
ಅಧ್ಯಾಯ-1 

ಸಂಸ್ಥ,ೆ ಕಯಯಯಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ಯವ್ಾಗಳು 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)(i)] [2017-18ನಥೇ ಸ್ಯಲಿನ] 

ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಯಯಯಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ಯವ್ಾಗಳ ವಿವ್ರಗಳು:- 

 

ಕರ. 
ಸಂ 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಥಸರತ ವಿಳಯಸ ಕಯಯಯಗಳು ಕತ್ಯವ್ಾಗಳು 

1 
ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ 

ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ 

ಸ್ಯಗರ ರಸ್ಥು, 
ಶಿವ್ಮೊಗಗ 

ಮಂಡಳಿಯ ಸಭಥ ಕಲಯಪ್ಗಳನತು ನಡಥಸತವ್ುದತ, 
ಸಭಥಗಳಲಿ ಿ ವಯರ್ಷಯಕ ಆಯವ್ಾಯ ಪ್ರಸ್ಯುವ್ನಥ 
ಹಯಗೂ ಕ್ರರಯಯ ಯೇಜನಥಗಳನತು 

ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ, ಮಂಡಳಿಯ ಸಭಯ 

ನಡವ್ಳಿಕಥಗಳನತು ದಯಖಲಿಸತವ್ುದತ, 
ಅನತಮೊೇದ್ಧಸಲಯದ ಕಯಯಯಕರಮ ಹಯಗೂ 

ಯೇಜನಥಗಳ ಪ್ರಕಯರ 

ಅನತಷ್ಯಾನಯಧಿಕಯರಿಗಳಥ ಂದ್ಧಗಥ ಚರ್ಚಯಸಿ, 

ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಿವ್ಯಹಣಥಗಯಗಿ 

ವ್ಹಿಸತವ್ುದತ. 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ವಯಾಪ್ತುಯಲಿಿ 

ಅನತಮೊೇದ್ಧಸತವ್ ಕಯಯಯಕರಮ/ ಯೇಜನಥಗಳ 

ಪ್ರಕಯರ ಅಂದಯಜತ ಪ್ಟ್ಟಾಗಳಿಗಥ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ 

ಅನತಮೊೇದನಥ ನಿೇಡತವ್ುದತ, ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು 

ಅನತಷ್ಯಾನಯಧಿಕಯರಿಗಳಿಗಥ ವ್ಹಿಸತವ್ುದತ, 
ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಮೇಲಿಿಚಯರಣಥ ಮಯಡತವ್ುದತ 
ಹಯಗೂ ಪ್ರಗತಿಗಳನತು ಕಯಲ ಕಯಲಕಥೆ 

ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸತವ್ುದತ. 

 



ಅಧ್ಯಾಯ-2 

ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ಯವ್ಾಗಳು 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)(ii)] 

ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ಯವ್ಾಗಳ ವಿವ್ರಗಳನತು ಹತದಥೆ ಸಮೇತ್ ನಮೂದ್ಧಸಿದಥ:- 

 

ಕರ. 
ಸಂ 

ಅಧಿಕಯರಿ/ ನೌಕರರ 

ಹಥಸರತ 
ಪ್ದನಯಮ ಹಂರ್ಚಕಥಯಯದ ಕತ್ಯವ್ಾಗಳು ಅಧಿಕಯರಗಳು 

1 

ಕುಮಾರಿ ಚಾರುಲತಾ 

ಸ  ೋಮಲ್, 

ಭಾ.ಆ.ಸ ೋ 
ಕಯಯಯದಶಿಯ(ಪ್ರ) 

ಮಂಡಳಿಯ ಮತಖಾ ಕಯಯಯ ನಿವ್ಯಹಣಯಧಿಕಯರಿಗಳಯಗಿರತತಯುರಥ. 
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಯ ತ್ತಯೆಲದಲಿಿ ಜಯರಿಯಲಿಿರತವ್ 

ಕಯನೂನತಗಳಂತಥ ಪ್ರಧ್ಯನ ಮಯಡಲಯಗತವ್ ಪ್ರಕಯಯಯಗಳನತು 

ನಥರವಥೇರಿಸತವ್ರತ. 

ತಿೇಮಯಯನ ತಥಗಥದತಕಥೂಳುುವ್ 

ಅಧಿಕಯರ 

2 
ಶ್ರೋ ಎಲ್. 

ಕಾಾಂತರಾಜ್ 
ಉಪ್ಕಯಯಯದಶಿಯ 

ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳಿಗಥ ಸಹಯಯ 

ಮಯಡತವ್ುದತ ಹಯಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ನಥೂೇಡಲ್ ಅಧಿಕಯರಿಯಯಗಿ 

ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತವ್ುದತ ಹಯಗೂ ಅಪ್ತೇಲ್ ಅಧಿಕಯರಿಯಯಗಿ 

ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತವ್ುದತ. 

-- 

3 
ಶ್ರೋ ಕ .ಆರ್. 

ಅವಿನಾಶ್  

ಹಣಕಯಸತ 
ನಿಯಂತ್ರಕರತ (ಪ್ರ) 

ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳಿಗಥ ಆರ್ಥಯಕ ಸಲಹಥಗಯರರಯಗಿ 

ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತವ್ುದತ. 

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿನಿಯಮದ 

ಪ್ರಕಯರ ಬಿಲತಿಗಳನತು 

ಇತ್ಾಥಯಪ್ಡಿಸತವ್ುದತ. 

4 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಡಿ. ಗಣಪ್ತಿ ಕಯಯಯಪಯಲಕ ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳಿಗಥ ತಯಂತಿರಕ ಸಲಹಥಗಯರರಯಗಿ -- 



ಅಭಿಯಂತ್ರರತ ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತವ್ುದತ, ಅಂದಯಜತ ಪ್ಟ್ಟಾಗಳನತು ತಯಂತಿರಕವಯಗಿ 

ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸತವ್ುದತ ಹಯಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ನಥೂೇಡಲ್ 

ಅಧಿಕಯರಿಯಯಗಿ ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತವ್ುದತ. 

5 
ಶ್ರೋ ಎ.ಕ . 

ಹನುಮಾಂತಪ್ಪ 
ಉಪ್ನಿದಥೇಯಶಕರತ 

ಮಂಡಳಿಯ ಯೇಜನಥ ಕಯಯಯಗಳಿಗಥ ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳಿಗಥ 

ಸಹಕರಿಸತವ್ುದತ. 
-- 

6 

ಶಿರೇಮತಿ 

ದ್ಧೇಪ್ಮಯಲಯ 

ಗಥೂೇಪಯಲ್ 

ತಯಶಿೇಲಯೆರ್, 

ಲಥಕೆ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ 

ವಿಷಯ ನಿವಯಯಹಕರತ ಮಂಡಿಸಲಯದ ಕಡತ್ಗಳನತು ಪ್ರಿಶಿೇಲನಥ 

ಮಯಡತವ್ುದತ, ಲಥಕೆಪ್ತ್ರಗಳ ತ್ಪಯಸಣಥಯಲಿಿ ಸಹಕರಿಸತವ್ುದತ 
ಮತ್ತು ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಮಯಹಿತಿ ಅಧಿಕಯರಿಯಯಗಿ 

ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತವ್ುದತ. 

