ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005
ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ) ಅನ್ವ ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯಮ (2005 ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 22) ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದ್ತ್ು ವಾದ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರಿಗೆ ನಿೀಡಿದೆ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಈ ಕಚೇರಿ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರನ್ನು “ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ” ಎೇಂದು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಅಧಿನಿಯಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 19(1)ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಲಯ ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕರು, ಕನ್ು ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಇವರನ್ನು
ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಎೇಂದು ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ/ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಕರ ಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ
ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರ ೀ ಉಮರಬ್ಬ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಮಡಿಕರಿ

ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ )
ಕನ್ು ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ øತಿ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ, ಕನ್ು ಡ ಭವನ್, ಜೆ.ಸಿ.ರಸೆು
ಬೇಂಗಳೂರು,

ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ು øತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕನ್ು ಡÀ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ øತಿ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ
ಕನ್ು ಡ ಭವನ್, ಜೆ.ಸಿ.ರಸೆು
ಬೇಂಗಳೂರು-560002

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-1
ಸಂಸೆಥ , ಕಾಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ಾವಯ ಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(i)]
ಕರ .ಸಂ ಸಂಸೆಥ ಯ ಹೆಸ್ರು
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ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಫಿ ಕೃಪ್ ಕಟರ ಡ
ರಾಜಸಿೀಟು ರಸೆು ,
ಮಡಿಕರಿ-571201
ದೂರವಾಣಿ:08272-223055
ಇmಚಿiಟ:ಚಿಡಿebಚಿseಚಿಛಿಚಿಜemಥಿ@gmಚಿiಟ.ಛಿom
ತಿebsiಣe:ತಿತಿತಿ.ಚಿಡಿebhಚಿsheಚಿಛಿಚಿಜemಥಿ.ಛಿom

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ:

(1)
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆÀಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೀಧ್ನೆಗೆ ಉತ್ು ೀಜನ್ ನಿೀಡುವುದು. ಈ ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಸಂಶೀಧ್ರ್ನಲಯ,
ಗರ ೇಂಥಾಲಯ ಮುೇಂತಾದ್ವುದ್ನ್ನು ಸಾಥ ಪಿಸಿವುದು.
(2)
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತ್ನ್ು ಉದೆದ ೀಶಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಅದೇ ರಿೀತಿಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ
ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಇತ್ರ ಸಂಸೆಥ ಗಳಡನೆ ಸ್ಹಕರಿಸುವುದು, ಉತ್ು ೀಜನ್ ನಿೀಡುವುದು.
(3)
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕ್ಗಳ
ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಕಾಾರದ್ಧೇಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ ಅನ್ನದಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ್ ಮೂಲಗಳೇಂದ್ ವಂತಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು
ದಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಿ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಹಿೀಗೆ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ಕಾರ್ೀಾದೆದ ೀಶಗಳಗೆ ಬ್ದ್ಿ ವಾಗಿ ಬ್ಳಸಿದ್ ಬ್ಗೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳÀಲ್ಲಿ
ಪ್ರರದ್ಶಾಕತ್ ಅಧಿನಿಯಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಥಿಾಕ ಸಂಹಿತ್, ಸಾದ್ಧಲಾವ ರು ಸಂಹಿತ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಖ್ಚಿಾನ್
ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು. ವಂತಿಕ್ ಹಾಗೂ ದಾನ್ ಕೊಟರ ವರು ಅಪೇಕ್ಷಷ ಸಿದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ವಂತಿಕ್ ಹಾಗೂ
ದಾನ್ದ್ ಮೊತ್ು ದ್ ಖ್ಚಿಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುವುದು.
(4)
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತ್ನ್ು ವಿಷಯ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷರಣ, ಕಾಯಾಗಾರ, ಸಂವಾದ್, ಉನ್ು ತ್ಮಟರ ದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉತ್ಸ ವ
ಮುೇಂತಾದ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸುವುದು. ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ವಯ ವಸೆಥ ಗೊಳಸ್ಬ್ಹುದು.
1.

ಅಕಾಡೆಮಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ವಯ ವಸೆಥ ಗೊಳಸುವುದು.

2.

ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಜೊತ್ ಸಂಯುಕು ವಾಗಿ ವಯ ವಸೆಥ ಗೊಳಸುವುದು.

(5)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಾಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಕಾಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಷ ಸಿದಾಗ ಸೂಕು
ಸ್ಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದು.
(6)
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತಂತ್ಮಮ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ
ಸಂಬಂದ್ಧಸಿದ್ ಪುಸ್ು ಕ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಲ್ಲಿ ಪ್ರರದ್ಶಾಕತ್
ಅಧಿನಿಯಮದ್ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಈ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳಗೆ ವಾರ್ಷಾಕ ಅನ್ನದಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಾಕ
ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಮೊತ್ು ದ್ಲ್ಲಿ ಶೇ. 15ರಷರ ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕ.
(7)
ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತ್ನ್ು ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಸೇರಿದ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರ ಹ ಕಾಯಾವನ್ನು
ಮಾಡುವುದು.
(8)
ತ್ನ್ು ಉದೆದ ೀಶಗಳ ಮುನ್ು ಡೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಿರಬ್ಹುದಾದ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಸಿದಂತ್ ಧ್ಯ ೀರ್ೀದೆದ ೀಶಗಳಗೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾದ್ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಿವುದು.
(9)
ಆಯಾ ವಷಾದ್ ಆಯವಯ ಯದ್ ಪ್ರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಥಿಾಕ ವಷಾದ್ ಪ್ರರ ರಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಯೇ
ಕ್ಷರ ಯಾರ್ೀಜನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಜೆಟನ್ನು ಸಿದ್ದ ಪ್ಡಿಸಿ ಸ್ರಕಾರದ್ಧೇಂದ್ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆ
ಪ್ರ ಕಾರ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಸ್ಬೇಕ್ಕ.
(10)
ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತ್ನ್ು ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ್ ಪ್ರ ತಿಭಾನಿವ ತ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿು -ಪುರಸಾಕ ರ ಹಾಗೂ ಬ್ಹುಮಾನ್ಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ತಿವಷಾವೂ ಕೊಡಬೇಕ್ಕ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಈ ಮುೇಂದ್ಧನಂತ್ ಇರುತ್ು ವೆ

