4 (ಬಿ) (I) : ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕರ್ೇವ್ಯ ಹಥಗೂ ಜವಥಬ್ಥಾರಿಗಳು (ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.)
1) ಆಡಳಿರ್ ಮಂಡಳಿಯ ವಥಯಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಹೊರರ್ುಪಡಿಸಿ ಮಹಥಮಂಡಳದ ಸಂಪೂರ್ೇ
ಆಡಳಿರ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾ, ಹತೂದಟಿ, ಆರ್ಥೇಕ ವ್ಯವ್ಹಥರ ಮರ್ುಿ ಮಹಥಮಂಡಳದ ವಥಯಪಥರ, ವ್ಯವ್ಹಥರ
ಮಥಡುವ್ುದು.
2) ಆಡಳಿರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ುಮದದನೆಯ ಮದರೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಥವ್ುರ್ದ ಜಮದನ್ನ್ುು ಕಟ್ಟಡವ್ನ್ುು ಅಥವಥ
ಇರ್ರ ಆಸಿಿಗಳನ್ುು ಕೊಳುುವ್ುದು, ಬ್ಥಡಿಗೆ, ಭೂದಗಯಕೆೆ ನಿದಡುವ್ುದಕೆೆ ಅಥವಥ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಥರ
ಹೊಂದಿರುವ್ರು.
3) ಮಹಥಮಂಡಳದ ಪರವಥಗಿ ದಥವೆ ಹೂಡುವ್ುದು ಅಥವಥ ವಥಯಜಯವ್ನ್ುು ಅವ್ರ ವಿರುದಧ ವಿರೊದಧಿಗಳು
ಹೂಡಬಹುದು.

ಮಹಥಮಂಡಳದ ಪರವಥಗಿ ಮಥಡುವ್ ಎಲಲ ಕಥಗದ ಪರ್ರಗಳು, ಕರಥರುಗಳು, ಅವ್ರ

ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲಯದ ಇರುವ್ುದು.
4) ಮಹಥಮಂಡಳದ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲ ಬ್ಥಯಂಕ್ ಖಥತಗಳಲ್ಲಲರುವ್ ಎಲ್ಥಲ ಹರ್ಕಥಸು ವ್ಯವ್ಹಥರ (ಹೂಡುವ್ುದು,
ತಗೆಯುವ್ುದು) ಮಹಥಮಂಡಳಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಯಥವ್ುರ್ದ ಯದಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಆಡಳಿರ್ ವೆಚ್ಚ,
ಸಿಬಬಂಧಿ ವೆಚ್ಚ ಹೊರರ್ುಪಡಿಸಿ ರೂಪಥಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷವ್ರೆಗಿನ್ ವೆಚ್ಚಕೆೆ ಅನ್ುಮದದನೆ ನಿದಡುವ್ುದು,
ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ೆಂರ್ ಮದಲಪಟ್ುಟ ಇದಾಲ್ಲಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನ್ುಮದದನೆ ಪಡೆಯುವ್ುದು.
5) ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಯದಜಿರ್ರಥದ ಮರ್ುಿ ಮಹಥಮಂಡಳದ ಜನ್ರಲ್ ಮಥಯನೆದಜರ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಥರಿಗಳನ್ುು
ಬಿಟ್ುಟ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಥಲ ನೌಕರರ ಮದಲೆ ಶಿಸಿಿನ್ ಕರಮ ತಗೆದುಕೊಳುುವ್ ಅಧಿಕಥರವ್ು ಇರುವ್ುದು.
ಅದರಲ್ಲಲ ನೌಕರಿಯಿಂದ ಅಮಥನ್ರ್ುಿ ಗೊಳಿಸುವ್ುದು, ಹಂಬಡಿಿ, ವೆದರ್ನ್ ಬಡಿಿಯ ಸಾಗಿರ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಮರ್ುಿ

ಶಿಸುಿ

ಕರಮ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಶಿಕ್ಷೆಗಳು,

ನಿದಡುವ್

ಅಧಿಕಥರ

ಹೊಂದಿರುತ್ಥಿರೆ.

ಜನ್ರಲ್

ಮಥಯನೆದಜರ್ ಮರ್ುಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದಧ ಕರಮ ತಗೆದುಕೊಳುಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯು
ಅಧಿಕಥರವ್ನ್ುು ಹೊಂದಿರ್.
6) ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಥಡಿದ ನೌಕರರ ಮದಲ್ಲನ್ ರ್ೂಡಡ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಥದ ಅಂದರೆ ಸ್ಥದವೆಯಿಂದ ವ್ಜಥ,
ನೌಕರಿಯಿಂದ ಉಚ್ಥಾಟ್ನೆ, ಕಡ್ಥಡಯ ನಿವ್ೃತ್ತಿ ಮರ್ುಿ ಹುರ್ಾಯಲ್ಲಲ ಅಥವಥ ವೆದರ್ನ್ ಶ್ರದಣಿಯಲ್ಲಲ
ಹನ್ುಡೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಮದಲಮನ್ವಿಯನ್ುು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಥಡಬಹುದು.