-- 

7 ಶಿರೇ ಟ್ಟ. ಮೊೇಹನ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-1 

ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳವ್ರತ ಆದಥೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಯರ ಸಂಕಲನ ಕಯಯಯಗಳ 

ವಿಷಯ ನಿವ್ಯಹಣಥ ಮಯಡತವ್ುದತ. 
-- 

8 
ಶಿರೇಮತಿ ಕೌಸರ್ 

ಫಯತಿೇಮಯ 

ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-2 

ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳವ್ರತ ಆದಥೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಯರ ಸಂಕಲನ ಕಯಯಯಗಳ 

ವಿಷಯ ನಿವ್ಯಹಣಥ ಮಯಡತವ್ುದತ. 
-- 

9 ಮಹಥೇಶ ಎಲ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-3 

ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳವ್ರತ ಆದಥೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಯರ ಸಂಕಲನ ಕಯಯಯಗಳ 

ವಿಷಯ ನಿವ್ಯಹಣಥ ಮಯಡತವ್ುದತ. 
-- 

10 ಶಿರೇ ನಯಗಥೇಶ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-4 

ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳವ್ರತ ಆದಥೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಯರ ಸಂಕಲನ ಕಯಯಯಗಳ 

ವಿಷಯ ನಿವ್ಯಹಣಥ ಮಯಡತವ್ುದತ. 
-- 

11 
ಶಿರೇಮತಿ 

ಐ.ಪ್ತ.ರಥೇಣತಕಯ 

ದ್ಧಿತಿೇಯ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-1 

ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳವ್ರತ ಆದಥೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಯರ ಸಂಕಲನ ಕಯಯಯಗಳ 

ವಿಷಯ ನಿವ್ಯಹಣಥ ಮಯಡತವ್ುದತ. 
-- 

12 ಶಿರೇ ಜಥ. ಭಯಗಿೇರಯಜ್ ದ್ಧಿತಿೇಯ ದಜಥಯ ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳವ್ರತ ಆದಥೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಯರ ಸಂಕಲನ ಕಯಯಯಗಳ -- 



ಸಹಯಯಕರತ-2 ವಿಷಯ ನಿವ್ಯಹಣಥ ಮಯಡತವ್ುದತ. 

13 ಶಿರೇಮತಿ ಗೌರಮಮ ಶಿೇಘ್ರಲಿಪ್ತಗಯರರತ-1 

ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳವ್ರತ ಆದಥೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಯರ ಸಂಕಲನ ಕಯಯಯಗಳ 

ವಿಷಯ ನಿವ್ಯಹಣಥ ಮಯಡತವ್ುದತ ಮತ್ತು ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳವ್ರ ಆಪ್ು 

ಸಹಯಯಕರಯಗಿ ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತವ್ುದತ. 
-- 

14 ಶಿರೇ ಡಿ. ಪ್ರಕಯಶ್ ‘ಡಿ’ ದಜಥಯ ನೌಕರ-1 ‘ಡಿ’ ದಜಥಯ ನೌಕರರತ -- 

15 ಶಿರೇ ಎನ್.ವಿ. ರಥೇಣತಕ ವಯಹನ ಚಯಲಕರತ ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳ ವಯಹನದ ಸಂ:ಕಥಎ-14-ಪ್ತ-4319 ರ 

ಉಸತುವಯರಿ 
-- 

16 ಯೋಗೋಶ್ ನಾಯಕ್ 
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 

(ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರರು)   

17 ಎನ್. ಮಾಂಜುನಾಥ್ 
ರಾತಿರಕಾವಲುಗಾರ  

(ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರರು)   

18 ಎಸ್. ಬಸಲಿಾಂಗಪ್ಪ 
‘ಡಿ’ ಗ ರಪ್ 

(ಹ  ರಗುತಿಿಗ ) 
  

19 ವಿೋರ ೋಶ್ 
‘ಡಿ’ ಗ ರಪ್ 

(ಹ  ರಗುತಿಿಗ ) 
  

 



ಅಧ್ಯಾಯ-3 

ತಿೇಮಯಯನ ತಥಗಥದತಕಥೂಳುುವ್ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲಿಿ ಅನತಸರಿಸಬಥೇಕಯದ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)(iii)] 

ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಪಯರಧಿಕಯರದ್ಧಂದ ತಿೇಮಯಯನ ತಥಗಥದತಕಥೂಳುುವ್ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲಿಿ ಅನತಸರಿಸಬಥೇಕಯದ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ ವಿವ್ರಗಳು:- 

ಚಟತವ್ಟ್ಟಕಥ ವಿವ್ರಗಳು 
ತಿೇಮಯಯನ ಕಥೈಗಥೂಳುುವ್ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ 

 

 

ಅಂತಿಮ ತಿೇಮಯಯನ 

ಕಥೈಗಥೂಳುುವ್ 

ಪಯರಧಿಕಯರದ 

ಪ್ದನಯಮ 

ಮಲಥನಯಡತ 
ಪ್ರದಥೇಶದ ಸಮಗರ 
ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿಗಯಗಿ 

ಯೇಜನಥಗಳನತು 
ಮತ್ತು 

ಕಯಯಯಕರಮಗಳ
ನತು 

ರೂಪ್ತಸತವ್ುದತ. 

ಮಂಡಳಿಯ ಸಭಥ ಕಲಯಪ್ಗಳನತು ನಡಥಸತವ್ುದತ, 
ಸಭಥಗಳಲಿ ಿ ವಯರ್ಷಯಕ ಆಯವ್ಾಯ ಪ್ರಸ್ಯುವ್ನಥ ಹಯಗೂ 

ಕ್ರರಯಯ ಯೇಜನಥಗಳನತು ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ, 

ಮಂಡಳಿಯ ಸಭಯ ನಡವ್ಳಿಕಥಗಳನತು ದಯಖಲಿಸತವ್ುದತ, 
ಅನತಮೊೇದ್ಧಸಲಯದ ಕಯಯಯಕರಮ ಹಯಗೂ 

ಯೇಜನಥಗಳ ಪ್ರಕಯರ ಅನತಷ್ಯಾನಯಧಿಕಯರಿಗಳಥ ಂದ್ಧಗಥ 

ಚರ್ಚಯಸಿ, ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ನಿವ್ಯಹಣಥಗಯಗಿ 

ವ್ಹಿಸತವ್ುದತ. 

