಮಯAೊಳ�ಾ1 ಮತು7 ಸಂಪನೂEಲಗಳ ಲಭGHೆ�ೊಳಪಟು>, 

ಗಣ/ೕಕರಣ�ೆ0 ಸೂಕ7Kಾದ ಎ@ಾ+ Aಾಖ@ೆಗಳನುC ಗಣ/ೕಕ�ಸುವಂHೆ ಮತು7 ಅಂತಹ Aಾಖ@ೆಗಳL 

ಸುಲಭKಾ1 AೊMೆಯುವಂHೆ AೇNಾದGಂತ OOಧ Qಸ>ಂ ಗಳ*+ ಸಂಪಕ� Rಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕ� 

ಕ*SಸುವಂHೆ ,ಾಡತಕ0ದುD. 

ಪ�ಸು7ತ T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಕWೇ��ೆ QXೕಕೃತKಾಗುವ ಎ@ಾ+ ಪತ�ಗಳನುC, 

ಆಡ[ತ Nಾ\ೆ, ಪ�ಷV Nಾ\ೆ, ಅ^ವೃ_: Nಾ\ೆ, @ೆಕ0 Nಾ\ೆ, �ೕಜ8ಾ 

Nಾ\ೆ, ).ಆ`.).ಎ �ಾವ�ಜ	ಕ ಕುಂದು �ೊರHೆಗಳ �ೋಶ -ೕ�ೆ 

Nಾ\ಾKಾರು ವ1ೕ�ಕರಣ ,ಾ) ಕಂಪbGಟ` ನ*+ Aಾಖಲು ,ಾಡು�7Aೆ. 

T@ಾ+ ಪಂUಾಯ�ಯ ಎ@ಾ+ Aಾಖ@ೆಗಳ ವ1ೕ�ಕರಣ ಮತು7 ಸೂ<ೕಕರಣದ 

�ಾಯ� ಈಗcೆ> �ಾ�ರಂ^ಸ@ಾಗವ"ದು.  

d) ಪ�ಕ=ಸ@ಾ1Aೆ 

Q) �ಾವ�ಜ	ಕ��ೆ ಸಂಬಂQದ ಪ�ಮುಖ �ಾಯ�	ೕ�ಗಳನುC ರೂeಸುKಾಗ ಅಥKಾ 	gಾ�ರಗಳನುC 

hೂೕiಸುKಾಗ ಎ@ಾ+ ಸುಸಂಗತ ಸಂಗ�ಗಳನುC ಪ�ಕ=ಸತಕ0ದುD. 

ಪ�ಕ=ಸ@ಾಗು�7Aೆ. 

 

)) ಆಡ[HಾತEಕ ಅಥKಾ ಅMೆ8ಾGjಕ ಸXರೂಪದ 	ಣ�ಯಗ[ಂದ kಾತMಾದ ವG/7ಗ[�ೆ ಅದರ 

�ಾರಣಗಳನುC ಒದ1ಸತಕ0ದುD. 

T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಮಟ>ದ*+, ಆಡ[HಾತEಕ ಅಥKಾ ಅMೆ8ಾGjಕ 

	ಣ�ಯಗ[ಂದ kಾತMಾದ ವG/7ಗ[�ೆ ಅದರ �ಾರಣಗಳನುC ಒದ1ಸುವ 

ಕ�ಮKಾಗು�7Aೆ. 

2 ,ಾ-� ಪnೆಯುವ"ದ�ಾ01, ಈ ಅ	ಯಮದ ಉಪ�ೕಗವನುC ಕ	ಷp ಪ�,ಾಣದ*+    

ಅವಲಂdಸುವ"ದ�ಾ01 ಪ���ಂದು �ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರವ" ಅಂತRಾ�ಲವb �ೇ�ದಂHೆ, 

ಅಂತಹ ,ಾ-�ಯನುC OOಧ ಸಂಪಕ� �ಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ 	ಯqತ ಮಧGಂತರದ*+ (1)8ೇ 

ಉಪ-ಪ�ಕರಣದ*+ (d) ಖಂಡದ ಅಗತGಗ[ಗನು�ಾರKಾ1 �ಾವ�ಜ	ಕ��ೆ �ಾಕಷು> ,ಾ-� 

Aೊರ/Q�ೊಡಲು ಕ�ಮ Hೆ�ೆದು�ೊಳLsವ"ದು ಅದರ 	ರಂತರ ಪ�ಯತCKಾ1ರತಕ0ದುD. 

ಪ�ಸು7ತ, ,ಾ-�ಯನುC �ೈe) ಮೂಲಕ, ,ಾQಕKಾ1, ಅಧ� Kಾi�ಕKಾ1, 

Kಾi�ಕKಾ1 ಪ�ಕಟ�ೆ ,ಾಡ@ಾಗು�7Aೆ. �ಾವ�ಜ	ಕ��ೆ, T@ಾ+ 

ಪಂUಾಯV ನ ಆಯವGಯ, /�uಾ �ೕಜ8ೆ, ಪ�ಗ� ವರ_ಗಳL, 

ಸುHೊ7ೕ@ೆಗಳL, ಆಡ[ತ ವರ_ಗಳL, ಲಭGKಾಗುವ �ೕ�ಯ*+, T@ಾ+ 

ಪಂUಾಯ�ಯ*+ ಅಳವ)Qರುವ ,ಾ-� qತ� ಕಂಪbGಟನ�*+ 

ಅಳವ)ಸ@ಾ1ದುD, ಅಂತRಾ�ಲದ*+ ಅಳವ)ಸುವ ಬ�ೆv ಕ�ಮವ-ಸ@ಾಗು�7Aೆ. 
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3) (1)8ೇ ಉಪ-ಪ�ಕರಣದ ಉAೆDೕಶಗ[�ಾ1 ಪ���ಂದು ,ಾ-�ಯನುC, �ಾವ�ಜ	ಕ��ೆ 

ಸುಲಭKಾ1 AೊMೆಯುವಂತಹ ನಮೂ8ೆಯ*+ ಮತು7 Ogಾನದ*+ KಾGಪಕKಾ1 ಪ��ಾರ 

,ಾಡತಕ0ದುD. 

ಎ@ಾ+ �ೕಜ8ೆಗಳ ,ಾ-�ಯನುC �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV ಗ[�ೆ 	ೕ), �ಾ�ಮ 

ಸxೆಗಳ*+, Kಾy� ಸxೆಗಳ*+, ಎ@ಾ+ �ೕಜ8ೆಗಳ ಬ�ೆv ,ಾ-� 	ೕಡಲು 

�[ಸ@ಾ1Aೆ. �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV �ಾಗೂ Hಾಲೂಕು ಪಂUಾಯV ಕWೇ�ಗಳ 

,ಾ-�ಗಳ ಬ�ೆv �ೋnೆ ಬರಹ, ಪ�ಕಟ�ಾ ಫಲಕ ಮೂಲಕ ಪ�Uಾರ ,ಾಡಲು 

�[ಸ@ಾ1Aೆ. ಅದರಂHೆ ಕ�ಮವ-ಸ@ಾಗು�7Aೆ. 

4) Kೆಚ|ದ ಪ�,ಾಣವನುC, ಸ}[ೕಯ xಾcೆಯನುC ಮತು7 ಆ ಸ}[ೕಯ ಪ�Aೇಶದ*+ನ ಸಂಪಕ�ದ ಅತGಂತ 

ಪ��ಾಮ�ಾ� Ogಾನ ಇವ"ಗಳನುC ಗಮನದ*+ಟು>�ೊಂಡು ಎ@ಾ+ OಷಯಗಳನುC ಪ��ಾರ 

,ಾಡತಕ0ದುD.  ಮತು7 ಆ ,ಾ-�ಯು, �ೇಂದ� �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಯು ಅಥKಾ 

ಸಂದxಾ�ನು�ಾರ, MಾಜG �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಯ ಬ[ �ಾಧGKಾದಷು> ಮ=>�ೆ 

OದುG8ಾEನ ನಮೂ8ೆಯ*+ ಸುಲಭKಾ1, ಉ<ತKಾ1 ಅಥKಾ 	ಗ_ಪ)ಸಬಹುAಾದಂತಹ 

,ಾಧGಮ Kೆಚ|ದ ಅಥKಾ ಮುದ�ಣ�ೆ0 ತಗಲುವ Kೆಚ|ದ kೆ@ೆಯ*+ ಲಭGKಾಗುವಂ�ರತಕ0ದುD.  

ಪ�ಗ� ವರ_, �ೕಜ8ೆಗಳ ,ಾ-�ಯನುC ಇ@ಾ\ಾ Kೆ� �ೈ� ನ*+ 

ಲಭGKಾಗು�7Aೆ. �ೕಜ8ೆಗಳ ,ಾ-� �ೈe)ಗಳನುC �ಾವ�ಜ	ಕ��ೆ 

ಉ<ತKಾ1 ಒದ1ಸ@ಾಗು�7Aೆ. 

Oವರ�ೆ – (3) ಮತು7 (4)8ೇ ಉಪ-ಪ�ಕರಣಗಳ ಉAೆDೕಶಗ[�ಾ1 “ಪ��ಾರ ,ಾಡ@ಾದ" ಎಂದMೆ uಾವ"Aೇ 

�ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರದ ಕWೇ�ಗಳ ಪ��ೕಲ8ೆಯು ಒಳ�ೊಂಡಂHೆ ,ಾ-�ಯನುC ಸೂಚ8ಾ ಫಲಕಗಳL, 

ವೃತ7 ಪ���ೆಗಳL, �ಾವ�ಜ	ಕ ಪ�ಕಟ�ೆಗಳL, ,ಾಧGಮದ ಮೂಲಕ ಪ��ಾರಗಳL, ಅಂತRಾಲ ಅಥKಾ 

uಾವ"Aೇ ಇತರ ,ಾಧGಮಗಳ ಮೂಲಕ �ಾವ�ಜ	ಕ��ೆ �[ಯುವಂHೆ ,ಾಡುವ"ದು ಅಥKಾ �[ಸುವ"ದು. 

ಇ@ಾ\ಾ Kೆ� �ೈ� Oವರ: 

www.rural.nic.in 

www.ashraya.kar.nic.in 

www.nrega.nic.in 

www.ddws.nic.in 

www.zpudupi.com 

5) �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಗಳ 	ಯು/7 – (1) ಪ���ಂದು �ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರವ",                    

ಈ ಅ	ಯಮವನುC ಅ	ಯqತ�ೊ[Qದ _8ಾಂಕ_ಂದ ನೂರು _ನಗ��ೆಳ�ಾ1, ಈ 

ಅ	ಯಮದ ಅ)ಯ*+ ,ಾ-��ಾ1 �ೋ��ೆ ಸ*+ಸುವ ವG/7ಗ[�ೆ ,ಾ-� ಒದ1ಸಲು ಅದರ 

ಅೕನದ*+ರುವ ಎಲ+ ಆಡ[ತ ಘಟಕಗಳL ಅಥKಾ ಕWೇ�ಗಳ*+ ಅವಶGKಾಗಬಹುAಾದಷು> ಸಂ\ೆGಯ 

ಅ�ಾ�ಗಳನುC �ೇಂದ� �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಗಳ8ಾC1 ಅಥKಾ ಸಂದxಾ�ನು�ಾರ MಾಜG 

�ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಗಳ8ಾC1 	ಯು/7�ೊ[ಸತಕ0ದುD. 

T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಕWೇ�ಯ*+ Qಬ�ಂ_ �ೊರHೆ ಇAಾDಗೂG, ಇರುವ Qಬ�ಂ_ 

ಮೂಲಕKೇ �ಾವ�ಜ	ಕ��ೆ ಅಗತG ,ಾ-�ಯನುC ಸ�ಾಲದ*+ ಒದ1ಸಲು 

ಕ�ಮವ-ಸ@ಾಗು�7Aೆ. Qಬ�ಂ_ 8ೇಮಕದ ಬ�ೆv ಸ�ಾ�ರವನುC �ಾಲ�ಾಲ�ೆ0 

�ೋರ@ಾಗು�7Aೆ. 
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2) (1) 8ೇ ಉಪ-ಪ�ಕರಣದ ಉಪ-ಬಂಧಗ[�ೆ kಾಧಕKಾಗದಂHೆ, ಪ���ಂದು �ಾವ�ಜ	ಕ 

�ಾ��ಾರವb ಈ ಅ	ಯಮವನುC ಅ	ಯq��ೊ[Qದ _8ಾಂಕ_ಂದ ನೂರು _ನಗ��ೆಳ�ಾ1 

ಪ���ಂದು   ಉಪ–Oxಾ1ೕಯ ಮಟ>ದ*+ ಅಥKಾ ಇತರ ಉಪ T@ಾ+ ಮಟ>ದ*+ ಈ ಅ	ಯಮದ 

ಅ)ಯ*+ ,ಾ-��ಾ1 ಅT�ಗಳನುC ಅಥKಾ �ೕಲEನOಗಳನುC QXೕಕ�ಸಲು, ಅವ"ಗಳನುC 

ಸಂದxಾ�ನು�ಾರ, 198ೇ ಪ�ಕರಣದ (1)8ೇ ಉಪ-ಪ�ಕರಣದ ಅ)ಯ*+ 	�ಷ>ಪ)Qರುವ �ೇಂದ� 

�ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ��ೆ ಅಥKಾ MಾಜG �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾಹ� ಅ�ಾ��ೆ ಅಥKಾ -�ಯ 

ಅ�ಾ��ೆ ಅಥKಾ �ೇಂದ� ,ಾ-� ಆ�ೕಗ�ೆ0 ಅಥKಾ MಾಜG ,ಾ-� ಆ�ೕಗ�ೆ0 ಕೂಡ@ೇ 

ಕಳL-ಸಲು ಒಬ� ಅ�ಾ�ಯನುC �ೇಂದ� ಸ�ಾಯಕ �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಯ8ಾC1 ಅಥKಾ 

ಸಂದxಾ�ನು�ಾರ, MಾಜG ಸ�ಾಯಕ �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಯ8ಾC1 

	ಯು/7�ೊ[ಸತಕ0ದುD.  

ಆದMೆ, ,ಾ-��ಾ1 ಸ*+ಸ@ಾದ ಅT�ಯನುC ಅಥKಾ �ೕಲEನOಯನುC �ೇಂದ� ಸ�ಾಯಕ 

�ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ��ೆ ಅಥKಾ ಸಂದxಾ�ನು�ಾರ, MಾಜG ಸ�ಾಯಕ �ಾವ�ಜ	ಕ 

,ಾ-� ಅ�ಾ��ೆ 	ೕ)ದD*+, 78ೇ ಪ�ಕರಣದ (1)8ೇ ಉಪ-ಪ�ಕರಣದ*+ 	�ಷ>ಪ)QರುವಂHೆ 

ಉತ7ರ 	ೕಡುವ ಅವಯನುC @ೆಕ0 �ಾಕುKಾಗ ಅದ�ೆ0 ಐದು _ನಗಳ ಅವಯನುC �ೇ�ಸತಕ0ದುD. 

ಈ ಬ�ೆv �ಾ�qೕ�ಾ^ವೃ_: ಮತು7 ಪಂUಾಯV Mಾ  ಇ@ಾ\ೆ, kೆಂಗಳ�ರು, 

ಇವರ ಆAೇಶ ಸಂ\ೆG: �ಾ�ಅಪ/13/ಸಮನXಯ/2009 kೆಂಗಳ�ರು _8ಾಂಕ: 24-

04-2009 ರ ಮೂಲಕ ಪ�� T@ಾ+ ಪಂUಾಯ�ನಲೂ+ ,ಾ-� ಅ�ಾ� / ಸ£ಮ 

�ಾ�ೕ�ಾರಗಳL, ಸ�ಾಯಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�, ಅeೕಲು �ಾ�ೕ�ಾ�ಗಳನುC 

8ೇqQ ಆAೇ�ಸ@ಾ1Aೆ.    

 

3) ಪ���ಬ� �ೇಂದ� �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಯು ಅಥKಾ ಸಂದxಾ�ನು�ಾರ, MಾಜG 

�ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಯು ,ಾ-� �ೋರುವ ವG/7ಗ[ಂದ ಬರುವ ಮನOಗಳ ಬ�ೆv 

ವGವಹ�ಸತಕ0ದುD ಮತು7 ಅಂತಹ ,ಾ-� �ೋರುವ ವG/7ಗ[�ೆ ಸೂಕ7 8ೆರವ" 	ೕಡತಕ0ದುD. 

T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಹಂತದ*+ ,ಾ-� �ೋ� ಬರುವ ಎ@ಾ+ ಮನOಗಳ ಬ�ೆv, 

ಕು+ಪ7 ಸಮಯದ*+ ಸೂಕ7 ,ಾ-�ಯನುC ಅT�Aಾರ��ೆ ಒದ1ಸ@ಾಗು�Aೆ. ಈ 

ಬ�ೆv ಸ�ಾ�ರ�ೆ0 ವರ_ಯನುC ,ಾಡ@ಾಗು�7Aೆ. 

4) �ೇಂದ� �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ�ಯು ಅಥKಾ ಸಂದxಾ�ನ�ಾರ, MಾಜG �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� 

ಅ�ಾ�ಯು, ತನC ಕತ�ವGಗಳನುC ಸ�uಾ1 	ವ�-ಸಲು ಅವಶGಕKೆಂದು ಆತನು ಅಥKಾ ಆ�ೆ 

ಪ�ಗ¤ಸುವಂತಹ uಾMೇ ಇತರ ಅ�ಾ�ಗಳ 8ೆರವ" ಪಡಯಬಹುದು. 

