ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ , ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2006, ಭಾಗ - IV, 1473 ರಿಂದ 1477ರ ವರೆಗಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ಪರ ಕಟಿತ್ವಾಗಿದೆ)

ಪರ ಕರಣಗಳ ಅನುಕರ ಮಣಿಕೆ
ಪರ ಕರಣಗಳು:
1. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು
2. ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಸಾಾ ಪನೆ
3. ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಅಭಿರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಣ ಹಿಂತೆಗೆಯುವುದು
4. ನಿಯಮ ರಚನಾಧಿಕಾರ
ಉದೆದ ೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
I
1957ರ ಅಧಿನಿಯಮ 11.- 1950ರ ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಯಮ XXI ಇದು ಹಿಂದಿನ
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ದ ಸಲುವಾಗಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ು ವನ್ನು

ಒಳಗಿಂಡ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ನಿಧಿಯ ಸಾಾ ಪನೆಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕ್ಲ್ಪಿ ಸಿತ್ತು . ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ವು ರಚನೆಯಾದ ಕಾರಣ,
ಒಿಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ು ದ ಒಿಂದು ಹೊಸ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಾ ಪಿಸುವುದು
ಅವಶ್ಯ ವಾಗಿದೆ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಷ) ದಿನಾಿಂಕ್ 16ನೇ ಮಾರ್ಚಾ, 1957, ಭಾಗ -IV 2ಎ,
ಸಂಖ್ಯಯ 60. ಪುಟ 2ರಲ್ಪಿ ಪರ ಕ್ಟಿಸಲ್ವಗಿದೆ.)
II
1958ರ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 3.- ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ .
III
1961ರ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 15.- ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ .
IV
1965ರ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 20.- ಮೈಸೂರು ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ 2ನೇ ಪರ ಕ್ರಣದ ಅನ್ನಸಾರ, ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ು ವನ್ನು
ರಾಜ್ಯ ದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ
ಮೊತ್ು ವು

ಆಹಾರ

ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ

ಅಥವಾ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲವು

ಬಜೆಟ್ನ್ನು

ಅಿಂಗಿೋಕ್ರಸಿದ ತ್ರುವಾಯ ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದಿಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವರ ನೆರವು ಮಂಜೂರಾಗುವ
ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅನಿವಾಯಾ ಸಂದರ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ತತ್ತಾ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ ವಿಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಗೆ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಿಂದ ನಾಲುಕ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ
ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದೆ. ಇತ್ರ ನೆರೆರಾಜ್ಯ ಗಳಲ್ಪಿ ಮೂಲ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು
ನಿಧಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ವಗಿದೆ.-

ಮಹಾರಾಷ್ ರ ............ ಏಳುಕೋಟಿ ರೂ.
ಮದರಾಸು ............ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆಿಂಧರ ಪರ ದೇಶ್ ............ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಷ) ದಿನಾಿಂಕ್ 11ನೇ ಅಕ್ ೋಬರ್, 1995, ಭಾಗ
IV, 2ಎ, ಸಂಖ್ಯಯ 189, ಪುಟ 2ರಲ್ಪಿ ಪರ ಕ್ಟಿಸಲ್ವಗಿದೆ.)
V
1973ರ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 1.- ಮೈಸೂರು ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ 2ನೇ ಪರ ಕ್ರಣದ ಅನ್ನಸಾರ, ನಾಲುಕ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ು ವನ್ನು
ರಾಜ್ಯ

ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ದ

ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು ಕೈಗಳುು ವ ಅಭಾವ ಪರಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ

ತ್ತತ್ತಾಸಂದಾಯಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲು

ಈ

ಮೊತ್ು ವು

ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ ವಿಂದು

ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ಆದದ ರಿಂದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಮೂಲ ಹಣವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು
ನಿಧಿ (ತಾತಾಕ ಲ್ಪಕ್) (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಅಧಾಯ ದೇಶ್, 1972ರ ಉದ್ಘ ೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ್ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ
ರೂಪಾಯಿಗೆ
ಮಾಡಬೇಕಾದ

ತಾತಾಕ ಲ್ಪಕ್ವಾಗಿ
ಮೊತ್ು ವನ್ನು

ಹೆಚಿು ಸಲ್ವಗಿತ್ತು .
ನಾಲುಕ ಕೋಟಿ

ಈಗ,

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ರೂಪಾಯಿಯಿಿಂದ

ನಿಧಿಗೆ

ಸಂದಾಯ

ಶಾಶ್ಾ ತ್

ಕ್ರ ಮವಾಗಿ

ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದೆ. ಈ ಮಿಂದಿನ
ರಾಜ್ಯ ಗಳಲ್ಪಿ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಮೂಲಧನವನ್ನು ಈ ಕ್ಷಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ವಗಿದೆ,ತ್ಮಿಳುನಾಡು ........ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗುಜ್ರಾತ್ ........ಇಪಿ ತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಷ), ದಿನಾಿಂಕ್ 12ನೇ ಡಿಸಿಂಬರ್, 1972, ಭಾಗ – IV 2ಎ,
ಸಂಖ್ಯಯ 597, ಪುಟ 3ರಲ್ಪಿ ಪರ ಕ್ಟಿಸಲ್ವಗಿದೆ.)
VI
1976ರ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 62.- ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ 267 (2)ನೇ
ಅನ್ನಚ್ಫ ೋದವು

ರಾಜ್ಯ ದ

ಸಲುವಾಗಿ

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ನಿಧಿಯನ್ನು

ಸಾಾ ಪಿಸಲು

ಉಪಬಂಧ

ಕ್ಲ್ಪಿ ಸುತ್ು ದೆ. 1957ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 2ನೇ ಪರ ಕ್ರಣದ ಅನ್ನಸಾರ,
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈ
ಅಭಿವೃದಿಿ

ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಗೆ ಸಂದಾಯ

ಮೊತ್ು ವು

ಅಭಾವ

ಪರಹಾರ

ಚಟುವಟಿಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತ್ತತ್ತಾ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು

ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಮೂಲ ಧನವನ್ನು

ಕಾಯಾಕ್ರ ಮಗಳು

ಮತ್ತು

ಇತ್ರ

ಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ ವಿಂದು
ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ

(ತಾತಾಕ ಲ್ಪಕ್) (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಅಧಾಯ ದೇಶ್ದ ಉದ್ಘ ೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ್ ಇಪಿ ತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ

ತಾತಾಕ ಲ್ಪಕ್ವಾಗಿ ಹೆಚಿು ಸಲ್ವಗಿತ್ತು .ಈಗ, ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕ್ಕ ಮೊತ್ು ವನ್ನು
ಶಾಶ್ಾ ತ್ ಕ್ರ ಮವಾಗಿ

ಹತ್ತು

ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಿಂದ ಇಪಿ ತ್ತು

ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ

ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದೆ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(1976ರ ಎಲ್.ಎ.ವಿಧೇಯಕ್ ಸಂಖ್ಯಯ 58, ಕ್ಡತ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಲ್ವ 97 ಎಲ್ಜಿಎನ್ 76 ರಿಂದ
ಪಡೆಯಲ್ವಗಿದೆ.)
VII
1981ರ

ತಿದ್ದದ ಪಡಿ

ಮಾಡುವ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನಿರೋಕ್ಷೆ ಯಲ್ಪಿ ತ್ತತ್ತಾ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು
ಮೂಲಧನವನ್ನು

2.-

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ರ್ರಸಲು ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ

20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಿಂದ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚಿು ಸುವುದು

ಅವಶ್ಯ ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದೆ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಪತ್ರ ದ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಷ), ದಿನಾಿಂಕ್ 6ನೇ ಫೆಬರ ವರ, 1981, ಭಾಗ –IV
2ಎ, ಸಂಖ್ಯಯ

112. ಪುಟ.3 ರಲ್ಪಿ ಪರ ಕ್ಟಿಸಲ್ವಗಿದೆ.)
VIII

1984ರ
ಮೂಲಧನವನ್ನು

ತಿದ್ದದ ಪಡಿ

ಮಾಡುವ

ಅಧಿನಿಯಮ

21.-

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ನಿಧಿಯ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನಿರೋಕ್ಷೆ ಯಲ್ಪಿ ``ಹೊಸ ಸೇವಯ''

ಮೇಲ್ಪನ ತ್ತತ್ತಾ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು

ರ್ರಸಲು 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಿಂದ 60 ಕೋಟಿ

ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದೆ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಷ), ದಿನಾಿಂಕ್ 22ನೇ ಫೆಬರ ವರ, 1984, ಭಾಗ –IV
2ಎ, ಸಂಖ್ಯಯ 135, ಪುಟ 3ರಲ್ಪಿ ಪರ ಕ್ಟಿಸಲ್ವಗಿದೆ.)
IX
1985ರ
ಮೂಲಧನವನ್ನು
ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು

ತಿದ್ದದ ಪಡಿ

ಮಾಡುವ

ವಿಧಾನ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಮಂಡಲದ

31.-

ಮಂಜೂರಾತಿಯ

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ನಿಧಿಯ

ನಿರೋಕ್ಷೆ ಯಲ್ಪಿ

ತ್ತತ್ತಾ

ರ್ರಸಲು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ

ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದೆ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.

(ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಷ), ದಿನಾಿಂಕ್ 7ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1985, ಭಾಗ- IV 2ಎ,
ಸಂಖ್ಯಯ 429. ಪುಟ 3 ರಲ್ಪಿ ಪರ ಕ್ಟಿಸಲ್ವಗಿದೆ.)
X
ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ

2020ರ 19.-ರಾಜ್ಯ ದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಕ್ನಾಾಟಕ್

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ಹೆಚಿು ಸುವುದಕ್ಷಕ ,(i)

ಸಾಿಂಕಾರ ಮಿಕ್

ರೋಗಗಳು,

ನೈಸಗಿಾಕ್

ವಿಪತ್ತು ಗಳು

ಮಿಂತಾದ

ಸನಿು ವೇಶ್ಗಳಲ್ಪಿ , ಯಾವುದೇ ಆಯವಯ ಯ ನಿಧಿಗಳು ಇಲಿ ದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು
ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ಅಿಂಥ

ನಿಧಿಗಳನ್ನು

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಅಿಂಥ

ತ್ತತ್ತಾ

ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಲು.

ಅನ್ನಮೊೋದನೆ

ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದುದ , ಕ್ಳೆದ ಎರಡು ವಷಾಗಳಲ್ಪಿ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು

ಇಲಿ ದೆ

ಅಧಾಯ ದೇಶ್ದ

ಮೂಲಕ್ ತಾತಾಕ ಲ್ಪಕ್ವಾಗಿ ಹೆಚಿು ಸಲ್ವಗಿದೆ. ಕ್ಳೆದ 35 ವಷಾಗಳಿಿಂದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಮಿತಿಯು
ರೂ.80.00 ಕೋಟಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ು ವನ್ನು

ರೂ. 500.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ

ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದೆ; ಮತ್ತು
(ii) ಪರ ತಿ ಆಟೋ ಅಥವಾ ಟ್ಯಯ ಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್ರು, ಕ್ಷೆ ರಕ್ರು, ಅಗಸರು ಇವರಗೆ ರೂ.5,000/- ಮತ್ತು
ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಗೆ ಪರ ತಿ ಹೆಕ್ಷ್ ೋರ್ಗೆ ರೂ. 25,000/- ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತ್ರಕಾರಗಳ ಬೆಳೆಗಾರರಗೆ ಪರ ತಿ
ಹೆಕ್ಷ್ ೋರ್ಗೆ ರೂ. 15,000/-ಗಳನ್ನು
ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ

ಪಾವತಿಸಲು ಪರ ಸಾು ವಿಸಿರುವುದರಿಂದ, 2020-21ರ ಕೋವಿಡ್-19ರ

ಘೋಷಿಸಲ್ವದ

ಅನೇಕ್

ಪಾಯ ಕೇಜುಗಳಿಗೆ

ಆಯವಯ ಯದಲ್ಪಿ

ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ ದಿರುವುದನ್ನು ರ್ರಸುವುದಕಾಕ ಗಿ
- ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ನ್ನು (1957ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 11)
ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ಕ್ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದೆ.
ವಿಷಯವು ತ್ತತ್ತಾಸಾ ರೂಪದಾದ ದದ ರಿಂದ ಮತ್ತು
ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶ್ನದಲ್ಪಿ
ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ನಿಧಿ(ತಿದುದ ಪಡಿ)

ಕ್ನಾಾಟಕ್ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉರ್ಯ

ಇಲಿ ದಿದುದ ದರಿಂದ, ಮೇಲ್ಪನ ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು
ಅಧಾಯ ದೇಶ್,

2020ನ್ನು

(2020ರ

ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ನಾಾಟಕ್

ಕ್ನಾಾಟಕ್

ಅಧಾಯ ದೇಶ್

ಪರ ಖ್ಯಯ ಪಿಸಲ್ವಗಿತ್ತು .
ಈ ವಿಧೇಯಕ್ವು ಅಧಾಯ ದೇಶ್ದ ಬದಲ್ಪ ವಿಧೇಯಕ್ವಾಗಿದೆ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
[2020ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ್ ಸಂಖ್ಯಯ :52, ಕ್ಡತ್ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 62ಶಾಸನ 2020]
[ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ನಚ್ಛ ೋದ 267ರ ಖಂಡ (2)]
[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ಭಾಗ-IV, ವಿಶೇಷ ಪತಿರ ಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯಯ : 458 ದಿನಾಿಂಕ್: 15.10.2020ರಲ್ಪಿ
ಪರ ಕ್ಟಣೆಗಿಂಡಿದೆ]

14)

1957ರ 1[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 11
(1957ರ ಏಪಿರ ಲ್ ಒಿಂದನೇ ದಿನದಂದು 1[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ]1 ದಲ್ಪಿ ಮೊದಲು ಪರ ಕ್ಟವಾಗಿದೆ)
1

[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957

(1957ರ ಮಾರ್ಚಾ ಮೂವತ್ು ಿಂದನೇ ದಿನದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ.)
(1958ರ 3, 1961ರ 15, 1965ರ 20, 1973ರ 1, 1976ರ 62, 1981ರ 2, 1984ರ 21 ,1985ರ 31ಮತ್ತು 2020ರ 19- ಈ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ್ ತಿದುದ ಪಡಿಯಾಗಿದೆ).
1

[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ]1 ಕಾಕ ಗಿ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯನ್ನು

ಸಾಾ ಪಿಸುವುದಕ್ಷಕ ಉಪಬಂಧ

ಕ್ಲ್ಪಿ ಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ.
ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ 267ನೇ ಅನ್ನಚ್ಫ ೋದದ (2)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಪಿ ಒಿಂದು ರಾಜ್ಯ ದ ವಿಧಾನ
ಮಂಡಲವು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ್ ಕೈಹಣದ ಸಾ ರೂಪದಲ್ಪಿ

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯನ್ನು

ಸಾಾ ಪಿಸಬಹುದೆಿಂದು ಉಪಬಂಧ ಕ್ಲ್ಪಿ ಸಲ್ವಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಮತ್ತು 1[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ]1ಕ್ಷಕ ಅಿಂಥ ಒಿಂದು ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಾ ಪಿಸುವುದು
ಯುಕ್ು ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಇದು ಭಾರತ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಎಿಂಟನೇ ವಷಾದಲ್ಪಿ

1

[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲ]1 ದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ವಾಗತ್ಕ್ಕ ದುದ .1. 1973ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಳವಡಿಕ್ಷಗಳ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲಕ್ 1-11-1973ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ವಗಿದೆ.

1.

ಚಿಕಕ

ಹೆಸರು.-

ಈ

1

ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು

[ಕ್ನಾಾಟಕ್]1 ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ನಿಧಿ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 ಎಿಂದು ಕ್ರೆಯತ್ಕ್ಕ ದುದ .
1. 1973ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಳವಡಿಕ್ಷಗಳ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲಕ್ 1-11-1973ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ವಗಿದೆ.

2. ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಸಾಾ ಪನೆ.-1[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ]1 ಕಾಕ ಗಿ 1[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ] 1ದ
ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ ಎಿಂದು ಕ್ರೆಯಲ್ವಗುವ ಕೈಹಣದ ಸಾ ರೂಪದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯನ್ನು
ಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕ್ಕ ದುದ

ಮತ್ತು

ಅದಕ್ಷಕ

ರಾಜ್ಯ ದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿಿಂದ

3 2

[ [ಐದುನೂರುಕೋಟಿ]2]3

ಮೊತ್ು ವು ಸಂದಾಯವಾಗತ್ಕ್ಕ ದುದ .
1. 1973ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಳವಡಿಕ್ಷಗಳ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲಕ್ 1-11-1973ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ವಗಿದೆ.
2. 1985ರ ಅಧಿನಿಯಮ 31ರ ಮೂಲಕ್ ದಿನಾಿಂಕ್ 12.6.1985 ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರ ತಿಯೋಜಿಸಲ್ವಗಿದೆ.
3. 2020ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಕ್ ದಿನಾಿಂಕ್ 14.07.2020 ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರ ತಿಯೋಜಿಸಲ್ವಗಿದೆ

3. ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯ ಅಭಿರಕೆೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಣ ಹಿಂತೆಗೆಯುವುದ್ದ.1

[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ]1ದ

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯನ್ನು

ಇಲ್ವಖ್ಯಯ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ
ಅನಿರೋಕ್ಸೆ ತ್ ವಚು ಗಳನ್ನು

1

[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಕಾಾರದ]1

ಹಣಕಾಸು

ಪರವಾಗಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರತ್ಕ್ಕ ದುದ

ಮತ್ತು

ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ್ ಮಾಡಲ್ವದ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೇರೆಗೆ

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲವು ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಿಸುವ ನಿರೋಕ್ಷೆ ಯಲ್ಪಿ ಅಿಂಥ ವಚು ಗಳನ್ನು ರ್ರಸುವ
ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರತ್ತ ಅಿಂಥ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಿಂಗಡಗಳನ್ನು ನಿೋಡತ್ಕ್ಕ ದದ ಲಿ .
1. 1973ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಳವಡಿಕ್ಷಗಳ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲಕ್ 1-11-1973ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ವಗಿದೆ.

4.

ನಿಯಮ

ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.-

ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ
ನಿಧಿಯ ಅಭಿರಕ್ಷೆ , ಅದಕ್ಷಕ

ಈ

ಸಕಾಾರವು

ಅಧಿನಿಯಮದ
1

ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳನ್ನು
1

[ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ] ದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು

ಮತ್ತು

ಅದರಿಂದ ಹಣ

ಹಿಂತೆಗೆಯುವುದು-ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಆನ್ನಷಂಗಿಕ್ವಾದ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ವಿನಿಯಮಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
1. 1973ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಳವಡಿಕ್ಷಗಳ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲಕ್ 1-11-1973ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ವಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 1957
(ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಭಾಗ- I, ದಿನಾಿಂಕ್:11.07.1957, ಸಕಾಾರ ಆದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಫ್ಡಿ 65 ಬಿಯುಡಿ 57, ದಿನಾಿಂಕ್
2ನೇ ಜುಲೈ 1957 ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಆರ್ 770 ದಿನಾಿಂಕ್: 30.11.1965 ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಆರ್ 415 ದಿನಾಿಂಕ್: 28.11.1968
ರಿಂದ ತಿದುದ ಪಡಿಯಾದಂತೆ)

ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (1957ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ
ಸಂಖ್ಯಯ 11)ರ 4ನೇ ಪರ ಕ್ರಣದ ಮೂಲಕ್ ಪರ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲ್ವಯಿಸಿ, ಕ್ನಾಾಟಕ್
ಸಕಾಾರವು, ಈ ಮೂಲಕ್ ಈ ಮಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ು ದೆ:1. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

``ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 1957'' ಎಿಂದು

ಕ್ರೆಯತ್ಕ್ಕ ದುದ .
2. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಪಿ ``ನಿಧಿ'' ಎಿಂದರೆ, ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ.
3. (1) ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಮಿಂಗಡಗಳನ್ನು ಕೋರ ಸಲ್ಪಿ ಸುವ ಎಲ್ವಿ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಕ್ನಾಾಟಕ್
ಸಕಾಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ವಖ್ಯಯ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಗೆ ಸಲ್ಪಿ ಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .
(2) ಪರ ತಿಯಿಂದು ಅಜಿಾಯಿಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ನಿೋಡತ್ಕ್ಕ ದುದ ,(ಎ) ಒಳಗಳುು ವ ಹೆಚ್ಚು ವರ ವಚು ದ ಸಂಕ್ಸೆ ಪು ವಿವರಗಳು;
(ಬಿ) ಬಜೆಟ್ನಲ್ಪಿ ಏಪಾಾಡು ಮಾಡಲ್ವಗದುದಕ್ಷಕ ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಾಗಳು;
(ಸಿ) ಇದನ್ನು ಮಿಂದೂಡಲು ಏಕ್ಷ ಸಾಧಯ ವಿಲಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು ;
(ಡಿ) ವಷಾಕಾಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ವಷಾದ ಭಾಗಕಾಕ ಗಿ ಸಲ್ಪಿ ಸಿದ
ಪರ ಸಾು ವದ ಪೂಣಾವಚು ವೂ ಸೇರದಂತೆ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಮಿಂಗಡವಾಗಿ ನಿೋಡಬೇಕಾಗಿರುವ
ಮೊಬಲಗು; ಮತ್ತು
(ಇ)

ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ

ಪೂರಕ್

ಏಪಾಾಟನ್ನು

ಯಾವ

ಅನ್ನದಾನದ

ಅಥವಾ

ಧನವಿನಿಯೋಗದ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಎಿಂಬುದನ್ನು .
4. ವಾಷಿಾಕ್ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ಪಟಿ್ ಯಲ್ಪಿ ಉದೆದ ೋರ್ಶಸಿಲಿ ದ ಹೊಸ ಸೇವಯ ಮೇಲ್ಪನ
ವಚು ವೂ

ಸೇರದಂತೆ

ಅನಿರೋಕ್ಸೆ ತ್

ವಚು ವನ್ನು

ರ್ರಸುವ

ಉದೆದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ಮಿಂಗಡಗಳನ್ನು ನಿೋಡತ್ಕ್ಕ ದುದ .
5. ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಮಿಂಗಡಗಳನ್ನು
ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ

ಆದೇಶ್ಗಳಾಗಿದದ ರೆ

ಹೇಗೋ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಎಲಿ
ಹಾಗೆ

ಹೊರಡಿಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಆದೇಶ್ಗಳು ಹಣದ ಮೊಬಲಗು, ಸಂಬಂಧಪಟ್
ಧನ ವಿನಿಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಿಸತ್ಕ್ಕ ದುದ

ಮತ್ತು ಯಾವ

ಆದೇಶ್ಗಳನ್ನು
ಮಿಂಗಡವನ್ನು

ಅನ್ನದಾನ ಅಥವಾ

ವಚು ಗಳನ್ನು

ರ್ರಸಲು

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೋಡಲ್ವಗಿದೆಯೋ ಆ ವಚು ಗಳ ಉಪರ್ಶೋಷಿಾಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ
ಘಟಕ್ಗಳ ಸಂಕ್ಸೆ ಪು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೋಡತ್ಕ್ಕ ದುದ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಿಂದು ಪರ ತಿಯನ್ನು ಕ್ನಾಾಟಕ್
ಸಕಾಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ವಖ್ಯಯ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯು ಕ್ನಾಾಟಕ್ದ ಮಹಾಲೇಖ್ಯಪಾಲರು,
ಬೆಿಂಗಳೂರು ಇವರಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿಕಡತ್ಕ್ಕ ದುದ .
1

[6. (1) ಹಾಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿೋಡಲ್ವದ ವಾಷಿಾಕ್ ಹಣಕಾಸು ವಿವರಪಟಿ್ ಯಲ್ಪಿ

ಉದೆದ ೋರ್ಶಸಿಲಿ ದ

ಹೊಸ

ಸೇವಯ

ಮೇಲ್ಪನ

ವಚು ವೂ

ಸೇರ,

ಎಲಿ

ವಚು ದ

ಪೂರಕ್

ಅಿಂದಾಜುಗಳನ್ನು , (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಿಂಗಡವನ್ನು
ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಗೆ ಪುನಃ ಒಪಿಿ ಸಿದದ ಹೊರತ್ತ, ಅಿಂಥ ಮಿಂಗಡವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ
ನಿಕ್ಟೋತ್ು ರದಲ್ಪಿ ಸೇರುವ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲ್ಪಿ ಮಂಡಿಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .
ವಿವರಣೆ

(i):-

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಪಿ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ಹಣಕಾಸು

ನಿೋಡಿದ

ವಚು ದ

ಅಿಂದಾಜುಗಳನ್ನು

ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಅಿಂಥ ಅಿಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಒಿಂದು

ಟಿಪಿ ಣಿಯನ್ನು ಲಗತಿು ಸತ್ಕ್ಕ ದುದ :
.............. ರಲ್ಪಿ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯಿಿಂದ ..................ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ಮಿಂಗಡವಾಗಿ
ನಿೋಡಲ್ವಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ನಿಧಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಸಮನಾದ ಮೊತ್ು ದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ.
ವಿವರಣೆ (ii):- ವಾಷಿಾಕ್ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ಪಟಿ್ ಯಲ್ಪಿ ಉದೆದ ೋರ್ಶಸಿಲಿ ದ ಹೊಸ ಸೇವಯ
ಮೇಲ್ಪನ ವಚು ವನ್ನು

ಪೂಣಾವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅಧಿಕೃತ್ ಧನವಿನಿಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಪಿ

ಲರ್ಯ ವಿರುವ ಉಳಿತಾಯದಿಿಂದ ರ್ರಸಬಹುದಾಗಿರುವಲ್ಪಿ , ಸಲ್ಪಿ ಸಲ್ವಗುವ ಅಿಂದಾಜಿಗೆ ಈ
ಮಿಂದಿನ ನಮೂನೆಯಲ್ಪಿ ಒಿಂದು ಟಿಪಿ ಣಿಯನ್ನು ಲಗತಿು ಸತ್ಕ್ಕ ದುದ :
`ಈ ವಚು ವನ್ನು

ಹೊಸ ಸೇವಗೆ ಮಾಡಲ್ವಗಿದೆ ........................... ರಲ್ಪಿ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ .......................... ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ು ವನ್ನು

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ಮಿಂಗಡವಾಗಿ ನಿೋಡಲ್ವಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ

ನಿಧಿಗೆ ಹಣ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ು ವು
ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮೊತ್ು ವನ್ನು / ಆ ಮೊತ್ು ದ
ರೂ.ಗಳನ್ನು

ಅನ್ನದಾನಗಳಲ್ಪಿ

ಉಿಂಟ್ಯದ

ಭಾಗವನ್ನು , ಎಿಂದರೆ ...................

ಉಳಿತಾಯಗಳ

ಮರುವಿನಿಯೋಗದಿಿಂದ

ರ್ರಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಲೇಖ್ಯನ್ನದಾನದಿಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ು ಕ್ಷಕ , ಎಿಂದರೆ,
..................... ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಖ್ಯನ್ನದಾನವು ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ'.
(2) ವಿಧಾನ ಮಂಡಲವು ಪೂರಕ್ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ್ ಹೆಚ್ಚು ವರ
ವಚು ವನ್ನು

ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೂರಕ್ ಅಿಂದಾಜುಗಳನ್ನು

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಪಿ

ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಷಕ ಮೊದಲು ರ್ರಸಿದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ರ್ರಸಿದ
ವಚು ವನ್ನು

ತೂಗಿಸಲು

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ನಿೋಡಲ್ವದ

ಮಿಂಗಡ

ಅಥವಾ

ಮಿಂಗಡಗಳು ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಪಿ ಮಾಡಲ್ವದ ವಿನಿಯೋಗದ ಪೂಣಾ ಪರ ಮಾಣದ ಮೊತ್ು ವು
ನಿಧಿಗೆ ಪುನಃ ವಾಪಸಾಗತ್ಕ್ಕ ದುದ .]1
1. ನಿಯಮ 6ನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಆರ್ 770 ದಿನಾಿಂಕ್: 30.11.1965ರ ಮೂಲಕ್ ಪರ ತಿಯೋಜಿಸಲ್ವಗಿದೆ.