ಅ. ಅರೆಬಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಮುೇಂತಾದ್ ಸಾೇಂಸ್ಕ øತಿಕ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಅನ್ನ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಮೂವರನ್ನು ಮಿೀರದಂತ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಗೌರವ
ಪ್ರ ಶಸಿು ಯ ಮೊತ್ು ತ್ಲಾ ರೂ.10,000/-ಗಳು ಪ್ರಿಷಕ øತ್ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ತ್ಲಾ ರೂ 50,000/ಆ. ಕನ್ು ಡ – ಅರೆಭಾಷೆ ಭಾಷ್ಠೇಂತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡಂತ್ ಗರಿಷಾ ಮೂರು ಪುಸ್ು ಕಗಳಗೆ
ಬ್ಹುಮಾನ್ವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಹಿೀಗೆ ಬ್ಹುಮಾನ್ಕ್ಕ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಆ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ
ಕನಿಷಾ 3 ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಗಳಾದ್ರೂ ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿರಬೇಕ್ಕ. ಬ್ಹುಮಾನ್ದ್ ಮೊತ್ು ರೂ.5,000/-ಗಳು ಪ್ರಿಷಕ øತ್
ಸಂಭಾವನೆ ಮೊತ್ು ತ್ಲಾ ರೂ 25,000.00.

(1)
ಈ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸ್ವಾಸ್ದ್ಸ್ಯ ರ ಮೊದ್ಲ ಸ್ಭೆÉಯಲ್ಲಿ ಸಾಥ ಯಿ
ಸ್ಮಿತಿಯ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡುವುದು. ಸ್ವಾಸ್ದ್ಸ್ಯ ರ ಸ್ಭೆಯ ಕೊೀರಂ 1/3 ಇರಬೇಕ್ಕ.
(2)
ಯಾವುದೇ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ನಿರಂತ್ರ ಮೂರು ಸ್ಭೆÉಗಳಗೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಮತಿ
ಪ್ಡೆಯದೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ನ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ತ್ವ ರದಾದ ಗುವುದು.
(3)
ನಿದ್ಧಾಷರ ಉದೆದ ೀಶಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ಧಾಷರ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತ್ನ್ು ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರ ಪೈಕ್ಷಯಿೇಂದ್ ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿದ್ ಪ್ರ ತಿರ್ೇಂದು ಉಪ್ಸ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಷಕ ೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರಿರದಂತ್ ಉಪ್ಸ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು
ರಚಿಸುವುದು. ಈ ಉಪ್ಸ್ಮಿತಿಗೆ ನಿದ್ಧಾಷರ ಕ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಅವಧಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿೇಂದ್ ಪ್ರಿಣಿತ್ರನ್ನು /
ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರರ್ನು ಗಿ ತ್ಗೆದುಕೊಳಳ ಬ್ಹುದು. ಈ ಸ್ಮಿತಿಗಳು ತ್ಮಮ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು / ಶ್ಫಾರಸುಸ ಗಳನ್ನು
ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಪಿಿ ಸ್ತ್ಕಕ ದುದ . ಅದಾದ್ ಮೇಲೆ ಆ ಉಪ್ಸ್ಮಿತಿಗಳು ತಂತಾನೆ ವಿಸ್ಜಾನೆಗೊಳುಳ ತ್ು ವೆ.
(4)
ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿಯು ಸಿದ್ಿ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ವಾರ್ಷಾಕ ಕ್ಷರ ಯಾರ್ೀಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಾಕ ಬ್ಜೆಟ್
ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಕ್ಕ ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ
ಕ್ಷರ ಯಾರ್ೀಜನೆಗೆ ಸ್ಕಾಾರದ್ಧೇಂದ್ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು. ಬ್ಜೆಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಿದ್
ಆಯವಯ ಯದ್ ಪ್ರಿಮಿತಿಯ ಹಣದ್ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಂತ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದು.
(5)

ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.

(6)
ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಆಥಿಾಕ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ನ್ು ಸ್ವಾಸ್ದ್ಸ್ಯ ರ ಸ್ಭೆಯನ್ನು ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿಯು
ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ್ ದ್ಧರ್ನೇಂಕದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥ ಳದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಲ್ಕಕ ತಿೇಂಗಳಗೊೇಂದು ಸ್ಲ ಕರೆಯಬೇಕ್ಕ. ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು
ಅಥವಾ ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿಯು ತಾವಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯು 1/3ರಷ್ಟರ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರಿಗಿೇಂತ್
ಕಡೆಮಿಯಿಲಿ ದ್ಷ್ಟರ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರ ಕೊೀರಿಕ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂದು ವಿಶೇಷ
ಸ್ಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಬ್ಹುದು.
(7)
ಅಕಾಡೆಮಿಯು ನಿಯಮ(ಗಿII)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತ್, ವಿವಿಧ್ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ
ಸ್ಕಾಾರದ್ಧೇಂದ್ ಮಂಜೂರಾದ್ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ ತ್ನ್ು ನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಿಮಿತಿಗಳಡನೆ
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದೆದ ೀಶ, ಗುರಿ ಮತ್ತು ದೆಯ ೀಯಗಳ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಎಲಿ ಆಡಳತಾತ್ಮ ಕ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ವೆೇಂದು ಭಾವಿಸುವ ಉಪ್ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳಗೆ ಸ್ಕಾರದ್ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ಪ್ಡೆದು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಸುವುದು.

