
ತುಮಕೂರು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�    

ಅ�ಾ�ಯ-1   

(�ಾಗ-4(1)(�)(i)  

ಅನುಸೂ� (iii)ರ�� ಹಂ�� �ಾ�ರುವ �ಾ��ಾಯ�ಗಳು 

 

ಕ�.ಸಂ ಚಟುವ��/�ಾಯ�ಕ�ಮ/�ೕಜ� �ಸರು �ಕ� �ೕ��� 

ಸ��ಾಲಯ  ಆ��ಕ �ೕ�ಗಳು- ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಘಟಕ -3451 

1. 

2. 

3. 

��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ �ಾಯ��ಾ� �ಬ�ಂ� ವ �ಗ       

ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ ಅ��ಾ�ಗ�� �ಾಹನ �ೌಕಯ�ಗಳು 

��ಾ� ಪ� �ೂೕಟದ ಪ�ಕಟ� –  ಆ��ಕ ಮತು� �ಾಂ��ಕ 

��ೕ�ಶ�ಾಲಯ 

3451-00-101-0-27 

3451-00-101-0-29 

3451-00-101-0-30 

 

 

ಅ�ಾ�ಯ-2   
 

1. ರಚ�, �ಾಯ�ಗಳು ಮತು� ಕತ�ವ�ಗಳ �ವರಗಳು (�ಾಗ-4(1)(�)(i) 

 

  ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು (�ೕಜ�ಾ �ಾ�) 

 

               �ೕಜ�ಾ ಅಂ�ಾಜು ಮತು� �ೌಲ��ಾಪ�ಾ��ಾ�ಗಳು 
 

  

ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ  ಅ��ಾ�-2  �ಾಲೂ�ಕು �ೕಜ�ಾ��ಾ�-08 

 

ಪ�.ದಸ - 01 (ಹು�� �ಾ�) 

�ೕಘ����ಾರರು –  01 (ಹು�� �ಾ�) 

��.ದಸ - 01 

�ರಳಚು��ಾರರು - 01 

�.ಗೂ��  - 02 (01 ಹು�� �ಾ�) 

 

 

 ��ೕಜ�:- 

 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ೕಜ�ಾ �ಾ�ಯ�� ಒಬ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ  ಅ��ಾ�ರವರು ��ೕಜ� 

�ೕ��  �ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��. 

 

 

 



 

�ೕಜ�ಾ �ಾ�ಯ�� �ವ��ಸು��ರುವ ಕತ�ವ�ಗಳ ಹಂ�� �ವರ:- 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ (ವ�ವ�ಾರ ಹಂ��) �ಯಮಗಳು 1977 �ಾಗೂ ನಂತರದ �ಾಯ� ಹಂ��ಯ 

ಪ��ಾರ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ೕಜ�ಾ �ಾ�ಯು ಈ �ಳಕಂಡ ಸಂಕಲನಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. 

1. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ನ  �ಾ��ಕ ಕರಡು �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು. 

2. �ಾ��ಕ �ಂ� �ಾಕೂ��ಂ� ಪ��ಾರ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾರು ಅನು�ಾನ ಹಂ�� �ಾಡುವ�ದು. 

3. �ಾ��ಕ �ಂ� �ಾಕೂ��ಂ� ಪ��ಾರ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ���ಾ �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು. 

4. ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ �ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಅನು�ೕ�ಸುವ�ದು. 

5. ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

6. �.�.�. ಮತು� ಎಂ.ಎಂ.ಆ�. 

7. �ಾನವ  ಅ�ವೃ�� ವರ� 

8. �ಾ��ೕಣ �ಾರತ &  ��ಾ� ಅಂ� ಅಂಶಗಳ ಪ��ೂೕಟ 

 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು �ೕಜ�ಾ �ಾ�ಯ��ರುವ   ಆ��ಾ�ಗಳು/�ಬ�ಂ�ಯವರ 

�ವರ  
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ಸಂ. �ಸರು �ಾಗೂ ಹು�� 
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0816-2278390 9480877004 