T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಹಂತದ*+ ,ಾ-� ಅ�ಾ� ಅಗತGKೆ	QAಾಗ, ಇತMೆ 

ಅ�ಾ�ಗಳ 8ೆರವನುC ಪnೆಯ@ಾಗು�7Aೆ. 

 

5 (4)8ೇ ಉಪ-ಪ�ಕರಣದ ಅ)ಯ*+ uಾರ 8ೆರವನುC �ೋರ@ಾ1Aೆ�ೕ ಆ ಅ�ಾ�ಯು, ಆತನ 

ಅಥKಾ ಆ�ೆಯ 8ೆರವನುC �ೋ�ರುವ �ೇಂದ� �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ��ೆ ಅಥKಾ 

T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಮಟ>ದ*+ ಎ@ಾ+ Nಾ\ಾ ಮುಖGಸ}�ಗೂ, ಈ ಬ�ೆv 

,ಾ-�ಯನುC 	ೕಡ@ಾ1Aೆ �ಾಗೂ ಅ�ಾ�ಗಳ ಕತ�ವGದ ಬ�ೆv �ಾಲ�ಾಲ�ೆ0 
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ಸಂದxಾ�ನ�ಾರ, MಾಜG �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ��ೆ ಅಥKಾ ಸಂದxಾ�ನು�ಾರ, MಾಜG 

�ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ��ೆ ಎ@ಾ+ 8ೆರವನುC 	ೕಡತಕ0ದುD, ಮತು7 ಈ ಅ	ಯಮದ 

ಉಪಬಂಧಗಳ uಾವ"Aೇ ಉಲ+ಂಘ8ೆಯ ಉAೆDೕಶ�ಾ01, ಅಂತಹ ಇತರ ಅ�ಾ�ಯನುC �ೇಂದ� 

�ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ� ಅಥKಾ ಸಂದxಾ�ನು�ಾರ, MಾಜG �ಾವ�ಜ	ಕ ,ಾ-� ಅ�ಾ� 

ಎಂದು ಪ�ಗ¤ಸತಕ0ದುD. 

ಸೂಚ8ೆ/ ಸುHೊ7ೕ@ೆಗಳನುC 	ೕಡ@ಾಗು�7Aೆ. 

 

          

              ಈ ಪತ�Aೊಂ_�ೆ �ಾವ�ಜ	ಕರ ,ಾ-��ಾ1 	ೕಡುವ T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಆಡ[ತ ವರ_, ಆಯವGಯ �ೈe), ಎಂTಎ¥ ಆ` ಇTಎ, �ೈe)ಗಳನುC 

ಕಳL-Q�ೊಡ@ಾ1Aೆ. �ಾವ�ಜ	ಕ��ೆ ಎ@ಾ+ ,ಾ-�ಗಳನುC ಒದ1ಸುವ 	=>ನ*+ ಲಭGKಾಗುವ ಸಂಪನೂEಲಗಳ ಇ�q� �ಾಗೂ Hಾಂ��ಕ kೆಂಬಲAೊಂ_�ೆ ಒದ1ಸಲು ಕ�ಮ 

ವ-ಸ@ಾಗು�7Aೆ. T@ಾ+ ಪಂUಾಯ�ನ ಅೕನ ಕWೇ�ಗಳL, ಸXತಂತ� �ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ�ೕ�ಾರಗ�ಾ1ರುವ"ದ�ಂದ, �ೕಲ0ಂಡ ,ಾ-�ಗಳನುC ಸಂಬಂಧಪಟ> �ಾ��ಾರಗ[ಂದ 

ಪnೆಯಲು �ೋ�Aೆ. 
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ಅ/ಾ0ಯ I : 2ಾವ4ಜ�ಕ ಸಂ2ೆ6ಯ ಕತ4ವ0ಗಳ: ಮತು; ಪ �ಾರಗಳ: 

ಅ/ಾ0ಯ II : 2ಾವ4ಜ�ಕ ಸಂ2ೆ6ಯ<� �ಾಯ4�ವ4�ಸು�;ರುವ ಅ��ಾ=ಗಳ: ಮತು; >ೌಕರರ ಅ��ಾರ ಮತು; ಕತ4ವ0ಗಳ: 

ಅ/ಾ0ಯ III:ಅ��ಾ=ಗಳ: ಮತು; @ಬBಂC Dವರ- ಜFಾGಾH=ಗಳ: 

ಅ/ಾ0ಯ IV : ಕIೇ= �ಾಯ4 D/ಾನ, ಅನುಸ=ಸು�;ರುವ �ಾನೂನು, �ಯಮಗಳ: 

ಅ/ಾ0ಯ V : 2ಾವ4ಜ�ಕMೊಂCNೆ ಸ�ಾ�ೋಚ>ೆNೆ ಆ@;ತ)ದ<�ರುವ �ಾಯ4 D/ಾನ 

ಅ/ಾ0ಯ VI : ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ನ<� ಲಭ0Dರುವ -ಾಖ�ೆಗಳ: 

ಅ/ಾ0ಯ VII : ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಸU� ಮತು; ಇದರ ಸWೆಗಳ ಬNೆX �ಾ�� 

ಅ/ಾ0ಯ VIII : 2ಾವಜ4�ಕ �ಾ�� Yಾ ��ಾರದ Dವರ 

ಅ/ಾ0ಯ IX : �ೕ�ಾ4ನ �ೈNೊಳ:Zವ<� ಅನುಸ=ಸುವ �ಾಯ4 D/ಾನ 

ಅ/ಾ0ಯ X : ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ��ಾ� ಮಟ]ದ ಅ��ಾ=ಗಳ Dವರ 
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ಅgಾGಯ – 1 

2ಾವ4ಜ�ಕ ಸಂ2ೆ6ಯ ಕತ4ವ0ಗಳ: ಮತು; ಪ �ಾರಗಳ:: 

[ xಾಗ-4(1)(d)(i)] 

ಸಂ2 6ೆಯ ^ೆಸರು : ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು�. 

D_ಾಸ :               ರಜ`ಾC  “@” Gಾ�a ಮbYಾಲ ಉಡು�. 

ಪ �ಾರಗಳ: : 

    T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಕWೇ�ಯ �ಾಂQ}ಕ ರಚ8ೆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
  

ಅಧ0dರು 

ಉYಾಧ0dರು 

ಚು>ಾeತ ಸದಸ0ರು 

ಮುಖ0 �ಾಯ4�Fಾ4ಹಕ ಅ��ಾ= 
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�ಾಂQ}ಕ ರಚ8ೆ: 

                         ಮುಖ0 �ಾಯ4�Fಾ4ಹಕ ಅ��ಾ=ಗಳ: ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�ಯ ಮುಖ0ಸ6Mಾ,ರು`ಾ;Mೆ. ಇವ=Nೆ ಸಹಕ=ಸಲು 1) ಉಪ �ಾಯ4ದf4 2) ಮುಖ0 gೕಜ>ಾ��ಾ=                 

3) ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ= 4) gೕಜ>ಾ �-ೇ4ಶಕರು (�ಆj �ಎ) 5) gೕಜ>ಾ ಅಂ-ಾಜು ಮತು; �ೌಲ0 �ಾಪ>ಾ��ಾ= ^ಾಗೂ 6) ಸ^ಾಯಕ �ಾಯ4ದf4 ಪmರಕFಾ, 

@ಬBಂC ವಗ4ದವರು ಇರು`ಾ;Mೆ. 

 

 

 

 

 gೕಜ>ಾ �-ೇ4ಶಕರು ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ=  ಉಪ �ಾಯ4ದf4  

�ೆ�ಾ���ಾ= -2  gೕಜ>ಾ ಅಂ-ಾಜು ಮತು; �ೌಲ0 �ಾಪ>ಾ��ಾ=  �ೆ�ಾ���ಾ= -1 
ಸ^ಾಯಕ gೕಜ>ಾ��ಾ= ಸ^ಾಯಕ �ಾಯ4ದf4 

 gೕಜ>ಾ nಾoೆ 

@ಬBಂC 

ಮುಖ0 gೕಜ>ಾ��ಾ= 

ಪ=ಷ
 nಾoೆ  

@ಬBಂC �ೆಕ�nಾoೆ  @ಬBಂC 
ಅqವೃCs nಾoೆ  

@ಬBಂC 

ಆಡtತ nಾoೆ 

@ಬBಂC 

�ಆj �ಎ nಾoೆ 

@ಬBಂC 
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2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರ ಅ��ಾ=ಯ ^ೆಸರು ಮತು; ಪದ>ಾಮ  

 [Section 4 (1)(b)xvi] 

Please provide contact information about the Public Information Officers and Assistants Public Information Officers designated for various 

offices/administrative units and Appellate Authority/Officers (s) for the Public  Authority in the following Format 
 

2ಾವ4ಜ�ಕ �ಾ�� ಅ��ಾ= 

ಕ ಮ ಸಂoೆ0 
ಕIೇ= ^ೆಸರು ^ೆಸರು/ 

ಆಡtತ nಾoೆ 
PIO ನ ^ೆಸರು ಮತು; 

ಪದ>ಾಮ 
ಕIೇ=ಯ uೕv ನಂ.  ಇ-wೕx 

1 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು�  ��ೕ. 8ಾ�ೇ¨ .ಎ. Mಾಯ0` 

 ಉಪ �ಾಯ�ದ�� 
2574939 ceo_zp_udp@nic.com 

ಸ^ಾಯಕ 2ಾವ4ಜ�ಕ �ಾ�� ಅ��ಾ= 

Sl.No Name of the 

Office/administrative 

Unit 

Name of the Designation 

of APIO 

Office Tel. Residence Tel. Fax E-mail 

1 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು�  ��ೕ nೆ	©ª «ೆ*¬ )�@ೊ+,  

ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ�ದ�� 
2574939 ceo_zp_udp@nic.com 

Appellate Authority 

Sl.No Name of the 

Office/administrative 

Unit 

Name of the Designation 

of PIO 

Office Tel. Residence Tel. Fax E-mail 

1 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು�  ��ೕಮ� Qಂಧು d ರೂ�ೇ¨.  
ಮುಖG �ಾಯ�	Kಾ�ಹಕ ಅ�ಾ� 

2574938/2528283/2574880 ceo_zp_udp@nic.com 
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OOಧ Nಾ\ೆಗಳL 	ವ�-ಸು�7ರುವ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳ OವರಗಳL ಈ �ೆಳ1ನಂ�Kೆ.  

1. ಆಡ[ತ Nಾ\ೆ 

• ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ^ಾಗೂ Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 �ಾಯ4ದf4ಗಳ: ಆಡt`ಾತzಕ fಸು; ಕ ಮದ Dಷಯಗಳ:(ಗೂ { “@”) 

• ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಕ�ೇ= �ವ4ಹ|ೆ, ರ}ೆ ಮಂಜೂMಾ�, Fೈದ0~ೕಯ Fೆಚ� ಮರುYಾವ�, Fಾಹನ ದುರ@;, �ೇಖನ 2ಾ�ಾ,  ಖ=ೕC ,>ಾ0�ಾಲಯ 

ಪ ಕರಣಗಳ:. 
• Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 @ಬBಂCಗಳ ಆಡt`ಾತzಕ Dಷಯಗಳ: 
• �ಾ�� ಹಕು� ಅ��ಯಮ �ವ4ಹ|ೆ, ಸ�ಾಲ ಅನು�ಾ�ನ, 2ಾವ4ಜ�ಕ ಕುಂದು�ೊರ`ೆ. 

 

2. ಅ^ವೃ_D Nಾ\ೆ: 

• ಎ�ಾ� ವಸ� gೕಜ>ೆಗಳ: (ಬಸವ ವಸ� gೕಜ>ೆ, ಪ /ಾನ ಮಂ�  ಆFಾ� gೕಜ>ೆ (Nಾ Uೕಣ), �ಾ| '.ಆj ಅಂGೇಡ�j �Fಾಸ gೕಜ>ೆ, -ೇವMಾ� 
ಅರ� gೕಜ>ೆ.   

•  ಎ�ಾ� ಕು�ಯುವ �ೕ=ನ gೕಜ>ೆಗಳ:(ಎ.ಆj.ಡಬೂ��.ಎ�.ಎv.ಆj. ಡಬೂ��.ಎ�., ಬಹುNಾ ಮ ಕು�ಯುವ �ೕ=ನ gೕಜ>ೆ ಇ`ಾ0C) 
• Mಾ��ೕಯ }ೈFಾ�ಲ ಅqವೃCH gೕಜ>ೆ 
• ಎ�ಾ� ರ2 ;ೆ �ಾಮNಾ=ಗಳ:(@.ಎಂ.�.ಎ�.Fೈ., �.ಎ�.�.ಎ�.Fೈ., �ೆಕ�fೕ�4�ೆ 5054, ಆj.ಐ.�.ಎ� ಇ`ಾ0C). 
• ಸಣ� �ೕMಾವ= �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ: (�ೆಕ�fೕ�4�ೆ-4702,2702). 
• ಹCಮೂರ>ೇ ಹಣ�ಾಸು ಆgೕಗದ f�ಾರ@�ನ gೕಜ>ೆಗಳ:(ರ2 ;ೆ �ವ4ಹ|ೆ,ಕಟ]ಡ �ವ4ಹ|ೆ) 
•  ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
, `ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ
 ಮತು; Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 ಅqವೃCH ಅನು-ಾನದ �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ: 
• ಪf�ಮಘಟ]  ಅqವೃCH gೕಜ>ೆ ^ಾಗೂ ಇತರ ಜ�ಾನಯನ ಅqವೃCH �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ:  
• Dnೇಷ ಘಟಕ gೕಜ>ೆ ^ಾಗೂ ,=ಜನ ಉಪgೕಜ>ೆ.  
• ಘನ ದ ವ0 `ಾ0ಜ0 ಸಂಪನೂzಲ �ವ4ಹ|ೆ 
• Nಾ ಮ D�ಾಸ   
• ಸುವಣ4 Nಾ �ೕದಯ gೕಜ>ೆ 
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3. �ೕಜ8ಾ 	Aೇ�ಶಕರ Nಾ\ೆ ().ಆ`. ).ಎ) 

• ಎv.ಆj.ಎx.ಎಂ(NRLM), ಆj.�.@.Fೈ(RGCY).  
• ಎ�ಾ� ವಸ� gೕಜ>ೆಗಳ:(ಬಸವ ವಸ�,ಇಂCMಾ Nಾಂ�/ಪ /ಾನ ಮಂ�  ಆFಾ� gೕಜ>ೆ, �ಾ. '.ಆj.ಅಂGೇಡ�j gೕಜ>ೆ, -ೇವMಾಜ ಅರಸು gೕಜ>ೆ, 

Dnೇಷ ವಗ4ಗಳ ವಸ� gೕಜ>ೆ). 
• ಇಂCMಾ Nಾ Uೕಣ �Fೇಶನಗಳ �ವ4ಹ|ೆ.   
• Cnಾ ಸU� ಸWೆಗಳ �ವ4ಹ|ೆ 
• ಸಂಸದ ಆದಶ4 gೕಜ>ೆ ಅನು�ಾ�ನ ಬN Xೆ. 

 

4. �ೕಜ8ಾ Nಾ\ೆ: 
 

• ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 Fಾ�4ಕ ~ �ಾ gೕಜ>ೆ 
• Fಾ�4ಕ ಕರಡು gೕಜ>ೆ 
• ಕ>ಾ4ಟಕ ಅqವೃCH �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ:  
• �ಾ@ಕ ಬಹುಸ;ರ ಪ ಗ� ವರC 

• Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 2ಾ�ಾನ0   �ಾ��.  
• ಎ�ಾ� Nಾ Uೕ|ಾqವೃCH ಮತು; ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಇ�ಾoೆಯ �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ ~ �ಾgೕಜ>ೆಗಳ: 
• ��ಾ� gೕಜ>ಾ ಸU� 
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5.  @ೆಕ0 ಪತ� ಇ@ಾ\ೆ: 
 

•  ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ನ ಆಯವ0ಯ( Appendix B) 
• ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ನ ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗtNೆ ಅನು-ಾನ 'ಡುಗ�ೆ ಮತು; ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 �� �ವ4ಹ|ೆ.    
•   �ಾ@ಕ �ೆಕ� ಪತ ಗಳ �ವ4ಹ|ೆ , Fಾ�4ಕ �ೆಕ� ಪತ  �ವ4ಹ|ೆ ^ಾಗೂ �ೆಕ� ಪ=nೆ¢ೕಧ>ಾ ವರC.    
• DDಧ ಇ�ಾoೆಗಳ / ಕIೇ=ಗಳ �ೆಕ� ಪತ ಗಳ ಆಂತ=ಕ ಪ=fೕಲ>ೆ.   
• �ೆಕ� ಪ=nೆ¢ೕಧ>ಾ ಕಂ��ೆಗಳ �ೕರುವt 
• ಅ�ೕನ ಕIೇ=ಗಳ 2ಾC�ಾ)ರು 'ಲು� wೕಲುರುಜು.   
• `ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ
 �ಾಮNಾರ/ 2ಾC�ಾ)ರು 'ಲು� wೕಲುರುಜು.   
• Fೈದ0~ೕಯ Fೆಚ� ಮರು Yಾವ� wೕಲುರುಜು.   
• ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಕIೇ= Fೇತನ, 2ಾC�ಾ)ರು Fೆಚ�.   
• ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅಧ0dರು/ ಉYಾಧ0dರು ಮತು; ಸದಸ0ರ Nೌರವ ಧನ/ ಪ �ಾಣ ಭ`ೆ0.   
• ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಇಂ��ಯ=ಂ¤ DWಾಗ, ಕು�ಯುವ �ೕರು '<�Nೆ wೕಲುರುಜು.   
• �ೇಂದ  ಸ�ಾ4ರದ gೕಜ>ೆಗಳ ಹಣ ಬಳ�ೆ ಪ �ಾಣ ಪತ  ತ�ಾ=ಸುವ¥ದು.   
• ಎ2ೊ�¦ೕ oಾ`ೆ gೕಜ>ೆಯ ಅನು-ಾನ ವNಾ4ವ|ೆ Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 ಗtNೆ �ಾ��. 

