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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
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ಅಧಿಸೂಚನೆ

The Karnataka co-operative societies Act,1959 (Karnataka Act 11of 1959) ಇದರ ಅಧಿಕೃತ
ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಂತರವ್ನ್ನನ the Karnataka Official Language Act, 1963 ರ ಪ್ರ ಕರಣ 5Aರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಅಧಿರ್ಕರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959
ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಅನುಕರ ಮಣಿಕೆ
ಉದ್ದ ೀಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು:

ಅಧ್ಯಯ ಯ-I
ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ
1

ಚಿಕಕ ಹೆಸರು, ವಾೆ ಪ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಪಾರ ರಂಭ

2

ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು
ಅಧ್ಯಯ ಯ-Iಎ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೀಲು ರ್ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ

2ಎ.

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್, ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್, ಸಹ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು, ಉಪ್
ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು,

ರಾಜ್ೆ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಸಹಾಯಕ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು
2ಎಎ.

ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕ,

ಸಹರ್ಕರ

ಅಡಿಷನಲ್ ನಿದೇಾಶಕ, ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕ, ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ
ಉಪ್

ನಿದೇಾಶಕರು

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು

1

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

2ಬಿ.

(ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ)
ಅಧ್ಯಯ ಯ-II
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೀೋಂದಣಿ

3.

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ

4.

ನೋೆಂದಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಘಗಳು

5.

ನಿಯಮಿತ

ಅಥವಾ

ಅನಿಯಮಿತ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೆಂದಿಗೆ

ನೋೆಂದಣಿ
6.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ನೋೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿಾ

7.

ನೋೆಂದಣಿ

8.

ನೋೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ

9.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯಗಳಾಗಿರುವುದು

10.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವ್ಣೆ

11.

ದಾಯಿತವ ದ ಬದಲಾವ್ಣೆ

11ಎ.

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು

12.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿ

13.

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿ ವೆ

14.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಿಿ ಳನ, ಆಸ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ದಾಯಿತವ ಗಳ
ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಮತ್ತಿ ವಿಭಜ್ನೆ

14ಎ.

[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]

14ಬಿ.

ಕೆಲವು

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ

ಸಮಿಿ ಳನಕೆಕ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ತಯಾರಿಸುವುದು
14ಸ್ತ.
15.

ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮಕೆಕ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ದಾಯಿತವ
ಕೆಲವು

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳ ರದಿು ಯಾತಿ
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ಸಂಘಗಳ

ನೋೆಂದಣಿ

ಅಧ್ಯಯ ಯ-III
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು
16.

ಸದಸೆ ರಾಗಬಹುದಾದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು

17.

ಸದಸೆ ತವ ಕೆಕ ಅನಹಾತೆ

18.

ರ್ನಮಮಾತರ ದ ಅಥವಾ ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ರು

18ಎ.

ಸದಸೆ ತವ ದ ಸಮಾಪ್ತಿ

18ಬಿ.

ನಿದೇಾಶಕತವ ದ ಸಮಾಪ್ತಿ

19.

ಬ್ಕಿ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವ್ವ್ರೆಗೆ

ಸದಸೆ ನ್ನ

ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ
19ಎ.

ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ

20.

ಸದಸೆ ರ ಮತಗಳು

21.

ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ್ ರಿೋತಿ

22.

[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]

23.

ಷೇರುಗಳ

ಅಥವಾ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಗಳ

ನಿಬಾೆಂಧಗಳು
23ಎ.

ಷೇರು ಮೌಲೆ ದ ಮರುಪಾವ್ತಿ

24.

ಸದಸೆ ನ ಮರಣಾನಂತರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ

25.

ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನ ಹೊಣೆ ಮತ್ತಿ ಮೃತ ಸದಸೆ ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-IV
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ

26.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಿಮ ಅಧಿರ್ಕರ

26ಎ.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ

26ಬಿ.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳೆಂದ ಸಹೊೋದೆ ಮ

27.

ವಾರ್ಷಾಕ ಮಹಾ ಸಭೆ

28.

ವಿಶೇಷ ಮಹಾ ಸಭೆ
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ಮೇಲೆ

28ಎ.

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯು

ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಹಿತವಾಗಿರುವುದು
28ಬಿ.

ಸಮಿತಿಯು ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಮಾಡಬೇಕು.

28ಸ್ತ.

ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳು

28ಡಿ.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸೆ ರು, ನಿದೇಾಶಕರು, ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು
ಮತ್ತಿ ನೌಕರರ ವಿದೇಶ ಪ್ರ ಯಾಣಗಳು

29.

[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]

29ಎ.

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯ ಪಾರ ರಂಭ

29ಬಿ.

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರ

ಅಥವಾ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ರಾಜಿೋರ್ನಮೆ
29ಸ್ತ.

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ತವ ಕೆಕ ಅನಹಾತೆಗಳು

29ಡಿ.

[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]

29ಇ.

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಪ್ದದಲ್ಲಿ

ಉೆಂಟಾಗುವ್ ಆಕಸ್ತಿ ಕ ಖಾಲ್ಲ

ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ ಭತಿಾ ಮಾಡುವುದು.
29ಎಫ್.

ಅಧೆ ಕ್ಷ,

ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷ,

ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ

ಅಥವಾ

ಉಪ್

ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷ

ಮೆಂತಾದವ್ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆ
29ಜಿ.
30.
30ಎ.
30ಎಎ.
30ಬಿ.
31.
31ಎ.

ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ ನೇಮಕ
ಸಮಿತಿಯ ರದಿು ಯಾತಿ
[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]
ಸಹರ್ಕರ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗ
ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ನಿದೇಾಶನ ನಿೋಡಲು ಅಧಿರ್ಕರ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ನಿೆಂದ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯ ನೇಮರ್ಕತಿ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ದಾಖ್ಲೆಗಳು

ಸಾವ ಧಿೋನತೆಯನ್ನನ ಒಪ್ತಿ ಸುವುದು
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ಮತ್ತಿ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ

ಅಧ್ಯಯ ಯ-V
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು
32.

ಕೆಲವು ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರ ಥಮ ಭಾರ

33.

ಕೆಲವು

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳೆಂದ

ಸಾಲ

ಪ್ಡೆದ

ಸದಸೆ ರ

ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರು ಗೇಣಿದಾರರಾಗಿ ಧಾರಣ
ಮಾಡಿರುವ್ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲಣ ಭಾರ
34.

ಕೆಲವು

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂಘದ

ಕೆಿ ೋಮನ್ನನ

ವೇತನದಿೆಂದ

ಕಳೆದುಕೊಳುು ವುದು
35.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಷೇರುಗಳ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸದಸೆ ರ
ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಮತ್ತಿ ವ್ಜಾವ್ಟ್ಟರ

36.

ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳು ಜ್ಫ್ತಿ ಗೆ ಒಳಪ್ಡತಕುಕ ದಲಿ

37.

ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸುೆಂಕಗಳು ಮತ್ತಿ ಫ್ತೋಜುಗಳೆಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿ

38.

ಕಡ್ಡಾ ಯ ನೋೆಂದಣಿಯಿೆಂದ ಲ್ಲಖಿತಗಳ ವಿರ್ನಯಿತಿ

39.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಡಲಾದ ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳ
ನೋೆಂದಣಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ Vಎ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸಯ ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆ

39ಎ.

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು

39ಬಿ.

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ ನಡೆಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ವೆಚಚ

39ಸ್ತ.

ಭರ ಷರ ಚಾರಗಳು

39ಡಿ.

ಮತದಾನದ ರಹಸೆ ವ್ನ್ನನ ರ್ಕಪಾಡುವುದು

39ಇ.

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮೆಂತಾದವ್ರು ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ
ಪ್ರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಕೂಡದು ಅಥವಾ ಮತದಾನದ
ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭಾವ್ ಬಿೋರಕೂಡದು.

39ಎಫ್.

ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಮಿೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಮತ
ಕೊೋರಿಕೆಯ ನಿಷೇಧ
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39ಜಿ.

ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಮಿೋಪ್ದಲ್ಲಿ ನ

ಅವ್ೆ ವ್ಸ್ತಾ ತ ವ್ತಾನೆಗೆ ದಂಡ
39ಎಚ್.
39ಐ.

ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ ದುನಾಡತೆಗಾಗಿ ದಂಡ
ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ

ಪ್ದಿೋಯ

ಕತಾವ್ೆ ದ

ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಳು
39ಜೆ.

ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಿೆಂದ ಮತ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಸಾ ಳಾೆಂತರಿಸುವುದು

ಅಪ್ರಾಧ
39ಕೆ.

ಇತರ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳಗಾಗಿ ದಂಡಗಳು
ಅಧ್ಯಯ ಯ-VI
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದ ನೆರವು

40.

ಸಹರ್ಕರ ಚಳುವ್ಳಯ ಪ್ರ ವ್ಧಾನೆ

41.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರ ತೆ ಕ್ಷ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ

42.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ

43.

ಮಖ್ೆ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ

44.

ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ

45.

ಷೇರುಗಳನ್ನನ ಖ್ರಿೋದಿಸಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಮೋದನೆ

46.

ಕೆಲವು

ಷೇರುಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ

ಪ್ರಿಮಿತಗೊಳಸುವುದು
47.

ಲಾಭಾೆಂಶದ ಮಬಲಗಿನ ಮೇಲೆ ನಿಬಾೆಂಧ

48.

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತಿ ಕೆಂದರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಷರ ಭತಿಾ

49.

ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತಿ ಲಾಭಾೆಂಶ ಮದಲಾದವುಗಳ ವಿಲೆ

50.

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಂದರ
`ಮಖ್ೆ

ರಾಜ್ೆ

ಸಂಘದ ಸಮಾಪ್ನದ ತರುವಾಯ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ

ನಿಧಿ'ಯ

ಮತ್ತಿ

`ರಾಜ್ೆ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ'ಯ ವಿಲೆ
51.

ಮಖ್ೆ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯು ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ
ಉಪ್ನಿಧಿಯು ಆಸ್ತಿ ಗಳ ಭಾಗವಾಗದಿರುವುದು
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52.

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಿ

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ್

ಒಪ್ಿ ೆಂದ
53.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುವ್ ರಾಜ್ೆ

ನೆರವಿನ ಇತರ

ಪ್ರ ರ್ಕರಗಳು
53ಎ.

[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]

54.

ನೆರವು ನಿೋಡಲಾದ ಸಂಘದ ನಿಯಂತರ ಣ

55.

ಈ ಅಧಾೆ ಯದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಇತರ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಧಾೆ ರೋಹಿಯಾಗಿರುವುದು.
ಅಧ್ಯಯ ಯ-VII
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳು

56.

ನಿಧಿಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ

57.

ನಿವ್ವ ಳ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ವಿಲೆ

57ಎ.

ಸಹರ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ತರಬೇತಿ

58.

ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ

59.

ಎರವ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಬಾೆಂಧಗಳು

60.

ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಬಾೆಂಧಗಳು

61.

ಸದಸೆ ರಲಿ ದ ಇತರರಡನೆ ನಡೆಸುವ್ ಇತರ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ
ಮೇಲೆ ನಿಬಾೆಂಧ

62.

ಭವಿಷೆ ನಿಧಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-VIII
ಲೆಕು ಪ್ರಿಶೀಧನೆ, ವಿಚಾರಣೆ, ಪ್ರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಭಾರ

63.

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ

64.

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿೆಂದ ವಿಚಾರಣೆ

65.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪುಸಿ ಕಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ
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65ಎ.

ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಿಮ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ ಒದಗಿಸತಕುಕ ದು
65ಬಿ.

ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯಿೆಂದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪುಸಿ ಕಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ

66.

ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಸವ ತಿ ನ್ನನ ವ್ಶಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವ್ ಅಧಿರ್ಕರ

67.

ವಿಚಾರಣೆಯ ವೆಚಚ ಗಳು

68.

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಆದೇಶ

69.

ಅಧಿಭಾರ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-IX
ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯ ರ್ಾ

70.

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಬಹುದಾದ

ವಿವಾದಗಳು
70ಎ.
71.
71ಎ.

ರ್ಕಲಪ್ರಿಮಿತಿಯ ಅವ್ಧಿ
ವಿವಾದಗಳ ವಿಲೆ
ಹಣರ್ಕಸು

ನಿೋಡಿಕೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ

ಯಾವೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದಿೆಂದ ಬರಬೇರ್ಕದ ಹಣಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ಸಂಘದ
ಸದಸೆ ರ ವಿರುದಧ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆ ನಡೆಸಲು ಆ ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಧಿರ್ಕರ
71ಬಿ.

ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಿೆಂದ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಹಣದ
ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಏಜೆನಿ್ ಯು ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ ವಿರುದಧ
ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲು ಆ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು
ಅಧ್ಯಯ ಯ-X
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಾಪ್ನ ಮತ್ತು ವಿಸಜ್ಾನೆ

72.
72ಎ.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಾಪ್ನ
ರಿಸರ್ವಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಯಾವೆಂದು

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಬೇಕೆೆಂದು

ಸಹರ್ಕರಿ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸುವ್ಲ್ಲಿ

ಮಾಡುವುದು

8

ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ
ಹಾಗೆ

72ಬಿ.

ಸಮಾಪ್ಕರು ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮಕೆಕ ಹಣ ತ್ತೆಂಬಿಕೊಡುವುದು

73.

ಸಮಾಪ್ಕ

74.

ಸಮಾಪ್ಕನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು

75.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನೋೆಂದಣಿಯ ರದಿು ಯಾತಿ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-XI
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿ ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕಗಳು

76.
76ಎ.

ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು
ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಗೆ ಈ ಅಧಾೆ ಯದ
ಅನವ ಯ

76ಬಿ.

ರಾಜ್ೆ ದ ಮತ್ತಿ

ಇತರ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು
77.

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳು

78.

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು ಏಕೈಕ ನಿಗಮವಾಗಿರುವುದು

79.

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ನಿೋಡಿಕೆ

80.

ಕೆಲವೆಂದು ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರು ಧಾರಕರ ಭಾರ

81.

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ

ಅಸಲು

ಮತ್ತಿ

ಅದರ

ಮೇಲಣ

ಬಡಿಾ ಗೆ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿ
82.
82ಎ.

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಇತರ ಖಾತರಿಗಳು
ಸಾಲಗಳನ್ನನ ನಿೋಡಲು ಮತ್ತಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನನ ಧಾರಣ ಮಾಡಲು
ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು

82ಬಿ.

ಸಾಲಗಳ ಅಜಿಾಗಳನ್ನನ ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸುವ್ ವಿಧಾನ

82ಸ್ತ.

ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಣಾಾಯಕವಾಗಿರುವುದು

83.

ಕೆಲವು ಕೆಿ ೋಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡಮಾನದ ಆದೆ ತೆ
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84.

ಅಡಮಾನ ಮಾಡಲಾದ ಸವ ತಿ ನ್ನನ
ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಖ್ರಿೋದಿಸಲು ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಹಕುಕ
85.

ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಬರೆದುಕೊಟರ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಡಮಾನಗಳು ರಾಜ್ೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಹೆಸರಿಗೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿರುವುದು
85ಎ.

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಡಮಾನ
ಅಥವಾ ಗುತಿಿ ಗೆಯ ನೋೆಂದಣಿ

86.

ಹಣಗಳನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲು ಮತ್ತಿ ವಿಮೋಚನೆ ನಿೋಡಲು ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಧಿರ್ಕರ
86ಎ.

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳೆಂದ ಸಾಲಗಳ

ವ್ಸೂಲ್ಲ
87.

ಅಡಮಾನರ್ಕರನ ಮೆಂಚಿನ ಋಣಗಳನ್ನನ ಸಂದಾಯಮಾಡಲು
ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಧಿರ್ಕರ

87ಎ.

ಏಕತರ

ಹಿೆಂದೂ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು ಬರೆದುಕೊಟರ

ಅಡಮಾನಗಳು
87ಬಿ.

ಗುತಿಿ ಗೆಯ ಮೇಲಣ ನಿಬಾೆಂಧಗಳು

88.

ಜ್ಫ್ತಿ - ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವುದು

89.

ಮಾರಾಟದ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಯಾವಾಗ ಚಲಾಯಿಸುವುದು

89ಎ.

ಮಾರಾಟದ ಸ್ತಾ ರಿೋಕರಣ

89ಬಿ.

ಮಾರಾಟದ ಉತಿ ತಿಿ ಯ ವಿಲೆ

89ಸ್ತ.

ಖ್ರಿೋದಿಸುವುದು, ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಒಪ್ತಿ ಸುವುದು ಮತ್ತಿ ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ

ಹಕಿಕ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ
89ಡಿ.

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಕೊಟರ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲ

89ಇ.

ಕೆಲವೆಂದು ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಡೆಪುೆ ಟಿ ಕಮಿಷನರನ್ನ ವ್ಸೂಲ್ಲ

ಮಾಡುವುದು
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89ಎಫ್.

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ

ಸವಾಲು

ಮಾಡಲಾಗದು
89ಜಿ.

ಕೃರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಪ್ರ ಆದ

ಪ್ರಭಾರೆಗೆ 1947ರ ಮೆಂಬಯಿ 28ನೆಯ ಅಧಿನಿಯಮದ 40ನೆಯ
ಪ್ರ ಕರಣವು ಅನವ ಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
89ಎಚ್.

ಕೆಲವೆಂದು ನಷರ ಗಳನ್ನನ

ತ್ತೆಂಬಲು ಆಶಾವ ಸರ್ನ

ನಿಧಿಗಳ

ಏಪಾಾಡು
90.

ಅಡಮಾನದ

ಸವ ತ್ತಿ

ರ್ನಶವಾದಾಗ

ಅಥವಾ

ಭದರ ತೆಯು

ಸಾರ್ಕಗದಷ್ಟರ

ಆದಾಗ ಕೃರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು
91.

ಸವ ತಿಿ ನ ಜ್ಫ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮದಲಾದುವುಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲು
ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯ ಅಧಿರ್ಕರ

92.

ಅಕರ ಮ, ಮದಲಾದವುಗಳ ರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ
ಹಕಕ ನ್ನನ ಪ್ರ ಶಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ .

93.

ಅಡಮಾನದಾರನ

ದಿವಾಳಯಿೆಂದಾಗಿ

ಅಡಮಾನವು

ಪ್ರ ಶಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ .
94.

ರಿಸ್ತೋವ್ರನ ನಿಯುಕಿಿ ಮತ್ತಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು

95.

ಗುತಿಿ ಗೆಗೆ ಕೊಡಲು ಅಡಮಾನದಾರನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು

96.

ಮಂಡಲ್ಲಯು

ಕೆಲವೆಂದು

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ತಾೆ ಯೋಜಿಸುವುದು
97.

ಸವ ತ್ತಿ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1882ರ 102,103 ಮತ್ತಿ 104ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು

ಈ

ಅಧಾೆ ಯದ

ಮೇರೆಗಿನ

ನೋಟಿೋಸುಗಳಗೆ

ಅನವ ಯವಾಗುವುದು
97ಎ.

ಪಾರ ಥಮಿಕ

ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನೆ ವೃೆಂದದ ರಚನೆ
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ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ

98.

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ
ಮಾಡಲು ಮತ್ತಿ

ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ರಚಿಸಲು ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಮಂಡಲ್ಲಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-XII
ಐತಿೀರ್ಪಾಗಳು, ಡಿಕ್ರರ ಗಳು, ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತಿೀಮಾಾನಗಳ ಅಮಲ್ಜಾ ರಿ
99.

ಭಾರದ ಅಮಲಾಾ ರಿ

100.

ಸಂಘಗಳಗೆ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಹಣಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲ

101.

ಆದೇಶ, ಮೆಂತಾದವುಗಳ ಜಾರಿ

101ಎ.

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ

ಕೊಟರ

ತರುವಾಯ

ಮಾಡಲಾದ

ಸವ ತಿಿ ನ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ ಶೂನೆ ವಾಗಿರುವುದು
101ಬಿ.
101ಸ್ತ.
102.

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದ ಸವ ತಿಿ ನ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ
[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿೆಂದ ಶಕಿ ಗೊಳಸಲಾದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು
ಕೆಲವು ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಸ್ತವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವಾಗಿರುವುದು

103.

ಐತಿೋಪ್ತಾಗೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಕೆಕ ಮೆಂಚೆ ಸವ ತಿಿ ನ ಜ್ಫ್ತಿ

104.

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಸಲಿ ಬೇರ್ಕದ ಮಬಲಗುಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲ

104ಎ.

ಬೇರೆ ರಾಜ್ೆ ಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಈ ಅಧಾೆ ಯದ
ಅನವ ಯ
ಅಧ್ಯಯ ಯ-XIII
ಅಪೀಲುಗಳು, ರ್ಪನರಿೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರ್ಪನರವ್ಲೀಕನ

105.
105ಎ.

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ ಅಪ್ತೋಲುಗಳು
ಸಂಘಗಳಗೆ ಸದಸೆ ರ ಪ್ರ ವೇಶಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಪ್ತೋಲುಗಳು

106.

ಇತರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ಅಪ್ತೋಲುಗಳು

107.

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದಿೆಂದ ಪುನರಿೋಕ್ಷಣೆ

108.

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು
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108ಎ.

ಕೆಲವು

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಅಪ್ತೋಲ್ಲಗೆ

ಅಥವಾ

ಪುನರಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವ್ರ್ಕಶವಿಲಿ ದಿರುವುದು
ಅಧ್ಯಯ ಯ-XIV
ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡನೆಗಳು
109.

ಅಪ್ರಾಧಗಳು

110.

ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಂದ ಅಪ್ರಾಧಗಳು

110ಎ.

ಅಪ್ರಾಧಗಳ ರಾಜಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ

111.

ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಸಂಜಾಾ ನ

ಅಧ್ಯಯ ಯ- XV
ಸಂಕ್ರೀಣಾ
111ಎ.

[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]

111ಬಿ.

ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

112.

``ಸಹರ್ಕರ'' ಪ್ದದ ಉಪ್ಯೋಗದ ವಿರುದಧ ಪ್ರ ತಿಷೇಧ

113.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿಳಾಸ

114.

ಅಧಿನಿಯಮದ, ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತಿ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರ ತಿಯು

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗೆ ಮಕಿ ವಾಗಿರುವುದು
115.

[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]

116.

ಆದೇಶಗಳ ಉಚಚ ರಿಸುವಿಕೆ

117.

ವಿವಾದಗಳ

ಇತೆ ಥಾದ

ಸಲುವಾಗಿ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ

ಮತ್ತಿ

70ನೇ

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ ಯಾರಿಗೆ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಯಿತೋ ಆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಧಿರ್ಕರ
118.

ರ್ನೆ ಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರ ತಿಷೇಧ

119.

ರ್ಕಲಪ್ರಿಮಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನವ ಯ
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120.

ನೋೆಂದಣಿಯ

ಷರತ್ತಿ ಗಳೆಂದ

ಸಂಘಗಳನ್ನನ

ವಿರ್ನಯಿತಿಗೊಳಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ
121.

ಸಂಘಗಳಗೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೋಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ

122.

ಸದಸೆ ರ ರಿಜಿಸರ ರು

123.

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಪುಸಿ ಕಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್

ನಮೂದುಗಳ

ರುಜುವಾತ್ತ
124.

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೋಟಿೋಸ್ತನ ಜಾರಿ

125.

ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಿೋಸು ಅವ್ಶೆ ವಾಗಿರುವುದು

126.

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರ್ಕಯಾಗಳು ಕೆಲವೆಂದು ದೋಷಗಳೆಂದಾಗಿ
ಅವಿಧಿಮಾನೆ ವಾಗದಿರುವುದು

126ಎ.
127.
127ಎ.

[ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ]
ನಷರ ಭತಿಾ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಸದಸೆ ರು ಮತ್ತಿ ನೌಕರರು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರುವುದು

128.

ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ಅನವ ಯವಾಗದಿರುವುದು

128ಎ.

ಸಾಮಾನೆ ವೃೆಂದದ ರಚನೆ

128ಬಿ.

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಕತಾವ್ೆ ಗಳು

129.
129ಎ.
130.

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ರಚಿಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು
ಮಾದರಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು
ನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಆದೇಶಗಳನ್ನನ

ಮಂಡಲದ ಮೆಂದೆ ಇಡುವುದು
131.

ನಿರಸನ ಮತ್ತಿ ಉಳಸುವಿಕೆಗಳು

132.

ತೆಂದರೆಗಳನ್ನನ ನಿವಾರಿಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
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ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಾನ

ಉದ್ದ ೀಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
I
1959ರ ಅಧಿನಿಯಮ 11.- ಭಾರತದ ರಿಜ್ರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ ನೇಮಕವಾಗಿದು ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪ್ತ್ತಿ ಸಮಿೋರ್ಕಾ ನಿದೇಾಶಕರ ಸಮಿತಿಯ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಡಿಸ್ಥೆಂಬರ್,

1954 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 1955ರ ಏಪ್ತರ ಲ್ನಲ್ಲಿ ನವ್ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ೆ ಗಳ
ಸಹರ್ಕರ ಸಚಿವ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ , ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪ್ತ್ತಿ ಸಮಿೋರ್ಕಾ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊೆಂಡ

ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನನ

ಯೋಜ್ನೆಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಗೆ

ಸಹರ್ಕರ

ತರುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ಸಂಘಗಳ

ಎರಡನೇ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಪಂಚವಾರ್ಷಾಕ

ಪ್ರಿಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನನ

ರೂಪ್ತಸಬೇಕೆೆಂದು ತಿೋಮಾಾನಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವ್ರದಿಯು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ಹೆಚುಚ ವ್ರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ೆ ದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತಿ

ಅವುಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ ದ ಸಹಭಾಗಿತವ

ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪ್ತ್ತಿ ಸಮಿೋರ್ಕಾ ವ್ರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನನ
ಪಂಚವಾರ್ಷಾಕ

ಯೋಜ್ನೆಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತಿ ಎರಡನೇ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಪ್ರಿಯೋಜ್ನೆಗಳ

ಅನ್ನಷಾ ನಕೆಕ ಅವ್ರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸಲು ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಈಗಿನ
ರ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನನ

ಸರಳಗೊಳಸಲು, ಸುವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಗೊಳಸಲು ಮತ್ತಿ ಆಧುನಿಕಗೊಳಸಲು,

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹರ್ಕರಿ ರ್ಕನೂನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ
ಮಾಡಿತ್ತ.

ಸಮಿತಿಯು,

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಪ್ತಿಿ ನ

ಸಮಿೋರ್ಕಾ

ವ್ರದಿಯ

ನೇಮಕ

ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸಲು ಮತ್ತಿ ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಾಕ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರಿ
ಅಭಿವೃದಿಧ
ಸಂಘಗಳ

ಪ್ರಿಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನನ
ಅಧಿನಿಯಮ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸಲು ಎಲಾಿ ರಾಜ್ೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರ

ಮತ್ತಿ

ಅದರ

ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿಸ್ತದ

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ಪುನರವ್ಲೋಕಿಸುವುದು ಅಗತೆ ವಿದೆ ಎೆಂದು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟಿರ ತ್ತ. ಅಲಿ ದೆ, ರಾಜ್ೆ ಗಳ
ಪುನರ್ವಿೆಂಗಡಣೆಯು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಕೆಾ ೋತರ ಗಳನ್ನನ

ಒಟ್ಟರ ಗೂಡಿಸ್ತವೆ. ಇೆಂಥ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ , ಇಡಿೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟರ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ್ತೆ ತರುವ್
ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ,

ಬೇರೆ

ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ

ಬೇರೆ

ರಾಜ್ೆ ಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಷಕ ರಿಸುವುದಕೆಕ

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟಿರ ದೆ. ಈ ಅೆಂಶಗಳನ್ನನ

ಇದು

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಸರ್ಕಲವಾಗಿದೆ

ಸಹರ್ಕರ
ಎೆಂದು

ಸಂಘಗಳ
ಸಮಿತಿಯು

ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಸಮಿತಿಯು, ಮಾದರಿ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ವಿಧೇಯಕ ಮತ್ತಿ ಮಾದರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ಸ್ತದಧ ಪ್ಡಿಸ್ತ, ಅವುಗಳನ್ನನ

15

ಅಧಿನಿಯಮಿತಿಗೊಳಸಲು ಮತ್ತಿ ಅಳವ್ಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಗಳಗೆ ಶಿಫಾರಸು

ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರ ಸುಿ ತ, ಐದು ವಿವಿಧ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದ
ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುು , ಇದು ಆಡಳತಾತಿ ಕ ಅರ್ನನ್ನಕೂಲತೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗಿದೆ.
ಇಡಿೋ ರಾಜ್ೆ ಕೆಕ

ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಏಕರೂಪ್ದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರ್ಕನೂನನ್ನನ

ರಚಿಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರ ಸುಿ ತ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲು ನಿಧಾರಿಸ್ತದೆ. ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದು ಸಹರ್ಕರಿ ರ್ಕನೂನ್ನ ಕುರಿತ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ
ಮಾದರಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ

ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ

ಸ್ತದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ ದ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕೆೆಂಬ ಮತ್ತಿ

ಅವುಗಳ

ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ೆ ದ ಸಹಭಾಗಿತವ ಇರಬೇಕೆೆಂಬ ತತವ ವ್ನ್ನನ ಒಪ್ತಿ ಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ
ಅದನ್ನನ ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IV-2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 10ನೇ ಏಪ್ತರ ಲ್,
1958ರ ಪುಟ 1 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
II
1964ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 40.- 1960ರ ಜುಲೈ ಒೆಂದರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಗಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 ಇದರ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ , ಅಧಿನಿಯಮದ ತವ ರಿತ ಅನ್ನಷಾ ನರ್ಕಕ ಗಿ ಕೆಲವೆಂದು ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ
ತರುವುದು ಅಗತೆ ವಿದೆಯೆೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತರ್ಕವಿ ಸಾಲಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ
ಹಣದ ಏಪಾಾಟಿನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಕೃರ್ಷ ಪುನರ್ಧನ ನಿಗಮದಿೆಂದ ಸಾಲ ಪ್ಡೆದ
ನಿಧಿಗಳೆಂದ ಅಥವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಸವ ತಃ ಸಾಲಪ್ಡೆದ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳೆಂದ ನಿಧಿಗಳನ್ನನ
ದರಕಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದಾದ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಶಿೋಘರ ವಾಗಿ

ಕೈಗೊಳು ಲು ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಂದರ ಭೂ ಅಡಮಾನ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ನಿಗಮಿತಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ಅಧಾೆ ಯವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅವ್ಶೆ ವಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿೆಂದ
ಈ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IV-2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 18ನೇ ಜೂನ್,
1964ರ ಪುಟ 55 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ :152 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
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III
1966ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 27.- ಟಿಪ್ಪ ಣಿ:- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃರ್ಷ ಉತಿ ನನ

ಮಾರುಕಟ್ಟರ

(1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 27) ಅನ್ನನ

(ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966

ಅಧಿನಿಯಮಿತಿಗೊಳಸ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ ಈ

ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ ಕೆಲವು ಪಾರ ಸಂಗಿಕ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
IV
1967ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 16.- ಸಾ ಳೋಯ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ
ರ್ಕನೂನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಘೋರ್ಷತ ಸರಕಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ಹೆಚಚ ಳಕೆಕ

ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸಲು ಸಂಸತ್ತಿ ಕೆಂದರ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಿದು ರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಘೋರ್ಷತ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್
ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನನ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸುವ್ Iಘಿನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು
ಅವ್ಶೆ ಕವೆನಿಸ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಘೋರ್ಷತ ಸರಕುಗಳಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್
ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನನ ಅದಕಕ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಈಗ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗುತಿ ದೆ.
ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಗೆ

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನನ
ಕೆಲವು

ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನನ

ಉತೆಿ ೋಜಿಸುವ್ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಹೊಸ
ನಿೋಡುವ್

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯು

ಸರ್ಕಾರದ

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ತಿ . ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಅವುಗಳಗೆ ಆರಂಭದ ಎರಡು
ವ್ಷಾಗಳ ರ್ಕಲ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯದಿೆಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೋಡಲು ಸರ್ಕಾರವು
ಇತಿಿ ೋಚೆಗೆ

ತಿೋಮಾಾನ

ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂಬುದನ್ನನ

ಕೈಗೊೆಂಡಿತ್ತ.