ಅದೂ ಸಹ ಅಂರ್ಹ

ಲ್ಲಖಿರ್ ಮದಲಮನ್ವಿಯು ಶಿಕ್ಷೆ ನಿದಡಿದ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೂರು ತ್ತಂಗಳೂಳಗೆ ಸಲ್ಲಲಸಬದಕು.
ನಿರ್ದೇಶಕರ

ಜನ್ರಲ್

ಮಥಯನೆದಜರ್

ವಿಚ್ಥರದಲ್ಲಲನ್

ಶಿಸಿಿನ್

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ

ಪಥರಧಿಕಥರವ್ು

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಮಂಡಳಿಯಥದುದರಿಂದ ಮದಲಮನ್ವಿಯನ್ುು ಸವ್ೇಸದಸಯರ ಸಭಗೆ ಸಲ್ಲಲಸಬದಕು.
7) ಮಹಥಮಂಡಳದ ಪರವಥಗಿ ಅವ್ರು ಆಮದು, ರಫ್ುು ವ್ಯವ್ಹಥರವ್ನ್ುು ಕೆೈಗೊಳುಬಹುದು.
8) ಮಹಥಮಂಡಳದ ಎಲಲ ನೌಕರರಿಗೆ ರ್ರಬದತ್ತ ನಿದಡುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಯನ್ುು ಇವ್ರು ಮಥಡುವ್ುದು.
9) ಮಹಥಮಂಡಳದ ಸರಿಯಥದ ಲೆಕೆ ಪರ್ರಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಯನ್ುು ಮಥಡುವ್ುದು.
10)

ಸಕಥೇರದಿಂದ ಅಥವಥ ಕೆದಂದರ ಸಕಥೇರದಿಂದ ಅಥವಥ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಇಲ್ಥಖೆಯಿಂದ ಬಂದ

ಯದಜನೆಯನ್ುು ಆಡಳಿರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂರ್ ಮಂಡಿಸಿ ಅನ್ುಮದದನೆ ಪಡೆಯುವ್ುದು.
11)

ಇವ್ರು ಮಹಥಮಂಡಳದ ವಥರ್ಷೇಕ ವ್ರದಿ, ಕಳದ ಆರ್ಥೇಕ ವ್ಷೇದ ವಥರ್ಷೇಕ ವ್ರದಿ, ಜಮಥ

– ಖಚ್ುೇ, ಬ್ಥಯಲೆನ್ಸ್ ಶಿದಟ್, ಲ್ಥಭ – ನ್ಷಟದ ಪರ್ರ ಮರ್ುಿ ಬರುವ್ ವ್ಷೇದ ಮಹಥಮಂಡಳದ

ಬಜೆಟ್

ಗಳ

ರ್ಯಥರಿಕೆಯ

ಮರ್ುಿ

ಅವ್ುಗಳನ್ುು

ಆಡಳಿರ್

ಮಂಡಳಿಯ

ಮುಂರ್

ಮಂಡಿಸುವ್

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಯನ್ುು ಮಥಡುವ್ುದು.
12)

ಅವ್ರು ಆಡಳಿರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭ, ಸವ್ೇ ಸದಸಯರ ಸ್ಥಮಥನ್ಯ ಸಭ, ವಿಶ್ದಷ ಸವ್ೇ ಸದಸಯರ

ಸಭಗಳನ್ುು ಉಪನಿಯಮ ಮರ್ುಿ ಆಡಳಿರ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ್ದಂತ ಅಥವಥ ಸದಸಯರ ಕೊದರಿಕೆಯ
ಮದರೆಗೆ ಅಥವಥ ರಿಜಿಸ್ಥಾರ್ ರವ್ರ ಕೊದರಿಕೆಯ ಮದರೆಗೆ ಸವ್ೇ ಸದಸಯರ ಸ್ಥಮಥನ್ಯ ಸಭ ಮರ್ುಿ
ವಿಶ್ದಷ ಸವ್ೇ ಸದಸಯರ ಸಭಗಳನ್ುು ಕರೆಯುವ್ುದು.
13)

ಸದಸಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಭದಟಿ ನಿದಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಥಗೇದಶೇನ್ ನಿದಡುವ್ುದು.