  
6. ಪ�ಷV Nಾ\ೆ: 

 

• ಉಡು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ನ 2ಾ�ಾನ0 ಸWೆ ಮತು; 2ಾ6e ಸU� ಸWೆಗಳ �ವ4ಹ|ೆ. 
• Fಾ§4 ಸWೆ ಮತು; Nಾ ಮ ಸWೆಗಳ:.   
• Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 ನ ಜ�ಾಬಂ�ಗಳ:.   
• Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 nೇ.25 ಅನು-ಾನದ �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ:.   
• Fಾ�4ಕ ಆಡtತ ವರC.   
• ಕ>ಾ4ಟಕ ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಅ��ಯಮ 1993 ರ =ೕ`ಾ0 DDಧ ಪ ಕರಣಗಳ wೕ�ೆ ಬರುವ Dಷಯಗಳ:.   
• ಸC  ಪಂ�ಾಯ
 ಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� Dಷಯಗಳ:.   
• Nಾಂ� ಪ¥ರ2ಾ�ರ       
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�ಾವ�ಜ	ಕ ಸಂ�ೆ}ಯ*+ �ಾಯ�	ವ�-ಸು�7ರುವ ಅ�ಾ�ಗಳL ಮತು7 8ೌಕರರ ಅ�ಾರ ಮತು7 ಕತ�ವGಗಳL 

[xಾಗ 4 (1) (d) (ii)] 

ಕ .ಸಂ. ^ೆಸರು ಹು-ೆH �ವ4�ಸGೇ�ಾದ ಕತ4ವ0ಗಳ: ಅ��ಾರಗಳ: 
 ಅಧG£ರ Nಾ\ೆ    
1. f ೕ Cನಕರ Gಾಬು ಅಧ0dರು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 �ಾಯ4ಚಟುವ*�ೆಗಳ ಸಮಗ  wೕ<)�ಾರ|ೆ ಕ>ಾ4ಟಕ ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� 

ಅ��ಯಮ ಪ ಕರಣ 184 =ಂದ  
194 ರವMೆNೆ ಕತ4ವ0 ಅ��ಾರ 
�ವ4�ಸುವ¥ದು 

2. f ೕಮ� Nಾಯ�  Gೆರಳಚು�Nಾರರು ಅಧ0dರ ಆಪ;nಾoೆಯ<� Gೆರಳಚು� �ಾಡುವ¥ದು ಮತು; ಇತMೆ �ೆಲಸ 
�ವ4�ಸುವ¥ದು 

 

 ಉ�ಾಧG£ರ Nಾ\ೆ    
3. f ೕಮ� fೕ�ಾ �ೆ. nೆ*] ಉYಾಧ0dರು ಅಧ0dರು Nೈರು^ಾಜMಾದ<� ಅಧ0dರ ಅ��ಾರವನು© ಚ�ಾeಸುವ¥ದು ಕ>ಾ4ಟಕ ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� 

ಅ��ಯಮ ಪ ಕರಣ 184 =ಂದ  
194 ರವMೆNೆ ಕತ4ವ0 ಅ��ಾರ 
�ವ4�ಸುವ¥ದು 

4 f ೕಮ� @ಂಧು '.ರೂYೇª  ಮುಖ0 
�ಾಯ4�Fಾ4ಹಕ 
ಅ��ಾ= 

ಕ>ಾ4ಟಕ ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಅ��ಯಮ 197ರ<� ಉ�ೆ�ೕ«@ದಂ`ೆ 
�ಾಯ4�ವ4�ಸುವ¥ದು 

�ಾವ¥-ೇ �ಾನೂ�ನ�ಯ 
�C4ಷ]Fಾ, D�@ರುವ ಅಥFಾ 
ವ�@�ೊ*]ರುವ ಎ�ಾ� 
ಅ��ಾರಗಳನು© ಚ�ಾeಸುವ¥ದು 

5 f ೕ >ಾNೇª ಎ. Mಾಯ�j ಉಪ�ಾಯ4ದf4 ಮುಖ0 �ಾಯ4�Fಾ4ಹಕ ಅ��ಾ=ಯವರ ಕತ4ವ0ದ<� ಸಹಕ=ಸುವ¥ದು ^ಾಗೂ  
ಆಡt`ಾತzಕ ಎ�ಾ� Dಷಯಗಳ:, ಮ^ಾತzNಾಂ� Nಾ Uೕಣ ಉ-ೊ0ೕಗ oಾತ= 
gೕಜ>ೆ, ಇ-ಸ)ತು;, Nಾ Uೕಣ ರ2ೆ; ಮತು; ಅqವೃCs ಇ�ಾoೆಗಳ ಕತ4ವ0 
�ವ4ಹ|ೆ 
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6 f ೕ �ೆ. ಆನಂದ  ಗೂ { � ಉಪ�ಾಯ4ದf4ಯವರ ಆಪ;nಾoೆಯ<� � ಗೂ { >ೌಕರMಾ, ಕತ4ವ0 �ವ4ಹ|ೆ  
 ಆಡ[ತ Nಾ\ೆ    
7 f ೕ �ೆ�x �ೆ<a� 

�w�ೊ�ೕ 
ಸ^ಾಯಕ 
�ಾಯ4ದf4  

ಉಪ�ಾಯ4ದf4ಯವರ ಕತ4ವ0ದ<� ಸಹಕ=ಸುವ¥ದು. ^ಾಗೂ ಆಡtತ nಾoೆ 
ಮತು; ಸ^ಾಯಕ �ಾ�� ಅ��ಾ=�ಾ, ಕತ4ವ0 �ವ4�ಸುವ¥ದು. 

 

8 f ೕಮ� <ೕ�ಾವ� *.@ ಅ�ೕdಕರು ಆಡtತ nಾoೆಯ ಎ�ಾ� ಕತ4ವ0ಗಳ wೕ<)�ಾರ|ೆ  
9 f ೕಮ� Uೕ>ಾ ಕು�ಾ= C)�ೕಯ ದ}ೆ4 

ಸ^ಾಯಕರು 
1.Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ�Nೆ C)�ೕಯ ದ}ೆ4 �ೆಕ� ಸ^ಾಯಕ=Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಕಡತ 
2.Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 >ೌಕರರ >ೇಮ�ಾ�, ಅನು�ೕದ>ೆ, }ೇಷ�`ಾ ಪ*]Nೆ 
ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� Dಷಯಗಳ: 
3. Fಾಹನ, ಸ�ಾಲ, ಅ��ಾ=/ @ಬBಂCಗtNೆ ತರGೇ� ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� 
ಕಡತಗಳ: 
4. ^ೆ®.ಆj.@. ಪ ಕರಣಗಳ:,. ಅ�4 ಸU�, ಚು�ೆ� ಗುರು�ನ ಪ nೆ©ಗಳ:, 
ಸಂಬಂ�@ದ Dಷಯಗಳ �ವ4ಹ|ೆ 
5. Nಾ .ಪಂ @ಬBಂC/ C).ದ.�ೆ ಸ^ಾಯಕರ �ೋ¯4 ವ0ವ^ಾರ�ೆ� ಸಂಬಂ�@ದ 
Dಷಯಗಳ �ವ4ಹ|ೆ 
6. ಮ�_ಾ ದೂರು ಸU�Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಕಡತಗಳ �ವ4ಹ|ೆ 
7. �.ಪಂ. �gೕ�ತ @ಬBಂCಗಳ ^ಾಜMಾ� ವರC 5>ೇ C>ಾಂಕ-ೊಳNೆ 
ಸಂಬಂ�@ದ ಇ�ಾoೆಗtNೆ ಕಳ:�ಸುವ¥ದು 
8. ಮ�_ಾ ಮತು; ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ0ಣ/ �ೈNಾ=�ೆ/ UೕನುNಾ=�ೆ/ ಉ-ೊ0ೕಗ ಮತು; 
ತರGೇ�/ ಗ ಂ°ಾಲಯ/ ಇಂ��ಯ=ಂ¤/ ಆMೋಗ0 ಮತು; ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ0ಣ/ 
ಯುವಜನ2ೇFೆ ಮತು; ~ ೕ�ಾ ಇ�ಾoೆ/ 2ಾವ4ಜ�ಕ fdಣ ಇ�ಾoೆ/ �ೋಕ 
fdಣ/ ಕ>ಾ4ಟಕ ಭೂ2ೇ>ಾ �ಗಮ/ �U4� �ೇಂದ / ಆಯು± ಇ�ಾoೆNೆ 
ಸಂಬಂ�@ದ ಪತ  ವ0ವ^ಾರ 
9. wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ: 
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10 f ೕ ಸಂಜ³  C)�ೕಯ ದ}ೆ4 
ಸ^ಾಯಕರು 

1.�.ಪಂ Fಾ0�;ಯ ಎ�ಾ� Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ�ನ ಪಂ�ಾಯ
 ಅqವೃCs ಅ��ಾ=, Nೆ ೕ§ 
-1, Nೆ ೕ§-2 �ಾಯ4ದf4ಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� ಕಡತಗಳ �ವ4ಹ|ೆ 
2. ಪಂ.ಅ.ಅ./ �ಾಯ4ದf4ಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ �ೆ.ಎ.*./ ಉಚ´ >ಾ0�ಾಲಯ/ @@ಎ/ 
�ೋ�ಾಯುಕ;�ೆ� ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� ಕಡತಗಳ:. 
3. ಪಂ.ಅ.ಅ./ �ಾಯ4ದf4ಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದಂ`ೆ- �ೋ�ಾಯುಕ;�ೆ� ಸಂಬಂದ�@ದ 
ಎ�ಾ� ಕಡತಗಳ: 
4. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
- �ಾ�� ಹ~�Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� ಕಡತಗಳ �ಾ�� ಹಕು� 
ಅ��ಯಮದನ)ಯ �ಾಲU�gಳNೆ D�ೇNೊtಸುವ¥ದು. 
5. ��ೆ�ಯ ಎ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅqವೃCs ಅ��ಾ= ಮತು; Nೆ ೕ§ -1 ಮತು; Nೆ ೕ§ -2 
�ಾಯ4ದf4ಗಳ ಮಂಜೂರು/ ಭ�4/ oಾ< ಹು-ೆHಗಳ �ಾ��ಯನು© ಆ,ಂ-ಾNೆX 
ಪ=ಷ�=@ wೕ�ಾ��ಾ=ಗtಂದ ಅನು�ೕC@, ಎ1 Dಷಯ �Fಾ4ಹಕ=Nೆ ಪ �ೕ 
�ಂಗಳ: �ೕಡುವ¥ದು ^ಾಗೂ wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ: 

 

11 f ೕಮ� ರDಕ�ಾ Gೆರಳಚು�Nಾರರು 1.�.ಪಂ. ಅ��ಾ=/ @ಬBಂCಯವ=Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� Dಷಯಗಳ ಕಡತಗಳ 
�ವ4ಹ|ೆ 
2. �.ಪಂ ಮತು; ಅ�ೕನ ಕIೇ=ಗಳ ಹು-ೆHಗಳ ಮಂಜೂರು, ಭ�4, oಾ< ಇರುವ 
ಹು-ೆHಗಳ �ಾ��Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� Dಷಯಗಳ: ^ಾಗೂ �ಾ@ಕ 
ವರCಯನು© ಸ�ಾ4ರ�ೆ� ಸ<�ಸುವ¥ದು. 
3. �.ಪಂ. ಅ��ಾ=/ @ಬBಂCಗtNೆ ಮತು; ಅ�ೕನ ಕIೇ= @ಬBಂCಗtNೆ 
ಸಂಬಂ�@ದ �ೆ.ಎ.*./ ಉಚ´ >ಾ0�ಾಲಯ/ @@ಎ/ �ೋ�ಾಯುಕ;�ೆ� 
ಪ ಕರಣಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� ಕಡತಗಳ: 
4. ಇ ಕIೇ= ಮತು; ಕಡತ D�ೇFಾ= ವರC/ �.ಪಂ. ^ಾಜMಾ� ವ� �ವ4ಹ|ೆ/ 
^ೊರಗು�;Nೆ @ಬBಂCಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಕಡತಗಳ �ವ4ಹ|ೆ 
5. ಕೃ�/ ಜ�ಾನಯನ/ ಪಶು ಸಂNೋಪ>ೆ/ `ೋಟNಾ=�ೆ/ ಅರಣ0/ ಸಹ�ಾರ/ 
Mೇ�ೆz/ Nಾ �ಾಂತರ �ೈNಾ=�ೆ/ �ೈಮಗX ಮತು; ಜವt/ ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ0ಣ 
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ಇ�ಾoೆಗtNೆ ಸಂಬಂC@ದ ಪತ  ವ0ವ^ಾರಗಳ: 
6. wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ: 

12 f ೕಮ� Mೇವ�  C)�ೕಯ ದ}ೆ4 
ಸ^ಾಯಕರು 

1.�ೇಖನ 2ಾಮ, , �ೕµೋಪಕರಣ, ಗಣಕಯಂತ  ಇ`ಾ0C ಖ=ೕCNೆ 
ಸಂಬಂ�@ದ ಕಡತಗಳ �ವ4ಹ|ೆ. 
2. ��ಾ� ಮಟ]ದ ಎ�ಾ� ಅ��ಾ=ಗಳ Cನಚ=Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಕಡತ 
3. DDಧ �ಗಮ ಮಂಡtಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಕಡತ 
4. ಐ.*.�.�./ '.@.ಎಂ/ ಅಲ¶ಸಂoಾ0ತರ ಅqವೃCs �ಗಮ/ Mೇ�ೆz/ 
Nಾ �ಾಂತರ �ೈNಾ=�ೆ/ ಕ>ಾ4ಟಕ ಭೂ2ೇ>ಾ �ಗಮ/ ಕನ©ಡ ಮತು; ಸಂಸ·� 
ಇ�ಾoೆ/ �.ಪಂ. ಹಂತದ ಇತMೆ ಪತ  ವ0ವ^ಾರಗಳ: 
5. wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ: 

 

 ಅ^ವೃ_D Nಾ\ೆ    
14 oಾ< ಹು-ೆH  gೕಜ>ಾ 

�-ೇ4ಶಕರು 
�.ಆj.�.ಎ. gೕಜ>ೆ, ಎv.ಆj.ಎx.ಎಂ., ವಸ� gೕಜ>ೆಗಳ:, Nಾ Uೕಣ 
�Fೇಶನ gೕಜ>ೆ. 

 

15 f ೕಮ� }ೋ³� ಎಡ<v ಅ�ೕdಕರು ಅqವೃCs nಾoೆಯ ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� gೕಜ>ೆಗಳ  ಸಂಪmಣ4 wೕ<)�ಾರ|ೆ 
^ಾಗೂ �ವ4ಹ|ೆ . ಎ�ಾ� ಸWೆಗಳ ಪ ಗ� ವರC @ದsಪ�ಸುವ¥ದು 

 

16 f ೕ ಮಹಮz¸ �ಾ� C)�ೕಯ ದ}ೆ4 
ಸ^ಾಯಕರು 

1.�.ಪಂ ಮತು; ಸ�ಾ4ರದ ಮಟ]ದ<� ನ�ೆಯುವ DDಧ ಪ ಗ� ಪ=fೕಲ>ಾ 
ಸWೆಗtNೆ ಪ ಗ� ವರC �ೊ ೕ¹ೕಕರಣ ^ಾಗೂ �ಾ@ಕ ವರC ಸ�ಾ4ರ�ೆ� 
ಸ<�ಸುವ¥ದು. 
2.ಮ^ಾತzNಾಂ� Nಾ Uೕಣ ಉ-ೊ0ೕಗ oಾತ= gೕಜ>ೆ.  
3. ಎ� @/ ಎ� * -ೌಜ4ನ0 ಸU� ಸWೆ/ ಕಟ]ಡ �ಾಮNಾ=/ �.ಪಂ. ಕಟ]ಡ 
�ವ4ಹ|ೆ/ ನGಾ§4 ಮತು; ಇತMೆ ಎ�ಾ� ಕಟ]ಡ �ಾಮNಾ=ಗಳ:/ �ೋa 
ಅ-ಾಲ
/ Mಾ�ೕವNಾಂ� ಸಶ@;ೕಕರಣ/ �.ಪಂ. ಎ�ಾ� �ಾಮNಾ=ಗಳ ಅ�4 
ಸU�, ಭರವ2ೆ 
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17 f ೕಮ� ಅನುಪಮ ಪಂ�ಾಯ
 
ಅqವೃCH ಅ��ಾ= 

1.9/11, ಇ-ಸ)ತು;, ಪಂಚತಂಥ , ಸ�ಾಲ, ವಸ� gೕಜ>ೆ. 
2.fdಣ, ಆMೋಗ0, ~ ೕ�ಾ, ಯುವಜನ 2ೇFೆ, ಕನ©ಡ ಮತು; ಸಂಸ·�, ಕೃ�, 
`ೋಟNಾ=�ೆ, UೕನುNಾ=�ೆ, 2ಾ�ಾ�ಕ ಅರಣ0, ಸಶುಸಂNೋಪ>ೆ, ಸಹ�ಾರ 
ಮತು; ಇತMೆ ಇ�ಾoೆಗಳ: 
3.ಸುವಣ4 Nಾ �ೕದಯ, Nಾ ಮ D�ಾಸ gೕಜ>ೆ, ಪf�ಮ ಘಟ] ಅqವೃCs, 
ಜ�ಾನಯನ  ಅqವೃCs gೕಜ>ೆಗಳ: 
4. ಎ�ಾ� ವಸ� ಮತು; �Fೇಶನಗಳ:/ UೕನುNಾ=�ಾ ಮ>ೆಗಳ:, nೇ. 15 
ಅಲ¶ಸಂoಾ0ತರ ವರC ^ಾಗೂ wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ  
ಕತ4ವ0ಗಳ: 