ವಿರ್ನಯಿತಿಯನ್ನನ

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತಿ

ಇದಕೆಕ

ಸಂದಭಾವು ಬಂದಾಗಲೆಲಾಿ , ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ
ಇದನ್ನನ

ಉತಿ ಮ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊರಡಿಸಲು

ಸಾಧಿಸಬಹುದೆೆಂದು
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಯಾವ್

ಉತಿ ಮ ಮಾಗಾವೆೆಂದರೆ
ಹೊರಡಿಸುವ್ ಮೂಲಕ

ಯೋಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಅೆಂಥ

ಅಧಿರ್ಕರ

ಒೆಂದು

ನಿೋಡುವ್

ಉಪ್ಬಂಧವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ದಿದುು ದರಿೆಂದ, ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳನ್ನನ
ದರಗಳ

ಕಡಿತಗಳನ್ನನ

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಲು

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಅಧಿರ್ಕರ

ಮತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ

ನಿೋಡುವ್

ಒೆಂದು

ಸೇರಿಸಲು ಈಗ ಉದೆು ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅೆಂಥ ಒೆಂದು ಉಪ್ಬಂಧವು ನೆರೆ

ರಾಜ್ೆ ಗಳ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ದೆ.
ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ ವಿಷಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಮತ್ತಿ ಶಾವಿಗೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ದರವ್ನ್ನನ ನಿೋಡುವುದಕೆಕ ಮತ್ತಿ ಕಬಿಿ ನ ಮೇಲ್ಲನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನನ ಕಡಿತಗೊಳಸುವುದಕೆಕ
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ಹಾಗೂ ಅೆಂಬರ್ ಚರಕಗಳು, ಹಾಸುಗಂಬಳಗಳು, ಡ್ಯೆ ರಿೋಜ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ನೆಲಹಾಸುಗಳಗೆ
ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೋಡುವುದಕೆಕ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಣಣ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ
ಮಾಡಲೂ ಸಹ ಈ ಸಂದಭಾವ್ನ್ನನ
28ನೇ

ಬ್ಬಿನ

ಪ್ರ ಯೋಜ್ನವ್ನ್ನನ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ತಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಗಿನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ

ವಾಸಿ ವಿಕ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಉತಾಿ ದಕರಿಗೆ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ

ನಿೋಡುವ್

ವಿರ್ನಯಿತಿಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸರಕುಗಳನ್ನನ

ಉತಾಿ ದಿಸುವಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ಮಾತರ ವೇ ಸ್ತೋಮಿತಗೊಳಸಲು ಉದೆು ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಪ್ಪ ಣಿ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ 1959ರ ಅಧಿನಿಯಮ 11ಕೆಕ ಕೆಲವೆಂದು
ಪಾರ ಸಂಗಿಕ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
(1967ರ ವಿ.ಸ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 35ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

9 ಮತ್ತಿ

10 ರಿೆಂದ

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)
V
1972ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1.- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (ಸ್ತ) ಖಂಡದ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಒೆಂದು ಆದೇಶ, ನಿಣಾಯ ಮತ್ತಿ ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ , ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ
ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಥವಾ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿ ನ್ನನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಧಿೋನರ್ನದ ಯಾರೇ
ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಜ್ಫ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ, ಆ ಆದೇಶ, ನಿಣಾಯ
ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ

ಜಾರಿಗೊಳಸಬಹುದು. ಈ ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ

ಉದೆು ೋಶದಿೆಂದ ಅವ್ಶೆ ಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ಜಾರಿಗೆ ತರುವ್

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ 41ನೇ ನಿಯಮವು ಅಮಲಾಾ ರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ
ಸವ ತಿಿ ನ ಕೆಿ ೋಮಗಳ ಬಗೆೆ ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಲು ಮಾರಾಟ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡುತಿ ದೆ. ಈ
ಉಪ್ಬಂಧಕೆಕ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅೆಂಥ ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ

ಮಾರಾಟ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ತನಿಖ್ಯ

ಮಾಡುತಿಿ ದಾು ರೆ.
ಜೊೆ ೋತಿಬ್ ಎಲಿ ಪಾಿ

ವಿರುದಧ

ಹುಬಿ ಳು

ಸಹರ್ಕರಿ ಹತಿಿ

ಮಾರಾಟ ಸಂಘ,

ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ (1970 (2) ಮೈ.ಲಾ.ಜ್. 344) ಮೈಸೂರು ಉಚಚ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು, ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘಗಳ

ನಿಯಮಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮದ
ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರರ್ನನ ಗಿ

70ನೇ

41ನೆಯ
ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮಾಡಬಹುದಾದ

ನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ
ಮೂಲ
ಅದರ

ರ್ಕಯಾವಿಧಾನವು

ವಾೆ ಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ

ಯುಕಿ ವಾಗಿ

ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ

ಸ್ತೋಮಿತವಾಗಿರುವುದೆೆಂದು ಮತ್ತಿ ಆ ರ್ಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ ಅದು ಐತಿೋಪ್ತಾನ ಅಮಲಾಾ ರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಫ್ತಿ
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ಮತ್ತಿ

ಮಾರಾಟಕೆಕ

ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ಸದಸೆ ರಲಿ ದವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒೆಂದು ಕೆಿ ೋಮಿನ ಬಗೆೆ

ನಿಯಮ 41ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯ ಮಾಡಲಾಗದೆೆಂದು ನಿಣಾಯಿಸ್ತತ್ತ.
ಈ ನಿಣಾಯದ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ, ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸವ ತಿಿ ನ ಬಗೆೆ

ಸದಸೆ ರಲಿ ದವ್ರು

ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದು ಆದೇಶಗಳು, ನಿಣಾಯಗಳು ಮತ್ತಿ ಐತಿೋಪುಾಗಳ ಅಮಲಾಾ ರಿಯು
ಅಸ್ತೆಂಧುವಾಗುತಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಣಾಮರಹಿತವಾಗುತಿ ದೆ.
ಈ ನಿಣಾಯವು, ಆದೇಶಗಳ ಜಾರಿ, ನಿಣಾಯಗಳು ಮತ್ತಿ ಐತಿೋಪುಾಗಳ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ
ಜ್ಫ್ತಿ

ಮಾಡಿದ

ಸವ ತಿಿ ನ

ಸ್ತೆಂಧುವಾಗುವುದಿಲಿ
ಮಾರಾಟಕೆಕ

ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಬದಧ ವಾದ

ಸದಸೆ ರಲಿ ದವ್ರು

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗುವುದಿಲಿ .

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂಘದ

ಆದೇಶಗಳು,

ಸದಸೆ ರು

ನಿಣಾಯಗಳು

ಮಾಡಿದು ರೆ,

ಅಲಿ ದೆ,

ಜ್ಫ್ತಿ

ಅವು
ಮತ್ತಿ

ಹಿತಾಸಕಿಿ

ಹೊೆಂದಿರುವ್

ಮತ್ತಿ

ಐತಿೋಪುಾಗಳ

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಹೊರತ್ತ,

ಅಮಲಾಾ ರಿಯನ್ನನ

ಮೆಂದುವ್ರಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ . ತತಿ ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು,

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಕಿಾ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನವ್ನ್ನನ
ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ .
ಆದು ರಿೆಂದ, ಆದೇಶಗಳು, ನಿಣಾಯಗಳು ಮತ್ತಿ ಐತಿೋಪುಾಗಳ ಅಮಲಾಾ ರಿಯಲ್ಲಿ ,
ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸವ ತಿಿ ನ ಕೆಿ ೋಮಗಳ ಬಗೆೆ ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸಲು
ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ ಅಧಿೋನನಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವಾಯಿತ್ತ.
ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಸದನಗಳು

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ

ಇಲಿ ದಿದುು ದರಿೆಂದ

ವಿಷಯವು ತ್ತತಿಾನದಾಗಿದುು ದರಿೆಂದ, ಅಧಿನಿಯಮದ 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಿ ಮತ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊೆಂಡ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಸ್ತೆಂಧುಗೊಳಸ್ತ ಒೆಂದು ಅಧಾೆ ದೇಶವ್ನ್ನನ
ಪ್ರ ಖಾೆ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಅಧಾೆ ದೇಶವ್ನ್ನನ

ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಾನ

ಪ್ರ ತಿಸಾಾ ಪ್ತಸುವುದಕೆಕ

ಮಂಡಲದ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೂಲಕ

ಮದಲು, ಸಂವಿಧಾನದ 356ನೇ ಅನ್ನಚೆಫ ೋದದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿರ್ನೆಂಕ 1971ರ ಮಾಚ್ಾ 27ರ ರಾಷರ ಾಪ್ತಿಯ ಉದಘ ೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ
ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲವ್ನ್ನನ

ಅಮಾನತಿಿ ನಲ್ಲಿ ಡಲಾಯಿತ್ತ.

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಾನಮಂಡಲ (ಅಧಿರ್ಕರಗಳ ಪ್ರ ತಾೆ ಯೋಜ್ನೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1971ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಈ

ವಿಧೇಯಕದ

ಮೂಲಕ

ಅಧಾೆ ದೇಶವ್ನ್ನನ

ಅಧಿನಿಯಮಿತಗೊಳಸಲು ಉದೆು ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪ್ರ ತಿಸಾಾ ಪ್ತಸಲು

ಮತ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಾನ

ಮಂಡಲದ

ಸಮಿತಿಯು 1971ರ ಡಿಸ್ಥೆಂಬರ್ 7ರ ತನನ

ಎರಡನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಸಂಘಗಳ

1972ನ್ನನ

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ವಿಧೇಯಕ,

ಸಮಾಲೋಚರ್ನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತತ್ತ

ಮತ್ತಿ

ತನನ

ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನನ ನಿೋಡಿತ್ತ.
(1972ರ ರಾಷರ ಾಪ್ತಿಯವ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿೆಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)
VI
1973ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 14.- ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಸಕಕ ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ

ವಾೆ ಪ್ಕವಾದ ಮತ್ತಿ ಸಮನವ ಯರ್ಕರಿ ವಿಧಾನದ

ಮೂಲಕ ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒೆಂದು ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ ಏಜೆನಿ್ ಯ ಅಗತೆ ವ್ನ್ನನ ಪೂರೈಸಲು
ಸಕಕ ರೆ ನಿದೇಾಶಕರ ಹುದೆು ಯನ್ನನ

ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಹರ್ಕರಿ ವ್ಲಯದಲ್ಲಿ

ಸಾಕಷ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಸಕಕ ರೆ ರ್ಕಖಾಾನೆಗಳು ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವುದರಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಭವಿಷೆ ದಲ್ಲಿ
ಹೆಚಿಚ ನ ರ್ಕಖಾಾನೆಗಳನ್ನನ

ಸಾಾ ಪ್ತಸುವ್ ಸಂಭವ್ವಿರುವುದರಿೆಂದ, ಸಹರ್ಕರಿ ವ್ಲಯದಲ್ಲಿ ನ

ಎಲಾಿ ಸಕಕ ರೆ ರ್ಕಖಾಾನೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಸಕಕ ರೆ ನಿದೇಾಶಕರನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಅಧಿಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವಾಗಿತ್ತಿ . ಪ್ರ ಸುಿ ತ, ಸಹರ್ಕರಿ ಸಕಕ ರೆ
ರ್ಕಖಾಾನೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸುತಿಿ ದಾು ನೆ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ತನನ
ನೆರವು

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದು

ಸಕಕ ರೆ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ
ರ್ಕಖಾಾನೆಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಕಕ ರೆ ನಿದೇಾಶಕನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡಲಾಯಿತ್ತ.

ಅಧಿಕ

ಮಖ್ೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟರ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ದನಿಮಿತಿ ಅಧಿಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನೆೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ 2-ಎ ಪ್ರ ಕರಣವು, ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘಗಳ ಅಧಿಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನನ್ನನ

ನೇಮಕಮಾಡುವ್ ಅವ್ರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸುತಿ ದೆ. ಕರ ಮವಾಗಿ,

ಅಧಿಕ ಮಖ್ೆ ಮಾರುಕಟ್ಟರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನೆೆಂದು
ಗೊತ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಕಕ ರೆ ನಿದೇಾಶಕನಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ
ನೆರವು ನಿೋಡುವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸುವ್ಷ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ
ಅಧಿಕ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ಗಳಗೆ

ಅಧಿರ್ಕರ

ಕೊಡುವ್

ಭಾವಿೋ

ಆಕಸ್ತಿ ಕ

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತದೆ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ , (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: ಮೇ 2, 1973ರ
ಪುಟ 3 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ :433 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

20

VII
1975ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2.- ಟಿಪ್ಪ ಣಿ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೂಲಕ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಉಪ್ಬಂಧ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಕೃರ್ಷ

ಪ್ತಿಿ ನ

1975ನ್ನನ

ಪ್ರ ವ್ತಾನೆಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

(1975ರ

ಅಧಿನಿಯಮಿತಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1959ರ ಅಧಿನಿಯಮ 11ಕೆಕ

ಸಂಕಿೋಣಾ

ಅಧಿನಿಯಮ

2)

ಕೆಲವು ಪಾರ ಸಂಗಿಕ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
VIII
1975ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 39.- ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ (1961ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 47) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನನ

ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸುವ್ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಆಹಾರ, ಕೃರ್ಷ, ಸಮದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಮಂತಾರ ಲಯಗಳು ಮತ್ತಿ

ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು, ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳನ್ನನ ರದುು ಮಾಡಲು, ಪುನರ್ರಚಿಸಲು
ಮತ್ತಿ ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವ್ನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ
ಸಮಥಾಗೊಳಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ೆ
ಮಾಡಲು

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಸೂಚಿಸ್ತವೆ.

ಅವ್ಶೆ ಕ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಸರ್ಕಾರದ

ದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ತಕೊೆಂಡು ರಾಜ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿೋತಿ

ಮತ್ತಿ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ

ಪ್ಯಾಲೋಚಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಮಖ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ

ಸರ್ಕಾರೇತರ ಅಧೆ ರ್ಕಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳೆಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಗೂ
ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಆಗಿನ ಉಪ್ಸಚಿವ್ರು ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿದು ೆಂಥ, ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ರಚಿತವಾದ
ಸಮಿತಿಯು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳೆಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಿ

ರಿಜ್ರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಸೂಚಿಸ್ತದಂತೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಅಗತೆ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಕಲ್ಲಿ ಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತ. ಈ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಒೆಂದು ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ
ಮಾಚ್ಾ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

1970ರ

ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಈ

ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಪ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲ್ಲಲಿ . ಈ ವಿಧೇಯಕದ ರ್ಕಲ ಗತಿಸ್ತತ್ತ.
ಕೆಲವು ಜ್ರೂರಿನ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಮಖ್ವಾದ ಬ್ಬುಗಳ ಬಗೆೆ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು

ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತತ್ತ:
(1)

ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನನ ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸುವುದು.

(2)

ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳನ್ನನ ಸಮಿಿ ಲನಗೊಳಸುವುದು.
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ಸಂಘದ ಸದಸೆ ನ್ನ ತನನ

(3)

ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಕೃರ್ಷ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಗೆ ಹಣರ್ಕಸು ಪ್ಡೆಯಲು

ಮಾಡಲು

ಅವ್ನ

ಜ್ಮಿೋನಿನ

ಮೇಲೆ

ಎರಡನೆಯ

ಚಾಜ್ಾನ್ನನ ಸೃಜಿಸುವುದು.
ಕೆಲವು

(4)

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರನ್ನನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಮಾಡುವುದು.
ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಗೊಳಸುವುದು.

(5)

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಒೆಂದು ತಿದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಸ್ತದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತಿ
ಅದನ್ನನ

ರಾಷರ ಾಪ್ತಿಯವ್ರ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಅಧಿನಿಯಮವೆೆಂದು

ಅಧಿನಿಯಮಿತಿಗೊಳಸಲು

ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ

ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ಸೂಚಿಸ್ತತ್ತ.

ನಡೆಯಬೇರ್ಕದು ರಿೆಂದ

ರಾಜ್ೆ

ವಿಧೇಯಕವು

ಶಾಸನ

ಸಭೆಗೆ

ರಾಷರ ಾಪ್ತಿಯವ್ರ

ಭಾರತ

ಕೆಲವೆಂದು
ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು

ಅಧಿನಿಯಮವೆೆಂದು

ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಗಲ್ಲಲಿ .
ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ
ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ವಾಣಿಜ್ೆ
ಸದಸೆ ರಾಗಿ

ಪ್ರ ವೇಶ

ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಲು ಅನ್ನಕೂಲ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರ್ನಮ ಮಾತರ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಅನ್ನಮತಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಆೆಂಶಿಕವಾಗಿ ತಿೋರಿಸ್ತದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಚಾಜ್ಾನ್ನನ

ಮಾಡಿದ

ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ಮಾಣಾನ್ನಸಾರ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾಲಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆದವ್ರಿಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಿೆಂದ ಪ್ರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ಮತ್ತಿ

ನಿಬಿಡ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಧ

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಹಣರ್ಕಸು ಒದಗಿಸುವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ರ್ಕಪಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದಲ್ಲಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ
ಸರ್ಕಾರವು

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಶೇಕಡ 50 ಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದಿರುವ್ಷ್ಟರ ಮೌಲೆ ದ
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವ್ನ್ನನ
ಮಂಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನ

ಹೊೆಂದಿದು ರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿದೇಾಶಕ

ನಿದೇಾಶಕರ

ಒಟ್ಟರ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ

ಮೂರನೆಯ

ಎರಡರಷರ ನ್ನನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಮಾಡಲು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯುಕಿ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ,
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಸದಸೆ ರಿಗೆ

ಪ್ರ ಯಾಣ

ಭತೆೆ ಯ

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ರೂಪ್ತಸಲು

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಕೆಂದಿರ ೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘಗಳ ಕೆಲವು ಸದಸೆ ರ ಮೇಲ್ಲನ ಮಧೆ ಸ್ತಾ ಕೆಯ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದಕೆಕ
ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಬ್ಕಿದಾರರನ್ನನ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ತವ ದಿೆಂದ
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ಅನಹಾಗೊಳಸುವುದಕೆಕ
ಪಾರ ರಂಭದ

ಉಪ್ಬಂಧ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ,

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ

ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ,

ಸಮಿತಿಯ

ಆರಕಿಕ ೆಂತ

ಹೆಚುಚ

ಸದಸೆ ರ

ವ್ಷಾಗಳಗೆ

ನೇಮಕವಾಗುವುದನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಮೆಂದುವ್ರಿಯುವುದನ್ನನ

ಅನಹಾಗೊಳಸುವ್

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಪ್ತೋಲು

ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ/

ಸಂಘಗಳ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ
ಬಗೆೆ

ಬಗೆೆ

ಸಂಘದ

ಮತ್ತಿ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ಮೆಂತಾದವ್ರಾಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ನೌಕರರ

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯ

ರಾಜಿೋರ್ನಮೆಯ
ಸಹರ್ಕರ

ಅಧೆ ಕ್ಷ,

ಸದಸೆ ರನನ ಳಗೊೆಂಡ ರ್ನೆ ಯಪ್ತೋಠವ್ನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಸದಸೆ ರ

ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ,

ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ಇಬಿ ರು

ರಚಿಸುವುದಕೆಕ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ನೇಮರ್ಕತಿ,

ರಚಿಸಲು

ತರಬೇತಿ,

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಮೆಂತಾದವುಗಳಗಾಗಿ

ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಲು

ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ನ್ನನ
ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಈಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷರ ಾಪ್ತಿ ಆಳವ ಕೆಯ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ , 1972ರ ರಾಷರ ಾಪ್ತಿಯವ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1ರ
ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ
ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.

ಸದಸೆ ರಲಿ ದವ್ರ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಉಚಚ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು

ತೆಂದರೆಯನ್ನನ

ನಿವಾರಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನನ

ವಿರುದಧ ದ

ನಿೋಡಿದ

ಡಿಕಿರ ಯ

ಅಮಲಾಾ ರಿಯ

ನಿಣಾಯದಿೆಂದ

ಉದಭ ವಿಸ್ತದ

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ರಾಷರ ಾಪ್ತಿಯವ್ರ

ಅಧಿನಿಯಮದ ರ್ಕಯಾವಾೆ ಪ್ತಿ ಯು 1973ರ ಮಾಚ್ಾ ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಹಾಗೂ
ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಮೆಂದುವ್ರಿಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ

ಈ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಅಧಿನಿಯಮಿತಗೊಳಸಬೇರ್ಕಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1973ರ ಫೆಬರ ವ್ರಿ
26ರ ಪುಟ 22-24 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ :179 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
IX
1976ರ

ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವ್

ಅಧಿನಿಯಮ

19.-

ಸಂಘಗಳನ್ನನ

ಹೆಚುಚ

ಸಮಥಾವಾಗಿಸ್ತ ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಬಾಲ ವ್ಗಾಗಳ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ ರಕಿಾ ಸುವ್
ಮತ್ತಿ

ಸಂಘಗಳ

ಮೇಲೆ

ಪ್ಟರ ಭದರ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳ

ಹಿಡಿತವ್ನ್ನನ

ಸಡಿಲಗೊಳಸುವ್

ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ 1976ರ ಮಾಚ್ಾ 10 ರಂದು ತಿದುು ಪ್ಡಿ
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ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯವೂ, ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಸರ್ಕಲ್ಲಕವಾಗಿ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೆಂದರೆಗಳು ಇದುು ದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತ. ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ

ಯುಕಿ

ತಪುಿ ಮಾಡುವ್

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸುನಿಶಿಚ ತಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಸಂಘಗಳ

ವಿರುದಧ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ

ಹಾಗೂ

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳುು ವುದರ್ಕಕ ಗಿ ರ್ಕನೂನ್ನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಮೆಂಚಿನ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ 1976ರ ಅಧಾೆ ದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು 15 ಮತ್ತಿ 19ನ್ನನ

ಈ

ವಿಷಯಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಪ್ರ ಖಾೆ ಪ್ತಸುವ್ ಮೂಲಕ, 1976ರ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಮತ್ತಿ 1976ರ ಆಗಸ್ರ 7 ರಂದು ಯುಕಿ
ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
(1)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ.

(2)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿ.

(3)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಿದೇಾಶನ ನಿೋಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ.

(4)

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ನಷಂಗಿಕ ಕರ ಮವಾಗಿ ಅಪ್ತೋಲು ಉಪ್ಬಂಧಗಳು.

(5)

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು

ಮತ್ತಿ

ಅನಹಾಗೊಳಸುವುದು.
(6)

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ ಸಮಿತಿಗೆ
ಮತ್ತಿ

ಆಡಳತಗಾರರಿಗೆ

ಹಾಗೂ

ವಿಶೇಷ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ

ನಷರ ಭತಿಾ

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ವಿಸಿ ರಿಸುವುದು.
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಜ್ರೂರು ಸವ ರೂಪ್ದಾು ಗಿತ್ತಿ . ಭಾರತದ
ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಮತ್ತಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, 20 ಅೆಂಶಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮವ್ನ್ನನ
ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ
ಸಂಘಟನೆಯನ್ನನ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸಲು,

ಕೂಡಲೇ

ಸಹರ್ಕರ

ಪೂಣಾಗೊಳಸುವಂತೆ

ಎಲಾಿ

ಸಂಘಗಳ
ರಾಜ್ೆ

ಪುನರ್

ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನನ

ಒತಾಿ ಯಿಸುತಿಿ ದು ವು.
ಕೆಲವು

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ,

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಸಹರ್ಕರ

ತ್ತತ್ತಾಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ಸಂಘಗಳ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿೆಂದ, ಹೊಸ ಪ್ರ ಕರಣ 30(ಎ)ನ್ನನ

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ ನಿೋಡುವ್ ರ್ಕನೂನ್ನ
24

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರಬೇಕೆೆಂದು

ಕೂಡ

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಿತಿಗಳ

ಸದಸೆ ರನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ್ ಉಪ್ಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿ . ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವಾಗಿತ್ತಿ .
ಸದಾಭ ವ್ನೆಯಿೆಂದ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸ್ತದು ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ನಷರ ಭತಿಾ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ
ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ

ಸಮಿತಿಗಳಗೆ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ

ಆಡಳತಗಾರರಿಗೆ

ನೇಮಕವಾದ ಹೊಸ

ಮತ್ತಿ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ

ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವ್

ವಿಸಿ ರಿಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಹರ್ಕರಿ
ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ

ಚಳುವ್ಳಯನ್ನನ
ಈ

ಎಲಾಿ

ಸರಿಯಾದ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ

ಜ್ರೂರಾಗಿ

ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿತ್ತಿ

ಇಲಿ ದಿದುು ದರಿೆಂದ ಅಧಾೆ ದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಖಾೆ ಪ್ತಸುವ್

ಮಾಗಾವ್ನ್ನನ ಅವ್ಲಂಬಿಸಬೇರ್ಕಯಿತ್ತ.
ಈ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳೆಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಅಧಿಕ ವೆಚಚ ಉೆಂಟಾಗುವುದಿಲಿ .
ಸದರಿ ಅಧಾೆ ದೇಶಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1976ರ ನವೆೆಂಬರ್
8 ರಂದು ಪುಟ 7 ಮತ್ತಿ 8 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4430 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
X
ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ

1976ರ

ಮಾಡುವ್

ಅಧಿನಿಯಮ

70.-

ಸಂಘಗಳನ್ನನ

ಹೆಚುಚ

ಸಮಥಾವಾಗಿಸ್ತ ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಬಾಲ ವ್ಗಾಗಳ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ ರಕಿಾ ಸುವ್
ಮತ್ತಿ

ಸಂಘಗಳ

ಮೇಲೆ

ಪ್ಟರ ಭದರ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳ

ಹಿಡಿತವ್ನ್ನನ

ಸಡಿಲಗೊಳಸುವ್

ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ 1976ರ ಮಾಚ್ಾ 10 ರಂದು ತಿದುು ಪ್ಡಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯವೂ, ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಸರ್ಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ
ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೆಂದರೆಗಳು ಇದುು ದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತ. ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ

ಯುಕಿ

ತಪುಿ ಮಾಡುವ್

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಸುನಿಶಿಚ ತಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ವಿರುದಧ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ

ಹಾಗೂ

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳುು ವುದರ್ಕಕ ಗಿ ರ್ಕನೂನ್ನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಂಚಿನ

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಈ
25

ವಿಷಯಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ 1976ರ ಅಧಾೆ ದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು 15 ಮತ್ತಿ 19ನ್ನನ

ಪ್ರ ಖಾೆ ಪ್ತಸುವ್ ಮೂಲಕ, 1976ರ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಮತ್ತಿ 1976ರ ಆಗಸ್ರ 7 ರಂದು ಯುಕಿ
ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
(1)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ.

(2)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿ.

(3)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಿದೇಾಶನ ನಿೋಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ.

(4)

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ನಷಂಗಿಕ ಕರ ಮವಾಗಿ ಅಪ್ತೋಲು ಉಪ್ಬಂಧಗಳು.

(5)

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು

ಮತ್ತಿ

ಅನಹಾಗೊಳಸುವುದು.
(6)

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ ಸಮಿತಿಗೆ
ಮತ್ತಿ

ಆಡಳತಗಾರರಿಗೆ

ಹಾಗೂ

ವಿಶೇಷ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ

ನಷರ ಭತಿಾ

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ವಿಸಿ ರಿಸುವುದು.
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಜ್ರೂರು ಸವ ರೂಪ್ದಾು ಗಿತ್ತಿ . ಭಾರತದ
ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಮತ್ತಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, 20 ಅೆಂಶಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮವ್ನ್ನನ
ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ
ಸಂಘಟನೆಯನ್ನನ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸಲು,

ಕೂಡಲೇ

ಸಹರ್ಕರ

ಪೂಣಾಗೊಳಸುವಂತೆ

ಎಲಾಿ

ಸಂಘಗಳ
ರಾಜ್ೆ

ಪುನರ್

ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನನ

ಒತಾಿ ಯಿಸುತಿಿ ದು ವು.
ಕೆಲವು

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ,

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ತ್ತತ್ತಾ

ಸಹರ್ಕರ
ಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ಸಂಘಗಳ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿೆಂದ, ಹೊಸ ಪ್ರ ಕರಣ 30(ಎ)ನ್ನನ

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ ನಿೋಡುವ್ ರ್ಕನೂನ್ನ
ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರಬೇಕೆೆಂದು

ಕೂಡ

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಿತಿಗಳ

ಸದಸೆ ರನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ್ ಉಪ್ಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿ . ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವಾಗಿತ್ತಿ .
ಸದಾಭ ವ್ನೆಯಿೆಂದ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸ್ತದು ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ನಷರ ಭತಿಾ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

26

ನೇಮಕವಾದ ಹೊಸ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ

ಸಮಿತಿಗಳಗೆ

ಹಾಗೂ

ಆಡಳತಗಾರರಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ

ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವ್

ವಿಸಿ ರಿಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಹರ್ಕರಿ
ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ

ಚಳುವ್ಳಯನ್ನನ
ಈ

ಎಲಾಿ

ಸರಿಯಾದ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ

ಜ್ರೂರಾಗಿ

ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿತ್ತಿ

ಇಲಿ ದಿದುು ದರಿೆಂದ ಅಧಾೆ ದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಖಾೆ ಪ್ತಸುವ್

ಮಾಗಾವ್ನ್ನನ ಅವ್ಲಂಬಿಸಬೇರ್ಕಯಿತ್ತ.
ಈ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳೆಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಅಧಿಕ ವೆಚಚ ಉೆಂಟಾಗುವುದಿಲಿ .
ಸದರಿ ಅಧಾೆ ದೇಶಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
(1976ರ ವಿ.ಸ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ರಿೆಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 08.12.1976ರ
ಸಂಖ್ಯೆ 4430 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
XI
1976ರ

ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವ್

ಅಧಿನಿಯಮ

71.-

ಸಹರ್ಕರಿಗಳ

ಕೆಲಸರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಏಕರೂಪ್ಗೊಳಸುವ್ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಾಕ

ರ್ಕಯಾನಿೋತಿಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಪಾತರ ವ್ಹಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ

ಒೆಂದು

ಸಮಥಾಗೊಳಸುವ್ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ, ಈ

ಮೆಂದಿನವುಗಳಗಾಗಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ ಕೆಲವು ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು
ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
(i)

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು ವಾೆ ಪಾರ ಸಂಸ್ಥಾ , ಮೆಂತಾದ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ
ಸದಸೆ ರಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ಸಾಧೆ ವಾಗಿಸುವುದು;

(ii)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಡೆಸುವಂಥದೇ ಬಗೆಯ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸುವ್

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳನ್ನನ ಸದಸೆ ರಾಗುವುದರಿೆಂದ ಪ್ರ ತಿಷೇಧಿಸುವುದು;
(iii) ಚುರ್ನವ್ಣಾ
ಸಂಘಗಳಗೆ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮತದಾನದ

ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರರು

ಮಾತರ

ಕಿರ ಯಾಶಿೋಲವಾಗಿರುವ್

ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ

ಬ್ಕಿದಾರನಷೆರ ೋ
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ರ್ನಮಮಾತರ

ನಿರಾಕರಿಸುವುದು

ಜ್ವಾಬ್ು ರಿಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಹೊೆಂದಿರುವ್

ರ್ಕರಣದಿೆಂದಾಗಿ, ಬ್ಕಿದಾರರಂತೆಯೇ ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರರಿಗೂ ಮತದಾನದ
ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು;
(iv) ಗುಪ್ಿ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ತಮಿ

ಸಭೆಯನ್ನನ

ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾದ ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ನಡೆಸುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರ ವೃತಿಿ ಯನ್ನನ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ತಡೆಯುವುದು, ರಾಜ್ೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು ಹೈನ್ನಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನೂನ

ಬೇರೆ ಉದೆು ೋಶಗಳಗೆ ಹಣರ್ಕಸನ್ನನ

ಭೂ

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ

ನಿೋಡುವ್ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ, ಭದರ ತೆಗಳನ್ನನ

ಅಡಮಾನ ಮಾಡದೆಯೇ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳನ್ನನ

ಹೊರಡಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನನ

ಸಮಥಾಗೊಳಸುವುದು;
(v)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗೆ ದಂಡಗಳನ್ನನ

ಇನನ ಷ್ಟರ ಕಠಿಣಗೊಳಸುವುದು.
- ಈ ಎಲಾಿ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳು

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು,

ಸಾಲಗಾರರು,

ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರರು ಮೆಂತಾದವ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಬ್ು ರಿ ಭಾವ್ನೆಯನ್ನನ ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ
ಕೆಲಸರ್ಕಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ್ತೆ ತರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತಿ ವೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(1976ರ ವಿ.ಸ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ರಿೆಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)
XII
1978ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 14.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ದುಬಾಲ
ವ್ಗಾಗಳಗೆ ನೆರವಾಗುವ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಕೃರ್ಷ ಉತಿ ನನ
ನಿವ್ಾಹಣೆ

ಮಾಡುವ್ಲ್ಲಿ

ಅವುಗಳನ್ನನ

ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳನ್ನನ

ಕೆಾ ೋತರ ಕೆಕ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ

ಅಧಿಕ ಮಟರ ದ ಹಣರ್ಕಸು
ಸಾಧನಗಳಾಗಿ

ಮಾಡುವ್

ಸಶಕಿ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸುವುದು

ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ದುಬಾಲ ವ್ಗಾಗಳ ಋಣಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಹರಿಸುವುದೇ

ಅಲಿ ದೆ ಲಭೆ ವಿರುವ್ ಹಣರ್ಕಸುಗಳ ಸಾೆಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚುಚ ಕಡಿಮೆ
ಬತಿಿ ಹೊೋಗಲು
ಅೆಂತರವ್ನ್ನನ

ರ್ಕರಣವಾದ

ಋಣಪ್ರಿಹಾರ

ಕರ ಮದ

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ

ಸಾಲದ

ತ್ತೆಂಬುವ್ ಅಗತೆ ತೆಯ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ತ್ತತಾಾಗಿ ಈ ಸಂಘಗಳನ್ನನ

ಜಿೋವ್

ಸಾಮಥೆ ಾವಿರುವ್ ಘಟಕಗಳರ್ನನ ಗಿ ಪುನಃ ಸಂಘಟಿಸಬೇರ್ಕಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1959ರ

14ಎ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಹಾಗೂ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಡೆಪುೆ ಟಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು ಹೊರಡಿಸ್ತದ
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ಆದೇಶಗಳ ಸ್ತೆಂಧುತವ ವ್ನ್ನನ ಪ್ರ ಶಿನ ಸ್ತ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು / ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಮೆಂದೆ ರಿಟ್ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದವು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ರಿಟ್ ಅಜಿಾಗಳನ್ನನ

ವಿಲೆ ಮಾಡುವಾಗ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ 14ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ
ಸ್ತೆಂಧುತವ ವ್ನ್ನನ

ಎತಿಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿನಿಯಮದ 14ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ , ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷವ್ನ್ನನ

ವಿಚಾರಿಸತಕಕ ದುು

ಎೆಂಬ

ತತವ ದ ಅನವ ಯವ್ನ್ನನ ಮಾಡದಿರುವ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಳು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಘಗಳನ್ನನ
ರ್ಕಯಾ
ರ್ಕಲದಿೆಂದ

ಸಮಿಿ ಲನಗೊಳಸುವ್

ಈಗಾಗಲೇ

ನಡೆದಿದುು ದರಿೆಂದ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿಿ ರುವುದರಿೆಂದ

ರ್ಕಯಾಸಾಧೆ ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ .
ಕೈಗೊಳುು ವ್

ಮತ್ತಿ

ಮೆಂಚೆ
ತರುವ್

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ,

ಆದು ರಿೆಂದ

ಪೂವಾಾನವ ಯ

ಮೂಲಕ

ಈ

ಸಹಜ್

ಮದಲು

14ಎ

ಪುನರ್

ಸದರಿ

ಅವುಗಳನ್ನನ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಣಾಮದೆಂದಿಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ

ಸಂಘಗಳು

ಸಾಕಷ್ಟರ

ಪೂವ್ಾಸ್ತಾ ತಿಗೆ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ರ್ನೆ ಯತತವ ದ

ಸಂಘಟಿಸುವ್

ಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ

ಅನವ ಯವ್ನ್ನನ

ತರಲು

ಸೂಕಿ

ನಿದಿಾಷರ ವಾಗಿ

ಮಾನೆ ಗೊಳಸುವುದು

ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ತಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ದಿರುವುದರಿೆಂದ ಒೆಂದು ಅಧಾೆ ದೇಶವ್ನ್ನನ
ಪ್ರ ಖಾೆ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಈ

ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ

ಸದರಿ

ಅಧಾೆ ದೇಶದ

ಬದಲಾಗಿ

ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1978ರ ಜೂನ್,
30ರ 4ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1005 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

XIII
1979ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 16.- ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾನಿೋತಿಗಳು
ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ವಿವಿಧ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಪ್ಡೆದ ಅನ್ನಭವ್ದ

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ ತಂದ ವಿವಿಧ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳ
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ಬಗೆೆ

ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಸರ್ಕಾರವು, 1968ರ ಡಿಸ್ಥೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಉಪ್ಸಚಿವ್ರು ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿರುವ್ ಮತ್ತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಮಖ್ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ
ಸರ್ಕಾರೇತರ ಅಧೆ ರ್ಕಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸದಸೆ ರಾಗಿರುವ್ ಒೆಂದು
ಸಮಿತಿಯನ್ನನ

ರಚಿಸ್ತತ್ತ. ಸಮಿತಿಯು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ವಿವಿಧ ವ್ಗಾಗಳ ಕೆಲಸ

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ಸವಿಸಾಿ ರವಾಗಿ ಪ್ಯಾಾಲೋಚಿಸ್ತದ ತರುವಾಯ, ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ ಕೆಲವು
ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ ಸೂಚಿಸ್ತ ತನನ ಶಿಫಾರಸು್ ಗಳನೂನ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತತ್ತ.
ಕೆಲವು

ಮಾಪಾಾಟ್ಟಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ

ಸಮಿತಿಯು

ಶಿಫಾರಸು್

ಮಾಡಿದಂತೆ

ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1970ರ ಮಾಚ್ಾ
16ರ 58ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 94 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
XIV
1980ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 3.- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ತಾನ್ನ ಪಾರ ಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರುವ್ನ್ನ.
ಸವ ತಂತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಿಸುವುದನ್ನನ
ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸುವ್

ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ,

ವಿಭಾಗವೆಂದನ್ನನ

ಸೃಜಿಸ್ತದುು ,

ರಾಜ್ೆ

ಮಖ್ೆ ಸಾ ರ್ನಗಿರುವ್ನ್ನ.