2. �ೕಜ�ಾ, ಅಂ�ಾಜು ಮತು�  

�ೌಲ��ಾಪ�ಾ��ಾ�  

0816-2255102  

3. ��ೕ ಎ�. ಮಧುಸೂದನ 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ�-3 

0816-2255102  

4. ��ೕ �ವಣ� 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ�-2 

0816-2255102  

5. ��ೕ ��ೕ� (��ೕಜ�) 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ�-1 

0816-2255102  

6. ��ೕ �.ರಂಗ�ಾ��,  

�ಾಲೂ�ಕು �ೕಜ�ಾ��ಾ�, �ಾ.ಪಂ.ಗು�� 

08132-222237  

7. �ೕಘ����ಾರರು  ಹು�� �ಾ�   

8. ಪ�.ದ .ಸ�ಾಯಕ ಹು�� �ಾ�   

9. ��ೕಮ� ಎ�.�ಾಜಮ�, ��.ದ .ಸ . 0816-2255102  

10. ��ೕಮ� ಎ�.ಆ�.ಶ�ಕ�ಾ, �ರಳಚು��ಾರರು 0816-2278390  

11. ��ೕ ಮ�ೕ�, �.ಗೂ�� 0816-2278390  



 

 

�ೕಜ�ಾ �ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ �ಾಗೂ �ಬ�ಂ�ಗಳ ಕತ�ವ�ಗಳು 4(1)(�)(ii)  
 

1. ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು:- 

     ��ಾ� ಪಂ�ಾ��, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಾಗೂ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ �ೕಜ�ಗಳನು� 

ರೂ�ಸುವ ಕತ�ವ�ವ�ಳ�ವ�ಾ�ರು�ಾ��. ��ಾ� ಪಂ�ಾ��� ಒದ��ರುವ �ೕಜ� ಮತು� �ೕಜ�ೕತರ 

ಅನು�ಾನದ �ವರ �ೕಡುವ�ದು, �ಾ�ಕ ��ೖ�ಾ�ಕ �.�.�. ಮತು� ಎಂ�ಐ�. ಪ�ಗ� ವರ � 

ಸಂಗ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ� ನ�ಸುವ�ದು. ಇವರ  ಅ�ೕನದ�� �ೌಲ��ಾಪನ ಅ��ಾ�ಗಳು, ಸ�ಾಯಕ 

�ಾಂ��ಕ ಅ ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಸ�ಾಯಕ �ಬ�ಂ�ಗಳು �ಾಯ� �ವ��ಸು��ರು�ಾ��. ಮುಖ� 

�ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಕರಡು �ೕಜ�ಯನು� ತ�ಾ��, ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ರವ�� 

ಸ��ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ಾಗೂ ಕತ�ವ� �ೂಂ�ರು�ಾ��. 

 

2. ��ೕ �ಾಮಯ� �. �ೕಜ�ಾ ಅಂ�ಾಜು ಮತು� �ೌಲ��ಾಪ�ಾ��ಾ�ಗಳು:- 

 �ಾ��ಕ ಕರಡು �ೕಜ�, ���ಾ �ೕಜ� ತ�ಾ�� ಉಸು��ಾ�. 

 �ೕಜ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ ಕು�ತು �ೌಲ��ಾಪನ 

 �ಾ�ಕ ಎಂ��, ���, ಆ� .ಎ� .� ವರ�ಗಳ ಉಸು��ಾ�. 

 SECC-2011ರ  ಉಸು��ಾ�. 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಲಸಗಳು  

 

3. ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ�ಗಳು:- 

1. ��ೕ ��ೕ�, ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ�(��ೕಜ�):- 

 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ಗಳ �ಾ��ಕ ಕರಡು �ೕಜ� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು. 

 �ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು. 

 CMGSY/3054/5054/2702/4702/2059, 13�ೕ ಹಣ�ಾಸು ರ��, ಇತ� ರ�� ಮತು� �ೕತು� 

���ಾ �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು 

 ಹಣ�ಾಸು �ಕ� ಪ��ೂೕಧ� �ಾಗೂ �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾ��        

ಒದ�ಸುವ�ದು. 

 �ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ��, �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� 

�ಷಯಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅ��ಾ�ಯ�� ಬರುವ ಕಡತಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಮಂ�ಸುವ�ದು. 

 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ���ಯ ಇ �ಾ�ಗ�� �ಚು�ವ� ಅನು�ಾನ �ೕ��ಯ ಕಡತ  

 ��ಾ� �ಾಗೃತ ಮತು� ಉಸು��ಾ� ಸ�� ಸ� ಮತು� �ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ�� ಸ� �ವ�ಹ� 

 ��ೕಷ ಅ�ವೃ�� �ೕಜ� �ವ�ಹ� 

 ��ಾ� �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ವ ರ� (HDR) ತ�ಾ�� 

 �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸಂಬಂ��ದ ��ೕಷನ� ಕಡತಗಳ  �ವ�ಹ� 



 ����ೕ� �� ಗಳ  �ಾವ� ಕಡತ  �ವ�ಹ� 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಲಸಗಳು  

 2. ��ೕ �ವಣ�, ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ�:- 

 �.�.�. �ಾ�ಕ �ಾಗೂ ��ೖ�ಾ�ಕ ಸ�� ಪ�ಗ� ವರ�, ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು 

�ಾಗೂ ಸ�ಗಳ �ವ�ಹ�. 