 

18 f ೕ ಮಹಮz¸ �ಾ�  C)�ೕಯ ದ}ೆ4 
ಸ^ಾಯಕರು 

1.Nಾ Uೕಣ �ೕರು ಸರಬMಾಜು/ ಸ)ಜಲ/ಾMಾ gೕಜ>ೆ/ ಬಹುNಾ ಮ ಕು�ಯುವ 
�ೕ=ನ gೕಜ>ೆ 
2.ರ2ೆ; ಮತು; 2ೇತುFೆ, PMGSY, ನಮz Nಾ ಮ ನಮz ರ2ೆ;, ನGಾ§4 ರ2ೆ;, 13 
ಮತು; 14>ೇ ಹಣ�ಾಸು gೕಜ>ೆ, �.ಪಂ/`ಾಪಂ Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 ಅqವೃCs 
ಅನು-ಾನ, ಅ�Wಾರ ಶುಲ�, `ಾಪಂ ಸ)ಂತ ಅನು-ಾನ, ಮ�ೆ>ಾಡು ಅqವೃCs 
ಮಂಡt, Yಾ ಕೃ�ಕ D�ೋಪ gೕಜ>ೆ 
3.ಸಂ�ೕD�, Mಾ�ೕವNಾಂ� �ೈತನ0 gೕಜ>ೆ, ಎ�.�.ಎ�.Fೈ, ^ಾಗೂ 
wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ: 
4. ��ಾ� }ಾಗೃ� ಉಸು;Fಾ= ಸU� ಸWೆ, ಸಂಸ
 Nಾ ಮ gೕಜ>ೆ, 
ಪ /ಾನಮಂ�  ಜv ಧv gೕಜ>ೆ, �.ಆj.�.ಎ. Fೆಚ� 
5. ಪಂMಾಇಂD, Nಾ Uೕಣ �ೕರು ಮತು; >ೈಮ4ಲ0 ಇ�ಾoೆ, �ಎಂ�ಎ� Fೈ, 
Mೇ�ೆz, �ೆ.ಆj.ಐ.�.ಎx, �ೈNಾ=�ೆ, �ೈಮಗX ಮತು; ಜವ¥t 

 

19 ಕು.Dಜಯಲ¼½ೕ   ಸ)ಚ´ Wಾರತ ಅq�ಾನ, �ಮ4ಲ Wಾರತ ಅq�ಾನ, �ಮ4ಲ Nಾ ಮ 
ಪ¥ರ2ಾ�ರ ^ಾಗು wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ: 
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20 f ೕಮ� Mೋ�b Gೆರಳಚು�Nಾರರು ಅqವೃCs nಾoೆಯ Dಷಯ �Fಾ4ಹಕರ ಪತ ಗಳನು© Gೆರಳಚು�Nೊtಸುವ¥ದು  
21 f ೕ ಸಂ`ೋ± ಕು�ಾj C)�ೕಯ ದ}ೆ4 

ಸ^ಾಯಕರು 
1.�.ಪಂ.Nೆ ಬರುವ ಟYಾ¶ಲುಗಳನು© ಕಂಪm0ಟ=ೕಕ=@ wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: 
ಪ=fೕ<@ದ ನಂತರ ಅ-ೇ Cನ Dಷಯ �Fಾ4ಹಕ=Nೆ Dತ=ಸುವ¥ದು. 
2.�.ಪಂ. �ಾಗದ ಪತ ಗಳ ಮದು ಮತು; ರFಾ>ೆ ಮತು; 2ಾ]�ಂ{ �ೆಕ�ಪತ  
�ವ4ಹ|ೆNೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ ಮತು; 2ಾವ4ಜ�ಕ ದೂರು DWಾಗದ 
ಕತ4ವ0.  
3. wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ: 

 

22 f  Dಶ)~ರ¾ ಗೂ { � ರFಾ>ೆ nಾoೆಯ<� � ಗೂ { >ೌಕರMಾ, ಕತ4ವ0 �ವ4ಹ|ೆ  
 �ೕಜ8ಾ Nಾ\ೆ    
23 f ೕ ಎ. f ೕ�Fಾಸ Mಾ¿ ಮುಖ0 

gೕಜ>ಾ��ಾ= 
gೕಜ>ಾ nಾoೆಯ<� ಕರಡು Fಾ�4ಕ gೕಜ>ೆ ^ಾಗೂ DDಧ 
Nಾ Uೕ|ಾqವೃCs �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ ~ �ಾgೕಜ>ೆಗಳನು© �ೆ.�.� ಮತು; 
ಎಂ.ಎಂ.ಆj. ಪ ಗ� ವರCಗಳನು© ತ�ಾ=ಸಲು ಕ ಮ�ೈNೊಳ:Zವ¥ದು 

 

24 f ೕ '.Mಾ/ಾಕೃಷ� ಅ�ಗ, gೕಜ>ಾ 
ಅಂ-ಾಜು ಮತು; 
�ೌಲ0�ಾಪ>ಾ�
�ಾ= (ಪ Wಾರ) 

��ಾ� gೕಜ>ಾ ಘಟಕದ �ಾಯ4�ವ4ಹ|ೆ ^ಾಗೂ ಪ Wಾರ gೕಜ>ಾ 
ಅಂ-ಾಜು ^ಾಗೂ �ೌಲ0�ಾಪ>ಾ��ಾ=ಗಳ �ೆಲಸ �ವ4ಹ|ೆ  

 

25 f ೕಮ� ರತ© ಸ^ಾಯಕ 2ಾಂ«0ಕ 
ಅ��ಾ=  

�ಪಂ/ `ಾಪಂ/ Nಾ ಪಂ. ~ �ಾgೕಜ>ೆಗಳ ತ�ಾ=, ಎಂ.ಎಂ.ಆj. ವರC 
ತ�ಾ= gೕಜ>ಾ nಾoೆNೆ ಸಂಬಂ�@ದ �ೆಲಸಗಳ �ವ4ಹ|ೆ. 

 

 �ೌ	ª Nಾ\ೆ    
27 f ೕಮ� ರತ© ಅ�dಕರು �ೌ��x nಾoೆಯ ಕತ4ವ0 �ವ4ಹ|ೆ ಮತು; ಇ-ಆÀೕ� wೕ<)�ಾರ|ೆ ^ಾಗೂ 

2ಾವ4ಜ�ಕ ದೂರುDWಾಗದ ಅ�ೕdಕMಾ, ಕತ4ವ0.  
 

28 f ೕ �ೇತv ಕು�ಾj C)�ೕಯ ದ}ೆ4 
ಸ^ಾಯಕರು 

1.2ಾ�ಾನ0 ಸWೆ, Dnೇಷ ಸWೆ, 2ಾ6e ಸU� ಸWೆಗಳ:. 
2.Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ�Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� �ೋ¯4 �ೇ� ಕಡತಗಳ: 
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3.ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಸಬ<ೕಕರಣ ಮತು; ಉತ;ರ-ಾeತ) Á ೕ`ಾ�ಹ 
gೕಜ>ೆ(PEAIS) 
4.Nಾ ಮ ಸWೆ, ಮಕ�ಳ Nಾ ಮ ಸWೆ, ಮ�_ಾ Nಾ ಮ ಸWೆ. 
5. Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 ಉಪD� (Gೈ�ಾ ಅನು�ೕದ>ೆ) ಕಟ]ಡ ಪD�, 
ನtZ�ೕ=ನ ಉಪD�. 
6.Nಾ .ಪಂ RFD, ಅ�4 ಸU�, Mಾಜ0 �ಾನವ ಹಕು� ಆgೕಗ�ೆ� ಮತು; 
�ೋ�ಾಯುಕ;�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ] Dಷಯಗಳ: 
7.ಮು.�ಾ.�.ಅ ರವ=Nೆ ಸ<�@ದ ಅ�ೕಲುಗಳ �ೆಲಸ �ಾಯ4ಗಳ:, ಚು�ೆ�ಗುರು�ನ 
ಪ nೆ©ಗಳ: 
8. Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 ಕಟ]ಡ. 
9. Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ ಆಡt`ಾತzಕ ಮಂಜೂMಾ� 
10.�.ಪಂ/ `ಾ.ಪಂ./ Nಾ ಪಂ ಸದಸ0ರ ತರGೇ� 
11. wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ: 

29 f ೕ ಅ�x ಕು�ಾj C)�ೕಯ ದ}ೆ4 
ಸ^ಾಯಕರು 

1. Fಾ�4ಕ ಆಡtತ ವರC/ ಜ�ಾಬಂ� 
2. Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದಂ`ೆ ಎ�ಾ� ಪತ  ವ0ವ^ಾರಗಳ: 
3. �.ಪಂ/ `ಾ.ಪಂ./Nಾ .ಪಂ ಸದಸ0ರ ಆ@; Dವರ. 
4. Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 RFD ವ=, nೇ. 25ರ Nಾ ಪಂ. �� 
5.Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 ಆ@; ಮತು; ಸದಸ0ರ ಆ@;Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ Dಷಯಗಳ: 
6. wೕ�ಾ��ಾ=ಗಳ: ಸೂ²ಸುವ ಇತMೆ ಕತ4ವ0ಗಳ:.  

 

 f ೕಮ� ಗು�ಾ'  ಗೂ { � �ೌ��x  nಾoೆಯ<� � ಗೂ { >ೌಕರMಾ, ಕತ4ವ0 �ವ4ಹ|ೆ  
 @ೆಕ0Nಾ\ೆ    
30 f ೕ ಎ. f ೕ�Fಾಸ Mಾ¿ ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ= 

(ಪ Wಾರ) 
�ೆಕ�nಾoೆಯ   ಸಂಪmಣ4   wೕ<)�ಾರ|ೆ  
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31 f ೕ ಅnೆ¢ೕa ಎ�. ^ೆGಾBj �ೆ�ಾ��ೕdಕರು ಆಂತ=ಕ  �ೆಕ�  ಪ=nೆ¢ೕಧ>ೆ ಉಡು� `ಾ.ಪಂ. 2ಾC�ಾ)ರು 'ಲು� wೕಲುರುಜು  
ಮುಖ0 oಾ`ೆ, gೕಜ>ಾ ಸU�  ವ0ವ^ಾರ  wೕಲು D�ಾರ|ೆ. �.ಪಂ. 
Fಾ�4ಕ, �ಾ@ಕ  �ೆಕ�  ಪತ   ವರC. ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ 2ಾC�ಾ)ರು  Fೆಚ� 
wೕಲುರುಜು, 

 

32 f ೕಮ� nೆ¢ೕWಾ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅನು-ಾನ 'ಡುಗ�ೆ,  �ೇಂದ  gೕಜ>ೆಗಳ   ಹಣಬಳ�ೆ 
ಪ �ಾಣ ಪತ  ಮತು; ಅ�ೕನ ಕIೇ=ಗಳ 2ಾC�ಾ)ರು  Fೆಚ� wೕಲುರುಜು. 

 

33 f ೕ �.*. ಗಂNಾಧರ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು @&ಎ� ವರC  ಪತ  ವ0ವ^ಾರ `ಾ.ಪಂ. / Nಾ . ಪಂ. ಅ�¯ ವರC ಮತು; 
ಅಡa ಸU� ಸWೆ. ^ಾಗೂ  �ಾಕ4ಳ `ಾ.ಪಂ.2ಾC�ಾ)ರು 'ಲು� wೕಲುರುಜು 
13>ೇ ಹಣ�ಾಸು / 14>ೇ ಹಣ�ಾಸು  ಪತ  ವ0ವ^ಾರ /  ಅ�ೕನ ಕIೇ=ಗಳ 
2ಾC�ಾ)ರು  Fೆಚ�  wೕಲುರುಜು. 

 

34 f ೕಮ� ಲ`ಾ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು �.ಪಂ. @ಬBಂCವರ Fೇತನ/Fೇತ>ೇತರ 'ಲು� ಪ=fೕಲ>ೆ. ಕುಂ-ಾಪ¥ರ `ಾ.ಪಂ. 
2ಾC�ಾ)ರು 'ಲು� wೕಲುರುಜು. Fಾ�4ಕ  ಆಯವ0ಯ  ತ�ಾ=,  Fೈದ0~ೕಯ 

Fೆಚ� wೕಲು ರುಜು ಪ=fೕಲ>ೆ. 
ಅ�ೕನ ಕIೇ=ಗಳ 2ಾC�ಾ)ರು  Fೆಚ� wೕಲುರುಜು. 

 

35 f ೕಮ� ಸುಗುಣ ಪ ಥಮ ದ}ೆ4 �ೆಕ� 
ಸ^ಾಯಕರು 

1.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ��ಾ= / @ಬBಂC Fೇತನ 'ಲು� ^ೆ®ಆjಎಂಎ�ನ<� 
ತ�ಾ=ಸುವ¥ದು. 
2.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ��ಾ= / @ಬBಂC Fೇತನ 'ಲು� �ಆj�ಎ �ೆಕ� 
fೕ�4�ೆಯ� ತ�ಾ=ಸುವ¥ದು ^ಾಗೂ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
3.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ��ಾ= @ಬBಂC ವಗ4ದವರ ಆ-ಾಯ `ೆ=Nೆ ಕಡತ 

�ವ4ಹ|ೆ. 
4.`ಾಲುಕು ಪಂ�ಾಯ
 ಕುಂ-ಾಪ¥ರ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� 'ಲು� ಮತು; �ೆಕ� ಪತ  
ಪ=fೕಲ>ೆ. 
5.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ �ಾಮNಾ= ^ಾಗೂ 2ಾC�ಾ)ರು ಪ �ಾಣ 
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ಭ`ೆ0 'ಲು�ಗಳ wೕಲುಸ� ^ಾಗೂ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
   1) '@ಎಂ ಇ�ಾoೆ. 
   2) ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ0ಣ ಇ�ಾoೆ. 
   3) ಯುವ ಜನ ಮತು; ~ ೕ�ಾ ಇ�ಾoೆ. 
6. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
, `ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ 

ಸರ�ಾರCಂದ 'ಡುಗ�ೆ�ಾದ ಎ�ಾ� ಅನು-ಾನವನು© ಮರು 'ಡುಗ�ೆ / ಖ}ಾ>ೆ 
<ಂa ಮತು; ಅ{�ೋ§ ಪತ  ವ0ವ^ಾರ ನ�ೆಸುವ¥ದು ಮತು; ಕಡತವನು© 
�ವ4�ಸುವ¥ದು. 
7.ಪ � �ಂಗಳ: ಎಂ.ಎಂ.ಆj ಸWೆNೆ ಅನು-ಾನ 'ಡುಗ�ೆ Dವರ �ಗCತ 

ನಮೂ>ೆಯ<� ಸ<�ಸುವ¥ದು. 
8.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 DDಧ �ೆಕ� fೕ�4�ೆಗಳ gೕಜ>ೆ / gೕಜ>ೇತರ 

ಅನು-ಾನ ^ಾಗೂ Fೆಚ�ದ ಬNೆX ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
9.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ ^ೆಚು�ವ= ಅನು-ಾನC ^ಾಗೂ �ೊರ`ೆ 
ಅನು-ಾನದ ಬNೆX ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ ^ಾಗೂ ಸ�ಾ4ರ-ೊಂCNೆ ಪತ  ವ0ವ^ಾರ 

�ಾಡುವ¥ದು. 
10. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ �ಾಮNಾ= ^ಾಗೂ 2ಾC�ಾ)ರು 
ಪ �ಾಣ ಭ`ೆ0 'ಲು�ಗಳ wೕಲುಸ� ^ಾಗೂ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
   1) ಆಯು± ಇ�ಾoೆ. 
   2) ಪಶು ಸಂNೋಪ>ೆ ಇಲoೆ. 
11. Nಾ Uೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು gೕಜ>ೆ ಕಡತ ಪ=fೕಲ>ೆ ಮತು; wೕಲುರುಜು. 
12.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ಕIೇ=ಗಳ Fಾ�4ಕ ಆಯವ0ಯ ತ�ಾ=�ೆ ^ಾಗೂ 

ಸ�ಾ4ರ�ೆ� ಸ<�ಸುವ ಪತ  ವ0ವ^ಾರ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
13. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ��ಾ= / @ಬBಂCಗಳ Fೈದ0~ೕಯ Fೆಚ� 'ಲು�ಗಳ 



22 

 

ಪ=fೕಲ>ೆ ಮತು; ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
14. ಇ-ಪಂ�ಾಯ
 gೕಜ>ೆ. 
15. �ಾನವ ಅqವೃCs. 
16. ಮ^ಾ�ೇಖYಾಲಕರು ಮತು; ಅ&◌ಂಉ ಆ�¯ ವರC ಪ=fೕಲ>ೆ 
ಉತ;=ಸುವ¥ದು ಮತು; ಪತ  ವ0ವ^ಾರ. 

17. `ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ
 ಮತು; Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
ಗಳ Fಾ�4ಕ �ೆಕ�ಗಳ 

ಆ�¯ ವರC ಪ=fೕಲ>ೆ ಮತು; ಪತ  ವ0ವ^ಾರ. 

18. `ಾಲೂಕು ಅಡ^ಾa ಸಮ� ಸWೆ / Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 �ೆಕ� ಪ=nೆ¢ೕಧ>ೆ  
ಪತ  ವ0ವ^ಾರ. 

19. ಮುಖ0 oಾ`ೆ / 2ಾ�ಾನ0 ನಗದು ಪ¥ಸ;ಕ. 