ಈ

ಸರ್ಕಾರವು
ಮಖ್ೆ

ವಿಭಾಗವು

ಲೆಕಕ

ಎರಡು

ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಪ್ರಿಶೋಧಕನ್ನ
ವ್ಷಾಗಳೆಂದಲೂ

ಅದರ

ಹೆಚುಚ ರ್ಕಲ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿಿ ದೆ.
ಮಖ್ೆ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕನಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ ಅಧಿೋರ್ನಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ಶಾಸನಬದಧ

ಮಾನೆ ತೆ ನಿೋಡುವ್ ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959
ಇದಕೆಕ ಸೂಕಿ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಿಷಯವು
ಬಹಳ ತ್ತತಿಾನದಾು ಗಿದು ರಿೆಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಾೆ ದೇಶ,
1979ನ್ನನ (1979ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಾೆ ದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 20) ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಸದರಿ ಅಧಾೆ ದೇಶಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ

(ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1980ರ

ಫೆಬರ ವ್ರಿ 27ರ, ಪುಟ 6 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
XV
1980ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 4.- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1975ರ

ಮೂಲಕ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ 14ಎ
ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ಮದಲ ಬ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 14ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣವು,
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಿಿ ಲನ, ವಿಭಜ್ನೆ, ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ಪೂವ್ಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೋಡಿರಬೇಕೆೆಂದು ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತದ
ಒೆಂದು ಪ್ರಂತ್ತಕವ್ನ್ನನ ಒಳಗೊೆಂಡಿತ್ತಿ . 1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಕ
ಮತಿ ಷ್ಟರ
ಸಂಘಗಳ
ಹೊೆಂದಿದು

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಂತ್ತಕವ್ನ್ನನ
ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ

ಮತಿ ಷ್ಟರ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 70ನ್ನನ

ಅಧಿನಿಯಮ

70

ರಲ್ಲಿ

14ಎ

ಉಳಸ್ತಕೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮಾಡುವ್

ಉದೆು ೋಶವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ಕಟಿಸ್ತದಾಗ, 1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣವು

ಇಲಿ ದಿದುು ದು

ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತ. ಈ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 14ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ
ಉಪ್ಬಂಧದ

ಮೂಲಕ

ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ

ಮತ್ತಿ

ಹೊಸ

ಪ್ರಂತ್ತಕವ್ನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಆದು ರಿೆಂದ, 1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 70 ರಲ್ಲಿ

ಮತಿ ಷ್ಟರ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾದ ಪ್ರಂತ್ತಕವ್ನ್ನನ ಸೇರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ 14ಎ ಪ್ರ ಕರಣಕೆಕ ಒೆಂದು
ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತೆ ವಾಗಿದೆ.

ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1980ರ ಫೆಬರ ವ್ರಿ
29, 3ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 151 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
XVI
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1984ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 5.- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ ನಿವ್ಾಹಣಾ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ , ಅದರ ಕಿಾ ಪ್ರ ಅನ್ನಷಾ ನರ್ಕಕ ಗಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.
ಪಾಟಿೋಲ್

ಸಮಿತಿಯು

ಮಾಡಿದ

ಕೆಲವು

ಶಿಫಾರಸು

ಅನ್ನಸಾರ

ಕೆಲವು

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವುದು ಅಗತೆ ವಿದೆಯೆೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತ. ಸರ್ಕಾರವು, ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರಿ
ಹಾಲು ಸಂಘಗಳ ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರಿ ಹಾಲು ಒಕೂಕ ಟಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ
ಒೆಂದು ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಮಂಡಳಯನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂಥ
ಚರಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ರಚಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವುದು

ಅಡವು ಇಡುವ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಗತೆ ವಾಗಿದೆ.

ರ್ಕಯಾಗಳಗೆ ನಿಧಿಗಳು

ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಬ್ೆ ೆಂಕು, ಆ ಅಭಿವೃದಿಧ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ತವ ರಿತವಾಗಿ
ಕೈಗೆತಿಿ ಕೊಳು ಲು
ಅಧಾೆ ಯವ್ನ್ನನ

ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ
ಕೂಡ

``ಭೂ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮಾಡುವುದು

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ''

ಗೆ

ಅಗತೆ ವಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ
ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ನನ ಮಾಡುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಹಿೆಂಜ್ರಿಯುವ್
ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನನ

ಸೃರ್ಷರ ಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಜುಲಾಿ ನೆ, ರ್ಕರಾವಾಸ ಶಿಕೆಾ ಯ ಮೂಲಕ, ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ದಂಡಗಳನ್ನನ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1984ರ ಫೆಬರ ವ್ರಿ
29ರ, ಪುಟ 16 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
XVII
1985ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 34.- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ವಿವಿಧ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಸದಸೆ ರುಗಳೆಂದ ಬರಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ ದಡಾ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಬ್ಕಿ ಮತಿ ದ
ಶಿೋಘರ ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದೆು ೋಶಿತ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯು ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಾಲ್ಲನ ಮೂಲಕ ಬ್ಕಿದಾರರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಖ್ರಿೋದಿಸುವ್

ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ , ಸರ್ಕಾರವು ಯುಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಲೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವ್ನ್ನನ ಸಮಥಾಗೊಳಸುತಿ ದೆ.
2.

ವಿಷಯವು

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ

ಬಹಳ

ತ್ತತಿಾನದಾಗಿದು ರಿೆಂದ

ಇಲಿ ದಿದುು ದರಿೆಂದ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರ

ವಿಧಾನ

ಸಂಘಗಳ

ಸಭೆಯು
(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ಅಧಾೆ ದೇಶ, 1985ನ್ನನ (1985ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಾೆ ದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 15) ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
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ಸದರಿ ಅಧಾೆ ದೇಶಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1985ರ ಜುಲೈ 29ರ
ಪುಟ 3 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 405 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
XVIII
1991ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 34.- ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ಕಿಗಳನ್ನನ ವ್ಸೂಲು
ಮಾಡುವುದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಇರುವ್ ಇತರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಪ್ಯಾಾಪ್ಿ ವೆೆಂದು

ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿೆಂದ
ಖ್ರಿೋದಿಸುವುದು

ಮತ್ತಿ

ರೈತರಿಗೆ

ರ್ಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ,

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಅರ್ನವ್ಶೆ ಕ
101-ಸ್ತ

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ

ಆತಂಕಕೆಕ

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ಸ್ತಾ ರ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ತೆಂದರೆಗೆ

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡುವುದು

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ

(ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IVŠ2ಎ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 1991ರ

ಸ್ಥಪೆರ ೆಂಬರ್ 30ರ ಪುಟ 254 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 622 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
XIX
1998ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 25.- ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಾಟಿೋಲರು
ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿದು ಸಮಿತಿ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳೆಂದ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸು್ ಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಮಖ್ ಸಹರ್ಕರಿಗಳ ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮಾಡಿದ

ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ ದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡು, ಈ ಮೆಂದಿನವುಗಳಗಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1959ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವುದು

ಅಗತೆ ವೆೆಂದು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತ್ತ,(i)

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಂಘಗಳು, ಮಾಧೆ ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು, ಒಕೂಕ ಟ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತಿ
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸುವುದು;

(ii)

ಒೆಂದೇ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಸದಸೆ ರು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನೋೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿಾ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದನ್ನನ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು;
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(iii)

ಭಾವಿತ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘದ ನೋೆಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಸಾಿ ವ್ವ್ನ್ನನ
ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳ

ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು;
(iv)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮ ಮತ್ತಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು
ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ತನನ
ವಿಫಲರ್ನದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನನ

ಸದಸೆ ತವ ವ್ನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸಲು

ಸಮಾಪ್ತಿ ಗೊಳಸಲು

ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು;
(v)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳನ್ನನ
ಸಂಘಟನೆ

ಮಾಡಲು

ಸಮಿಿ ಲನಗೊಳಸಲು, ವಿಭಜಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಪುನರ್
ನಿದೇಾಶಿಸುವ್

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು;
(vi)

ಒಬಿ ತಪ್ತಿ ತಸಾ ಸದಸೆ ನನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನನ ಮತದಾನದ
ಹಕಕ ನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿೆಂದ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು;

(vii)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸೆ ರು ಷೇರುಗಳನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವುದರ ಮೇಲ್ಲನ

ನಿಬಾೆಂಧಗಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು;
(viii)

ವಾರ್ಷಾಕ ಸಾಮಾನೆ
ವಾೆ ಪ್ಕ

ಸಭೆಯನ್ನನ

ಅವ್ರ್ಕಶ

ನಡೆಸುವುದಕೆಕ

ಹೊೆಂದಿರುವಂತೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ, ಹೆಚುಚ
27ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸುವುದು;
(ix)

ಮೆಂದಿನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ತವ ದ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಾಗಿ ಏಪಾಾಟ್ಟ ಮಾಡುವಂತೆ
ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಏಪಾಾಟ್ಟಗಳನ್ನನ

ಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದು ಕೆಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು;
(x)

ಸಹಾಯಕ

ಸಂಘಗಳ

ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ

ಕವ್ಲ

ಮೂರು

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳನ್ನನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನರ್ಕಕ ಗಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು;
(xi)

30ಎ ಮತ್ತಿ 30ಬಿ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು;
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(xii)

53ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂರನೆಯ

ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟರ

ಒೆಂದರಷ್ಟರ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ

ಮಾಡುವುದನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡುವುದು;
(xiii)

ಸಮಿತಿಯ

ಅಧೆ ಕ್ಷ,

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಇತರ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ

ಅೆಂಥ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ ಸದಸೆ ರು ಸಿ ಧಿಾಸುವುದನ್ನನ

ನಿಷೇಧಿಸುವುದು;
(xiv)

ಎರಡು ಅವ್ಧಿಗಳ ತರುವಾಯವೂ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಗಳು ಮೆಂದುವ್ರಿಯಲು
ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು;

(xv)

ಅಧೆ ಕ್ಷ,

ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಇತರ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಪ್ದದಲ್ಲಿ ನ ಆಕಸ್ತಿ ಕ
ಖಾಲ್ಲಸಾಾ ನಗಳನ್ನನ

ತ್ತೆಂಬುವುದಕೆಕ

ಸವಿಸಿ ರವಾದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಮಾಡುವುದು;
(xvi)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನನ್ನನ

ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ
ಕೂಡ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸುವುದು;
(xvii)

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಕೊೋರಂಗೆ ಅಗತೆ ವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ
ಇರುವ್ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ಸಂಘವು ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸದಿರುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು;

(xviii)

ಹೊಸ ಅಧಾೆ ಯ

ಗಿಎ

ಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

39ಎ

ಯಿೆಂದ

39ಕೆ

ವ್ರೆಗಿನ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ವಾೆ ಪ್ಕ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವಂತೆ ಸೇರಿಸುವುದು;

(xix)

121ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡುವ್

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು;
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ಮೂಲಕ

ಅದರ

(xx)

ಮಾದರಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ ಸೂಚಿಸಲು ಅಧಿರ್ಕರ ಕೊಡುವುದು.

ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪಾರ ಸಂಗಿಕ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 16 ಶಾಸನ 97ರ ಕಡತದಿೆಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)
XX
2000ದ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2.- ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿದ
ಶಿಫಾರಸು್ ಗಳು ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಮಖ್ ಸಹರ್ಕರಿಗಳು ನಿೋಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ

ದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ

ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡು ಈ ಮೆಂದಿನವುಗಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1959ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ,(i)

ಸಂಘದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಸದಸೆ ರ ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನನ
ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಬಲಗೊಳಸುವುದು;

(ii)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಾೆ ಜ್ೆ ದ

ಸವ ರೂಪ್ದ

ಪುರಸಕ ರಿಸುವುದನ್ನನ ,

ವಾೆ ಜ್ೆ ಗಳನ್ನನ

ಕೈಗಾರಿರ್ಕ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಗಳ

ಉದಭ ವಿಸ್ತದ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ
ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಗಳು

ಬ್ಹುಳೆ ವ್ನ್ನನ

ತಡೆಯುವ್

ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತರ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷೇಧಿಸುವುದು.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(ವಿ.ಸ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1997ರ 20 ರಿೆಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)
XXI
2000ದ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 13.- ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1997ರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ಕೆಕ ಈ ಮೆಂದಿನವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು
ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,(i) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಅಧೆ ಕ್ಷ, ಅಧೆ ರ್ಕಾ ಧಿರ್ಕರಿ, ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ
ಮತ್ತಿ ಉಪ್ ಅಧೆ ರ್ಕಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ ಸದಸೆ ರ ಮತದಾನದ
ಹಕಕ ನ್ನನ ಕಸ್ತದುಕೊಳುು ವುದು;
36

(ii)

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯಲ್ಲಿ

ನಿದೇಾಶನ

ನಿೋಡುವ್

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವ್ 30ಬಿ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡುವುದು;
(iii)

ಕೆಲವು

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಸಮಿತಿಗೆ

ಸದಸೆ ರನ್ನನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸುವುದನ್ನನ ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವ್ 53ಎ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡುವುದು.
ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಿದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು
ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ , ಸಾಲದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಸಹಾಯಧನದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರಿೋ
ಮತಿ ದ ಹಣವ್ನ್ನನ

ಹೂಡಿದೆ. ಅಲಿ ದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳೆಂದ

ಬರಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ ಸಾಲ ಮತ್ತಿ ಬಡಿಾ ಯ ಮರುಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿ ಅವುಗಳಗೆ ಖಾತರಿ ನಿೋಡಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಅದು, ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ
ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ರಕಿಾ ಸಲು ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ

ರಕಿಾ ಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಧೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದನ್ನನ

ಸಾಧೆ ವಾಗಿಸುವ್ ಒೆಂದು ಉಪ್ಬಂಧವಿರತಕಕ ದೆು ೆಂದು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟಿರ ದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1959ನ್ನನ

ಈ

ಮೆಂದಿನವುಗಳಗಾಗಿ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ,(i)

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ

ಸದಸೆ ರು

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್

ಸಂಘದ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಲ್ಲಿ

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ಸಮಿತಿಯ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಅಧೆ ರ್ಕಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಉಪ್ ಅಧೆ ರ್ಕಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಅಧೆ ಕ್ಷ
ಮತ್ತಿ ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷರ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ್ ಹಕಕ ನ್ನನ ಪ್ರ ದಾನ
ಮಾಡುವುದು;
(ii)

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿದೇಾಶನ ನಿೋಡಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಅಧಿರ್ಕರ
ನಿೋಡುವ್ 30ಎ ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ಪುನಃ ಸೇರಿಸುವುದು;

(iii) ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಗಮರ್ನಹಾ

ಹಣರ್ಕಸು

ನೆರವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡಿರುವ್

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನನ ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವ್ 52ಎ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ಪುನಃ
ಸೇರಿಸುವುದು.
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ವಿಷಯವು ತ್ತತಿಾನದಾದು ರಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಎರಡ್ಯ
ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ದಿದುು ದರಿೆಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ)
ಅಧಾೆ ದೇಶ, 2000ನ್ನನ ಪ್ರ ಖಾೆ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಸದರಿ ಅಧಾೆ ದೇಶದ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(ವಿ.ಸ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 2000ರ 13 ರಿೆಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)
XXII
2001ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 6.- ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರ ಸಾಿ ವ್ಗಳನ್ನನ

ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,

1957ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(2001ರ ವಿ.ಸ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 10 ಶಾಸನ 2001ನ್ನನ
ನೋಡಿ.)
XXIII
2001ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 24.- ಸಹರ್ಕರ ಕೆಾ ೋತರ ದಲ್ಲಿ ಇನೂನ
ಉತಿ ಮ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳನ್ನನ
ಅಧಿನಿಯಮ,

1959ರ,

ಸಾಧಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಈಗ

ಇರುವ್

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೆಲವು ತೆಂದರೆಗಳನ್ನನ ನಿವಾರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಈ
ಮೆಂದಿನವುಗಳಗಾಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧ

ಕಲ್ಲಿ ಸಲು

ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ತರುವುದು

ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎೆಂದರೆ.(1)

``ನೆರವು ಪ್ಡೆದ ಸಂಘ''ದ ಪ್ರಿಭಾಷೆಯನ್ನನ , ಸಾಲದ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾನದ

ಅಥವಾ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬಡಿಾ ಯ ಮರುಪಾವ್ತಿಗಾಗಿ ಖಾತರಿಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನೆರವ್ನ್ನನ
ಪ್ಡೆಯುವ್ ಸಂಘಗಳೂ ಒಳಗೊಳುು ವಂತೆ ವಿಸಿ ರಿಸುವುದು.
(2) ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ನಿದೇಾಶಕರ್ನಗಿ ಒಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ನೇಮಕಕೆಕ

ಅವ್ರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಮದಲು ಇದು ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ಪುನಃ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
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(3)

ಕರ್ನಾಟಕ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ್

ಅಪ್ತೋಲು

ರ್ನೆ ಯ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಮಂಡಲ್ಲ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ತಕೊೆಂಡು,

1976

ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಕರಣವು

2ಬಿ

ಅನಗತೆ ವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅದನ್ನನ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡುವುದು.
(4)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಶುಲಕ

ವಿಧಿಸಲು ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(5)

ಸವ ಸಹಾಯ ಗುೆಂಪುಗಳಗೆ ಸಂಘದ ರ್ನಮಮಾತರ

ಸದಸೆ ರಾಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ

ನಿೋಡುವುದಕೆಕ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(6)

ಒಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದು ಯಾವಾಗ

ನಿೆಂತ್ತಹೊೋಗತಕಕ ದೆು ೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ್ ಒೆಂದು ನಿದಿಾಷರ ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದುವುದು.
(7)

ಸಂಘದ ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ವಾರ್ಷಾಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು ಆರು

ತಿೆಂಗಳಗೆ ಮಿೋರದ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಅವ್ರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಮದಲ್ಲದು
ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ಪುನಃ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(8)

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟರ

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ದೇಶವ್ನ್ನನ

ಸದಸೆ ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನನ

ಒೆಂದು ಜಿಲೆಿ ಯ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯನೂನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್

ನಗರ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಈಗಿರುವ್ 25 ರಿೆಂದ 32ಕೆಕ
ಮಿೋರಿ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಸದಸೆ ರ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನನ 15ಕೆಕ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದು.
(9)

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯನ್ನನ

ಈಗ ಇರುವ್ ಐದು ಸಹರ್ಕರ

ವ್ಷಾಗಳೆಂದ ಮೂರು ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಇಳಸುವುದು.
(10)

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ ಸದಸೆ ರು, ಒೆಂದು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮತ್ತಿ

ಸರ್ಕಾರವು ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಗಾದ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಗಳ
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳಾಗುವುದಕೆಕ

ಅಧಿರ್ಕರ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದು ಲಿ ವೆೆಂಬ

ಬಗೆೆ

ಮತ್ತಿ

ಹಾಗೆ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರಾದ ಸದಸೆ ರು ಸರ್ಕಾರದ ಇಷರ ಪ್ಯಾೆಂತ ಪ್ದಧಾರಣ ಮಾಡತಕಕ ದೆು ೆಂಬ
ಬಗೆೆ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(11)

ಜಿಲಾಿ ಕೆಂದಿರ ೋಯ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಸಂಯುಕಿ ಸಂಘದ ಅಥವಾ

ಒೆಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ್ ಒಬಿ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಯಾವ್ ಕೆಲವು ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನಹಾತೆಗೊಳಗಾಗುವ್ನೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಉಪ್ಬಂಧ
ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
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(12)

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯನ್ನನ ಈಗ ಇರುವ್ ಎರಡ್ಯವ್ರೆ ವ್ಷಾಗಳೆಂದ

ಒೆಂದು ವ್ಷಾಕೆಕ ಇಳಸುವುದು.
(13)

ಸರ್ಕಾರವು

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನನ್ನನ

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ನ್ನ

ನೇಮಕ

ನೆರವುಪ್ಡೆದ

ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಮತ್ತಿ

ಸಂಘದ

ಮಖ್ೆ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(14)

ಪ್ರ ಕರಣದ

30ಬಿ

ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಮತ್ತಿ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿೋಡಲಾದ

ಯಾವುದೇ

ನಿದೇಾಶನದ

ಸಹ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯ ರದಿು ಯಾತಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಬಂಧ

ಆಡಳತಗಾರನ ನೇಮರ್ಕತಿಯ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ

ಒಟಾರ ರೆ ಒೆಂದು

ವ್ಷಾದವ್ರೆಗೆ ಮತಿ ಷ್ಟರ ವಿಸಿ ರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(15)
ಸಂಘಕೆಕ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಒೆಂದು ವ್ರದಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒೆಂದು

ಒಬಿ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ

ನೇಮಕ

ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಹಿೆಂದೆ

ಇದು

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ಪುನಃ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(16)
ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ

31ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಒಟಾರ ರೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಒೆಂದು

ವ್ಷಾದ

ಒಬಿ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ಮತಿ ಷ್ಟರ

ನೇಮಕದ
ವಿಸಿ ರಿಸಲು

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡುವುದು.
(17)

ನೈಸಗಿಾಕ

ವಿಕೊೋಪ್ಗಳು,

ಮೆಂತಾದವುಗಳ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ ಮೆಂದೂಡುವುದಕೆಕ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(18)

ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ನಿದೇಾಶಕರು ಎಲಾಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ಹಿೆಂದೆ ಇದು ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ ಪುನಃ
ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(19)

ಸರ್ಕಾರದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರ ಮತ್ತಿ ಪ್ದನಿಮಿತಿ ಸದಸೆ ರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಭಾರ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಸಿ ಷರ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
(20)

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದು ಲಿ ವೆೆಂಬ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು
ಮಾಪಾಾಟಿಗೆ

ಸಂಘಗಳಗೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೋಡುವ್ ಬಗೆೆ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ

30ಎ
ಅವುಗಳ

ಈ ಹಿೆಂದೆ ಇದು

ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.

40

ಪ್ರ ಕರಣಕೆಕ
ಅನವ ಯಿಕೆಯಿೆಂದ

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ

ಪುನಃ

(21)

ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ ನಿಣಾಯ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಮತ್ತಿ
ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಕೆಲವು ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ರದುು

ನಿಣಾಯ ಅಥವಾ

ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಉಪ್ಬಂಧ

ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
ಕೆಲವು ಆನ್ನಷಂಗಿಕ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(2000ದ ವಿ.ಸ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ

32, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 37 ಶಾಸನ

2000 ವ್ನ್ನನ ನೋಡಿ.)
XXIV
2004ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 13.- ಈ ಮೆಂದಿನವುಗಳಗಾಗಿ
ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ:i)

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸೌಹಾದಾ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1997ರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರಿಯನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವಾಗಿ ಪ್ರಿವ್ತಿಾಸುವುದು;
ii)

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳಗೂ ಅವು ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆದ 12

ತಿೆಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡುವುದು;
iii)

26ಎ ಮತ್ತಿ 26ಬಿ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ , ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

Š ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಪೂವ್ಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನನ ಪ್ಡೆಯುವುದು;
iv)

ಸಮಿತಿಯು ವಾರ್ಷಾಕ ಸವ್ಾ ಸದಸೆ ರ ಸಭೆಯನ್ನನ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು;

v)

ಒೆಂದುಗೂಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾನೆ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ನಂತರ

ರಚನೆಯಾದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರಿಗಳ ನೋೆಂದಣಿಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
ಮೂರು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ ನಡೆಸತಕಕ ದೆೆಂದು ಮತ್ತಿ ಸದರಿ ಮೂರು
ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ನೇಮಿಸತಕಕ ದೆು ೆಂದು ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದು;
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vi)

30,

31,

59

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಕರಣದ

64ನೇ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಸುವುದು;
vii)

12, 17, 31ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದಧ

ಅಪ್ತೋಲುಗಳಗೆ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು;
viii)

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಸುವುದು.
ಮತ್ತಿ ಸರ್ನಿ ನೆ ಉಚಚ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ರಿ.ಅ. ಸಂಖ್ಯೆ : 1899-1912/2001 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ
ರಿಟ್ ಅಜಿಾ ಸಂಖ್ಯೆ : 21461/1999 ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ತಿೋಪ್ಾನ್ನನ ದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡು ಕೆಲವು
ಆನ್ನಷಂಗಿಕ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
(2004ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ 1 ರಿೆಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ).
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಪ್ಟಿರ IIರ ನಮೂದು 32)
XXV
2010ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 06.- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಅಧಿನಿಯಮ,

1959ರಲ್ಲಿ ಯ

ನಿಬಾೆಂಧಕ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕಿ,

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳು ಪಾರದಶಾಕ, ಜ್ವಾಬ್ು ರಿಯುತ, ಸಿ ೆಂದಿಸುವ್ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಜಾಸತಾಿ ತಿ ಕ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಲು
ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ

ಸಲಹೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 27.05.2005ರಂದು, ಈ

ಮೆಂದಿನ ಮೂರು ಸದಸೆ ರನನ ಳಗೊೆಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ ನೇಮಿಸ್ತತ್ತ.
1)

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎಸ್. ವಿಶವ ರ್ನಥನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಮತ್ತಿ
ಹಾಲ್ಲ ನಿದೇಾಶಕರು;

2)

ಶಿರ ೋ ಎೆಂ.ಸ್ತ. ರ್ನಣಯೆ , ರ್ಕನೂನ್ನ ಮತ್ತಿ ಸಂಸದಿೋಯ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ ಮಾಜಿ

ಸಚಿವ್ರು;
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3)

ಶಿರ ೋ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟಿೋಲ್, ಸಮಿತಿಯ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ದೆಂದಿಗೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರು, ಡಿ.ಸ್ತ.ಸ್ತ. ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್, ಬಿಜಾಪುರ. ಸದರಿ
ಸಮಿತಿಯು

ರಾಜ್ೆ ದಾದೆ ೆಂತ

ಪ್ರ ವಾಸ

ಮಾಡಿ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘಗಳಡನೆ

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರಿಗಳೆಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಸಮಲೋಚನೆ ನಡೆಸ್ತತ್ತ. ಸಮಿತಿಯು ಕೆಲವು ರಾಜ್ೆ ಗಳನ್ನನ
ಸಹಾ ಸಂದಶಿಾಸ್ತತ್ತ. ಸಮಿತಿಯು 2006ರ ಫೆಬರ ವ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ತನನ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, ದೇಶದಲ್ಲಿ , ಅಲಾಿ ವ್ಧಿ ಸಹರ್ಕರಿ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯ (ರಚನೆಯ)
ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ಅಧೆ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ

ಸಲಹೆ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಪೊರ . ಎ. ವೈದೆ ರ್ನಥನ್ ರವ್ರ

05.08.2004ರಂದು

ರ್ಕಯಾಪ್ಡೆಯನ್ನನ

ಸಹಾ

ನೇಮಿಸ್ತತ್ತ.

ಸದರಿ

ರ್ಕಯಾಪ್ಡೆಯು, ರಾಷರ ಾದೆ ೆಂತ ಪ್ರ ವಾಸ ಕೈಗೊೆಂಡು, ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತಿ
ಸಹರ್ಕರಿಗಳಡನೆ ಸಂವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸ್ತ ರಾಷರ ರ ಾದಲ್ಲಿ ಅಲಾಿ ವ್ಧಿ ಸಹರ್ಕರಿ
ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯ ವಿಮಶಾಾತಿ ಕ ಅಧೆ ಯನ ಮಾಡಿ, 04.02.2005ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ
ತನನ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತತ್ತ. ತರುವಾಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಗಳ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳೆಂದಿಗೆ ಚಚೆಾ ನಡೆಸ್ತ ಪೊರ . ಎ. ವೈದೆ ರ್ನಥನ್ ಶಿಫಾರಸು್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ೆ
ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ

ನವ್ಚೇತನ

ತ್ತೆಂಬುವಂಥ

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತ ಅಲಾಿ ವ್ಧಿ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರಿ

ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ

ಪಾೆ ಕೆಜ್ನ್ನನ

ರೂಪ್ತಸ್ತ

2006ರ

ಜ್ನವ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ೆ ಗಳಗೆ ಈ ಪಾೆ ಕಜಿನ ಬಗೆೆ ತಿಳಸ್ತತ್ತ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಪಾೆ ಕಜ್ನ್ನನ ಒಪ್ತಿ ಕೊೆಂಡು 25.03.2008ರಂದು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಿ ನಬ್ಡ್ಾನೆಂದಿಗೆ ತಿರ ಪ್ಕಿಾ ೋಯ ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತ.
ಸದರಿ ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ವು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ನಿೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1959ಕೆಕ

ಕೆಲವು

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಮಾಡಿ

ಆರ್ಬಿಐ/ನಬ್ಡ್ಾಗೆ ಕೆಲವು ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ನಿಹಿತಗೊಳಸ್ತರುವುದನ್ನನ ಸಿ ಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತತ್ತ.
ಪಾೆ ಕಜಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಬ್ಡ್ಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣರ್ಕಸ್ತನ ನೆರವ್ನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಸುವ್
ಅಧಿನಿಯಮ,

ಮೆಂಚೆ

1959ಕೆಕ

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದು

ಸಹರ್ಕರ

ಒಪ್ಿ ೆಂದ

ಸಂಘಗಳ

ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಯ

ಪೂವ್ಾಷರತಾಿ ಗಿದೆ.
ಶಿರ ೋ

ಬಿ.ಎಸ್.