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-2
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದೆದ ೀಶ ಸಾಧ್ನೆಗಾಗಿ ಹಮಿಮ ಕೊೇಂಡಿರುವ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(ii)]
ಕರ .ಸಂ ಉದೆದ ೀಶ
01

ಹಮಿಮ ಕೊೇಂಡಿರುವ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು

ಐನ್ಮನೆ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಲ್ಕವಾಗಿ

ಐನ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಜಂಬ್ರ

ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾೇಂಸ್ಕ øತಿಕ/ಜಾನ್ಪ್ದ್ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಕ್ಷರ ೀಡಾಕೂಟ ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಲ್ಕವಾಗಿ
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾೇಂಸ್ಕ øತಿಕ ವೈಭವ , ಸಾೇಂಸ್ಕ øತಿಕ ಸ್ಮಿಮ ಲನ್, ಸಾೇಂಸ್ಕ øತಿಕ ಸ್ಮಾವೇಶ,ಸಾೇಂಸ್ಕ øತಿಕ
ಸ್ಮಿಮ ಲನ್,ಹೊರ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಿ ಸಾೇಂಸ್ಕ øತಿಕ ಸಂಗಮ,ಅರೆಭಾಷೆ ಐಸಿರಿ ಜಂಬ್ರ,
02

03
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಲ್ಕವಾಗಿ
ಅರೆಭಾಷೆ ಯುವಗೊೀರ್ಷಾ , ಬ್ಹುಭಾಷ್ಠ
ಕವಿಗೊೀರ್ಷಾ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಮಂಡನೆಗಳ ಕಾಯಾಕರ ಮ
04
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿಯ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ಬಿೇಂಬಿಸುವ ನಿಟಿರ ನ್ಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಶ್ಬಿರ
05

ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿಯ

ಅರೆಭಾಷೆ ರ್ನಟಕ ತ್ರಭೇತಿ ನಿೀಡುವ ಸ್ಲ್ಕವಾಗಿ ಅರೆಭಾಷೆ ರ್ನಟಕ ಶ್ಬಿರ

06
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಪ್ದ್ದ ತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಇೇಂದ್ಧನ್ ಯುವ ಜರ್ನೇಂಗದ್ವರಿಗೆ ತಿಳಸುವ
ನಿಟಿರ ನ್ಲ್ಲಿ .
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾೇಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ತ್ರಭೇತಿ ಕಾಯಾಾಗಾರ ಮತ್ತು
ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ಷಷ ಕ್
07

ಅರೆಭಾಷೆ ಹಬ್ಬ ಗಳ ಆಚರಣೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ

ಆಟಿ ಹಬ್ಬ ಗಳ ಕಾಯಾಕರ ಮ

08

ಅರೆಭಾಷೆ ಕೃರ್ಷ ಪ್ದ್ದ ತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಆಟಿ-ರ್ನಟಿ , ಕ್ಸ್ರುಗದೆದ ಕ್ಷರ ೀಡೀತ್ಸ ವ ಕಾಯಾಕರ ಮ

09

ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅರೆಭಾರ್ಷಕ ಯುವ ಸ್ಮುದಾಯದ್ವರಿಗೆ ಮನ್ದ್ಟುರ ಮಾಡಲ್ಕ
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಪ್ರಿಪ್ರಲಕರ ಸ್ಮಾಗಮ

10
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾಧ್ಕರನ್ನು ಗೌರÀವಿಸುವ ಸ್ಲ್ಕವಾಗಿ
ಪ್ರ ದಾನ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ

2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು

2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಪ್ರ ದಾನ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ
2015-16ನೇ ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಪ್ರ ದಾನ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ
11
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೀತಾಸ ಹಿಸುವ ನಿಟಿರ ನ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಟಣೆ)
ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕ್ ಹಿೇಂಗಾರ ಪುಸ್ು ಕ ಪ್ರ ಕಟಣೆ

ಅರೆಭಾಷೆ ಪುಸ್ು ಕಗಳ ಪ್ರ ಕಟಣೆ (16

12
ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿಯನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲೀಕರಿಸುವ ಸ್ಲ್ಕವಾಗಿ
ಬಿೇಂಬಿಸುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗಳ ದಾಖ್ಲ್ಲೀಕರಣ
13
ಅರೆಭಾಷೆ ಸೀಬಾನೆಗಳ ದಾಖ್ಲ್ಲೀಕರಣ ಸ್ಲ್ಕವಾಗಿ
ಸಿ.ಡಿ.ಬಿಡುಗಡೆ

ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿಯನ್ನು

ಅರೆಭಾಷೆ ಸೀಬಾನೆÉಗಳ

14

ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಘಟಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಲ್ಕವಾಗಿ

ಅರೆಭಾಷೆ ಸೌಹಾಧ್ಾ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ

15

ಅರೆಭಾಷೆ ರ್ೀಧ್ರಾದ್ ಹುತಾತ್ಮ ಸುಭೇದಾರ್ ಗುಡೆೆ ಮನೆ ಅಪ್ಿ ಯಯ ಗೌಡರ ನೆನ್ಪಿಗಾಗಿ
ಸುಭೇದಾರ್ ಗುಡೆೆ ಮನೆ ಅಪ್ಿ ಯಯ ಗೌಡರ ಹುತಾತ್ಮ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ ಕಾಯಾಕರ ಮ