20. gೕಜ>ಾ ಸU� / ತರGೇ� (ANSIRD)  

21. �.ಪಂ. ಆಂತ=ಕ �ೆಕ� ಪ=nೆ¢ೕಧನ ವರC ಮತು; ಪತ  ವ0ವ^ಾರ. 

22.  ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ=ಯವರು ಸೂ²@ರುವ ಕIೇ=ಯ ಇತರ ಕIೇ= �ೆಲಸ 

�ವ4�ಸುವ¥ದು. 
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36 f ೕಮ� ಮಂಗ�ಾ 
ಮನ@)�, 
 

ಪ ಥಮ ದ}ೆ4 �ೆಕ� 
ಸ^ಾಯಕರು, 

1) DDಧ gೕಜ>ೆಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ ನಗದು ವ� ^ಾಗೂ ಕಡತಗಳ �ವ4ಹ|ೆಗಳ:. 
2) ಎಂ.�.ಎv.ಆj.�.ಎ Mಾಜ0 `ೆ=Nೆ ಮತು; �ೇಂದ  `ೆ=Nೆ 
3) �ಮ4ಲ Wಾರತ ಅq�ಾನ /ಸ)ಚ´ Wಾರತ Uಷv 

    ಈ gೕಜ>ೆಗಳ Fಾ�4ಕ   ಜw ಖ²4ನ  ತoೆ; ತ�ಾ=ಸುವ¥ದು. ಈ ಬNೆX ಕಡತ 
�ವ4ಹ|ೆ ^ಾಗೂ �ಾಟ4§ ಅ�ೌಂÉೆಂ¯ ರವ=ಂದ ಪಂ�ಾಯ
 Fಾರು �ೆಕ� 
ಪ=nೆ¢ೕಧ>ೆಯ ಬNೆX ಪತ  ವ0ವ^ಾರ ^ಾಗೂ ಕಡತಗಳ �ವ4ಹ|ೆ. 

4) ಇಂCMಾ ಆFಾ�, ಆಡtತ Fೆಚ�, Mಾ��ೕಯ }ೈFಾ�ಲ ಅqವೃCH gೕಜ>ೆಗtNೆ    
ಸಂಬಂ�@ದ ನಗದು ವ� ^ಾಗೂ ಕಡತಗಳ �ವ4ಹ|ೆಗಳ:. 

5) ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 �ಾ@ಕ ಮತು; Fಾ�4ಕ  �ೆಕ� ಪತ  ^ಾಗೂ MAS �ೆಕ� ಪತ    
      �ವ4ಹ|ೆ. 
6) ಉಡು� `ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ
 Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� 'ಲು�ಗಳ wೕಲುರುಜು ಮತು; 

�ೆಕ� ಪತ  ಪ=fೕಲ>ೆ.  
7) ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 3451 ಮತು; 3425 �ೆಕ� fೕ�4�ೆ �@ 'ಲು�, ಪ �ಾಣ ಭ`ೆ0, 

ಖ}ಾ>ೆ-2 ರ<� �ವ4�ಸುವ¥ದು.  
8) ಸ)ಚ´ Nಾ ಮ gೕಜ>ೆ, ಆj-2ೆ*, Mಾ�ೕವ Nಾಂ� �ೈತನ0 gೕಜ>ೆ, ಎv   
     ಆj.ಎx.ಎ� gೕಜ>ೆ. 
8)  ��ಾ�  ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ 2ಾC�ಾ)ರು, ಪ �ಾಣ ಭ`ೆ0 'ಲು�ಗಳ wೕಲು 
ಸ� ^ಾಗೂ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ 

a) UೕನುNಾ=�ೆ ಇ�ಾoೆ 
b) �ೈ ಮಗX ಮತು; ಜವt ಇ�ಾoೆ 
c) ಮ�_ಾ ಮತು; ಮಕ�ಳ ಇ�ಾoೆ 

9) ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 �ಾಯ4ಸೂ² ತ�ಾ=, ಇ�ಾoಾFಾರು �ೆಕ� ಸಮನ)ಯ 
�ಾಡುವ¥ದು, Fಾ�4ಕ �ೆಕ�ಗಳ ಆ�¯ ವರC ತ�ಾ=ಸುವ¥ದು. �ಾ@ಕ ಪ ಗ� ವರC 
ತ�ಾ=ಸುವ¥ದು. 

10) ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ=ಯವರು ಸೂ²@ರುವ ಕIೇ=ಯ ಇತರ ಕIೇ= �ೆಲಸ 

�ವ4�ಸುವ¥ದು. 
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37 ಕು, Dಜಯಲ¼½ೕ,  ಪ ಥಮ ದ}ೆ4 �ೆಕ� 
ಸ^ಾಯಕರು 

1. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 �@ 'ಲು� �ೆಕ� fೕ�4�ೆ :2515-00-101-0-28, ಖ}ಾ>ೆ-2 
�ವ4�ಸುವ¥ದು. 
62 ' �ವ4�ಸುವ¥ದು,  

2. ಖ}ಾ>ೆ-2ರ<� ಆ-ಾಯ `ೆ=Nೆ , �ಎ� * Dವರ ಸ<�ಸುವ¥ದು. 
3. ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಇಂಜ�ಯ=ಂಗ DWಾಗ 'ಲು�ಗಳ wೕಲು ರುಜು. 
4. �.ಪಂ.ಮುಖ0 oಾ`ೆ �ವ4ಹ|ೆ, ಇ-ಪಂ�ಾಯ
 gೕಜ>ೆ �ವ4ಹ|ೆ 
5. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ 2ಾC�ಾ)ರು, ಪ �ಾಣ ಭ`ೆ0 'ಲು�, wೕಲು ಸ� 

^ಾಗೂ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
a) 2ಾವ4ಜ�ಕ fdಣ ಇ�ಾoೆ. 
b) ಅdರ -ಾ2ೋಹ 

6. Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 Nಾಂ� 2ಾ¼, ಪತ  ವ0ವ^ಾರ, 
7. ಎ� ಆ�¯ ವರCNೆ ಅನುYಾಲ>ಾ ವರC ಸ<�ಸುವ¥ದು. 
8. ಮ^ಾ�ೇಖYಾಲರ ಆ�¯ ವರCNೆ ಅನುYಾಲ>ಾ ವರC ಸ<�ಸುವ¥ದು. 
9. `ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ
 Fಾ�4ಕ �ೆಕ� ಪತ , ಆಂತ=ಕ �ೆಕ� ಪ=nೆ¢ೕಧ>ಾ ವರC 

10. ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ=ಯವರು ಸೂ²@ರುವ ಕIೇ=ಯ ಇತರ ಕIೇ= �ೆಲಸ �ವ4�ಸುವ¥ದು 
 

 

36 f ೕಮ� ಸು�ೋಚ>ಾ -ೇD C)�ೕಯ ದ}ೆ4 
ಸ^ಾಯಕರು 

1.DDಧ gೕಜ>ೆಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ ನಗದು ವ� ^ಾಗೂ ಕಡತಗಳ 

�ವ4ಹ|ೆಗಳ:. 
        1) 13>ೇ ಹಣ�ಾಸು  gೕಜ>ೆ ಮತು; 14>ೇ ಹಣ�ಾಸು gೕಜ>ೆ. 
        2) ಆj�ಎ�Fೈ/ ಎvಆjಎxಎ� / ಆj2ೆ*. 

        3) ಸ)ಚ� Nಾ ಮ. 

2. ಈ �ೆಳ,ನ ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ 'ಲು�ಗಳ ಪ=fೕಲ>ೆ ಮತು; ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
        1. ಆMೋಗ0 ಇ�ಾoೆ. 
        2. ಮ�_ಾ ಮತು; ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ0ಣ ಇ�ಾoೆ. 
        3. Concurrent Audit (ಸ)ತಂತ  ಸಮವ�4 �ೆಕ� ಪ=nೆ¢ೕಧ>ೆ) ಮತು; 
ಅನುYಾಲ>ಾ   ವರC (^ೆಚು�ವ=) 
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4. ಎ2ೊ�¦ೕ oಾ`ೆಯ ಪತ  ವ0ವ^ಾರ. 

5.ಈ �ೆಳ,ನ ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ 'ಲು�ಗಳ ಪ=fೕಲ>ೆ ಮತು; ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
        1) ಅdರ-ಾ2ೋಹ 
6. `ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು�Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� 'ಲು� ಮತು; �ೆಕ� ಪತ  
ಪ=fೕಲ>ೆ. 
7.ರfೕC ಪ¥ಸ;ಕಗಳ -ಾ2ಾ;ನು ವ� �ವ4ಹ|ೆ ಮತು; ಇರ2ಾಲು ವ� �ವ4ಹ|ೆ 
ನಗದು @)ೕಕೃ� ರfೕC �ೕಡುವ¥ದು. 
8.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಕIೇ=ಯ<�ರುವ DDಧ �ೆಕ� fೕ�4�ೆಗಳ<�ನ 2ಾC�ಾ)ರು 
'ಲು�ಗಳ ತ�ಾ=�ೆ ವ� ಮತು; ಕಡತಗಳ �ವ4ಹ|ೆ. 
11.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಕIೇ=ಯ DDಧ �ೆಕ� fೕ�4�ೆಗಳ @ಬBಂCಯವರ 

ಅ��ಾ=ಗಳ ಪ �ಾಣ ಭ`ೆ0 'ಲು� ತ�ಾ=�ೆ ^ಾಗೂ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
12.Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
ಗಳ �@' ತ�ಾ=�ೆ ^ಾಗೂ ಪತ  ವ0ವ^ಾರ ಕಡತ 

�ವ4ಹ|ೆ. 
13. Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
ಗಳ nಾಸನ ಬದH ಅನು-ಾನದ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ ^ಾಗೂ ಈ 

ಬNೆX ಸ�ಾ4ರ-ೊಂCNೆ ^ಾಗೂ ಅ�ೕನ ಕIೇ=ಗ_Íೆಡ>ೆ ಪತ  ವ0ವ^ಾರ ^ಾಗೂ 

ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ.  
14.��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಅ�ೕನ ಇ�ಾoೆಗಳ �ಾಮNಾ= ^ಾಗೂ 2ಾC�ಾ)ರು 
ಪ �ಾಣ ಭ`ೆ0 'ಲು�ಗಳ wೕಲು ಸ� ^ಾಗೂ ಕಡತ �ವ4ಹ|ೆ. 
     1) UೕನುNಾರ�ೆ ಇ�ಾoೆ. 
     2) ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಇಂ��ಯ=ಂ¤ DWಾಗ. 

     3) �ೈ ಮಗX ಮತು; ಜವt ಇ�ಾoೆ. 
15. ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ=ಯವರು ಸೂ²@ರುವ ಕIೇ=ಯ ಇತರ ಕIೇ= �ೆಲಸ 
�ವ4�ಸುವ¥ದು. 
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37 ಜಯಪ �ಾª ಗೂ { � �ೆಕ�nಾoೆಯ<� ಕತ4ವ0 �ವ4�ಸುವ¥ದು. 
��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�Nೆ ಸಂಬಂ�@ದ ಎ�ಾ� 'ಲು�ಗಳನು© ಖ}ಾ>ೆNೆ ಸ<�ಸುವ¥ದು 
ಮತು; @�ೕಂಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದಂ`ೆ Gಾ0ಂa ಕತ4ವ0 �ವ4�ಸುವ¥ದು. 

 

 

 

 

�ಾವ�ಜ	ಕ ಸಂ� }ೆಗಳ*+ ಲಭGOರುವ ಅ�ಾರದ KಾGe7ಯ*+ �ೈ�ೊಳskೇ�ಾದ 	gಾ�ರದ*+ ಅನುಸ�ಸkೇ�ಾದ 	ಯಮಗಳL  

[Wಾಗ 4 (1) (') (iii)] 
ಕತ4ವ0ಗಳ:: 

a. ಕ>ಾ4ಟಕ ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಅ��ಯಮ 1993 ಮತು; ಅದರ� ರ²@ರುವ ಎ�ಾ� �ಯಮಗಳ: 

b. ಕ>ಾ4ಟಕ >ಾಗ=ೕಕ 2ೇFಾ �ಯಮಗಳ: 1958. 

c. ಕ>ಾ4ಟಕ >ಾಗ=ೕಕ 2ೇFೆಗಳ: (ನಡ`ೆ) �ಯ�ಾವt 1966. 

d. ಕ>ಾ4ಟಕ >ಾಗ=ೕಕ 2ೇFೆಗಳ: (@.@.ಎ.) �ಯ�ಾವt 1957. 

e. ಕ>ಾ4ಟಕ ಆÐ4ಕ ಸಂ�`ೆ. 

f. ಖ}ಾ>ೆ ಸಂ�`ೆ. 

g. 2ಾC�ಾ)ರು Fೆಚ�ದ �ೈ��. 

h. ಆಡtತ @ಬBಂC ಮತು; ಸು/ಾರ|ಾ ಇ�ಾoೆ ಆ,ಂ-ಾN Xೆ ^ೊರ�ಸುವ ಸು`ೊ;ೕ�ೆ ಅ�ಸೂಚ>ೆಗಳ:. 

i. ಆÐ4ಕ ಇ�ಾoೆ ಆ,ಂ-ಾN Xೆ ^ೊರ�ಸುವ ಸು`ೊ;ೕ�ೆಗಳ:. 

j. Nಾ Uೕ|ಾqವೃCs ಮತು; ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಇ�ಾoೆeಂದ �ಾಲ �ಾಲ�ೆ� ^ೊರ�ಸುವ ಸು`ೊ;ೕ�ೆ ಆ-ೇಶಗಳ:. 
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k. ಕ>ಾ4ಟಕ ಸಂಗ ಹ|ೆಯ<� Yಾರದಶ4ಕ`ೆ �ಾe-ೆ 1999 ಮತು; �ಯಮ 2000. 

 

�ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರವ" (ಉಡುe T@ಾ+ ಪಂUಾಯV) ತನC �ಾಯ�	ವ�ಹ�ೆಯನುC ,ಾಡಲು 	ಗ_ ಪ)Qರುವ ,ಾನದಂಡಗಳL: 

 

ಆಡtತ DಷಯಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದಂ`ೆ @ಬBಂC ಮತು; ಆಡtತ ಸು/ಾರ|ಾ ಇ�ಾoೆ, Nಾ .ಅ. ಮತು; ಪಂ. Mಾ�  ಇ�ಾoೆ ಮತು; ಆÐ4ಕ ಇ�ಾoೆಗtಂದ ^ೊರ�ಸ�ಾಗುವ 

�ಾಗ4ಸೂ²ಗಳನ)ಯ ^ಾಗೂ ಕ>ಾ4ಟಕ ಪಂ�ಾಯ
 Mಾ� ಅ��ಯಮ 1993ರನ)ಯ Dಷಯಗಳನು© ಇತ0ಥ4Nೊtಸ�ಾಗು�;-ೆ. Fಾ�4ಕ �ಾಯ4�ವ4ಹ|ಾ ವರCಯ 

ಮೂಲಕ ಇ�ಾoೆಯ ಅ��ಾ=ಗಳ ಮತು; @ಬBಂCಗಳ �ಾಯ4�ವ4ಹ|ೆಯನು© �ೌಲ0 �ಾಪನ �ಾಡ�ಾಗುವ¥ದು. 

2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರದ<� ಕತ4ವ0 �ವ4�ಸು�;ರುವ ಅ��ಾ=ಗಳ: ಮತು; >ೌಕರರು ಪ�ೆಯು�;ರುವ �ಾ@ಕ Fೇತನ, ಇತMೆ ಪ=^ಾರ ಭ`ೆ0ಗಳ �ಾ��ಯನು© 
�ಾ�� ಹಕು� ಅ��ಯಮದ� �ೇtದುH; ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು� ಕತ4ವ0 �ವ4�ಸು�;ರುವ ಅ��ಾ= / @ಬBಂCಗಳ �ಾ@ಕ Fೇತನ �ಾ�� ಈ �ೆಳ,ನಂ`ೆ ಇ-ೆ. 