ವಿಷಯ ನಿವಯಯಹಕರತ ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಮಂಡಿಸಲಯದ ಕಡತ್ಗಳನತು ಲಥಕೆ 
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ ನಿಯಮಗಳ ಅನತಸ್ಯರವಯಗಿ ಪ್ರಿಶಿೇಲಸಿ ತ್ಮಮ 

ಅಭಿಪಯರಯದಥೂಂದ್ಧಗಥ ಉಪ್ನಿದಥೇಯಶಕರತ (ಯೇ) ಯವ್ರಿಗಥ 

ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ, ಮತಂದತವ್ರಥದತ, ಆ ಕಡತ್ಗಳನತು ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಉಪ್ 

ನಿದಥೇಯಶಕರತ(ಯೇ) ಇವ್ರತ ಅಗತ್ಾವಿದೆಲಿಿ ತಯಂತಿರಕ 

ಅಭಿಪಯರಯಕಯೆಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಯಯಯಪಯಲಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರ 

ಮೂಲಕ ಹಣಕಯಸತ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗಥ ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ. ಹಣಕಯಸತ 
ನಿಯಂತ್ರಕರತ ತ್ಮಮ ವಯಾಪ್ತುಯಲಿಿ ಇತ್ಾಥಯಪ್ಡಿಸಬಹತದಯದ 

ಪ್ರಕರಣಗಳನತು ಅವ್ರ ಹಂತ್ದಲಿಿಯೆೇ ತಿೇಮಯಯನ ತಥಗಥದತಕಥೂಂಡತ 

ಉಪ್ ಕಯಯಯದಶಿಯಯವ್ರಿಗಥ ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ. ಉಪ್ 

ಕಯಯಯದಶಿಯಯವ್ರತ ತ್ಮಮ ಅಭಿಪಯರಯದಥೂಂದ್ಧಗಥ ಅಂತಿಮ 

ತಿೇಮಯಯಣಕಯೆಗಿ ಕಯಯಯದಶಿಯಯವ್ರಿಗಥ ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ. 

ಕಯಯಯದಶಿಯಗಳು 



ಅಧ್ಯಾಯ-4 

ಕಯಯಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣಥಗಥ ರೂಪ್ತಸಿರತವ್ ಸೂತ್ರಗಳು 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)(iv)] 

ಸೂತ್ರಗಳು/ ತ್ನು ಕತ್ಯವ್ಾಗಳ ನಿವ್ಯಹಣಥಯಲಿಿ/ಸ್ಥೇವಥ ಮಯಡತವ್ಲಿಿ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಪಯರಧಿಕಯರವ್ು ಹಯಕ್ರಕಥೂಂಡ ಸ್ಯಾಯಂಡರ್ಡಿಗಳ ಬಗಥಗ ವಿವ್ರಗಳನತು 

ದಯವಿಟತಾ ಒದಗಿಸತವ್ುದತ:- 
 

ಕರ. 
ಸಂ 

ಕಯಯಯಗಳು/ಸ್ಥೇವಥ 
ಕಯಯಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣಥ 
ಅದತ ರೂಪ್ತಸಿರತವ್ 

ಸೂತ್ರಗಳು 
ಕಯಲಮಿತಿ 

ಸೂತ್ರವ್ನತು 
ವಿವ್ರಿಸತವ್ಲಿಿ 

ಉಲಥಿೇಖಿಸಿರತವ್ 

ದಯಖಲಥ/ನಯಗರಿೇಕ 

ಸನುದತೆ, ಸ್ಥೇವಯ 

ಅಧ್ಯಾಯ ಇತಯಾಧಿ. 

1 

ವಯರ್ಷಯಕ ಕ್ರರಯಯ ಯೇಜನಥಯಲಿಿ 

ಅನತಮೊೇದ್ಧತ್ವಯದ 

ಕಯಯಯಕರಮಗಳನತು/ಯೇಜನಥಗಳನತು 

ಅನತಷ್ಯಾನಗಥೂಳಿಸತವ್ುದತ. 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶದ 

ಸಮಗರ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ 

ಮಂಡಳಿಯಂದ 

ಅನತಮೊೇದ್ಧತ್ವಯದ 

ಯೇಜನಥಗಳನತು 
ಕಯಯಯಕರಮಗಳನತು ಅದಥೇ ಆರ್ಥಯಕ 

ವ್ಷಯದಲಿ ಿಪ್ೂಣಯಗಥೂಳಿಸತವ್ುದತ. 

ಅನತಮೊೇದ್ಧತ್ವಯದ 

ವಯರ್ಷಯಕ ಕ್ರರಯಯ 

ಯೇಜನಥಗಳು. 



ಅಧ್ಯಾಯ-5 

ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಮಯಗಳು, ಸೂಚನಥಗಳು, ಕಥೈಪ್ತಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಯಖಲಥಗಳು 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)(v) & (vi)] 

 

 ಅದರ ಕಯಯಯಗಳನತು ನಥರಥವಥೇರಿಸತವ್ುದಕಯೆಗಿ ಅದತ ಹಥೂಂದ್ಧರತವ್ ಅಥವಯ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲಿಿರತವ್ ಅಥವಯ ಅದರ ಉದಥೂಾೇಗಿಗಳು 

ಬಳಸತವ್ ನಿಯಮಗಳನತು, ವಿನಿಮಯಗಳನತು, ಸೂಚನಥಗಳನತು, ಕಥೈಪ್ತಡಿಗಳನತು ಮತ್ತು ದಯಖಲಥಗಳ ವಿವ್ರಗಳು. 

1. ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದೆ್ಧ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು, 1991 ಹಯಗೂ ತಿದತೆಪ್ಡಿ ನಿಯಮಗಳು. 

2. ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ನಿಯಮಗಳು, 1993 ಹಯಗೂ ತಿದತೆಪ್ಡಿ ನಿಯಮಗಳು. 

3. ಕನಯಯಟಕ ನಯಗರಿೇಕ ಸ್ಥೇವಯ ನಿಯಮಗಳು, 1958 ಮತ್ತು ತಿದತೆಪ್ಡಿ ನಿಯಮಗಳು. 
4. ಕನಯಯಟಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಂಹಿತಥ. 

5. ಕನಯಯಟಕ ಲಥೂೇಕಥೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲಯಖಯ ನಿಯಮಗಳು. 

6. ಕನಯಯಟಕ ಲಥೂೇಕಥೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಲಥಕೆ ನಿಯಮಗಳು. 