7. 5ನೇ ನಿಯಮಕ್ಷಕ
ಮಾಡುವ ಆದೇಶ್ವನ್ನು

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಮಿಂಗಡವನ್ನು

ಮಂಜೂರು

ಹೊರಡಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ ಮತ್ತು 6ನೇ ನಿಯಮಕ್ಷಕ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳುು ವ ಮೊದಲು

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಿ ,

ಪೂಣಾವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಉಪಯೋಗವಾಗದೆ

ಮಂಜೂರಾದ

ಮಿಂಗಡವು

ಉಳಿಯುವುದೆಿಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ,

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು
ಮಾಪಾಾಟು

ರದುದ ಗಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಅಥವಾ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಷಕ

ಒಿಂದು

ಅದನ್ನು

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಸಲ್ಪಿ ಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .
1

ಸೇವ'

[8. ಆ ವಷಾದ ಬಜೆಟ್ ಅಿಂದಾಜುಗಳಲ್ಪಿ ಅವಶ್ಯ ಏಪಾಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ `ಹೊಸ

ಬಾಬುಗಳೂ

ಸೇರದಂತೆ

ಧನ

ವಿನಿಯೋಗ

(ಲೇಖ್ಯನ್ನದಾನ)

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಪಿ

ಸೇರಸಲ್ವದ ಸೇವಗಳಿಗೆ ಏಪಾಾಟು ಮಾಡಿದದ ಕ್ಸಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಿು ನ ವಚು ವನ್ನು ರ್ರಸಲು ನಿಧಿಯಿಿಂದ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ವದ ಎಲಿ ಮಿಂಗಡಗಳು, ನಿಧಿಯಿಿಂದ ನಿೋಡಲ್ವದ ಮಿಂಗಡಗಳಿಿಂದ
ರ್ರಸಲ್ವದ ಹೆಚಿು ನ ವಚು ವೂ ಸೇರದಂತೆ ಅದರಿಂದ ರ್ರಸಲ್ವದ ಇಡಿೋ ವಷಾದ ಸೇವಯ
ಮೇಲ್ಪನ ವಚು ದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಪಿ , ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮವು ಅನ್ನಮೊೋದನೆಗಿಂಡ
ಕೂಡಲೇ ನಿಧಿಗೆ ಪುನಃ ವಾಪಸಾಗತ್ಕ್ಕ ದುದ . ಮೇಲೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಿದ `ಹೊಸ ಸೇವ' ಬಾಬುಗಳಿಗಾಗಿ
ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಮಿಂಗಡಗಳನ್ನು ನಿೋಡಿದ ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಪಿ , ಅನ್ನಬಂಧಿಸಲ್ವದ ನಮೂನೆ II ರಲ್ಪಿ
ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ವಖ್ಯಯು ಒಿಂದು ವಿವರಪಟಿ್ ಯನ್ನು ತ್ಯಾರಸತ್ಕ್ಕ ದುದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಪಿ ಆ ವಷಾದ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧೇಯಕ್ವನ್ನು

ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಷಕ

1

ಮಿಂಚ್ ಮಂಡಿಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .]

1. ನಿಯಮ 8ನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಆರ್ 415 ದಿನಾಿಂಕ್: 28.11.1968ರ ಮೂಲಕ್ ಪರ ತಿಯೋಜಿಸಲ್ವಗಿದೆ.

9. ಮಿಂಗಡವನ್ನು

ವಾಪಸು ಪಡೆಯುವ ಆದೇಶ್ವು ಮೂಲ ಮಿಂಗಡವನ್ನು

ನಿೋಡಿದ

ಆದೇಶ್ದ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಿಂಕ್ ಮತ್ತು 6ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪೂರಕ್ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಲೆಿ ೋಖವನ್ನು

ಕಡತ್ಕ್ಕ ದುದ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಿಂದು ಪರ ತಿಯನ್ನು

ಕ್ನಾಾಟಕ್

ಸಕಾಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ವಖ್ಯಯ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯು, ಕ್ನಾಾಟಕ್ದ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು,
ಬೆಿಂಗಳೂರು ಇವರಗೆ ಕ್ಳುಹಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .
10. ನಿಧಿಯ ವಯ ವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕ ವನ್ನು
1

ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ವಖ್ಯಯು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

[ಲಗತಿು ಸಿದ ನಮೂನೆ-I ರಲ್ಪಿ ]1 ನಿವಾಹಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .

1. ಜಿಎಸ್ಟಆರ್ 415 ದಿನಾಿಂಕ್: 28.11.1968ರ ಮೂಲಕ್ ಪರ ತಿಯೋಜಿಸಲ್ವಗಿದೆ.

11. ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಮಿಂಗಡಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ರಸಲ್ವದ ವಾಸು ವಿಕ್ ವಚು ವನ್ನು
ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್

ಲೆಕ್ಕ ದಲ್ಪಿ , ಅವುಗಳನ್ನು

ಇಲ್ವಖ್ಯಗಳು

ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದದ ರೆ

ಆಗ ಹೇಗೆ ತ್ೋರಸಲ್ವಗುತಿು ತ್ುೋ ಅದೇ ರೋತಿಯಲ್ಪಿ ವಿವರಸುವಂತೆ ದಾಖಲ್ಪಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .
ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರಹೆಸರನಲ್ಪಿ ,
ಸಹ/ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ,
ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ವಖ್ಯ.

1

1.