ವಿಶವ ರ್ನಥನ್

ಸಮಿತಿಯ

ವ್ರದಿ

ಶಿಫಾರಸು್ ಗಳ

ಮತ್ತಿ

25.03.2008ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೆಂದಿಗೆ ಸಹಿಮಾಡಲಾದ ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ದ ಹಾಗೂ
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ಆಡಳತಾತಿ ಕ ಅಗತೆ ತೆಗಳ ಹಿನನ ಲೆಯಲ್ಲಿ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1959ನ್ನನ ಈ ಮೆಂದಿನಂತೆ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
1) 2ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ‘ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’, ‘ಹಿೆಂದುಳದ ವ್ಗಾ’,
‘ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ’, ‘ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’, ‘ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌಟ್ಟೆಂಟ್’,
‘ವಿವಿಧೋದೆು ೋಶ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ’, ‘ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’, ‘ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ’, ‘ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’ ಇವುಗಳ ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’ ಹಾಗೂ ‘ರಾಜ್ೆ

ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಸಹಾಯ

ಪ್ಡೆದ ಸಂಘ’ ಎೆಂಬ ಪ್ರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ಕಾರದ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಕೆಕ ‘ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ
ರಾಜ್ೆ ದ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನನ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
2) 12ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ‘ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹಿತಾದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸ್ತದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಜಾರಿಗೊಳಸಲು’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನನ ‘ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳ
ತರುವಾಯ ಸೇರಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಸಿ ಷರ ಪ್ಡಿಸಲು 12ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು
ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
3) 16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.-, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಪಾೆ ಕೆಜ್ನ್ನನ

ಹಿನನ ಲೆಯಲ್ಲಿ

‘ಠೇವ್ಣಿದಾರ ಅಥವಾ ಸವ ಸಹಾಯ ಗುೆಂಪು’ ಇವ್ರುಗಳನ್ನನ ಸದಸೆ ರರ್ನನ ಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ಲು
ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
4) 20ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ‘ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳು’ ಎೆಂಬುದನ್ನನ

‘ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ’ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸಿ ರ್ಷರ ೋಕರಿಸಲು 20ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ
ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
5)

21ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣ.-

‘ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನನ ಸೇರಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಿ ‘ಒೆಂದು ಫಮಾ’ ಎೆಂಬ
ಪ್ದಗಳ ತರುವಾಯ, ಅಥವಾ ಒೆಂದು ‘ಸವ ಸಹಾಯ ಗುೆಂಪು’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನನ ಸೇರಿಸುವ್
ಮೂಲಕ

‘ಸವ ಸಹಾಯ

ಗುೆಂಪು’

ತನನ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯನ್ನನ

ಕಳುಹಿಸಲು

ಅನ್ನವು

ಮಾಡಿಕೊಡಲು 21ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
6) 28ಎ ಪ್ರ ಕರಣ.-

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ

ಯಾವಾಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು

ಎೆಂಬುದನ್ನನ ಸಿ ರ್ಷರ ೋಕರಿಸಲು 28ಎ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
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7) 28ಬಿ ಪ್ರ ಕರಣ.- ‘ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ ಸಂಘದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ’
ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಆಡಳತಗಾರನ ಅವ್ಧಿಯು ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ
ಮಿೋರತಕಕ ದು ಲಿ

ಎೆಂಬುದನ್ನನ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲು

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

28ಬಿ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
8) 29ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಸರ್ಕಾರದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನ ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ ಹೇಳಲು 29ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
9) 29ಎ ಪ್ರ ಕರಣ.- ‘ಚುರ್ನಯಿತ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನನ
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡುವ್ ಮೂಲಕ

ಸಿ ಷರ ಪ್ಡಿಸಲು 29ಎ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
10) 29ಸಿ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಅನಹಾತೆಗಳನ್ನನ

ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದು ಲಿ ವೆೆಂದು 29ಸ್ತ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ
ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
11) 29ಎಫ್ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ನಡೆಸ್ತದ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಮಖ್ೆ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದು ಲಿ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು
ಎೆಂಬುದನ್ನನ

ಮತ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು

ಚಲಾಯಿಸಲು
29ಎಫ್

ಹಕಕ ನ್ನನ

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
12)

29ಜಿ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಪಾೆ ಕಜಿನ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಿ , ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ

ಸಂಘವು

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು
ಸದಸೆ ರ್ನಗಲು

ಮತ್ತಿ

ತನನ

ಮಖ್ೆ

ಮಖ್ೆ

ಅನ್ನವಾಗುವಂತೆ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ
29ಜಿ

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ನೇಮಕ
ಸಮಿತಿಯ
ಮಾಡಲು

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
13) 30ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಪಾೆ ಕಜಿನ ಹಿನನ ಲೆಯಲ್ಲಿ 30ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ
ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.

14) 31ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ‘ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನನ
ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡುವ್ ಮೂಲಕ ಕೊೋರಂ ಇಲಿ ದ ಸನಿನ ವೇಶದಲ್ಲಿ
ಮಾಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯ ನೇಮಕ

ಸ್ತೋಮಿತಗೊಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಹರ್ಕರಿ ಪ್ತಿಿ ನ

45

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ ಸಂಘದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳುಗಳಗೆ ಮಿೋರದಂತೆ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು 31ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
15) 39ಎ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ ಸಂಘದ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಮೆಂದೂಡತಕಕ ದು ಲಿ

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳುಗಳನ್ನನ

ಎೆಂಬುದನ್ನನ

ಮಿೋರುವ್

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು 39ಎ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
16) 54ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಿ

54ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
17) 56ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿಧಿಗಳನ್ನನ

ಸಂಗರ ಹಿಸುವ್ ವಿಧಾನವ್ನ್ನನ

ತಿಳಸಲು ಮತ್ತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತೆೆ , ದಿನಭತೆೆ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಭತೆೆ ಗಳನ್ನನ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಉಪ್ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲು 56ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ
ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
18) 58ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ನಿದೇಾಶನಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ರಿಸರ್ವಾ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ನಿಯಂತರ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ್

ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ತನನ

ನಿಧಿಗಳನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಹಣರ್ಕಸು

ಹೂಡಲು ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ 58ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
19) 59ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದಂತೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು
ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಬೇರ್ಕದ ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಸಾಲಗಳ ಮಿತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧ

ಕಲ್ಲಿ ಸಲು 59ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
20) 60ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ರಿಜಿಸಾರ ಾರರ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲಿ ದೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು,
ಇನನ ೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಲು

60ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.

21) 63ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತನನ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿವ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನನ ಕಡ್ಡಾ ಯಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
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ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯನ್ನನ

ವಿಸಿ ರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ 63ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
22) 64ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣ.-

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ವಿಚಾರಣಾ ವ್ರದಿಯ

ಪ್ರ ತಿಯು

ದರಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತಿ ಸಂಘವು ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಳಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊೆಂಡ
ಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ತಿಳಸಲು ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ 64ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
23) 65ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ನ ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ
ಪ್ಡೆಯಲು ಮತ್ತಿ ಸಂಘವು ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಳಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊೆಂಡ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ತಿಳಸಲು ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ 65ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

,

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
24)

69ನೇ

ತಿೆಂಗಳುಗಳವ್ರೆಗೆ

ಪ್ರ ಕರಣ.-

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಆರು

ತಿೆಂಗಳು

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ,

ಆದರೆ

ಹನೆನ ರಡು

ತಿೋಮಾಾನಿಸತಕಕ ದೆೆಂದು

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು 69ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
25)

70ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣ.-

‘ರ್ಕಯಾದಶಿಾ,

ಖ್ಜಾೆಂಚಿ’

ಇವ್ರು

ಸವೇತರ್ನ

ನೌಕರರಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ‘ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಖ್ಜಾೆಂಚಿ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳಗೆ ‘ಅಥವಾ ಇತರ
ಯಾವಬಿ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲು 70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
26) 70ಎ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಒಬಿ

ನೌಕರನ ವಿರುದಧ

ಶಿಸುಿ ಕರ ಮಕೆಕ

ಅಥವಾ ಸೇವಾ

ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ವಿವಾದವ್ನ್ನನ ವಾೆ ಜ್ೆ ರ್ಕರಣದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ತಿೆಂಗಳ
ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು

70ಎ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
27) 71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ವಿವಾದಗಳನ್ನನ
ತಿೆಂಗಳುವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಆರು ತಿೆಂಗಳಳಗೆ ಆದರೆ ಹನೆನ ರಡು

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ತಿೋಮಾಾನಿಸತಕಕ ದೆು ೆಂದು

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು 71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
28) 76ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- (ಬಿ) ಮತ್ತಿ

(ಸ್ತ) ಖಂಡಗಳನ್ನನ

2ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಸೇರಿಸ್ತರುವುದರಿೆಂದ, ಅವುಗಳನ್ನನ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲು 76ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು
ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
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29) 98ಎ ದೋಂದ 98ವೈ ವ್ರೆಗಿನ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು.- ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯನ್ನನ
ಪುನಶ್ನಚ ೋತನಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ,

ಭಾರತ

ಸರ್ಕಾರ

ಮತ್ತಿ

ನಬ್ಡ್ಾನಡನೆ

ಸಹಿ

ಮಾಡಲಾದ ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ತಿಳಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಯ
ಸಂಘಗಳಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗಾಗಿ ಒೆಂದು ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ ಅಧಾೆ ಯವ್ನ್ನನ
ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
30) 100ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಪಾೆ ಕಜಿನ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ
ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲು

100ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಲು

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
31) 105ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಮಬಲಗಿನ ಶೇಕಡ್ಡ ಐವ್ತಿ ರಷರ ನ್ನನ ,
ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್

ಮದಲು

ಠೇವ್ಣಿ

ಇಡುವಂತೆ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು

105ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
32) 106ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- 28ಎ (5), 99, 111 ಹಾಗೂ 105ಎ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದಧ ಅಪ್ತೋಲುಗಳಗಾಗಿ ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಮತ್ತಿ 68ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಅಪ್ತೋಲು
ಮಾಡಲು

ಐವ್ತಿ ರಷರ ನ್ನನ ,
ಮತ್ತಿ

ಆದೇಶದ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕಲು

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು

106ನೇ

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಕಿ

ಮಬಲಗಿನ

ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ವಿರುದಧ

ಇರುವ್

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ
ಶೇಕಡ್ಡ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಮದಲು ಠೇವ್ಣಿ ಇಡುವಂತೆ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು

ಆರು

ತಿೆಂಗಳಳಗೆ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಆದರೆ

ಹನೆನ ರಡು

ತಿೋಮಾಾನಿಸತಕಕ ದೆು ೆಂದು

ತಿೆಂಗಳುವ್ರೆಗೆ
ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲು

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
33) 111ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ.- ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ
ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ ಸಂಘಕೆಕ
ಕಿರ ಮಿನಲ್

ಮಕದು ಮೆಗಳನ್ನನ

ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡು ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ
ಹೂಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ,
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸಲು 111ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು
ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದ ದುವಿಾನಿಯೋಗರ್ಕಕ ಗಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ವ್ರ ವಿರುದಧ ಕಿರ ಮಿನಲ್
ದೂರುಗಳನ್ನನ

ದಾಖ್ಲು

ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಗತೆ ವಿಲಿ ವೆೆಂಬ ಬಗೆೆ
ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ
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ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲಿ ಸಲು ಸಹಾ

34)

128ಎ

ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ಕರಣ.-

ಕೆಲವು

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಉಚಚ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ

ಪಾಲ್ಲಸುವ್ ಉದೆು ೋಶದಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯುತಿಿ ರುವ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾ ಳ

ನಿಯುಕಿಿ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ
ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ನೌಕರರ ಅೆಂಥ ಇತರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಇತೆ ಥಾಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

128ಎ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ಆರು ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ ಉಳಸ್ತಕೊಳು ಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷಯವು ತ್ತತ್ತಾ ಸವ ರೂಪ್ದಾದು ರಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ
ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲಿ ದಿದುು ದರಿೆಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ
(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ಅಧಾೆ ದೇಶ,

2009ನ್ನನ

(2009ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಾೆ ದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ

8)

ದಿರ್ನೆಂಕ 30.10.2009ರಂದು ಪ್ರ ಖಾೆ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನ್ನನ ಸದರಿ ಅಧಾೆ ದೇಶದ ಬದಲ್ಲಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2010ರ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿಿ ನ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 50
ಶಾಸನ 2009]
[ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಪ್ಟಿರ II ರ ನಮೂದು 32]
XXVI
2011ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 04.- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ
ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ, ದಿೋರ್ಘಾವ್ಧಿ ಸಾಲದ ಪುನರುಜಿಾ ೋವ್ನ ಪಾೆ ಕಜು

(ಪೊರ . ಎ. ವೈದೆ ರ್ನಥನ್ ಸಮಿತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ) ಅನ್ನಷಾ ನವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ದಿೋರ್ಘಾವ್ಧಿ
ಸಾಲದ ರಚನೆಗಾಗಿ ಪೊರ . ಎ. ವೈದೆ ರ್ನಥನ್ ಪಾೆ ಕಜ್ನ ಅನ್ನಷಾ ನದ ಬಗೆೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಒೆಂದು ನಿಧಾಾರವ್ನ್ನನ
ಮೆಂದುವ್ರಿಯುವುದು

ಭಾರತ

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ್ವ್ರೆಗೆ ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಪಾೆ ಕಜು

ಅವ್ಶೆ ಕವಾಗಿದೆ

ಎೆಂದು

ಅಭಿಪಾರ ಯವ್ನ್ನನ

ವ್ೆ ಕಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.

ಆದು ರಿೆಂದ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ (ಪ್ತಸ್ತಎಆರ್ಡಿ)
ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮವುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುವುದನ್ನನ
ತಡೆಗಟ್ಟರ ವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು

ಸಾಮಾನೆ

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೃೆಂದ

ಸಮಿತಿಯನ್ನನ

ಆದು ರಿೆಂದ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಮೆಂದುವ್ರಿಸುವುದು
ಸಹರ್ಕರ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರಲ್ಲಿ 97ಎ ಹೊಸ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸಂಘಗಳ

ಸಹರ್ಕರಿ ಸಾಲ ರಚನೆ ಸಂಘಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ರ್ನಲುಕ

ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎೆಂದರೆ, ಪಾರ ಥಮಿಕ, ಸ್ಥಕೆೆಂಡರಿ, ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ -ನಡೆಸಬೇರ್ಕದುದು
ಕೂಡ್ಡ ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದು ರಿೆಂದ, 39ಎ(2)ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಂತೆಯೇ

98ಕೂೆ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2011ರ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ

05, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 45

ಶಾಸನ 2010]
[ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಪ್ಟಿರ II ರ ನಮೂದು 32]
XXVII
2012ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 28.- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ,
ಅಲಾಿ ವ್ಧಿ ಸಹರ್ಕರಿ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯ (ರಚನೆಯ) ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಪೊರ . ಎ. ವೈದೆ ರ್ನಥನ್ ರವ್ರ ಅಧೆ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾಪ್ಡೆಯನ್ನನ

ನೇಮಿಸ್ತತ್ತಿ .

ಸಲಹೆ

05.08.2004ರಂದು

ಸದರಿ ರ್ಕಯಾಪ್ಡೆಯು, ರಾಷರ ಾದೆ ೆಂತ ಪ್ರ ವಾಸ

ಕೈಗೊೆಂಡು, ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರಿಗಳಡನೆ ಸಂವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆ
ನಡೆಸ್ತ ರಾಷರ ರ ಾದಲ್ಲಿ ಅಲಾಿ ವ್ಧಿ ಸಹರ್ಕರಿ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯ ವಿಮಶಾಾತಿ ಕ ಅಧೆ ಯನ
ಮಾಡಿ, 04.02.2005ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ತನನ ವ್ರದಿಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತತ್ತ. ತರುವಾಯ
ಭಾರತ

ಸರ್ಕಾರವು,

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಗಳ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳೆಂದಿಗೆ

ಚಚೆಾ

ಪೊರ . ಎ. ವೈದೆ ರ್ನಥನ್ ಶಿಫಾರಸು್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ೆ
ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸ್ತ

ಸರ್ಕಾರಗಳ

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತ ಅಲಾಿ ವ್ಧಿ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರಿ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಗೆ ನವ್ಚೇತನ

ತ್ತೆಂಬುವಂಥ ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಪಾೆ ಕೆಜ್ನ್ನನ

ರೂಪ್ತಸ್ತ 2006ರ ಜ್ನವ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ೆ ಗಳಗೆ ಈ

ಪಾೆ ಕಜಿನ ಬಗೆೆ ತಿಳಸ್ತತ್ತ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ ಪಾೆ ಕಜ್ನ್ನನ ಒಪ್ತಿ ಕೊೆಂಡು 25.03.2008ರಂದು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಿ ನಬ್ಡ್ಾನೆಂದಿಗೆ ತಿರ ಪ್ಕಿಾ ೋಯ ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತ.
ಸದರಿ ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ವು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ನಿೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1959ಕೆಕ

ಕೆಲವು

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಮಾಡಿ

ಆರ್ಬಿಐ/ನಬ್ಡ್ಾಗೆ ಕೆಲವು ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ನಿಹಿತಗೊಳಸ್ತರುವುದನ್ನನ ಸಿ ಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತತ್ತ.
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ಪಾೆ ಕಜಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಬ್ಡ್ಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣರ್ಕಸ್ತನ ನೆರವ್ನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಸುವ್
ಅಧಿನಿಯಮ,

ಮೆಂಚೆ

1959ಕೆಕ

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದು

ಸಹರ್ಕರ

ಒಪ್ಿ ೆಂದ

ಸಂಘಗಳ
ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಯ

ಪೂವ್ಾಷರತಾಿ ಗಿದೆ.
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳನ್ನನ

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಸಮಿಿ ಳನಗೊಳಸಲು ಅಥವಾ ವಿಭಜಿಸಲು

ಅಥವಾ ಪುನರ್ ರಚಿಸಲು ಆದೇಶ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡುವ್ 14ಎ
ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ಸೇಪ್ಾಡೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳ
ಪುನರ್ ರಚನೆ/ತಾಲೂಿ ಕುಗಳ ಪ್ರ ಸಾಿ ಪ್ತತ ಪುನರ್ ರಚನೆಯ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅಲಾಿ ವ್ಧಿ
ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪ್ತಸ್ತದ ಪುನಶ್ನಚ ೋತನ
ಪಾೆ ಕಜ್ನ್ನನ ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಇದು ಅವ್ಶೆ ವಾಗಿದೆ.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2010ರ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿಿ ನ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 57
ಶಾಸನ 2009]
[ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಪ್ಟಿರ II ರ ನಮೂದು 32]

XXVIII
2013ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 03.- ಸಂವಿಧಾನ (97ನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 2011ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 ನ್ನನ
ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

(1959ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 11) ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ

ಪಾರ ಸಂಗಿಕ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಮಾಡುವ್

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ.

ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2012ರ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ

43, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 71

ಶಾಸನ 2012]
[ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಪ್ಟಿರ II ರ ನಮೂದು 32]
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XXIX
2014ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 35.- ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 97ನೇ
ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ

ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡು ಈ ಮೆಂದಿನವುಗಳಗಾಗಿ, ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ

ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ನ್ನನ
ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಸಂಖ್ಯೆ :11)

(1959ರÀ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವುದು

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ಮೂಲಕ

ಸಾಮಾಜಿಕ

ರ್ನೆ ಯವ್ನ್ನನ

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎೆಂದರೆ:(1)

ಮಿೋಸಲಾತಿಯನ್ನನ

ಕಲ್ಲಿ ಸುವ್

ಅನ್ನಸರಿಸುವುದು;
(2)

"ಆಯೋಗ" ಎೆಂಬ ಪ್ದಕೆಕ "ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ" ಎೆಂಬ ಪ್ದವ್ನ್ನನ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸುವುದು;

(3)

ಪ್ರ ತಾೆ ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ ಪ್ದಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸುವುದು;

(4)

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಮಾಡುವುದಕೆಕ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಅಧಿರ್ಕರ

ನಿೋಡುವುದು;
(5)

ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಗರಿಷಾ ಮಿತಿಯನ್ನನ ನಿಯಮಿಸುವುದು;

(6)

ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘದ ನಿದೇಾಶತವ ವ್ನ್ನನ ರದುು ಗೊಳಸುವುದು;

(7)

ಮಹಾಸಭೆಯ ಕೊೋರಂ ಅನ್ನನ ನಿಯಮಿಸುವುದು;

(8)

ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಶಿಫಾರಸು್ ಗಳ ಅನವ ಯ ನಗರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನ
ವೃತಿಿ ಪ್ರ ನಿದೇಾಶಕರುಗಳ ವಿದಾೆ ಹಾತೆಯನ್ನನ ನಿಯಮಿಸುವುದು;

(9)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗಳನ್ನನ ಸರಳಗೊಳಸುವುದು;

(10) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ನಿದೇಾಶಕರು ಮತ್ತಿ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ರಾಜಿೋರ್ನಮೆಗಾಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು;
(11) ನಗರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳೆಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ ನಗರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ
ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ನಿವ್ವ ಳ ಲಾಭದ ಶೇಕಡ ಒೆಂದನ್ನನ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುವುದು;
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(12) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತಿ ಮರು ಸತಾೆ ಪ್ನೆಗಳಗೆ
ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು;
(13) ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ವಿವಾಧಗಳನ್ನನ

ರ್ನೆ ಯಿಕ

ಸವ ರೂಪ್ದವುಗಳರ್ನನ ಗಿ ಮಾಡುವುದು;
(14) ಕೃರ್ಷ ಕರ ಡಿಟ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳತವ್ನ್ನನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು;
(15) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸೆ ತವ ವ್ನ್ನನ

ನಿರಾಕರಿಸ್ತದಾಗ ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
ಆದು ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2014ರ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ

51, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 58

ಶಾಸನ 2013]
[ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಪ್ಟಿರ II ರ ನಮೂದು 32]

XXX
2017ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ 07.- ಸಹರ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಗೆ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಿೋಡುವ್ ಒಟ್ಟರ
ಭಾಗದಷರ ನ್ನನ
ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ವಂತಿಗೆಯಿೆಂದ ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷಾವು ರ್ನಲಕ ನೇ ಒೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಿ
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ಮೂಲಕ

ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನನ

ಪಾರ ಯೋಜಿತವಾದ

ಕೈಗೊಳುು ವ್

ಮತ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ಸಹರ್ಕರ
ಅರ್ಕಡೆಮಿ (ನೋೆಂ.) ಮೈಸೂರು ಇದರ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಉಪ್ಬಂಧ
ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ನ್ನನ

(1959ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 11) ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದು ರಿೆಂದ, ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2016ರ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ

42, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 60

ಶಾಸನ 2016]
[ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಪ್ಟಿರ II ರ ನಮೂದು 32]
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1959ರ 1[ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ]1 ಸಂಖ್ಯಯ 11
(1959ರ ಆಗಸ್ರ ಇಪ್ಿ ತಿ ನೆಯ ದಿನದಂದು 1[ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ]1 ಮದಲು ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದೆ)
1[ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಹಕಾರ]1 ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959

(1959ರ ಆಗಸ್ರ ಹನನ ೆಂದನೆಯ ದಿನದಂದು ರಾಷರ ಾಪ್ತಿಯ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆದಿದೆ)
(1964ರ 40, 1966ರ 27, 1967ರ 16, 1972ರ 1, 1973ರ 14, 1975ರ 2, 1975ರ 39, 1976ರ 19, 70
ಮತ್ತಿ 71, 1978ರ 14, 1979ರ 16, 1980ರ 3 ಮತ್ತಿ 4, 1984ರ 5, 1985ರ 34, 1991ರ 34, 1998ರ
25, 2000ರ 2, 2000ರ 13, 2001ರ 6, 2001ರ 24, 2004ರ 13, 2010ರ 6, 2011ರ 4, 2012ರ 28,
2013ರ 3, 2014ರ 35 ಮತ್ತಿ 2017ರ 7 ಈ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯಾದಂತೆ)
1

[ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ]1 ದಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನನ

ಕೊರ ೋಡಿೋಕರಿಸುವ್

[ಮತ್ತಿ

2

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಸವ ಯಂ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆ, ಪ್ರ ಜಾಸತಾಿ ತಿ ಕ ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತಿ

ರಚನೆ,

ಸಾವ ಯತಿ

ವೃತಿಿ ಪ್ರ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯ

ಸಂವ್ಧಾನೆಗೆ ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುವ್]2 ಅಧಿನಿಯಮ.
1

[ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ]1 ದಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನನ

ಕೊರ ೋಡಿೋಕರಿಸುವುದು

2

[ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಸವ ಯಂ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆ, ಪ್ರ ಜಾಸತಾಿ ತಿ ಕ ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತಿ

ರಚನೆ,

ಸಾವ ಯತಿ

ವೃತಿಿ ಪ್ರ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯ

ಸಂವ್ಧಾನೆಗೆ ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುವುದು]2 ವಿಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ;
ಭಾರತ

ಗಣರಾಜ್ೆ ದ

ಹತಿ ನೆಯ

ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ

1

[ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ ]1

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿೆಂದ ಈ ಮೆಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಗತಕುಕ ದು:1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ-I
ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ
1. ಚಿಕು
1

ಹೆಸರು, ವಾಯ ಪು

ಮತ್ತು

ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ

[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 ಎೆಂದು ಕರೆಯತಕುಕ ದು.
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(2) ಇದು ಇಡಿೋ 1[ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ]1 ಕೆಕ ವಾೆ ಪ್ಿ ವಾಗತಕುಕ ದು.
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3)

ಇದು ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು, ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ 1[ದಿರ್ನೆಂಕ]1ದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕುಕ ದು.
1. ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು 1.6.1960 ರಿೆಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪಾಠವು ಅಧಿನಿಯಮದ
ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೆ.

2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂದಭಾವು ಅನೆ ಥಾ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ
ಹೊರತ್ತ,1

[(ಎ) `ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘ ' ಎೆಂದರೆ ಇಡಿೋ ರಾಜ್ೆ ದಾದೆ ೆಂತ ತನನ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಯನ್ನನ

ವಿಸಿ ರಿಸ್ತರುವ್ ಪೆಡರಲ್ ಸಂಘ;
5

“ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಯ

[(ಎ-1)

ಸದಸೆ ತವ ವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ದೇಶ’

ಎೆಂದರೆ,

ಯಾವ್

ಪ್ರ ದೇಶದಿೆಂದ

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂಥ ಪ್ರ ದೇಶ]5
2 4

[ [(ಎ1-1)]4

ಮರುಪಾವ್ತಿಗಾಗಿ

`ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆದ ಸಂಘ ' ಎೆಂದರೆ
ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ

ಷೇರು

ಬಂಡವಾಳದ

2

[ಸಾಲದ ಅಥವಾ ಬಡಿಾ ಯ

ಅಥವಾ

ಸಾಲದ

ಅಥವಾ

ಅನ್ನದಾನದ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಯ]2 ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ 3[ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ದ]3 ನೆರವ್ನ್ನನ
ಪ್ಡೆದುಕೊೆಂಡಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ;'']2]1
1. 1998ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-98 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03-11-2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
5. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

[ [(ಎ1-2)]2 ‘ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ' ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

1 2

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋೆಂದಣಿಯಾದ ಅಥವಾ ನೋೆಂದಣಿಯಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಮತ್ತಿ
ರಾಜ್ೆ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸದಸೆ ಬ್ೆ ೆಂಕೆೆಂದು ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ಲಾದ
ಸಹರ್ಕರ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಮತ್ತಿ

ಇದರಲ್ಲಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಸದಸೆ ರೆೆಂದು ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದಾದಂಥ ವ್ಗಾದ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಗಳ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು
ಒಳಗೊಳುು ತಿ ವೆ.]1
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03-11-2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
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1

[(ಎ2)]1

ಎೆಂದರೆ

``ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು''

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ್

ಅಥವಾ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಮೇರೆಗೆ

ಭಾವಿಸಲಾಗುವ್

ಮತ್ತಿ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು; ಮತ್ತಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ನೋೆಂದಾಯಿತ
ತಿದುು ಪ್ಡಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ;
1. 1998ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿೆಂದುಳದ

3 2 1

[ [ [(ಎ2-1).

ವ್ಗಾಗಳು

ಎೆಂದರೆ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಆಡಳತ

ಮಂಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ “ಎ” ಮತ್ತಿ “ಬಿ”
ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ವ್ಗಿೋಾಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ
ವ್ಗಾ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಗಳ ರ್ನಗರಿೋಕರು]1]2]3
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03-11-2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2

[(ಎ3)

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ'

`ಮಖ್ೆ

ಎೆಂದರೆ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ದರ್ನಮದಿೆಂದ

ಕರೆಯಲಾಗುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾರೇ ನೌಕರ ಮತ್ತಿ ಇದು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ,
ನಿಯಮಗಳ

ಅಥವಾ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಉಪ್

ವಿಧಿಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರ, ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ

ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನೌಕರನನ್ನನ ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ;]2
2. 1998ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

[ [ಎ4]1 `ನಿದೇಾಶಕರು ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ' ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

3 1

ಮೇರೆಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ
ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಒಬಿ
ತಮಿ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

[ನಿವ್ಾಹಿಸಲು

ವ್ೆ ಕಿಿ ]2 ಮತ್ತಿ ಇದು ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರು

ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

2

ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ

ನೆರವು

ನಿೋಡಲು

ಚಲಾಯಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ
ನೇಮಕಗೊೆಂಡ

ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ನಿದೇಾಶಕರು, ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕ,
ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಉಪ್ ನಿದೇಾಶಕ ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕರನ್ನನ ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ;]3
1. 1998ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
2. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3ರ ಮೂಲಕ 11.08.1977 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ 25ರ
ಮೂಲಕ 15.08.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
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1

[(ಬಿ) ‘ಮಂಡಲ್ಲ’ ಎೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿೆಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ್ ಯಾವ್

ನಿದೇಾಶಕರ ಮಂಡಲ್ಲಗೆ ಅಥವಾ ಆಡಳತ ನಿರ್ಕಯಕೆಕ
ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯ ನಿದೇಾಶನ ಮತ್ತಿ

ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ

ನಿಯಂತರ ಣವ್ನ್ನನ

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿದೇಾಶಕರ ಮಂಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಡಳತ ನಿರ್ಕಯ]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಬಿ-1) `ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ' ಎೆಂದರೆ ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್ ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ ಮಾಡುತಿಿ ರುವ್

ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘ;
ವಿವ್ರಣೆ.- ಈ ಖಂಡದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ, ``ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್'' ಎೆಂಬುದು ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್
ವಿನಿಯಮನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1949 (ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 1949ರ 10)ರ 5ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಅದಕೆಕ ನಿೋಡಿರುವ್ ಅಥಾವ್ನೆನ ೋ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ;]1
1. 1998ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-98 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಬಿ2) ‘ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ

(ರಚನೆ)’ ಎೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿೆಂದ

ಕರೆಯಲಾಗುವ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು, ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು,
ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು, ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ೆ
ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಮತ್ತಿ ಇವುಗಳು ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ;
(ಬಿ-3)

`ಕೆಂದರ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’

ಎೆಂದರೆ,

ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್

ವ್ೆ ವ್ಹಾರದಲ್ಲಿ

ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟ್’

ಎೆಂದರೆ,

ಚಾಟಾಡ್ಾ

ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟರ

ತಡಗಿರುವ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಂಘ;
(ಬಿ-4)

‘ಚಾಟಾಡ್ಾ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1949ರ (1949ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

38) ಅಥಾ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ

ಬರುವ್ ಭಾರತ ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟರುಗಳ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಒಬಿ ಸದಸೆ .]1
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03-11-2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2 1

[ [(ಬಿ-5)

`ಸಹರ್ಕರಿ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ'

ಎೆಂದರೆ,

39ಎಎ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ತರುವ್ ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ;]1]2
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸ್ತ)

`ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘ'

ಎೆಂದರೆ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿ üಡುವ್
ಸಂಘ;
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(ಡಿ)

`ನಿಯಮಿತ

ಹೊಣೆಯ

ಸಮಾಪ್ನದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘ'

ಸಂಘದ ಋಣದ ಬಗೆೆ

ಎೆಂದರೆ

ಯಾವ್

ಸಂಘದ

ಸದಸೆ ರ ಹೊಣೆಯು ಅದರ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳೆಂದಅವ್ರು

(i)

ಹೊೆಂದಿದು

ಷೇರುಗಳ

ಮೇಲೆ

ಸಂದಾಯವಾಗದ

ಯಾವುದೇ

ಮಬಲಗು ಇದು ಲ್ಲಿ , ಅಷರ ಕೆಕ ; ಅಥವಾ
(ii)

ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಗೆ ವಂತಿಗೆ ನಿೋಡಲು ಅವ್ರು ಒಪ್ತಿ ಕೊೆಂಡಿರುವ್ ಮಬಲಗಿನ
ಮಟಿರ ಗೆ

- ಸ್ತೋಮಿತವಾಗಿರುವುದೋ ಆ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘ;
1

[ಡಿ1)

`ಸಹರ್ಕರಿ

ವ್ಷಾ

2

ಎೆಂದರೆ

[xxx]2'

ಏಪ್ತರ ಲ್

ಮದಲ

ದಿನದಿೆಂದ

ಆರಂಭವಾಗುವ್ ವ್ಷಾ.]1
1.