7. ಕನಯಯಟಕ ಬಡ್ಜ ್ಟ್ ಮಯಾನತಾಯಲ್. 

8. ಕನಯಯಟಕ ಸ್ಯದ್ಧಲಯಿರತ ಕಥೈಪ್ತಡಿ. 

 

ಸಕಯಯರದ್ಧಂದ ಕಯಲಕಯಲಕಥೆ ಹಥೂರಡಿಸತವ್ ಸಕಯಯರಿ ಆದಥೇಶಗಳು. 

  



ಅಧ್ಯಾಯ-6 

ನಿಯಂತ್ರದಲಿಿರತವ್ ದಸ್ಯುವಥೇಜತಗಳ ಪ್ರವ್ಗಯಗಳು. 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)v (i)] 

 

ಅದತ ಹಥೂಂದ್ಧರತವ್ ಅಥವಯ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರದಲಿಿರತವ್ ದಸ್ಯುವಥೇಜತಗಳ ಪ್ರವ್ಗಯಗಳು. 

 

ಮಂಡಳಿಯ ಕಛಥೇರಿಯಲಿ ಿನಿವ್ಯಹಿಸಲಯಗಿರತವ್ ದಯಖಲಥಗಳ ವಿವ್ರ:- 

1. ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಹಯಗೂ ಸದಸಾರ ವಿವ್ರ. 

2. ಕಛಥೇರಿ ಅಧಿಕಯರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಿವ್ರ. 

3. ಮಂಡಳಿಯ ವಯರ್ಷಯಕ ಆಯವ್ಾಯದ ವಿವ್ರ 

4. ಮಂಡಳಿಯ ವಯರ್ಷಯಕ ಕ್ರರಯಯ ಯೇಜನಥಯ ವಿವ್ರ. 

5. ಮಂಡಳಿಯ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ಅನತಮೊೇದ್ಧತ್ ಆದಥೇಶಗಳು. 
6. ಮಂಡಳಿ ಕಯಮಗಯರಿ ಪ್ರಗತಿ ವ್ರದ್ಧಯ ಬಗಥಗ ಮಯಹಿತಿ. 

7. ಮಂಡಳಿಯಂದ ಮಯಡಲಯದ ಖರ್ಚಯನ ವಿವ್ರ. 

8. ಮಂಡಳಿಯ ವಯರ್ಷಯಕ ಆಡಳಿತ್ ವ್ರದ್ಧಗಳು. 

  



ಅಧ್ಯಾಯ-7 

ಕಯಯಯನಿೇತಿಯನತು ರೂಪ್ತಸತವ್ುದತ ಅಥವಯ ಅನತಷ್ಯಾನಕಥೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಥ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕರಥೂಡನಥ 
ಸಮಯಲಥೂೇರ್ಚಸಲತ  

ಅಥವಯ ಅವ್ರ ಪಯರತಿನಿಧ್ಾವಿರತವ್ಂತಥ ಮಯಡಲತ ಇರತವ್ಂಥ ಯಯವ್ುದಥೇ ವ್ಾವ್ಸ್ಥೆಗಳು:- 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)(viii)] 

ಕಯಯಯನಿೇತಿಯನತು ರೂಪ್ತಸತವ್ುದತ ಅಥವಯ ಅನತಷ್ಯಾನಕಥೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಥ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕರಥೂಡನಥ ಸಮಯಲಥೂೇರ್ಚಸಲತ  

ಅಥವಯ ಅವ್ರ ಪಯರತಿನಿಧ್ಾವಿರತವ್ಂತಥ ಮಯಡಲತ ಇರತವ್ಂಥ ಯಯವ್ುದಥೇ ವ್ಾವ್ಸ್ಥೆಗಳನತು ವಿವ್ರಿಸಿ. 

 

ಕರಮ 

ಸಂಖಥಾ 
ಕಯಯಯಗಳು/ಸ್ಥೇವಥ 

ಸಮಯಲಥೂೇಚನಥಗಯಗಿ ಮಯಡಿಕಥೂಂಡಿರತವ್ ವ್ಾವ್ಸ್ಥೆಗಳು 
ಅಥವಯ ನಿಣಯಯ ರಚನಥ ಸಂಬಂಧ್ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕರ 

ಪಯರತಿನಿಧ್ಾತಥ 

ಸಮಯಲಥೂೇಚನಥಗಯಗಿ ಮಯಡಿಕಥೂಂಡಿರತವ್ 

ವ್ಾವ್ಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಯ ನಿಣಯಯ ಜಯರಿಯ 

ಸಂಬಂಧ್ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕರ ಪಯರತಿನಿಧ್ಾತಥ. 

1 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶದ 

ಸಮಗರ ಅಭಿವ್ೃದೆ್ಧಗಥ 
ಪ್ೂರಕವಯಗಿ ಕ್ರರಯಯ 

ಯೇಜನಥಗಳನತು / 

ಕಯಯಯಕರಮಗಳನತು 

ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತವ್ುದತ. 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ ವಯಾಪ್ತುಯಲಿಿ 

ಬರತವ್ ಎಲಯ ಿಲಥೂೇಕಸಭಯ ಸದಸಾರತ, ವಿಧ್ಯನ ಸಭಯ 

ಸದಸಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಲಯ ಿ ಪ್ಂಚಯಯತ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ, 
ಮಂಡಳಿಯ ವಯರ್ಷಯಕ ಸ್ಯಮಯನಾ ಸಭಥಯಲಿ ಿಮಂಡಳಿ 

ರೂಪ್ ರಥೇಷ್ಥಗಳನತು ಕಯಯಯನಿೇತಿಗಳನತು 
ನಿಧ್ಯರಿಸತವ್ಲಿಿ ನಿೇಡತವ್ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನತು 

ಪ್ರಿಗಣನಥಗಥ ತಥಗಥದತ ಕಥೂಳುಲಯಗತವ್ುದತ. 

ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಯ ಿ ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು 
ವಿಧ್ಯನ ಸಭಯ ಸದಸಾರ ಪ್ರಸ್ಯುವ್ನಥಯಂತಥ 
ವಯರ್ಷಯಕ ಕ್ರರಯಯ ಯೇಜನಥಯಲಿ ಿ

ಅಳವ್ಡಿಸತವ್ುದತ, ಸದರಿ ಎಲಯ ಿ

ಕಯಮಗಯರಿಗಳನತು ಅನತಷ್ಯಾನಗಥೂಳಿಸತವಯಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧ್ಯನ ಸಭಯ ಸದಸಾರತಗಳ 

ಸಲಹಥಯಂತಥ ಅನತಷ್ಯಾನಗಥೂಳಿಸತವ್ುದತ. 