14)

ರ್ನ್ುಲ್ಲಲ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಈ

ಉಪವಿಧಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ

ಇರ್ರರಿಗೆ

ಅಂದರೆ

ನಿಹರ್ವಥದ

ಮಹಥಮಂಡಳದ

ಯಥವ್ುರ್ದ

ಅಧಿಕಥರವ್ನ್ುು

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ

ಹರಿಯ

ಅಧಿಕಥರಿಗಳಿಗೆ

ನಿಯದಜನೆ

ವ್ಹಸಿಕೊಡಬಹುದು.
4 (ಬಿ) (II) : ಅಧಿಕಥರಿ / ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಥರಿ ಮರ್ುಿ ಕರ್ೇವ್ಯಗಳು.
ಸಹಥಯಕ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ತ್ಥಂತ್ತರಕ ಸಹಥಯಕರು)

ಪರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಥಯಕರು
(ವಿಷಯ ನಿವಥೇಹಕರು – 1)

ದಿಿತ್ತದಯ ದಜೆೇ ಸಹಥಯಕರು
(ವಿಷಯ ನಿವಥೇಹಕರು – 1)

ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಸಹಥಯಕರು

RKVY ಹಥಗೂ S-20 ಮರ್ುಿ ಇರ್ರ ಇಲ್ಥಖಥ ಯದಜನೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ಥಂತ್ತರಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಕ್ರಯಥ ಯದಜನೆ
ಮರ್ುಿ ಯದಜನಥ ಪರಸ್ಥಿವ್ನೆ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ಮಂಜೂರಥತ್ತಗೆ
ಕಡರ್ಗಳನ್ುು ಮಂಡಿಸುವ್ುದು, ಮಥಹೆಯಥನ್ ಪರಗತ್ತ ವ್ರದಿಗಳನ್ುು
ಅನ್ುಸರಣಥ
ವ್ರದಿಗಳನ್ುು
ಸಿದಧಪಡಿಸುವ್ುದು,
ಯದಜನೆ
ಅನ್ುಷ್ಥಟನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪರ್ರ ವ್ಯವ್ಹಥರ ನ್ಡೆಸುವ್ುದು.
ನಿರ್ದೇಶನಥಲಯದಿಂದ / ಜಿಲ್ಥಲ ಹಥಪ್ ಕಥಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬರುವ್
ದೂರಜಿೇ, ರ್ನಿಖಥ ವ್ರದಿಗಳು, ಜಿಲ್ಥಲ ಹಥಪ್ ಕಥಮ್ಸ್ ನ್
ಸಿಬಬಂಧಿ ವಿಷಯಗಳ, ವೆದರ್ನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು,
ಇತ್ಥಯದಿಗಳನ್ುು ವಿಲೆದವಥರಿ ಮಥಡುವ್ುದು, ಆಡಳಿರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರ್ರ ವ್ಯವ್ಹಥರ, ಇರ್ರ ಕಛದರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ರ ವ್ಯವ್ಹಥರ,
ಸಕಥೇರಿ ಹಥಗೂ ಇಲ್ಥಖಥ ಆರ್ದಶಗಳು ಮರ್ುಿ ಸುತೂಿದಲೆಗಳ ಕಡರ್
ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಲೆದಖನ್ ಸ್ಥಮಥಗಿರ ಹಥಗೂ ಪೂದಸುಟ – ಸ್ಥಟಯಂಪುಗಳ
ಲೆಕೆ ನಿವ್ೇಹಸುವ್ುದು.
ಕಛದರಿಯ
ದಥಸ್ಥಿನ್ು
ನಿವ್ೇಹಣೆ,
ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೆೈ.,
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಫ್. ಹಥಗೂ ಎಸ್-20 ಇರ್ರ ಯದಜನೆಗಳ ಆರ್ಥೇಕ
ವ್ಯವ್ಹಥರ, ಬ್ಥಯಂಕ್ ಪಥಸ್ ಬುಕ್, ಚೆಕುೆಗಳನ್ುು ಬರೆಯುವ್ುದು,
ನ್ಗದು ಪುಸಿಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ನ್ಗದು ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಮಥಸಿಕ ಜಮಥಖಚ್ುೇ, ಲ್ಥಭ-ನ್ಷಟ, ವಥಯಪಥರ ರ್ಃಖೆಿ, ಬ್ಥಯಲೆನ್ಸ್ ಶಿದಟ್
ರ್ಯಥರಿಕೆ, ಸಭಯ ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಸುವ್ುದು, ನೌಕರರ
ವೆೈಯಕ್ಿಕ ಕಡರ್ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಸ್ಥದವಥ ಪುಸಿಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ನೌಕರರ
ವೆದರ್ನ್ ಬಡಿಿ ಹಥಗೂ ರಜಥ ಮಂಜೂರಥತ್ತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇರ್ರೆ
ವಿಷಯಗಳ ಕಡರ್ ನಿವ್ೇಹಣೆ.
ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಕಥಗದ ಪರ್ರಗಳ ಬರಳಚ್ುಚ, Power Point /
Excel ಗಳಲ್ಲಲ ದಥಖಲೆಗಳ ರ್ಯಥರಿಕೆ, ಕಥಗದ ಪರ್ರಗಳ
ರ್ಯಥರಿಕೆ, ವ್ರದಿಗಳ ರ್ಯಥರಿಕೆ, ಜಿಲ್ಥಲ ಹಥಪ್ ಕಥಮ್ಸ್ ಗಳ