1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ ದಿ:01.09.1984ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ 1998ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-98 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಡಿ-2) ``ಸಹರ್ಕರಿ'' ಎೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹದಾ ಸಹರ್ಕರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1997ರ

(2000ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 17) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರಿ
ಮತ್ತಿ

ಇದು

ಸಂಯುಕಿ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಹಾಗೂ

ಒಕೂಕ ಟ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಇವುಗಳನ್ನನ

ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ.]1
1. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 23-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಇ) `ನಿಯಮಿತವ್ಲಿ ದ ಹೊಣೆಯ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ' ಎೆಂದರೆ ಯಾವ್ ಸಂಘದ
ಸಮಾಪ್ನದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲಿ ಬ್ಧೆ ತೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ದು

ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊರತೆಗಾಗಿ ಹಣ ನಿೋಡಲು ಅದರ

ಸದಸೆ ರು ಒಟಾರ ಗಿ ಮತ್ತಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವ್ರೋ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ;
1

[(ಇ-1) ``ಸಾಲ ನಿೋಡುವ್ ಏಜೆನಿ್ '' ಎೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃರ್ಷ ಸಾಲ ನಿೋಡಿಕೆ

ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಸಂಕಿೋಣಾ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1974ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸಲಾದ ಸಾಲ ನಿೋಡುವ್ ಏಜೆನಿ್ ;]1 2[ಮತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಹಣರ್ಕಸು
ನೆರವು ನಿೋಡುವ್ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ರ್ಕಲದಿೆಂದ ರ್ಕಲಕೆಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ
ಇತರೆ ನಿರ್ಕಯ ಅಥವಾ ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸ್ಥಾ ಸೇರುತಿ ದೆ;]2
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಮೂಲಕ 17-7-1975ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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1

[(ಇ-1-ಎ) `ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ' ಎೆಂದರೆ, ಇತರ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ್

ಮಂಡಳಯಿೆಂದ

ನೇಮಿಸಲಿ ಟರ

ಆ ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘದ

ಮಂಡಳಯ ಒಬಿ ಸದಸೆ .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

[ [(ಇ-2)]2 `ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮ' ಎೆಂದರೆ ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ,

1 2

1961 (1961ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 47)ರ 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಾ ಪ್ತತವಾದ ಠೇವ್ಣಿ
ವಿಮಾ ನಿಗಮ;
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಇ-2-1) ‘ನಿದೇಾಶಕ’ ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ

ಮಾಡಲಾದ,

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಯುಕಿ ವಾಗಿ ಆಯೆಕ ಯಾದ ಅಥವಾ

ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತರ್ನದ ಅಥವಾ ಸಹ-ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ಲಾದ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಒಬಿ
ಸದಸೆ ]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಇ-3) `ನೌಕರ ' ಎೆಂದರೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ್ ನೌಕರ ಮತ್ತಿ

ಇದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ

ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿಿ ರುವ್ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾರೇ
ನೌಕರನನ್ನನ ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ;
(ಇ-4) `ಫೆಡರಲ್ ಸಂಘ ' ಎೆಂದರೆ ಸದಸೆ ತವ ವು ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ಮಕಿ ವಾಗಿರದ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೂ, ರ್ನಮಮಾತರ ದ ಸದಸೆ ರಾಗಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳನ್ನನ
ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದಕೆಕ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದು ಲಿ ;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಇ-5)]1 ``ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ'' ಎೆಂದರೆ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಗದು

ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ವ್ಸುಿ

ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಮೆಂಗಡ

ನಿೋಡಿಕೆಯನ್ನನ

ತನನ

ಉದೆು ೋಶವಾಗಿ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ;]1
1.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15Š8Š1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
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ಮಖ್ೆ

1

[(ಇ-6) ‘ಮಹಾ ನಿರ್ಕಯ (General body) ಎೆಂದರೆ,
(i)

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ, ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಎಲಿ
ಸದಸೆ ರು;

(ii) ಪೂರಕ (Secondary) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ, ಸದಸೆ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಎಲಿ ಪ್ತಿರ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗತ ಸದಸೆ ರು; ಮತ್ತಿ
(iii) ಒಕೂಕ ಟ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ,

ಸದಸೆ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ ಸದಸೆ ರ ಎಲಿ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು.
(ಇ-7) ‘ಮಹಾಸಭೆ’ ಎೆಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಲಾದ

ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಮತ್ತಿ

ಸಂಘದ

ಅದರ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾದ ಮತ್ತಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮಹಾಸಭೆ]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎಫ್) ``ಸದಸೆ ''
ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ

ಎೆಂದರೆ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ನೋೆಂದಣಿ

ಕೊೋರಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ

ಸೇರಿದ ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ನೋೆಂದಣಿಯಾದ ತರುವಾಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮ,

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸದಸೆ ತವ ಕೆಕ

ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆದ ವ್ೆ ಕಿಿ

ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನಮಮಾತರ ದ ಹಾಗೂ ಸಹ ಸದಸೆ ಇವ್ರು ಸೇರಿರುತಾಿ ರೆ;
1

[(ಎಫ್-1) ‘ವಿವಿಧೋದೆು ೋಶ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ’ ಎೆಂದರೆ, ತನನ

ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಸಾಲ,

ವ್ೆ ವ್ಹಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಗಾರ ಹಕ ವ್ಸುಿ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ಸೇವೆಗಳು ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ
ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸುವ್ ಉದೆು ೋಶ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಂಘ.
(ಎಫ್-2) ‘ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’ ಎೆಂದರೆ, ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 ರ (1981ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 61) 3ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾಾ ಪ್ತಸಲಾದ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ.]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03-11-2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಎಫ್-3) `ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ' ಎೆಂದರೆ, ಇತರ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ್ ಮಂಡಳಯಿೆಂದ ನೇಮಿಸಲಿ ಟರ ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ಅಥವಾ
ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘದ ಸ್ತಬಿ ೆಂದಿ;]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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1

[(ಜಿ)

`ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ'

ಉಪ್ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷ/ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿ ಮತ್ತಿ
ಯಾವುದೇ

ಎೆಂದರೆ,

ಚುರ್ನಯಿತ

ಅಥವಾ

ಖ್ಜಾೆಂಚಿ,

ಅಧೆ ಕ್ಷ/ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ/
ಸಮಾಪ್ಕ,

ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷ/

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿ,

ಇದು ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸಲು

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ

ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಮತ್ತಿ ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನನ
ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡುವ್ ರ್ಕಯಾನಿೋತಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ನಿದೇಾಶನ ನಿೋಡುವ್ ಮಂಡಳಯ
ಒಬಿ ಸದಸೆ ನನ್ನನ ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ.]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಹೆಚ್) ``ನಿಯಮಿಸಲಾದುದು'' ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ
ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿಸಲಾದುದು;
1

[(ಹೆಚ್-1) `ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಂಘ' ಎೆಂದರೆ ಬೇರೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಸದಸೆ ತವ ದ

ಅವ್ರ್ಕಶವಿಲಿ ದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ '']1
1.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಹೆಚ್-2) ‘ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ’ ಎೆಂದರೆ ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್

ವಿನಿಯಮನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1949ರ (1949ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 10) 5ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಖಂಡದ

(CCIV)

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸಲಾದ

ಒೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘ

ಮತ್ತಿ

ವಿವಿಧೋದೆು ೋಶ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವೂ ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ.]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03-11-2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಐ) `ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್' ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಎಲಿ

ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿಯುಕಿ ರ್ನದ ವ್ೆ ಕಿಿ ; ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವೆಂದನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಲು ನಿಯುಕಿ ರ್ನದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿಕ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್
ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಇವ್ರು ಸೇರುತಾಿ ರೆ;]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಐ-1) `ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ' ಎೆಂದರೆ ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವಾಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಅಧಿನಿಯಮ,

1934ರ (1934ರ ಕೆಂದಾರ ಧಿನಿಯಮ 2) ಮೇರೆಗೆ ರಚಿತವಾದ ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ;]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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1

[(ಐ-2) ‘ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ’ ಎೆಂದರೆ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗತ ಸದಸೆ ರ ಒೆಂದು ಗುೆಂಪು ತಮಿ ನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಲು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿರುವ್

ಮತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಂಘದ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಪಾಲೆ ಳುು ವ್ ಒಬಿ ವ್ೆ ಕಿಿ .
(ಐ-3) ‘ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಮಹಾಸಭೆ’ ಎೆಂದರೆ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ
ಪೂರಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಎಲಿ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು
(ಐ-4) ‘ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಮಹಾಸಭೆ’ ಎೆಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾದ ಮತ್ತಿ
ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಒೆಂದು ಸಭೆ]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಜೆ)

`ನಿಯಮಗಳು'

ಎೆಂದರೆ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿಸಲಾದ

ನಿಯಮಗಳು;
1

[(ಜೆ-1)

`ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ' ಎೆಂದರೆ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಂವಿಧಾನ (ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು) ಆದೇಶ, 1950 ಮತ್ತಿ (ಅನ್ನಸೂಚಿತ
ಪಂಗಡಗಳು) ಆದೇಶ, 1950ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತರುವ್
ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳು;
(ಜೆ-2) `ದಿವ ತಿೋಯ ಸಂಸ್ಥಾ

' ಎೆಂದರೆ ಬೇರೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಸದಸೆ ತವ ದ

ಅವ್ರ್ಕಶವಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ;
(ಜೆ-3) `ರಾಜ್ೆ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ' ಎೆಂದರೆ 2ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ೆ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಜೆ-4) ‘ರಾಜ್ೆ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’ ಎೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ನಿಯಮಿತ.”
(ಜೆ-5) ‘ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ’ ಎೆಂದರೆ, ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್ ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುತಿಿ ರುವ್ ಒೆಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘ.]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03-11-2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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1

[(ಜೆ-6) ‘ರಾಜ್ೆ ಮಟರ ದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ’ ಎೆಂದರೆ, ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ರ್ಕಯಾ ಪ್ರ ವ್ತಾನೆಯ ಪ್ರ ದೇಶವು ಇಡಿೋ ರಾಜ್ೆ ಕೆಕ ವಾೆ ಪ್ಿ ವಾಗುವುದೋ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಕೆ) `ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ'

ಎೆಂದರೆ

2

[ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಪ್ತೋಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿೋಕರಣ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ (1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 10) ಮೇರೆಗೆ]2 ರಚಿಸಲಾದ
ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ;]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ
ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎಲ್) 1[ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ರಾಜ್ೆ ]1ದ

ಯಾವುದೇ

ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳು ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದಾದರೂ

ಅಧಿನಿಯಮಿತಿ

ಅಥವಾ

ಒೆಂದು

ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ರ್ಕನೂನಿನ

ಉಪ್ಬಂಧದ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಂವಾದಿ ಅಧಿನಿಯಮಿತಿ ಅಥವಾ

ರ್ಕನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಮಾಡಿದ

ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳೆೆಂದು ಅರ್ಥಾಸತಕುಕ ದು.
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1[ಅಧ್ಯಯ

ಯ-I-ಎ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೀಲು ರ್ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ
2ಎ.

ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರ್, ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರರು, ಸಹ ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರರು, ಉಪ್-

ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರರು, 2[ರಾಜ್ಯ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು]2 ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರರು.- (1) ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರವು, ರಾಜ್ೆ ದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರ್ನಗಿ

ನೇಮಿಸಬಹುದು.
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು
ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

1

[ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಬಿ

ತನಗೆ ಉಚಿತವೆೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ್ಷ್ಟರ ]1 ಜ್ನ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ್-ರಿಜಿಸಾರ ಾರ ರರನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

2

[ರಾಜ್ೆ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಅಫ್ತರ್ಷಯೇಟಿೆಂಗ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರನ್ನನ ]2
ನೇಮಿಸಬಹುದು.
1. 1973ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14ರ ಮೂಲಕ 14.6.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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(3)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ನೆರವಾಗಲು

ತಾನ್ನ

ಉಚಿತವೆೆಂದು

ಭಾವಿಸುವಂಥ ಪ್ದರ್ನಮಗಳರುವ್ ಬೇರೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನನ ನೇಮಿಸಬಹುದು.
(4) 1[ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ,]1 ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಆಡಳತದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಎಲಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ
ಮತ್ತಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಅಧಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ, ನಿದೇಾಶನಕೆಕ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ ಒಳಪ್ಟಿರ ರತಕುಕ ದು,
ಮತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾದ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಯಾವ್

ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ಅಧಿೋನರ್ನಗಿರತಕುಕ ದೆೆಂಬುದನ್ನನ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು

ನಿಧಾರಿಸತಕುಕ ದು:
1. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.8.1977 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಲ್ಲಿ
ನಿಹಿತವಾದ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಯಾವುದೇ ರ್ನೆ ಯಿಕ ಸದೃಶ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳ ಚಲಾವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮೂಲ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಂತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ತೋಲು ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಂತೆ ಆಗಲ್ಲ ಚಲಾಯಿಸುವ್
ಯಾರೇ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
(5) ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರ್ನಗಿ, ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘಗಳ ಸಹ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರ್ನಗಿ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರ್ನಗಿ ಅಥವಾ
1

[ಅಫ್ತರ್ಷಯೇಟಿೆಂಗ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ]1 ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರ್ನಗಿ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗಿರುವ್ ಎಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುವೇ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ , ಸಾಮಾನೆ

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಡಬಹುದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(6) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಲೆಕಕ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ 1[xxx]1 ವಿಷಯಗಳು, ರಾಜ್ೆ ದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ ಒಳಪ್ಟಿರ ರತಕುಕ ದು.
1. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.8.1977 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

[(7)

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಮೆಂದಿರುವ್ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ , ರಾಜ್ೆ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯು,

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಯಾರೇ
ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಪ್ರವಾಗಿ,-
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(i)

ಅಜಿಾಗಳನ್ನನ ,

ಅಪ್ತೋಲುಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಇತರ

ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಸ್ತದಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಸಹಿಮಾಡಲು;
(ii)

ಹಾಜ್ರಾಗಲು, ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಲು, ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲು ಮತ್ತಿ ವಾದಿಸಲು;

(iii) ನೋಟಿೋಸುಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಇತರೆ ಪೊರ ಸ್ಥಸ್ಗಳನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲು; ಮತ್ತಿ
(iv) ಅೆಂಥ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಇತರ

ಎಲಿ

ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ

ಮಾಡಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[2ಎಎ.

2[ಸಹಕಾರ

ಲೆಕು

ಪ್ರಿಶೀಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕ,]2

ಪ್ರಿಶೀಧರ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ನಿದೇಾಶಕ,]2

2[ಸಹಕಾರ

2[ಸಹಕಾರ

ಲೆಕು

ಲೆಕು ಪ್ರಿಶೀಧರ್ನ ಜಂಟಿ

ನಿದೇಾಶಕ,]2 2[ಸಹಕಾರ ಲೆಕು ಪ್ರಿಶೀಧರ್ನ ಉಪ್ನಿದೇಾಶಕರು,]2 ಮತ್ತು 2[ಸಹಕಾರ
ಲೆಕು ಪ್ರಿಶೀಧರ್ನ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಸಹಾಯಕ

ನಿದೇಾಶಕರು]2.-

3[(1)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು

ಒಬಿ

ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನರ್ನನ ಗಿ

ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು]3
1. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.8.1977 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮತಿ ಮೆಿ
2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

1

[ಸಹರ್ಕರ

ನೆರವಾಗಲು 1[ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕಕ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕನಿಗೆ]1

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ನಿದೇಾಶಕನನ್ನನ ]1

ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗಾಗಿ ತನಗೆ ಯುಕಿ ವೆೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ್ಷ್ಟರ
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಜಂಟಿ

ನಿದೇಾಶಕರನ್ನನ ]1 ಮತ್ತಿ

1

ನಿದೇಾಶಕರನ್ನನ ]1

1

[ಸಹರ್ಕರ

ಜ್ನ 1[ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಉಪ್

[ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕರನ್ನನ ]1

ನೇಮಿಸಬಹುದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) 1[ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ]1 ನೆರವಾಗಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು
ತಾನ್ನ

ಯುಕಿ ವೆೆಂದು

ಭಾವಿಸುವಂಥ

ಪ್ದರ್ನಮವುಳು

ಇತರ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನನ

ನೇಮಿಸಬಹುದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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(4) ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು
ನಿಯೋಜಿತರಾದ ಎಲಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತಿ 1[ಸಹರ್ಕರ
ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನ]1 ಅಧಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ, ನಿದೇಾಶನಕೆಕ

ಒಳಪ್ಟಿರ ರತಕುಕ ದು.

ಮತ್ತಿ

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಯಾವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ಅಧಿೋನರಾಗಿರತಕುಕ ದೆೆಂಬುದನ್ನನ
ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಧಾರಿಸತಕುಕ ದು:
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕರಲ್ಲಿ ]1

ನಿಹಿತವಾದ

ಮತ್ತಿ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ,

1

[ಸಹರ್ಕರ

ಯಾವುದೇ

ಅರೆ

ರ್ನೆ ಯಿಕ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ತೋಲು ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಂತೆ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ
ಚಲಾಯಿಸುವ್ ಯಾರೇ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ

ಮಧೆ

ಪ್ರ ವೇಶಮಾಡುವಂತೆ

ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು,

ಅಡಿಷನಲ್ ನಿದೇಾಶಕರ್ನಗಿ,]1
1

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

1

[ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

[ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕರ್ನಗಿ,]1

1

[ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಉಪ್ನಿದೇಾಶಕರ್ನಗಿ,]1

1

[ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕರ್ನಗಿ]1 ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
1

[ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕ]ನಿಗಿರುವ್

ಎಲಿ

ಅಥವಾ

ಯಾವುವೇ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಸಾಮಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಡಬಹುದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(6) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜ್ೆ ದ

1

[ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕನ]1 ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ ಒಳಪ್ಟಿರ ರತಕುಕ ದು.]1
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[2ಬಿ.xxx]1

1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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ಅಧ್ಯಯ ಯ-II
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೀೋಂದಣಿ
1

[3. xxx]1

1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಹರ್ಕರ ತತವ ಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ತನನ

ಸದಸೆ ರ ಅಥವಾ

1[4.

ನೀೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾದ

ಸಂಘಗಳು.-

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರ ಆರ್ಥಾಕ ಹಿತಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನೆ
ಉದೆು ೋಶವಾಗಿ

ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡಿರುವ್

ರ್ಕಯಾಪ್ರ ವ್ತಾನೆಗಳನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಕಲಾೆ ಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನನ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ

ತನನ

ಸಂಘದ

ಸುಗಮಗೊಳಸುವ್ ಉದೆು ೋಶದಿೆಂದ ಸಾಾ ಪ್ತಸಲಾಗಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೋೆಂದಾಯಿಸಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ,
ಸಂಭವ್ವಿದು ರೆ,
ಬಳವ್ಣಿಗೆಯ

ಯಾವುದೇ
ಅಥವಾ
ಮೇಲೆ

ಸಹರ್ಕರ
ಅದರ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ ,

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ

ನೋೆಂದಣಿಯಿೆಂದ

ಅಭದರ ವಾಗುವ್

ಸಹರ್ಕರ

ಚಳುವ್ಳಯ

ಪ್ರಿಣಾಮವುೆಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿದು ರೆ,

ಅದನ್ನನ

ನೋೆಂದಾಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

5. ನಿಯಮಿತ್ ಅರ್ವಾ ಅನಿಯಮಿತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೋಂದಗೆ ನೀೋಂದಣಿ.(1)

ಯಾವೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ ,

ನಿಯಮಿತ

ಅಥವಾ

ಅನಿಯಮಿತ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೆಂದಿಗೆ ನೋೆಂದಾಯಿಸಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ,
ಸದಸೆ ತವ ವ್ನ್ನನ

ಯಾವ್

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಹೊೆಂದಿರುವುದೋ

ಆ

ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಸಂಘವು

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು

ನಿಯಮಿತವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
(2) ``ನಿಯಮಿತ'' ಎೆಂಬ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾರತಿೋಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕೆಕ
ಸಮಾರ್ನಥಾಕ ಶಬು ವ್ನ್ನನ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೆಂದಿಗೆ
ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗುವ್

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಇಟ್ಟರ ಕೊಳು ತಕುಕ ದು.

67

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಕೊನೆಯ

ಪ್ದವಾಗಿ

6. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೀೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿಾ.- (1) ಯಾವೆಂದು ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ನೋೆಂದಣಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ 1[ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವಿಧಿ
ವಿಧಾನಗಳನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಸ್ತದ ತರುವಾಯ]1 ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸತಕುಕ ದು;

ಮತ್ತಿ ಅಜಿಾದಾರರು ಸಂಘದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ನ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಎಲಿ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಒದಗಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಅಜಿಾಯು, ಈ ಮೆಂದಿನ ಅಗತೆ ಗಳಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ಇರತಕುಕ ದು, ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಅಜಿಾಯ
2

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

[ಐದು]2 ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ ಲಗತಿಿ ಸತಕುಕ ದು;

(ಬಿ) ಎಲಿ

ಅಜಿಾದಾರರು

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಾಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಅಜಿಾದಾರರ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯು

ಹತಿ ಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕುಕ ದಲಿ ;
(ಸ್ತ) ಅಜಿಾದಾರರಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ ನ್ನ

ಹದಿನೆೆಂಟ್ಟ ವ್ಷಾಗಳಗೆ

ಮೇಲಿ ಟರ

ವ್ಯಸ್ತ್ ನ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಾಗಿರತಕುಕ ದು. 1[ಮತ್ತಿ ಅಜಿಾದಾರರು ಅದೇ ಕುಟ್ಟೆಂಬ
ದವ್ರಾಗಿರತಕುಕ ದಲಿ ;
ವಿವ್ರಣೆ:- ಈ ಖಂಡದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ, ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಎೆಂದರೆ
ವ್ೆ ಕಿಿ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಹೆೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ, ಮತ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನನ

ಅವ್ಲಂಬಿಸ್ತರುವ್

ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ) ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲು ನಿಧಿಗಳ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಉದೆು ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದೇ ಆಗಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಎಲಿ ಅಜಿಾದಾರರು ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಾಗಿದು ರೆ, ಅಜಿಾದಾರರು
ಒೆಂದೇ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಟರ ಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1[ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಯ
ಉದೆು ೋಶಿತ

ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ]1

ವಾಸಮಾಡುವ್ವ್ರು

ಅಥವಾ

ಒೆಂದೇ

ಜ್ನವ್ಗಾಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದವ್ರು ಅಥವಾ ಒೆಂದೇ ವೃತಿಿ ಯನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸುವ್ವ್ರು ಆಗಿರತಕುಕ ದು;
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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(ಇ)

ಅಜಿಾದಾರರಲ್ಲಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಾಗಿರುವ್

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ ರೂ

ಮತ್ತಿ

ಅಜಿಾದಾರರ್ನಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರವಾಗಿ ಯುಕಿ ವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಅಜಿಾಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡತಕುಕ ದು;
1

[(ಎಫ್)

ಅಜಿಾಯೆಂದಿಗೆ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಶುಲಕ ವ್ನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರತಕುಕ ದುು ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಗಾಕೆಕ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಗಳಗೆ ಬೇರೆ
ಬೇರೆ ಶುಲಕ ವ್ನ್ನನ ನಿಯಮಿಸಬಹುದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 27.10.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಜಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವಾಗಿ ಪ್ರಿವ್ತಾನೆ ಹೊೆಂದುವ್

ಉದೆು ೋಶವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರಿಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ಪ್ರಿವ್ತಾನೆಯನ್ನನ

ಅನ್ನಮೋದಿಸುವ್ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರಿಯ ಸಾಮಾನೆ

ಸಭೆಯ ಗೊತ್ತಿ ವ್ಳಯು ಅಜಿಾಯ

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕಕ ದುು .]1
1. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

7. ನೀೋಂದಣಿ.- (1) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ,(ಎ) ಅಜಿಾಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ,
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಯಾವುದೇ

1

[ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತಿ

ಇತರ

ರ್ಕನೂನಿನ]1

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಸ್ತದೆಯೆೆಂದು;
(ಬಿ) ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ಸಂಘದ ಉದೆು ೋಶಗಳು 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಕಕ ನ್ನಸಾರವಾಗಿವೆಯೆೆಂದು;
(ಸ್ತ) ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ

ಸಂಘದ

ಧ್ೆ ೋಯಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ

ರ್ನೆ ಯದ

ತತವ ಗಳಗೆ

ಅಸಂಗತವಾಗಿಲಿ ವೆೆಂದು;
(ಡಿ) ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿಲಿ ವೆೆಂದು; ಮತ್ತಿ
(ಇ) ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ

ಸಂಘವು

ಪಾಲ್ಲಸುವುದೆೆಂದು,

ಸುಭದರ

ಮತ್ತಿ

ಅದು

ವ್ೆ ವ್ಹಾರದ

ಅಗತೆ ತೆಗಳನ್ನನ

ಯಶಸ್ತವ ಯಾಗುವ್

ಸಮಂಜ್ಸ

ಅವ್ರ್ಕಶವಿದೆ ಎೆಂದು
- ಮನದಟಾರ ದರೆ,

1

[ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳ

ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ]1 ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ
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ನೋೆಂದಾಯಿಸಬಹುದು. 2[ಮತ್ತಿ ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ತದ ಮಖ್ೆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕ ಅಥವಾ
ಪ್ರಿವ್ತಾನೆಗೊೆಂಡ ಸಹರ್ಕರಿಯ ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕರಿಗೆ ನೋೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣ

ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಮತ್ತಿ ನೋೆಂದಾಯಿತ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ದಿರ್ನೆಂಕ ಸಹಿತ ತನನ
ಸಹಿ ಹಾಗೂ ಮದೆರ ಯಡನೆ ನೋೆಂದಾಯಿತ ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು .]2
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[ 2[(2) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ, (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಅೆಂಥ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧೆ ವಾಗದಿದು ರೆ, ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಉಪ್Šವಿಧಿಗಳನ್ನನ ನೋೆಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.]2
(3)

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ನೋೆಂದಾಯಿಸಲು

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ನಿರಾಕರಿಸ್ತದರೆ ಅವ್ನ್ನ ತನನ ನಿಣಾಯವ್ನ್ನನ ಅದರ ರ್ಕರಣ ಸಹಿತ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ
ಮತ್ತಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದವ್ರು ಒಬಿ ರಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ಮದಲು ಸಹಿ
ಮಾಡಿದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಸತಕುಕ ದು.
(4) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ಅಥವಾ
ನೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಭಾವಿಸಲಾದ

ಎಲಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಒೆಂದು

ರಿಜಿಸರ ರನ್ನನ ಇಟಿರ ರತಕುಕ ದು.]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ (2),(3) ಮತ್ತಿ (4)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

8. ನೀೋಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ .- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘವು ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದು ರೆ, 1[ಅಥವಾ ನೋೆಂದಣಿಯಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತದು ರೆ]1
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ತಾನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒೆಂದು ನೋೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಕೊಡತಕುಕ ದು
ಮತ್ತಿ
ಈ

ಆ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವು

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಅದರಲ್ಲಿ

ನಮೂದಿಸಲಾದ

ಯುಕಿ ವಾಗಿ
ಭಾವಿಸ್ತದ]1

ಸಹರ್ಕರ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ
ಸಹರ್ಕರ

1

[ಅಥವಾ

ಸಂಘವಾಗಿದೆಯೆೆಂಬುದಕೆಕ

ನಿಣಾಾಯಕ ಸಾಕ್ಷೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸಂಘವು

9. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಯಗಳಾಗಿರುವುದ್ದ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು
ನೋೆಂದಣಿ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನನ

ಯಾವ್ ಹೆಸರಿನಿೆಂದ ನೋೆಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ

ಹೆಸರುಳು ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯವಾಗತಕುಕ ದು. ಅದು ಶಾಶವ ತ ಉತಿ ರಾಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ
ಒೆಂದು ಸಾಮಾನೆ

ಮಹರನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು, ಮತ್ತಿ ಸವ ತ್ತಿ ಧಾರಣ ಮಾಡುವ್,

ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ್, ದಾವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರ್ಕನೂನ್ನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ
ಹೂಡುವ್

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಸುವ್

ಮತ್ತಿ

ಅದನ್ನನ

ಯಾವ್

ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಅವ್ಶೆ ವಾದ ಎಲಿ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಮಾಡಲು

ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
10. ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನ ಬದಲ್ಜವ್ಣೆ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ತನನ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡುವ್

ಮೂಲಕ

ತನನ

ಹೆಸರನ್ನನ

ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು.
(2)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತನನ

ಹೆಸರನ್ನನ

ಬದಲಾಯಿಸ್ತದಾಗ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸರ ರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿೆಂದಿನ ಹೆಸರಿನ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನನ
ದಾಖ್ಲುಮಾಡತಕುಕ ದು,

ಮತ್ತಿ

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ನೋೆಂದಣಿ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
(3)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವ್ಣೆಯಿೆಂದ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಯಾವುವೇ ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಧೆ ತೆಗಳಗೆ ಬ್ಧಕವಾಗತಕುಕ ದಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಘವು
ಹೂಡಿದ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದಧ ಹೂಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನ್ನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ
ದೋಷಯುಕಿ ಗೊಳಸತಕುಕ ದಲಿ ಮತ್ತಿ ಆ ಸಂಘದ ಹಿೆಂದಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಥವಾ
ಅದರ ವಿರುದಧ ಮೆಂದುವ್ರಿಸ್ತರಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತರಬಹುದಾದ ಯಾವುವೇ
ರ್ಕನೂನ್ನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ ಅದರ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಂದುವ್ರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ
ಪಾರ ರಂಭಿಸಬಹುದು.
11.

ದಾಯಿತ್ವ ದ ಬದಲ್ಜವ್ಣೆ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ತನನ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿಮಾಡುವ್
ಮೂಲಕ ತನನ ದಾಯಿತವ ದ ಸವ ರೂಪ್ ಅಥವಾ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯನ್ನನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
(2) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ತನನ

ದಾಯಿತವ ದ ಸವ ರೂಪ್ ಅಥವಾ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯನ್ನನ

ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಣಾಯವ್ನ್ನನ ಪಾಸು ಮಾಡಿದಾಗ, ತನನ ಎಲಿ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಮತ್ತಿ
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ಲೇಣೇದಾರರಿಗೆ ಆ ಬಗೆೆ

ಲ್ಲಖಿತ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಕೊಡತಕುಕ ದು, ಮತ್ತಿ ತದಿವ ರುದಧ ವಾದ

ಯಾವುದೇ ಉಪ್ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಕರಾರು ಇದು ರೂ, ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ಲೇಣೇದಾರನ್ನ
ತನಗೆ ಆ ನೋಟಿೋಸು ಜಾರಿಯಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ,
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ತನನ

ಷೇರುಗಳನ್ನನ ,

ಠೇವ್ಣಿಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ್ ಆಯೆಕ ಯ ಅವ್ರ್ಕಶ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
(3)

(2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ತನನ ಆಯೆಕ ಯ

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ಲೇಣೇದಾರನ್ನ ಆ ಬದಲಾವ್ಣೆಗೆ
ಒಪ್ತಿ ಕೊೆಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.
(4)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ದಾಯಿತವ ದ

ಸವ ರೂಪ್

ಅಥವಾ

ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯನ್ನನ

ಬದಲಾಯಿಸುವ್ ಉಪ್ವಿಧಿಯ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ ,
(ಎ) ಎಲಾಿ

ಸದಸೆ ರ ಮತ್ತಿ ಲೇಣೇದಾರರ ಒಪ್ತಿ ಗೆಯನ್ನನ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರೆಗೆ

ಅಥವಾ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ಆಯೆಕ ಯ ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ,

ಅದರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಚಲಾಯಿಸುವ್ ಸದಸೆ ರ

ಮತ್ತಿ

ಲೇಣೇದಾರರ

ಎಲಿ

ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ

ಪೂರೈಸುವ್ವ್ರೆಗೆ
- ನೋೆಂದಾಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ ಅಥವಾ ಅವು ಜಾರಿಯಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
1

[11ಎ- ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು.- (1) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ತನನ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ ರಚಿಸತಕಕ ದುು .
(2) ಯಾವ್ ನಿದಿಾಷರ

ವಿಷಯಗಳನ್ನನ

ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು

ಉಪ್ಬಂದಿಸುವುದಲಿ ವೋ ಮತ್ತಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು ಮತಿ ಷ್ಟರ
ಆದರೆ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವುದಿಲಿ ವೋ ಆ ನಿಧಿಾಷರ

ಸಂಘದ

ವಿಷಯಗಳನ್ನನ

ವಿನಿಯಮಿಸಬಹುದಾಗಿದುು ,
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯನ್ನನ

ಅದರ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ

ವಿನಿಯಮಿಸತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ.- 1[(1) ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ

12.
ಸಂಘವು,

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ತನನ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಸದರಿ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ತೆಂಬತ್ತಿ ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ
ನಿಯಮಗಳಗೆ

ಮಾಡಲಾದ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳಗೆ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

ಅೆಂಥ

[(1ಎ.)

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಪ್ರ ಸಾಿ ವ್ದ

ಜೊತೆಗೆ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಶುಲಕ ವು ಇರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ವ್ಗಾಕೆಕ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಗಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ತೋಜ್ನ್ನನ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು.]1
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅೆಂಥ

(2)

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಪ್ರ ಸಾಿ ವ್ವ್ನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಕಳಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯು,(i)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ

ತದಿವ ರುದಧ ವಾಗಿಲಿ ವೆೆಂದು;
(ii)

ಸಹರ್ಕರ ತತವ ಗಳಗೆ ಪ್ರ ತಿಕೂಲವಾಗಿಲಿ ವೆೆಂದು;

(iii) ಸುಭದರ ವ್ೆ ವ್ಹಾರದ ಅಗತೆ ತೆಗಳನ್ನನ ಈಡೇರಿಸುವುದೆೆಂದು;
(iv) ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ ಆರ್ಥಾಕ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳನ್ನನ ಸಂವ್ಧಿಾಸುವುದೆೆಂದು; ಮತ್ತಿ
(v)
-

ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ನೆ ಯದ ತತವ ಗಳಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿಲಿ ವೆೆಂದು

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮನದಟಾರ ದರೆ,

ಮೂರು

1

ತಿೆಂಗಳ

[

ಅವ್ನ್ನ

ಪ್ರ ಸಾಿ ವ್ವ್ನ್ನನ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ

ನೋೆಂದಾಯಿಸತಕುಕ ದು]1.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

1

[(2-ಎ)

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಅೆಂಥ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧೆ ವಾಗದಿದು ರೆ, ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ
ನೋೆಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(3)

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಸಂಘದ ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ ನೋೆಂದಾಯಿಸ್ತದರೆ
ಅದು

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸ್ತದ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಭಾವಿಸ್ತದರೆ

ಸಂಘಕೆಕ

ಅವ್ನ್ನ

ತಾನ್ನ

ನಿೋಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ವು, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ಕರ ಮಬದಧ ವಾಗಿ

ನೋೆಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎೆಂಬುದಕೆಕ ನಿಣಾಾಯಕ ಸಾಕ್ಷ ್ಯವಾಗಿರತಕುಕ ದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ

ನೋೆಂದಾಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ್ಲ್ಲಿ , ಅವ್ನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ , ಅದರ
ರ್ಕರಣಗಳ ಸಹಿತ ಸಂಘಕೆಕ ಕಳುಹಿಸತಕುಕ ದು.
1

[(5) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ, ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ತದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ
ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಯಾವುದೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯು ಅವ್ಶೆ

ಜಾರಿಗೊಳಸಲು

ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯವೆೆಂದು

ಕಂಡುಬಂದರೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಸಮಯದಳಗೆ
ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ

ಅೆಂಥ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ತಾನ್ನ

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿಸ್ತದ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ

ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು.
(6) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಸದರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಸಮಯದಳಗೆ
ಅೆಂಥ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ

ಮಾಡದಿದು ರೆ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಅಹವಾಲನ್ನನ
ಕೊಟರ

ತರುವಾಯ ಸದರಿ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

ಹೇಳಕೊಳು ಲು ಒೆಂದು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ
ನೋೆಂದಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅದರ

ತಾನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒೆಂದು ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದೆಂದಿಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಕಳುಹಿಸ್ತಕೊಡಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯು

ಯುಕಿ ವಾಗಿ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆ

ಎೆಂಬುದಕೆಕ ಆ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವು ನಿಣಾಾಯಕ ಸಾಕ್ಷೆ ವಾಗತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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13.