ಅಧ್ಯಾಯ-8 

ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಪಯರಧಿಕಯರದ ಭಯಗವಯಗಿ ರರ್ಚತ್ವಯದ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಿಷತ್ತುಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ 

ನಿಕಯಯಗಳು:- 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)v (iii)] 

ಈ ಕಥಳಕಂಡ ನಮೂನಥಯಲಿ ಿಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಪಯರಧಿಕಯರಕಥೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂಡಳಿಗಳ, ಪ್ರಿಷತ್ತುಗಳ, ಸಮಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿಕಯಯಗಳ 

ಮಯಹಿತಿಯನತು ದಯವಿಟತಾ ಕಥೂಡಿ. 

 

ಮಂಡಳಿಗಳು, 

ಪ್ರಿಷತ್ತುಗಳು, 
ಸಮಿತಿಗಳು 

ಇತಯಾದ್ಧಗಳ ಹಥಸರತ 

ರಚನಥ 
ಅಧಿಕಯರ ಮತ್ತು 
ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಣಥ 

ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕರಿಗಥ ಅದರ ಸ್ಥೇವಥಗಳು 

ತಥರದ್ಧವಥಯೆೇ/ಅದರ ಸಭಥಯ 

ನಡವ್ಳಿಯ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕರಿಗಥ ಲಭ್ಾವಥೇ 

ಯಯವ್ುದಥೇ ನಿಕಯಯ ಅಥವಯ ಸಮಿತಿಗಳನತು ಮಂಡಳಿಯಲಿ ಿರರ್ಚಸಿರತವ್ುದ್ಧಲಿ. 

 



ಅಧ್ಯಾಯ-9 

ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವಿವ್ರ ಸೂರ್ಚ ಪ್ುಸುಕ:- 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b)v (ix)] 

ವಿವಿಧ್ ಮಟಾಗಳಲಿಿ, ವಿವಿಧ್ ಘ್ಟಕಗಳು ಅಥವಯ ಕಛಥೇರಿಗಳಲಿಿ ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತತಿುರತವ್ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಬಗಥಗ  

ಮಯಹಿತಿಯನತು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಂಪ್ಕಯವ್ನತು ದಯವಿಟತಾ ಒದಗಿಸಿ. 
 

ಕರಮ 

ಸಂಖಥಾ 
ಅಧಿಕಯರಿಗಳ/ ನೌಕರರ ಹಥಸರತ ಪ್ದನಯಮ ಕಛಥೇರಿಯ ವಿಳಯಸ 

ಸಂಪ್ಕಯ ಸಂಖಥಾ/  

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಯಸ 

madbsecretary@gmail.co

m 

1 
ಕುಮಾರಿ ಚಾರುಲತಾ ಸ  ೋಮಲ್, 

ಭಾ.ಆ.ಸ ೋ 
ಕಯಯಯದಶಿಯ(ಪ್ರ) 

ಮಲಥನಯಡತ 
ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ 

ಮಂಡಳಿ 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

08182-257634 

2 ಶ್ರೋ ಎಲ್. ಕಾಾಂತರಾಜ್ ಉಪ್ ಕಯಯಯದಶಿಯ 08182-257862 

3 ಶ್ರೋ ಕ .ಆರ್. ಅವಿನಾಶ್ 
ಹಣಕಯಸತ ನಿಯಂತ್ರಕರತ 
(ಪ್ರ) 

08182-257862 

4 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಡಿ. ಗಣಪ್ತಿ 
ಕಯಯಯಪಯಲಕ 

ಅಭಿಯಂತ್ರರತ 08182-257862 

5 ಶ್ರೋ ಎ.ಕ . ಹನುಮಾಂತಪ್ಪ ಉಪ್ನಿರ ೋೇಶಕರು 08182-257862 

6 ಶಿರೇಮತಿ ದ್ಧೇಪ್ಮಯಲಯ ಲಥಕೆ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ 08182-257862 



ಗಥೂೇಪಯಲ್ ತಯಶಿೇಲಯೆರ್ 

7 ಶಿರೇ ಟ್ಟ.ಮೊೇಹನ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ ಸಹಯಯಕರತ-

1 

ಮಲಥನಯಡತ 
ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ 

ಮಂಡಳಿ 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

08182-257862 

8 ಶಿರೇಮತಿ ಕೌಸರ್ ಫಯತಿೇಮಯ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ ಸಹಯಯಕರತ-

2 
08182-257862 

9 ಮಹಥೇಶ್ ಎಲ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ ಸಹಯಯಕರತ-

3 
08182-257862 

10 ಶಿರೇ ನಯಗಥೇಶ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ ಸಹಯಯಕರತ-

4 
08182-257862 

11 ಶಿರೇಮತಿ ಐ.ಪ್ತ.ರಥೇಣತಕಯ 
ದ್ಧಿತಿೇಯ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-1 
08182-257862 

12 ಶಿರೇ ಜಥ. ಭಯಗಿೇರಯಜ್ 
ದ್ಧಿತಿೇಯ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-2 
08182-257862 

13 ಶಿರೇಮತಿ ಗೌರಮಮ ಶಿೇಘ್ರಲಿಪ್ತಗಯರರತ-1 08182-257862 

14 ಶಿರೇ ಡಿ. ಪ್ರಕಯಶ್ ‘ಡಿ’ ದಜಥಯ ನೌಕರ-1 08182-257862 

15 ಶಿರೇ ಎನ್.ವಿ. ರಥೇಣತಕ ವಯಹನ ಚಯಲಕರತ 08182-257862 

16 ಶ್ರೋ ಯೋಗೋಶ್ ನಾಯಕ್ 
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 
(ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರರು) 

08182-257862 



17 ಶ್ರೋ ಎನ್. ಮಾಂಜುನಾಥ್ 
ರಾತಿರಕಾವಲುಗಾರ 

(ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರರು) 
08182-257862 

18 ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಬಸಲಿಾಂಗಪ್ಪ 
‘ಡಿ’ ಗ ರಪ್ ನೌಕರರು 
(ಹ  ರಗುತಿಿಗ ) 

ಮಲಥನಯಡತ 
ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ 

ಮಂಡಳಿ 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

08182-257862 

19 ಶ್ರೋ ವಿೋರ ೋಶ್ 
‘ಡಿ’ ಗ ರಪ್ ನೌಕರರು 

(ಹ  ರಗುತಿಿಗ ) 
08182-257862 

 

  



ಅಧ್ಯಾಯ-10 

ವಿನಿಮಯಗಳಲಿ ಿಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರತವ್ಂತಥ ಪ್ರಿಹಯರದ ವ್ಾವ್ಸ್ಥೆಯತ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಅಧಿಕಯರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರತ 

ಪ್ಡಥಯತವ್ ಮಯಸಿಕ ಸಂಭಯವ್ನಥ:- 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b) (x)] 

ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಭಯವ್ನಥ ವ್ಾವ್ಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಯರದ ಬಗಥಗ ಈ ಕಥಳಕಂಡ ನಮೂನಥಯಲಿ ಿಮಯಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸತವ್ುದತ. 

