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ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಕರಯಯಗಳು ಮತ್ುತ ಜವರಬರಾರಿಗಳು 
 

1. ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲ ೇಖಕ-ಪ್ಾಕರಶಕ-ಓದುಗರ ನ್ಡುವ  ಗರಢ ಸಂಬಂಧವನ್ುನ ಏಪ್ಪಡಿಸಿ, ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 
ವರಚನರಭಿರುಚಿಯನ್ುನ ಬ ಳ ಸಿ, ರರಜ್ರಾದಾಂತ್ ಓದುಗರಿಗ  ಒಳ ೆಯ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಸುಲಭ ಬ ಲ ಯಲ್ಲಿ ದ ೊರ ಯುವಂತ  ಮರಡುವ 
ಒಂದು ಸ್ರಾಯಿಯರದ ಸ್ರಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ ಾಯರಗಿ ಮತ್ುತ ಆ ಮೊಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ುಸತಕ ೊೇದಾಮವು ಜನ್ಪ್ರವರಗಿ, ವರಾಪ್ಕವರಗಿ, 
ಸಮಗಾ ಚಳವಳಿಯರಗಿ ಬ ಳ ದು ಭದಾವರಗಿ ಬ ೇರೊರುವಂತ  ಮರಡುವುದು. ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಪ್ಾಕಟಣ ಗ  ಪ್ಾೇತರಾಹ ಧನ್, 
ಬಹುಮರನ್ ಮುಂತರದವುಗಳನ್ುನ ನೇಡುವಂತ್ಹ ಪ್ಾೇತರಾಹ ಕಾಮಗಳನ್ುನ ಕ ೈಗ ೊಳುೆವುದು. 
 

2. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಕಟವರಗಿರುವ ಅತ್ುಾತ್ತಮ, ಸ್ರಹಿತ್ಯಾಕ ಮೌಲಾವುಳೆ ಅಪ್ರೊಪ್ವರದ, ಅಲಭಾವರಗಿರುವ, ಪ್ರಾಚಿೇನ್ ಮತ್ುತ 
ಆಧುನಕ, ಸಮಕರಲ್ಲೇನ್ ಸ್ರಹಿತ್ಾ ಗಾಂಥಗಳನ್ುನ ಮತ್ುತ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಪ್ರಾಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ುನ ಪ್ುನ್ರ್ ಮುದ್ರಾಸುವುದು ಮತ್ುತ 
ಅವಶಾವಿದದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ುನ ಸಂಪ್ರದನ  ಮರಡಿಸಿ, ಸೊಕತ ಮರಲ್ಲಕ ಯಡಿ ಪ್ಾಕಟಿಸುವುದು. 
 

3. ವಿದರಾರ್ಥಪಗಳಿಗ , ಶಿಕ್ಷಣರರ್ಥಪಗಳಿಗ  ಹರಗೊ ಸ್ರಹಿತರಾಸಕತರಿಗರಗಿ ವಿಜ್ಞರನ್, ಮರನ್ವಿಕ ಹರಗೊ ಕಲ ಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ 
ಮೊಲಭೊತ್ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಂತ್ಾವರಗಿ ಬರ ಯಿಸಿ ಪ್ಾಕಟಿಸುವುದು. ಮತ್ುತ ಆ ಬಗ ಯ ಪ್ಾಕಟಣ ಗಳಿಗ  
ಉತ ತೇಜನ್ ನೇಡುವುದು. 
 

4. ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಾಕರಶನ್ ಉದಾಮಕ ೆ ನ ರವು ನೇಡುವ ಸಲುವರಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಕಟಿಸಲರದ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ುನ ಆಯ್ಕೆ ಮರಡುವುದು 
ಮತ್ುತ ಹರಗ  ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಲರದ ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ುನ ಸಗಟರಗಿ ಖರಿೇದ್ರಸುವುದು ಮತ್ುತ ಖರಿೇದ್ರಸಲರದ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ುನ 
ರರಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲರಿ ಸಕರಪರಿ ಹರಗೊ ಖರಸಗಿ ಶರಲರ ಕರಲ ೇಜುಗಳಿಗ   ವಿತ್ರಿಸುವುದು. 
 

5. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರಾಪ್ಕವರದ ಅಕ್ಷರ, ಪ್ುಸತಕ-ಭರಷ -ಸ್ರಹಿತ್ಾ-ಸಂಸೃತ್ಯ-ಕಲ -ವಿಜ್ಞರನ್-ಮರನ್ವಿಕ-ವಿವಿಧ ಜ್ಞರನ್ ಶರಖ ಗಳು 
ಇವುಗಳ ಬಗ ೆ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸಲು ಅಗತ್ಾವಿರುವಂಥ ಎಲರಿ ಬಗ ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ುನ ಬರ ಸುವುದು;  ಸಂಪ್ರದನ  
ಮರಡಿಸುವುದು ಮತ್ುತ ಪ್ಾಕಟಿಸುವುದು. 
 

6. ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಪ್ಾಕಟಿಸುವ ಮತ್ುತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಕಟವರಗುವ ಎಲರಿ ಬಗ ಯ ಪ್ುಸತಕಗಳು ರರಜಾದ ಎಲರಿ ಜಿಲರಿ 
ಕ ೇಂದಾಗಳಲ್ಲಿ, ತರಲೊಿಕು ಕ ೇಂದಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಗೊ ದ ೇಶದ ವಿವಿಧ ಭರಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಹರಗೊ ಸುವಾವಸಿಾತ್ ರಿೇತ್ಯಯಲ್ಲಿ 
ಲಭಾವರಗುವಂತ  ಮರಡಲು ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ ಯನ್ುನ ಸ್ರಾಪ್ರಸುವುದು ಮತ್ುತ ಮರರರಟ ಮರಡಲು ಉದ ದೇಶಿಸುವ 
ವಾಕ್ತತ, ಸಂಸ್ ಾಗಳಿಗ  ನ ರವು ನೇಡುವುದು. 
 

7. ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ೊೇದಾಮದ ಬಗ ೆ ಹರಗೊ ಸಂಸೃತ್ಯ - ಸ್ರಹಿತ್ಾ-ಸ್ರಮರಜಿಕ-ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಂತರದ ಸೊಕತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆ 
ಸಂಶ  ೇಧನ  ನ್ಡ ಸಲು ಫ ಲ ೊೇಶಿಫ್ ಹರಗೊ ಅಧಾಯನ್ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ  ನ ರವು ನೇಡುವುದು. ಪ್ುಸತಕ ೊೇದಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ರಿ 
ಕರಯಪ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ತ್ರಬ ೇತ್ಯ, ಕರಯರಪಗರರ, ಚರ್ರಪಗ ೊೇಷ್ಠಿ, ವಿರ್ರರ ಸಂಕ್ತರಣ, ಸಮ್ಮೇಳನ್, ಪ್ುಸತಕ 
ಮ್ಮೇಳಗಳನ್ುನ ತರನರಗಿಯ್ಕೇ ಅಥವರ ಸಮರನ್ ಉದ ದೇಶ ಹ ೊಂದ್ರದ ಇತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ ಾಗಳ  ಂದ್ರಗ  ಸಂಯುಕತವರಗಿ 
ಏಪ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 
8. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಕರಯಪಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಹರಗೊ ಧ ಾೇಯೇದ ದೇಶಗಳ ಸ್ರಧನ ಗರಗಿ ಕನರಪಟಕ ಸಕರಪರ, ಭರರತ್ ಸಕರಪರ, ಇತ್ರ 

ರರಜಾ ಸಕರಪರ / ಸಕರಪರಗಳಿಂದ ಅನ್ುದರನ್ ಪ್ಡ ಯುವ ಸ್ರಾಯತ್ತ ಅರ ಸಕರಪರಿ, ಖರಸಗಿ ಮತ್ುತ ವಿದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘ 
ಸಂಸ್ ಾಗಳ  ಂದ್ರಗ  ಒಪ್ಪಂದ ಮರಡಿಕ ೊಳುೆವುದು ಹರಗೊ ಅವುಗಳಿಂದ / ಖರಸಗಿ ವಾಕ್ತತಗಳಿಂದ ಅನ್ುದರನ್ಗಳು, ಕ ೊಡುಗ ಗಳು, 
ದತ್ಯತಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ  ಯರವುದ ೇ ರಿೇತ್ಯಯ ಮೊಲಕ ನಧಿಗಳನ್ುನ ಸಂಗಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ುತ ಅವುಗಳನ್ುನ ಆಯರ ಉದ ದೇಶ 
ಸ್ರಧನ ಗರಗಿ ವಿನಯೇಗಿಸುವುದು.  
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ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಉದ ಾೇಶ ಸ್ರಧನ ಗರಗಿ ಹಮ್ಮಿಕ  ೆಂಡಿರುವ ಕರಯಯಕಾಮಗಳು 
 

PÀæ. 

¸ÀA. 
ಯೇಜನ / ಕರಯಯಕಾಮ/ ಸಿುೇಮ್/ಪ್ರಾಜ ಕ್ಟ / ಚಟುವಟಿಕ  

1 PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀnಸುವುದು  
2 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ««zsÀ ªÀiÁ°PÉUÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀnಸುವುದು 
3 ರಿಯರಯಿತ್ಯ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ಮರರರಟ ªÉÄÃ¼ÀUÀಳನ್ುನ ಏಪ್ಪಡಿಸುವುದು.  
4 gÁdåªÀÄlÖzÀ AiÀÄÄªÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¸ÀªÉÄäÃ¼À£À ಏಪ್ಪಡಿಸುವುದು 
5 zÀ°vÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäÃ¼À£À K¥Àðrಸುವುದು 
6 ««zsÀ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 
7 AiÀÄÄªÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ ZÉÆZÀÑ® PÀÈwUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À 
8 gÁdåzÀ ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼À°ègÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ªÀÄ½UÉUÀ¼À 

¤ªÀðºÀuÉ 
9 ¸ÀAZÁj ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÁºÀ£À 
10 «±Àé¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ 
11 ¸ÀUÀlÄ RjÃ¢ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ / ¯ÉÃRPÀjAzÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 

RjÃ¢ಸುವುದು 
12 ಶರಲರ ಕರಲ ೇಜುಗಳಿಗ  ಉಚಿತ್ವರಗಿ ಪ್ುಸತಕಗಳ ವಿತ್ರಣ  

13 
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¥Àæ¸ÁgÀ AiÉÆÃd£É 
(ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ) 

14 ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ/ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¸ÀÆa / PÉÊ¦r ªÀÄÄzÀæt 
15 PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è £À£Àß ªÉÄaÑzÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÉÆÃd£É 

16 ¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¥ÉæÃ«Ä(ಜ್ರಣ ಜ್ರಣ ಯರ 
ಬಳಗ) §¼ÀUÀzÀªÀw¬ÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ K¥Àðrಸುವುದು 

17 ¸ÁPÀëöåavÀæ ¤«Äðಸುವುದು 

18 ಪ್ೌಾಢಶರಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಚುು ಮ್ಮಚಿುನ್ ಪ್ುಸತಕ ಕರಯಪಕಾಮ 
19 ಪ್ಾಕರಶಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ್ 
20 ಪ್ುಸತಕ ಜ್ರತ್ 

21. ಪ್ುಸತಕ ಸಂಸೃತ್ಯ ಹರಗೊ ಪ್ುಸತಕ ೊೇದಾಮ ಚರಿತ ಾ ಮುದಾಣ 

  



* 

 
 

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಮತ್ುತ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಗಳ ಕತ್ಯವಯಗಳು 
 

ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳ ಅಧಿಕರರ ಮತ್ುತ ಕತ್ಯವಯಗಳು: 
1. ಕನ್ನಡ ಮತ್ುತ ಸಂಸೃತ್ಯ ಇಲರಖ ಯ ಉಪ್ ನದ ೇಪಶಕರ ಹಂತ್ದ ಅಧಿಕರರಿಯನ್ುನ ಪ್ೂಣಪಕರಲದ ಆಡಳಿತರಧಿಕರಯರಗಿ ಕನ್ನಡ 

ಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ನ ೇಮಕ ಮರಡಲರಗಿದ . 

2. ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪ್ಾಧರನ್ ಕರಯಪನವರಪಹಕ ಅಧಿಕರರಿಯರಗಿರತ್ಕೆದುದ ಮತ್ುತ ಅವರು ಎಲಿ ಉಪ್ಸಮಿತ್ಯಗಳ 
ಅಥವರ ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತ್ಯಗಳ ಸಂರ್ರಲಕರರಗಿರುತರತರ . 

3. ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಯವರು ಸಂರ್ರಲಕರರಗಿದುದ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ುತ ಸಂಸೃತ್ಯ ಇಲರಖ ಯ ಲ ಕರೆಧಿಕರರಿಯವರ ಜಂಟಿ ಸಹಿಯಂದ್ರಗ  
ಹಣಕರಸು ವಾವಹರರ ನವಪಹಿಸುವ ಅಧಿಕರರ ಹ ೊಂದ್ರರುತರತರ . 

4. ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಡಳಿತರತ್ಮಕ ಮ್ಮೇಲ್ಲಾರ್ರರಣ ಗ  ಹ ೊಣ ಗರರರರಗಿರತ್ಕೆದುದ, ಅವರು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಾತ್ುತ 
ಹರಗೊ ದರಖಲ ಗಳನ್ುನ ಸಂರಕ್ಷಣ  ಮರಡಬ ೇಕರಗಿರುತ್ತದ .  

5. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಾಕ್ಷರು ಮತ್ುತ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯು ಆಯವಾಯ ಅಂದರಜಿಗನ್ುಸ್ರರವರಗಿ ಹರಗೊ ನದ್ರಪಷಟ 
ಕರಯಪಕಾಮಗಳಿಗ  ಮಂಜೊರು ಮರಡಿದ ಹಣವನ್ುನ ಆಯರ ಉದ ದೇಶಗಳಿಗ  ವಿನಯೇಗವರಗುವಂತ  ಹರಗೊ ಒಟರಟರ  
ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಧಿಗಳು ನಯಮರನ್ುಸ್ರರ ಬಳಕ ಯರಗುವಂತ  ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳೆಲು ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು ಹ ೊಣ ಗರರರರಗಿರಬ ೇಕು. 
ಸಂಘಟನರ ವ ಚು ಭರಿಸಲು ರೊ.25,000-00ಗಳ ಮಿತ್ಯಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪ್ಡ ಯಲು ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು ಅಧಿಕರರ 
ಹ ೊಂದ್ರರಬ ೇಕು. 

6. ಕಛ ೇರಿ ಸ್ರದ್ರಲರಾರು ವ ಚುಗಳನ್ುನ ಭರಿಸಲು ಒಂದು ಬರರಿಗ  ರೊ. 3000-00ಗಳನ್ುನ ಡರಾ ಮರಡಲು ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು 
ಅಧಿಕರರ ಹ ೊಂದ್ರರಬ ೇಕು. 

7. ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಲ ಕೆಪ್ತ್ಾಗಳನ್ುನ ನವಪಹಿಸಬ ೇಕು ಹರಗೊ ಅವುಗಳಿಗ  ಜವರಬರದರರರಗಿರಬ ೇಕು. 

8. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪ್ರವರಗಿ ಎಲರಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ತ್ಾ ವಾವಹರರಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಸಬ ೇಕರಗಿರುತ್ತದ .  

9. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಭ ಗಳ ಬಗ ೆ ನ ೊೇಟಿೇಸು ನೇಡುವುದು, ಅವುಗಳ ನ್ಡವಳಿ ತ್ಯರರಿಸುವುದು, ಅವುಗಳಿಗನ್ುಸ್ರರವರಗಿ 
ಕರಯಪನವಪಹಿಸುವುದು ಅವರ ಕತ್ಪವಾವರಗಿರುತ್ತದ . 

10. ಅಧಾಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣ  ಮ್ಮೇರ ಗ  ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪ್ರವರಗಿ ಎಲರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗ  ಸಹಿ ಹರಕುವ ಅಧಿಕರರವನ್ುನ ಅವರು ಹ ೊಂದ್ರರುತರತರ . 
ಹರಗೊ ಅದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಜವರಬರದರಿಗಳು ಅಧಾಕ್ಷರ ಆದ ೇಶದಂತ  ನವಪಹಿಸುವುದು. 

11. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಯಮ, ನಬಂಧನ  ಹರಗೊ ಅಧಾಕ್ಷರು ಮತ್ುತ ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಮಂಡಳಿಯ ನಣಪಯಗಳಿಗನ್ುಸ್ರರವರಗಿ ಹರಗೊ 
ಧ ಾೇಯೇದ ದೇಶಗಳಿಗನ್ುಗುಣವರಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಧಿಗಳನ್ುನ ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು ವ ಚು ಮರಡಬ ೇಕು. 

12. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬರಾಂಕು ಖರತ ಗಳನ್ುನ ತ ರ ಯುವ ಹರಗೊ ಅಂಥ ಖರತ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಧಿಗಳನ್ುನ ಇರಿಸುವ 
ಮತ್ುತ ಅಂತ್ಹ ನಧಿಗಳನ್ುನ ನವಪಹಿಸುವ ಹರಗೊ ರ್ ಕ್ ಗಳಿಗ  ಸಹಿ ಹರಕ್ತ ಹಣ ತ ಗ ಯುವ ಅಧಿಕರರವನ್ುನ ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು 
ಹ ೊಂದ್ರರಬ ೇಕು. 

13. ಅಸ್ರಧರರಣ, ಸಂಧಭಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ  ನಯಮರನ್ುಬದಿವರಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅಸಿಾತ್ಾದಲ್ಲಿ ಇಲಿದ ಸಂದಭಪದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಎಲರಿ ಕರಯಪಗಳನ್ುನ ನವಪಹಿಸುವ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕರರವನ್ುನ ಚಲರಯಿಸುವ ಅಧಿಕರರವನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ುತ ಸಂಸೃತ್ಯ 
ನದ ೇಪಶನರಲಯದ ನದ ೇಪಶಕರು ಅಧಾಕ್ಷರ ಅಧಿಕರರವನ್ುನ ವಹಿಸಿ ಕರಯಪನವಪಹಿಸಬ ೇಕು. ಪ್ರಂತ್ು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ 
ಸಕರಪರಿ ಸದಸಾರ ೊಡನ  ಸಮರಲ ೊೇಚಿಸಿ ಅಂತ್ಹ ಕರಯಪಗಳನ್ುನ ನವಪಹಿಸಬ ೇಕು ಮತ್ುತ ಅಧಿಕರರಗಳನ್ುನ ಚಲರಯಿಸಬ ೇಕು. 