 
 

ಕ�.ಸಂ �ೆಸರು ಹುA Dೆ ಸಂ� }ೆ Oxಾಗದ Oವರ ,ಾQಕ Kೇತನ 

1 f ೕಮ� @ಂಧು ', ರೂYೇª ಮುಖ0 �ಾಯ4�ವ4ಹ|ಾ��ಾ= ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು� 90608.00 

2 f ೕ ಎ. f ೕ�Fಾ� Mಾ¿ ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ= (ಪ Wಾರ) ’’    ’’  

3 f ೕ ಎ. f ೕ�Fಾ� Mಾ¿ ಮುಖ0 gೕಜ>ಾ��ಾ= ’’    ’’ 106142.00 

4 f ೕ >ಾNೇª Mಾಯ�j ಉಪ�ಾಯ4ದf4 ’’    ’’ 81123.00 

5 f ೕಮ� ನಯನ �ೆ. gೕಜ>ಾ �/ೇ4ಶಕರು ’’    ’’ 93594.00 

6 f ೕ '. Mಾ/ಾಕೃಷ� ಅ�ಗ gೕಜ>ಾ ಅಂ-ಾಜು ಮತು; 
�ೌಲ0�ಾಪ>ಾ��ಾ= (ಪ Wಾರ) 

’’    ’’ 81123.00 
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7 f ೕ �ೆ�x �ೆ<a� �w�ೊ� ಸ^ಾಯಕ �ಾಯ4ದf4 ’’    ’’ 81294.00 

8 f ೕಮ�  ಎv. Wಾರ�.  ಸ^ಾಯಕ gೕಜ>ಾ��ಾ=-1 ’’    ’’ 41486.00 

9 f ೕ }ೇ�� � @�ಾ) ಸ^ಾಯಕ gೕಜ>ಾ��ಾ=-2 ’’    ’’ 53779.00 

10 f ೕ ಅnೆ¢ೕa ಎ� ^ೆGಾBj �ೆ�ಾ��ೕdಕರು ’’    ’’ 60384.00 

11 f ೕಮ� nೆ¢ೕWಾ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು ’’    ’’ 49350.00 

12 f ೕಮ� ಲ`ಾ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು ’’    ’’ 49350.00 

13 f ೕ �.*. ಗಂNಾಧರ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು ’’    ’’ 48490.00 

14 f ೕಮ� <ೕ�ಾವ� *.@ ಅ�ೕdಕರು ’’    ’’ 52169.00 

15 f ೕಮ� ಜಯಲ¼½ೕ ಅ�ೕdಕರು ’’    ’’ 58066.00 

16 f ೕಮ� ಮಂಗ�ಾ ಮನ@)�  ಪ .ದ.ಸ ’’    ’’ 32604.00 

17 ಕು.Dಜಯಲ¼½ೕ ಕೃಷ� 
�ಗDೕರ 

ಪ .ದ.ಸ ’’    ’’ 32604.00 

18 f ೕಮ� ಸುಗುಣ ಪ .ದ.ಸ. ’’    ’’ 34951.00 

19 f ೕಮ� Nಾಯ�   Gೆರಳಚು�Nಾರರು ’’    ’’ 52469.00 

20 f ೕಮ� ರDಕ�ಾ Gೆರಳಚು�Nಾರರು ’’    ’’ 33648.00 

21 f ೕ ಅ�x ಕು�ಾj C).ದ.ಸ. ’’    ’’ 27108.00 

22 f ೕಮ� Uೕ>ಾ ಕು�ಾ= C).ದ.ಸ. ’’    ’’ 34092.00 

23 f ೕಮ� ಸು�ೋಚ>ಾ -ೇD C).ದ.ಸ. ’’    ’’ 29054.00 

24 f ೕಮ� Mೇವ� C).ದ.ಸ. ’’    ’’ 29054.00 

25 f ೕ ಸಂ`ೋ± ಕು�ಾj C).ದ.ಸ. ’’    ’’ 27737.00 

26 f ೕ Dಶ) ~ರ¾ ಗೂ { � ’’    ’’ 32334.00 
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27 f ೕ �ೆ. ಆನಂದ  ಗೂ { � ’’    ’’ 31515.00 

28 f ೕಮ� ಗು�ಾ' ಗೂ { � ’’    ’’ 32259.00 

29 f ೕ ಜಯ ಪ �ಾª �ೋÉಾ0v ಗೂ { � ’’    ’’ 42908.00 

30 f ೕಮ� ರತ©, ಅ�ೕdಕರು ’’    ’’ 45771.00 
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2ಾವ4ಜ�ಕ 2ೇFೆಗಳ:/ �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� 'ಡುಗ�ೆNೊtಸ�ಾದ �ಯಮಗಳ:, �ಬಂಧ>ೆಗಳ:, �ಾಗ4ಸೂ²ಗಳ:, �ೈ��ಗಳ: ಮತು; -ಾಖ�ೆಗಳ: 
[Wಾಗ 4(1)(')(v)&(vi)] 

2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರದ ಅ�ೕನದ<�ರುವ ಸುಪC4ಯ<�ರುವ ಅಥFಾ ಉಪgೕ,ಸಲ¶ಡುವ >ೌಕರರು/ ಅ��ಾ=ಗtNೆ 'ಡುಗ�ೆNೊt@ದ 2ಾವ4ಜ�ಕ 2ೇFೆಗಳ �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ�ೕ=ಸುವ 

�ಾ��ಗಳ>ೊಳNೊಂಡ ಪ*] ಅಥFಾ  ನಮೂ>ೆಗಳನು© ದಯDಟು] ಒದ,ಸುವ¥ದು. 

2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರದ ಅ�ೕನದ<�ರುವ ಸುಪC4ಯ ಅ�ೕನದ<�ರುವ -ಾಖ�ೆಗಳನು© DಷಯFಾರು, DWಾಗFಾರು Dಂಗಡ|ೆ �ಾ��ೊಂ�ರುವ¥ದು. 
[Wಾಗ 4(1)(')(v)(i)] 

 
2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರದ ಅ�ೕನದ<�ರುವ -ಾಖ�ೆಗಳನು© DಷಯFಾರು/ DWಾಗFಾರು �ಾ��ಗಳನು© Dಂಗಡ|ೆ �ಾ�ರುವ -ಾಖ�ೆಗಳನು© ಒದ,ಸುವ¥ದು. 

2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರಗಳ: ಸಮಗ  �ೕ�ಗಳನು© ರೂ�ಸುವ¥ದು ಮತು; ಅನು�ಾ�ನNೊtಸುವ<� 2ಾವ4ಜ�ಕ ಪ ���ಗಳ ಸಲ^ೆ / Wಾಗವ�ಸುD�ೆಯನು© ಕು=ತು ಸ)ಷ]Fಾ, 
Dವ=ಸುವ¥ದು. 

[Wಾಗ 4(1)(')viii] 
 

2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರಗಳ: �ೕ�ಗಳನು© ರೂ�ಸುವ¥ದು / 2ಾವ4ಜ�ಕರ<� ಸಂಪಕ4Dರುವ ಪ ���ಗಳ ಸಲ^ೆಗಳನು© ಪ�ೆಯುವ ವ0ವ2ೆ6ಯನು©  ಅಳವ�ಸುವ¥ದು. 

2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರದ WಾಗFಾರು  ಮಂಡtಗಳ:, ಸU�ಗಳ: ಮತು; ಇತMೆ ಸಂ2 6ೆಗಳನು© Yಾ<ಸುವ¥ದು. 
[Wಾಗ 4(1)(')v(iii)] 

 

2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರದ ಮಂಡtಗಳ:, ಸU�ಗಳ: ಮತು; ಇತMೆ ಸಂ2 6ೆಗtNೆ ಸಂಬಂ�@ದ �ಾ��ಗಳನು© ದಯDಟು] ಈ ಮುಂ-ೆ `ೋ=ಸ�ಾದ ನಮೂ>ೆಯ<� 

ಒದ,ಸುವ¥ದು. 

ಅ��ಾ=ಗಳ: ಮತು; >ೌಕರರ �-ೇ4��ೆ (Dirctory) 
[Section 4(1)(b)v(ix)] 
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DDಧ DWಾಗಗಳ<� 2ೇFೆ ಸ<�ಸು�;ರುವ ಅ��ಾ=ಗಳ: ಮತು; >ೌಕರರ �Gೈx ಸಂoೆ0 ಮತು; ಇ-wೕx ಲಭ0Dರುವ �ಾ��ಯು Dದು0>ಾzನ ರೂಪದ<� -ೊರ~ಸುವ¥ದು. 

[Section 4(1)(b)x(iv)] 

ಇ�ಾoೆಯ ಹಲFಾರು gೕಜ>ೆಗಳ �ಾ��ಯನು© Dದು0>ಾzನ ರೂಪದ<� -ೊರ~ಸುವ¥ದು. 
(Floppy, CD, VCD, Web site, Internet etc.) 
 

PARTICULAR OF FACILITES 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 Other Useful Information 

[Section 4(1)(b)xvii] 

Please give below any other information or details of publications which are of relevance or of use to the citizens. 

1. ಕIೇ=ಯ ಸೂಚ>ಾ ಫಲಕ. 
2. ಉಡು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 Fೆè 2ೈ¯. 

3. �ಾ�� ಹಕು� ಅ��ಯಮದ<� -ಾ2ಾ;Fೇಜು ಮತು; -ಾಖ�ೆಗಳ ಪ=Dೕd|ೆ. 

4. ಉಡು� ��ಾ� Fಾ`ಾ4 ಪತ . 
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ಉಡುe T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಕWೇ�ಯ*+ �ಾ* ಕತ�ವG 	ವ�-ಸು�7ರುವ ಅ�ಾ�ಗಳL/ ಸ�ಾ�� 8ೌಕರರ �ೆಸರುಗಳL ಮ8ೆ / ಕWೇ� ದೂರKಾ¤ ಸಂ\ೆGಗಳL 

 

ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�ಾ�/ 8ೌಕರರ �ೆಸರು ಪದ8ಾಮ ಕWೇ� ದೂರKಾ¤ ಸಂ\ೆGಗಳL ಮ8ೆ ದೂರKಾ¤/ 

Âkೈª ಸಂ\ೆGಗಳL 

1 f ೕಮ� @ಂಧು '.ರೂYೇª ಮುಖ0 �ಾಯ4�Fಾ4ಹಕ ಅ��ಾ= 0820 -2574912 0820- 2528283 
9480878000 

2 f ೕ >ಾNೇª Mಾಯ�j ಉಪ�ಾಯ4ದf4 0820 -2574939 0820- 2527802 
9480878001 

3 f ೕ ಎ. f ೕ�Fಾಸ Mಾ¿ ಮುಖ0 gೕಜ>ಾ��ಾ= 0820- 2574879 0820- 2523044 
9480878004 

4 f ೕ ಎ. f ೕ�Fಾಸ Mಾ¿ ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ= (ಪ Wಾರ) 0820- 2574871 8618113371 
5. f ೕಮ� �ೆ. ನಯನ  gೕಜ>ಾ �-ೇ4ಶಕರು 0820- 2574872 9480878002 
6 f ೕ �ೆ�x �ೆ<a� �w�ೊ�ೕ ಸ^ಾಯಕ �ಾಯ4ದf4 0820- 2574940 

9480878005 
9448868742 

7 f ೕ ',Mಾ/ಾಕೃಷ� ಅ�ಗ,  gೕಜ>ಾ ಅಂ-ಾಜು ಮತು; 
�ೌಲ0�ಾಪ>ಾ��ಾ= . 

0820- 2574828  

8 f ೕ ಅnೆ¢ೕa ಎ�. ^ೆGಾBj �ೆ�ಾ��ೕdಕರು 0820- 2574919 9449049619 
9 f ೕಮ� nೆ¢ೕWಾ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು 0820- 2574919 9686212337 
10 f ೕಮ� ಲ`ಾ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು 0820- 2574919 9449328138 
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11 f ೕ �.*. ಗಂNಾಧರ �ೆ�ಾ��ೕdಕರು 0820- 2574919 9980298793 
12 f ೕಮ� <ೕ�ಾವ� *.@ ಅ�ೕdಕರು 0820- 2574935 9481019535 
13 f ೕಮ� }ೋ³� ಎಡ<v ಅ�ೕdಕರು 0820- 2574945 9164774081 
14  f ೕಮ� ರತ© ಸ^ಾಯಕ 2ಾಂ«0ಕ ಅ��ಾ= 0820- 2574828 9663594711 
15 f ೕಮ� ಸುಗುಣ ಪ ಥಮ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574919 9945040573 
16 f ೕಮ� Uೕ>ಾ ಕು�ಾ= C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574935 9972653176 
17 ಅ�x ಕು�ಾj C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574935 9964499819 
18 ಮಹಮz¸ �ಾé C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574935 8105108555 
19 f ೕಮ� ಶf C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574828 9481269816 
20 ಸಂ`ೋ± ಕು�ಾj C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574935 9164122976 
21 f ೕಮ� Mೇವ� C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574945 9945198077 
22 f ೕಮ� ಸು�ೋಚ>ಾ-ೇD C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574919 7353591383 
23 f ೕ ಸಂಜ³ C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574941 8722070706 
24 �ೇತv ಕು�ಾj C)�ೕಯ ದ}ೆ4 ಸ^ಾಯಕರು 0820- 2574941 8884547699 
25 f ೕಮ� Nಾಯ�  Gೆರಳಚು�Nಾರರು 0820- 2574936 9449330756 
26 f ೕಮ� Mೋ�b Gೆರಳಚು�Nಾರರು 0820- 2574945 9844984138 
28 f ೕಮ� ರDಕ�ಾ Gೆರಳಚು�Nಾರರು 0820- 2574935 9611396377 
29 f ೕ ಆನಂದ ಗೂ { � 0820- 2574939 9972765651 
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30 f ೕ ಜಯಪ �ಾª ಗೂ { � 0820- 2574919 9611967628 
31 f ೕಮ� ಗು�ಾ' ಗೂ { � 0820- 2574935 8151911465 
32 f ೕ Dಶ)~ರ¾ ಗೂ { � 0820- 2574935 9590371908 
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T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಅೕನ ಕWೇ�ಗಳ  T@ಾ+ ಮಟ>ದ ಅ�ಾ�ಗಳ Oವರ 

ಕ�.ಸಂ ಹುA Dೆ ಕWೇ� ದೂರKಾ¤ 

1 ಉಪ ಅರಣ0 ಸಂರd|ಾ��ಾ=, ಉಡು� 2574913 
2 ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ0|ಾ��ಾ=, ಉಡು� 2574892 
3 ��ಾ� ಅ��ಾ=, �ಂದುtದ ಮತು; ಅಲ¶ ಸಂoಾ0ತರ ಇ�ಾoೆ, ಉಡು� 2574881 
4 ಉಪ�-ೇ4ಶಕರು, 2ಾವ4ಜ�ಕ fdಣ ಇ�ಾoೆ ಉಡು� 2574878 
5 ಉಪ�-ೇ4ಶಕರು, Mೇ�ೆz ಇ�ಾoೆ 2574957 
6 ಜಂ* ಕೃ� �-ೇ4ಶಕರು 2574874 
7 ಉಪ�-ೇ4ಶಕರು, ಮ�_ಾ ಮತು; ಮಕ�ಳ ಅqವೃCH ಇ�ಾoೆ, ಉಡು� 2574902 
8 gೕಜ>ಾ ಸಮನ)�ಾ��ಾ=, ಐ.*.�.�, ಉಡು� 2574814 
9 �ಾಯ4Yಾಲಕ ಅqಯಂತರರು, ಪಂ.Mಾ� ಇಂ.DWಾಗ 2574858 
10 ಸ^ಾಯಕ �-ೇ4ಶಕರು, �ೈ ಮಗX ಮತು; ಜವt ಇ�ಾoೆ, ಉಡು� 2574855 
11 ಉಪ�ಬಂಧಕರು, ಸಹ�ಾರ ಇ�ಾoೆ 2574897 
12 �ಂದುtದ ಮತು; ಅಲ¶ಸಂoಾ0ತರ ಅqವೃCH �ಗಮ ಉಡು� 2574882 
13 ��ಾ� ಜ�ಾನಯನ ಅqವೃCH ಅ��ಾ=, ಉಡು� 2574908 
14 ಸ^ಾಯಕ ಇಂ��ಯj, �U4� �ೇಂದ , ಉಡು� 2574900 
15 ಉಪ�-ೇ4ಶಕರು, `ೋಟNಾ=�ೆ ಉಡು� 2531950 
16 ಉಪ�-ೇ4ಶಕರು, ಪಶುಸಂNೋಪ>ಾ ಇ�ಾoೆ 2534024 
17 ��ಾ� ಯುವಜನ 2ೇFಾ ಮತು; ~ ೕ�ಾ��ಾ=, ಉಡು� 2521324 
18 ��ಾ� ಆMೋಗ0 ಮತು; ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ0|ಾ��ಾ=, ಉಡು� 2525566 
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19 ��ಾ� ವಯಸ�ರ fd|ಾ��ಾ=  
20 ಉಪ�-ೇ4ಶಕರು, oಾC ಮತು; Nಾ �ೕ-ೊ0ೕಗ ಇ�ಾoೆ 2531915 
21 ಸ^ಾಯಕ �-ೇ4ಶಕರು, UೕನುNಾ=�ೆ ಇ�ಾoೆ, Nೆ ೕ§-1 ಉಡು� 2522487 
22 ಪ=fಷ] }ಾ� ಮತು; ಪ=fಷ] ವಗ4ಗಳ ಅqವೃCH �ಗಮ,  2534384 
23 ಪ=fಷ] }ಾ� ಮತು; ಪ=fಷ] ವಗ4ಗಳ ಅqವೃCH �ಗಮ, ಉಡು� 2534384 
24 fd|ಾ��ಾ=, ಅdರ -ಾ2ೋಹ, ಉಡು� 2521292 
25 ಆಯು± ಅ��ಾ=, ಉಡು� 2529108 

 

ಉಡುe T@ಾ+ ಪಂUಾಯV ಕUೇ�ಯ*+ ಕತ�ವG 	ವ�-ಸು�7ರುವ  

ಅ�ಾ�ಯವರ �ೆಸರು, ಹುA Dೆ ಮತು7 ದೂರKಾ¤ Oವರ 

ಕ�.ಸಂ. �ೆಸರು ಮತು7 ಹುA Dೆ Âkೈª ನಂಬ� ಇ-�ೕª ಐ) 

1 f ೕಮ� @ಂಧು '.ರೂYೇª, ಮುಖ0 �ಾಯ4�Fಾ4ಹಕ ಅ��ಾ=, 
��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು� 

948088000 ceo_zp_udp@nic.in 

2 f ೕ >ಾNೇª ಎ.Mಾಯ�j, ಉಪ�ಾಯ4ದf4, 
��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು� 

9480878001 -“- 

3 f ೕಮ� ನಯನ �ೆ. gೕಜ>ಾ �-ೇ4ಶಕರು,(�ಆj �ಎ �ೋಶ) 
��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು� 

9480878002 -“- 

4 f ೕ ಎ.f ೕ�Fಾಸ Mಾ¿, ಮುಖ0 �ೆ�ಾ���ಾ=,(ಪ Wಾರ) 
��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು�  

9480878004 -“- 

5 f ೕ ಎ.f ೕ�Fಾಸ Mಾ¿, ಮುಖ0 gೕಜ>ಾ��ಾ=, 
��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು�  

9480878004 ceo_zp_udp@nic.in 

6 f ೕ �ೆ�x �ೆ<a� �w�ೊ�, ಸ^ಾಯಕ �ಾಯ4ದf4, 
��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು� 

9480878005 -“- 
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7 f ೕ '.Mಾ/ಾಕೃಷ� ಅ�ಗ, gೕಜ>ಾ ಅಂ-ಾಜು ಮತು; �ೌಲ0�ಾಪ>ಾ��ಾ=, 
 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
, ಉಡು� 

9480878008 ceo_zp_udp@nic.in  

8 f ೕಮ� ಎv.Wಾರ�, ಸ^ಾಯಕ gೕಜ>ಾ��ಾ=-1,  
��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು� 

 -“- 

9. f ೕ }ೇ�� �@ಲ), ಸ^ಾಯಕ gೕಜ>ಾ��ಾ=-2, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 ಉಡು�  -“- 
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ಅನುಸ�ಸkೇ�ಾದ �ೕ�-	ಯಮಗಳL 
 

�ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರವ" ಜ8ೋಪಯುಕ7 �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ 	ವ�ಹ�ೆಯ*+ 

[xಾಗ 4(1) (d) xii] 

 

�ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರ ಮು\ಾಂತರ ಅನುcಾpನ�ೊ[ಸು�7ರುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳL/ಚಟುವ=�ೆಗಳL/�ೕಜ8ೆಗ[�ೆ 	ೕಡುವ ಸ�ಾಯಧನ ಕು�ತು ಸSಷ>Kಾದ OವರಗಳನುC 

	ೕಡುವ"ದು. 