[ನಮೂನೆ - I]1

ಜಿಎಸಾರ್ 415 ದಿನಾಿಂಕ್:28.11.1968ರ ಮೂಲಕ್ ಪುನರ್ ಅಿಂಕ್ಸತ್ಗಳಿಸಲ್ವಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ
ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ು ………….ಇಪಪ ತ್ತು ಕೇಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ
ಕ್ರ .

ವಯ ವಹಾರದ

ಅನ್ನದಾನದ

ಮಿಂಗಡಕಾಕ ಗಿ

ಮಿಂಗಡ

ಮಿಂಗಡ

ಹೆಚ್ಚು ವರ

ವಾಪಸು

ನಗದು

ಪರ ಭಾರ

ಸಂ

ದಿನಾಿಂಕ್

ಅಥವಾ ಧನ

ಸಲ್ಪಿ ಸಲ್ವದ

ನಿೋಡುವ

ನಿೋಡದ

ವಚು ಕಾಕ ಗಿ

ಪಡೆದ

ವಯ ವಹಾರದ

ಅಧಿಕಾರಯ

ವಿನಿಯೋಗದ

ಅಜಿಾಯ

ಆದೇಶ್ದ

ಮೊತ್ು

ಉಪಬಂಧಿಸುವ

ಮಿಂಗಡದ

ತ್ರುವಾಯದ

ಚಿಕ್ಕ ಸಹ

ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು

ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ತು

ಸಂಖ್ಯಯ

ಪೂರಕ್ ಧನ

ಮೊತ್ು

ರ್ಶಲುಕ

ಹೆಸರು

ದಿನಾಿಂಕ್

ಮತ್ತು

ವಿನಿಯೋಗ

ದಿನಾಿಂಕ್

ಅಧಿನಿಯಮ
8

9

1

2

3

4

5

6

7

10

ಟಿಪಪ ಣಿ: (1) ಪರ ತಿಯಿಂದು ವಯ ವಹಾರದ ತ್ರುವಾಯ ರ್ಶಲಕ ನ್ನು ತ್ೋರಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .
(2) ಮಿಂಗಡದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ನಿೋಡಿದಾಗ ಕ್ಪುಿ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸು ಪಡೆದಾಗ ಕ್ಷಿಂಪು ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ
ನಮೂದಿಸತ್ಕ್ಕ ದುದ .

ಷರಾ

11

ನಮೂನೆ - II
………ವಷಾದ ಬಜೆಟ್ ಅಿಂದಾಜಿನಲ್ಪಿ
ಸೇವಯ”
ತೆಗೆಯಲ್ವದ

ಅವಶ್ಯ

ಏಪಾಾಡುಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲ್ವಗಿದದ

“ಹೊಸ

ಮೇಲ್ಪನ ವಚು ಕ್ಷಕ “ಲೇಖ್ಯನ್ನದಾನದ” ಅವಧಿಯಲ್ಪಿ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿಯಿಿಂದ
ಮಿಂಗಡಗಳನ್ನು

ತ್ೋರಸುವ

ವಿವರ

ಪಟಿ್ .ಧನ

ವಿನಿಯೋಗ

ಅಧಿನಿಯಮವು

ಅಿಂಗಿೋಕಾರವಾದ ನಂತ್ರ ಮಿಂಗಡವನ್ನು ನಿಧಿಗೆ ಮರು ರ್ತಿಾ ಮಾಡಲ್ವಗುವುದು.
ಸೇವಯ

ಇಲ್ವಖ್ಯಯ

ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು

ವಷಾದ

ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನದಾನಿಗಳಿಿಂದ

ವಿವರಗಳು

ಹೆಸರು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ಅಿಂದಾಜುಗಳಲ್ಪಿ

ನಿೋಡಲ್ವದ

ಏಪಾಾಟು

ಮಿಂಗಡದ

ಅನ್ನದಾನದ ಸಂಖ್ಯಯ

ಮೊತ್ು

ಮತ್ತು

ಸಲ್ಪಿ ಸುವ ಬೇಡಿಕ್ಷಯನ್ನು

ಇರುವ ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲವು

ಪುರಸಕ ರಸುವವರೆಗೆ

ಹೆಸರು ವಚು ವನ್ನು

ಹಾಗೂ ಏಪಾಾಟಿನ ಮಿಂದೂಡಲು
ಮೊತ್ು

ಸಾಧಯ ವಾಗಲ್ಪಲಿ

ಏಕ್ಷ
ಎಿಂಬ

ಬಗೆೆ ಸಂಕ್ಸೆ ಪು ಕಾರಣ
[ಸಂ.ಎಫ್.ಡಿ.5 ಬಿಸಿಎಫ್ 67]
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಪಿ ,
ಟಿ.ಕೆ. ರಂಗರಾಜ್ ಅಯಯ ಿಂಗಾರ್
ಉಪಕಾಯಾದರ್ಶಾ.
***

The above translation of the Karnataka Contingency Fund Act 1957 (11 of
57) and the Karnataka Contingency Fund Rules, 1957 shall be authoritative
text in the Kannada Language under section 5A of the Karnataka Official
Language Act, 1963 (Karnataka Act 26 of 1963)

GOVERNOR OF KARNATAKA
ಪಿ.ಆರ್. 1192 ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಪಿ ,

ಜಿ.ಕೆ. ಬೇರೇಗೌಡ
ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ,
ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲ್ವಖ್ಯ.

2020 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ :19
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2020 ರ ಅಕಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾದಿಲ್ವಾ ರು ನಿಧಿ (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2020 ರ ಅಕಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 14ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ವಗಿದೆ.)