 
ವಿಷಯ ನಿವರಯಹಕರ ಕತ್ಯವಯಗಳು: 
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1. ತ್ಮಗ  ವಹಿಸಿಕ ೊಡುವ ಒಂದು ಅಥವರ ಅದಕುೆ ಹ ಚುು ವಿಷಯಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ ಲಸದ ಪ್ಾಭರರವನ್ುನ ವಹಿಸಿಕ ೊಳುೆವುದು 
ಮತ್ುತ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ೂಣಪ ಹ ೊಣ ಗರರಿಕ ಯನ್ುನ ನಷ ಿಯಿಂದ ನವಪಹಿಸುವುದು. 
 

2. ತ್ಮಮ ಶರಖ ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ಎಲಿ ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾಗಳನ್ುನ ವಗಿಪಕರಿಸಿ ವಿಂಗಡಣ  ಮರಡಿ ವಿಷಯವರರು ತ್ಮಮ ದರಖಲ  
ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೊದು ಮರಡಿ ಗರಿಷಟ ದ್ರನ್ಗಳ  ಳಗ  ಕಡತ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳಿಗ  ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
 

3. ತರವು ನವಪಹಿಸುವ ವಿಷಯಕ ೆ ಸಂಬಂದ್ರಸಿದ ಪ್ೂರಕ ಸಂಗತ್ಯಗಳನ್ುನ ಸಂಗಾಹಿಸಿ ಪ್ಾಕರಶನ್ ಸಂಸ್ ಾ ಅಥವರ ವಾಕ್ತತಗಳ ವ ೈಯುಕ್ತತಕ 
ಮರಹಿತ್ಯ ವಿಳರಸ, ದೊರವರಣಿ ಮುಂತರದ ವಿಳರಸಗಳ  ನ ೊನಳಗಂಡ ಡ ೈರ ಕಟರಿಯನ್ುನ ತ್ಯರರಿಸುವುದು ತರವು ನವಪಹಿಸುವ 
ವಿಷಯಕ ೆ ಸಂಬಂದಪ್ಟಟಂತ  ನಯಮಗಳು, ಕರನ್ೊನ್ುಗಳು ಸ್ರಾಯಿೇ ಸಮಿತ್ಯ ಆದ ೇಶಗಳು, ಸುತ ೊತೇಲ ಗಳು ಪ್ೂವಪ 
ದೃಷರಟಂತ್ಗಳು, ಮುಂತರದವುಗಳನ್ುನ ಸರಿಯರಗಿ ತ್ಯಳಿದು ಅನ್ಾಯಿಸಿ ಮುಂದ್ರನ್ ಆದ ೇಶಕ ೆ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
 

4. ತರವು ಸಿಾಕರಿಸಿದ ಮತ್ುತ ನವಪಹಿಸಿದ ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾಗಳ ಬಗ ೆ ಸಮಪ್ಪಕವರಗಿ ವಿವರ ನೇಡಿ ಅವುಗಳ ವಿಲ ೇವರರಿಗ  ನಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದ 
ಎಲಿ ವಹಿಗಳನ್ುನ ಸರಿಯರಗಿ ನವಪಹಿಸುವುದು. 
 

5. ಶುದದ ಪ್ಾತ್ಯಗಳನ್ುನ ಹ ೊೇಲ್ಲಸಿ ನ ೊೇಡಿ ಅವು ಸರಿಯರಗಿ ಇದ  ಎಂಬುದನ್ುನ ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ುನ ರವರನ ಗ  
ಒಪ್ರಪಸಲರಗಿದ ಯ್ಕ ಎಂದು ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳೆವುದು. 
 

6. ಇತರಾಥಪವರಗದ್ರರುವ ಪ್ಾಕರಣಕ ೆ ಸಂಬಂದ್ರಸಿದಂತ  ಗರಿಷಟ 15 ದ್ರನ್ಗಳಿಗ ೊಮ್ಮಮ ನ ನ್ಪ್ೇಲ  ಹರಕುವುದು. 
 

7. ಕರ್ ೇರಿ ಕ ಲಸದ ಪ್ಾಮರಣಕೆನ್ುಸ್ರರವರಗಿ ಮ್ಮೇಲರಧಿಕರರಿಗಳು ವಹಿಸಬಹುದರದ ಇತ್ರ ಕ ಲಸ ಕರಯಪಗಳನ್ುನ ನವಪಹಿಸಬ ೇಕು. 
 

ಗ ಾಫ್ ‘ಡಿ’ ನೌಕರರ ಕತ್ಯವಯಗಳು 
 

1. ಕರ್ ೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭವರಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊವತ್ುತ ನಮಿಷ ಬ ೇಗ ಬಂದು ತ್ಮಗ  ವಹಿಸಿರುವ ಶರಖ ಗಳ ಪ್ರಿಸರವನ್ುನ ಶುಚಿಗ ೊಳಸಿ 
ರ್ ೊಕೆಟವರಗಿಡಬ ೇಕು. 
 

2. ಕರ್ ೇರಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮ್ಮೇಲ  ತ್ಮಗ  ವಹಿಸಿರುವ ಶರಖ ಗಳ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕರರಿಗಳು ತ ರಳಿದ ಮ್ಮೇಲ  ಆ ಶರಖ ಗಳಿಗ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳು, ಪ್ುಸತಕಗಳು ಇತ್ರ  ಎಲ ಿಸ್ರಮರಗಿಾಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಜ್ ೊಡಿಸಿ ರರತ್ಯಾ ಕರವಲುಗರರನ್ ವಶಕ ೆ ಒಪ್ರಪಸಿ 
ಕರ್ ೇರಿ ಬಿಡಬ ೇಕು. 
 