 �ಂ� �ಾಕೂ��ಂ� ನ�� ಇರುವ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ���ಾ 

�ೕಜ� ಪ��ೕಲ�. 

 ��ೕಷ ಘಟಕ  �ೕಜ�/��ಜನ ಉಪ  �ೕಜ� ���ಾ �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ 

�ೕ���ಾರ�. 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಲಸಗಳು  
 

 

3. ��ೕ ಎ�.ಮಧುಸೂದನ, ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ  ಅ��ಾ�:- 

 MPIC ಪ�ಗ� ವರ� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು. 

 �� ಅಂ�ಾಜು ಸ�ೕ�� �ಾಗೂ ��ಾ��ಾಯ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಕಡತಗಳ  �ವ�ಹ� 

 ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ (DPC) ಸ� �ವ�ಹ� 

 ಆ��ಕ ಮತು� �ಾಂ��ಕ ��ೕ�ಶ�ಾಲಯ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯಗಳ �ವ�ಹ�. 

 12�ೕ ಪಂಚ�ಾ��ಕ �ೕಜ�ಾ ಅವ�� ��ಾ� ಸಮಗ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ� (CDDP) ತ�ಾ��. 

 ತುಮಕೂರು �ಾ��ೕಣ �ಾರತ �ಾ�ಾ� ಪತ� ತ�ಾ��. 

 RFD ವರ� ಸ��ಸುವ�ದು. 

 �ಾ�ಾ�ಕ, ಆ��ಕ ಮತು� �ಾ� ಗಣ�-2011 ಸ�ೕ�  ಕಡತ . 

 �ೕಲ��ಾ�ಗಳು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಲಸಗಳು 
 

4. �ೕಘ����ಾರರು ಹು�� �ಾ� :- 
 

 

5. ��ೕಮ� ಎ�.�ಾಜಮ�, ��.ದ .ಸ :- 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವ�� ಒದ��ರುವ �ಾಹನದ ಕಡತಗಳ  �ವ�ಹ�. 

 ಆಡ�ತ �ಾಗೂ �ಬ�ಂ�ಗ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಕಡತಗಳ  �ವ�ಹ�. 

 �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸಂಬಂ��ದ ಟ�ಾಲು ��ೕಕೃ� ಮತು� ರ�ಾ� �ಲಸಗಳ �ವ�ಹ� 

 �ಾ�� ಹಕು�, �ಾವ�ಜ�ಕ ದೂರು ಅ�� ಮತು� ��ಎ ��ಾರ�. 

 ���ೕ �ಾ��ರ��� � ಸಂಬಂಧಪಟ� ಕಡತಗಳ  �ವ�ಹ�. 

 �ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸಂಗ�ಹ� ಮತು� ಕಡತ  �ವ�ಹ� 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವರ �ನಚ�, ಪ��ಾಸ �ಾಗೂ �ೖಯ��ಕ ಕಡತಗಳ  �ವ�ಹ�. 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಲಸಗಳು. 

 

   



  6. ��ೕಮ� ಎ�.ಆ�.ಶ�ಕ�ಾ, �ರಳಚು��ಾರರು:- 

 �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯಗಳ ಗಣ�ೕಕರಣ �ಾಡುವ�ದು. 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಲಸಗಳು. 

 

7. ��ೕ ಎ�.�.ಮ�ೕಶ�ರಯ�, ಗೂ�� “ �” �ೌಕರರು:- 
 

 �ೕಜ�ಾ �ಾ�ಯ�� ಇರುವ ��ಾ�� �ಾಗೂ ಬಹುಪ�� ಯಂತ�ಗಳ �ವ�ಹ�   

 ಕ�ೕ�ಯ�� ಇತ� �ಾ�ಗ�� ಟ�ಾಲು ತಲು�ಸುವ�ದು 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಲಸಗಳು. 
 

8. ��ೕ �ೂೕ�ಂದ�ಾಜು, ಗೂ�� “ �” �ೌಕರರು (�ನಗೂ�):- 

 �ೂರ�ನ  ಎ�ಾ� ಕ�ೕ�ಗ�� ಟ�ಾಲು ತಲು�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ ���ೕಯ ದ�� ಸ�ಾಯಕ��  

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು. 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� �ಲಸಗಳು 
 

ಅ�ಾ�ಯ-3   

(�ಾಗ-4(1)(�)(iii)  

ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವರು �ಣ�ಯವನು� ��ದು�ೂಳು�ವ �ಷಯಗಳು 

 

1) �ೕಜ�ಾ �ಾ�ಯ �ಷಯ ��ಾ�ಹಕ�� ಸಂಕಲನಗಳ ಹಂ��, 

2) �ಾ��ಕ ಕರಡು �ೕಜ� ರೂ�ಸುವ�ದು. 

3) ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ ���ಾ �ೕಜ� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಅನು�ೕ�ಸುವ�ದು. 

4) ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ �ಾಯ�ಕ�ಾಪ 

5) �.�.�. ಮತು� ಎಂ.ಎಂ.ಆ�. ವರ� 

6) �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಅ��ಾರ ಶುಲ� ���ಾ �ೕಜ� 

7) �.�.�. ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ಾ ಸ� �ಾಗೂ��ಾ� �ೕಜ� ಸ�� ಸ�ಯ �ೂೕ�ೕಸು ಮತು� 

ನಡವ�ಗಳನು� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು. 
 

ಅ�ಾ�ಯ-4   

(�ಾಗ-4(1)(�)(iiv)  

 �ಾಯ�ಗಳ �ವ�ಹ�� ರೂ��ರುವ ಸೂತ�ಗಳು:- 
 

 �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರುಗ�� �ಷಯಗಳ ಹಂ�� �ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳ ಉಸು��ಾ�ಯ�� �ಲಸ 

�ವ��ಸುವ ವ�ವ�� �ಾಡ�ಾ��. ಕತ�ವ� �ವ�ಹ�ಯ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� ಅ��ಯಮ 

�ಾಗೂ ಅದರ�ಯ�� �ಯಮಗಳು ಆ��ಕ ಸಂ��, ಖ�ಾ� ಸಂ�� �ಾ��ಾ�ರು �ಚ�ಗಳ �ೖ�� 

�ಾಗೂ ಕ�ೕ� �ಾಯ� ��ಾನ �ೖ�� �ಾಗೂ ಇತ� �ಾ�� ಆ�ೕಶಗಳನು� ಯ�ೂೕ�ತ 

�ಾ�ಾ�ಡುಗ�ೂಂ�� �ಾಲ �ಾಲ�� ಅನ����ೂಂಡ �.�.�.�. ಅ��ಯಮ �ಾಗೂ �ಾ��ಯ��ರುವ  

ಇತ� �ಾನೂನುಗಳನ�ಯ ಕತ�ವ� �ವ��ಸ�ಾಗುತ��.  



 



ಅ�ಾ�ಯ-5  

(�ಾಗ-4(1)(�)(v) & (vi) 
 

�ಾಯ��ವ�ಹ�ಯ�� ಅನುಸ�ಸುವ �ಾಗೂ �ಾಲ� �ೕ� �ಯಮಗಳ �ೖ��ಗಳು, �ಾಖ�ಗಳು 
 

1. ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಅ��ಯಮದ ಅ�ಯ�� ರ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಯಮಗಳು. 

2. ಕ�ಾ�ಟಕ ಆ��ಕ ಸಂ�� 

3. ಕ�ಾ�ಟಕ ಖ�ಾ� ಸಂ�� 

4. ಕ�ೕ�ಯ �ಾಯ���ಾನ �ೖ�� 

5. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ �ೕ�ಾ �ಯಮಗಳು 
 

 

 

ಅ�ಾ�ಯ-6  

(�ಾಗ-4(1)(�) v(i) 

    �ೂಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಣದ��ರುವ ದ�ಾ��ೕಜುಗಳ ಪ�ವಗ�ಗಳ �ವರ 

�ೕಜ�ಾ �ಾ�ಯ�� ಲಭ��ರುವ �ಾಖ�ಗಳು 

 

1. �ಾ��ಕ ಕರಡು �ೕಜ� ಪ�ಸ�ಕ 

2. �ಾ��ಕ �ಂ� �ಾಕೂ��ಂ� 

3. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ� 

4. �.�.�. �ಾಗೂ ಎಂ.ಎಂ.ಆ�. ಸ�ಗಳನಡವ�ಗಳು 

5. ಅಂ� ಅಂಶಗಳು 

6.  �.�.�. ಪ�ಗ� ವರ� 

 

 

ಅ�ಾ�ಯ-7  

(�ಾಗ-4(1)(�) vii 

 

         �ಾಯ� �ೕ�ಯನು� ರೂ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾ�ನ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ�ಜ�ಕ�ೂಡ� 

ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ���ಧ��ರುವಂ� �ಾಡಲು ಇರುವಂತ ಆಯವ�ಯದ ವ�ವ�� �ವರಗಳು. 

