ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ :ಗ್ರಾ ಅಪ 657 ಗ್ರಾ ಪಂಅ 2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:05.06.2020
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993(1993 ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14) ರ ಪಾ ಕರಣ 61 ಮತ್ತು 61-ಎ ರೊಡನೆ ಓದಿಕೆಂಡಂತೆ
ಪಾ ಕರಣ 311ರಡಿ ಪಾ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020 ರ ಕರಡನ್ನು

ದಿರ್ನೆಂಕ:12-03-2020 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಪತ್ಾ ದ ಭಾಗ-IV-A ರಲ್ಲಿ ಪಾ ಕಟಿಸಿ, ಅದರೆಂದ

ಬಾಧಿತ್ರಾಗುವ ವೆ ಕ್ತು ಗಳೆಂದ ಸದರ ಕರಡಿಗೆ ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ
ಪತ್ಾ ದಲ್ಲಿ

ಪಾ ಕಟವಾದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮೂವತ್ತು

ದಿನಗಳೊಳಗ್ರಗಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ೆಂದು

ಕೇರರುವುದರೆಂದ;
ಮತ್ತು

ಸದರ

ರಾಜ್ೆ

ಪತ್ಾ ವು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ

ದಿರ್ನೆಂಕ:12-03-2020

ರಂದು

ಲಭ್ೆ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದರೆಂದ;
ಮತ್ತು , ಸದರ ಕರಡಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆ ಅಥವಾ
ಸಲಹೆಗಳು ಬಾರದಿರುವುದರೆಂದ;
ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993
(1993ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

14)ರ 311 ರಲ್ಲಿ

ಪಾ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ು ದೆ, ಎೆಂದರೆ;ನಿಯಮಗಳು
ಅಧ್ಯಾ ಯ-1
1) ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.i) ಈ ನಿಯಮವನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

(ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020 ಎೆಂದು ಕರೆಯತ್ಕೆ ದುು .
ii)

ಈ

ನಿಯಮಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ ಪತ್ಾ ದಲ್ಲಿ

ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ

ಪಾ ಕಟಿಸಿದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದುು .
2) ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ೆ ಅಥವಾ ಸಂದಭ್ಾಕ್ೆ ಬೇರೆ ಅಥಾದ ಅಗತ್ೆ ಇರದಿದು ರೆ,i) “ಅಧಿನಿಯಮ” ಎೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಅಧಿನಿಯಮ 1993 (1993 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂಖ್ಯೆ : 14);

ii) "ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಂದ್ಾ ” ಎೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸಮಗಾ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ

ಯೇಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೌಷ್ಠಿ ಕ ಆಹಾರ

ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿೇಡುತಿು ರುವ ಕ್ೆಂದಾ
iii) "ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ" ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನಸಾರ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಅಧೆ ಕ್ಷ;
iv) "ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಾ ದೇಶ" ಎೆಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾ ಕರಣ 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಘೇಷ್ಠಸಲಪ ಡುವ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಾ ದೇಶ;
v) "ತಂದೆ-ತಾಯಿ" ಎೆಂದರೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಗುವಿನ ನೇೆಂದಣಿ

ಮಾಡಿರುವ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ;
vi) “ಬಾಲ ವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿ” ಎೆಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ ತಿ
ಅೆಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾ ಕರಣ 61 ರ ಉಪ ಪಾ ಕರಣ (1) ರ
ಖಂಡ (iii) ನ ಉಪಖಂಡ (ಬಿ) ರಡಿ ರಚಿಸಲಪ ಟಟ ಬಾಲ ವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿ;
vii) “ಮಗು" ಎೆಂದರೆ ೦-6 ವಷಾದ ವಯೇಮಿತಿಯಳಗಿನ ಮಗು;
viii) "ಸದ್ಸಾ " ಎೆಂದರೆ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ಮತ್ತು
ix) "ಸದ್ಸಾ
ರ್ಕಯಾಕತೆಾ.

ರ್ಕಯಾದ್ರ್ಶಾ" ಎೆಂದರೆ - ಸಂಬಂಧಪಟಟ

ಅೆಂಗನವಾಡಿಯ

ಅಧ್ಯಾ ಯ-2:
3) ಬಾಲವಿರ್ಕಸ

ಸಮಿತಿಯ

ರಚನೆ.- 1) ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕ್ಳಕಂಡ

ಸದಸೆ ರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಂಡಿರಬೇಕು,ಕಾ ಸಂ

ಸದಸೆ ರು

1.

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯಾದ ಯಾವುದಾದರೂ
ಒೆಂದು
ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ (ದಿೇರ್ಘಾವಧಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿ
ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ)
ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ, ನಗರ ಸಭೆ, ಪುರಸಭೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟಟ
ವಾಡಿಾನ ಸದಸೆ ರು
ಮುಖ್ೆ ೇಪಾಧ್ಯೆ ಯರು
(ಅೆಂಗನವಾಡಿ
ವಾೆ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ನ
ಪಾಾ ಥಮಿಕ/ ಹಿರಯ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ)
ಆರೊೇಗೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಆಶಾ/ ಕ್ತರಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೊೇಗೆ
ಸಹಾಯಕ್ತ
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ವಾೆ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಾ ಯ ಪೂವಾ ಬಾಲಕ್ತ
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಮಕೆ ಳ ಇಬಬ ರು ತಾಯಂದಿರು (ಒಬಬ ರು ಪರಶಿಷಿ
ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪರಶಿಷಟ ಪಂಗಡಕ್ೆ ಸೇರದವರು ಇರಬೇಕು)
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯಾದ ಒೆಂದು ಮಗುವಿನ ಅಜ್ಜಿ
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯಾದ ಒೆಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ
ಸಮುದಾಯ ಆಧ್ಯರತ್ ಸವ ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಪಾ ತಿನಿಧಿ
ಸಿು ರೇ ಶಕ್ತು ಗುೆಂಪ್ತನ ಒಬಬ ರು ಪಾ ತಿನಿಧಿ
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ರ್ಕಯಾಕತೆಾ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ಪದಾಧಿರ್ಕರಗ
ಳು
ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ ರು
ಸದಸೆ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾ

2)ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸದ್ಸಾ ರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧ್ಯನ.i) ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರನ್ನು
ಮಕೆ ಳ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯ್ಕಯನ್ನು
ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕ್ತಯು ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗಮನಕ್ೆ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಪಟಟ

ವೃತ್ು ದ

ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು

ಈ

ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರವು ಗತ್ತು ಪಡಿಸುವ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಂತೆ ತಿೇಮಾಾನ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು
ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ ಸದಸೆ ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾ ಮ ಜ್ರುಗಿಸುವುದು.
ii) (ಎ) ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು

ಸದಸೆ ರನ್ನು

ಆಯ್ಕೆ

ಮಾಡಲು

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ವಾೆ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ನ ಸಮಿೇಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲಾಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು, ಮಕೆ ಳು,
ಪೇಷಕರು, ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿು ಸದಸೆ ರು, ಪಾಾ ಥಮಿಕ / ಹಿರಯ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ
ಮುಖ್ೆ ೇಪಾಧ್ಯೆ ಯರು, ಪಾಾ ಯಪೂವಾ ಬಾಲಕ್ತಯರು, ಸಿು ರೇಶಕ್ತು ಗುೆಂಪುಗಳು ಮತ್ತು

ಸವ ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಪಾ ತಿ ನಿಧಿಗಳನು ಳಗೆಂಡಂತೆ ಸಾಮಾನೆ
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ರ್ಕಯಾಕತೆಾಯು ಕನಿಷಟ
ಮೂಲಕ

ಕರೆಯುವುದು.

ಸದರ

ಸಭೆಯನ್ನು

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸೂಚನೆ ನಿೇಡುವ
ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರ

ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಪಾ ದೇಶಗಳು/ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ / ಅಥವಾ ಶಾಲೆ
ಹಾಗೂ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಆರೊೇಗೆ ಕೆಂದಾ ಗಳ ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಗತಿು ಸುವುದು.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ, ಉದೆು ೇಶ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಬಾು ರಗಳ ಕುರತ್ತ
ವಿವರಸಿ ಸದಸೆ ರ ಆಯ್ಕೆ ಗೆ ವೇದಿಕ್ಯನ್ನು ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕು. ಈ ರೇತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರರುವವರ
ಮೂಲಕ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿ
(ಬಿ) ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ, ಉದೆು ೇಶ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಬಾು ರಗಳ
ಕುರತ್ತ ವಿವರಸಿ ಸದಸೆ ರ ಆಯ್ಕೆ ಗೆ ವೇದಿಕ್ಯನ್ನು

ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕು. ಈ ರೇತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರರುವವರ ಮೂಲಕ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸೆ ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು.
(ಸಿ)

ಸಮಿತಿ

ಸದಸೆ ರು

ಅೆಂಗನವಾಡಿ

ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮಯವನ್ನು

ಕಡುವಂತ್ಹವರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಮನೇಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಮಕೆ ಳ ವಿಕಸನದ
ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಯನ್ನು ಹೆಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.
iii) (ಎ) ಅೆಂಗನವಾಡಿ ವಾೆ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸೆ ರು ಅಥವಾ ನಗರ
ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ್ ಅಥವಾ ಪಟಟ ಣ
ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ

ಪಟಟ ಣ

ಪಂಚಾಯತಿಯ

ಸಂಬಂಧಪಟಟ

ವಾಡಿಾನ

ಸದಸೆ ರಗೆ

ಸದಸೆ ತ್ವ ವನ್ನು ನಿೇಡುವುದು;
(ಬಿ) ಅೆಂಕಣದ ಕಾ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2), (3) ಮತ್ತು (4) ರಲ್ಲಿ ನ ಆಯಾ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ವಾೆ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ
ಬರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸದಸೆ ರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ತ್ಕೆ ದುು . ಕಾ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ
(6), (7) ಮತ್ತು (8) ರಲ್ಲಿ ನ ಸದಸೆ ರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಯಾ ಶ್ಾ ೇಣಿಯ
ಸದಸೆ ರುಗಳು

ಅೆಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೇೆಂದಣಿಯಾಗಿರುವ

ಮಗುವಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5) ಕ್ೆ ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೇೆಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಯಪೂವಾ ಬಾಲಕ್ತಯರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು.
ಸಮುದಾಯ ಆಧ್ಯರತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯಾ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ವಾೆ ಪ್ತು ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಕೂಡ

ಬರದಿದು ರೂ

ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ

ಸೇವೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ದು ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಪಾ ತಿನಿಧಿಗೆ ಆಧೆ ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ತ್ವ ವನ್ನು
ನಿೇಡುವುದು.
iv) ಸಮುದಾಯ ಆಧ್ಯರತ್ ಸವ ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯಾ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ವಾೆ ಪ್ತು ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಬರದಿದು ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಅಥವಾ ಆ ಸಮುದಾಯದ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ದು ಲ್ಲಿ

ಅೆಂತ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಪತಿಾ ನಿಧಿಗೆ ಆದೆ ತೆ ಮೇರೆಗೆ

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ತ್ವ ವನ್ನು ನಿೇಡುವುದು;

v) ಆಯಾ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ವಾೆ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ

ಒೆಂದಕ್ತೆ ೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು

ಸಿು ರೇಶಕ್ತು ಸಂಘಗಳು ರ್ಕಯಾ

ನಿವಾಹಿಸುತಿು ದು ಲ್ಲಿ , ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ಹ ಕ್ಷ ೇತ್ಾ ದಲ್ಲಿ
ಈಗ್ರಗಲೇ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಅಥವಾ ಸಹಕರಸುತಿು ರುವ ಸಂಘಕ್ೆ ಪಾ ಥಮ ಆಧೆ ತೆ
ನಿೇಡಿ ಸಾಮಾನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು;
vi) ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗುವ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ
ಮಗುವಿನ

(ದಿೇರ್ಘಾವಧಿ

ಸಮಿತಿಯ

ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿ

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯ
ಆಯ್ಕೆ

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯಾದ ಒೆಂದು

ತಾಯಿ)ಯನ್ನು

ಮಾಡಬೇಕು.