2ಾವ4ಜ�ಕ Yಾ ��ಾರCಂದ ಅನು�ಾ�ನNೊtಸು�;ರುವ �ಾಯ4ಕ ಮಗಳ<� ಸ^ಾಯಧನ ಪ�ೆಯುವ ಅಹ4`ೆ, ಸ)ರೂಪ, �ಾವ ಅ��ಾ=ಗtಂದ ಅನು�ಾ�ನNೊಳ:Z�;-ೆ, ಇದ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ] ಅ��ಾ=ಗಳ: ಅನುಸ=ಸGೇ�ಾದ 

�ಯಮಗಳನು© �tಸುವ¥ದು. 
 

�ಾಯ�ಕ�ಮ/ಚಟುವ=�ೆಯ 

�ೆಸರು 
ಸ�ಾಯಧನದ ಸXರೂಪ ಮತು7 ಪ�,ಾಣ ಸ�ಾಯಧನ 	ೕಡಲು ಅಹ�Hಾ ,ಾನದಂಡಗಳL ಸ�ಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ,ಾಡುವ ಅ�ಾ�/ಹುAೆD 

ಬಸವ ವಸ� gೕಜ>ೆ  ^ೊಸ ಮ>ೆ ��ಾ4ಣ �ಾ��ೊಂಡ 

ಫ�ಾನುಭDಗtNೆ ಒಟು] ರೂ.1.20 ಲd  

ಸ^ಾಯಧನ �ೕಡ�ಾಗುವ¥ದು  

ಒಟು] ರೂ.32000/- ಆ-ಾಯ U�gಳ,ರುವ ವಸ� ರ�ತ 

ಫ�ಾನುಭDಯು Nಾ ಮಸWೇಯ<� ಆí��ಾ, Nಾ ಮ 

ಪಂ�ಾಯ
 ಮುoಾಂತರ D/ಾನಸWಾ ಸದಸ0ರ ಅಧ0d`ೆಯ 

}ಾಗೃತ ಸU� ಅನು�ೕದ>ೆgಂCNೆ Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 

�ಣ4ಯ ಸ�ತ ಅಗತ0 -ಾಖ�ೆಗ_ÍೆಂCNೆ ಪ 2ಾ;ವ>ೆಗಳನು© 

Mಾ�ೕವ Nಾಂ� Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮ�ೆ� ಸ<�@ 

ಮಂಜೂMಾ� ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ¥ದು.  

Mಾ�ೕವ Nಾಂ� Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮದ 

ಮುoಾಂತರ >ೇರFಾ, ಫ�ಾನುಭDಯ Gಾ0ಂa  

oಾ`ೆNೆ ಮ>ೆ ��ಾ4ಣ �ಾಮNಾ=ಯ ಪ ಗ�ಯ 

ಹಂತಕ�ನುಗುಣFಾ, ಒಟು] 4 ಕಂತುಗಳ<� 

ಸ^ಾಯಧನವನು© ಜwNೊtಸ�ಾಗುತ;-ೆ.  

�ಎಂಎFೈ (Nಾ ) 
 

ಪ /ಾನಮಂ�  ಆFಾ� 

gೕಜ>ೆ (Nಾ Uೕಣ)  

^ೊಸ ಮ>ೆ ��ಾ4ನ �ಾ��ೊಂಡ 

ಫ�ಾನುಭDಗtNೆ ಒಟು] ರೂ.1.20 ಲd 

ಸ^ಾಯಧನ �ೕಡ�ಾಗುವ¥ದು.  

2011ರ SEECC ಸUೕîೆಯ<� ವಸ�ರ�ತ ಪ*]ಯ<�ರುವ 

'�ಎx  ಕುಟುಂಬಗtNೆ Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
  �ಣ4ಯ ಸ�ತ 

ಅಗತ0 -ಾಖ�ೆಗ_ÍೆಂCNೆ ಪ 2ಾ;ವ>ೆಗಳನು© Mಾ�ೕವ Nಾಂ� 

Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮ�ೆ� ಸ<�@ ಮಂಜೂMಾ� 

Mಾ�ೕವ Nಾಂ� Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮದ 

ಮುoಾಂತರ >ೇರFಾ, ಫ�ಾನುಭDಯ Gಾ0ಂa  

oಾ`ೆNೆ ಮ>ೆ ��ಾ4ಣ �ಾಮNಾ=ಯ ಪ ಗ�ಯ 

ಹಂತಕ�ನುಗುಣFಾ, ಒಟು] 4 ಕಂತುಗಳ<� 
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ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ¥ದು.  ಸ^ಾಯಧನವನು© ಜwNೊtಸ�ಾಗುತ;-ೆ.  

�ಾ: '.ಆj. ಅಂGೇಡ�j  

ವಸ� gೕಜ>ೆ  

^ೊಸಮ>ೆ ��ಾ4ಣ ಬNೆX ರೂ.1.50 ಲd 

ಸ^ಾಯಧನ Yಾವ�ಸ�ಾಗುವ¥ದು. 

�Fೇಶನ ^ೊಂCರುವ ಪ.}ಾ�, ಪ.ಪಂಗಡದ '�ಎx  

ಕುಟುಂಬಗtNೆ Gೇ��ೆ ಆ/ಾರದ<� -ಾಖ�ೆಗ_ÍೆಂCNೆ Mಾ�ೕವ 

Nಾಂ� Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮ�ೆ� ಸ<�@ ಮಂಜೂMಾ� 

ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ¥ದು.  

Mಾ�ೕವ Nಾಂ� Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮದ 

ಮುoಾಂತರ >ೇರFಾ, ಫ�ಾನುಭDಯ Gಾ0ಂa  

oಾ`ೆNೆ ಮ>ೆ ��ಾ4ಣ �ಾಮNಾ=ಯ ಪ ಗ�ಯ 

ಹಂತಕ�ನುಗುಣFಾ, ಒಟು] 4 ಕಂತುಗಳ<� 

ಸ^ಾಯಧನವನು© ಜwNೊtಸ�ಾಗುತ;-ೆ.  

-ೇವMಾಜ ಅರಸು Dnೇಷ 

ವಗ4ಗಳ ವಸ� gೕಜ>ೆ  

^ೊಸಮ>ೆ ��ಾ4ಣ ಬNೆX ರೂ.1.20 ಲd 

ಸ^ಾಯಧನ Yಾವ�ಸ�ಾಗುವ¥ದು  

Dnೇಷ ವಗ4ಗಳ (DಧFೆಯರು, 'ೕ� �ಾU4ಕರು, <ಂಗತ) 

ಅಲ¶ಸಂoಾ0ತರು, ಅಂಗDಕಲರು ಇ`ಾ0C) ವಸ� ರ�ತರನು© 

��ಾ���ಾ=ಗಳ ಸWೆಯ<� ಆí� �ಾ� ಪ 2ಾ;ವ>ೆಯನು© 

Mಾ�ೕವ Nಾಂ� Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮ�ೆ� ಸ<�@ 

ಮಂಜೂMಾ� ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ¥ದು. 

Mಾ�ೕವ Nಾಂ� Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮದ 

ಮುoಾಂತರ >ೇರFಾ, ಫ�ಾನುಭDಯ Gಾ0ಂa  

oಾ`ೆNೆ ಮ>ೆ ��ಾ4ಣ �ಾಮNಾ=ಯ ಪ ಗ�ಯ 

ಹಂತಕ�ನುಗುಣFಾ, ಒಟು] 4 ಕಂತುಗಳ<� 

ಸ^ಾಯಧನವನು© ಜwNೊtಸ�ಾಗುತ;-ೆ.  

ಸ)ಚ´ Wಾರ
 Uಷv  (Nಾ )  ಘನ ಮತು; ದ ವ `ಾ0ಜ0 �ವ4ಹ|ೆ ಪ � 

Nಾ ಮ�ೆ� ರೂ.20.00ಲd ಅನು-ಾನ ಲಭ0D-ೆ 

ಮತು; ಸಮು-ಾಯ nೌ�ಾಲಯ ��ಾ4ಣ�ೆ� 

ರೂ.1.80 ಲd ಸ�ಾ4ರCಂದ Nಾ ಮ 

ಪಂ�ಾಯ
 Nೆ �ೕಡ�ಾಗುವ¥ದು. 

Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
  ^ೆಸ=ನ<� ಸಮು-ಾಯ nೌ�ಾಲಯ 

^ಾಗೂ `ಾ0ಜ0 �ವ4ಹ|ಾ ಘಟಕ ��ಾ4ಣ�ಾ�, }ಾಗವನು© 

�ಾeH=@ದH<� Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 Dಸïತ gೕಜ>ಾ ವರC 

@ದsಪ�@ `ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ
 

�ಾಯ4�ವ4ಹ|ಾ��ಾ=ಯವರ ಮುoಾಂತರ ಈ ಕIೇ=Nೆ 

ಸ<�ಸುವ¥ದು.  ಈ ಕIೇ=eಂದ ಸ�ಾ4ರ�ೆ� ಅನು�ೕದ>ೆNಾ, 

ಸ<�@ ಅನು�ೕದ>ೆ ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ¥ದು. 

ಘನ ಮತು; ದ ವ `ಾ0ಜ0 �ವ4ಹ|ಾ ಘಟಕ �ಮ4ಣದ 

ಪ 2ಾ;ವ>ೆಯನು© ಸ�ಾ4ರ�ೆ� ಅನು�ೕದ>ೆNೆ 

ಸ<�ಸ�ಾಗುವ¥ದು.  

ಸಮು-ಾಯ nೌ�ಾಲಯ ��ಾ4ಣ�ೆ� ಆಯುಕ;ರು, 

Nಾ Uೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು >ೈಮ4ಲ0 ಸU�eಂದ 

ಅನು�ೕದ>ೆ ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ¥ದು. 

Mಾ��ೕಯ }ೈFಾ�ಲ 

ಅqವೃCs gೕಜ>ೆ 

Mಾಜ0ದ Yಾ<ನ ಸ^ಾಯಧನ ರೂ. 3500/- 

^ಾಗೂ �ೇಂದ ದ Yಾ<ನ ಸ^ಾಯಧನ ರೂ. 

9000/-, ಟv4 ~ೕ ಮುoಾಂತರ 

�U4@ದ<� ಟv4 ~ೕ Àೕ�ಾ, �ದಲ>ೇ 

ಫ�ಾನುಭDಯು }ಾನುFಾರುಗಳನು© ^ೊಂCದುH, }ೈFಾ�ಲ 

2ಾ6ವರ�ೆ� ಅಗತ0Dರುವ ಕ�ಾ� ವಸು;Fಾದ 2ೆಗb 

ಲಭ0DರGೇಕು. Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
 ಅನು�ೕCತ 

ಫ�ಾನುಭDಗtNೆ ಆ�ಾ 2ಾ<ನ<� ಸ�ಾ4ರCಂದ 

ಮುಖ0 �ಾಯ4 �ವ4ಹ|ಾ��ಾ= ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ
 

ಉಡು� 
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ವಷ4�ೆ� ರೂ. 700/-, ನಂತರದ 4 

ವಷ4ಗಳ<� ರೂ. 200/-ರಂ`ೆ �ವ4ಹ|ಾ 

ಅನು-ಾನ �ೕಡ�ಾಗುತ;-ೆ. 

ಪ.}ಾ�/ಪ.ಪಂಗಡದ ಫ�ಾನುಭDNೆ ರೂ. 

2000/- ^ೆಚು�ವ= ಸ^ಾಯಧನ 

�ಗC�ಾ,ರುತ;-ೆ. 

�ೕಡ�ಾಗುವ ಗು=ಯ U�gಳNೆ ಮಂಜೂMಾ� 

�ೕಡ�ಾಗುವ¥ದು. 

 

 ಸ�ಾಯಧನ ಇರುವ �ೕಜ8ೆಯನುC �ಾಯ�ಗತ�ೊ[ಸುವ Ogಾನ 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ �ೆಸರು ಅT� �ಾಕುವ ವGವ� }ೆ ಮತು7 Ogಾನ ಅನುAಾನ ಮಂಜೂMಾ�ಯ Ogಾನ ಹಣ dಡುಗnೆ ,ಾಡುವ Ogಾನ 

ಸಂTೕO	 

ಅT� ಅವಶGಕHೆjಲ+. ಪಂಚತಂತ�ದ*+ SHG ,ಾ-� 

ಅಳವ)Qರkೇಕು. �ಾ�ಮ ಸxೆಯ*+ NRLM Ogೇಯ ಎಂದು 

ಆÄ0uಾ1ರkೇಕು. ರೂ.3 ಲ£ q�ಯ ಒಳ�ೆ �ಾಲ 

ಪnೆ_ರkೇಕು. 

kಾGಂ¬ 	ೕ)ದ ,ಾ-� ಅನು�ಾರ ಬ)Å ಸ�ಾಯಧನ�ೆ0 

ಅಹ�Oರುವ SHG ಗಳನುC �ಾ�ಮ ಸxೆಯ*+ NRLM Ogೇಯ 

ಎಂದು ಗುರುತQದDMೆ �ಾ�.ಪಂ, Hಾ.ಪಂ. ಮತು7 T.ಪಂ. 	ಂದ 

ಪ��ಾ7ವ8ೆ ಸ*+ಸ@ಾಗು�7Aೆ. ಪ��ಾ7ವ8ೆಯನುC ಪ��ೕ*Q 

ಕ8ಾ�ಟಕ MಾಜG �ಾ�qೕಣ Tೕವ8ೋ�ಾಯ ಸಂವಧ�ನ 

ಸಂಘ ಮಂಜೂMಾ� 	ೕಡುವ"ದು. 

KSRLPS 8ೋಡª kಾGಂ¬ ನ*+ HೆMೆ_ರುವ ಉ[Hಾಯ 

\ಾHೆ�ೆ Âತ7ವನುC ಜ� ,ಾಡುವ"ದು. 8ೋಡª kಾGಂ¬ 

KSRLPS 	ಂದ ಅ�ಾರ ಪnೆದ ನಂತರ ಅಹ� 

ಸXಸ�ಾಯಗುಂಪ"ಗಳ ಉ[Hಾಯ @ೆಕ0 \ಾHೆ�ೆ ಆ¥ @ೈ¥ 

ಮೂಲಕ ವ�ಾ�jಸಲು ಮರು ಸಂAಾಯದ Âತ7ವನುC 

ಸಂಭಂQದ kಾGಂ¬ ಗಳ \ಾHೆ�ೆ ಜ� ,ಾಡುವ"ದು. 

MಾiÇೕಯ RೈKಾ	ಲ ಅ^ವೃÈ �ೕಜ8ೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ> �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV �ೆ ಬ�ೕ�ಾGÉ �ಾ}ವರ 

�ೋ� ಅT�ಯನುC ಸ*+ಸkೇಕು. 

�ಾ�ಮ ಸxೆಯ*+ ಆÄ0uಾದ ಫ@ಾನುಭOಗಳನುC �ಾ�ಮ 

ಪಂUಾಯV �«ಾರಸು ,ಾ) Hಾಲೂಕು ಪಂUಾಯV �ೆ 

	ೕಡುವ"ದು. �ಾಗೂ �ೕಜ8ಾ ಅ^ಯಂತರರು ಸ}ಳ 

ಪ��ೕಲ8ೆ ನnೆQ �ಾ}ವರ 	,ಾ�ಣದ Hಾಂ��ಕ 

�ಾಧGHೆಯನುC ಪ��ೕ*ಸುವರು. ಕUಾ|ವನುC 

ಲಭGHೆಗನುಗುಣKಾ1 	ಗ_ತ ಪ�,ಾಣದ �ಾ}ವರವನುC 

ಫ@ಾನುಭOಯ kೇ)�ೆಯಂHೆ ಸXಂತKಾ1 ಅಥKಾ ಟ¥� 

/ೕ ಏRೆ	 ಮು\ಾಂತರ 	q�Q�ೊಳsಬಹುAಾ1Aೆ. 