  

         --- ಅನ��ಸುವ��ಲ� --- 

 



ಅ�ಾ�ಯ-8  

(�ಾಗ-4(1)(�) v(iii) 

 

ಮಂಡ�ಗಳು, ಪ�ಷತು�ಗಳು, ಸ��ಗಳು ಮತು� ಇಬ�ರು ಅಥ�ಾ �ಚು� ವ�ಕ� ಒಳ�ೂಂಡ 

�ಾಗ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಸಲ� ಉ��ೕಶ�ಾ�� ರ�ತ�ಾದ ಇತ�ೕ ��ಾಯಗಳ �ೕ�� ಮತು� ಆ  

ಮಂಡ�ಗಳ, ಪ�ಷತು�ಗಳ, ಸ��ಗಳ ಮತು� ಇತ�ೕ ��ಾಯಗಳ ನಡವ�ಗಳು �ಾವ�ಜ�ಕ�� 

�ೂ�ಯು����ೕ 

--- ಅನ��ಸುವ��ಲ� --- 

 

ಅ�ಾ�ಯ-9 & 10  

(�ಾಗ-4(1)(�) (ix & x) 

 

ಕ�. 

ಸಂ. 
�ಸರು 

ಪದ�ಾಮ/��ಾಸ/ 

ಕ�ೕ� �ಬ�ಂ�ಯ 

�ಾ� �ವರ 

�ೕತನ ��ೕ� ಮೂಲ �ೕತನ 

1. ��ೕ �. ಚಂದ�ಪ� ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು 48900-63600 60600/- 

2.  �. �ಾಮಯ� �ೕಜ�ಾ ಅಂ�ಾಜು ಮತು� 

 �ೌಲ��ಾಪ�ಾ��ಾ� 

36300-53850 37200/- 

3. ��ೕ ಎ�. ಮಧುಸೂದನ ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ� 20000-36300 20500/- 

4. ��ೕ �ವಣ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ� 20000-36300 25300/- 

5. ��ೕ �.ಎ .��ೕ� 

(��ೕಜ�) 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ��ಾ� 20000-36300 21600/- 

6. ��ೕ �.ರಂಗ�ಾ��  �ಾ.�ೕ.�ಾ.ಪಂ.ಗು�� 22800-43800 24600/- 

7. �ಾ�  �ೕಘ����ಾರರು   

8.  �ಾ� ಪ�.ದ .ಸ�ಾಯಕರು   

9. ��ೕಮ� ಎ�.�ಾಜಮ�  ��.ದ .ಸ . 11600-21000 17200/- 

10. ��ೕಮ� ಎ�.ಆ�.ಶ�ಕ�ಾ �ರಳಚು��ಾರರು 13600-26000 17650/- 

11. ��ೕ ಮ�ೕ�  �.ಗೂ�� 9600-14550 13300/- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ಅ�ಾ�ಯ-11  

(�ಾಗ-4(1)(�) xi) 

�ಗ�ಪ��ರುವ ಆಯವ�ಯದ ಪ�� 

2012-13�ೕ �ಾ�ನ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು ಅನು�ಾನ ಹಂ�� �ವರ 

ಅನುಬಂಧ-1 (�ೕಜ�) 

                                                                    ರೂ. ಲ�ಗಳ�� 

ಕ�. 

ಸಂ. 

�ಕ� �ೕ��� �ವರ ಅ����� �ೂೕ� �ಗ��ಾದ 

ಅನು�ಾನ 

ಒಟು� �ಡುಗ� 

�ಾದ ಅನು�ಾನ 

3451 –  ಸ��ಾಲಯ –  ಆ��ಕ �ೕ�ಗಳು 

1. 3451-00-101-0-27    

2. 3451-00-101-0-29    

3. 3451-00-101-0-30    

                        ಒಟು�    

 

 

ಅನುಬಂಧ-2 (�ೕಜ�ೕತರ) 

                                                                    ರೂ. ಲ�ಗಳ�� 

ಕ�. 

ಸಂ. 

�ಕ� �ೕ��� �ವರ ಅ����� �ೂೕ� �ಗ��ಾದ  

ಅನು�ಾನ 

ಒಟು� �ಡುಗ�  

�ಾದ ಅನು�ಾನ 

3451 –  ಸ��ಾಲಯ –  ಆ��ಕ �ೕ�ಗಳು 

1. 3451-00-101-0-28    

2. 3451-00-101-0-26 

                       �ೕತನ 

   

3.                   �ೕತ�ೕತರ    

                        ಒಟು�    

 


