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2021 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 01
(2021 ರ ಫೆಬ್ರ ರಿ ತಿಂಗಳ 15 ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದ ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಸತ್ಯೆ ರ ತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2021 ರ ಫೆಬ್ರ ರಿ ತಿಂಗಳ 12 ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಿಂದ ಪ್ಪ ಗೆಯನ್ನನ ಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ನವಾರು ಸತ್ಯಯ ರ ತಬಂಧಿಷವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಷಮಗರ
ಶಾಷನನ್ನನ ಉಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಿಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನನ ಮಿಂದೆ ಕಂಡುಬ್ರು ಉದೆದ ೇವಗಳಿಗಾಗಿ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ನವಾರು ಸತ್ಯಯ
ರ ತಬಂಧಿಷವುದಕ್ಕಾ ಗಿ

ಮತ್ತು

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ

ಷಮಗರ

ಶಾಷನನ್ನನ

ಉಬಂಧಿಸುವುದು

ಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ;
ಇದು

ಭಾರತ್

ಗಣರಾಜ್ಯ ದ

ಎ ತ್ು ಿಂದನೇ

ಶಾದಲ್ಲಿ

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ು ಹೆಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮನ್ನನ ಕನಾಟಕ ಜಾನ್ನವಾರು
ಸತ್ಯಯ ರ ತಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಎಿಂದು ಕರೆಯತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ಇದು ರಾಜ್ಯ

ಷಕ್ಕಾರವು 1[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ]1 ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತು ಡಿಷಬ್ಹುದಾದ ಅಿಂಥ

ದಿನಿಂಕದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬ್ರತ್ಕಾ ದುದ .
1. ಈ

:

25.02.2021

261
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:

.)

2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ , ಸಂದರ್ಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಡಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ,(1) “ಗೊೇಮಿಂಷ” ಎಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೂದಲ್ಲಿ ನ ಜಾನ್ನವಾರು ಮಿಂಷ;
(2) “ಜಾನ್ನವಾರು” ಎಿಂದರೆ ಎಲಾಿ ಯಸಿಿ ನ ಆಕಳು, ಆಕಳ ಕರು ಮತ್ತು ಗೂಳಿ, ಎತ್ತು ಮತ್ತು
ಸದಿಮೂರು ಶಾದಳಗಿನ ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕೇಣ;
(3) “ಷಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿ” ಎಿಂದರೆ 3ನೇ ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ ಷಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿ;
(4) “ಗೊೇ ಶಾಲೆ” ಎಿಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕಿಂದರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಸಂಗೊೇನೆ
ಮತ್ತು

ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೇಿಂದಾಯಿಸಿದ ಜಾನ್ನವಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ಪಸಿದ ಆಷರೆದಾಣ;
(5) “ಅಧಿಸೂಚನೆ” ಎಿಂದರೆ ಷಕ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ರ ಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ;
(6) “ಆರಣಗಳು” ಎಿಂದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆರಣಗಳು, ನೌಕೆ ಅಥವಾ ವಾಸನನ್ನನ
ಳಗೊಳುು ವುದು;
(7) “ನಿಯಮಿಸಿದ” ಎಿಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿಯಮಿಷಲಾದದು; ಮತ್ತು
(8)

“ಜಾನ್ನವಾರು

ಸ್ಥಮನಯ ವಾಗಿ

ಸ್ಥವಿಗೆ

ಸತ್ಯಯ ’’

ಎಿಂದರೆ

ಕ್ಕರಣವಾಗು

ಯಾವುದೇ
ದೈಹಿಕ

ವಿಧಾನದಿಿಂದ
ಹಾನಿಯ

ಕಲುಿ ವುದು

ಊನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಮತ್ತು
ಮತ್ತು

ಗಾಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.
3. ಷಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕ.- ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂದಾಯ
ತಾಲ್ಲಿ ಕಿನ ತ್ಸಶೇಲಾದ ರ್ ಅಥವಾ ಶುಸಂಗೊೇನೆ ಮತ್ತು
ವೈದಾಯ ಧಿಕ್ಕರಿ

ದರ್ಜಾಗೆ

ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ

ಅಧಿಕ್ಕರಿಯನ್ನನ ,

ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಶು
ಅಿಂಥ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಧಿಾಶಟ ಡಿಬ್ಹುದಾದ ಅಿಂಥ ಷಾ ಳಿೇಯ ರ ದೇವಕ್ಕಾ ಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಷಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಷಬ್ಹುದು.
4. ಜಾನುವಾರು ಸತ್ಯೆ ಯ ನಿಷೇಧ.- ಯಾವುದೇ ಕ್ಕನೂನ್ನ, ದಧ ತ ಅಥವಾ ಬ್ಳಕೆಗೆ
ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಏನೇ ಳಗೊಿಂಡಿದದ ರೂ, ಯಾವಬ್ಬ
ಅಥವಾ

ಜಾನ್ನವಾರು

ಸತ್ಯಯ

ನಡೆಸುವಂತ್ಯ

ಯ ಕಿು ಯೂ ಜಾನ್ನವಾರು ಸತ್ಯಯ

ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ

ಅಥವಾ

ನಡೆಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ

ಜಾನ್ನವಾರು

ಸತ್ಯಯ ಗಾಗಿ

ಕಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡುವಂತ್ಯ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ
ಉದೆದ ೇವಪೂಾಕವಾಗಿ ಕಲಿ ತ್ಕಾ ದದ ಲಿ

ಅಥವಾ ಕಲಿ ಲು ಕಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ

ಅಥವಾ ಕಡುವಂತ್ಯ

5. ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಾಂಧ.- ಯಾವಬ್ಬ

ಯ ಕಿು ಯು ಯಾವುದೇ

ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .

ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ

ರಾಜ್ಯ ದಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಷಾ ಳದಿಿಂದ ರಾಜ್ಯ ದಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಷಾ ಳಕೆಾ

ಜಾನ್ನವಾರು ಸತ್ಯಯ ಗಾಗಿ ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಕಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ರಿೇತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿಸುವಂತ್ಯ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ ಈ ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಿಂದರ ಷಕ್ಕಾರವು ನಿಯಮಿಸಿದ
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಷಾ

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಶು ಸಂಗೊೇನೆಯ ಉದೆದ ೇವಕ್ಕಾ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ನವಾರು

ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆಯನ್ನನ ಅರಾಧವಿಂದು ಅರ್ಥಾಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
6. ರಾಜ್ೆ ದ ಹೊರಗೆ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಾಂಧ.- (1) ಯಾವುದೇ
ಜಾನ್ನವಾರುಗಳನ್ನನ

ರಾಜ್ಯ ದಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಷಾ ಳದಿಿಂದ ರಾಜ್ಯ ದ ಹೊರಗೆ ಜಾನ್ನವಾರು ಸತ್ಯಯ

ಉದೆದ ೇವಕ್ಕಾ ಗಿ ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಕಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ರಿೇತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿಸುವಂತ್ಯ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ ಷಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಯು ನಂಬಿಕಷಾ

ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಶುಸಂಗೊೇನೆ ಉದೆದ ೇವಕ್ಕಾ ಗಿ

ಜಾನ್ನವಾರು ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆಗೆ ರವಾನಗಿಯನ್ನನ (permit) ಹೊರಡಿಷಬ್ಹುದು:
ಮತ್ತು ರಂತ್ತ ಶುಗಳಿಗೆ ಕ್ರರ ಯಾ ತ್ಡೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960ರ (1960ರ ಕಿಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ
59) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂದರ ಷಕ್ಕಾರವು ಜಾನ್ನವಾರು ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆಯನ್ನನ

ನಿಾಹಿಸು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳನ್ನನ ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆ ಮಡತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

(1)ನೇ

ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಹೊರಡಿಸಿದ

ರವಾನಗಿಯು

ನಿಯಮಿಷಬ್ಹುದಾದ

ಅಿಂಥ

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಶುಲಾ ಪಾತಗೊಳಟ್ಟಟ ಇರತ್ಕಾ ದುದ .
7. ಜಾನುವಾರುಸತ್ಯೆ ಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟ, ಖರಿೀದಿ ಅಥವಾ ವಿಕರ ಯದ ನಿಷೇಧ.ಯಾರೇ ಯ ಕಿು ಯು, ಸತ್ಯಯ ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ ಸತ್ಯಯ ಮಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಿಂದು ಗೊತು ದುದ
ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ನಂಬ್ಲು ಕ್ಕರಣವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅಿಂಥ ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ

ಖರಿೇದಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ , ಮರಾಟ

ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ವಿಕರ ಯ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಖರಿೇದಿಷಲು, ಮರಾಟ ಮಡಲು
ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ವಿಕರ ಯಿಷಲು ಆಹಾಾ ನಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಖರಿೇದಿಸುವಂತ್ಯ, ಮರಾಟ ಮಡುವಂತ್ಯ
ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ವಿಕರ ಯಿಸುವಂತ್ಯ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
8. ಶೀಧಿಸು ಅಥವಾ ಜ್ಫ್ತು ಮಾಡು ಅಧಿಕಾರ.ಕಡಿಮ್ಮ ಇರದ ಬ್ಬ

(1) ಷಬ್-ಇನ್ಸ್ಪ ಕಟ ರ್ ದರ್ಜಾಗಿಿಂತ್

ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಷಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಯು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಾಧ ಎಷಗಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ನಂಬ್ಲು ಕ್ಕರಣವಿದದ ಲ್ಲಿ , ತ್ನಿಖೆ ಮಡು ಮತ್ತು ಅಿಂಥ
ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ

ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಅರಾಧನ್ನನ

ಎಷಗಲು ಬ್ಳಸಿದ ಅಥವಾ ಬ್ಳಷಲು ಉದೆದ ೇಶಸಿದ

ಆರಣಗಳನ್ನನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನನ ಜ್ಫ್ತು ಮಡು ಅಧಿಕ್ಕರನ್ನನ ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ .

(2) ಅಿಂಥ ಆರಣಗಳ ಅಧಿಭೇಗ ಹೊಿಂದಿರು ರ ತಯಬ್ಬ ಯ ಕಿು ಯು, ಷಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಗೆ
ಅಥವಾ ಷಬ್-ಇನ್ಸ್ಪ ಕಟ ರ್ ದರ್ಜಾಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಇರದ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉದೆದ ೇವಕ್ಕಾ ಗಿ
ಅವಯ ವಿರಬ್ಹುದಾದಂತ್ಯ ಆರಣಗಳ ಅಿಂಥ ರ ವೇವಕೆಾ

ಅಕ್ಕವ ಮಡಿಕಡತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಆತ್ನಿಗೆ ಗೊತು ರುಶಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ಮತ್ತು ನಂಬುಶಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ, ಷಬ್-ಇನ್ಸ್ಪ ಕಟ ರ್ ದರ್ಜಾಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ
ಇರದ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ಷಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಯು ಆತ್ನಿಗೆ ಕಳು ಯಾವುವೇ ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ
ಉತ್ು ರಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) (1)ನೇ ಉ-ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಫ್ತು ಮಡಿದ ನಂತ್ರ, ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲ್ಲಗಾಗಿ ಉವಿಭಾಗಿೇಯ ದಂಡಾಧಿಕ್ಕರಿಗಳ ಮಿಂದೆ ಅನ್ನಚಿತ್ ವಿಳಂಬ್ವಿಲಿ ದೆ ಅಿಂಥ ಜ್ಫ್ತು ಕುರಿತ್ತ ಆತ್ನ್ನ ರದಿ
ಮಡತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ರದಿಯನ್ನನ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಅರಾಧ ಎಷಗುಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸಿದ ಅಥವಾ ಬ್ಳಷಲು

ಉದೆದ ೇಶಸಿದ ಆರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ , ಉ-ವಿಭಾಗಿೇಯ
ದಂಡಾಧಿಕ್ಕರಿಗಳು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಾಧನ್ನನ
ಉದೆದ ೇಶಷಲಾಗಿತ್ಯು ಿಂಬುದನ್ನನ

ಎಷಗಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷಗಲು

ಮನರಿಕೆ ಮಡಿಕಿಂಡು, ಆರೇಪ್ಪಷಲಾದ ಅರಾಧದ ಸಂಬಂಧಲ್ಲಿ

ಹೂಡಿದ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಯ ಸರಣೆಗಳ ಇತ್ಯ ಥಾದಲ್ಲಿ ರು ವಿಲೆಯನ್ನನ ಅರು ಅಿಂದಾಜಿಸಿದ ಮೌಲಯ ಕೆಾ
ಷಮನದ ಬ್ಯ ಿಂಕ್ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನನ

ಹಾಜ್ರುಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಫ್ತು ಯನ್ನನ

ಮಡಲಾಗಿದದ

ಕ್ಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರಾಧನ್ನನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಡಲು ಅಧಿಕ್ಕರ ವಾಯ ಪ್ಪು ಯನ್ನನ ಹೊಿಂದಿರು
ದಂಡಾಧಿಕ್ಕರಿಗಳ ಮಿಂದೆ ಅಗತ್ಯ ಡಿಸಿದಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಡಿಸಿದಾಗಲೆಲಾಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಡಿದ

ಷಾ ತು ನ

ಹಾಜ್ರಾತ

ಬ್ಿಂಡ್ನ್ನನ

ಅದರ

ಬ್ರೆದುಕಡುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ

ಮಲ್ಲೇಕನ್ನ

ಬ್ಯ ಿಂಕ್

ಖಾತ್ರಿಯನ್ನನ

ಹೊರತ್ತಡಿಸಿ ವಾಸನನ್ನನ

ಳಗೊಿಂಡು

ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಬ್ಹುದು ಮತ್ತು 19ನೇ ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ಪಷಲಾದ ಸಂಸ್ಪಾ ಗೆ
ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ ಸಸ್ಥು ಿಂತ್ರಿಷಲು ಆದೇಶಷಬ್ಹುದು.
(5) ಅರಾಧ ಎಷಗಲು ಬ್ಳಸಿದ ಅಥವಾ ಬ್ಳಷಲು ಉದೆದ ೇಶಸಿದ ಆರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಿಂಥ ಜ್ಫ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ರದಿಯನ್ನನ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಉ-

ವಿಭಾಗಿೇಯ ದಂಡಾಧಿಕ್ಕರಿಗಳು, ಅರಾಧನ್ನನ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷಗಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ
ಎಷಗಬೇಕೆಿಂದು ಉದೆದ ೇವಲಾಗಿತ್ತು ಎಿಂಬುದನ್ನನ ಷಾ ತಃ ಮನರಿಕೆ ಮಡಿಕಿಂಡು, ಅಿಂಥ ಅರಾಧಕೆಾ
ಅಭಿಯೇಜ್ನೆ ಹೂಡಬೇಕ ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ

ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲು ಹಾಕಿಕಿಂಡು ಅಿಂಥ ಆದೇವನ್ನನ

ಹೊರಡಿಷಬೇಕೆ ಎಿಂಬುದನ್ನನ ನಿಧಾರಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
ರಂತ್ತ, ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದೇವನ್ನನ , ಅರಾಧನ್ನನ

ಎಷಗು ಯ ಕಿು ಗೆ ಅಸವಾಲು

ಹೇಳಿಕಳುು  ಅಕ್ಕವನ್ನನ ನಿೇಡದೆ ಮಡಕತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(6) (5)ನೇ ಉ-ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲ್ಲಗೆ ಆದೇವನ್ನನ
ವಿಭಾಗಿೇಯ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ದಂಡಾಧಿಕ್ಕರಿಗಳು,

ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲ್ಲನ

ಹೊರಡಿಷಲಾಗಿದೆಯೇ

ಆ

ಆದೇವನ್ನನ

ಯಾ

ಷಾ ತ್ತು ಗಳು

ಅರ

ಮಡುವಾಗ, ಉಅಿಂಥ

ಷಾ ತ್ತು ಗಳ

ಅಭಿಪಾರ ಯದಲ್ಲಿ

ಸಂರಕಿಿ ಷಲಾಗದವುಗಳಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನ ಬ್ಳಕೆ ಯೇಗಯ ವಾಗಿಲಿ ದೇ ಇದದ ಲ್ಲಿ , ಅವುಗಳನ್ನನ
ನವಡಿಷಲು ಷಸ ಆದೇಶಷಬ್ಹುದಾಗಿದೆ.
(7) ಉ-ವಿಭಾಗಿೇಯ ದಂಡಾಧಿಕ್ಕರಿಗಳ ಅಭಿಪಾರ ಯದಂತ್ಯ, ಹಾಗೆ ಮಡುವುದು ಸ್ಥಾಜ್ನಿಕ
ಹಿತಾಷಕಿು ಯಲ್ಲಿ ವಿಹಿತ್ವಿಂದು ಅರಿಗೆ ಅನಿನ ಸಿದರೆ, ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲು ಹಾಕಿಕಿಂಡ ಆರಣಗಳನ್ನನ
ಬ್ಹಿರಂಗ ಸರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮರಾಟ ಮಡಬ್ಹುದು.
(8) ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದಂತ್ಯ, ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲು ಹಾಕಿಕಿಂಡ ಯಾವುದೇ ಷಾ ತ್ು ನ್ನನ
ಮಡಿದಾಗ, ಅದರ ಉತ್ ತು ಗಳನ್ನನ , ಅಿಂಥ ಸರಾಜಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ ವಚಚ ಗಳನ್ನನ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಪಾರ ಸಂಗಿಕ ವಚಚ ಗಳನ್ನನ

ಮರಾಟ

ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ

ಕಡಿತ್ ಮಡಿಕಿಂಡ ನಂತ್ರ, (5)ನೇ ಉ-ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲ್ಲನ ಆದೇವನ್ನನ

ಮೇಲೆ ನವಿ ನಯ ಯಾಲಯವು ರದುದ ಗೊಳಿಸಿದರೆ

ಅಥವಾ ಶೂನಯ ಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಿಂಥ ಆದೇವದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಬ್ಹುದಾದಂತ್ಯ ಅದರ ಮಲ್ಲೇಕನಿಗೆ
ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ ಯಾರಿಿಂದ ಜ್ಫ್ತು ಮಡಲಾಗಿತ್ುೇ ಆ ಯ ಕಿು ಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಡತ್ಕಾ ದುದ .
(9) ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲು ಹಾಕಿಕಿಂಡ ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ

19ನೇ ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ಪಸಿದ

ಸಂಸ್ಪಾ ಗೆ ಸಸ್ಥು ಿಂತ್ರಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಯಾವುವೇ ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಆರೇಪ್ಪಗೆ ಸಸ್ಥು ಿಂತ್ರಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ
ಅಥವಾ ಬ್ಹಿರಂಗ ಸರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮರಾಟ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
9. ವಿಶೇಶ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ರಚನೆ.-

ಷಕ್ಕಾರವು,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಿವಾದಗಳ ತ್ಾ ರಿತ್ ವಿಲೆಯ ಉದೆದ ೇವಕ್ಕಾ ಗಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಿಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚ
ಜಿಲೆಿ ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಶ ನಯ ಯಾಲಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಯ ಯಾಲಯನ್ನನ ಗೊತ್ತು ಡಿಷಬ್ಹುದು.
10. ಮೇಲಮ ನವಿಗಳು.- (1) 8ನೇ ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇವದಿಿಂದ
ಬ್ಧಿತ್ನದ ಯಾರೇ ಯ ಕಿು ಯು, ಅಿಂಥ ಆದೇವನ್ನನ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಮೂತ್ತು ದಿನಗಳ