 

ಕಯಯಯನಿವ್ಯಹಿಸತತಿುರತವ್ 

ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಹಥಸರತ 
ಪ್ದನಯಮ ಸಂಭಯವ್ನಥ 
ಸಂಸ್ಥ ೆ ಮಯಸಿಕ (ರೂ.ಗಳಲಿಿ) 

ಕುಮಾರಿ ಚಾರುಲತಾ ಸ  ೋಮಲ್, 

ಭಾ.ಆ.ಸ ೋ 
ಕಯಯಯದಶಿಯ (ಪ್ರ) - 

ಶ್ರೋ ಎಲ್. ಕಾಾಂತರಾಜ್ ಉಪ್ ಕಯಯಯದಶಿಯ 1,28,839/- 

ಶ್ರೋ ಕ .ಆರ್. ಅವಿನಾಶ್ 
ಹಣಕಯಸತ ನಿಯಂತ್ರಕರತ 

(ಪ್ರ) 
- 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಡಿ. ಗಣಪ್ತಿ 
ಕಯಯಯಪಯಲಕ 

ಅಭಿಯಂತ್ರರತ 1,19,684/- 

ಶ್ರೋ ಎ.ಕ . ಹನುಮಾಂತಪ್ಪ ಉಪ್ನಿರ ೋೇಶಕರು (ಯೋ) 92,895/- 

ಶಿರೇಮತಿ ದ್ಧೇಪ್ಮಯಲಯ ಗಥೂೇಪಯಲ್ 

ತಯಶಿೇಲಯೆರ್ 
ಲಥಕೆ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ 45,806/- 



ಶಿರೇ ಟ್ಟ.ಮೊೇಹನ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ ಸಹಯಯಕರತ-

1 
31,725/- 

ಶಿರೇಮತಿ ಕೌಸರ್ ಫಯತಿೇಮಯ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ ಸಹಯಯಕರತ-

2 
38,430/- 

ಶಿರೇ ಮಹಥೇಶ್ ಎಲ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ ಸಹಯಯಕರತ-

3 
41,454/- 

ಶಿರೇ ನಯಗಥೇಶ್ 
ಪ್ರಥಮ ದಜಥಯ ಸಹಯಯಕರತ-

4 
52,897/- 

ಶಿರೇಮತಿ ಐ.ಪ್ತ.ರಥೇಣತಕಯ 
ದ್ಧಿತಿೇಯ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-1 
32,452/- 

ಶಿರೇ ಜಥ. ಭಯಗಿೇರಯಜ್ 
ದ್ಧಿತಿೇಯ ದಜಥಯ 

ಸಹಯಯಕರತ-2 
34,016/- 

ಶಿರೇಮತಿ ಗೌರಮಮ ಶಿೇಘ್ರಲಿಪ್ತಗಯರರತ-1 60,498/- 

ಶಿರೇ ಡಿ. ಪ್ರಕಯಶ್ ‘ಡಿ’ ದಜಥಯ ನೌಕರ-1 39,680/- 

ಶಿರೇ ಎನ್.ವಿ. ರಥೇಣತಕ ವಯಹನ ಚಯಲಕರತ 29,608/- 

ಶ್ರೋ ಯೋಗೋಶ್ ನಾಯಕ್ 
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 
(ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರರು) 

 

ಶ್ರೋ ಎನ್. ಮಾಂಜುನಾಥ್ 
ರಾತಿರಕಾವಲುಗಾರ 

(ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರರು) 
 

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಬಸಲಿಾಂಗಪ್ಪ ‘ಡಿ’ ಗ ರಪ್ ನೌಕರರು  



(ಹ  ರಗುತಿಿಗ ) 

ಶ್ರೋ ವಿೋರ ೋಶ್ 
‘ಡಿ’ ಗ ರಪ್ ನೌಕರರು 

(ಹ  ರಗುತಿಿಗ ) 
 

 

  



ಅಧ್ಯಾಯ-11 

ಯೇಜನಥ ಇತಯಾಧಿಗಳು ಒಳಗಥೂಂಡಂತಥ ಪ್ರತಿ ಏಜಥನಿಿಗಥ ಹಂರ್ಚಕಥ ಮಯಡಲಯದ ಆಯವ್ಾಯ:- 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b) (xi)] 

ಪ್ರತಿ ಏಜಥನಿಿಗಥ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಥ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಪಯರಧಿಕಯರವ್ು ಕಥೈಗಥೂಂಡ ಯೇಜನಥಗಳು, ಕಯಯಯಕರಮಗಳು,  

ಸಿೆೇಮ್ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳನತು ಮಯಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸತವ್ುದತ. 

ಏಜಥನಿಿ 

ಯೇಜನಥ/ 

ಕಯಯಯಕರಮ/ಸಿೆೇಮ್/ 

ಪಯರಜಥಕ್ಟಾ/ಚಟತವ್ಟ್ಟಕಥ/ 

ಉದಥೆೇಶಕಥೆ ಹಂರ್ಚಕಥಯಯದ 

ಆಯವ್ಾಯ 

ಉದಥೆೇಶಿಸಲಯದ ವಥಚಚ 
ಕಳಥದ ವ್ಷಯದಂತಥ 

ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಫಲಿತಯಂಶಗಳು 

ಮಯಡಲಯದ ಹಂರ್ಚಕಥ ಮೇಲಥ 
ವ್ರದ್ಧ ಅಥವಯ ಅಂತ್ಹ 

ವಿವ್ರಗಳನತು ಎಲಿಿ 

ಲಭ್ಾವಿದಥ (ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್, 

ವ್ರದ್ಧಗಳು, ಸೂಚನಯ 

ಫಲಕ ಇತಯಾಧಿ) 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿಯನತು ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶದ ವಯಾಪ್ತುಯಲಿ ಿಬರತವ್ ಕ್ಥೇತ್ರಗಳ ಸಮಗರ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧಗಯಗಿ ರರ್ಚಸಲಯಗಿದಥ. ಹಯಗೂ 

ಮಂಡಳಿಯಂದ ಅನತಮೊೇದ್ಧತ್ವಯದ ಯೇಜನಥಗಳ/ಕಯಯಯಕರಮಗಳ ಅನತಷ್ಯಾನವ್ನತು ಉಸತುವಯರಿ ವ್ಹಿಸತವ್ುದತ ಮತ್ತು ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ 