ಸXಂತKಾ1 	q�Q�ೊಂಡ �ಾ}ವರಗ[�ೆ ಸ�ಾಯಧನವನುC 

ಫ@ಾನುಭO�ೆ Uೆ¬ ಮು\ಾಂತರ 	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು ಟ¥� /ೕ 

ಏRೆ	 ಮು\ಾಂತರ 	q�Q�ೊಂಡ �ಾ}ವರಗ[�ೆ 

ಸ�ಾಯಧನವನುC ಸಂಬಂQದ ಟ¥� /ೕ ಏRೆ	�ೆ 

	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

ಬಸವ ವಸ� �ೕಜ8ೆ  
ಸಂಭಂಧಪಟ> �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV �ೆ ಬ�ೕ�ಾGÉ �ಾ}ವರ 

�ೋ� ಅT�ಯನುC ಸ*+ಸkೇಕು. 

ಆÄ0uಾದ ಫ@ಾನುಭOಗಳL ಮ8ೆ 	,ಾ�ಣ �ಾಯ�ವನುC 

�ೈ�ೊಂಡ ನಂತರ 4 ಹಂತಗ�ಾದ ಅ)�ಾಯ, �ೋnೆ, 

,ಾಡು ಮತು7 ಪbಣ� ಇವ"ಗಳನುC ಪ�ಗ¤Q 

ಫ@ಾನುಭOಗ[�ೆ ಆuಾ ಹಂತದ ಸ�ಾಯಧನದ Âತ7ವ" 

8ೇರKಾ1 ವಸ� 	ಗಮದ ಮು\ಾಂತರ RTGS 

,ಾದ�ಯ*+ ಫ@ಾನುಭOಯ ಆgಾ` *ಂ¬ ಆ1ರುವ 
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Wಾuಾ<ತ�ಗಳನುC ಆ¥ @ೈ¥ ನ*+ ಅಳವ)Q ಆuಾ 

ಕಂತುಗ Âತ7ವನುC ಫ@ಾನುಭOಗ[�ೆ 	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

kಾGಂ¬ \ಾHೆ�ೆ ಜ�uಾಗುತ7Aೆ. 

PMAY  
ಸಂಬಂಧಪಟ> �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV �ೆ ವಸ� �ೌಲಭG �ೋ� 

ಅT� ಸ*+ಸkೇಕು. 

ಆÄ0uಾದ ಫ@ಾನುಭOಗಳL ಮ8ೆ 	,ಾ�ಣ ಕಯ�ವನುC 

�ೈ�ೊಂಡ ನಂತರ 4 ಹಂತಗ�ಾದ ಅ)�ಾಯ, �ೋnೆ, 

,ಾಡು ಮತು7 ಪbಣ� ಇವ"ಗಳನುC ಪ�ಗ¤Q Wಾuಾ 

<ತ�ಗಳನುC ಆ¥ @ೈ¥ ನ*+ ಅಳವ)Q ಆuಾ ಕಂತುಗಳ 

Âತ7ವನುC ಫ@ಾನುಭOಗ[�ೆ 	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

ಫ@ಾನುಭOಗ[�ೆ ಆuಾ ಹಂತದ ಸ�ಾಯಧನದ Âತ7ವ" 

8ೇರKಾ1 ವಸ� 	ಗಮದ ಮು\ಾಂತರ RTGS 

,ಾದ�ಯ*+ ಫ@ಾನುಭOಯ ಆgಾ` ಸಂ\ೆG *ಂ¬ ಆದ 

kಾGಂ¬ \ಾHೆ�ೆ \ಾHೆ�ೆ ಜ�uಾಗುತ7Aೆ. 

	ಮ�ಲ xಾರತ ಅ^uಾನ  

NೌUಾಲಯ ರ-ತ ಕುಟುಂಬಗಳL ಸಂಬಂಧಪಟ> �ಾ�ಮ 

ಪಂUಾಯV �ೆ NೌUಾಲಯ ಮಂಜೂMಾ� �ೋ� ಅT� 

ಸ*+ಸಬಹುAಾ1Aೆ. 

ಫ@ಾನುಭOಯ ಅಹ�HೆಯನುC ಪ�ಗ¤Q �ಾ�ಮ 

ಪಂUಾಯV ನ*+ ಮಂಜೂMಾ� 	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

�ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV 	ಂದ ಫ@ಾನುಭOಯ kಾGಂ¬ \ಾHೆ�ೆ 

RTGS ಮು\ಾಂತರ 8ೇರKಾ1 ಸ�ಾಯಧನ Âತ7ವನುC 

	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ಾವ�ಜ	ಕ �ಾ��ಾರ_ಂದ ಅಕೃತKಾ1 ಸ�ಾಯ ಪnೆದು, ಪnೆಯುವವರ �uಾj7 ಮತು7 ಅನುಮ� ಪnೆದವರ ಬ�ೆv Oವರ�ೆಯನುC �ೊಂದುವ"ದು 
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ಪ���ಂದು �ಾಯ�ಕ�ಮದ*+ ಪnೆದ ಫ@ಾನುಭOಗಳ �ೆಸರು ಮತು7 O�ಾಸ/ಪ���ಂದು �ೕಜ8ೆ�ೆ 	ಗ_ತ ನಮೂ8ೆಯ*+ 	ವ�-ಸುವ"ದು 
 

ಸಂ�ೆ}jಂದ ಪnೆದ ಫ@ಾನುಭOಗಳL 

�ಾಯ4ಕ ಮದ ^ೆಸರು/ gೕಜ>ೆಯ ^ೆಸರು 

ಕ . 

ಸಂ. 
ಪ gೕಜನ ಪ�ೆದ ಸಂ2ೆ6ಯ ^ೆಸರು ಮತು; D_ಾಸ 

�ಾವ Nಾತ ದ<� ಪ gೕಜನವನು© ಮಂಜೂರು 

�ಾಡ�ಾ,-ೆ (Benefit) 
ಮಂಜೂ=�ಾದ C>ಾಂಕ 

ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ ಅ��ಾ=ಯ ^ೆಸರು 

ಮತು; ಪದ>ಾಮ 

1 NRLM    

 ಬ�ð ಸ^ಾಯಧನ ಇಲ� 

2016-17 �ಾಕ4ಳ `ಾಲೂ~ನ 18 ಸ)ಸ^ಾಯ 

ಗುಂಪ¥ಗtNೆ ಸುತು;��  

ಒಟು] ರೂ.2.15 ಲd  2016-17>ೇ 2ಾ<ನ<� ಗುಂಪ¥ಗಳ oಾ`ೆNೆ 

ಜw  

ಅq�ಾನ �-ೇ4ಶಕರು, ಸಂ�ೕD�, 
KSRLPS 

 

2 ಬಸವ ವಸ� gೕಜ>ೆ     

 ��ೆ�ಯ Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
  Fಾ0�;ಯ ವಸ� ರ�ತ 

ಫ�ಾನುಭDಗಳ:  

2016-17 ರ<� 2561 ಫ�ಾನುಭDಗಳ ಆí� 

�ಾಡ�ಾ,-ೆ  

2016-17>ೇ 2ಾ<ನ<� ಹಂತFಾರು 

2ಾಧ>ೆಯಂ`ೆ ಜw  

ವ0ವ2ಾ6ಪಕ �-ೇ4ಶಕರು, Mಾ�ೕವ Nಾಂ� 

Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮ, �ಯUತ 

3 �ಎಂಎFೈ (Nಾ )     

 ��ೆ�ಯ Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
  Fಾ0�;ಯ ವಸ� ರ�ತ 

ಫ�ಾನುಭDಗಳ: (SECC ಪ*]ಯಂ`ೆ) 

2016-17 ರ<� 103 ಜನರನು© ಆí� 

�ಾಡ�ಾ,-ೆ  

2016-17>ೇ 2ಾ<ನ<� 2ಾಧ>ೆ ಆ/ಾ=ತ 

(��ಎ�) ಹಂತFಾರು 'ಡುಗ�ೆ 

ವ0ವ2ಾ6ಪಕ �-ೇ4ಶಕರು, Mಾ�ೕವ Nಾಂ� 

Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮ, �ಯUತ 

4 �ಾ: '.ಆj. ಅಂGೇಡ�j  gೕಜ>ೆ    

 ��ೆ�ಯ Nಾ ಮ ಪಂ�ಾಯ
  Fಾ0�;ಯ ಪ.}ಾ�/ 

ಪ,ಪಂಗಡದ ವಸ� ರ�ತ ಫ�ಾನುಭDಗಳ: 

2016-17 ರ<� 580 ಜನರನು© ಆí� 

�ಾಡ�ಾ,-ೆ 

2016-17>ೇ 2ಾ<ನ<� ಹಂತFಾರು 

2ಾಧ>ೆಯಂ`ೆ ಜw 

ವ0ವ2ಾ6ಪಕ �-ೇ4ಶಕರು, Mಾ�ೕವ Nಾಂ� 

Nಾ Uೕಣ ವಸ� �ಗಮ, �ಯUತ 
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5 -ೇವMಾಜ ಅರಸು ವಸ� gೕಜ>ೆ 2016-17ರ<� ಗು= ಇರುವ¥Cಲ�.   

 

ಸ�ಾಯಧನ 	ೕಡಲು ಇರುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನುcಾ>ನದ*+ ಅನುಸ�ಸkೇ�ಾದ �ೕ� 	ಯಮಗಳL 

�ಾಯ�ಕ�ಮ / ಚಟುವ=�ೆಯ �ೆಸರು ಅT� ಸ*+ಸುವ Ogಾನ ಮಂಜೂMಾ� Ogಾನ ಖಚು� Kೆಚ|ದ Ogಾನ 

NRLM ಸಂTೕO	: 70% BPL ಸದಸG�ರುವ ಮ-�ಾ NRLM 

Ogೇಯ ಮ-�ಾ ಸXಸ�ಾಯ ಗುಂಪ"ಗಳL ಕಮi�ಯª 

�ಾಗೂ �ಾ�Aೇ�ಕ �ಾ�qೕಣ ವಲಯ kಾGಂ¬ ಗ[ಂದ ಪnೆದ 

�ಾಲ 31-03-2013 ರಂದು kಾ/ ಇರುವ �ಾಲ 2013-14 8ೇ 

�ಾ*ನ*+ ಮುಂದುವ�ಯು�7ರkೇಕು. 

ಅT� ಸ*+ಸುವ ಅವಶGಕHೆ ಇಲ+. �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV 

ಮೂಲಕ ಪಂಚತಂತ�ದ*+ ,ಾ-� ಅಳವ)Qರkೇಕು. �ಾ�ಮ 

ಸxೆಯ*+ deಎª ಎಂದು ಆÄ0uಾ1ರkೇಕು. 

�ಾಲ �ಾಗೂ kಾ/ Oವರ ,ಾ�ೆKಾರು ಬ)7 ಸ�ಾಯಧನದ 

@ೆ�ಾ0UಾರವನುC ಎ@ಾ+ kಾGಂ¬ ಗಳL KSRLPS �ೆ 

	ೕಡುವ"ದು. �ಾ�ಮ ಸxೆಯ*+ ಆÄ0uಾ1ದDMೆ ಪ��ಾ7ವ8ೆ 

ಸ*+ಸುHಾ7Mೆ. T@ಾ+ ಪಂUಾಯV 	ಂದ KSRLPS �ೆ 

ಪ��ಾ7ವ8ೆಯನುC ಪ��ೕ*Q 8ೋಡª kಾGಂ¬ ನ*+ 

Hೆ�ೆ_ರುವ ಉ[Hಾಯ \ಾHೆ�ೆ Âತ7ವನುC ಜ,ಾ 

,ಾಡುವ"ದು. 8ೋಡª kಾGಂ¬ ಅಹ� SHG ಗಳ 

ಉ[Hಾಯ @ೆಕ0 \ಾHೆ�ೆ ಆ¥ @ೈ¥ ಮೂಲಕ 

ವ�ಾ�jಸುವ"ದು. 

ಗುಂಪ"ಗ[�ೆ 	ೕಡ@ಾ1ರುವ �ಾಲ�ೆ0 kಾGಂ¬ ಗಳL O_ಸುವ 

Nೇ. 7 /0ಂತ �ೆ<|ನ ಬ)7ಯ ದರದ ವGHಾGಸ ಗ�ಷ> Nೇ. 5.5 

Âತ7ವನುC ಆuಾ kಾGಂ¬ \ಾHೆ�ೆ 8ೇರKಾ1 

ಜ��ೊ[ಸುವ"ದು. 

MಾiÇೕಯ RೈKಾ	ಲ ಅ^ವೃÈ �ೕಜ8ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ> �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV �ೆ ಬ�ೕ �ಾGÉ �ಾ}ವರ 

�ೋ� ಅT�ಯನುC ಸ*+ಸkೇಕು. 

�ಾ�ಮ ಸxೆಯ*+ ಆÄ0uಾ ಫ@ಾನುಭOಗಳನುC �ಾ�ಮ 

ಪಂUಾಯV �«ಾರಸು ,ಾ) Hಾಲೂಕು ಪಂUಾಯV �ೆ 

	ೕಡುವ"ದು. �ಾಗೂ �ೕಜ8ಾ ಅ^ಯಂತರರು ಸ}ಳ 

ಪ��ೕಲ8ೆ ನnೆQ �ಾ}ವರ 	,ಾ�ಣದ Hಾಂ��ಕ 

�ಾಧGHೆಯನುC ಪ��ೕ*ಸುವರು. ಕUಾ|ವಸು7 

ಲಭGHೆಗನುಗುಣKಾ1 	ಗ_ತ ಪ�,ಾಣದ �ಾ}ವರವನುC 

ಫ@ಾನುಭOಯ kೇ)�ೆಯಂHೆ ಸXಂತKಾ1 ಅಥKಾ ಟ¥� 

/ೕ ಏRೆ	 ಮು\ಾಂತರ 	q�Q�ೊಳsಬಹುAಾ1Aೆ. 

ಸXಂತKಾ1 	q�Q�ೊಂಡ �ಾ}ವರಗ[�ೆ ಸ�ಾಯಧನವನುC 

ಫ@ಾನುಭO�ೆ Uೆ¬ ಮು\ಾಂತರ 	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು ಟ¥� /ೕ 

ಏRೆ	 ಮು\ಾಂತರ 	q�Q�ೊಂಡ �ಾ}ವರಗ[�ೆ 

ಸ�ಾಯಧನವನುC ಸಂಬಂQದ ಟ¥� /ೕ ಏRೆ	�ೆ 

	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

ಬಸವ ವಸ� �ೕಜ8ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ> �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV �ೆ ವಸ� �ೌಲಭG �ೋ� 

ಅT� ಸ*+ಸkೇಕು. 

ಆÄ0uಾದ ಫ@ಾನುಭOಗಳL ಮ8ೆ 	,ಾ�ಣ �ಾಯ�ವನುC 

�ೈ�ೊಂಡ ನಂತರ 4 ಹಂತಗ�ಾದ ಅ)�ಾಯ, �ೋnೆ, 

,ಾಡು ಮತು7 ಪbಣ� ಇವ"ಗಳನುC ಪ�ಗ¤Q 

Wಾuಾ<ತ�ಗಳನುC ಆ¥ @ೈ¥ ನ*+ ಅಳವ)Q ಆuಾ 

ಕಂತುಗಳ Âತ7ವನುC ಫ@ಾನುಭOಗ[�ೆ 	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

ಫ@ಾನುಭOಗ[�ೆ ಆuಾ ಹಂತದ ಸ�ಾಯಧನದ Âತ7ವ" 

8ೇರKಾ1 ವಸ� 	ಗಮದ ಮು\ಾಂತರ RTGS 

,ಾದ�ಯ*+ kಾGಂ¬ \ಾHೆ�ೆ ಜ�uಾಗುತ7Aೆ. 

ಇಂ_Mಾ ಆKಾÉ �ೕಜ8ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ> �ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV �ೆ ವಸ� ಸಲಭG �ೋ� 

ಅT� ಸ*+ಸkೇಕು. 

ಆÄ0uಾದ ಫ@ಾನುಭOಗಳL ಮ8ೆ 	,ಾ�ಣ 

�ಾಯ�ವನುC�ೈ�ೊಂಡ ನಂತರ 4 ಹಂತಗ�ಾದ ಅ)Hಾಯ, 

ಫ@ಾನುಭOಗ[�ೆ ಆuಾ ಹಂತದ ಸ�ಾಯಧನದ Âತ7ವ" 

8ೇರKಾ1 ವಸ� 	ಗಮದ ಮು\ಾಂತರ RTGS 
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�ೋnೆ, ,ಾಡು ಮತು7 ಪbಣ� ಇವ"ಗಳನುC ಪ�ಗ¤Q 

Wಾuಾ<ತ�ಗಳನುC ಆ¥ @ೈ¥ ನ*+ ಅಳವ)Q ಆuಾ 

ಕಂತುಗಳ Âತ7ವನುC ಫ@ಾನುಭdಗ[�ೆ 	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

,ಾದ�ಯ*+ kಾGಂ¬ \ಾHೆ�ೆ ಜ�uಾಗುತ7Aೆ. 

	ಮ�ª xಾರತ ಅ^uಾನ NೌUಾಲಯ ರ-ತ ಕುಟುಂಬಗಳL ಸಂಬಂಧಪಟ> �ಾ�ಮ 

ಪಂUಾಯV �ೆ NೌUಾಲಯ ಮಂಜೂMಾ� �ೋ� ಅT� 

ಸ*+ಸಬಹುAಾ1Aೆ. 

ಫ@ಾನುಭOಯ ಅಹ�HೆಯನುC ಪ�ಗ¤Q �ಾ�ಮ 

ಪಂUಾಯV ನ*+ ಮಂಜೂMಾ� 	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

�ಾ�ಮ ಪಂUಾಯV 	ಂದ ಫ@ಾನುಭOಯ kಾGಂ¬ \ಾHೆ�ೆ 

RTGS ಮು\ಾಂತರ 8ೇರKಾ1 ಸ�ಾಯಧನ Âತ7ವನುC 

	ೕಡ@ಾಗುವ"ದು. 

 

 