3. ದಲರಯಿತ್ರುಗಳು ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು, ಸಹರಯಕ ನದ ೇಪಶಕರು, ಅಥವರ ವಿಷಯ ನವರಪಹಕರು ವಹಿಸಿರುವ ಕ ಲಸಗಳನ್ುನ 
ನವಪಹಿಸಬ ೇಕು. 
 

4. ತ್ಮಮ ರಜ್  ಅಜಿಪಯನ್ುನ ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿಗ ಳ ಮೊಲಕ ಒಪ್ರಪಸಿ ರಜ್  ಮಂಜೊರರತ್ಯ ಪ್ಡ ದು ಮುಂದುವರಿಯಬ ೇಕು. 
 

5. ಠಪ್ರಲು ಹಂಚುವ ನೌಕರ ಪ್ಾತ್ಯ ದ್ರನ್ ಬಟರವರಡ  ಕ ಲಸವನ್ುನ ಅಂದ ೇ ಮುಗಿಸಬ ೇಕು. 
 

6. ಅಧಿಕರರಿಗಳು ವಹಿಸುವ ಕಡತ್ಗಳ ವಿಲ ೇವರರಿ ಆಹರಾನ್ ಪ್ತ್ಯಾಕ ಗಳ ವಿಲ ೇವರರಿ ಸಭ  ಸಮರರಂಭಗಳ ಪ್ೂವಪ ಸಿದದತ  ಮುಂತರದ 
ಎಲಿ ಕರಯಪಗಳನ್ುನ ನವಪಹಿಸಬ ೇಕು. 
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ಮೇಲ್ವವಚರರಣ  ಮತ್ುತ ಜವರಬರಾರಿಯನ್ುನ ಒಳಗ  ೆಂಡೆಂತ  ನಿರ್ಯಯ 
ಕ ೈಗ  ಳುುವಲ್ವಿ ಅನ್ುಸ್ರಿಸ್ಲರಗುವ ಕಾಮ 

 
     ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಯಮವಳಿಗಳಲಿ್ಲ ನಗಧಿಪ್ಡಿಸಲರದಂತ  ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕ ಲಸಕರಯಪಗಳು ಅಂದರ , ಕ್ತಾಯರ ಯೇಜನ  ರಚನ , ವಿರ್ರರಸಂಕ್ತರಣ, ವರಚನರಭಿರುಚಿ 
ಕಮಮಟ, ರಿಯರಯಿತ್ಯ ಪ್ುಸತಕ ಮರರರಟ ಮ್ಮೇಳಗಳು, ಪ್ಾಕರಶಕರ ನ ೊಂದಣಿಗ , ಪ್ುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ 
ವಿದರಾರ್ಥಪ ಬಳಗ ರಚನ ಗ , ನ್ನ್ನ ಮ್ಮಚಿುನ್ ಪ್ುಸತಕ ಕರಯಪಕಾಮಗಳಿಗ  ಹರಗೊ ಇನನತ್ರ  
ವಿಷಯಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಬಂದ ಅಜಿಪಗಳ ಬಗ ೆ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಳಿತರಧಿಕರರಿಗಳು 
ಸಕರಪರದ ನಯಮಗಳಿಗನ್ುಸ್ರರ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ಮರನ್ಾ ಅಧಾಕ್ಷರ ಗಮನ್ಕ ೆ ತ್ಂದು ನ್ಂತ್ರ 
ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತ್ಯ ಹರಗೊ ಸವಪಸದಸಾರ ಸಭ ಯ ಮುಂದ  ಮಂಡಿಸುವುದು. 
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ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕರಯಯಗಳನ್ುನ ನಿವಯಹಿಸ್ಲು ಗ  ತ್ುತಪಡಿಸಿರುವ 

ಮರಗಯಸ್ ಚಿ 
 
 
 
ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸ್ರಮರನ್ಾ ಅಂಗರಚನ  ಕುರಿತ್ು ಹ ೊರಡಿಸಲರದ ಆದ ೇಶಗಳು, ಪ್ರಾಧಿಕರರದ 
ನಯಮರವಳಿ/ ಮರಗಪಸೊಚಿಗಳು ಮತ್ುತ ಸುತ ೊತೇಲ ಗಳು, ಪ್ಸತಕಗಳ ಕ ೈಪ್ರಡಿ ಇತರಾದ್ರ. 
 
 
 
 

 
  



* 

 
 
 

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ತ್ನ್ನ ಪಾಕರಯಯಗಳನ್ುನ ನಿವಯಹಿಸ್ುವಲ್ವ ಿತರವು ಹ  ೆಂದಿರುವ 
ಅಥವರ ತ್ನ್ನ ನಿಯೆಂತ್ಾರ್ದಲ್ವಿರುವ ಉದ  ಯೇಗಿಗಳು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವ 

ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಮಯಗಳು, ಸ್ ಚನ ಗಳು, ಕ ೈಪಿಡಿಗಳೂ ಮತ್ುತ 
ದರಖಲ ಗಳು 

 
1. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಯಮರವಳಿ. 
2. ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಬ ೈಲರ 
3. ಸಕರಪರದ್ರಂದ ಕರಲಕರಲಕ ೆ ಹ ೊರಡಿಸಲರದ ಆದ ೇಶಗಳು / ಸುತ ೊತೇಲ ಗಳು / 

ಮರಗಪಸೊಚಿಗಳು 
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ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ತರನ್ು ಹ  ೆಂದಿರುವ ಅಥವರ ತ್ನ್ನ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ವಿರುವ 
ದರಖಲರತಿಗಳ ವಗಿೇಯಕರರ್ ವಿವರ 

 
 

1. ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಕಡತ್ಗಳ ವಹಿ 
2. ರಸಿೇದ್ರಗಳು 
3. ನ್ಗದು ಪ್ುಸತಕ  
4. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನ್ಡವಳಿ ವಹಿ 
5. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳು / ನೌಕರರ ಹರಜರರತ್ಯ ವಹಿ 
6. ದರಸ್ರತನ್ು ವಹಿ 
7. ಬರಾಂಕ್ ಪ್ುಸತಕ 
8. ರ್ ಕ್ ಪ್ುಸತಕ 
9. ಪ್ುಸತಕಗಳ ಮರರರಟದ ದರಸ್ರತನ್ು ವಹಿ 

 
 
 

 



* 

 
 

 
 
 

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಕರಯಯನಿೇತಿಯನ್ುನ ನಿರ ಪಣ  ಅಥವರ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಕ ು 
ಸ್ೆಂಬ್ೆಂದಿಸಿದೆಂತ  ಸ್ರವಯಜನಿಕರ  ಡನ  ಸ್ಮರಲ  ೇಚಿಸ್ಲು ಅಥವರ ಅವರ 

ಪ್ರಾತಿನಿದಯವಿರುವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ ೆಗಳು. 
 