ಮಯಡತವ್ುದತ. ಅನತದಯನದ ಸಿಿೇಕೃತಿ ಹಯಗೂ ವಥಚಚದ/ಹಂರ್ಚಕಥ ವಿವ್ರಗಳನತು ಮಂಡಳಿಯ ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನಲಿಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಯಗಿದಥ. 

www.madb.kar.nic.in 

 

ಅಧ್ಯಾಯ-12 



ಸಹಯಯಧ್ನ ಕಯಯಯಕರಮಗಳ ಜಯರಿಯ ವಿಧ್ಯನ 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b) (xii)] 

1. ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಪಯರಧಿಕಯರದ್ಧಂದ ಅನತಷ್ಯಾನಗಥೂಂಡ ಸಹಯಯಧ್ನ ಪ್ಡಥದ್ಧರತವ್ ಚಟತವ್ಟ್ಟಕಥಗಳ/ಕಯಯಯಕರಮಗಳು/ಸಿೆೇಮ್ ಗಳನತು ವಿವ್ರಿಸಿ 

2. ಸಹಯಯಧ್ನದ ಸಿರೂಪ್, ಸಹಯಯಧ್ನ ಪ್ಡಥಯಲತ ಅಹಯತಥಯ ಮಯನದಂಡದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ್ ಕಯಯಯಕರಮಗಳು/ಸಿೆೇಮ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ 

ಸಹಯಯಧ್ನ ಮಂಜೂರತ ಮಯಡತವ್ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಯರಿಯ ಹತದಥೆ. 

 

ಕಯಯಯಕರಮ/ 

ಚಟತವ್ಟ್ಟಕಥಯ ಹಥಸರತ 
ಸಿರೂಪ್/ ಸಹಯಯಧ್ನದ 

ಶಥರೇಣಿ 

ಸಹಯಯಧ್ನವ್ನತು 
ಮಂಜೂರತ ಮಯಡಲತ 
ಅಹಯತಥಯ ಮಯನ ದಂಡ 

ಸಹಯಯಧ್ನ ಮಂಜೂರತ 
ಮಯಡತವ್ ಅಧಿಕಯರಿಯ 

ಪ್ದನಯಮ 

 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿಯತ ತ್ನು ವಯಾಪ್ತುಯಲಿಿ ಬರತವ್ ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶದ ಸಮಗರ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧಗಯಗಿ 

ರರ್ಚತ್ವಯದದತೆ, ಯಯವ್ುದಥೇ ಸಬಿಿಡಿ ನಿೇಡತವ್ ಕಯಯಯಕರಮಗಳನತು ಮಂಡಳಿಯಂದ ರೂಪ್ತಸಿರತವ್ುದ್ಧಲ.ಿ 

 

 

  



3. ಸಹಯಯಧ್ನದ  ಸಿರೂಪ್, ಸಹಯಯಧ್ನ ಪ್ಡಥಯಲತ ಅಹಯತಥಯ ಮಯನದಂಡದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ್ ಕಯಯಯಕರಮಗಳು / ಸಿೆೇಮ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ 

ಸಹಯಯಧ್ನ ಮಂಜೂರತ ಮಯಡತವ್ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಯರಿಯ ಹತದಥೆ. 

 

ಕಯಯಯಕರಮ/ ಚಟತವ್ಟ್ಟಕಥ 
ಹಥಸರತ 

ಅಜಿಯ ವಿಧ್ಯನ ಮಂಜೂರಯತಿ ವಿಧ್ಯನ ಹಂರ್ಚಕಥ ವಿಧ್ಯನ 

 

 

ಅನಿಯಸತವ್ುದ್ಧಲಿ. 

 

 

 

 

  



ಅಧ್ಯಾಯ-13 

ರಿಯಯಯತಿಗಳನತು ಪ್ಡಥಯತವ್ವ್ರ, ಅನತಮತಿಗಳು ಅಥವಯ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಪಯರಧಿಕಯರದ್ಧಂದ ಮಂಜೂರಯದ 

ಅಧಿಕಯರ ಪ್ತ್ರಗಳ ವಿವ್ರಗಳು. 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b) (xiii)] 

ಪ್ರತಿ ಕಯಯಯಕರಮ/ಸಿೆೇಮ್ ಕಥಳಗಥ ಲಯಭ್ ಪ್ಡಥದವ್ರ ಹಥಸರತಗಳ ಮತ್ತು ವಿಳಯಸಗಳನತು  
ಈ ಕಥಳಕಂಡ ನಮೂನಥಯಲಿ ಿಪ್ರತಥಾೇಕವಯಗಿ ಒದಗಿಸತವ್ುದತ. 

 

    ಸ್ಯಂಸಿೆಕ ಫಲಯನತಭ್ವಿಗಳು 

ಕಯಯಯಕರಮ/ಸಿೆೇಮ್ ನ ಹಥಸರತ 

ಕರಮ 

ಸಂಖಥಾ 

ಪ್ಡಥದ್ಧರತವ್ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಥಸರತ 
ಮತ್ತು ವಿಳಯಸ 

ಮಂಜೂರಯದ ಲಯಭ್ದ 

ಸಿರೂಪ್/ ಪ್ರಮಯಣ 

ಮಂಜೂರಯತಿಯ 

ದ್ಧನಯಂಕ 

ಮಂಜೂರತ ಮಯಡತವ್ 

ಪಯರಧಿಕಯರದ ಹಥಸರತ ಮತ್ತು 
ಪ್ದನಯಮ 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿಯತ ತ್ನು ವಯಾಪ್ತುಯಲಿಿ ಬರತವ್ ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶದ ಸಮಗರ 

ಅಭಿವ್ೃದೆ್ಧಗಯಗಿ ರರ್ಚತ್ವಯಗಿದತೆ, ಯಯವ್ುದಥೇ ಸಬಿಿಡಿ ಕಯಯಯಕರಮಗಳನತು ಮಂಡಳಿಯಂದ 

ಅನತಷ್ಯಾನಗಥೂಳಿಸಿರತವ್ುದ್ಧಲಿ. 2007-08ನಥೇ ಸ್ಯಲಿನಲಿಿ ಮಯತ್ರ ಗಂಗಯ ಕಲಯಾಣ ಯೇಜನಥ ಮತ್ತು ವ್ಸತಿ 

ಯೇಜನಥಗಳನತು ವಿಶಥೇಷ ಘ್ಟಕ ಯೇಜನಥಯಡಿ ಅನತಷ್ಯಾನಗಥೂಳಿಸಿದತೆ, ಅಹಯ ಫಲಯನತಭ್ವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಹಯಗೂ 