ಳಗಾಗಿ, ಅಿಂಥ ಆದೇವವು ಯಾ ಷಾ ತು ನ ಜ್ಫ್ತು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ ಆ ಷಾ ತ್ತು ಇರು ರ ದೇವದ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕ್ಕರವಾಯ ಪ್ಪು ಯನ್ನನ ಹೊಿಂದಿರು ಷತ್ರ ನಯ ಯಾಧಿೇವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ನವಿ ಷಲ್ಲಿ ಷಬ್ಹುದು.
(2) ಷತ್ರ ನಯ ಯಾಧಿೇವರು, ಬ್ಧಿತ್ ಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಅಸವಾಲು ಹೇಳಿಕಳುು  ಸೂಕು ಅಕ್ಕವನ್ನನ
ನಿೇಡಿದ ನಂತ್ರ, ಅರು ಸೂಕು ವಿಂದು ಭಾವಿಷಬ್ಹುದಾದಂಥ ಆದೇವನ್ನನ ಹೊರಡಿಷಬ್ಹುದು.
11. ಕೆಲವು ಮೊಕದದ ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಾೆ ಪ್ತು ಯ ನಿಷೇಧ.ಮತ್ತು ಆರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನನ

ಅಿಂಥ ಅರಾಧನ್ನನ

ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ನವಾರು

ಎಷಗಲು ಬ್ಳಸಿದಾಗ ಅಥವಾ

ಬ್ಳಷಲು ಉದೆದ ೇಶಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, 10ನೇ
ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನವಿಯನ್ನನ

ಆಲ್ಲಸು ಉ-ವಿಭಾಗಿೇಯ ದಂಡಾಧಿಕ್ಕರಿಗಳು ಅಥವಾ

ಷತ್ರ ನಯ ಯಾಧಿೇವರು, ಅಿಂಥ ಷಾ ತು ನ ಅಭಿರಕೆಿ , ಸ್ಥಾ ಧಿೇನ, ರವಾನೆ, ವಿಕರ ಯ ಅಥವಾ ವಿತ್ರಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇವಗಳನ್ನನ

ಮಡಲು ಅಧಿಕ್ಕರವಾಯ ಪ್ಪು ಯನ್ನನ

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ ಇತ್ರ

ಯಾರೇ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಅಥವಾ ನಯ ಯಾಲಯ, ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ ಅಥವಾ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರವು ಅಧಿಕ್ಕರ
ವಾಯ ಪ್ಪು ಯನ್ನನ ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
12. ದಂಡನೆಗಳು.- (1) 4ನೇ ರ ಕರಣದ ಉಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಯಾರಾದರೂ ಉಲಿ ಿಂಘಿಸಿದರೆ,

ಅರಾಧ ನಿಣಿೇಾತ್ನದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಶಾಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ ಆದರೆ ಏಳು ಶಾಗಳರೆಗೆ
ವಿಷು ರಿಷಬ್ಹುದಾದ ಕ್ಕರಾವಾಷದಿಿಂದ ಅಥವಾ ಿಂದು ಜಾನ್ನವಾರಿಗೆ ಐತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ ಆದರೆ, ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳರೆಗೆ ವಿಷು ರಿಷಬ್ಹುದಾದ ಜುಲಾೆ ನೆಯಿಿಂದ ಅಥವಾ
ಅವರಡರಿಿಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತ್ನಗತ್ಕಾ ದುದ . ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮಿಂದುರೆದ ಅರಾಧದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಿಂದು

ಲಕ್ಷ

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ

ವಿಷು ರಿಷಬ್ಹುದಾದ

ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ

ಮಿಂದುರೆದ

ಆದರೆ,

ಜುಲಾೆ ನೆಯಿಂದಿಗೆ,

ಸತ್ತು
ಜೊತ್ಯಗೆ

ಲಕ್ಷ

ರೂಪಾಯಿಗಳರೆಗೆ

ಏಳು

ಶಾಗಳರೆಗೆ

ವಿಷು ರಿಷಬ್ಹುದಾದ ಕ್ಕರಾವಾಷದಿಿಂದ ದಂಡಿತ್ನಗತ್ಕಾ ದುದ .
(2) 4ನೇ ರ ಕರಣದ ಹೊರತಾದ ಯಾವುದೇ ಉಬಂಧಗಳನ್ನನ ಯಾರಾದರೂ ಉಲಿ ಿಂಘಿಸಿದರೆ,
ಅರಾಧ ನಿಣಿೇಾತ್ನದ ಮೇರೆಗೆ ಮೂರು ಶಾಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ ಆದರೆ, ಐದು ಶಾಗಳರೆಗೆ
ವಿಷು ರಿಷಬ್ಹುದಾದ ಕ್ಕರಾವಾಷದಿಿಂದ ಅಥವಾ ಐತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ ಆದರೆ,
ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳರೆಗೆ ವಿಷು ರಿಷಬ್ಹುದಾದ ಜುಲಾೆ ನೆಯಿಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಡರಿಿಂದಲು
ದಂಡಿತ್ನಗತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಯಾರಾದರೂ ಉಲಿ ಿಂಘಿಸಿದರೆ, ಮೂರು ಶಾಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ ಆದರೆ, ಐದು ಶಾಗಳರೆಗೆ
ವಿಷು ರಿಷಬ್ಹುದಾದ ಕ್ಕರಾವಾಷದಿಿಂದ ಮತ್ತು ಐತ್ತು ಸ್ಥವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳರೆಗೆ ವಿಷು ರಿಷಬ್ಹುದಾದ
ಜುಲಾೆ ನೆಯಿಿಂದ ದಂಡಿತ್ನಗತ್ಕಾ ದುದ .

13. ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಅರಾಧಗಳು ಸಂಜ್ಞ ೀಯವಾಗಿರುವುದು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಎಲಾಿ ಅರಾಧಗಳು ಸಂರ್ಜಞ ೇಯವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .

14. ಅರಾಧಕಾಾ ಗಿ ರ್ಳಷಲಾದ ಸುು ಗಳ ಮುಟ್ಟು ಗೀಲು.- ಆಪಾದಿತ್ನ್ನ ಅರಾಧ
ನಿಣಿೇಾತ್ನದರೆ, ನಯ ಯಾಲಯವು ವಡಿಸಿಕಿಂಡ ಜಾನ್ನವಾರು, ವಾಸನ, ಆರಣಗಳು ಮತ್ತು
ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನನ ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರಕೆಾ ಮಟ್ಟಟ ಗೊೇಲು ಮಡತ್ಕಾ ದುದ .
15. ದುಷೆ್ ರ ೀರಣೆ.- ಯಾರಬ್ಬ ರೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ದಂಡನಿೇಯ
ಅರಾಧಕ್ಕಾ ಗಿ ದುಷ್ಪ ರೇರೇಪ್ಪಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಿಂಥ ಅರಾಧನ್ನನ ಎಷಗಲು ರ ಯತನ ಸಿದರೆ,
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಿಂಥ ಅರಾಧಕ್ಕಾ ಗಿ ಉಬಂಧಿಸಿದ ದಂಡನೆಯಿಂದಿಗೆ ದಂಡಿತ್ನಗತ್ಕಾ ದುದ .

16. ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಚಲಾಯಿಸು ೆ ಕ್ಷು ಗಳನುು ಷಕಾಾರಿ
ನೌಕರರಂದು ಭಾವಿಸುವುದು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸು
ಎಲಾಿ ಯ ಕಿು ಗಳನ್ನನ , ಭಾರತೇಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತ್ಯ, 1860ರ 21ನೇ ರ ಕರಣದ ಅಥಾವಾಯ ಪ್ಪು ಯಳಗೆ
ಷಕ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಿಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
17. ಷದ್ಭಾ ನೆಯಿಂದ ಕಾಯಾನಿಾಹಿಸು ೆ ಕ್ಷು ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ
ಅದರಡಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷದಾಾ ನೆಯಿಿಂದ ಕೈಗೊಿಂಡ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳು ಲು
ಉದೆದ ೇಶಸಿದ ಷಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಯ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಚಲಾಯಿಸು ಯಾರೇ ಯ ಕಿು ಯ ವಿರುದಧ ಯಾವುದೇ ದಾವ, ಅಭಿಯೇಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕ್ಕನೂನ್ನ
ಯ ಸರಣೆಗಳನ್ನನ ಹೂಡಕತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
18. ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳು.- (1) ನಿಯಮಿಷಬ್ಹುದಾದ ಅಿಂಥ ಶರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ
ಅಧಿನಿಯಮವು ಈ ಮಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಾಗಳಿಗೆ ಅನಾ ಯಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .-

ಈ

(ಎ) ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರದಿಿಂದ ಸ್ಥಾ ಪ್ಪಸಿದ, ನಡೆಸುತು ರು ಅಥವಾ ಮನಯ ತ್ಯ ಡೆದ ಸಂಸ್ಪಾ ಯಲ್ಲಿ
ಲಸಿಕೆ ಸ್ಥರ , ರಕು ಸ್ಥರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಯೇಗಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಶೇಧನ ಉದೇವದ ಮೇಲೆ
ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ ಕಯೆ ದುದ (operate) ಮಡಿದರೆ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ನವಾರು,(i)

(ii)

ಸ್ಥಾಜ್ನಿಕ
ಆರೇಗಯ ದ
ಹಿತಾಷಕಿು ಯಲ್ಲಿ
ಜಾನ್ನವಾರು
ಸತ್ಯಯ
ನಡೆಷಲು
ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುವುದೆಿಂದು ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಶುವೈದಾಯ ಧಿಕ್ಕರಿಯು
ರ ಮಣಿಸಿದರೆ;
ಯಾವುದೇ ರೇಗದಿಿಂದ ಬ್ಳಲುತು ದು, ಇತ್ರ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿಂಕ್ಕರ ಮಿಕ ಮತ್ತು
ಮರಕವಿಂದು ರಾಜ್ಯ
ಷಕ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಶುವೈದಾಯ ಧಿಕ್ಕರಿಯು
ರ ಮಣಿಸಿದರೆ;