ಜವಥನ್ರು
ವಥಹನ್ ಚ್ಥಲಕರು

ವಥಯಪಥರ / ವ್ಹವಥಟ್ನ್ುು ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಅಳವ್ಡಿಸುವ್ುದು.
ಕಛದರಿಯ ಸಿಚ್ಾತ ಹಥಗೂ ಭದರತ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ತದಠೂದಪಕರರ್ಗಳ
ಉಸುಿವಥರಿ.
ಹಥಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಯಲ್ಲಲ ವಥಹನ್ ಇಲಲರ್ದ ಇರುವ್ುದರಿಂದ ಕಛದರಿಯ
ಟ್ಪಥಲುಗಳನ್ುು ನಿದಡುವ್ುದು ಹಥಗೂ ಬ್ಥಯಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು
ನಿವ್ೇಹಸುವ್ುದು.

4 (ಬಿ) (III) : ನಿರ್ೇಯ ತಗೆದುಕೊಳುುವ್ಂರ್ಹ ಪರಸ್ಥಿವ್ನೆಗಳಲ್ಲಲ ಪಥಲ್ಲಸಬದಕಥದ ಕರಮ ಮದಲ್ಲಿಚ್ಥರಣೆ
ಚ್ಥನ್ಲ್ ಗಳು ಮರ್ುಿ ಅಕೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥದರಿದಂತ.

(The procedure followed in the decision making process
including channels of supervision and accountability)
ಪರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಥಯಕರು

ತ್ಥವ್ು ಸಿಿದಕರಿಸಿದ ಪರ್ರದ ಸಂಬಂಧ್ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ುಿ ಸುತೂಿದಲೆ
/ ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ದಶಕಥೆಗಿ ಕಡರ್ವ್ನ್ುು
ವಿಳಂಬ ವಿಲಲರ್ದ ರ್ಿರಿರ್ವಥಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪರಸ್ಥಿವ್ನೆ ಮದಲೆ ತಗೆದುಕೊಳುಬದಕಥದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತ್ತದಮಥೇನಿಸಿ
(ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.)
ರ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿದಡಿರುವ್ ಅಧಿಕಥರಕೆೆ ಒಳಪಟ್ುಟ ಅನ್ುಮದದಿಸಿ /
ಮಂಜೂರಥತ್ತ ನಿದಡುವ್ುದು.
ಅಗರ್ಯವಥದಲ್ಲಲ ನಿರ್ದೇಶನಥಲಯಕೆೆ
ಶಿಫಥರಸು್ ಮಥಡುವ್ುದು.
4 (ಬಿ) (IV) : ಕೆಲಸ ಕಥಯೇಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಥದ ವಿಧಥನ್ಗಳು ಕಟ್ುಟಪಥಡುಗಳು.
(Norms)

(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಪರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಥಯಕರು

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.)

ವ್ಹಸಲ್ಥದ ಎಲ್ಥಲ ಕಥಯೇಗಳನ್ುು ಸಮಪೇಕವಥಗಿ ನಿವ್ೇಹಸುವ್ುದು
ಕಡರ್ಗಳ
ಚ್ಲನ್ವ್ಲನ್
ವ್ಹಯನ್ುು
ನಿವ್ೇಹಸುವ್ುದು.
ಹಂಚಿಕೆಯಥದಂರ್ಹ ವಿಷಯವ್ನ್ುು ಸಮಪೇಕವಥಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ
ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ
ಕಡರ್ವ್ನ್ುು
ರಚಿಸಿ,
ಕಛದರಿ
ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಲನ್
ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ದಶ ಕೊದರಿ ಕಡರ್, ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
ಸಲ್ಲಲಸಲ್ಥದ
ಕಡರ್ಗಳನ್ುು
ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ
ಸೂಕಿ
ನಿಧಥೇರ
ಕೆೈಗೊಳುುವ್ುದು,
ಅಗರ್ಯತಗೆ
ಅನ್ುಸ್ಥರವಥಗಿ
ಸಕಥೇರಕೆೆ
ಸಲ್ಲಲಸುವ್ುದು. ಜರೂರು ಮರ್ುಿ ಆದಯತಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಥಗಿ ಕರ್ೇವ್ಯ
ನಿವ್ೇಹಸುವ್ುದು.

4 (ಬಿ) (V) : ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ೇವ್ಯಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಸಲ್ಥದ ಉಪಯದಗಿಸುವ್
ನಿಯಂರ್ರರ್ದಲ್ಲಲಟ್ುಟಕೊಂಡಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳು: ಸೂಚ್ನೆಗಳು : ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು : ದಥಖಲೆಗಳು ಮರ್ುಿ
ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು.