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧಾಯ ಯ-3
ಸಂಸೆಥ , ಕಾಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ಾವಯ ಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(iii)]
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಆಧಿಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ಕತ್ಾವಯ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹುದೆದ ಸ್ಹಿತ್
ಕರ .ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸ್ರು
ಕತ್ಾವಯ ಗಳು

ಪ್ದ್ರ್ನಮ

ಹಂಚಿಕ್ಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು

1
……………………………………………… ……………………………………………………
1.
ರಾಜಯ
ಸ್ಕಾರವು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನ್ನು ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ
ಪ್ದ್ಧಾರಣ ಮಾಡತ್ಕಕ ದುದ .
2.
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರಾಗಿರಬೇಕ್ಕ. ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲಿ ಸ್ಮಿತಿಗಳ
ಪ್ದ್ನಿಮಿತ್ು ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರಾಗಿರತ್ಕಕ ದುದ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾವ ಯತ್ು ನಿಯಮಾವಳಯಡಿ ಮಾಡಲಾದ್
ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊೇಂಡ ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸ್ಮಿತಿಗಳ
ಸ್ಭೆಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ ವಹಿಸ್ತ್ಕಕ ದುದ .
3.
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಅಕಾಡೆಮಿರ್ಡನೆ, ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿರ್ಡನೆ ಸ್ಮಾಲೀಚಿಸಿ
ಪ್ರ ತಿ ವಷಾಕ್ಕ ಗರಿಷಾ ರೂ.20,000/-ಗಳಳಪ್ಟುರ , ಪ್ರ ತಿ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಿ 5,000/- ರೂಪ್ರಯಿ
ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದೆದ ೀಶಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟರ ೇಂತ್ ಜರೂರು ಸ್ವ ರೂಪ್ದ್ ಯಾವುದೇ
ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನು ನಿಧ್ಾರಿಸ್ಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಹೊೇಂದ್ಧರತ್ಕಕ ದುದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಿೇಂದ್ ಹಾಗೂ
ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ಪ್ಡೆದ್ ವೆಚು ಭರಿಸ್ಲ್ಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರುರ ವಿಧಿಬ್ದ್ಿ ರಾಗಿರತ್ಕಕ ದುದ . ಹಾಗಿದ್ದ ರೂ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು
ಇೇಂಥ ವೆಚು ದ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುೇಂದ್ಧನ್ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕ ದುದ .

4.
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಗೌರವ ಸಂಬಾವನೆಯಾಗಿ ಮಾಹೆಯಾನ್ ರೂ.20,000/-ಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದು
ವಾಹನ್ ಭತ್ಯ ಯರ್ನು ಗಿ ಮಾಹೆಯಾನ್ ರೂ.10,000/- ಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದು.
5.
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ನಿವಾಸ್ ದೂರವಾಣಿ ಶುಲಕ ವನ್ನು ತಿೇಂಗಳಗೆ ರೂ.3,000/- ಮಿೀರದಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಭರಿಸ್ಬೇಕ್ಕ.
6.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥ ಳದ್ಧೇಂದ್ ಹೊರಗಡೆಯಿೇಂದ್ ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶ್ತ್ರಾದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಥ ನ್ಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಪ್ರ ಯಾಣಭತ್ಯ ಮತ್ತು
ದ್ಧನ್ಭತ್ಯ ಯನ್ನು ಸ್ಕಾಾರಿ ನಿಯಮಗಳಂತ್ ಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ಕ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಭೆಗಳ ಸ್ಭಾಭತ್ಯ
ಪ್ಡೆಯುವಂತಿಲಿ .
2
ಉಮರಬ್ಬ (ಪ್ರ ) ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್
1.
ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರತ್ಕಕ ದುದ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ

2.
ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸಾಥ ಪಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ್ ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸ್ಮಿತಿಯ
ಪ್ದ್ನಿಮಿತ್ು ಸ್ದ್ಸ್ಯ -ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸ್ತ್ಕಕ ದುದ
3.

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಕತ್ಾವಯ ಗಳು ಕ್ಳಕಂಡಂತಿರತ್ಕಕ ದುದ :

1.

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅೇಂಥಹ ಇತ್ರ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಷ ಸುವುದು

2.

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ತ್ರ ವಯ ವಹಾರ ನ್ಡೆಸುವುದು.

3.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪೂಣಾ ಆಡಳತ್ ನಿವಾಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಧಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ
ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಾಡುವುದು.
4.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿೇಂದ್ ನೇಮಕಗೊೇಂಡ ಎಲಿ ಸ್ಮಿತಿಗಳ ಸ್ಭೆ ನ್ಡೆಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ನೀಟಿೀಸುಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದು.
5.

ಈ ಎಲಿ ಸ್ಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

6.

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಕರಾರುಗಳಗೆ ರುಜು ಹಾಕ್ಕವುದು.