ಅನತದಯನದ ವಿವ್ರಗಳನತು ಮಂಡಳಿಯ ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನಲಿಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಯಗಿದಥ. www.madb.kar.nic.in 

ಅಧ್ಯಾಯ-14 



ವಿದತಾನಯಮನ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಲಭ್ಾವಿರತವ್ ಮಯಹಿತಿ 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b) (xiv)] 

ವಿದತಾನಯಮನ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಲಭ್ಾವಿರತವ್ ಇಲಯಖಥಯ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಥಗಳ ವಿವ್ರಗಳ ಮಯಹಿತಿಯನತು 

 ಒದಗಿಸತವ್ುದತ (ಫಯಿಪ್ತ, ಸಿಡಿ, ವಿಸಿಡಿ, ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್, ಇಂಟರ್ ನಥಟ್, ಇತಯಾದ್ಧ) 

 

ವಿದತಾನಯಮನ 

ವಿವ್ರಗಳು (ಸ್ಥೈಟ್ 

ಆಡರ್ (adder) / 

ಲಥೂೇಕಥೇಶನ್ ಎಲಿಿ 

ಲಭ್ಾವಿದಥ. ಇತಯಾದ್ಧ.) 

ಕಂಟಥಂಟ್ಿ ಅಥವಯ ಟಥೈಟಲ್ 

ಮಯಹಿತಿಯನತು 
ನಿವ್ಯಹಿಸತತಿುರತವ್ 

ಕಸ್ಥೂಾೇಡಿಯನ್ ನ 

ಪ್ದನಯಮ ಮತ್ತು 
ವಿಳಯಸ 

ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ N.I.C www.madb.kar.nic.in 

ಲಥಕೆ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ 
ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ 

ಅಭಿವ್ೃದೆ್ಧ ಮಂಡಳಿ 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

 

  

http://www.madb.kar.nic.in/


ಅಧ್ಯಾಯ-15 

ಮಯಹಿತಿಯನತು ಪ್ಡಥಯಲತ ನಯಗರಿೇಕರಿಗಥ ಲಭ್ಾವಿರತವ್ ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳ ಬಗಥಗ ವಿವ್ರಗಳು 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b) (xv)] 

ಮಯಹಿತಿಯನತು ಪ್ಡಥಯಲತ ನಯಗರಿೇಕರಿಗಥ ಲಭ್ಾವಿರತವ್ ಸೆಳ / ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳ ಬಗಥಗಿನ ಪ್ರಸ್ಯರಿತ್ ವಿಧ್ಯನಗಳು 

 

ಸ್ೌಲಭ್ಾ 
ವಿವ್ರಗಳು (ಸ್ೌಲಭ್ಾ/ಹಥಸರತ 

ಇತಯಾದ್ಧಯ ಲಥೂೇಕಥೇಶನ್) 
ಒದಗಿಸಲಯದ ಮಯಹಿತಿಯ ವಿವ್ರಗಳು 

ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ www.madb.kar.nic.in 

2016-17ನಥೇ ಸ್ಯಲಿನ ಅಂತ್ಾದವ್ರಥಗಥ 
ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿಯ 

ಎಲಯ ಿಕಯಯಯಕರಮಗಳ ಮಯಹಿತಿಯತ 

ಅಂತ್ರ್ ಜಯಲದಲಿ ಿಲಭ್ಾವಿದಥ. 

 

ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕರತ ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ ಕಛಥೇರಿಗಥ ಬಥೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ ಸಹ ಅಗತ್ಾವಿರತವ್ 

ಮಯಹಿತಿಯನತು ಪ್ಡಥಯಬಹತದತ. 

 

 

  



ಅಧ್ಯಾಯ-16 

ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಮಯಹಿತಿ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಹಥಸರತ, ಹತದಥ ೆಮತ್ತು ಇತ್ರಥ ವಿವ್ರಗಳು 

[ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(b) (xvi)] 

ಸ್ಯಜಯಜನಿಕ ಮಯಹಿತಿ ಅಧಿಕಯರಿ, ಸಹಯಯಕ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಮಯಹಿತಿ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಹಥಸರತ, ಹತದಥಯೆ ವಿವ್ರಗಳನತು ಹಯಗೂ ಅಪ್ತೇಲತ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ 

ವಿವ್ರಗಳನತು ಕಥಳಕಂಡ ನಮೂನಥಯಲಿಿ ಒದಗಿಸತವ್ುದತ. 

 

ಕರ.ಸಂ 
ಕಛಥೇರಿಯ ಹಥಸರತ 
ಹಯಗೂ ವಿಳಯಸ 

ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಮಯಹಿತಿ 

ಅಧಿಕಯರಿಯ ಹಥಸರತ 

ಕಛಥೇರಿಯ ದೂರವಯಣಿ ಸಂಖಥಾ, 
ಮೊಬಥೈಲ್ ಸಂಖಥಾ ಹಯಗೂ 

ಫಯಾಕ್ಟಿ ದೂರವಯಣಿ ಸಂಖಥಾ 
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಯಸ 

1 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ 

ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ, 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

ಶಿರೇಮತಿ ದ್ಧೇಪ್ಮಯಲಯ 

ಗಥೂೇಪಯಲ್ ತಯಶಿೇಲಯೆರ್, 

ಲಥಕೆ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಕರತ, 
ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ 

ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ, 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

ಕಛಥೇರಿ ಸಂ: 08182-

257862 

ಫಯಾಕ್ಟಿ: 08182-257631 

madbsecretary@gmail.com 

  



ಸಹಯಯಕ ಸ್ಯವ್ಯಜನಿಕ ಮಯಹಿತಿ ಅಧಿಕಯರಿ 

1 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ 

ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ, 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

ಶಿರೇ ಮೋಹನ್ ಟಿ.  

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ 

ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ, 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

ಕಛಥೇರಿ ಸಂ: 08182-

257862 

ಫಯಾಕ್ಟಿ: 08182-257631 

madbsecretary@gmail.com 

ಅಪ್ತೇಲತ ಅಧಿಕಯರಿಯ ಹಥಸರತ 

1 

ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ 

ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ, 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

ಶಿರೇ ಎ.ಕ . ಹನುಮಾಂತಪ್ಪ, 

ಉಪ್ನಿರ ೋೇಶಕರು (ಯೋ), 
ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ 

ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ, 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 

ಕಛಥೇರಿ ಸಂ: 08182-

257862 

ಫಯಾಕ್ಟಿ: 08182-257631 

madbsecretary@gmail.com 

 

 

ಕಯಯಯದಶಿಯ(ಪ್ರ) 
ಮಲಥನಯಡತ ಪ್ರದಥೇಶ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ, 

ಶಿವ್ಮೊಗಗ. 