ಹಿೇಗೆ

ಸಾಮಾನೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗುವ

ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ರ್ಕಯಾಕತೆಾ/ಸಹಾಯಕ್ತಯರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗಿರಬಾರದು.
3) ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿ ಚಾರಣೆ.- (i)ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನ್ನಸೂಚಿ 1ರ ಕಾ .ಸಂ. 21
ರಂತೆ

ನಿಧಿಾಷಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಪಾ ರ್ಕಯಾಗಳ ಮುೆಂದುವರಕ್ಯಾಗಿ, ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು ಕೈಗೆಂಡ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು ಪರಶಿೇಲನೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು ; ಮತ್ತು
(ii) ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾ ದೇಶದ ವಾೆ ಪ್ತು ಯಳಗಿನ ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳ ರ್ಕಮಗ್ರರ ಯೇಜ್ನೆಗಳ
ಅನ್ನಷ್ಠಿ ನವನ್ನು

ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಪರಶಿೇಲನೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು

ಮತ್ತು

ಸಾಧೆ ವಿರುವ

ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಕ್ೆ ಅಗತ್ೆ ನೆರವು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದುು .
ಅಧ್ಯಾ ಯ-3:
4. ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿ.(1) ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು ರಚನೆಯಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂರು ವಷಾದವರೆಗೆ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು.
(2) ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನ: ರಚನೆ
ಮಾಡುವುದು.
(3) ನಿಯಮ 17ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸಿದಂತೆ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸೆ ರ
ಸದಸೆ ತ್ವ ವು ಮುರ್ಕು ಯವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಖಾಲ್ಲಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಗಳಂತೆ
ನಿಯಮ 18 ರಂತೆ ಆಕಸಿಿ ಕ ಖಾಲ್ಲ ಸಾೆ ನಗಳನ್ನು

ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಆ

ಸದಸೆ ರ ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿಯು ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು ರಚನೆಯಾದ ಮೂರು
ವಷಾ

ಕನೆಗಳುಳ ತಿು ದು ೆಂತೆ

ಎಲಾಿ

ಸದಸೆ ರ

ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿಯು

ಪೂಣಾಗಳುಳ ವುದು.
5. ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಪಾ ರ್ಕಯಾಗಳು.(1)

ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಈ ಮುೆಂದಿನ ಪಾ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು :i) ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸಭೆಗಳ ಅಧೆ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದು;
ii) ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಕ್ೆ
ಪರಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು.

ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿ ರ್ಕಯಾಕಾ ಮಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನದ ಬಗೆೆ

ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ವೆ ವಸ್ಥೆ ಗಳಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವುದು;
iii) ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ
ಪಂಚಾಯಿತಿ,

ಪಾ ಗತಿ/ಅವಶೆ ಕತೆಗಳ ಕುರತ್ತ

ಸೆ ಳೇಯ ಗ್ರಾ ಮ

ಸಮಗಾ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜ್ನೆಯ (ಐಸಿಡಿಎಸ್) ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕ್ತ

ಮತ್ತು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ

ಯೇಜ್ರ್ನಧಿರ್ಕರಗಳ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯುವುದು;

iv) ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಂತೆ ಸರಯಾದ ಸಮಯಕ್ೆ

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು

ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಮತ್ತು ಸದಸೆ ರೊೆಂದಿಗೆ ಸಹಕರಸುವುದು;
ಮತ್ತು
v) ಅೆಂಗನವಾಡಿ ದಿರ್ನಚರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಠಟ ರೇಯ ಹಬಬ ಗಳ ಆಚರಣೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾ ಮ

ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಪಂಚಾಯಿತಿ/ಜ್ಜಲಾಿ

ಅಧೆ ಕ್ಷರು/ಸದಸೆ ರು

ಪಂಚಾಯಿತಿ/ನಗರ

ಅಥವಾ

ಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ

ತಾಲ್ಲಿ ಕು

ಸದಸೆ ರುಗಳನ್ನು

ಆಹಾವ ನಿಸಿ ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ್
ಸೌಕಯಾಗಳಗೆ ಅವರ ಸಹರ್ಕರ ಕೇರುವುದು.
(2) ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಗೈರುಹಾಜ್ರದು ಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರದು
ಅಧೆ ಕ್ಷರರ್ನು ಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಸದಸೆ ರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರನ್ನು ಈ ಸಭೆಯ

ಮಾಡಿ ಸಭೆ ಜ್ರುಗಿಸುವುದು. ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಗೈರು ಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ

ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಸದಸೆ ನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಾಷಿ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರ
ಪಾ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು .
6. ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಾ ರ್ಕಯಾದ್ರ್ಶಾ ಪಾ ರ್ಕಯಾಗಳು.ಸದಸೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳು ಈ ಮುೆಂದಿನ ಪಾ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು ;i)

ಪಾ ತಿ ವಷಾ ಸಮಿೇಕ್ಷ ಯನ್ನು

ನಡೆಸಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸಿ ಚಚಿಾಸಿ

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾ ಮಜ್ರುಗಿಸುವುದು;
ii)

ಪಾ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗೆ ರ್ಕಯಾಸೂಚಿ ತ್ಯಾರಸುವುದು;

iii)

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ
ಮೂಲಕ ಸೆ ಳೇಯ

ಅವಶೆ ಕತೆಗಳ ಕುರತ್ತ

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ

ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರುವುದು;

ವಿವರಣೆ: ಸಭೆಗಳ ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯು ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ
ಲೆಕೆ ಪತ್ಾ ಗಳು, ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ
ಆಡಳತ್, ಹಾಜ್ರಾತಿ, ಮಕೆ ಳನ್ನು
ಹಾಗೂ

ಪೌಷ್ಠಿ ಕ

ವೆ ವಸ್ಥೆ ,

ಅೆಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಸಿಕಳುಳ ವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಬಳವಣಿಗೆಗಳ

ಸಾಧನೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅೆಂಶಗಳನ್ನು

ಒಳಗೆಂಡಿರುತ್ು ದೆ.
iv. ಅಧ್ಯೆ ಯ 4ರ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನಸಾರ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಕರೆಯುವುದು
ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು;

v. ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ ಅೆಂಗನವಾಡಿಯ ವಾೆ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ

ತ್ಯಾರಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪತ್ಾ ವೆ ವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ

ಅನ್ನಕಾ ಮವಾಗಿ ಇೆಂದಿೇಕರಣಗಳಸುವುದು;
vi. ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಲೆಕೆ

ಪತ್ಾ ಗಳು, ಬಾೆ ೆಂಕ್ ಪಾಸ್ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವುದು;
vii