7.
ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರರದ್ಶಾಕತ್ ಅಧಿನಿಯಮ,
ಹಾಗೂ ನಿಯಮ, ಸ್ಕಾಾರಿ ಆಥಿಾಕ ಸಂಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಾದ್ಧಲಾವ ರು ನಿಯಮಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಗೊಳಪ್ಟುರ
ವೆಚು ವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಲೆಕಕ ಪ್ತ್ರ ಗಳ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ
ವರದ್ಧಯನ್ನು ಆಯುಕು ರು, ಕನ್ು ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಇಲಾಕ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
8.
ಸ್ವ ತ್ತು ಮತ್ತು ವಿನಿರ್ೀಗಗಳ ವಯ ವಸೆಥ ನೀಡಿಕೊಳಳ ತ್ಕಕ ದುದ . ವಾರ್ಷಾಕ ಅೇಂದಾಜುಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪಿಿ ಸುವ ಜವಬಾದ ರಿ ಹೊೇಂದ್ಧರತ್ಕಕ ದುದ .
9.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಲೆಕಕ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುವ
ಯಾವುದೇ ಹಣಕ್ಕ ರಸಿೀದ್ಧ ಹಾಕ್ಕವುದು.
10.
ವಷಾದ್ ಆಯವಯ ಯ ಪ್ರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಥಿಾಕ ನಿಯಮಗಳಗೊಳಪ್ಟುರ ವಾರ್ಷಾಕ
ಕ್ಷರ ಯಾರ್ೀಜನೆಯನ್ನು ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪೂವಾಭಾವಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಸ್ಕಾಾರದ್
ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕ್ಕ. ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ್ವಾದ್ ಈ ಕ್ಷರ ಯಾರ್ೀಜನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಸಿ, ಅದ್ರ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ ಪ್ರ ಗತಿಯ ವರದ್ಧಯನ್ನು ಕನ್ು ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ øತಿ

ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ ಮೂಲಕ ಮೂರು ತಿೇಂಗಳಗೊಮ್ಮಮ ಸ್ಕಾಾರದ್ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕ್ಕ.
ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ್ವಾದ್ ಈ ಕ್ಷರ ಯಾರ್ಜನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಸಿ, ಅದ್ರ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ
ಪ್ರ ಗತಿಯ ವರದ್ಧಯನ್ನು ಕನ್ು ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ øತಿ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ ಮೂಲಕ ಮೂರು ತಿೇಂಗಳಗೊಮ್ಮಮ
ಸ್ಕಾಾರಕ್ಕ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕ್ಕ.
11.

ಅಕಾಡೆಮಿಯು ವಹಿಸಿಕೊಡಬ್ಹುದಾದಂಥ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ಬ್ಹುದು.

3
ಚಿನ್ು ಸಾವ ಮಿ ಅಥಾಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು1.
ಕನ್ು ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮಡಿಕರಿ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಸ್ಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ದ್ನಿಮಿತ್ು ಅಥಾ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರಾಗಿರತ್ಕಕ ದುದ . ಮತ್ತು ಸಾಥ ಯಿ
ಸ್ಮಿತಿಯ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರೂ ಆಗಿರತ್ಕಕ ದುದ .
2.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟುರ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಸ್ಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಜೆಟ್
ಸಿದ್ಿ ಪ್ಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಕ
ಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿರತ್ಕಕ ದುದ .
3.

ಅಕಾಡೆಮಿಯಿೇಂದ್ ಪ್ರವತಿ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕ ಸೂಕು ದಾಖ್ಲೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು.

4

-

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

5

-

ಪ್ರ ಥಮ ದ್ಜೆ ಸ್ಹಾಯಕರು

ಸ್ಕಾಾರಿ ನಿಯಮದಂತ್ ಕಚೇರಿ ಕಾಯಾಗಳು
ಸ್ಕಾಾರಿ ನಿಯಮದಂತ್ ಕಚೇರಿ ಕಾಯಾಗಳು

6
ಕಾಯಾಗಳು

ಶ್ೀಘರ ಲ್ಲಪಿಗಾರರು ಕಂ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್

7

ದ್ಲಾಯಿತ್ – ‘ಡಿ’ ದ್ಜೆಾ

-

ಸ್ಕಾಾರಿ ನಿಯಮದಂತ್ ಕಚೇರಿ

ಸ್ಕಾಾರಿ ನಿಯಮದಂತ್ ಕಚೇರಿ ಕಾಯಾಗಳು

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-4
ತಿೀಮಾಾನ್ ತ್ಗೆದುಕೊಳೂಳ ವ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲಾಗುವ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(iv)]
ಕರ .ಸಂ ಚಟುವಟಿಕ್
ವಿವರಗಳು
ತಿೀಮಾಾನ್ ಕೈಗೊಳುಳ ವ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕ
ಕೈಗೊಳೂಳ ವ ಪ್ರಧಿಕಾರದ್ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
1.
ಕಛೇರಿ ಆಡಳತ್ ಹಾಗೂ ರ್ೀಜನೇತ್ರ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು
ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್
ಆಯುಕು ರು
2.

ಅೇಂತಿಮ ತಿೀಮಾಾನ್

ರ್ೀಜನೇತ್ರ

ರ್ೀಜರ್ನ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು ಕ್ಷರ ಯಾ ರ್ೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲಾದ್ ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ ಬ್ಗೆೆ .
1.ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿ

2.ಅಕಾಡೆಮಿ
ಈ ಎರಡು ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ ಸ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಣಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿೀಮಾಾನ್ ತ್ಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು.
1.ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್, ಅಥಾ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು ಮತ್ತು 5 ಜನ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು
2.ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು,ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್,ಅಥಾ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಾರದ್ಧೇಂದ್ ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ತ್ರಾದ್ 10 ಮಂದ್ಧ
ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೊದ್ಲ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ 3 ಮಂದ್ಧ
(ಕೊೀ-ಆಪ್ಟರ )ಸ್ಹಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕರು ಕನ್ು ಡ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬೇಂಗಳೂರು.

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-5
ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರ ಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(v)]

ಸೂತ್ರ ಗಳು/ತ್ನ್ು ಕತ್ಾವಯ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ /ಸೇವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾವಾಜನಿಕÀ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು
ಹಾಕ್ಷಕೊೇಂಡ ಸಾರ ೇಂಡರ್ಡಾಗಳು
ಕರ .ಸಂ ಕಾಯಾಗಳು/ಸೇವೆ
ಕಾಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಅದು ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರ ಗಳು ಕಾಲಮಿತಿ
ಸೂತ್ರ ವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರುವ ದಾಖ್ಲೆ/ರ್ನಗರಿೀಕ ಸ್ನ್ು ದುದ , ಸೇವಾ ಅಧಾಯ ಯ
ಇತಾಯ ದ್ಧ
1.
ವಾರ್ಷಾಕ ಕ್ಷರ ಯಾರ್ೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಷಕೊೇಂಡಿರುವಂತ್ಹ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು ಆಥಿಾಕ
ವಷ್ಠಾೇಂತ್ಯ ಕ್ಕ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಸುವುದು.
ಆಥಿಾಕ
ವಷಾದ್ ಅೇಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ನ್ಡೆಸುವುದು ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕ್ಷರ ಯಾರ್ೀಜನೆ ಮತ್ತು
ಸ್ಕಾಾರದ್ ನಿಯಾಮಾವಳಗಳು.

2
ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಯಾವತ್ತು ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಸ್ಲ್ಕ ಕಛೆರಿಯ
ಆಡಳತಾತ್ಮ ಕ ಸೇವೆ ಒದ್ಗಿಸುವುದು
ಪ್ರರದ್ಶಾಕತ್ ನಿಯಾಮಾವಳಗಳು ಸ್ಕಾಾರಿ ಇತ್ರ
ನಿಯಾಮಾವಳಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿೇಂದ್ಧನ್ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ.

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-6
ನಿಯಮಗಳು ವಿನಿಯಮಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(vi)]

ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತ್ನ್ು ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಹೊೇಂದ್ಧರುವ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ನಿಯಂತ್ರ ಣದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಅಥವಾ ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳು ಬ್ಳಸುವ ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಮಯಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು,
ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖ್ಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು.

1.

ಸ್ಕಾಾರವು ಪ್ರ ಕಟಿಸಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅೇಂಗರಚನೆ

2.

ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಯಮಾವಳಗಳು

3

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉಪ್ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು (ಬೈಲಾ)

4

ಕ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು

5

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಥಿಾಕ ಸಂಹಿತ್

6.

ಸಾದ್ಧಲಾವ ರು ಸಂಹಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರರದ್ಶಾಕತ್ ಕಾಯ್ಕದ ಗಳು

7.

ಸ್ರಕಾರ/ಇಲಾಖ್ಯ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ ಹೊರಡಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು, ಸುತ್ತು ಲೆಗಳು.

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-7
ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ದ್ಸಾು ವೇಜುಗಳ ಪ್ರ ವಗಾಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(vii)]

ದ್ಸಾು ವೇಜುಗಳ ಪ್ರ ವಗಾಗಳು
1

ಸೇವಾ ಪುಸ್ು ಕಗಳು

2

ವಾರ್ಷಾಕ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣಾ ವರದ್ಧಗಳು

3

ಆಸಿು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ ತ್:ಖ್ಯು ಗಳು

4

ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸ್ರಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

5

ಗುತಿು ಗೆ ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲಾಿ ಜಮಾ ಖ್ಚ್ಚಾಗಳನ್ನು ಒೇಂದೇ ರಿಜಿಸಿರ ಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವ
ಕಾರಣ ಕಡತ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತ್ ನಿವಾಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.
6
ರ್ೀಜರ್ನ ವಿಭಾಗ-ರ್ೀಜರ್ನ ವಿಭಾಗದ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡತ್ಗಳನ್ನು
ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಹೆಸ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ಲಾಗಿದೆ
7

ರ್ೀಜನೇತ್ರ – ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಧ ವೇತ್ನ್ ಇವುಗಳ ದಾಖ್ಲಾತಿ

8
ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ು ಕ, ಹಣಕಾಸು ನಿವಾಹಣೆ ವಹಿ, ಜಮ್ಮ ವಹಿ, ನ್ಗದು ಪುಸ್ು ಕ, ವೇತ್ನ್ ವಹಿ, ನ್ಡವಳ
ಪುಸ್ು ಕ, ಅೇಂಚೆ ಚಿೀಟಿ ರಿಜಿಸ್ರ , ಸಿವ ೀಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರವಾನೆ ಪುಸ್ು ಕ,ದಾಸಾು ನ್ನ ನಿವಾಹಣೆ ವಹಿ, ಅನ್ನದಾನ್
ವಹಿ, ಮುೇಂಗಡ ವಹಿ, ಸಂದ್ಶಾಕರ ವಹಿ,ಸ್ಭಾ ನ್ಡವಳ, ಚರಾಸಿಥ -ಸಿಥ ರಾಸಿು ವಿವರ, ಪುಸ್ು ಕ ಮಾರಾಟ
ವಹಿ, ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಸಂಭಾವನೆ ವಹಿ, ಮುೇಂಗಡ ವಹಿ ಇತಾಯ ದ್ಧ

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-8
ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಯಾನಿೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್
ಸಾವಾಜನಿಕರೊಡನೆ ಸ್ಮಾಲೀಚಿಸ್ಲ್ಕ ಅಥವಾ
ಅವರ ಪ್ರರ ತಿನಿಧ್ಯ ವಿರುವಂತ್ ಮಾಡಲ್ಕ ಇರುವಂತ್ ವಯ ವಸೆಥ ಗಳು.
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(viii)]

ಕರ .ಸಂ ಕಾಯಾಗಳು/ಸೇವೆ
ಸ್ಮಲೀಚನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡಿರುವ ವಯ ವಸೆಥ ಗಳು ಅಥವಾ
ನಿಣಾಯ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾವಾಜನಿಕರ ಪ್ರರ ತಿನಿಧ್ಯ ತ್ ಸ್ಮಾಲೀಚನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡಿರುವ
ವಯ ವಸೆಥ ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಣಾಯ ಜಾರಿಯ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾವಾಜನಿಕರ ಪ್ರರ ತಿನಿಧ್ಯ ತ್
1.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲಾಿ ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಪ್ತಿರ ಕಾ ಪ್ರ ಕಟಣೆ
ನ್ಡೆಸಿ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಕ್ಕ ತ್ರಲ್ಕ ಸ್ಲಹೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು

ಉಪ್ಸ್ಮಿತಿಹಳ ಸ್ಭೆ

ಉಪ್ಸ್ಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಗತ್ಯ ತ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು
ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನ್ಕ್ಕ ತಂದು ಸೂಕು ಪ್ರಿಹಾರ ಕರ ಮಕೈಗೊಳುಳ ವುದು
ಚ್ಚರ್ನಯಿತಿ ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳೇಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಾದ್
ಸ್ಚಿವರು,ಶಾಸ್ಕರು ಸಂಸ್ದ್ರು, ವಿದಾವ ೇಂಸ್ರÀನ್ನು ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳಗೆ
ಅಹಾವ ನಿಸುವುದು.

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-9
ಸಾವಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿವಾದ್ ಮಂಡಳಗಳು, ಪ್ರಿಷತ್ತು ಗಳು, ಸ್ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ
ನಿಕಾಯಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(ix)]

ಕರ .ಸಂ ಮಂಡಳಗಳು, ಪ್ರಿಷತ್ತು ಗಳು, ಸ್ಮಿತಿಗಳು ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳ ಹೆಸ್ರು ರಚನೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು
ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ
ಸಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಅದ್ರ ಸ್ಭೆಗಳು
ತ್ರೆದ್ಧವೆಯೇ/ಅದ್ರ ಸ್ಭೆಯ ನ್ಡವಳಗಳು ಸಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ ವೇ.
1
ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು,ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್, ಅಥಾಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು ಮತ್ತು 5 ಮಂದ್ಧ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು
ತಿೇಂಗಳು ಸ್ಭೆ

1.ಪ್ರ ತಿ

2.ಮಾಸಿಕ ಆಯವಯ ಗಳ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ
3.ಕಾಯಾಕರ ಮ ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದು

ನಿಯಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯ

2
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಭೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್, ಅಥಾಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು, ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕರು, ಮತ್ತು 14 ಮಂದ್ಧ
ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು
1)
4 ತಿೇಂಗಳಗೊಮ್ಮಮ ಸ್ಭೆ
2)
ಲಭಯ

ವಾರ್ಷಾಕ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ , ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ನಿಣಾಯಗಳು ನಿಯಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ

3
ಪುಸ್ು ಕ ಪ್ರ ಕಟಣಾ ಸ್ಮಿತಿ ಸ್ಭೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು,ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್, ಅಥಾಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು ಮತ್ತು 4 ಮಂದ್ಧ
ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು
1)
ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳಗಗಿ ಪುಸ್ಕ ತ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಖ್ಕರ ಆಯ್ಕಕ
2)

ಪುಸ್ು ಕಗಳ ಪ್ರ ಕಟಣೆ

ನಿಯಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯ

4

ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದ್ಕರ ಮಂಡಳ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು
ಅಕಾಡೆಮಿ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕ್ಗೆ ಲೇಖ್ನ್ಗಳ ಆಯ್ಕಕ /ಪ್ರ ಕಟಣೆ ನಿಯಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯ

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-10
ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವಿವರ
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(x)]

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ
ಸಂಪ್ಕಾ ಸಂಖ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್
ಕರ .ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹೆಸ್ರು ಪ್ದ್ರ್ನಮ
/ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್

ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ್

ಸಂಪ್ಕಾ ಸಂಖ್ಯಯ

1.
ಶ್ರ ೀ ಉಮರಬ್ಬ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ (ಪ್ರ ) ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಕಾಫಿ ಕೃಪ್ರ ಕಟರ ಡ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಡಿಕರಿ
9481149735
9449842185
2.

ಖಾಲ್ಲ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

3.

ಖಾಲ್ಲ ಪ್ರ .ದ್.ಸ್“

4.

ಖಾಲ್ಲ ಶ್ೀಘರ ಲ್ಲಪಿಗಾರರು ಕಂ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್

5.

ಖಾಲ್ಲ ದ್ಲಾಯಿತ್-‘ಡಿ’ ದ್ಜೆಾ

“

“

“

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅಧ್ಯಯ ಯ – 11
ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂತ್ ಪ್ರಿಹಾರದ್ ವಯ ವಸೆಥ ಯು ಸೇರಿದಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ನೌಕರರುಗಳು ಪ್ಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ವೇತ್ನ್ದ್ ವಿವರಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(xi)]

ಕರ . ಸಂಖ್ಯಯ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸ್ರುಪ್ದ್ರ್ನಮ

1

ಶ್ರ ೀಉಮರಬ್ಬ

2

ಖಾಲ್ಲ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

3

ಖಾಲ್ಲ ಪ್ರ .ದ್.ಸ್-

4

ಖಾಲ್ಲ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್

5

ಖಾಲ್ಲ ‘ಡಿ’ಗೂರ ಪ್ಟ

ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ (ಪ್ರ ) -

-

-

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅಧ್ಯಯ ಯ – 12
ರ್ೀಜನೆ ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳು ಒಳಗೊೇಂಡಂತ್ ಪ್ರ ತಿ ಎಜೆನಿಸ ಗೆ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲಾದ್ ಆಯವಯ ಯ
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(xii)]