 
 

   ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಯೇಜನ ಗಳು/ ಕರಯಪಕಾಮಗಳ ಬಗ ೆ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸವಪ ಸದಸಾರ ಸಭ  
ಹರಗೊ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತ್ಯ ಸಭ ಯು ಅಗತ್ಾವರದ ತ್ಯೇಮರಪನ್ ಕ ೈಗ ೊಳೆಲು ಅವಕರಶವಿದ . 
 
 
 

 
 
 
  



* 

 
 
 

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಭರಗವರಗಿ ಅಥವರ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ು ಸ್ಲಹ ಗಳನ್ುನ ಪಡ ಯಲು 
ರಚಿಸ್ಲರದ ಇಬ್ಬರು ಅಥವರ ಹ ಚುು ಜನ್ರನ್ುನ ಒಳಗ  ೆಂಡ ಮೆಂಡಳಿ ಪರಿಷತ್ುತ 

ಸ್ಮ್ಮತಿ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ನಿಕರಯಗಳ ಬ್ಗ ೆ ವಿವರ ಮತ್ುತ ಅೆಂತ್ಹ ಮೆಂಡಳಿ ಪರಿಷತ್ುತ 
ಮತ್ುತ ಸ್ಮ್ಮತಿ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ನಿಕರಯಗಳ ಸ್ಭ ಗಳು ಸ್ರವಯಜನಿಕರ ಪಾವ ೇಶಕ ು 
ಮುಕತವರಗಿದ ಯೇ ಅಥವರ ಅೆಂತ್ಹ ಸ್ಭ ಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳು ಸ್ರವಯಜನಿಕರಿಗ  

ದ  ರಕುತಿತವ ಯೇ ಎೆಂಬ್ ಬ್ಗ ೆ ವಿವರ 
 

ಕರಯಯಕರರಿ ಸ್ಮ್ಮತಿ ಪಟಿಟ 
ಅಧಯಕ್ಷರು / ಸ್ದಸ್ಯರ ಹ ಸ್ರು ಹರಗ  ಸ್ಕರಯರದ ಆದ ೇಶ ಪದನರಮ ಅವಧಿ 

ಡರ. ಸಿದಧಲ್ವೆಂಗಯಯ, ಬ ೆಂಗಳೂರು  
ಸಕರಪರದ ಆದ ೇಶ ಸಂಖ ಾ : ಕಸಂವರ 465 ಕಸಧ 2012, 
ದ್ರನರಂಕ:13.06.2012 

ಅಧಯಕ್ಷರು 13.06.2012 ರಿೆಂದ 12.06.2013 
 

ಡರ. ಬ್ೆಂಜಗ ರ  ಜಯಪಾಕರಶ 
ಸಕರಪರದ ಆದ ೇಶ ಸಂಖ ಾ: ಕಸಂವರ 817 ಕಸಧ 2013(9), 
ದ್ರನರಂಕ:26.12.2014 

ಅಧಯಕ್ಷರು 

28.02.2014 ರಿೆಂದ 25.02.2017 
ಶಿಾೇಮತ್ಯ ಮರಧವಿ ಭಂಡರರಿ ಕ ರ ಕ ೊೇಣ, ಶಿರಸಿ, ಸದಸಾರು 
ಶಿಾೇ ಸ. ರಘುನರಥ, ಶಿಾೇನವರಸಪ್ುರ ಸದಸಾರು 
ಡರ. ಬ ೊೇರ ೇಗೌಡ ಚಿಕೆಮರಳಿ,ಮಂಡಾ ಜಿಲ ಿ ಸದಸಾರು 
ಡರ. ರರಜಶ ೇಖರ ಹತ್ಗುಂದ್ರ, ಕಲಬುಗಿಪ ಸದಸಾರು 
ಶಿಾೇ ಎಫ್.ಎಸ್. ದುರಗಣಣವರ, ಗದಗ ಸದಸಾರು 
ಮರನ್ಯ ನಿದ ೇಯಶಕರು,ಕ . ಸ್ೆಂ. ಇಲರಖ  ಅಧಯಕ್ಷರು 04-02-2017 ರಿೆಂದ 08.08.2017 
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ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ಹರಗ  ಉದ  ಯೇಗಿಗಳ ನಿದ ೇಯಶಿಕ  ವಿವರ 
  

ಕರಯಯ 
ನಿವಯಹಿಸ್ುತಿತರುವ 

ಅಧಿಕರರಿ / ನೌಕರರ 
ಹ ಸ್ರು 

ಪದನರಮ 
ಸ್ೆಂಪಕಯ ವಿಳರಸ್ / 

ದ ರವರಣಿ 
ದ ರವರಣಿ ಸ್ೆಂಖ ಯ 

ಮರಸಿಕ  
ಸ್ೆಂಭರವನ  

 

ಸ್ೌಭರಗಾ 
 

ಆಡಳಿತರಧಿಕರರಿ (ಪ್ಾ) 
ಕನ್ನಡ ಪ್ಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರ 
ಕನ್ನಡ ಭವನ್, ಜ್ .ಸಿ.ರಸ್ ತ,  
ಬ ಂಗಳ ರು-560 002 

8095936096 / 
9449842172 

- 

ಸ್ೌಭರಗಾ 
 

ಸಹರಯಕ ನದ ೇಪಶಕರು --//-- --//-- 26,000/- 

ಖರಲ್ಲ 
 

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು - - - 

ಖರಲ್ಲ  ಪ್ಾಥಮ ದಜ್ ಪ ಸಹರಯಕರು - - - 
ನರಗ ೇಂದಾ 
 

ಬ ರಳಚುುಗರರರು ಕ ೇಂದಾ ಕರ್ ೇರಿ ಕತ್ಪವಾಕ ೆ ನಯೇಜಿಸಿದ .  