ರ್ಕಯಾಕತೆಾಯ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನು

ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ

ಮತ್ತು

ಅೆಂಗನವಾಡಿಗೆ

ಸೇರರುವ

ಎಲಾಿ

ಸವ ತಿು ನ ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಸುಪಧಿಾಗೆ ಜ್ವಾಬಾು ರರಾಗಿರುವುದು;

ಮತ್ತು
viii ಪಾ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ಪತ್ಾ ಗಳ
ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.
7. ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ

ಕರ್ಾವಾ

ಮತ್ತು ಜವಾಬಾಾ ರಿಗಳು.-

1) ಸಾಮಾನಾ

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕರ್ಾವಾ ಮತ್ತು ಜವಾಬಾಾ ರಿಗಳು,- ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು
ಸಾಮಾನೆ ವಿಷಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಕತ್ಾವೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಬಾು ರಗಳನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು ,i)

ii)

iii

iv

v

vi
vii

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ ಸುಧ್ಯರಣೆಯ ಅಗತ್ೆ ತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ್
ಸೌಕಯಾಗಳ ಬಗೆೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಹಿತ್ದೃಷ್ಠಟ ಯಿೆಂದ ಪತಿಾ ವಷಾ ಕ್ತಾ ಯಾ
ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು ರೂಪ್ತಸಿ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ ಸುಧ್ಯರಣೆಗೆ ಪಾ ವಹಿಸುವುದು;
ತಿೆಂಗಳಗಮ್ಮಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ ಕುೆಂದು ಕರತೆಗಳ
ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ವು
ಹೆಚ್ಚು
ಸಮಪಾಕವಾಗಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಲು ಸೂಕು ಸುಧ್ಯರಣಾ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ವು ಪಾ ತಿ ದಿನ (ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ) ಬಳಗೆೆ
೯:೩೦ ರೆಂದ ಸಾಯಂರ್ಕಲ 4.೦೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಕ್ೆ ವಿತ್ರಸಲಾದ ಶಾಲಾಪೂವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ತಟ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ
ಕ್ತಟ್ಗಳನ್ನು
ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ
ನಡೆಸುವುದು;
ಆರೊೇಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟುೆಂಬ ಕಲಾೆ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಆರೊೇಗೆ ಸೇವೆಗಳಾದ
ಆರೊೇಗೆ ತ್ಪಾಸಣೆ, ಚ್ಚಚ್ಚು ಮದುು
ರ್ಕಯಾಕಾ ಮಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲಾಿ
ಮಕೆ ಳು
ಹಾಜ್ರಾಗುವಂತೆ ನೇಡಿಕಳುಳ ವುದು ಹಾಗೂ ಆರೊೇಗೆ ಮತ್ತು
ಪೌಷ್ಠಿ ಕ
ಶಿಬಿರಗಳು ಕಾ ಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕಾ ಮಕೈಗಳುಳ ವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಕೆ ಳ ಹುಟುಟ ಹಬಬ ಗಳನ್ನು
ಆಚರಸುವಂತೆ ಕಾ ಮವಹಿಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಾಷ್ಠಾಕ ವೇಳಾ ಪಟಿಟ
ಮತ್ತು
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನವ ಯ ಪಾ ರ್ಕರ ರಾಷ್ಠಟ ರೇಯ ಹಬಬ ಗಳು ಮತ್ತು
ದಿರ್ನಚರಣೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕಾ ಮವಹಿಸುವುದು;

viii
ix
x
xi

xii
xiii
xiv

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ರ್ಕಯಾಕತೆಾ, ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ
ಇತ್ರೆ ಸೆ ಳೇಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಾ ಸೇತ್ತವೆಯಂತಿರುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಆರು ವಷಾದೊಳಗಿನ ಮಕೆ ಳು ಕೆಂದಾ ವನ್ನು
ಬಿಡದಂತೆ ಪೇಷಕರಗೆ ತಿಳಸಿ ಅನ್ನಸರಣಾ ಕಾ ಮವಹಿಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಬಿಟಟ ನಂತ್ರ ಎಲಾಿ ಮಕೆ ಳು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಂತೆ
ಪೇಷಕರಗೆ ತಿಳಸಿ ಅನ್ನಸರಣಾ ಕಾ ಮವಹಿಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ
ಸುಪದಿಾಯಲ್ಲಿ ರುವ ಎಲಾಿ
ದಾಸಾು ನ್ನಗಳು ಮತ್ತು
ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಕರಗಳು ಸುರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ
ನಡೆಸುವುದು;
ರ್ಕಲರ್ಕಲಕ್ೆ ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆ, ಸಮುದಾಯ ಆಧ್ಯರತ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು
ಗ್ರಾ ಮಿೇಣ ಆರೊೇಗೆ ನೈಮಾಲೆ ದಿನವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಬಗೆೆ ಪರಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ರ್ಕಯಾಕತೆಾಯು ಪಾ ತಿ ವಷಾ ತ್ಪಪ ದೆ ತ್ನು ಕೆಂದಾ ವಾೆ ಪ್ತು ಯ
ಸಮಿೇರ್ಕಷ ರ್ಕಯಾ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು; ಮತ್ತು
ಸಮಿೇರ್ಕಷ ವಾೆ ಪ್ತು ಯ ಆರು ವಷಾದೊಳಗಿನ ಎಲಾಿ ಮಕೆ ಳು, ಗಭಿಾಣಿ ಮತ್ತು
ಬಾಣಂತಿಯರು
ಅೆಂಗನವಾಡಿ
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಾಗಿ
ದಾಖಲಾಗುವಂತೆ
ನೇಡಿಕಳುಳ ವುದು ಹಾಗೂ ವಷಾಕೆ ೆಂದು ಬಾರ ದಾಖಲಾತಿ ಆೆಂದೊೇಲನ
ನಡೆಸುವುದು;

2) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ ಡಕ್ಕೆ
ಅೆಂಗನವಾಡಿ

ಕೆಂದಾ ದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ರ್ಕಯಾಗಳು.-ಬಾಲ ವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು

ಕಟಟ ಡಕ್ೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಮುೆಂದಿನ

ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು ,i)
ii)

iii
iv
v

vi

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಾಣ ಮತ್ತು
ಬಾಲಸ್ಥು ೇಹಿ
ರ್ಕಮಗ್ರರಗಳ ಮೇಲುಸುು ವಾರ ಮಾಡುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ವಿಕಲಚೇತ್ನ
ಮಕೆ ಳಗೆ
ಸ್ಥು ೇಹಮಯವಾಗಿ
ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ
ನಿಮಿಾಸಲು
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಕ್ೆ
ಸವ ೆಂತ್ ಕಟಟ ಡ ನಿಮಿಾಸಲು ಸೆ ಳೇಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ
ನೆರವಿನಿೆಂದ ಸೂಕು ವಾದ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಿಕಡುವುದು;
ಬಾಲಸ್ಥು ೇಹಿ ಯೇಜ್ನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ು ದಲ್ಲಿ ಕಟಟ ಡಕ್ೆ ಸುಣಣ ಬಣಣ ಮಾಡಿಸಲು ಕಾ ಮವಹಿಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ ಕಟಟ ಡಕ್ೆ ಸಣಣ ಪುಟಟ ದುರಸಿು ಹಾಗೂ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕ್ೆ
ಸುಣಣ
ಬಣಣ
ಅಥವಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡಿಸುವವರ ನಿಮಿತ್ು
ಗ್ರಾ ಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯೆಂದಿಗೆ ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
ಬಳಕ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರನ ಸೌಕಯಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ ಸೂಕು
ಕಾ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವುದು.

3) ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಠಿ ಕ ಆಹಾರ ವಿರ್ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ರ್ಕಯಾಗಳು.-ಬಾಲ ವಿರ್ಕಸ
ಸಮಿತಿಯು

ಪೂರಕ

ಪೌಷ್ಠಿ ಕ

ಆಹಾರ

ವಿತ್ರಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಈ

ಮುೆಂದಿನ

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು ;i)

ii)
iii

iv

v

vi

vii
viii

ತಿೇವಾ ಅಪೌಷ್ಠಿ ಕತೆಗೆ ಒಳಗ್ರದ ಮಕೆ ಳಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಪೌಷ್ಠಿ ಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ
ಔಷಧೇಪಚಾರ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರಗೆ ಅರವು ಮೂಡಿಸುವುದು
ಹಾಗೂ ತಿೇವಾ ನ್ಯೆ ನತೆಗೆ ಒಳಗ್ರದ ಮಕೆ ಳ ಸುಧ್ಯರಣೆಗೆ ಕಾ ಮವಹಿಸುವುದು;
ತಿೇವಾ ಅಪೌಷ್ಠಿ ಕ ಮಕೆ ಳನ್ನು
ಹೆಚಿು ನ ಚಿಕ್ತತೆೆ ಗ್ರಗಿ ಪೌಷ್ಠಿ ಕ ಪುನವಾಸತಿ
ಕೆಂದಾ ಗಳಗೆ ದಾಖಲ್ಲಸಲು ಅವರ ತಂದೆ - ತಾಯಿಗಳ ಮನವೊಲ್ಲಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಕ್ೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿಾ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮಿತಿಯ ಕನಿಷಿ ಇಬಬ ರು ಸದಸೆ ರು ಖುದಾು ಗಿ ಹಾಜ್ರದುು , ಸರಯಾದ
ಪಾ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟಟ ದ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ
ಖಾತಿಾ ಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದಲ್ಲಿ ನ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕ್ಯಲ್ಲಿ
ವೆ ತ್ೆ ಯವಾಗದಂತೆ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕ್ಯಲ್ಲಿ
ವೆ ತ್ೆ ಯವಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವೃತ್ು ದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಶಿಶು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜ್ರ್ನಧಿರ್ಕರಗಳ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರುವುದು;
ಅವಧಿ ಮಿೇರದ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳು ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದಲ್ಲಿ ದಾಸಾು ನಿದು ಲ್ಲಿ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜ್ರ್ನಧಿರ್ಕರಗಳ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರುವುದು ಮತ್ತು ಅವಧಿ
ಮಿೇರದ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಗೆ ವಿತ್ರಣೆಯಾಗದಂತೆ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ವಹಿಸುವುದು;
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟಟ ದ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳು ಸರಬರಾಜಾದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಲೇ
ಸಂಬಂಧಪಟಟ
ವೃತ್ು ದ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕ್ತ
ಹಾಗೂ
ಶಿಶು
ಅಭಿವೃದಿಿ
ಯೇಜ್ರ್ನಧಿರ್ಕರಗಳಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು;
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಗೆ ಮನೆಗೆ ನಿೇಡುವ ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿಾ ಗಳನ್ನು
ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ
ವಿತ್ರಸುವ ಬಗೆೆ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು; ಮತ್ತು
ಸೆ ಳೇಯವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳಾದ ತ್ರರ್ಕರ, ಸೊಪುಪ ಮತ್ತು
ಹಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾ ಯತಿು ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೆ ಳೇಯವಾಗಿ
ಖರೇದಿಸಲು ಸಹರ್ಕರ ನಿೇಡುವುದು;

4. ಈ) ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ರ್ಕಯಾಗಳು.- ಬಾಲ ವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು
ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸರ್ಕೆ ದ್ದಾ .
i)
ii)
iii

ವಿಕಲಚೇತ್ನ ಮಕೆ ಳಗೆ ಅಗತ್ೆ ವಿರುವ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ
ಯೇಜ್ರ್ನಧಿ ರ್ಕರಗಳ ಸಹಯೇಗದೊೆಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕಾ ಮ ವಹಿಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಅವಶೆ ಕವಾಗಿರುವ ಇತ್ರೆ ವಿವಿಧ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹಮಿಿ ಕಳುಳ ವುದು;
ಯಾವುದೇ ಆಕಸಿಿ ಕ ಸಮಸ್ಥೆ , ಅವಗಡ ಸಂಭ್ವಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ತ್ತತ್ತಾ
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಸಪ ೆಂದಿಸಿ ಸಮಸ್ಥೆ ಪರಹರಸಲು ಕಾ ಮವಹಿಸುವುದು.