(The rules regulation instructions movements and records
held by it or under it control or used by its employers for
discharging its functions)

ಕನಥೇಟ್ಕ ರಥಜಯ ಸಹಕಥರಿ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಮಥರಥಟ್ ಮಹಥಮಂಡಳವ್ು ಸಹಕಥರ ಸಂಘಗಳ ಕಥಯಿರ್ ಹಥಗೂ
ನಿಯಮಥನ್ುಸ್ಥರ ಮರ್ುಿ ಮಹಥಮಂಡಳದ ಉಪನಿಯಮಗಳ ಪರಕಥರ ಕಥಯೇನಿವ್ೇಹಸುತ್ತಿರ್.
4 (ಬಿ) (VI) : ಕಡರ್ ಶಿದರ್ಷೇಕೆ.

(Statement of the categories of documents that are holding
it or under its control).
ಕರಮ
ಸಂ.
01

ಕಡರ್ದ ಶಥಖೆ

ದಥಖಲೆಗಳ ಉಲೆಲದಖ

ಸಿಬಬಂಧಿ

ವಿನಿ-1/ ವಿನಿ-2

02

ತ್ಥಂತ್ತರಕ

ತ್ಥಸ

ಸಿಬಬಂಧಿ ಮರ್ುಿ ಅಧಿಕಥರಿಗಳ ಶಿಸುಿ
ಕಡರ್ ಮರ್ುಿ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು.
ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ುಿ ತ್ಥಂತ್ತರಕ ವಿಷಯಗಳು

4 (ಬಿ) (VII) : ಪಥಲ್ಲಸಿಗಳನ್ುು ಮಥಡುವಥಗ ಅಥವಥ ಅನ್ುಷ್ಥಟನ್ಗೊಳಿಸುವ್ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಲ ಇರುವ್
ಏಪಥೇಡುಗಳು ಸ್ಥವ್ೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಬ್ಥಗಿರ್ಿ ಮುಂತ್ಥದ ವಿವ್ರಗಳು.

(The particular of any Arrangement that exists for
consultation with or representation by the members of the
public in relation to the formulation of its policy or unimplementation thereto)
ಅವ್ಶಯಕತಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಥಗಿ ಆಡಳಿರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿಪಥರಯಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಅಗರ್ಯ ನಿಧಥೇರ
ತಗೆದುಕೊಳುಲ್ಥಗುವ್ುದು.
4 (ಬಿ) (VIII) : ಈ ಇಲ್ಥಖೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ಅಥವಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ್ ಸಲುವಥಗಿ
ಎರಡು ಅಥವಥ ಅದಕ್ೆಂರ್ ಹೆಚ್ಥಚಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ನಿಗಮಥ ಕೌನಿ್ಲ್್ ಬೂದರ್ಡ್್ೇ ಸಮತ್ತ
ಅಥವಥ

ಇರ್ರೆ

ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುು

ಬ್ಥಡಿಗಳ

ಪಟಿಟ

ಸ್ಥವ್ೇಜನಿಕರು

ಹಥಗೂ

ಇಂರ್ಹ

ವಿದಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ದ

ಕಮಟಿ

ಅಥವಥ

ಮರ್ುಿ
ಇಂರ್ಹ

ಸಮತ್ತಗಳು
ಸಭಗಳ

ನ್ಡೆಸುವ್

ಸಭ

ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುು

ಮರ್ುಿ
ವಿದಕ್ಷಿಸಲು

ಸ್ಥವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕಿ ಅವ್ಕಥಶವಿರ್ಯದ:
(A Statement of the boards councils committees and others bodies
consisting of two or more persons constituted as its part or for
the purpose of its advise, and as to whether meetings of those
boards.
Councils. Committees and other bodies are open to the
public. Or the minutes of such meetings are accessible for
public).
ಕನಥೇಟ್ಕ ರಥಜಯ ಸಹಕಥರಿ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಮಥರಥಟ್ ಮಹಥಮಂಡಳ ನಿಯಮರ್, ಬಂಗಳೂರು ಇದರ ಆಡಳಿರ್
ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯರುಗಳ ವಿವ್ರ
ಕರಮ
ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಥಮ

ಜಿಲ್ಥಲ ಹಥಪ್ ಕಥಮ್ಸ್
ಗಳ ಪರತ್ತನಿಧಿ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ಶಿರದ.
ಬಸವ್ರಥಜ
ಆರ್.ಪಥಟಿದಲ್
ಉಡಗಿ
ಶಿರದ. ರಥಜಶ್ದಖರ್
ಶಿರದ.ಎಂ.ಟಿ. ಅಣೆಣದಗೌಡ
ಶಿರದ. ಭಿದಮಸ್ಥದನ್ ಎಂ. ಕೊದಕರೆ
ಶಿರದ. ಗಥರ್ಪಪ
ಶಿರದ. ಹರಿದಶ್
ಶಿರದ. ಹನ್ುಮಂರ್ಪಪ ಚ್. ಮರಬ
ಶಿರದ. ಹೆಚ್.ನಥಗರಥಜ್
ಶಿರದ. ನ್ರಸಿಂಹ ಎಸ್.ಭಟ್
ಶಿರದ. ಪಟದಲ್ ಶಿವ್ರಥಂ
ಶಿರದ. ರಮದಶ್ ದರ್ಿಂ ಭಟ್
ಶಿರದ. ರಮದಶ್ ಚೆಂಗಪಪ
ಶಿರದ.ಟಿ.ಜಿ.ಸಂತೂದಷ್ ಕುಮಥರ್
ಶಿರದ.
ಸಿದಾಲ್ಲಂಗಪಪ
ತೂದಟ್ಪಪ
ಮದಲಗಿರಿ
ಶಿರದ. ಶ್ದಖರಗೌಡ ಬ್ಥದಲ್ಲೇ
ಶಿರದ. ಜೆ.ಆರ್. ಷರ್ುಮಖಪಪ
ಶಿರದ. ಶಿವ್ನ್ಗೌಡ ನಿಂಗಪಪ ನಥಡನ್ಗೌಡ
ಶಿರದ. ವೆೈಜನಥಥ ಗುಲ್ಥಬ
ಶಿರದ. ಯಲಲನ್ಗೌಡ ಪಥಟಿದಲ್
ಶಿರದ. ಕೆ.ಟಿ. ವಿಜಯ್
ಶಿರದ.ಎ.ಎಸ್.ಚ್ಂರ್ರದಗೌಡ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಗುಲಬಗಥೇ

ಉಪಥಧ್ಯಕ್ಷರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಚ್ಥಮರಥಜನ್ಗರ
ಮೈಸೂರು
ಬಿಜಥಪುರ
ಬಳಥುರಿ
ಮಂಗಳೂರು
ಧಥರವಥಡ
ಶಿವ್ಮಗೆ
ಶಿರಸಿ
ಹಥಸನ್
ಕೊಪಪಳ
ಮಡಿಕೆದರಿ
ಚಿರ್ರದುಗೇ
ಗದಗ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಹಮರ್ದಿಂದ
ಸ್ಥದಪೇಡೆಗೊಂಡ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಕೊದ-ಆಪ್ಟ)
22. ಶಿರದಮತ್ತ. ನಿಮೇಲ್ಥ ಸುಭಥಷ್
ಸಕಥೇರದ ನಥಮ
ನಿರ್ದೇಶನ್
ಪರತ್ತನಿಧಿ
23. ಆಯುಕಿರು,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ
ಆಯುಕಥಿಲಯ.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ರಥಯಚ್ೂರು
ದಥವ್ರ್ಗೆರೆ
ಬ್ಥಗಲಕೊದಟ
ಬಿದದರ್
ಬಳಗಥಂ
ರ್ುಮಕೂರು
ಬಂಗಳೂರು

ದಥವ್ರ್ಗೆರೆ

ಲ್ಥಲ್ ಬ್ಥಗ್,
ಬಂಗಳೂರು.

ಕನಥೇಟ್ಕ ರಥಜಯ ಸಹಕಥರಿ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಮಥರಥಟ್ ಮಹಥಮಂಡಳ ನಿಯಮರ್, ಬಂಗಳೂರು ಇದರ ಆಡಳಿರ್
ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯರುಗಳ ವಿವ್ರ
ಕರಮ
ಸಂ
1.
2.
3.
4.

ಹೆಸರು
ಶಿರದ. ಬಸವ್ರಥಜ ಆರ್.ಪಥಟಿದಲ್ ಉಡಗಿ
ಶಿರದ. ರಥಜಶ್ದಖರ್
ಶಿರದ.ಎಂ.ಟಿ. ಅಣೆಣದಗೌಡ
ಶಿರದ. ನ್ರಸಿಂಹ ಎಸ್.ಭಟ್

ಪದನಥಮ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಉಪಥಧ್ಯಕ್ಷರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು

5.