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ು ವೆ.- 106ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ತೋಲು ಆದೇಶಕೆಕ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯು, ಒೆಂದು ನಿದಿಾಷರ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ದಿನದಿೆಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕುಕ ದೆೆಂದು

ವ್ೆ ಕಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದು ಹೊರತ್ತ, ಅದು ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ದಿನದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕುಕ ದು.
14.

ಸಹಕಾರ

ಸಂಘಗಳ

ಸಮಿಿ ಳನ,

ಆಸಿು ಗಳು

ಮತ್ತು

ದಾಯಿತ್ವ ಗಳ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಮತ್ತು ವಿಭಜ್ನೆ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಸಂಘದ ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಹಾಜ್ರಿದುು

ಮತನಿೋಡುವ್

ಸದಸೆ ರ

ಮೂರನೇ

ಎರಡರಷ್ಟರ

ಬಹುಮತದಿೆಂದ

ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾದ ನಿಣಾಯದ ಮೂಲಕ,(ಎ) ತನನ ನ್ನನ

ಎರಡು

ಅಥವಾ

ಹೆಚುಚ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳಾಗಿ

ವಿಭಾಗಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ತನನ

ಎಲಿ

ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಆಸ್ತಿ ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ದಾಯಿತವ ಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅವುಗಳ

ಅದೇ ಬಗೆಯ ನಿಣಾಯದ ಮೂಲಕ ಅೆಂಥ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಗೆ

ಒಪ್ತಿ ಕೊೆಂಡ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ವ್ಗಾಾಯಿಸಬಹುದು.
(2) ಯಾವುವೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು, ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು
ಸಂಘದ ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿದುು

ಮತನಿೋಡುವ್ ಸದಸೆ ರ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟರ

ಬಹುಮತದಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾದ ನಿಣಾಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿ ರ ಸಮಿಿ ಳನಗೊೆಂಡು,
ಹೊಸ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ ರೂಪ್ತಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು.
(3) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ ಅಥವಾ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ನಿಣಾಯದಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ, ವಿಭಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಮಿಿ ಳನದ ಎಲಿ
ವಿವ್ರಗಳು

ಇರತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ನಿಣಾಯವು

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ತದ ಹೊರತ್ತ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕುಕ ದಲಿ :
1

ಲ್ಲಖಿತ

[ಪ್ರಂತ್ತ,
ಪೂವ್ಾ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲಿ ದೆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ರಿಸರ್ವಾ
ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ
ನಿಣಾಯವ್ನ್ನನ

ಅನ್ನಮೋದಿಸತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿಣಾಯವ್ನ್ನನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸ್ತದಾಗ ಮತ್ತಿ
ಅದನ್ನನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ತದಾಗ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ತನನ ಎಲಿ ಲೇಣೇದಾರರಿಗೆ
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ಮತ್ತಿ ಆ ನಿಣಾಯದ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ ನಿೋಡದಿದು

ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರಿಗೆ, ಆ ಬಗೆೆ ಲ್ಲಖಿತ

ನೋಟಿೋಸು ಕೊಡತಕುಕ ದು, ಮತ್ತಿ ತದಿವ ರುದಧ ವಾದ ಯಾವುವೇ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ
ಕರಾರು ಇದು ರೂ, ಅೆಂಥ ನೋಟಿೋಸು ಕೊಡಲಾಗಿದು
ಸದಸೆ ನಿಗೆ

ಅವ್ನಿಗೆ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ,

ನೋಟಿೋಸು

ಯಾರೇ ಲೇಣೇದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ

ಜಾರಿಯಾದ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ತನನ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಷೇರುಗಳನ್ನನ ,

ಒೆಂದು

ಠೇವ್ಣಿಗಳನ್ನನ

ತಿೆಂಗಳ
ಅಥವಾ

ಸಾಲಗಳನ್ನನ ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ್ ಆಯೆಕ ಯ ಅವ್ರ್ಕಶ ಇರತಕುಕ ದು.
(5) (4)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ತನನ ಆಯೆಕ ಯ
ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸದಿರುವ್ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ಲೇಣೇದಾರನ್ನ ಮತ್ತಿ

ನಿಣಾಯದ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ ನಿೋಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಸದಸೆ ನ್ನ, ನಿಣಾಯದಲ್ಲಿ

ಇರುವ್

ಪ್ರ ಸಾಿ ವ್ಗಳಗೆ ಸಮಿ ತಿ ನಿೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.
(6) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸ್ತದ ನಿಣಾಯವು,(ಎ) ಅದಕೆಕ ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲಿ ಸದಸೆ ರ ಮತ್ತಿ ಲೇಣೇದಾರರ ಸಮಿ ತಿ
ಪ್ಡೆಯುವ್ತನಕ ಅಥವಾ

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸುವ್ ತನಕ;

ಅಥವಾ
(ಬಿ) (4)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ

ಆಯೆಕ ಯ

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತರುವ್ ಸದಸೆ ರ

ಮತ್ತಿ ಲೇಣೇದಾರರ ಎಲಿ ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ್

ತನಕ
-ಜಾರಿಯಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
(7) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸ್ತದ ನಿಣಾಯವು ಯಾವುದೇ
ಆಸ್ತಿ ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ದಾಯಿತವ ಗಳ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಆಗ

ಆ

ನಿಣಾಯವು ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,
ಯಾವುದೇ ಮೆಂದಿನ ಹಸಾಿ ೆಂತರಣವಿಲಿ ದೆ ಆಸ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ದಾಯಿತವ ಗಳು ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ
ಪ್ಡೆದವ್ನಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಲು ಪ್ಯಾಾಪ್ಿ ಹಸಾಿ ೆಂತರಣವಾಗತಕುಕ ದು.
4 3 2 1

[ [ [ [14ಎ.xxx]1]2]3]4

1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
3. 2012ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 28ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅ.ಟಿ ಸಂ: ಸ್ತಒ 19 ಎಸ್ಎಲ್ಎೆಂ 2019 ದಿರ್ನೆಂಕ:
20.12.2012ರ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವುದಿಲಿ (ಅಧಿನಿಯಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅ.ಟಿಯ ಪ್ಠೆ ವ್ನ್ನನ ನೋಡುವುದು.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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14ಬಿ. ಕೆಲವು
ಸಮಿಿ ಳನಕೆು
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಯೀಜ್ನೆಯನುು
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಅಧಿನಿಯಮ,
(2)ನೇ

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರನು

ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ.-

ಕೆಂದರ ಸರ್ಕಾರವು,

1949ರ

(1949ರ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಕೆಂದರ

ಸಹಕಾರ
(1)

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಯಾವೆಂದು
ವ್ೆ ವ್ಹಾರ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಸಾ ಗಿತಗೊಳಸುವ್

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕಗಳ

10)

ವಿನಿಯಮನ

45ನೇ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಹೊರಡಿಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಸಾ ಗಿತಗೊಳಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,(i) ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಪುನಃ ಸಂಘಟನೆಗೆ; ಅಥವಾ
(ii) ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನೆಂದಿಗೆ

ಸಮಿಿ ಳನಗೊಳಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ
- ಒೆಂದು ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
(2) ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ

ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ

ಹೊರತ್ತ, ಅದನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಸತಕುಕ ದಲಿ .
14ಸಿ. ಠೇವ್ಣಿ

ವಿಮಾ

ನಿಗಮಕೆು

ಅಧಿನಿಯಮದ 14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಸಹಕಾರ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ

ದಾಯಿತ್ವ .-

ಅಥವಾ ಇತರ ಉಪ್ಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಈ

ಏನೇ ಇದು ರೂ,

ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ (1961ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 47) ಅಥಾದಲ್ಲಿ
ವಿಮೆ

ಪ್ಡೆದ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಆಗಿರುವ್

ಯಾವೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಸಮಿಿ ಳನಗೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪುನಃ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಠೇವ್ಣಿ
ವಿಮಾ

ನಿಗಮವು

16ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ವಿಮೆ

ಪ್ಡೆದ

(2)ನೇ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಠೇವ್ಣಿದಾರರಿಗೆ,

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಆ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಲು

ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ವಿಮೆ ಪ್ಡೆದ ಆ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಯಾವುದರೆಂದಿಗೆ
ಸಮಿಿ ಳನಗೊೆಂಡಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಸಮಿಿ ಳನವಾದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ
ಹೊಸ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಪ್ಡೆದ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಪ್ಡೆದ
ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅೆಂಥ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ 21ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮಕೆಕ
ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊಣೆಯಾಗತಕುಕ ದು.]1
15. ಕೆಲವು ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೀೋಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣ

ಪ್ತ್ರ ಗಳ ರದದ ಯಾತಿ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಗರ ಆಸ್ತಿ ಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ದಾಯಿತವ ಗಳನ್ನನ
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14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ 1[ಅಥವಾ 14ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ]1 ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಇನನ ೆಂದು
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ
ನೋೆಂದಣಿಯು

ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ , ಮದಲು ನಮೂದಿಸ್ತದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ರದಾು ಗತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಆ

ಸಂಘವು

ವಿಘಟಿತವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅದು ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯವಾಗಿರುವುದು ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ
ಪ್ರ ಕರಣದ]1

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು 14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ 1[ಅಥವಾ 14ಎ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಹೊಸ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವಾಗಿ

ಸಮಿಿ ಳನಗೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಮಿಿ ಳನಗೊಳುು ವ್ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಂಘದ ನೋೆಂದಣಿಯು
ಹೊಸ ಸಂಘವು ನೋೆಂದಣಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರದಾು ಗತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು
ಸಂಘವು

ವಿಘಟಿತವಾಗಿದೆ

ಎೆಂದು

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಅದು

ನಿಗಮಿತ

ನಿರ್ಕಯವಾಗಿರುವುದು ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
(3) ಯಾವೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, 14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ 1[ಅಥವಾ 14ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ]1
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ
2

[ವಿಭಜ್ನೆಯಾಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ]2

ಎರಡು
ಆ

ಅಥವಾ

ಸಂಘದ

ಹೆಚುಚ

ಸಹರ್ಕರ

ನೋೆಂದಣಿಯು

ಹೊಸ

ಸಂಘಗಳಾಗಿ
ಸಂಘಗಳು

ನೋೆಂದಣಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರದಾು ಗತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಸಂಘವು ವಿಘಟಿತವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು
ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಅದು

ನಿಗಮಿತ

ನಿರ್ಕಯವಾಗಿ

ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವುದು

ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ-III
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು
16.

ಸದಸಯ ರಾಗಬಹುದಾದ

ವ್ಯ ಕ್ರು ಗಳು.-

1

[(1)

17ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ಈ ಮೆಂದಿನವ್ನ್ನನ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರರ್ನನ ಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ ನಿೋಡತಕುಕ ದಲಿ , ಎೆಂದರೆ:1

[(ಎ) ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತೆ ವಿರುವ್ 2[ಮತ್ತಿ ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾ

ಪ್ರ ವ್ತಾನೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ್]2 ಮತ್ತಿ ಕರಾರು ಅಧಿನಿಯಮ, 1872ರ (1872ರ

78

ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ IX) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರುವ್ ಒಬಿ
ವ್ೆ ಕಿಿ ]1;
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 06ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಎ-1) ಒಬಿ ಠೇವ್ಣಿದಾರ]1

1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 06ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

(ಬಿ)

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ;

(ಸ್ತ)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೆಂದರ ಸರ್ಕಾರ;

(ಡಿ)

ಭಾರತಿೋಯ ಜಿೋವ್ ವಿಮಾ ನಿಗಮ, ರಾಜ್ೆ ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನಮೋದಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು;

(ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960 (1960ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 17)ರ ಮೇರೆಗೆ ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ್ ಸಂಘವ್ನ್ನನ
ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ, ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ
ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಫಮಾ, ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯ;

(ಎಫ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃರ್ಷ ಉತಾಿ ದರ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟರ

(ವಿನಿಯಮ) ಅಧಿನಿಯಮ,

1966ರ (1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 27) ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಾ ಪ್ತಸ್ತದ
ಮಾರುಕಟ್ಟರ ಸಮಿತಿ;
(ಜಿ)

ಸಾ ಳೋಯ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ.

ವಿವ್ರಣೆ.- ಈ ಖಂಡದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ, ಸಾ ಳೋಯ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಎೆಂದರೆ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸ್ತರುವ್ ಮನಸ್ತಪ್ಲ್ ರ್ಕಪೊಾರೇಷನ್,
ಮನಸ್ತಪ್ಲ್

ಕೌನಿ್ ಲ್,

ಪ್ಟರ ಣ

ಪಂಚಾಯಿತಿ,

ಜಿಲಾಿ

ಪಂಚಾಯಿತಿ,

ಪಂಚಾಯತಿ ಅಥವಾ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ತಾಲೂಿ ಕು

1

[(2) ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಈ 2[ಅಧಿನಿಯಮದ, ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತಿ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ]2 ಉಪ್ ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸದಸೆ ತವ ಕೆಕ ಯುಕಿ ವಾದ ಅಹಾತೆಯಿರುವ್ ಯಾರೇ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟರ ರ್ಕರಣವಿಲಿ ದೆ ಸದಸೆ ತವ ಕೆಕ ಪ್ರ ವೇಶವ್ನ್ನನ ನಿರಾಕರಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

40ರ ಮೂಲಕ (2) ರಿೆಂದ (4)ರ ವ್ರೆಗಿನ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ

26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

(3) ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಬಯಸುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ
ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗುವುದಕೆಕ ಪ್ರ ವೇಶ ಕೊೋರಿ ಲ್ಲಖಿತ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕುಕ ದು.
(4) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಅೆಂಥ ಸಂಘಕೆಕ ಪ್ರ ವೇಶ ಕೊೋರುವ್ ಅಜಿಾಯು
ತಲುಪ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ 2[ಎರಡು ತಿೆಂಗಳಗಳಳಗಾಗಿ]2 ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ
ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ತಕುಕ ದು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ನಿರಾಕರಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಯುಕಿ
ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ ನಿೋಡಿದ ಬಗೆೆ
ಲ್ಲಖಿತ

ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಕಳಸತಕುಕ ದು.

ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಬಗೆೆ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಲು

ಪ್ರ ವೇಶದ

ಬಗೆೆ

ಅಜಿಾದಾರನಿಗೆ
ಅೆಂಥ

ಯುಕಿ

ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ ಅಜಿಾದಾರನಿಗೆ ಯಾವ್ ಸೂಚನೆಯೂ ತಲುಪ್ದಿದು ರೆ, ಅವ್ನ ಪ್ರ ವೇಶ
ಕೊೋರುವ್ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

105ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಯುಕಿ ಅವ್ಧಿಯ ಕೊನೆಯ

ದಿನದಂದು ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು 3[ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸ್ತತೆಿ ೆಂದು ಭಾವಿಸತಕಕ ದುು ]3]1
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2 1

[ [(5) xxx

(6) xxx
(7) xxx]1]2
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ (5) ರಿೆಂದ (7)ರ ವ್ರೆಗಿನ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

[(8)

ಈ ಪ್ರ ಕರಣ ಹಾಗೂ 17ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು

ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳಕೆಕ ವಂತಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ದಿನದಿೆಂದ ಆ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆದಿದೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.]1
1. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 16ರ ಮೂಲಕ 1.6.1960 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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17. ಸದಸಯ ತ್ವ ಕೆು ಅನಹಾತೆ.- (1) ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,(ಎ)

ತಾನ್ನ

ದಿವಾಳಯೆೆಂದು

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಅಜಿಾ

ಹಾಕಿಕೊೆಂಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅನನ್ನಿ ಕಿ ದಿವಾಳಯಾಗಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಸವ ರೂಪ್ದ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿರದ ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಅಧಃಪ್ತನದ

ಅಪ್ರಾಧರ್ಕಕ ಗಿ ಶಿಕೆಾ ವಿಧಿಸಲಿ ಟ್ಟರ , ಅೆಂಥ ಶಿಕೆಾ ಯ ತಿೋಪುಾ ವಿಪ್ಯಾಯವಾಗಿರದಿದು ರೆ
ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಅಪ್ರಾಧವು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಡದಿದು ರೆ, ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಶಿಕೆಾ ಮಗಿದ ತಾರಿೋಖಿನಿೆಂದ
ಐದು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿ ಗತಿಸ್ತರದಿದು ರೆ;
1

[(ಸ್ತ) ಅೆಂಥ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ನಡೆಸುವಂಥ

ಬಗೆಯ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುತಿಿ ದು ರೆ 2[xxxx]2;
2

[ವಿವ್ರಣೆ.- xxx]2

(ಡಿ)

ಅದೇ ಬಗೆಯ ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ ನಡೆಸುತಿಿ ರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಅದಾಗಲೇ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿದು ರೆ
- ಅವ್ನ್ನ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರ್ನಗತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಇ) 16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸೆ ತವ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರ್ನಗಿಲಿ ದಿದು ರೆ;

(ಎಫ್) ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ

ಹಣರ್ಕಸು ಒದಗಿಸುವ್ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ ಸಂಬಳ

ಪ್ಡೆಯುವ್ ಉದೆ ೋಗಿಯಾಗಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ಜಿ) 2[xxx]2]1
- ಅವ್ನ್ನ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರ್ನಗತಕುಕ ದಲಿ .
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(2)

ಸದಸೆ ನ್ನ,

ಅನಹಾತೆಗಳಲ್ಲಿ

[(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

1

ಯಾವುದಾದರೆಂದಕೆಕ

2

[xxx]2]1 ರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸುವ್

ಒಳಪ್ಟಿರ ದು ರೆ, ಅನಹಾರ್ನದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಅವ್ನ್ನ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದು ಕೊನೆಗೊೆಂಡಿತೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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1

[(2ಎ) ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ತನನ

ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ

ವಿಫಲರ್ನದರೆ,

ಅವ್ನ್ನ

ನೆರವೇರಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ವ್ಷಾಗಳ ರ್ಕಲ

ಅೆಂಥ

ಅವ್ಧಿ

ಮಗಿದಾಗ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದು

ನಿೆಂತ್ತಹೊೋಗತಕುಕ ದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(3)

ಸದಸೆ ನ್ನ,

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದು

(2)ನೇ

ಅಥವಾ

ನಿೆಂತ್ತಹೊೋಗಿದೆಯೆೆಂದು

(2ಎ)

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಭಾವಿಸಬೇರ್ಕಗಿದೆಯೇ

ಮೇರೆಗೆ
ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದು ನಿೆಂತ್ತ ಹೊೋಗಿದೆಯೇ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಉದಭ ವಿಸ್ತದಾಗ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಸವ ತಃ
ತಾನೇ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ವ್ರದಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಅಹವಾಲು ಹೇಳಕೊಳು ಲು ಅವ್ನಿಗೆ ಒೆಂದು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ಕೊಟರ ನಂತರ ವಿಷಯವ್ನ್ನನ
ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.'']1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

18. ರ್ನಮಮಾತ್ರ ದ ಅರ್ವಾ ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸಯ ರು.- 1[(1) 16ನೆಯ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಏನೇ ಇದು ರೂ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು,(ಎ) ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ ರ್ನಮಮಾತರ ದ ಅಥವಾ ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ;
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನನ ರ್ನಮಮಾತರ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ;
2

[(ಸ್ತ)

ಯಾವುದೇ ಫಮಾ, ಕಂಪ್ನಿ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಕಯ ಅಥವಾ
ನಿಗಮವ್ನ್ನನ ರ್ನಮಮಾತರ ದ ಅಥವಾ ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ;]2
3

[(ಡಿ) ಸವ ಸಹಾಯ ತಂಡವ್ನ್ನನ ರ್ನಮಮಾತರ ಸದಸೆ ರಾಗಿ]3

- ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು.
4

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನ, (ಎ) ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸಹವ್ತಿಾ

ಸದಸೆ ರ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯು,

ಮಿೋರತಕಕ ದು ಲ.್ಲ

ಸಂಘದ

ಆದಾಗೂೆ

ಹದಿನೈದಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚುಚ

ಒಟ್ಟರ
ತಮಿ

ಸದಸೆ ತವ ದ
ಒಟ್ಟರ

ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ರನ್ನನ

ಶೇಕಡ್ಡ

ಸದಸೆ ತವ ದ

ಹದಿನೈದರಷರ ನ್ನನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯ

ಶೇಕಡ್ಡ

ಈಗಾಗಲೇ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಹೆಚಿಚ ನ ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ರನ್ನನ , 16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

82

ಆತನ್ನ ಅಹಾರ್ನಗಿದು ಲ್ಲಿ , ಆತನನ್ನನ

ಸದಸೆ ನರ್ನನ ಗಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014ರ ಪಾರ ರಂಭದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು
ತಿೆಂಗಳಳಗೆ ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ತವ ದಿೆಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕತಕಕ ದುು .]4
ವಿವ್ರಣೆ.- ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ``ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ'' ಎೆಂಬುದು ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ
ನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 ರಲ್ಲಿ (1961ರ ಕೆಂದಾರ ಧಿನಿಯಮ 47) ಅದಕೆಕ

ಕೊಟಿರ ರುವ್

ಅಥಾವ್ನೆನ ೋ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು;
1. 1975ರ ಅದಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ರ್ನಮಮಾತರ ಸದಸೆ ನ್ನ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲ್ಲಗೆ ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ ಮತ್ತಿ ಒಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಾಗಿರುವ್

ರ್ನಮಮಾತರ ಸದಸೆ ನ್ನ ಸಂಘದ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಯಾಗಲು ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನನ
1

ಹೊೆಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂಘದ

[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಯಾಗಲು ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4)

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತದುದನ್ನನ ಳದು,

ರ್ನಮಮಾತರ

ಅಥವಾ

ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸದಸೆ ನ
ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ನ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟಿರ ರತಕುಕ ದು.
1[18ಎ. ಸದಸಯ ತ್ವ ದ ಸಮಾಪು .- ಒಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದು,(ಎ)

ಒಬಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ಆತನ್ನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯು,(i)

ಮರಣ ಹೊೆಂದಿದಾಗ;

(ii)

ರಾಜಿೋರ್ನಮೆ ನಿೋಡಿದಾಗ;

2

[(iii) ಅನಹಾತೆ ಮತ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ]2; ಅಥವಾ
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ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯ ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಇಡಿೋ ಷೇರು ಅಥವಾ

(iv)

ಬಡಿಾ ಯು ಇತರ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯಾದಾಗ;
(ಬಿ)

ಫರ್ಮಾ, ಕಂಪ್ನಿ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ,Š
(i)

ಫರ್ಮಾ ಅಥವಾ ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯವು ವಿಸಜ್ಾನೆಗೊೆಂಡ್ಡಗ

(ii)

ಒೆಂದು

ಕಂಪ್ನಿ

ಅಥವಾ

ಒೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ನೆಗೊೆಂಡ್ಡಗ
-ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಾಗತಕುಕ ದು.]1
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[18ಬಿ.

ನಿದೇಾಶಕತ್ವ ದ

ಸಮಾಪು .-

ಮತಿ ೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ್ ದಿವ ತಿೋಯ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕಿ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅಪೆಕ್ಸ್
ಸಂಘದ ಒಬಿ ನಿದೇಾಶಕನ್ನ,(i)

ಆತನ್ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಅಥವಾ ದಿವ ತಿೋಯ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ನಿದೇಾಶಕರ್ನಗಿರುವುದು ನಿೆಂತ್ತಹೊೋಗಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ii)

ಆತನನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸ್ತರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಆತನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನವ್ನ್ನನ ಹಿೆಂಪ್ಡೆದಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
(iii)

ಆತನ್ನ,

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವ್ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯು ಆತನನ್ನನ

30ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದು ರೆ, ಅಥವಾ 31ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ವಿಶೇಷ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿದು ರೆ; ಮತ್ತಿ
(iv)

ಆತನ್ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಸಮಾಪ್ನಗೊೆಂಡಿದು ರೆ,

-ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿದೇಾಶಕರ್ನಗಿರುವುದು ಕೂಡಲೇ ನಿೆಂತ್ತ ಹೊೋಗತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 6-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

19.

ಬ್ಕ್ರ

ಸಂದಾಯ

ಚಲ್ಜಯಿಸತ್ಕ್ಕು ದಲಿ .-

1

[16ನೆಯ

ಮಾಡುವ್ವ್ರೆಗೆ
ಪ್ರ ಕರಣದ(8)ನೆಯ

ಸದಸಯ ನು

ಹಕ್ಕು ಗಳನುು

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಅನೆ ಥಾ

ಹೇಳರುವುದನ್ನನ ಳದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ]1 ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸೆ ತವ ಕೆಕ
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ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂದಾಯವ್ನ್ನನ
ಹೊರತ್ತ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಸಂಘದಲ್ಲಿ

ಸಂಘಕೆಕ

ಮಾಡಿದ

ಪ್ಡೆದ ಹೊರತ್ತ ಸದಸೆ ನ

ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[19ಎ.

ಸದಸೆ ನ್ನ,

ಮಾಹಿತಿಯನುು

ಅೆಂಥ

ಸಂಬಂಧಾದಲ್ಲಿ

ನೀಡಲು ಅವ್ಕಾಶ:- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಸದಸೆ ನೆಂದಿಗಿನ

ತನನ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರದ

ನಿಯಮ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪುಸಿ ಕಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತಿ

ನಿವ್ಾಹಣೆಯ
ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ನೋಡಲು ಅವ್ರ್ಕಶ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11-2-2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[20.

ಸದಸಯ ರ ಮತ್ಗಳು.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ, 4[ಯಾವ್ನೇ

ಪ್ರ ತಿ ನಿಧಿಯು ಅಥವಾ ಯಾವ್ನೇ ನಿಯೋಗಿಯು]4 ಸಂಘದ
ಮಂಡಳಯ

ಸದಸೆ ರ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ]3

ಒೆಂದಕಿಕ ೆಂತ

3

[ಮಹಾಸಭೆ ಅಥವಾ

ಹೆಚುಚ

ಮತವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ :
5 2

[ [xxx]2]5

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1979ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 16ರ ಮೂಲಕ 18.12.1978 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ .ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(2) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು, ತಾವು ಸದಸೆ ರಾಗಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ 3[ಮಹಾಸಭೆ
ಅಥವಾ

ಮಂಡಳಯ

ಸದಸೆ ರ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ]3

ಮತಚಲಾಯಿಸಲು

ಹಕಕ ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ , ಎೆಂದರೆ:Š
1

[(ಎ) ರ್ನಮ ಮಾತರ ಸದಸೆ ಅಥವಾ ಸಹವ್ತಿಾ ಸದಸೆ ;

(ಎ-i) ಬ್ಕಿದಾರರ್ನದ ಒಬಿ ಸದಸೆ ;
(ಎ-ii) 2[16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಡಿ), (ಇ), (ಎಫ್), ಮತ್ತಿ (ಜಿ)
ಖಂಡಗಳ]2 ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕೊೆಂಡ ಬ್ಕಿದಾರರಾಗಿರುವ್ ಸದಸೆ ರು;]1
1.1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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1
3

[(ಎ-iii) ಅೆಂಥ ಸಭೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ

5

[ಅಥವಾ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ]5 ಮೆಂಚಿತವಾಗಿ

[ಹನೆನ ರಡು ತಿೆಂಗಳ]3 ಒಳಗೆ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನದ 2[ಒಬಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ]2;
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಈ

ಖಂಡದಲ್ಲಿ ರುವುದು

ಯಾವುದೂ,

ಅದರ

ನೋೆಂದಣಿಯಾದ

ತರುವಾಯ ತಕ್ಷಣವೇ ನಡೆದ ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಮದಲ ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ ಸಂಘದ 2[ಸದಸೆ ನಿಗೆ]2 ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .]1
4

[(ಎ-iv) ಕಳೆದ ಐದು ಮಹಾಸಭೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಮಹಾಸಭೆಗಳಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗಲು

ತಪುಿ ವ್ ಒಬಿ ಸದಸೆ , ಒಬಿ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಒಬಿ ನಿಯೋಗಿ.
(ಎ-v) ಮೂರು ನಿರಂತರ ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾಗಳವ್ರೆಗೆ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅೆಂಥ ಕನಿಷಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ ಅಥವಾ ಸೌಲಭೆ ಗಳನ್ನನ ಬಳಸ್ತಕೊಳು ಲು
ತಪ್ತಿ ದ ಒಬಿ ಸದಸೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ.]4
6

[ಪ್ರಂತ್ತ,

(ಎ-iv)

ಹಾಗೂ

(ಎ-v)ನೇ

ಉಪ್ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್

ಸದಸೆ ರುಗಳ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ರು ಮೂರು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಗೆ ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ಸಭೆ ಅಥವಾ
ಮಂಡಳಯ

ಸದಸೆ ರ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

ಮತ

ಚಲಾಯಿಸುವ್

ಹಕಕ ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದು ಲಿ .]6
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 6-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 6-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ)
ಯಾವುದಕೆಕ

(i) ಯಾವ್

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಸಮಿತಿಯು

ರದಾು ಗಿದೆಯೋ

ಅಥವಾ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 1[31ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ]1 ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ

ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ;
(ii)
1

ಯಾವ್

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

12ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

[ವಿಘಟಿತವಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ]1;
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(iii) ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತನನ

ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ

ತನನ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ತದೆಯೋ;
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ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತಲಿ ವೋ ಅಥವಾ

1

[(iv) ಯಾವ್ ಸಂಘದ ಪ್ರ ಧಾನ ಉದೆು ೋಶವು ಸಾಲ ಮತ್ತಿ ಮೆಂಗಡವ್ನ್ನನ ನಿೋಡುವ್

ಉದೆು ೋಶವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿದೆಯೋ,(ಎ) ಅೆಂಥ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಿಕಟಪೂವ್ಾ ಸಹರ್ಕರಿ ವ್ಷಾದ ಚುರ್ನವ್ಣೆ/ಸಾಮಾನೆ
ಸಭೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ತಗಾದೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ ಐವ್ತಿ ಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಸೂಲಾತಿ
ಇದು ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡುವ್ ಬ್ೆ ೆಂಕು, ಕೆರ ಡಿಟ್ ಏಜೆನಿ್

ಪ್ರ ಕರಣಕಕ ನ್ನಗುಣವಾಗಿ

ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಮೆಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ತಗಾದೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ ಐವ್ತಿ ರ
ಭಾಗದ ವ್ಸೂಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಸೂಲ್ಲಯಾದ ಪೂತಿಾ ಮತಿ ವ್ನ್ನನ
ಹೆಚ್ಚ ೋ ಅದನ್ನನ

ಪಾವ್ತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು

ಅೆಂಥ ಸಂಘಕೆಕ

ಸಾಮಾನೆ

ಸಭೆ/

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ಕನಿಷರ ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳ ಪೂವ್ಾದಲ್ಲಿ ನೋಟಿೋಸ್ ನಿೋಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 6-9-2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(v)

ivನೇ

ಉಪ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ

ಸಂಘವ್ಲಿ ದ

ಇತರ

ಬ್ಕಿದಾರ

ಸಂಘವಾಗಿದೆಯೋ
- ಆ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಸ್ತ) xxx]1

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿವ್ರಣೆ.- ಸಂಘದ ಸದಸೆ ನನ್ನನ

2

[ಸಾಲಗಾರರ್ನಗಿ]2 ಅವ್ನ್ನ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹದಿನೈದು

ದಿನಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಕೊಟರ

ತರುವಾಯ

3

[ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ]3 ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ

ಕನಿಷಾ

3

[ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳಗೆ]3 ಮೆಂಚೆ 1[ಸಂಘಕೆಕ ತನಿನ ೆಂದ ಬ್ಕಿಯಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ

ಬ್ಕಿಗಳನ್ನನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದರೆ]1 ಆ ಬ್ಕಿದಾರನೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(3)

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ಜಿಲಾಿ ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸದಸೆ ಆಗಿರುವ್, ಆದರೆ

ತನನ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಹಣರ್ಕಸು ನೆರವು ನಿೋಡಲು ಇತರ ಹಣರ್ಕಸು ಏಜೆನಿ್ ಗಳೆಂದ ಸಾಲ ಎತಿ ಲು
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ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿರುವ್ ಕೃರ್ಷ ಸಾಲ ನಿೋಡಿಕೆ ಸಂಘವು, ಜಿಲಾಿ ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ನಿೋಡುವ್ ಹಕಕ ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

21.

ಮತ್ ಚಲ್ಜಯಿಸುವ್ ರಿೀತಿ.- 1[(1) 2[ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ]2 ಪ್ರ ತಿಯಬಿ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ]3, ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ನಿಯೋಗಿ ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಸದಸೆ ನ್ನ, 3[ಪ್ರ ತಿಯಬಿ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನ್ನ ತನನ

ಮತವ್ನ್ನನ ಖುದಾು ಗಿ ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದು, ಆದರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲಿ .]1
3

[ವಿವ್ರಣೆ:- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮತ್ತಿ 20ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ, “ನಿಯೋಗಿ”

ಎೆಂಬ ಪ್ದವು ಬರುವೆಡೆಯಲೆಿ ಲಾಿ ಆ ಪ್ದಕೆಕ , ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘವ್ನ್ನನ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಒಬಿ ಸದಸೆ ಎೆಂದು ಅಥಾ]3
1.1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.(1)ನೆಯ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,1

[(ಎ) ಬೇರೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿರುವ್ ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯು, ಆ ಬೇರೆಂದು ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾಕಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನನ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ
ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರಬಿ ರನ್ನನ ನೇಮಿಸಬಹುದು;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮತಿ ಮೆಿ
2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[ಪ್ರಂತ್ತ ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೆಕ ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ

ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯೆಕ ಯಾದ ಸಮಿತಿಯು, ಅದು ಸದಸೆ ಆಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಹರ್ಕರಿ
ಸಂಘಕೆಕ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನನ ಅಥವಾ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಕರನ್ನನ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು .]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಬಿ) ಭಾರತಿೋಯ ಜಿೋವ್ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು, ರಾಜ್ೆ ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮವು ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ತದ ಅೆಂಥ ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು ಅಥವಾ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟರ

ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಸಾ ಳೋಯ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಫಮಾ 2[ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಸವ ಸಹಾಯ ಗುೆಂಪು (ಸಮೂಹ)]2,
ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯವು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸೆ
ಆಗಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಅಥವಾ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ
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ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟರ
ಫಮಾ

2

ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಸಾ ಳೋಯ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಥವಾ

[ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಸವ ಸಹಾಯ ಗುೆಂಪು (ಸಮೂಹ)]2, ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯವು ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಮಾಡಿದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಸಂಘದ
3

[ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ]3 ಅದರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ

ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(3) ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನನ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ

ಚಲಾಯಿಸಲು (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಂಡಳಯಿೆಂದ

ಒಮೆಿ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸಲಿ ಟರ

ಒಬಿ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಸದಸೆ ನನ್ನನ ,

ಮಂಡಳಯ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿರುವ್ ಮತ್ತಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ್ ಸದಸೆ ರ ಮೂರನೇ ಎರಡರ (two
third) ಬಹುಮತದಿೆಂದ, ಗಣನಿೋಯ ರ್ಕರಣಗಳೆಂದಿಗೆ, ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸ್ತದ ಠರಾವಿನ ಹೊರತ್ತ
ಬದಲಾಯಿಸತಕಕ ದು ಲಿ . ಆದಾಗೂೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತನನ ಪ್ರವಾಗಿ ಎರಡಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮಂಡಳಯ ಯಾವಬಿ

ಸದಸೆ ನನ್ನನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಮಿಸತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[22. xxx]1

23.

ಷೇರುಗಳ

ಅರ್ವಾ

ಹಿತಾಸಕ್ರು ಗಳ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಗಳ

ಮೇಲೆ

ನಿಬಾೋಂಧಗಳು.- 1[ (1) xxx]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(2) ಸದಸೆ ನ್ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರುವ್ ತನನ

ಷೇರಿನ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ ಬಗೆೆ

ಮಾಡಿದ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯು,(ಎ) ಅೆಂಥ ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಆ ಸದಸೆ ನ್ನ ಒೆಂದು ವ್ಷಾಕಿಕ ೆಂತ

ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಂತೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹೊರತ್ತ;
(ಬಿ) ಆ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯನ್ನನ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಮಾಡಿದು ಹೊರತ್ತ; ಮತ್ತಿ
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(ಸ್ತ)

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯನ್ನನ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ತದ ಹೊರತ್ತ

- ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತವಾಗಿರತಕುಕ ದಲಿ .
1[23ಎ. ಷೇರು

ಉದೆು ೋಶವಾಗಿರುವ್

ಮೌಲಯ ದ ಮರುಪ್ರವ್ತಿ.- (1) ಕೃರ್ಷ ಸಾಲ ನಿೋಡಿಕೆಯೇ ಪ್ರ ಧಾನ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಒಬಿ

ಸದಸೆ ನ್ನ,

ಅೆಂಥ

ಋಣಿಯಾಗಿರದಿದು ರೆ, ಆಗ ಅವ್ನ್ನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದನ್ನನ
ಷೇರುಗಳ

ಮೌಲೆ ವ್ನ್ನನ ,

ಅವ್ನ್ನ

ಅಜಿಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದಲ್ಲಿ

ಅವ್ನಿಗೆ

ಬಿಟ್ಟರ
ಮರು

ಸಂಘಕೆಕ
ಎಲಾಿ
ಪಾವ್ತಿ

ಮಾಡತಕುಕ ದು.
(2)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ನಿೆಂದ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಋಣದ ಮಬಲಗು,

ಅವ್ನ್ನ ಅೆಂಥ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದನ್ನನ ಬಿಟ್ಟರ ಎಲಾಿ ಷೇರುಗಳ
ಮೌಲೆ ಕೆಕ
ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಮರ್ನಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದು ರೆ, ಆಗ ಆ ಸದಸೆ ನ್ನ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ತರುವಾಯ ಋಣದ ಮಬಲಗನ್ನನ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲೆ ವ್ನ್ನನ

ತಿೋರಿಸಲು ಅಗತೆ ವಾದಷ್ಟರ

ಅೆಂಥ ಋಣದ ಪೂಣಾ ತಿೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ

ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಒೆಂದನ್ನನ ಬಿಟ್ಟರ ಉಳದವುಗಳ ಮೌಲೆ ವ್ನ್ನನ ಅವ್ನಿಗೆ ಮರು
ಪಾವ್ತಿ ಮಾಡತಕುಕ ದು. ಆ ತರುವಾಯ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಷೇರು ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ
ರದುು ಗೊಳಸತಕುಕ ದು.]1
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

24. ಸದಸಯ ನ ಮರಣಾನಂತ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ರು ಯ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಸದಸೆ ನ ಮರಣಾನಂತರ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಮರಣ ಹೊೆಂದಿದ ಸದಸೆ ನ ಷೇರು ಅಥವಾ
ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ ,(ಎ)

ನಿಯಮಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ಆ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು ರೆ, ವ್ಗಾಾಯಿಸತಕುಕ ದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ

ಮಾಡಿರದಿದು ರೆ

ಅಥವಾ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರದಿದು ರೆ;
(i)

ಮೃತ ಸದಸೆ ನ ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯು 1[ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ]1
ಮಿೋರದಿರುವ್ಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸದಸೆ ನ ವಾರಸುದಾರರು ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳೆೆಂದು

ಸಮಿತಿಗೆ

ಕಂಡುಬರಬಹುದಾದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು ನಷರ ಭತಿಾ
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ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ

ಅೆಂಥ

ಬಂಧಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಸಮಿತಿಯು

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ

ಜಾಮಿನ್ನಗಳೆಂದಿಗೆ

ಬರೆದುಕೊಟರ ಮೇಲೆ;
(ii) ಮೃತ ಸದಸೆ ನ ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯು

[ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ]1

1

ಮಿರಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಕ್ಷಮ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಉತಿ ರಾಧಿರ್ಕರ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ
ಅಥವಾ ಇತರ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತ ಅಧಿರ್ಕರ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಅಥವಾ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ
-ವ್ಗಾಾಯಿಸತಕುಕ ದು:
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅೆಂಥ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತವ್ನ್ನನ , ವಾರಸುದಾರನನ್ನನ
ಅಥವಾ

ರ್ಕನೂನ್ನ

ಸಮಿ ತ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಸದಸೆ ನರ್ನನ ಗಿ

ಸೇರಿಸ್ತಕೊೆಂಡಿರಬೇಕು:
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ರುವುದು ಯಾವುದೂ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ
ಮೃತ ಸದಸೆ ನ್ನ ಹೊೆಂದಿದು ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ ವಾರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ
ಅನೆ ಥಾ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಪಾರ ಪ್ಿ ವ್ಯಸಕ ನನ್ನನ ಅಥವಾ ಅಸವ ಸಾ ಚಿತಿ ರ್ನಗಿರುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ
ಪ್ರ ತಿಬಂಧಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಅೆಂಥ ಯಾರೇ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನ್ನ,

ವಾರಸುದಾರನ್ನ

ಅಥವಾ

ರ್ಕನೂನ್ನ

ಸಮಿ ತ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯು,

ನಿಯಮಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಶಿಚ ತಪ್ಡಿಸಲಾದ ಮೃತ ಸದಸೆ ನ ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ
ಮೌಲೆ ವ್ನ್ನನ ತನಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ಸಂಘವ್ನ್ನನ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
(3)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಮೃತ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಸಂಘದಿೆಂದ ಸಲಿ ಬೇರ್ಕಗಿದು

ಇತರ

ಎಲಿ ಹಣಗಳನ್ನನ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಅೆಂಥ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನಿಗೆ, ವಾರಸುದಾರನಿಗೆ
ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
(4)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದಿೆಂದ

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಮಾಡಲಾದ ಎಲಿ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂದಾಯಗಳು, ಇತರ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ
ಸಂಘದ

ಮೇಲೆ

ಮಾಡಲಾದ

ಯಾವುದೇ

ತಗಾದೆಯ

ಮಾನೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕುಕ ದು.
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ರ್ಕನೂನ್ನ

25. ಹಿೋಂದನ ಸದಸಯ ನ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಮೃತ್ ಸದಸಯ ನ ಆಸಿು ಪ್ರಸಿು .-(1) (2)ನೇ
ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅವ್ನ ಸದಸೆ ತವ ವು ಕೊನೆಗೊೆಂಡ

(ಎ)

ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು; ಮತ್ತಿ
ಮೃತ ಸದಸೆ ನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅವ್ನ ಮರಣದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು

(ಬಿ)

- ಇದು ೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಋಣಗಳ ಬಗೆೆ ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನ ಹೊಣೆ ಅಥವಾ ಮೃತ
ಸದಸೆ ನ

ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಯ

ಹೊಣೆಯು

ಅೆಂಥ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಎರಡು

ವ್ಷಾಗಳ

ಸಮಾಪ್ನ

ಮಾಡಲು

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಮೆಂದುವ್ರಿಯತಕುಕ ದು.
(2)

72ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಆದೇಶವಾಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಮೇರೆಗೆ

ಸಮಾಪ್ನದ

ಸಹರ್ಕರ

ಆದೇಶದ

ಸಂಘದ

ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ

ನಿಕಟಪೂವ್ಾದ

ಎರಡು

ವ್ಷಾಗಳ ಒಳಗೆ ಸದಸೆ ತವ ವು ಮರ್ಕಿ ಯವಾದಂಥ ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನ ಅಥವಾ ಮೃತ
ಸದಸೆ ನ

ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಯ ಹೊಣೆಯು,

ಪೂಣಾಗೊಳುು ವ್ವ್ರೆಗೆ

ಸಂಘದ

ಸಮಾಪ್ನದ

ಮೆಂದುವ್ರಿಯತಕುಕ ದು,

ಆದರೆ

ಎಲಿ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳು

ಅೆಂಥ

ಹೊಣೆಯು,

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಸದಸೆ ತವ ವು ಕೊನೆಗೊೆಂಡ ಅಥವಾ ಮರಣದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಇದು
ಸಂಘದ ಋಣಗಳಗೆ ಮಾತರ ವಾೆ ಪ್ಿ ವಾಗತಕುಕ ದು.
ಅಧ್ಯಯ ಯ- IV
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ
1[26.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅೋಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅೆಂತಿಮ ಅಧಿರ್ಕರವು
ಸವ್ಾ ಸದಸೆ ರಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿರತಕುಕ ದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ
ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳೆಂದ ಯಾವೆಂದು ಸಮಿತಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವಬಿ
2

[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗೆ]2 ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ , ಅೆಂಥ ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ

ನೋೆಂದಾಯಿತ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾರೇ

[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯು]2 ಚಲಾಯಿಸುವುದಕೆಕ

2

ಬ್ಧಕವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,(ಎ) ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾ ಕೆಾ ೋತರ ವು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಾ ೋತರ ಕಿಕ ೆಂತ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲಿ ದಿರುವ್ಲ್ಲಿ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಸದಸೆ ರನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ಲ್ಲಿ
- ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ಎಲಾಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದರ್ನನ ದರೂ ಚಲಾಯಿಸಲು ನಿಯಮಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ

ಆಯೆಕ

ಮಾಡಲಾದ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಅಷ್ಟರ

ಸದಸೆ ರನನ ಳಗೊೆಂಡ (ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನನ ಮೆಂದೆ ಪಾರ ತಿನಿಧಿಕ ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ನಿರ್ಕಯ ಎೆಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುವ್) ಒೆಂದು ಚಿಕಕ ನಿರ್ಕಯವ್ನ್ನನ ರಚಿಸಲು ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತ, 1[ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಮಹಾಸಭೆಯು

ಅದರ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಮಾಡಬಹುದು]1

ಮತ್ತಿ

ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ನಿರ್ಕಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಭೆಯನ್ನನ

ಈ

ಯಾವುದೇ

ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಉಲೆಿ ೋಖ್ವು, ಅೆಂಥ ಉಲೆಿ ೋಖ್ವು,
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಪಾರ ತಿನಿಧಿಕ ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ನಿರ್ಕಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಭೆಗೆ ಮಾಡಿದ
ಉಲೆಿ ೋಖ್ವಾಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಜಾರಿಯಾಗತಕುಕ ದು.
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(3)

(2)ನೇ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ

ಉಪ್

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

(12)ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಉಪ್

ವಿಧಿಗಳ

ಅನ್ನಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[26ಎ. ಸಹಕಾರ

ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ:- (1) ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಥವಾ

ಅದಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿದುು ಮತದಾನದ ತರುವಾಯ ಸದಸೆ ರ ರ್ನಲಕ ನೇ ಮೂರರಷ್ಟರ
ಸದಸೆ ರ ಬಹುಮತದಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಾದ ನಿಣಾಯದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು
ಅಥವಾ ಅದಕಿಕ ೆಂತ

ಹೆಚುಚ

ನಿದಿಾಷರ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳು ಬಹುದು. 2[xxxx]2 ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕವ್ನ್ನನ
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ಸೂಚಿಸುವ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ರುವ್ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಅೆಂಥ ಸಭೆಯನ್ನನ

ಕರೆಯುವುದಕೆಕ

ಹತ್ತಿ

ಪೂಣಾ ದಿನಗಳಗೆ ಮದಲು ಸದಸೆ ನಿಗೆ ನಿೋಡತಕುಕ ದು.
3

[ಪ್ರಂತ್ತ, ನೆರವು ಪ್ಡೆದ ಸಂಘವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ರವ್ರಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಆಗಿದು ಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯ ರಿಜ್ರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸನಿೆಂದ ಮದಲೇ ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನನ
ಪ್ಡೆಯದೆ ಅೆಂಥ ಸಹೊೋದೆ ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ .]3
1. 2000ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
2. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
3. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

ಭಾರತಿೋಯ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1932ರಲ್ಲಿ ರುವುದು

(1932ರ

ಕೆಂದಾರ ಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9) ಯಾವುದೂ ಅೆಂಥ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
26ಬಿ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿೋಂದ ಸಹೊೀದಯ ಮ.- (1) ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ
ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು, ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಹಣರ್ಕಸು ನೆರವು ಅಥವಾ
ಮಾರಾಟ ಮತ್ತಿ ಆಡಳತ ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ ವಿಣೆ ತೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅೆಂಥ ಸಂಘ
ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳ ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ಅಥವಾ
ಅದಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತರುವ್ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ
ಯಾವುದೇ ಉದೆ ಮದಡನೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ

ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ಡೆದ

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉದೆ ಮದಡನೆ ಸಹೊೋದೆ ಮ ನಡೆಸಬಹುದು. 1[xxxx]1
2

[ಪ್ರಂತ್ತ, ನೆರವು ಪ್ಡೆದ ಸಂಘವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ರವ್ರಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಒೆಂದು

ಸಹರ್ಕರಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ

ಆಗಿದು ಲ್ಲಿ

ಭಾರತಿೋಯ

ರಿಜ್ರ್ವಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸನಿೆಂದ

ಮದಲೇ

ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನನ ಪ್ಡೆಯದೆ ಅೆಂಥ ಸಹೊೋದೆ ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ .]2
(2)

(1)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ

ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡುವುದಕೆಕ

ಸಹೊೋದೆ ಮದ

ಮದಲು, ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು

ಅೆಂಥ

ಯೋಜ್ನೆಗಳಗೆ

[ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

1

ಭಾರತಿೋಯ ರಿಜ್ರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ]1 ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ

ಸೂಕಿ ಗಮನವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡತಕುಕ ದು, ಎೆಂದರೆ:1. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಎ)

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಮಥಾವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕೊೆಂಡು ಹೊೋಗುವ್

ರ್ಕಯಾಸಾಧೆ ತೆ;
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(ಬಿ)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಹರ್ಕರ ಸವ ರೂಪ್ವ್ನ್ನನ

ಯಾವ್ ರಿೋತಿಯಲೂಿ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇದನ್ನನ ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ ತರಬಹುದು;
(ಸ್ತ)

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸೆ ರ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ,
ಸಹರ್ಕರ ಆೆಂದೋಲನದ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗನ್ನಗುಣವಾಗಿದೆ.]1
1

[(ಡಿ) ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಯೋಜ್ನೆಯು ಠೇವ್ಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗೆ

ಅಥವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್ ನಿೋತಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿಲಿ ದಿದು ರೆ.]1
1. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1[27. ವಾಷಿಾಕ ಮಹಾ ಸಭೆ.- (1) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು,(ಎ)

ಸಮಿತಿಯು ಮಂಡಿಸ್ತದ ವಾರ್ಷಾಕ ವ್ರದಿಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ;

(ಬಿ)

ಲಭೆ ವಿರುವ್ ಇತಿಿ ೋಚಿನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ವ್ರದಿ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ

ಸಮಿತಿಯ ವ್ರದಿಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ;
(ಸ್ತ)

ವಿಚಾರಣಾ ವ್ರದಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದರ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ;

(ಡಿ)

ನಿವ್ವ ಳ ಲಾಭಗಳ ವಿಲೆಯ;

(ಇ)

ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏರ್ನದರೂ ಇದು ರೆ ಅದರ ಪುನರವ್ಲೋಕನ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕೊರತೆಯನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ;
(ಎಫ್) ಮೆಂಬರುವ್ ವ್ಷಾರ್ಕಕ ಗಿ ಸಮಿತಿಯು ತಯಾರಿಸ್ತದ ಸಂಘದ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಅನ್ನಮೋದನೆಯ;
(ಜಿ)

ವಾರ್ಷಾಕ ಬಜೆಟ್ನ ಅನ್ನಮೋದನೆಯ;

(ಎಚ್) ನಿದಿಾಷರ ವಿಿೂಸಲು ಮತ್ತಿ ಇತರ ನಿಧಿಗಳ ಸೃಜ್ನೆಯ;
(ಐ)

ಇತರ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಸದಸೆ ತವ ದ

ಮತ್ತಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು

ಅನ್ನಮೋದನೆಯ;
(ಜೆ)

ಯಾವುದೇ

ಪೂರಕ

ಸಂಘದ

ವಾರ್ಷಾಕ

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಗಳ ಪುನರವ್ಲೋಕನದ;
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ವ್ರದಿ

ಸಮಿತಿಯ

(ಕೆ)

ಸದಸೆ ರ

ಅಥವಾ

ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕರ

ಬಂಧುಗಳಾಗಿದುು ನೇಮಕ ಹೊೆಂದಿದ ನೌಕರರ ಪ್ಟಿರ ಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ;
(ಎಲ್) ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯ;
ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರು, ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ

(ಎರ್ಮ)

ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ವ್ತಾನ ಸಂಹಿತೆಯ ರಚನೆಯ;
(ಎನ್) ಸದಸೆ ರ ಪ್ರ ವೇಶ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನನ
4

ತೆಗೆದುಹಾಕುವ್ ಮೇಲ್ಲನ ಸೂಚನೆಯ;

[xxx]4
5

[(ಎನ್-1) ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರು ಮತ್ತಿ ನಿದೇಾಶಕರಿೆಂದ ಸಂಘದ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ;
(ಎನ್-2) ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತಿ
ಮೆಂಗಡಗಳ ಸುಸ್ತಾ ದಾರರು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಕೈಕೊೆಂಡ
ಕರ ಮದ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ;
(ಎನ್-3) ವಿಚಾರಣಾ ಮತ್ತಿ ತಪಾಸಣಾ ವ್ರದಿಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಗಳ,
ಮತ್ತಿ ಸದರಿ ವ್ರದಿಗಳಲ್ಲಿ , ಎತಿಿ ತೋರಿಸಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನನ
ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಹರಿಸುವ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ್ ಮತ್ತಿ

ಕೈಕೊೆಂಡ ಕರ ಮದ ಬಗೆೆ

ಮಂಡಲ್ಲಯ

ಅನ್ನಸರಣಾ ವ್ರದಿಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ;
(ಎನ್-4) ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋದಕರ ನೇಮರ್ಕತಿ;
(ಎನ್-5) ಆಸ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಸವ ಯಿಚಾಾ

ಸಂಯೋಜ್ನೆ, ವಿಭಜ್ನೆ,

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ;
(ಎನ್-6)

1

[ವ್ಸೂಲ್ಲಯಾಗದವ್ನೆೆಂದು ವ್ಸೂಲಾಗದ ಸಾಲಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ

ಪ್ಟರ ಣ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಗೆ ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚರ್ನ
ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಬ್ಡ್ಾ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಲಿ ದಿದು ಲ್ಲಿ
ನಿಬಂಧಕರು

ನಿೋಡುವ್

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ

ವ್ಸೂಲ್ಲಯಾಗದವೆೆಂದು]1

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದ ವ್ಸೂಲಾಗದ ಋಣಗಳ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾಾನ;
1.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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(ಎನ್-7)

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳೂ

ಸೇರಿದಂತೆ

ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ,

ನಿವ್ಾಹಿಸ್ತದ ಕತಾವ್ೆ ಗಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಅವ್ರ

ಆ

ಸಾಮಥೆ ಾದಲ್ಲಿ

ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಜ್ರಾದುದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಂಭಾವ್ನೆ, ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತೆೆ , ದಿನ ಭತೆೆ
ಮತ್ತಿ ಇತರ ಭತೆ ಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ;
(ಎನ್-8) ಮಿೋಸಲು ಅಥವಾ ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳ ವಾಸಿ ವಿಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ;
(ಎನ್-9) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಾಪ್ನೆ; ಮತ್ತಿ ]5
(ಒ) ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯದ
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ
-

ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ

ಸದಸೆ ರ

ಮಹಾ

ಸಭೆಯನ್ನನ

[ಸ್ಥಪೆರ ೆಂಬರ್

3

ಇಪ್ಿ ತೆಿ ೈದನೇ]3

ದಿರ್ನೆಂಕದಳಗೆ ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಒಮೆಿ ನಡೆಸತಕುಕ ದು:
4

[2[xxx]2]4

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15-8-1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
5. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರರಾಗಿ, ಮಹಾ ಸಭೆಯನ್ನನ
ಕರೆಯಲು ತಪ್ತಿ ದರೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ,(ಎ) ಅೆಂಥ ಸಭೆಯನ್ನನ
ಅೆಂಥ

ಸಭೆಯನ್ನನ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ

ಕರೆಯುವುದು ಯಾರ ಕತಾವ್ೆ ವಾಗಿತಿೋ ಮತ್ತಿ ಯಾರು

ಕರೆಯಲು

ಸೂಕಿ

ರ್ಕರಣವಿಲಿ ದೆ

ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ನನ್ನನ

ತಪ್ತಿ ರುವ್ರೋ

ಆ

ಯಾರೇ

ಐದು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ವಿಿೂರದ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ, ಸಮಿತಿಯ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿರಲು ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರಲು ಅಥವಾ
ಹಾಗೆ ಆಯೆಕ ಯಾಗಲು ಅನಹಾನೆೆಂದು ಘೋರ್ಷಸಬಹುದು.
(ಬಿ) 2[xxx]2
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ವಿರುದಧ

ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದೆಯೋ ಅವ್ನಿಗೆ

ಅಹವಾಲು ಹೇಳಕೊಳು ಲು ಸೂಕಿ ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ಕೊಟರ ಹೊರತ್ತ, ಈ ಉಪ್Šಪ್ರ ಕರಣದ
ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ .]1
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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1

[(3) (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನನ

ಕರೆಯಲು ತಪ್ತಿ ದಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆತನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತರ್ನದ
ಯಾವಬಿ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, (2)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಬ್ಧಕವಾಗದಂತೆ,
(1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನನ ಕರೆಯತಕಕ ದುು .]1
1.2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

[ [(4) ಪಾರ ತಿನಿಧಿಕ ಸಾಮಾನೆ

1 2

ನಿರ್ಕಯವ್ನ್ನನ

ರಚಿಸದ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನೆ

ಸಭೆಯ ಸಭಾವ್ಶೆ ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯಾ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಗುಣವಾಗಿರತಕಕ ದುು ಆದರೆ
ಅಹಾ ಮತದಾರ ಸದಸೆ ರ ಶೇಕಡ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು
ಕಡಿಮೆಯೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಕೊೋರಂ ಆಗಿರತಕಕ ದುು :]2
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ

ಮಹಾಸಭೆಗಾಗಿನ

ಕೊೋರಂ,

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಮತ

ನಿೋಡಲು

ಅಹಾತೆಹೊೆಂದಿರುವ್ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಶೇಕಡ್ಡ ಅರವ್ತಿ ಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕಕ ದಲಿ .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[27ಎ. ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸಯ ರು ಪ್ರಲೊ ಳುು ವುದ್ದ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ ಸದಸೆ ನ್ನ,(ಎ) ಹಿೆಂದಿನ ಐದು ವಾರ್ಷಾಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಮಹಾಸಭೆಗಳಗೆ
ಹಾಜ್ರಾಗುವ್ ಮೂಲಕ;
(ಬಿ) ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಸಂಘವು ನಿೋಡುವಂಥ ಕನಿಷಾ
ಸೇವೆಗಳು, ಅಥವಾ ಸೌಲಭೆ ಗಳನ್ನನ ಪ್ರ ತಿವ್ಷಾ ಬಳಸ್ತಕೊಳುು ವ್ ಮೂಲಕ,
- ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಳು ತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ ಒಬಿ ಸದಸೆ ನ್ನ ಕನಿಷಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ ಒಳಸ್ತಕೊಳುು ಲು ತಪ್ತಿ ದರೆ ಅಥವಾ
ಕನಿಷಾ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಸಭೆಗಳಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗಲು ತಪ್ತಿ ದರೆ, ಅವ್ನ್ನ, ಮೂರು ವ್ಷಾಗಳ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಮತ ನಿೋಡುವ್ ತನನ ಹಕಕ ನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಳು ತಕಕ ದುು .
27 ಬಿ. ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರನಲ್ಲಿ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿರ ಕೆಗಳನುು

ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ.- ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಲ್ಲಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿರ ಕೆಗಳನ್ನನ
ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾದ ಮರ್ಕಿ ಯದ ಆರು ತಿೆಂಗಳಳಗಾಗಿ,
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ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ,

(ಎ) ಸಂಘದ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಷಾಕ ವ್ರದಿಯನ್ನನ ;
(ಬಿ) ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಪ್ರಿಶೋಧಿತ ವಿವ್ರ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ ;
(ಸ್ತ) ಮಹಾಸಭೆಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸದಂಥ ಹೆಚುಚ ವ್ರಿ ಆದಾಯದ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ ;
(ಡಿ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಹಾಸಭೆಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ತರುವಂಥ, ಉಪ್ವಿಧಿಯ
ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳ
ಪ್ಟಿರ ಯನ್ನನ ;
(ಇ) ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನನ

ನಡೆಸುವ್ ದಿರ್ನೆಂಕದ ಬಗೆೆ ಮತ್ತಿ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು ಬ್ಕಿ

ಇದು ಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನನ ನಡೆಸುವ್ ಬಗೆೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನನ ;
(ಎಫ್) ಹಣದ ದುರುಪ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ದುವಿಾನಿಯೋಗ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ,
ಅದು ಮತ್ತಿ ಸ್ತವಿಲ್,

ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಮತ್ತಿ ಶಿಸುಿ ಕರ ಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಜ್ವಾಬ್ು ರರಾಗಿರುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ ವಿರುದು ಕೈಗೊೆಂಡ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಮತ್ತಿ ;
(ಜಿ) ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ
ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ;
- ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಮಹಾ ಸಭೆ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯು, ಯಾವುದೇ

28.
ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನನ

ಕರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಭೆಯನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿೆಂದ ಅಥವಾ 1[ಒೆಂದು ನಿದಿಾಷರ
ಒಟ್ಟರ

ಸದಸೆ ರ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟರ

ರ್ಕಯಾ ಕಲಾಪ್ವ್ನ್ನನ

ಐದನೇ

ಒೆಂದರಷ್ಟರ ,

ನಡೆಸಲು 2[xxx]2

2

[xxx]2

ಸದಸೆ ರಿೆಂದ]1

ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ ಲ್ಲಖಿತ ಕೊೋರಿಕೆಯನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ತರುವಾಯ ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳಳಗೆ ಕರೆಯತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(2)

(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ ಕೊೋರಿಕೆಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ ವಿಶೇಷ ಮಹಾ ಸಭೆಯನ್ನನ ಕರೆಯದಿದು ರೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿೆಂದ ಈ
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ಬಗೆೆ

ಅಧಿಕೃತರ್ನದ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಅೆಂಥ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಸಭೆಯನ್ನನ

ಸಭೆಯನ್ನನ

ಕರೆಯಲು

ಅಧಿರ್ಕರ

ಸಮಿತಿಯಿೆಂದ ಕರೆಯಲಾದ ಸಭೆ ಎೆಂದು

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಸಭೆಯು ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ವಾರ್ಷಾಕ ಮಹಾ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಎಲಿ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ

ಕೊೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮೂದಿಸ್ತದ ಇತರ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು ಅಧಿರ್ಕರ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
1[28ಎ. ಸಹಕಾರ

ಸಂಘಗಳ

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯು

ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಹಿತ್ವಾಗಿರುವುದ್ದ.- (1) ಯಾವೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯು ಈ
ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ

ರಚಿಸಲಾದ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿರತಕುಕ ದು. ಆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮ,
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅದಕೆಕ
ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದು,

ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ನೆರವೇರಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(2) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯು

[xxx]3 ಮಖ್ೆ

3

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕರನ್ನನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ 5[ಹನನ ೆಂದಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದ]5 ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದಷ್ಟರ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ಲಿ ದ ಸದಸೆ ರನ್ನನ ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕುಕ ದು, ಎೆಂದರೆ:4

[(i) ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಂಘದ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಕೆೆಂಡರಿ ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆ ಪ್ರ ದೇಶ

ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯು,(ಎ) ತಾಲೂಿ ಕಿನ ಒೆಂದು ಭಾಗಕೆಕ ವಾೆ ಪ್ತಸ್ತದು ರೆ, ಹನನ ೆಂದು ಜ್ನ ಸದಸೆ ರು;
(ಬಿ) ಇಡಿೋ ತಾಲೂಿ ಕಿಗೆ ವಾೆ ಪ್ತಸ್ತದು ರೆ, ಹದಿಮೂರು ಜ್ನ ಸದಸೆ ರು;
(ಸ್ತ) ತಾಲೂಿ ಕನ್ನನ

ಮಿೋರಿದ ಆದರೆ ಜಿಲೆಿ ಯನ್ನನ

ಮಿೋರದ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ ವಾೆ ಪ್ತಸ್ತದರೆ,

ಹದಿನೈದು ಜ್ನ ಸದಸೆ ರು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಒೆಂದು ಜಿಲೆಿ ಯನ್ನನ

ಮಿೋರದ ಪ್ರ ವ್ತಾರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶವ್ನ್ನನ

ನಗರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಗರಿಷಾ
ಮಿೋರತಕಕ ದು ಲಿ .
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ಹೊೆಂದಿರುವ್

ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಹದಿನೇಳು ಸದಸೆ ರನ್ನನ

(ಡಿ) ಜಿಲೆಿ ಯನ್ನನ ಮಿೋರಿ ವಾೆ ಪ್ತಸ್ತದು ರೆ, ಹತಿ ೆಂಭತ್ತಿ ಸದಸೆ ರು]4
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪೆಕ್ಸ್

(ii)

ಸಂಘಗಳನ್ನನ

2

[ಒಳಗೊೆಂಡ]2

ಸಂಯುಕಿ

ಸಂಘವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ,

ಇಪ್ಿ ತಿ ೆಂದು ಸದಸೆ ರು;
3 1

[ [xxx]1]3 :

(iii)

1.2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ, ಸದಸೆ ನ್ನ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಮತ ಕೆಾ ೋತರ ವ್ನ್ನನ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
1

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಆಡಳತ ಮಂಡಳ ಸದಸೆ ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷರ ಮತ್ತಿ ಗರಿಷರ ಪ್ರ ಮಾಣವು

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ (2) ರಲ್ಲಿ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತರುವಂತೆ ಆಯಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ತಮಿ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಳು ತಕಕ ದುು (ಎ) ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು ಪ್ಡೆದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ
ಪ್ರ ಕರಣ 28ಎ(4-ಬಿ) ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತರುವಂತೆ;
(ಬಿ) ಇತರೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ಪ್ದನಿಮಿತಿ ಸದಸೆ

ಮತ್ತಿ

ಸಾಲ ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನಿೋಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತ.
ಉಳದ ಸದಸೆ ರನ್ನನ ಪ್ರ ಕರಣ 29ಇನ ಷರತಿಿ ಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ಚುರ್ನವ್ಣೆ ಮೂಲಕ ಭತಿಾ
ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) 1[ಪ್ರ ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ]1 ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ :(i) ಒೆಂದು ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ

ಪ್ರಿಶಿಷರ

ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಶಿಷರ

ವ್ಗಾಗಳಗೆ ಸೇರಿದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳೆಂದ ಚುರ್ನವ್ಣೆ ಮೂಲಕ ಭತಿಾ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ;
(ii)

1

[ಎರಡು ಸಾಾ ನಗಳನ್ನನ ]1 ಮಹಿಳೆಯರಿೆಂದ ಚುರ್ನವ್ಣೆ ಮೂಲಕ ಭತಿಾ

ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
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2

[(iii) "ಹಿೆಂದುಳದ ವ್ಗಾದವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಾ ನಗಳನ್ನನ

ಭತಿಾಮಾಡತಕಕ ದುು .