ಅಗತ್ೆ ವಿದು ಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ ಅಧಿರ್ಕರಗಳ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರುವುದು;
ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಪvಗಾ Àಳಗೆ ಸದಸೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯು
ಸಹಿ ಪಡೆಯತ್ಕೆ ದುು ;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚಿು ಸಲು ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ಕಡುಗೆ ಅಥವಾ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು
ನಿೇಡುವಂತೆ ಅವಶೆ ಕ
ವೆ ಕ್ತು /ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಂಘಗಳ / ಸಮುದಾಯಗಳ ಮನವೊಲ್ಲಸುವುದು;
ಅೆಂಗನವಾಡಿ
ದಿರ್ನಚರಣೆ
ಮತ್ತು
ರಾಷ್ಠಟ ರೇಯ
ಹಬಬ ಗಳ
ಆಚರಣೆ
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವು ಪಾಲ್ಗೆ ಳುಳ ವಂತೆ ರ್ಕಯಾಕಾ ಮ ಸಂಘಟನೆ
ಮಾಡುವುದು; ಮತ್ತು
ಅೆಂಗರ್ನಡಿ ಸೇವೆಗಳ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಿೇಡುವುದು;

iv
v

vi

vii

8) ಆರ್ಥಾಕ ವಾ ವಹಾರಗಳ ನಿವಾಹಣೆ:1.

ಅೆಂಗನವಾಡಿ

ಕೆಂದಾ ದ

ಮಕೆ ಳಗೆ

ಹಾಗೂ

ಮಾತೃಪೂಣಾ

ಯೇಜ್ನೆಯ

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಗೆ ಸೆ ಳೇಯವಾಗಿ ತ್ರರ್ಕರ, ಮೊಟೆಟ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ತೆ ಖರೇದಿ, ಅೆಂಗನವಾಡಿ
ದಿರ್ನಚರಣೆಯ

ವೆಚು ರ್ಕೆ ಗಿ

ಮಾಡಲಾಗುವ

ಅಥವಾ

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಹಾಗೂ

ಯೇಜ್ನೆಯ

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ

ರ್ಕಯಾಕತೆಾಯ (ಸದಸೆ

ಬಾಲಸ್ಥು ೇಹಿ

ಸಮಿತಿ

ಯೇಜ್ನೆಯಡಿ

ಬಿಡುಗಡೆ

ಈಡೇರಕ್ಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಉದೆು ೇಶ
ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ರ್ಕಯಾದಶಿಾ) ಹೆಸರನಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ

ಅೆಂಗನವಾಡಿ

ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು

ತೆರೆದು

ನಿವಾಹಿಸುವುದು;
2. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು

ಭಾರತಿೇಯ ರಸರ್ವಾ ಬಾೆ ೆಂಕ್ನಿೆಂದ ಮನು ಣೆ ಪಡೆದ

ರಾಷ್ಠಟ ರೇಕೃತ್/ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್/ ಸಹರ್ಕರ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯವುದು;
3. ಮೇಲೆ ೆಂಡ ವೆಚು ಗಳಗ್ರಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಆಯವೆ ಯ
ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ಪತ್ಾ ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2006ರ ಅನ್ನಸಾರ ವೆಚು ಮಾಡುವುದು;
4. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ
ಲೆಕೆ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ

ವೆಚು

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾದ

ಭ್ರಸಿದ ಬಗೆೆ
ಅೆಂಗನವಾಡಿ

ರ್ಕಯಾಕತೆಾಯು ನಿವಾಹಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
5. ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರ ಲೆಕೆ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು ಪಾ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಪರಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ಅಧೆ ಕ್ಷರು
ಲೆಕೆ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು ದೃಢೇಕರಸುವುದು;

ಅಧ್ಯಾ ಯ-4
ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ವಿ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ್ ರ್ಕಯಾವಿಧ್ಯನಗಳು
9) ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳನುು ಕರೆಯುವುದ್ದ:1

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ

ಸಮಿತಿಯು

ಆಯಾ

ಅೆಂಗನವಾಡಿ

ಕೆಂದಾ

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾಗ ಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಸೆ ಳದಲ್ಲಿ , ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣೆ ಅವಧಿ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳಗಮ್ಮಿ
ಸಭೆ ಸೇರತ್ಕೆ ದುು .
2 ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು , ಸದಸೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯು ಸಮಿತಿಯ

ಅಧೆ ಕ್ಷರೊೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ್ಗೇಚಿಸಿ, ದಿರ್ನೆಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಡೆಸುವುದು.
3 ಸದಸೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯು ಪಾ ತಿ ಯೆಂದು ಸಭೆಯ ಬಗೆೆ

ಮೂರು

ದಿನಗಳ

ಮೊದಲು

ಸಭಾ

ಸದಸೆ ರಗೆ ಕನಿಷಟ

ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಉದೆು ೇಶಿತ್

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯೆಂದಿಗೆ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದುು .
4 ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷರು ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರರದ ಯಾವುದೇ ತ್ತತ್ತಾ ವೆ ವಹಾರದ
ವಿಷಯವನ್ನು

ಸಭೆಯ

ಮುೆಂದೆ

ಮಂಡಿಸಬಹುದು.

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯು ಒೆಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ನೇಟಿೇಸನ್ನು

ಅಲಿ ದೆ

ಸದಸೆ

ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ

ತ್ತತ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು.
10. ಕೋರಂ:1 ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕ್ೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಸೇರದಂತೆ ಒಟುಟ

ಸದಸೆ ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 5೦ಕ್ತೆ ೆಂತ್ ಹೆಚಿು ನ ಸದಸೆ ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆ ದುು .
2 ಮೇಲೆ ೆಂಡ ಕೇರಂ ಕರತೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ರ್ನಲುೆ

ದಿನಗಳ

ಒಳಗಿನ

ನಡೆಸಲಾಗದಿದು ಲ್ಲಿ , ಸದರ

ಮತ್ು ೆಂದು

ದಿನಕ್ೆ

ಸದಸೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುೆಂದೂಡತ್ಕೆ ದುು .
3 ಮುೆಂದೂಡಲಪ ಟಟ

ಸಭೆಯೂ ಸಹ ಅಗತ್ೆ

ಕೇರಂ ಹೆಂದಿರದಿದು ಲ್ಲಿ , ಆಗ

ವಾಸು ವವಾಗಿ ಹಾಜ್ರರುವ ಸದಸೆ ರು ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು.
11. ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ವಿ ನ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕಗಳು.ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಗೈರು ಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ ತ್ತತ್ತಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬೇರ್ಕದ ಸಂದಭ್ಾವಿದು ಲ್ಲಿ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರರುವ ಇತ್ರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬಬ ಸದಸೆ ರನ್ನು ಅೆಂದಿನ ಸಭೆಯ
ಅಧೆ ಕ್ಷರರ್ನು ಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸತ್ಕೆ ದುು .

ವಿವರಣೆ: ಈ ಉಪಬಂಧದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ "ಗೈರು ಹಾಜ್ರ" ಎೆಂದರೆ ಕವಲ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ
ಸವ ರೂಪದಾು ಗಿರುತ್ು ದೆಯೇ ಹರತ್ತ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗೆ ಉಲೆಿ ೇಖಿತ್ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ .
12. ಪಾ ಶ್ನು ಗಳನುು ನಿರ್ಾಯಿಸುವ ವಿಧ್ಯನ.1 ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಮುೆಂದೆ ಇರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ

ಹಾಜ್ರರುವ ಎಲಾಿ ಸದಸೆ ರೂ ಒಮಿ ತ್ದಿೆಂದ ನಿಧಾರಸತ್ಕೆ ದುು .
2 ಒಮಿ ತ್ ಅಭಿಪಾಾ ಯ ಮೂಡದಿದು ಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 13 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತು ಪಡಿಸಲಾದ
ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಿಧಾರಸತ್ಕೆ ದುು . ಸಮಾನ ಮತ್ಗಳು ಬಿದು
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ,

ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ಎರಡನೇ

ಅಥವಾ

ನಿಣಾಾಯಕ

ಮತ್ವನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುು .
13. ಮರ್ ಹಾಕುವ ವಿಧ್ಯನ.1 ಎಲಾಿ ಸದಸೆ ರು ಮತ್ ಹಾಕುವುದಕ್ೆ ಸಮಾನ ಹಕೆ ನ್ನು ಹೆಂದಿರತ್ಕೆ ದುು .
2 ಕೈಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ

ಎತ್ತು ವ ಮೂಲಕ ಮತ್ ಹಾಕಬಹುದು ಆದರೆ ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು,
ವಿಷಯ

ಅಥವಾ

ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಮತ್

ಪತ್ಾ ಗಳ

ಮೂಲ

ನಿಧಾರಸತ್ಕೆ ದೆು ೆಂದು ನಿಣಾಯಿಸಬಹುದು.
3 ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ಕ್ೆ ಹಾಕ್ತದಲ್ಲಿ , ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರುಗಳು ಬೆಂಬಲ್ಲಸದ ಹರತ್ತ,
ಅದನ್ನು ಅೆಂಗಿೇಕರಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
4 ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮತ್ಗಳು ಬಿದು

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ

ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ

ನಿಣಾಾಯಕ ಮತ್ವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುು .
14. ನಿರ್ಾಯಗಳನುು ದಾಖಲ್ವಸುವುದ್ದ.1 ಸದಸೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯು, ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ನಿಣಾಯಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುು

ಮತ್ತು

ನಿಣಾಯಗಳ

ಮಾಹಿತಿ/ಪಾ ತಿಗಳನ್ನು

ಸದಸೆ ರಗೆ

ಪರಚಲನೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು .
2 ಮೇಲೆ ೆಂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದಾ ದಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕೆ ದುು .
ಅಧ್ಯಾ ಯ -5
ರ್ಶಸುು ಕಾ ಮ
15. ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾ ಮ
1

ಅೆಂಗನವಾಡಿ

ಕೆಂದಾ ದಲ್ಲಿ

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಗೆ,

ಮಗುವಿನ

ತಂದೆ,

ತಾಯಿ/

ಪೇಷಕರುಗಳಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿರುವಂತೆ ಒೆಂದು ದೂರು ಪೆಟಿಟ ಗೆಯನ್ನು ಇಡತ್ಕೆ ದುು .

2.

ಪಾ ತಿ

ತಿೆಂಗಳು

ನಡೆಯುವ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ

ಸಮಿತಿಯು

ದೂರು

ಪೆಟಿಟ ಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಪರಹಾರ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸತ್ಕೆ ದುು .
3.

ದೂರನ

ವಿಷಯವು

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ

ಸಮಿತಿಯ

ವಾೆ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ

ಪರಹರಸಲು

ಸಾಧೆ ವಾಗದಿರುವಂತ್ಹ ದಾು ಗಿದು ಲ್ಲಿ , ಕೂಡಲೇ ಸದರ ದೂರನ್ನು

ಸಮಿತಿಯು

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜ್ರ್ನಧಿರ್ಕರಗಳಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಅಧೆ ಕ್ಷರಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುು .
4 ದೂರನ ವಿಷಯವು ಅೆಂಗನವಾಡಿ ರ್ಕಯಾಕತೆಾ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ್ತಯ ದುನಾಡತೆ
ಅಥವಾ

ಅವೆ ವಹಾರಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದು ಲ್ಲಿ ,

ಮುೆಂದಿನ ಕಾ ಮರ್ಕೆ ಗಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ
ದುನಾಡತೆ

ಅಥವಾ

ಅೆಂತ್ಹ

ದೂರನ್ನು

ಕೂಡಲೇ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುು . ಇೆಂತ್ಹ

ಅವೆ ವಹಾರಗಳಗೆ

ರ್ಕರಣರಾದವರ

ವಿರುದಿ

ಸರ್ಕಾರದ

ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕಾ ಮ ಜ್ರುಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತ್ಪ್ತಪ ತ್ಸೆ ರೆಂದ ದುರುಪಯೇಗದ
ಮೊತ್ು ವನ್ನು ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು.
16. ಖಾತೆ ನಿವಾಹಣೆ ನಿಂತ್ತ ಹೋಗುವುದ್ದ.ನಿಯಮ 15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಿವ ೇಕರಸಿದ ದೂರುಗಳು ಹಣರ್ಕಸು ವೆ ವಹಾರಗಳನ್ನು

ಮೊೇಸದಿೆಂದ/ಬೇಜ್ವಾಬಾು ರಯಿೆಂದ ನಿವಾಹಿಸಿದು ಕ್ೆ

ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ ದು ರೆ, ಅಧೆ ಕ್ಷ

ಮತ್ತು ಸದಸೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ನ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು
ಶಿಶು