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು
ವಿಪತ್ತು ಗಳು

ಮಿಂದೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಉದೆದ ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಿಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ನೈಸಗಿಾಕ

ಮಿಂತಾದ ಅಿಂಥ

ಇಲ್ಿ ದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು

ತ್ತತ್ತಾ

ಸನ್ನು ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ,

ಯಾವುದೇ ಆಯವಯ ಯ ನ್ನಧಿಗಳು

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ದ ಸಂಚಿತ್ ನ್ನಧಿಯಿಂದ ಕನಾಟಕ ಸದಿಲ್ವಾ ರು

ನ್ನಧಿಗೆ ಪಾವತಸ ಬೇಕ್ರದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು

ಹೆಚಿಿ ಸುವುದಕೆೆ . ಸದಿಲ್ವಾ ರು ನ್ನಧಿಯಿಂದ ಅಿಂಥ ನ್ನಧಿಗಳನ್ನು

ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ದ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ ಇಲ್ಿ ದೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದುದ , ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ
ಸದಿಲ್ವಾ ರು ನ್ನಧಿಯಮಿತಯನ್ನು ಅಧಾಯ ದೇಶದ ಮೂಲ್ಕ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಹೆಚಿಿ ಸಲ್ವಗಿದೆ. ಕಳೆದ 35
ವಷಾಗಳಿಿಂದ ಸದಿಲ್ವಾ ರು ನ್ನಧಿಯ ಮಿತಯು ರೂ.80.00 ಕೋಟಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದಿಲ್ವಾ ರು
ನ್ನಧಿಯ ಮೊತ್ು ವನ್ನು

ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ವಗಿದುದ ,

ಕನಾಟಕ ಸದಿಲ್ವಾ ರು ನ್ನಧಿ ಅಧಿನ್ನಯಮ, 1957ನ್ನು

(1957ರಕನಾಟಕಅಧಿನ್ನಯಮ11) ಮತ್ು ಷ್ಟಟ

ತದುದ ಪಡಿ ಮಾಡುವುದುಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಇಲ್ಲಿ

ಇನ್ನು

ಮಿಂದೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಉದೆದ ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೋವಿಡ್ 19ರ ಕ್ರರಣದಿಿಂದಾಗಿ

ಘೋಷಿಸಲ್ವದ ಅನೇಕ ಪಾಯ ಕೇಜುಗಳಿಗೆ 202021ರ ಆಯವಯ ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ರಶವಿಲ್ಿ ದಿರುವುದರಿಂದ,
ಪರ ತ ಆಟೋ ಅಥವಾ ಟ್ಯಯ ಕ್ಸಿ

ಚಾಲ್ಕರು, ಕ್ಷೌ ರಕರು, ಅಗಸರು ಇವರಗೆ ರೂ.5,000/-ಮತ್ತು ಹೂ

ಬೆಳೆಗಾರರಗೆ ಪರ ತಹೆಕೆಟ ೋರ್ಗೆ ರೂ.25,000/- ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು

ಮತ್ತು ತ್ರಕ್ರರಗಳ ಬೆಳೆಗಾರರಗೆ ಪರ ತ

ಹೆಕೆಟ ೋರ್ಗೆ ರೂ.15,000/ಗಳನ್ನು ಪಾವತಸಲು ಪರ ಸು ವಿಸಿರುವುದರಿಂದ;
ಇದು

ಭಾರತ್

ಗಣರಾಜ್ಯ ದ

ಎಪಪ ತ್ು ಿಂದನೇ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲ್ದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನ್ನಯಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.-(1) ಈ ಅಧಿನ್ನಯಮವನ್ನು

ಕನಾಟಕ ಸದಿಲ್ವಾ ರು

ನ್ನಧಿ (ತದುದ ಪಡಿ) ಅಧಿನ್ನಯಮ, 2020 ಎಿಂದು ಕರೆಯತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಇದ್ದ 2020ರ ಜುಲೈ 14ನೇ ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕಕ ದ್ದು .
ಪರ ಕ್ರಣ 2ನ್ನು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಪಿ ಇಿಂದಿೋಕ್ರಸಲ್ವಗಿದೆ.
3. ನಿರಸನ ಮತ್ತತ

ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- (1) ಕನಾಟಕ ಸದಿಲ್ವಾ ರು ನ್ನಧಿ (ತದುದ ಪಡಿ)

ಅಧಾಯ ದೇಶ, 2020ನ್ನು (2020ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಾಯ ದೇಶ 14) ಈ ಮೂಲ್ಕ ನ್ನರಸನಗೊಳಿಸಲ್ವಗಿದೆ.
(2)

ಅಿಂಥ

ನ್ನರಸನವು

ಏನೇ

ಒಳಗೊಿಂಡಿದದ ರೂ

ಸದರ

ಅಧಾಯ ದೇಶದ

ಮೂಲ್ಕ

ತದುದ ಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮೂಲ್ ಅಧಿನ್ನಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದದ ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ಕರ ಮವನ್ನು

ಕೈಗೊಿಂಡಿದದ ರೂ ಈ ಅಧಿನ್ನಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತದುದ ಪಡಿಯಾದಂತೆ ಅದನ್ನು

ಅಧಿನ್ನಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ವಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳಳ ಲ್ವಗಿದೆ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದುದ .

ಮೂಲ್

The above translation of the Karnataka Contingency Fund (Amendment) Act,
2020 (Karnataka Act 19 of 2020) shall be authoritative text in the Kannada language
under section 5-A of the Karnataka Official Language Act, 1963 (Karnataka Act 26 of
1963).
ವಜುಭಾಯಿವಾಲ
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲ್ರು

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲ್ರ
ಆದೇಶಸನ್ನಸರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ,
(ಕೆ.ದಾಾ ರಕನಥ್ ಬಾಬು)
ಸಕ್ರಾರದ ಕ್ರಯಾದರ್ಶಾ
ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲ್ವಖೆ