ಪ್ರ ತಿ ಏಜೆನಿಸ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಾವಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಕೈಗೊೇಂಡ ರ್ೀಜನೆಗಳು,
ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು,ಸಿಕ ೀಮ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದ್ಗಿಸುವುದು.
ಏಜೆನಿಸ ರ್ೀಜನೆ/ಕಾಯಾಕರ ಮ/ಸಿಕ ೀಮ್/ಪ್ರರ ಜೆಕ್ಟರ

ಚಟುವಟಿಕ್/ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕ ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ್ ಆಯವಯ ಯ ಉದೆದ ೀಶ್ಸ್ಲಾದ್ ವೆಚು ಕಳೆದ್ ವಷಾದಂತ್
ನಿರಿೀಕ್ಷಷ ತ್ ಫಲ್ಲತಾೇಂಶಗಳು
ಮಾಡಲಾದ್ ಹಂಚಿಕ್ ಮೇಲೆ ವರದ್ಧ ಅಥವಾ ಅೇಂಥಹ
ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಲಭಯ ವಿದೆ(ವೆಬ್ ಸೈಟ್, ವರದ್ಧಗಳು,ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕ ಇತಾಯ ದ್ಧ)

-ನ್ದಾರದು-

ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸಿದ್ಿ ಪ್ಡಿಸಿ, ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ಪ್ಡೆದ್ ಕ್ಷರ ಯಾ ರ್ೀಜನೆಯಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯಾಕರ ಮ ನ್ಡೆಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಏಜೆನಿಸ ಗಳಗೆ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅಧ್ಯಯ ಯ – 13
ಸ್ಹಾಯಧ್ನ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಸುವ ವಿಧಾನ್,
ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಿವರ
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(xiii)]

ಕರ .ಸಂ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ ಮೊತ್ು
-ನ್ದಾರದು-

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅಧ್ಯಯ ಯ – 14
ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವವರ, ಅನ್ನಮತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾವಾಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ಧೇಂದ್
ಮಂಜೂರಾದ್ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ತ್ರ ಗಳ ವಿವರಗಳು
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(xiv)]

ಪ್ರ ತಿ ಕಾಯಾಕರ ಮ/ಸಿಕ ೀಮ್ ಕಳಗೆ ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ್ವರ ಹೆಸ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಳಕಂಡ
ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸುವುದು.
ಸಾೇಂಸಿಥ ಕ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು
ಕಾಯಾಕರ ಮ/ಸಿಕ ೀಮ್ ನ್ ಹೆಸ್ರು
ಕರ .ಸಂ ಪ್ಡೆದ್ಧರುವ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ್ ಮಂಜೂರಾದ್ ಲಾಭದ್ ಸ್ವ ರೂಪ್/ಪ್ರ ಮಾಣ
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ದ್ಧರ್ನೇಂಕ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರರ ದ್ಧಕರದ್ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ದ್ರ್ನಮ

-ನ್ದಾರದು-

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ – 15
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ರ್ನಗರಿೀಕರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವ ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ವಿವರಗಳು.
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(xv)]
ಸೌಲಭಯ
ವಿವರಗಳು

ವಿವರಗಳು (ಸೌಲಭಯ /ಹೆಸ್ರು ಇತಾಯ ದ್ಧಯ ಲೀಕಶನ್) ಒದ್ಗಿಸ್ಲಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯ

ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿತಿತಿ.ಚಿಡಿebhಚಿsheಚಿಛಿಚಿಜemಥಿ.ಛಿom
1.ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಧ್ಯ ೀಯ ಉದೆದ ೀಶಗಳು

2.ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು,ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದ್ಧ ವಗಾ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ಕದ -2005 4(1)
3.ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕ øತ್ರ ಬ್ಗೆೆ
2013-14ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಪ್ರ ದಾನ್ ಸ್ಮಾರಂಭ
2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಪ್ರ ದಾನ್ ಸ್ಮಾರಂಭ
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಪ್ರ ದಾನ್ ಸ್ಮಾರಂಭ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಪ್ರ ದಾನ್ ಸ್ಮಾರಂಭ
4. ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ
5. ತ್ರ ೈ ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ
6. ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಮಿಮ ಕೊೇಂಡ ಪೂತಿಾ ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ ವಿವರ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗಳ
ಪ್ರ ಕಟ

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-16
ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ ಗರ ೇಂಥಾಲಯದ್ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಲ್ಕ ಲಭಯ ವಿರುವ ಸೌಲಭಯ
[ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(b)(xvi)]

ಸೌಲಭಯ

ವಿವರ ಲಭಯ ವಿರುವ ಸ್ಮಯ

---ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ್ ಪುಸ್ು ಕಗಳು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ರಟಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಟಿರ ದುದ , ಗರ ೇಂಥಾಲಯಕಾಕ ಗಿ
ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ ಕೊಠಡಿ ಇರುವುದ್ಧಲಿ , ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನಗರಿಕರು/ಸಾವಾಜನಿಕರು ಈ
ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಬ್ಹುದಾಗಿದೆ.
ಬಳಗೆೆ 10.00 ಗಂಟೆಯಿೇಂದ್ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ -17
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆಯವಯ ಯ ವಿವರ
ಕರ .ಸಂ ಜಮ್ಮ
01
ಜಮ್ಮ

ವೆಚು

ಉಳಕ್

ಆರಂಭಿಕÀ ಶ್ಲ್ಕಕ 49,04,270.00
40,15,227.00

ಜುಮಾಿ

89,19,497.00

82,10,859.75

07,08,637.25

ಕರ್ನೇಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ು øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-18
ಸಾವಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸ್ರು/ಪ್ದ್ರ್ನಮ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವಿವರ
ಕರ .ಸಂ ಹೆಸ್ರು ಪ್ದ್ರ್ನಮ
01

ಉಮರಬ್ಬ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕ øತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಡಿಕರಿ