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಯೇಜ್ರ್ನಧಿರ್ಕರಗಳ

ನಿದೇಾಶನದ

ನಿವಾಹಿಸದಂತೆ

ಮೂಲಕ

ಖಾತೆ

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು ಸೆ ಗಿತ್ಗಳಸುವುದು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ - 6
ಸಂಕ್ರೋರ್ಾ
17. ಸದ್ಸಾ ರ್ಿ ವನುು ಕನೆಗೊಳಿಸುವುದ್ದ.1 ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಸದಸೆ ರು ಕಾ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ಸಭೆಗಳಗೆ
ಹಾಜ್ರಾಗದೇ ಇದಾು ಗ ಹಾಗೂ ಗೈರುಹಾಜ್ರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಅವರೆಂದ
ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಗೆ ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಅವರ ಸದಸೆ ತ್ವ ವನ್ನು ರದಾು ಗತ್ಕೆ ದುು .
2

3ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಸದಸೆ ತ್ವ ವು

ನಮೂದಿಸಲಾದ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಗ್ರಾ ಮ

ಪಂಚಾಯಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರ
ಅವಧಿಯು

ಮುರ್ಕು ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ಾ ಇರುವುದು.
3 ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾದ ನಿಮಿತ್ು ನಿಯಮ 3ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸಿದ ಸದಸೆ ರ ವಿವರಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ ಯಾವುದೇ ವಯಸಿೆ ನ ಮಗು

ಅೆಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು

ಬಿಟುಟ

ಹೇದರೆ ಅಥವಾ ಅೆಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ

ಕಲ್ಲರ್ಕ

ರ್ಕಲಾವಧಿಯು ಪೂಣಾಗೆಂಡಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹವರ ಸದಸೆ ತ್ವ ವು ಕನೆಗಳುಳ ವುದು.
4

ಯಾವುದೇ

ಸದಸೆ ರು

ಯಾವುದೇ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಿೆಂದ

ಆಪಾದಿತ್ನೆೆಂದು

ತಿೇಮಾಾನವಾದಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹವರ ಸದಸೆ ತ್ವ ವು ರದುು ಗಳುಳ ವುದು.
5 ಯಾವುದೇ ರ್ಕರಣ ನಿಮಿತ್ು ಸಮಿತಿಯ ಯಾವುದೇ
ಸಮಿತಿಯ

ಯಾವುದೇ

ವೆ ವಹಾರ

ಸದಸೆ ರು

ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಆತ್

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ

ಭ್ಾ ಷ್ಠಟ ಚಾರದಲ್ಲಿ

ತ್ಡಗಿದು ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಎಸಗುತಿು ದು ಲ್ಲಿ ಸದಸೆ ತ್ವ ರದುು ಗಳುಳ ವುದು.
ವಿವರಣೆ: ಉಪನಿಯಮ (3) ರ ಅನವ ಯ ಈ ಬಗೆೆ
ಸದಸೆ ತ್ವ ವನ್ನು

ತಿೇಮಾಾನವನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು

ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯು ಹೆಂದಿರುತ್ು ದೆ.

18. ಆಕಸಿಿ ಕ ಖಾಲ್ವ ಸಾಾ ನವನುು ತ್ತಂಬುವುದ್ದ.ಯಾವುದೇ ಸದಸೆ ರ ಸಾೆ ನವು
ಸಾಮಾನೆ

ಕಾ ಮದಲ್ಲಿ

ತ್ತ್ಪ ರಣಾಮವಾಗಿ

ನಿಯಮ 17 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲಯಾದಾಗ ಅಥವಾ

ಮುರ್ಕು ಯಗಳುಳ ವ

ಉೆಂಟಾಗುವ

ಆಕಸಿಿ ಕ

ಖಾಲ್ಲ

ಮೊದಲೇ

ಖಾಲ್ಲಯಾದಲ್ಲಿ ,

ಸಾೆ ನವನ್ನು

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ

ಸಮಿತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಸಾರ ತ್ತೆಂಬಬಹುದು.
19. ಲಾಭದ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ್.ಅೆಂಗನವಾಡಿಯ ಲಾಭ್ ಅಥವಾ ಆಸಿು ಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು

ವೃತಿು ವೇತ್ನದ

ರೂಪದಲಾಿ ಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಲಾಭ್ದ ರೂಪದಲಾಿ ಗಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ಸದಸೆ ರ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವೆ ಕ್ತು ಗೆ ಪು ತ್ೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ
ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ವಿನಿಯೇಗಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ವಗ್ರಾಯಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ಪರಂತ್ತ,

ಈ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವ

ಯಾವುದೇ,

ಉಪಬಂಧಗಳು

ಅೆಂಗನವಾಡಿಯ

ಪರವಾಗಿ ಸದಾಾ ವನೆಯಿೆಂದ ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಸದಸೆ ರಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ೆ ಅನವ ಯಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ ಸದಸೆ ರು ತ್ರಬೇತಿಗ್ರಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಣೆಗ್ರಗಿ
ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ಸದಾಾ ವನೆಯಿೆಂದ ಅೆಂತ್ಹ ಸದಸೆ ರಗೆ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡುವುದಕ್ೆ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದೂ ಅನವ ಯಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
20. ಅಧಿಕೃರ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಒಪಪ ಂದ್ಗಳು.1 ಸದಸೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯು ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಪೂವಾಾನ್ನಮೊೇದನೆಯನ್ನು
ಪಡೆದು ನಿಯಮದ 7 ರಲ್ಲಿ

ನಿಧಿಾಷಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲು

ಅೆಂಗನವಾಡಿ

ಅಥವಾ

ಬಾಲವಿರ್ಕಸ

ಸಮಿತಿಯ

ಪರವಾಗಿ

ಕಾ ಮಕೈಗಳಳ ತ್ಕೆ ದುು .
2 ಬಾಲವಿರ್ಕಸ ಸಮಿತಿಯ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು ಸದಸೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯು
ಸಹಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆಜಾಾ ನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ
(ಬಿ. ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್)
ಉಪನಿದೇಾಶಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ು
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೇನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, (ಗ್ರಾ .ಪಂ.)
ಗ್ರಾ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖ್ಯ.