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕನಥೇಟ್ಕ ರಥಜಯ ಸಹಕಥರಿ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಮಥರಥಟ್ ಮಹಥಮಂಡಳದಲ್ಲಲ ಆಡಳಿರ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ 21 ಸದಸಯರು
ಹಥಗೂ

ಕಥಯೇನಿವಥೇಹಕ

ಸಮತ್ತಯಲ್ಲಲ

5

ಸದಸಯರಿದುಾ,

ಮೂರು

ತ್ತಂಗಳಿಗೊಮಮ

ಆಡಳಿರ್

ಸಭಯನ್ುು ಹಥಗೂ ಪರತ್ತ ಮಥಹೆ ಕಥಯೇನಿವಥೇಹಕ ಸಮತ್ತ ಸಭಯನ್ುು ನ್ಡೆಸಲ್ಥಗುತ್ತಿರ್.
ಸಭಥ

ನ್ಡವ್ಳಿಗಳ

ಬಗೆೆ

ಮಥಹತ್ತ

ಹಕುೆ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ

ಬದಡಿಕೆ

ಬಂದಲ್ಲಲ

ಮಂಡಳಿ

ಸ್ಥವ್ೇಜನಿಕರಿಂದ

ನ್ಡವ್ಳಿಗೆ

ಪರತ್ತಯನ್ುು

ನಿದಡಲ್ಥಗುವ್ುದು
4 (ಬಿ) (IX) : ಕನಥೇಟ್ಕ ರಥಜಯ ಸಹಕಥರಿ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಮಥರಥಟ್ ಮಹಥಮಂಡಳದ ಕಛದರಿಯಲ್ಲಲ
ಕಥಯೇನಿವ್ೇಹಸುತ್ತಿರುವ್ ಅಧಿಕಥರಿ / ನೌಕರರ ದೂರವಥಣಿ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟಿಟ
ಕರಮ
ಸಂ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ಹುರ್ಾ
ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಹಥಯಕ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಥಯಕರು
ದಿಿತ್ತದಯ ದಜೆೇ ಸಹಥಯಕರು
ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಸಹಥಯಕರು
ಕಛದರಿ ಸಹಥಯಕರು
ವಥಹನ್ ಚ್ಥಲಕರು

ಹೆಸರು

ದೂರವಥಣಿ ಸಂಖೆಯ

ಶಿರದಮತ್ತ.ಹೆಚ್.ಎನ್ಸ. ಹೆದಮಥ
ಶಿರದಮತ್ತ.ಎನ್ಸ.ಎನ್ಸ.ನೆದರ್ರ

080-26706122
080-26706122

ಶಿರದ.ಎನ್ಸ. ನ್ಟ್ರಥಜ್
ಶಿರದಮತ್ತ. ಎನ್ಸ.ಎಮ್ಸ.ಸುಜಥರ್
ಶಿರದಮತ್ತ. ಚೆೈರ್ನ್ಯ ಸಿ.ಹೆಚ್.
ಶಿರದಮತ್ತ. ನಿಮೇಲ್ಥ
ಶಿರದ. ಸಿ. ಶಶಿಕುಮಥರ್

080-26706122
080-26706122
080-26706122
080-26706122
080-26706122

4 (ಬಿ) (X) : ಕನಥೇಟ್ಕ ರಥಜಯ ಸಹಕಥರಿ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಮಥರಥಟ್ ಮಹಥಮಂಡಳದ ಕಛದರಿಯಲ್ಲಲ
ಕಥಯೇನಿವ್ೇಹಸುತ್ತಿರುವ್ ಅಧಿಕಥರಿ / ನೌಕರರ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 2017 ನೆದ ಮಥಹೆಯ ವೆದರ್ನ್ದ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟಿಟ
ಕರಮ
ಸಂ.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ಹುರ್ಾ
ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಹಥಯಕ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ
ಇಲ್ಥಖೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ
ಕಥಯೇಭಥರದ ಮದರೆಗೆ)
ಪರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಥಯಕರು
ದಿಿತ್ತದಯ ದಜೆೇ ಸಹಥಯಕರು
ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಸಹಥಯಕರು
ಕಛದರಿ ಸಹಥಯಕರು
ವಥಹನ್ ಚ್ಥಲಕರು

ಹೆಸರು

ವೆದರ್ನ್

ಶಿರದಮತ್ತ.ಹೆಚ್.ಎನ್ಸ. ಹೆದಮಥ
ಶಿರದಮತ್ತ.ಎನ್ಸ.ಎನ್ಸ.ನೆದರ್ರ

88,400-00

ಶಿರದ.ಎನ್ಸ. ನ್ಟ್ರಥಜ್
ಶಿರದಮತ್ತ. ಎನ್ಸ.ಎಮ್ಸ.ಸುಜಥರ್
ಶಿರದಮತ್ತ. ಚೆೈರ್ನ್ಯ ಸಿ.ಹೆಚ್.
ಶಿರದಮತ್ತ. ನಿಮೇಲ್ಥ
ಶಿರದ. ಸಿ. ಶಶಿಕುಮಥರ್

ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ
ಇಲ್ಥಖೆಯಿಂದ ವೆದರ್ನ್
ಪಥವ್ತ್ತಸಲ್ಥಗುತ್ತಿರ್.
14,548-00
20,679-00
11,638-00
10,010-00
29,576-00

4 (ಬಿ) (XI) : ಆಯವ್ಯಯ ವಿರ್ರಣೆ
ಕರಮ
ಸಂ.
1.

ಮಹಥಮಂಡಳದ ಹೆಸರು
ಕನಥೇಟ್ಕ ರಥಜಯ ಸಹಕಥರಿ
ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಮಥರಥಟ್
ಮಹಥಮಂಡಳ (ನಿ)

ಲೆಕೆ ಶಿದರ್ಷೇಕೆ
2401-00-108-2-52

ಮರ್ಿ (ರೂ
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ)
30.00

4 (ಬಿ) (XII) : ಸಹಥಯಧ್ನ್ರ್ೂಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸುವ್ ಯದಜನೆಗಳು ಅಂರ್ಹ ಫ್ಲ್ಥನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮರ್ುಿ
ಮಂಜೂರಥದ ಹರ್
ಕರಮ
ಸಂ.
1.

(Annual Plan for 2017-18)
ರಥಜಯವ್ಲಯ ಯದಜನೆ

ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ
ನಿಗಮ
ಮರ್ುಿ
ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ
ಸಹಥಯಧ್ನ್
ಯದಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತ್ಥರ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಥಗಿ 2401-00-108-252

ಮರ್ಿ
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ)
30.00

4 (ಬಿ) (XIII) : ಇಲ್ಥಖೆಯಿಂದ ಆಥೂದರೆೈಸ್ಥದಷನ್ಸ ಮಂಜೂರಥದ ಅಥವಥ ಪರವಥನ್ಗಿ ನಿದಡಲ್ಥದ ಮರ್ುಿ
ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಲ ಸವ್ಲರ್ುಿಗಳನ್ುು ಪಡೆಯಲ್ಥದ ರೆಸಿಪ್ತಯಂಟ್್ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು.

(Particulars or recipients of
authorizations granted by it)

concessions,

permits

of

ಮಹಥಮಂಡಳದಿಂದ ಯಥವ್ುರ್ದ ಆಥೂದರೆೈಸ್ಥದಷನ್ಸ ಮಂಜೂರಥದ ಅಥವಥ ಪರವಥನ್ಗಿ ನಿದಡುವ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು
ನಿವ್ೇಹಸಲ್ಥಗುತ್ತಿಲಲ.
4 (ಬಿ) (XIV) : ಕುಗಿೆಸಲ್ಥದ ಎಲೆಕಥಾನಿಕ್ ಮಥದರಿಯಲ್ಲಲ ಲಭಯವಿರುವ್ ಮಥಹತ್ತ ವಿವ್ರ, ರ್ೂರಕುವಿಕೆ
ಅಥವಥ ಮಥಹತ್ತ ಇಟ್ುಟಕೊಂಡಿರುವಿಕೆ.

(Details in respect of the information, available to or
held by it, reduced in an electronic form,) Information
Kiosk ಮೂಲಕ ಮಥಹತ್ತಗಳು ಲಭಯವಿರುರ್ಿವೆ.
ಯಥವ್ುರ್ದ ಮಥಹತ್ತ ವಿವ್ರ ಇರುವ್ುದಿಲಲ.
4 (ಬಿ) (XV) : ಮಥಹತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ್ ಅವ್ಕಥಶಗಳ ವಿವ್ರಗಳು ಗರಂಥಥಲಯ
ಅಥವಥ ಓದುವ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಂಡು, ಸ್ಥವ್ೇಜಿಕ ಉಪಯದಗಕಥೆಗಿ ತರೆದಿದಥಾರೆ.

(Particulars of facilities available to citizens for
obtaining information, including the working hours of a
library of reading room in maintained for public use)
ಜಿಲ್ಥಲ ಹಥಪ್ ಕಥಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಥವ್ೇಜನಿಕರು ಮಥಹತ್ತ ಪಡೆಯಬಹುದಥಗಿರುರ್ಿರ್.

4 (ಬಿ) (XVI) :

ಸ್ಥವ್ೇಜನಿಕ ಮಥಹತ್ತ ಅಧಿಕಥರಿಯು ಹೆಸರು ಪದನಥಮ ಮರ್ುಿ ಇರ್ರೆ ವಿವ್ರಗಳು.

(The names designations and other particulars of the public
Information Officers).
ಶಿರದಮತ್ತ. ಹೆಚ್.ಎನ್ಸ. ಹೆದಮಥ
ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕನಥೇಟ್ಕ ರಥಜಯ ಸಹಕಥರಿ ತೂದಟ್ಗಥರಿಕೆ ಮಥರಥಟ್ ಮಹಥಮಂಡಳ ನಿಯಮರ್,
ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಥಂಪಲಕ್್, ಬಿನಿುಮಲ್ ರಸ್ಥಿ,
ಬಂಗಳೂರು – 560 023.
ದೂರವಥಣಿ ಸಂಖೆಯ : 080 - 26706122
4 (ಬಿ) (XVII) : ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಥದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು

(Such other information as may be prescribed)
ಯಥವ್ುದೂ ಇರುವ್ುದಿಲಲ.
ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.