ಖರಲ್ಲ 
 

ದಲರಯಿತ್ರು - - - 
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ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ು ಎಲರ ಿಏಜ ನಿಿಗಳಿಗ  ಹೆಂಚಿಕ  ಮರಡಲರದ ಬ್ಜ ಟ್ ವಿವರ, ಎಲ ಿ
ಯೇಜನ ಗಳ ವಿವರಗಳು, ಉದ ಾೇಶಿತ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುತ ವಿತ್ರಣ  ಮರಡಿದ 

ಕುರಿತ್ ವರದಿಗಳು 
2017-18ನ ೇ ಸ್ರಲ್ವನ್ ಕ್ರಾಯರಯೇಜನ  

ಕಾ. 
ಸ್ೆಂ. 

ಶಿೇರ್ಷಯಕ  
ಅನ್ುದರನ್ ಹೆಂಚಿಕ  

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ವಿ 
1. ಬ ೈಬಲ್ ಮರದರಿಯ ವಚನ್ ಸಂಪ್ುಟ ಮುದಾಣ ವ ಚುಕರೆಗಿ  17,33,011-00 
2. ಕ ೇಂದಾ ಕರ್ ೇರಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಪ್ಾಕಟಣ ಗ  ನೇಡಿರುವ ಅನ್ುದರನ್ 80,86,694-00 
3. ರರಷ್ಠರೇಯ ಸಂತ್ಕವಿ ಕನ್ಕದರಸ ಅಧಾಯನ್ ಮತ್ುತ ಸಂಶ  ೇದನರ ಕ ೇಂದಾದ 

ಪ್ಾಕಟಣ ಗಳು 
30,55,230-00 

4. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಾಕಟಣ ಗಳ ವ ಚುಕರೆಗಿ 51,03,704-00 
5. ರಿಯರಯಿತ್ಯ ಪ್ುಸತಕ ಮರರರಟ ಮ್ಮೇಳ ಹರಗೊ ಈ ಸಂದಭಪದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸುವ 

ಕರಯಪಕಾಮಗಳಿಗರಗಿ 
40,00,000-00 

6. ಪ್ುಸತಕ ಜ್ರಥ 7,00,000-00 
7. ವಿಶ ೇಷ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಖರಿೇದ್ರ 5,00,000-00 
8. ದಲ್ಲತ್ ಸ್ರಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಮೇಳನ್ 25,09,355-00 
9. ವಿವಿಧ ವರಷ್ಠಪಕ ಪ್ಾಶಸಿತ ಮತ್ುತ ಬಹುಮರನ್ಗಳ ವ ಚುಗಳು 12,00,000-00 
10. ಯುವ ಬರಹಗರರರ ರ್ ೊಚುಲ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗ  ಗೌರವ ಧನ್, ಪ್ಾೇತರಾಹ 6,50,000-00 
11. ರರಜಾದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ ಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ುಸತಕ ಮಳಿಗ ಗಳ ನವಪಹಣ  ವ ಚು  18,00,000-00 
12. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮಜೊರಿ/ಹ ೊರಗುತ್ಯತಗ  ಸಿಬಬಂದ್ರ ವ ೇತ್ನ್ 14,00,000-00 
13. ಸಂರ್ರರಿ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಾದಶಪನ್  1,00,000-00 
14. ಮರನ್ಾ  ಅಧಾಕ್ಷರು, ಅವರ ಆಪ್ತ ಶರಖ  ಸಿಬಬಂದ್ರ ವ ೇತ್ನ್ ಹರಗೊ ಪ್ಾಯರಣ ವ ಚು, 

ಇತ್ರ  ಭತ ಾಗಳು 
38,00,000-00 

15. ವಿಶಾಪ್ುಸತಕ ದ್ರನರಚರಣ ಯನ್ುನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ಪಡಿಸಲು 4,50,000-00 
16. ಕರ್ ೇರಿ ವ ಚು  9,34,095-00 
17 ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಭರ ವ ಚು 3,00,000-00 
18 ಸಗಟು ಖರಿೇದ್ರ ಯೇಜನ ಯಡಿ 2014 ಹರಗೊ 2015ನ ೇ ಸ್ರಲ್ಲಗ  ಖರಿೇದ್ರಸಿದ 

ಪ್ುಸತಕಗಳ ವ ಚು  
1,40,00,000-00 

19. ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಸಂಸೃತ್ಯ ಪ್ಾಸ್ರರ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಪ್ಾಕರಶಕರ ಕಮಮಟ,  
ವರಚನರಭಿರುಚಿ ಕಮಮಟ  

29,00,000-00 

20. ಪ್ುಸತಕ ಲ ೊೇಕ / ವರಷ್ಠಪಕ ಪ್ುಸತಕ ಸೊಚಿ / ಕ ೈಪ್ರಡಿ ಯೇಜನ   2,50,000-00 
21. ಅಚುು ಮ್ಮಚಿುನ್ ಪ್ುಸತಕ ಕರಯಪಕಾಮ / ರಸಪ್ಾಶ ನ ವ ಚು ಭರಿಸಲು 7,75,000-00 
22. ಜ್ರಣ ಜ್ರಣ ಯರ ಬಳಗ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಸಕರಪರಿ ಹರಗೊ ಅನ್ುದರನತ್ 

ಕರಲ ೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಕರಯಪಕಾಮಗಳ ವ ಚು 
25,00,000-00 

23. ಸ್ರಕ್ಷಯಚಿತ್ಾ  ನಮರಪಣ ಕರಯಪಕರೆಗಿ 3,00,000-00 
24. ಹ ೊರ ರರಜಾದ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ಕರಯಪ ವಿಧರನ್ ಅಳವಡಿಕ  2,00,000-00 
 ಒಟುಟ 5,72,47,089-00 



* 

ಸ್ಹರಯಧನ್ ಕರಯಯಕಾಮಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಗ  ಳಿಸ್ುವ ವಿಧರನ್, ಹೆಂಚಿಕ  
ಮರಡಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಮತ್ುತ ಅೆಂತ್ಹ ಕರಯಯಕಾಮಗಳ ಫಲರನ್ುಭವಿಗಳ 

ವಿವರ 
 

ಸ್ಹರಯಧನ್ ನಿೇಡುವ ಯೇಜನ  ಪ್ರಾಧಿಕರರದಲಿ್ವ ಇರುವುದಿಲಿ. 
  