(ಸಿ) ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ನವಾರು ವಾಸಿಯಾಗದ ರೇಗದಿಿಂದ ಖಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಅಿಂತ್ಯ ವಾಗು
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾನ್ನವಾರು ಸತ್ಯಯ ನಡೆಸುವುದು ಅವಯ ಕವಿಂದು ರ ಮಣಿಕರಿಸಿದರೆ,(i)
(ii)

ಕಿಂದರ ಷಕ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತಾರ ಲಯಕೆಾ ಸೇರಿರು ಜಾನ್ನವಾರಿನ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೇಯ ಸೇನೆಯ ಶು ವೈದಾಯ ಧಿಕ್ಕರಿ;
ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಜಾನ್ನವಾರಿನ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ , ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರದ ಶು ವೈದಾಯ ಧಿಕ್ಕರಿ
ದರ್ಜಾಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ ಯಾವಬ್ಬ ಅಧಿಕ್ಕರಿ.

(ಡಿ) ಷಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಯ ರ ಮಣಿೇಕರಣದಿಂದಿಗೆ ಸದಿಮೂರು ಶಾಗಳ ಯಸಿಿ ನ
ಮೇಲ್ಲರು ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕೇಣ.

(2) (1)ನೇ ಉ ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಜಾನ್ನವಾರು ಸತ್ಯಯ ಮಡಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಜಾನ್ನವಾರನ್ನನ ನಿಯಮಿಷಬ್ಹುದಾದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶುಸಂಗೊೇನೆ ಮತ್ತು ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆ
ಇಲಾಖೆಯ ಶು ವೈದಾಯ ಧಿಕ್ಕರಿ ದರ್ಜಾಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ ದ ಶು ವೈದಾಯ ಧಿಕ್ಕರಿಯ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಲೇ ಮಡತ್ಕಾ ದುದ .
19. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪೀಶಣೆ ಕೈಗಳಳ ಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಾೆ ನೆ.- (1) ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರವು
ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ ಪೊೇಶಣೆಯನ್ನನ
ಕೈಗೊಳುು ವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಂದು ಭಾವಿಷಬ್ಹುದಾದ ಅಿಂಥ
ಷಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೊೇಶಾಲೆಗಳನ್ನನ ಳಗೊಿಂಡ ಸಂಸ್ಪಾ ಗಳನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪ್ಪಷಬ್ಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಷಾ ಳಿೇಯ
ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಕೆಾ ನಿದೇಾಶಷಬ್ಹುದು ಅಥವಾ ಕನಾಟಕ ಸಸೈಟಿಗಳ ನೇಿಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960ರ
(1960ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 17) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಿಂದರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೇಿಂದಾಯಿಸಿದ ಸಸೈಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಪಾ ಅಥವಾ ಸಂಘಕೆಾ ಅನ್ನಮತಯನ್ನನ
ನಿೇಡಬ್ಹುದು.

(2) ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ನವಾರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಿಂಥ ಸಂಸ್ಪಾ ಗಳ ಕರ ಮಬ್ದಧ
ನಿಾಸಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಷಬ್ಹುದಾದ ಆಕಳುಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಜಾನ್ನವಾರು ಗಾದ
ಅಥವಾ ತ್ಳಿಗಾಗಿ ಬಿಂಬ್ಲನ್ನನ ದಗಿಷಲು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉಬಂಧ ಕಲ್ಲ ಷಬ್ಹುದು.
(3) ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರದ ಪೂಾ ಮಂಜೂರಾತಗೆ ಳಟ್ಟಟ ಷಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರ, ಸಸೈಟಿ
ಅಥವಾ ಯ ಕಿು ಗಳ ನಿಕ್ಕಯ ಅಥವಾ ಸಂಘವು (1)ನೇ ಉರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ಪಷಲಾದ ಅಿಂಥ
ಸಂಸ್ಪಾ ಯ ನಿಾಸಣೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿಷಬ್ಹುದಾದ ಅಿಂಥ ಶುಲಾ ಗಳನ್ನನ ವಿಧಿಷಬ್ಹುದು.
20. ನಿಯಮಗಳ ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.- (1) ರಾಜ್ಯ ಷಕ್ಕಾರವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆದ ೇವಗಳನ್ನನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು
ಪೂಾರ ಕಟಣೆಯ ತ್ರುವಾಯ
ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ರಚಿಷಬ್ಹುದು.
(2) ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳ ಸ್ಥಮನಯ ನಾ ಯಕೆಾ
ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ಈ ಮಿಂದಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಷಬ್ಹುದು.(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ಾಯ ಗಳು;

ಉಬಂಧಿಸಿದವುಗಳ

ಜೊತ್ಯಯಲ್ಲಿ

(ಬಿ) 6ನೇ ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ರವಾನಗಿಗಳ ನಮೂನೆ;

ಬ್ಧಕವಾಗದ ಅಿಂಥ

ಷಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಯ

ಜಾನ್ನವಾರು ಸ್ಥಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿನ

(ಸಿ) 18ನೇ ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಾ ಳಟಟ
ಶರತ್ತು ಗಳು ಅನಾ ಯಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ; ಮತ್ತು
(ಡಿ) ನಿಯಮಿಷಬ್ಹುದಾದ ಅಥವಾ ಬೇಕ್ಕದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಿಶಯ.
(3) ಈ ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರ ತಯಿಂದು ನಿಯಮನ್ನನ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನನ , ಅದನ್ನನ ರಚಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ ಸ್ಥಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ ಬೇಗನೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ
ರ ತಯಿಂದು ಷದನದ ಮಿಂದೆ, ಿಂದು ಅಧಿವೇವನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚ ನಿರಂತ್ರ
ಅಧಿವೇವನಗಳಲ್ಲಿ
ಅಡಕವಾಗಬ್ಹುದಾದ
ಟ್ಟಟ
ಮೂತ್ತು
ದಿನಗಳರೆಗೆ
ಅದು
ಅಧಿವೇವನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಮಂಡಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನನ ಹಾಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಧಿವೇವನ ಅಥವಾ
ನಿಕಟೇತ್ು ರ ಅಧಿವೇವನಗಳು ಮಕ್ಕು ಯವಾಗು ಮೊದಲು, ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉರ್ಯ ಷದನಗಳು

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಪಾಾಟ್ಟಮಡಬೇಕೆಿಂದು ಪ್ಪ ದರೆ ಅಥವಾ
ನಿಯಮನ್ನನ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನನ ರಚಿಷಬ್ರದೆಿಂದು ತೇಮಾನಿಸಿದರೆ, ಆ ತ್ರುವಾಯ
ಅಿಂಥ ನಿಯಮವು ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಹಾಗೆ ಮಪಾಾಟಾದ ರಿೇತಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ರ ರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ಅಥವಾ ರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗತ್ಕಾ ದದ ಲಿ . ಆದಾಗೂಯ , ಅಿಂಥ
ಮಪಾಾಟ್ಟ ಅಥವಾ ರದದ ತಯು ಆ ನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಿಂದೆ
ಮಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಯಾಕ್ಕಾ ಬ್ಧಕವಾಗತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
21. ತಂದರಗಳನುು ನಿವಾರಿಷಲು ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಗಳನ್ನನ
ಕ್ಕಯಾರೂಕೆಾ ತ್ರುಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಿಂದರೆ ಉದಾ ವಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಷಕ್ಕಾರವು ಷಕ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ರ ಕಟಿಸಿದ ಆದೇವದ ಮೂಲಕ, ತ್ಿಂದರೆಗಳನ್ನನ ನಿವಾರಿಷಲು ತ್ನಗೆ ಅವಯ ಕ ಅಥವಾ ಯುಕು ವಿಂದು
ಕಂಡುಬ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವಾಗಿರದಂಥ ಉಬಂಧಗಳನ್ನನ
ರಚಿಷಬ್ಹುದು:
ರಂತ್ತ, ಅಿಂಥ ಯಾ ಆದೇವನೂನ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಪಾರ ರಂರ್ವಾದ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ
ಎರಡು ಶಾಗಳ ಅಧಿಯು ಪೂಣಾಗೊಿಂಡ ತ್ರುವಾಯ ಮಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
22. ನಿರಷನ ಮತ್ತು
ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- ಕನಾಟಕ ಗೊೇಸತ್ಯಯ ರ ತಬಂಧಕ ಮತ್ತು
ಜಾನ್ನವಾರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ನ್ನನ (1964ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 35) ಈ ಮೂಲಕ
ನಿರಷನಗೊಳಿಷಲಾಗಿದೆ:
ರಂತ್ತ ಕನಾಟಕ ಸ್ಥಮನಯ ಖಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1899ರ (1899ರ ಕನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ III) 6ನೇ ರ ಕರಣದ ಉಬಂಧಗಳು ಷದರಿ ಅಧಿನಿಯಮಿತಯ ನಿರಷನಕೆಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಷದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 8 ಮತ್ತು 24ನೇ ರ ಕರಣಗಳು ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೂಲಕ
ಷದರಿ
ಅಧಿನಿಯಮಿತಯು
ನಿರಷನಗೊಿಂಡು
ಮತ್ತು
ಪುನರ್
ಅಧಿನಿಯಮಿತಗೊಿಂಡಲ್ಲಿ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕಾ ದುದ .

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸ್ಥರ
ಮತ್ತು ಅರ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ

(ಕೆ. ದ್ಭಾ ರಕರ್ನಥ್ ಬಾಬು)
ಷಕ್ಕಾರದ ಕ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಂಷದಿೇಯ ಯ ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಷನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
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