* 

 
 
 
 
 

ಅಕರಡ ಮ್ಮ ನಿೇಡಿದ ರಿಯರಯಿತಿಗಳು / ರಹದರರಿ ಪತ್ಾಗಳು ಮತ್ುತ ಅಧಿಕರರ ಪತ್ಾ 
ಪಡ ಯುವ ವಿವರಗಳು 

 
1. ಸ್ಕರಯರಿ ಆದ ೇಶ ಸ್ೆಂಖ ಯ:ಕಸ್ೆಂವರಪಾ:205:ಕರಅ:2009, ದಿನರೆಂಕ:29.10.2009ರೆಂತ   

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪ್ುಸತಕಗಳಿಗ  ಕ ಳಕಂಡಂತ  ರಿಯರಯಿತ್ಯಯನ್ುನ ನೇಡಲರಗುತ್ಯತದ . ಅಲಿದ  
 

ಕಾ. 
ಸ್ೆಂ. 

ಪುಸ್ತಕ ಮುದಾರ್ ಅವಧಿ ಸ್ರವಯಜನಿಕರಿಗ  
ರಿಯರಯಿತಿ 

ಪುಸ್ತಕ ಮರರರಟಗರರರಿಗ  
ರಿಯರಯಿತಿ 

1. 10 ವಷಪಗಳ ಮ್ಮೇಲಪಟಟ 
ಅವಧಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳು 

50% 55% 

2. 6 ವಷಪದ್ರಂದ 10 ವಷಪದ 
ಅವಧಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳು 

30% 35% 

3. 3 ರಿಂದ 5 ವಷಪಗಳ ಅವಧಿಯ 
ಪ್ುಸತಕಗಳು 

20% 25% 

4. ಹ ೊಸ ಪ್ಾಕಟಣ ಗಳು 2 ವಷಪದ 
ಅವಧಿವರ ಗ  

15% 20% 

 
 

2. ಸ್ಕರಯರಿ ಆದ ೇಶ ಸ್ೆಂಖ ಯ:ಕಸ್ೆಂವರಪಾ:332:ಕಸ್ಧ:2017, ದಿನರೆಂಕ:29.11.2017ರೆಂತ   

ರರಜಾದ ವಿಶ ೇಷ ಸಂದಭಪಗಳರದ ಸ್ರಾತ್ಂತ ೊಾಯೇತ್ಾವ, ಗಣರರಜ್ ೊಾೇತ್ಾವ ಹರಗೊ ಕನ್ನಡ ರರಜ್ ೊಾೇತ್ಾವ ನ್ಡ ಯುವ ಆಗಸ್ಟ, ನ್ವ ಂಬರ್ 
ಹರಗೊ ಜನ್ವರಿ ಮರಹ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿದ  ರರಜಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ ೇಷವರಗಿ ನ್ಡ ಯುವ ವಿಶಾಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಹರಗೊ ಅಖಿಲ ಭರರತ್ ಸ್ರಹಿತ್ಾ 
ಸಮ್ಮೇಳನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪ್ಾಕಟಿತ್ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ುನ ಶ ೇಖಡರ 50% ರಿಯರಯಿತ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮರರರಟ ಮರಡಲು 

 
 
  



* 

 
 

ವಿದುಯನರಿನ್ ಮರದಯಮದಲ್ವ ಿಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ು ಸ್ೆಂಬ್ೆಂಧಪಟಟೆಂತ  ಅಳವಡಿಸಿರುವ  
ಲಭಯ ಮರಹಿತಿಯ ವಿವರ 

 
 

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಂಗರಚನ , ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಪ್ಾಕಟಿಸಿರುವ ಈವರ ಗಿನ್ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಾಕಟಣ ಗಳ ವಿವರ ಹರಗೊ 
ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಪ್ುಸತಕ ಮರರರಟ, ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ನೇಡಿರುವ ವಿವಿಧ ವರಷ್ಠಪಕ ಪ್ಾಶಸಿತ / ಬಹುಮರನ್ಗಳ 
ವಿವರ, ಅಧಾಕ್ಷರುಗಳ ಮರಹಿತ್ಯ, ಸ್ರಕ್ಷಯಚಿತ್ಾಗಳು, ವರದ್ರಗಳು, ಪ್ತ್ಯಾಕರ ವರದ್ರಗಳ , ಪ್ುಸತಕ ಲ ೊೇಕ 
ತ ೈಮರಸಿಕ, ಕರಯಪಕರರಿ ಸಮಿತ್ಯ ವಿವರ, ಈವರ ಗ  ನ್ಡ ದ್ರರುವ ಎಲರಿ ಕರಯಪಕಾಮಗಳ ವಿವರ, 
ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ ಗಳ ವಿವರ, ಪ್ಾಕರಶಕರ ವಿಳರಸ ಪ್ಟಿಟ, ಛರಯರಚಿತ್ಾಗಳು, 
ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಈವರ ಗ  ಬಿಡುಗಡ  ಮರಡಿದ ಅನ್ುದರನ್ದ ವಿವರ, ಮರಹಿತ್ಯ ಹಕುೆ ಅಧಿನಯಮದ ಮರಹಿತ್ಯ 
ಇತರಾದ್ರ ಎಲಿ ಮರಹಿತ್ಯಗಳನ್ುನ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ಯಬಹುದರಗಿದ . 
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2. ಮರಹಿತ್ಯ ಹಕುೆ ಅಧಿನಯಮ 2005ರ ಕಲಂ (4(1)(ಬಿ) 
3. ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ ವಿಳರಸ : www.kannadapustakapradhikara.com  
4. ಈ-ಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳರಸ : kannadappradhikara@gmail.com  
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