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಒೆಂದು ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ

ಚುರ್ನವ್ಣೆ ಮೂಲಕ

ಪ್ರ ವ್ಗಾ "ಎ", ಮತಿ ೆಂದು

ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ ಪ್ರ ವ್ಗಾ "ಬಿ" ವ್ಗಾದವ್ರಿಗೆ,]2
- ವಿಿೂಸಲ್ಲಡತಕುಕ ದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳನ್ನನ

ಸದಸೆ ರರ್ನನ ಗಿ ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ್ ಮತ್ತಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ ಅೆಂಥ

ವ್ಷಾ ಅಥವಾ ಪ್ರ ವ್ಗಾದಿೆಂದ ಸದಸೆ ರನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಮಂಡಳಯಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಮಿೋಸಲಾತಿಯನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4)

29ಎ ಮತ್ತಿ

39ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ,

4

[ಸಮಿತಿಯ

ಅನೆ ಥಾ ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತದುದನ್ನನ ಳದ]4 ಸದಸೆ ರ ಅಧಿರ್ಕರದ ಅವ್ಧಿಯು 2[ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳಾಗಿರತಕಕ ದುು ]2 ಮತ್ತಿ ಸದರಿ ಅವ್ಧಿಯು ಮರ್ಕಿ ಯವಾದ
ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು

ಸಮಿತಿಯ

ಅೆಂಥ

ಸದಸೆ ರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ದವ್ನ್ನನ

ತೆರವುಗೊಳಸ್ತದಾು ರೆೆಂದು

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು:
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಂಘಗಳ

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ,

1997

ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವುದಕೆಕ ಮದಲು, ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚುರ್ನವ್ಣೆ ನಡೆದಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಸಮಿತಿಯ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು, ಅೆಂಥ ಚುರ್ನವ್ಣೆ ನಡೆದ ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾವೂ ಸೇರಿದಂತೆ
ಮೂರು ವ್ಷಾಗಳಾಗಿರತಕುಕ ದು:
3

[ವಿವ್ರಣೆ.-xxx]3

ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ನೋೆಂದಣಿಯ ನಂತರ ಸಂಘದ ಮದಲ ಮಹಾ ಸಭೆಯನ್ನನ
ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದಕೆಕ ಮದಲ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ ಆಯೆಕ ಮಾಡಲು
ನೋೆಂದಣಿಯ
ಅೆಂಥ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಸಮಿತಿಯ

ಒೆಂದು

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯೂ

ಸಹ

ವ್ಷಾಗಳಾಗಿರತಕಕ ದುು .]2
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ತಿೆಂಗಳಳಗೆ
2

[ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ

ನಡೆಸತಕುಕ ದು.
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮತ್ತಿ
ಐದು

1

[ಅಲಿ ದೆ ಪ್ರಂತ್ತ, 14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಒೆಂದುಗೂಡಿದ ಅಥವಾ

ಮಾನೆ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ನಂತರ ರಚನೆಯಾದ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘದ ಅಥವಾ
ಸಂಘಗಳ

ಮದಲ

ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘದ

ಅಥವಾ

ಸಂಘಗಳ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಮದಲ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ ಆಯೆಕ ಮಾಡಲು ನೋೆಂದಣಿಯ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳ

ಒಳಗೆ

ನಡೆಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಸಮಿತಿಯ

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು ಸಹ 2[ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳಾಗಿರತಕಕ ದುು ]2]1
1.2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
4.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(4ಎ) ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ ಮಂಡಳಯು, ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್, ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ, ಹಣರ್ಕಸು

ಕೆಾ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ವ್ರನ್ನನ

ಸಹ

ಸದಸೆ ರರ್ನನ ಗಿ

ನೇಮಕ

ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಕೈಗೊಳು ಬೇರ್ಕದ ಉದೆು ೋಶಗಳು ಮತ್ತಿ
ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕೆಾ ೋತರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣತಿಯನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ್
ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು ಸದಸೆ ರಾಗಿರಬೇಕು;
ಪ್ರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ಸಹ ಸದಸೆ ರರ್ನನ ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡು ಸದಸೆ ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು
(2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಗರಿಷಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆ ಹೆಚುಚ ವ್ರಿಯಾಗಿ ಇಬಿ ರನ್ನನ
ಮಿೋರತಕಕ ದಲಿ :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ಸಹ ಸದಸೆ ರಾದಂಥವ್ರು, ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ರಾಗಿ ಅವ್ರ
ಸಾಮಥೆ ಾದಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ್
ಹಕಕ ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ

ಮಂಡಳಯ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳಾಗಿ

ಚುರ್ನಯಿತರಾಗಲು ಅಹಾರಾಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ :
ಅಲಿ ದೆ

ಪ್ರಂತ್ತ

ಮೂವ್ರು

ಸದಸೆ ರನ್ನನ

ಮಿೋರದ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ

ನಿದೇಾಶಕರುಗಳು ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ರಾಗಿರತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ರುಗಳನ್ನನ , (2)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ನಿದೇಾಶಕರುಗಳ
ಒಟ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
ಅಲಿ ದೆ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ನಿದೆಾಶಕರುಗಳು,

ವೃತಿಿ ಪ್ರ

ಮಂಡಳಯ

ನಿದೇಾಶಕರುಗಳು

ಸಭೆಗಳನ್ನನ

ಭಾಗವಾಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ .
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ನಡೆಸುವ್

ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ

ಕೊೋರಂನ

(ಗಣಪೂತಿಾಯ)

1

[ಅಲಿ ದೇ ಪ್ರಂತ್ತ, ನಗರ ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಗೆ ಸಹಯೋಜಿತರಾದ ನಿದೇಾಶಕರು

ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅಗತೆ ತಿಳುವ್ಳಕೆ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನನ
ಹೊೆಂದಿರದಿದು ಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಮಂಡಳಯು ಅೆಂಥ ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ತಮಿ
ಅಹವಾಲವ್ನ್ನನ ಹೇಳಕೊಳು ಲು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ನಿೋಡಿದ ತರುವಾಯ ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವಾ
ಬ್ೆ ೆಂಕು

ನಿದೇಾಶನವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡಿದ

ಎರಡು

ತಿೆಂಗಳಳಗೆ

ಅೆಂಥ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕತಕಕ ದುು .]1
1.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4ಬಿ)-(1)
ಮಂಡಳಯನ್ನನ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು,

ಪಾರ ಥಮಿಕ

ಕೃರ್ಷ

ಸಾಲ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಹೊರತ್ತ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹಾಯಕ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಒಬಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು 1[ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಎಲಾಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು
ಹಾಗೂ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಎಲಾಿ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಸಿ ಧಿಾಸಬಹುದು.

ಪ್ದನಿಮಿತಿ

ಸದಸೆ ರು ಹಾಗೂ ಹಣರ್ಕಸು ಅಥವಾ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಏಜೆನಿ್ ಯಿೆಂದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರು ಮತ
ಚಲಾಯಿಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ಆದರೆ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಸಿ ಧಿಾಸಲು
ಅಹಾರಾಗಿರುವುದಿಲಿ ]1:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತರ್ನದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಇಚೆಾ ಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಪ್ದವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು (1)ನೇ ಖಂಡದಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರ್ನದಲ್ಲಿ ,
ಅೆಂಥ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು,

ಮಂಡಳಯ

ಅಸಮಥಾರ್ನದಲ್ಲಿ , ತನನ

ಯಾವುದೇ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಸವ ತ:

ಹಾಜ್ರಾಗಲು

ಅಧಿೋನ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ , ಆತನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರಾಗಲು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅಧಿೋನ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ಅೆಂಥ ಸಭೆಯ
ಉದೆಧ ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಂತೆ ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿಸ್ತದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯೆೆಂದೇ

ಭಾವಿಸತಕಕ ದುು ]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5) 29ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ 1[ಸಮಿತಿಯ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು ಅಥವಾ 39ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ರ್ಕಲ ಮಿತಿಯಳಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯು ನಡೆಯದಿದು ಲ್ಲಿ ]1
ಮಗಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯು ರಚನೆಯಾಗಿರದಿದು ರೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರ
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ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ ಸಂಘವು ಇರುವುದೋ ಮತ್ತಿ ಯಾರು ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿೆಂದ ಅಧಿರ್ಕರ
ಹೊೆಂದಿದಾು ರೋ

ಆ

ಯಾರೇ

ಇತರ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿ

ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿದಾು ರೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅವ್ರು ಎಲಿ
ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯ

ಸಮಿತಿಯಾಗಿ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸತಕುಕ ದು.

ಆಗಿ

ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯು,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರ ನಿಯಂತರ ಣಕೊಕ ಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಯಾರೇ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯ ಎಲಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಎಲಿ
ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನೂನ

ನಿವ್ಾಹಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ

ಅಗತೆ ವೆನಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಕೈಗೊಳು ತಕುಕ ದು:
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[ಪ್ರಂತ್ತ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ನ್ನ 14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಒೆಂದುಗೂಡಿದ

ಅಥವಾ ಮಾನೆ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ನಂತರ ರಚನೆಯಾದ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಕೆಕ
ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳ ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಬಿ
ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ

ನೇಮಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಹಾಗೆ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯು, ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಂಘಗಳ
ಸಮಿತಿಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ ನಡೆಸಲು ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(6) ಸಮಿತಿಯ 1[ಸದಸೆ ರು]1

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನನ

ಅವ್ರ

ಪೈಕಿಯಿೆಂದಲೇ ಚುರ್ನಯಿಸತಕುಕ ದು. ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯು ರಹಸೆ ಮತದಾನದ
ಮೂಲಕ ನಡೆಯತಕುಕ ದು.]1]1
1. 2000ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 26.2.2000 ದಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[28ಬಿ.

ಸಮಿತಿಯು ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ

ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.- 1[2[(1) ಮಂಡಳಯ

ಮಂಡಳಯ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು ಮರ್ಕಿ ಯಗೊಳುು ವ್ ಪೂವ್ಾದಲ್ಲಿ ಯೇ

ನಡೆಸಬಹುದು.]2]1
1.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) 39ಎ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ರ್ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ
ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರು ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ರ್ಕಲಮಿತಿಯ ಕೊನೆಯ
ದಿನದಂದು ಅವ್ರ ಪ್ದವ್ನ್ನನ

ತೆರವುಗೊಳಸ್ತದಾು ರೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ
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ಸದಸೆ ರು

ಅವ್ರ

ಪ್ದಾವ್ಧಿ

ಮರ್ಕಿ ಯವಾದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಐದು

ವ್ಷಾಗಳ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರಾಗಿ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ಅಹಾರಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
(3) 28ಎ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

(5)ನೇ

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಳುು ವ್ ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯು, ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟರ

ಮೇರೆಗೆ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಬೇಗನೆ, ಆದರೆ ಆರು ತಿೆಂಗಳ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ, ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಂಘದ
ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಗೆ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಮಾಡತಕುಕ ದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಆಡಳತಗಾರನ್ನ ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ

ಸಂಘದ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳಗಿೆಂತ

ಹೆಚಿಚ ನ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ಮೆಂದುವ್ರಿಯತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[28

ಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು- (1) ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ ಮಂಡಲ್ಲಯು, ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ
ತನನ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ವಿಹಿತವಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಎಲಾಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅವ್ಶೆ ಕ

ಚಲಾಯಿಸತಕಕ ದುು

ಅಥವಾ

ಮತ್ತಿ ಎಲಾಿ

ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು .
(2) ಹಿೆಂದೆ ಹೇಳದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳ ಸಾಮಾರ್ನೆ ನವ ಯಕೆಕ

ಭಾದಕವಾಗದಂತೆ, ಅೆಂಥ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತಿ ಕತಾವ್ೆ ಗಳು ಈ ಮೆಂದಿನವುಗಳನ್ನನ ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕಕ ದುು :(ಎ)

ಸದಸೆ ರನ್ನನ ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದು;

(ಬಿ)

ಷೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನನ ವಿಲೆ ಮಾಡಬಹುದು;

(ಸ್ತ)

ಸಂಪ್ನೂಿ ಲಗಳ ಕೊರ ೋಡಿೋಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನನ ವಿಧಿಸುವುದು;

(ಡಿ)

ಸದಸೆ ರಿಗೆ

ಸಾಲಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಮೆಂಗಡಗಳ

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಲಭೆ ಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತಿ ಕೈಗೊಳು ಬೇರ್ಕದ
ಸೌಲಭೆ ಗಳನ್ನನ ನಿಧಾರಿಸುವುದು;
2

[(ಇ)

ಸಹರ್ಕರ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷರನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಇತರ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನನ ಚುರ್ನಯಿಸುವುದಕೆಕ ;]2
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(ಎಫ್) ಸಂಘದ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನನ

ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಚರ ಮತ್ತಿ

ಸ್ತಾ ರ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ ಅಜಿಾಸ್ತಕೊಳು ವುದು ಅಥವಾ ವಿಲೆ ಮಾಡುವುದು;
(ಜಿ)

ಸಂಘದ ಸ್ತಬಿ ೆಂದಿಯ ವೃೆಂದಬಲ, ಪ್ರ ತಿೋ ಉದೆ ೋಗಿಗೆ ಅಹಾತೆಗಳು, ವೇತನ

ಶ್ನರ ೋಣಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಗಿೋರ್ಕರಹಾವಾದ ಇತರೆ ಭತೆೆ ಗಳನ್ನನ

[ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದಂತೆ

3

ನಿಧಾರಿಸುವುದು]3;
(ಹೆಚ್)

29ಜಿ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕರು

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ

ನೇಮಕ

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ

ಸಂಘದ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸದಂಥ

ಮಖ್ೆ
ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಇತರೆ ಉದೆ ೋಗಿಗಳನ್ನನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು;
(ಐ) ಕತಾವ್ೆ ಚುೆ ತ ಉದೆ ೋಗಿಗಳ ವಿರುದಧ

ನಡತೆ ಮತ್ತಿ ಶಿಸುಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ನಿರೂಪ್ತಸುವುದು, ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ

ಆರೋಪ್ಗಳ ಗಂಭಿೋರತೆಯ

ಪ್ರ ಮಾಣಕಕ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ ದಂಡಗಳನ್ನನ ವಿಧಿಸುವುದು;
(ಜೆ)

ಸಾೆಂಸ್ತಾ ಕ

ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನನ

ಸಾಧಿಸಲು

ನಿದಿಾಷರ

ಗುರಿಗಳನ್ನನ

ರೂಪ್ತಸ್ತಕೊಳುು ವುದು;
(ಕೆ) ವಾರ್ಷಾಕ ಆಯವ್ೆ ಯಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳಗೆ
ಅವ್ಶೆ ಕವಾದ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನನ ಅನ್ನಮೋದಿಸುವುದು;
(ಎಲ್)

ನಿದಿಾಷರ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಿನೆಯನ್ನನ

ರ್ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ

ಸಂಘದ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಿ ಸದರಿ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ ಪ್ಡೆಯುವುದು;
(ಎೆಂ) ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ವ್ರದಿಯನ್ನನ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದು, ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ತೆಿ ಹಚಿಚ ದ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನನ

ಕಂಡು

ಕೊಳು ಲು

ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಅಕರ ಮಗಳಗೆ

ಕರ ಮ

ಕೈಗೊಳುು ವುದು,

ಪಾಲರ್ನ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಮತ್ತಿ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮೆಂದೆ ವ್ರದಿಗಳನ್ನನ ಮಂಡಿಸುವುದು;
(ಎನ್) ವಿಚಾರಣಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ನ ವ್ರದಿಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದು, ವಿಚಾರಣೆ
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ ಪ್ತೆಿ ಹಚಚ ಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಕರ ಮಗಳಗೆ ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ವುದು,
ಮಹಾಸಭೆಯ ಮೆಂದೆ ವ್ರದಿಗಳನ್ನನ ಮಂಡಿಸುವುದು;
(ಒ)

ಮಹಾಸಭೆಯ ಅನ್ನಮೋದನೆಗೆ ವಾರ್ಷಾಕ ವ್ರದಿ, ವಾರ್ಷಾಕ ಹಣರ್ಕಸು

ವಿವ್ರಪ್ಟಿರ ಗಳು, ವಾರ್ಷಾಕ ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಆಯವ್ೆ ಯವ್ನ್ನನ ಮಂಡಿಸುವುದು;
107

(ಪ್ತ)

ರ್ಕನೂನ್ನ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣಿಗಳನ್ನನ

ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದು,

ಸಮರ್ಥಾಸುವುದು

ಅಥವಾ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು;
(ಕೂೆ ) ಸಂಘದ ಹಣವ್ನ್ನನ ದುವಿಾನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಘಕೆಕ
ನಷರ ವುೆಂಟ್ಟ

ಮಾಡುವ್

ಮೂಲಕ

ಸ್ತೋಮಿತ

ಗುರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ವಿರುದಧ

ಅಥವಾ

ಕಿರ ಮಿನಲ್

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸ್ತೋಮಿತ, ಕಿರ ಮಿನಲ್

ಮತ್ತಿ ಶಿಸುಿ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದು;
(ಆರ್) ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ಶೆ ಕವಾದಾಗಲೆಲಾಿ ಮತ್ತಿ ಕೊೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ
ಸಾಮಾನೆ ಸಭೆಗಳನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು;
(ಎಸ್) ಸಂಘದ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಅವ್ಶೆ ಕ
ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನನ ರಚಿಸುವುದು;
(ಟಿ)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ

ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ

ಅಗತೆ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನೆ

ಪ್ರ ತಾೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರೆ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಸಭೆಯು

ಕೈಗೊಳುು ವುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಇತರೆ

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು.]1
1.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[28ಡಿ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸಯ ರು, ನಿದೇಾಶಕರು, ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು

ಸಿಬಬ ೋಂದಗಳಿೋಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರ ವಾಸ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸೆ ರು, ನಿದೇಾಶಕರು,
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ

ಸ್ತಬಿ ೆಂದಿಯವ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂವಾಾನ್ನಮೋದನೆ ಇಲಿ ದೆ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವೆಚಚ ದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರ ವಾಸವ್ನ್ನನ ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[29.xxx]1
1.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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1[29ಎ.

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯ ಪ್ರರ ರಂಭ.- 2[(1)]2 3[4[ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು]4

ಸಮಿತಿಯ ಚುರ್ನಯಿತ ಬಹುಮತ ಸದಸೆ ರು ಅಧಿರ್ಕರ ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಳುು ವ್ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು
ಅಥವಾ

ಹೊರಹೊೋಗುವ್

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರ

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು

ಮರ್ಕಿ ಯವಾದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು, ಯಾವುದು ನಂತರವೋ ಅೆಂದು ಪಾರ ರಂಭವಾಗತಕುಕ ದು.]3
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

39ರ ಮೂಲಕ 29ಎ ಯಿೆಂದ 29ಡಿ ವ್ರೆಗಿನ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ

23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
3. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(2)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ

[xxx]2 ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ತರುವಾಯ

2

ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಸದಸೆ ರಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಲು 3[ಸಮಿತಿಯ ಚುರ್ನಯಿತ ಸದಸೆ ರ
ಪೈಕಿ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಸದಸೆ ರು ಇರುವ್ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ]3 ಯಥಾ ರಿೋತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು
ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
3. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯು,
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಎಲಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಎಲಿ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ
ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
1

[(4) xxxx

(5) xxxx
(6) xxxx]1]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
2[1[29ಬಿ.

ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ನ ಅರ್ವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಯ

ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯು, ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ತವ ಕೆಕ
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯ

ಸಾಾ ನಕೆಕ ,

ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನಿಗೆ
ಬರಹದಲ್ಲಿ

ತನನ

ಕೈ

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ಸಂಘದ
ಬರಹದ

ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ಅೆಂಥ ರಾಜಿೋರ್ನಮೆಯನ್ನನ
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ಮೂಲಕ

ರಾಜಿೋರ್ನಮೆಯನ್ನನ

ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ದಿನದಿೆಂದ ಹದಿನೈದು

ದಿನಗಳಳಗೆ ಅೆಂಥ ನಿದೇಾಶಕರು ಅಥವಾ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯು ತನನ

ಕೈ ಬರಹದ ಮೂ¯ಕ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳು ದ ಹೊರತ್ತ, ಹಾಗೆ ತಿಳಸ್ತದ ಅೆಂಥ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು
ಮರ್ಕಿ ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ತವ ದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯ ಆ ಸಾಾ ನವು ಖಾಲ್ಲಯಾಗತಕಕ ದುು . ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ, ಅೆಂಥ
ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಪ್ಡೆದ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಡಳಯ ಸಭೆಯ ಮೆಂದೆ ರಾಜಿೋರ್ನಮೆ

ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಇಡತಕಕ ದುು . ರಾಜಿೋರ್ನಮೆ ನಿೋಡಿದ ಸದಸೆ ನ್ನ ಸಂಘದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿದು ರೆ, ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ ರಾಜಿೋರ್ನಮೆ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ತಕ್ಷಣ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಸಂಘಕೆಕ ತಿಳಸತಕಕ ದುು .]1]2
1.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

29ಸಿ. ಸಮಿತಿಯ
1

ಸದಸಯ ತ್ವ ಕೆು

ಅನಹಾತೆಗಳು.-

(1)

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

[ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ]1 ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಲು, ಅಥವಾ

ನೇಮಕಗೊಳು ಲು ಅಥವಾ ಮೆಂದುವ್ರಿಯಲು,1

[(ಎ) ಋಣಿಯಾಗಿ ತನಿನ ೆಂದ ಸಲಿ ಬೇರ್ಕದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಕಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಅವ್ನ್ನ ಆ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಸುಸ್ತಿ ದಾರರ್ನಗಿದು ರೆ;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ) ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದೆಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾರಾಟ
ಅಥವಾ ಖ್ರಿೋದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕರಾರು, ಮಾರಾಟ, ಖ್ರಿೋದಿ ಅಥವಾ ವ್ಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ
(ಬಂಡವಾಳ
ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳನ್ನನ

ಹೂಡಿಕೆ

ಮತ್ತಿ

ಒಳಗೊೆಂಡ

ಸಾಲ

ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ಡೆಯುವುದನ್ನನ
ಸಂಘದ

ಯಾವುದೇ

ಬಿಟ್ಟರ )

ಹಣರ್ಕಸ್ತನ

ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ವ್ಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಹೊೆಂದಿದು ರೆ;
(ಸ್ತ) ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಡೆಸುತಿಿ ರುವ್ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವ್
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದೋ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಡೆಸುತಿಿ ರುವ್ ಅದೇ
ಸವ ರೂಪ್ದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ

[ಅವ್ನ್ನ 2[xxx]2 ನಡೆಸುತಿಿ ದು ರೆ:]1

1

1.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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2 1

[ [xxx]1]2

1.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ) ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರವಾಗಿ ರ್ನೆ ಯವಾದಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡರೆ
ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ

ರ್ನೆ ಯವಾದಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದರೆ;
(ಇ)
ವೇತನ

ಅವ್ನ್ನ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಣರ್ಕಸು ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಪ್ಡೆಯುವ್

1

[ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯ

ಹೊರತಾಗಿ

ಇತರ]1

ನೌಕರರ್ನಗಿದು ರೆ;
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[xxxx]1

1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಎಫ್) ಅವ್ನ್ನ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವೇತನ ಪ್ಡೆಯುವ್ ನೌಕರನ ಹತಿಿ ರದ
ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದು ರೆ
-ಅಹಾರ್ನಗತಕುಕ ದಲಿ .
1

[ವಿವ್ರಣೆ.- 2[ಈ ಖಂಡದ 4[xxx]4]2 ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ `ಹತಿಿ ರದ ಸಂಬಂಧಿ' ಎೆಂದರೆ,-

(i)

ಗಂಡ, ಹೆೆಂಡತಿ ಮತ್ತಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಗಳು;

(ii)

ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಅವಿಭಕಿ ಮಗ, ಅವಿಭಕಿ ಸಹೊೋದರ ಮತ್ತಿ ಅವಿವಾಹಿತ
ಸಹೊೋದರಿ; ಮತ್ತಿ

(iii)

ಹತಿಿ ರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆೆಂದು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು.
3

[xxx]3]1

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 70ರ ಮೂಲಕ 4.12.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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1

[(ಜಿ) ಅವ್ನ್ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವೇತನ ಪ್ಡೆಯುವ್ ನೌಕರರ್ನಗಿದುು , ಅವ್ನನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸೇವೆಯಿೆಂದ ವ್ಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದು ರೆ, ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ
ಕಡ್ಡಾ ಯ ನಿವೃತಿಿ ಗೊಳಸಲಾಗಿದು ರೆ;
(ಹೆಚ್) ಅವ್ನ್ನ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಮತ
ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿೆಂದ ಅನಹಾರ್ನಗಿದು ರೆ;
(ಐ) ಅವ್ನ್ನ 1960ರ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 1860ರ 45) 153ಎ
ಪ್ರ ಕರಣ ಅಥವಾ 171ಇ ಪ್ರ ಕರಣ ಅಥವಾ 171ಎಫ್ ಪ್ರ ಕರಣ ಅಥವಾ 505ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ
(2)ನೇ

ಉಪ್Šಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಥವಾ

(3)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಅಥವಾ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ 39ಜೆ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವಾ 39ಕೆ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಬಿ)
ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನಿೋಯವಾದ ಒೆಂದು ಅಪ್ರಾಧರ್ಕಕ ಗಿ ಸ್ತದಧ ದೋರ್ಷಯಾಗಿದು ರೆ ಹಾಗೆ
ದೋಷ ಸ್ತದಿಧ ಯಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿ ಕಳೆದ ಹೊರತ್ತ;
(ಜೆ)

ಅವ್ನ್ನ,

ಭಾರತದ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಿೆಂದ

ಯಾವುದೇ

ಅಪ್ರಾಧರ್ಕಕ ಗಿ

ಸ್ತದಧ ದೋರ್ಷಯಾಗಿದುು ಎರಡು ವ್ಷಾಗಳಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ಅವ್ಧಿಗೆ ರ್ಕರಾವಾಸ ಶಿಕೆಾ ಗೆ,
ಒಳಗಾಗಿದು ರೆ, ಅವ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿ ಕಳೆದ
ಹೊರತ್ತ;
(ಕೆ)

ಅವ್ನ್ನ

39ಸ್ತ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಥಾವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ

ಭರ ಷರ ಚಾರದ

ದೋರ್ಷಯಾಗಿದು ರೆ, ಆ ಅಪ್ರಾಧದ ದೋರ್ಷಯಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿ
ಕಳೆದ ಹೊರತ್ತ;
(ಎಲ್) ಅವ್ನ್ನ
ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳನ್ನನ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ನಿಯಮಗಳು

ಅಥವಾ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಮತಿ ವ್ನ್ನನ

(ಸಾಲದ ಹೊರತ್ತ) ಅವ್ನಲೆಿ ೋ ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡಿದುು ಜ್ಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರ್ನಗಿದು ರೆ;
(ಎೆಂ) ಅವ್ನ್ನ ಒೆಂದು ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ್
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಿೆಂದ ಇರುವ್ ಬ್ಕಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ
ಸತತವಾಗಿ ಒೆಂದು ವ್ಷಾದವ್ರೆಗೆ ಸುಸ್ತಿ ದಾರರ್ನಗಿದು ರೆ
-ಅಹಾರ್ನಗತಕುಕ ದಲಿ :
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ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಮೆಂದುವ್ರಿಯಲು ಈ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗಿನ
ಅನಹಾತೆಯು, ಅೆಂಥ ಬ್ಕಿಗಳ ಶೇಕಡ ಮೂವ್ತಿ ರಷ್ಟರ

ಮತಿ ವ್ನ್ನನ

ಮಿೋರದಂತಹ

ಮತಿ ವ್ನ್ನನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ್ ಸುಸ್ತಿ ದಾರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು;
(ಎನ್)

ಅವ್ನ್ನ

39ಎ

ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ರ್ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಮಾಡುವ್ಲ್ಲಿ ವಿಫಲರ್ನಗಿರುವ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿದು ರೆ
-ಅಹಾರ್ನಗತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಒ)xxx]1

1.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಪ್ತ)

ಅವ್ನ್ನ

ಗೈರುಹಾಜ್ರಾಗಲು

ಅನ್ನಮತಿ

ಪ್ಡೆಯದೆ

ಅೆಂಥ

ಸಂಘದ

ಮಂಡಲ್ಲಯ ಮೂರು ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳಗೆ ಗೈರುಹಾಜ್ರಾದರೆ]1
-ಅಹಾರ್ನಗತಕುಕ ದಲಿ .
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಯಾವೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವ್ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿರುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯೂ ಸೇರಿ, ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಎರಡು
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚುಚ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ

[ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷ,

1

ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಉಪ್ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಆಗಿರತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(3) xxx ]1

2

[(3) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯು-

(ಎ) 39 ಎ ಪ್ರ ಕರಣ ಮತ್ತಿ 29 ಎಫ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ ನಡೆಸಲು
ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗಕೆಕ ನೆರವಾಗಲು ವಿಫಲವಾದರೆ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

27ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಾರ್ಷಾಕ

ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನನ

ಅಗತೆ ವಾಗಿರುವಾಗ 28ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನನ
ವಿಫಲವಾದರೆ; ಅಥವಾ
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ಅಥವಾ
ಕರೆಯಲು

(ಸ್ತ) ವಾರ್ಷಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶೋಧಿತ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ವಾರ್ಷಾಕ

ಮರದಿಯನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ,
- ಹಾಗೆ ವಿಫಲವಾದ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅನಹಾತೆಯ ಆದೇಶದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಂಘದ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ
ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿರಲು,

ಅಥವಾ

ನೇಮಕಗೊಳು ಲು

ಅಥವಾ

ಮೆಂದುವ್ರೆಯಲು

ಅನಹಾರ್ನಗತಕಕ ದುು ]2
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

[(4)

(2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ,-

(i)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು

1

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಅಧೆ ಕ್ಷನರ್ನನ ಗಿ

ಅಥವಾ

ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷನರ್ನನ ಗಿ, ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷನರ್ನನ ಗಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಸಭಾಧೆ ಕ್ಷನರ್ನನ ಗಿ ನೇಮಿಸ್ತದ ಯಾರೇ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ; ಅಥವಾ
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ಮಾತರ ಆಗಿರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

(ii)

- ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5) ಸಹರ್ಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟರ

ಸಂಘಗಳು, ಗಾರ ಹಕರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತಿ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ವ್ಗಾ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದೆಂದಿಗೆ

ಅವ್ನ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ

ಅೆಂಥ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಹಣರ್ಕಸು ಮಿತಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಕನಿಷಾ
ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಸ್ತದ ಹೊರತ್ತ, ಅವ್ನ್ನ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ನೇಮಕಗೊಳು ಲು ಅಥವಾ ಆಯೆಕ ಯಾಗಲು ಅಹಾರ್ನಗತಕುಕ ದಲಿ .
(6) ಜಿಲಾಿ ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ
ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ವ್ಗಾಗಳ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ೆ ಕಿಿ
ಸದಸೆ ರ ಯಾರೇ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯು ಇರತಕುಕ ದಲಿ .
(7)

ಸಮಿತಿಯ

ಯಾವಬಿ

ಸದಸೆ ನ್ನ

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಮೂದಿಸ್ತದ

ಅನಹಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದಕೆಕ ಗುರಿಯಾಗಿದು ನೆ ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ್ನೇ ಎೆಂಬ
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ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಸುರ್ನವ್ಣೆಯ ಸೂಕಿ

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ನಿೋಡಿದ ತರುವಾಯ ನಿಧಾರಿಸತಕುಕ ದು.
1

[(8)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಸಮಿತಿಯ

ಯಾರೇ

ಸದಸೆ ನ್ನ

ಅವ್ನ

ಅಧಿರ್ಕರ

ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ,(ಎ)

ಅವ್ನ್ನ (1), (2) ಮತ್ತಿ

(5)ನೇ ಉಪ್Šಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಯಾವುವೇ ಅನಹಾತೆಗಳಗೊಳಪ್ಟರ ರೆ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ಅವ್ನ್ನ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ ಮೋಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಪೂಣಾ ನಿಲಾಕ್ಷದಿೆಂದ
ಅಥವಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಅಗತೆ ವಿರುವಾಗ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಇಲಿ ದೆ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಿಯ ನಿಣಾಯಗಳಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗೆ ಬ್ಧಕವಾಗುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ವ್ತಿಾಸ್ತದು ರೆ ಅಥವಾ ವ್ತಿಾಸುತಿಿ ದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ಸ್ತ)

ಅವ್ನ್ನ

ನಿರಂತರವಾಗಿ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ನಿಯಮಗಳ

ಅಥವಾ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿದೇಾಶಗಳ ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ
ವ್ತಿಾಸ್ತದು ರೆ ಅಥವಾ ವ್ತಿಾಸುತಿಿ ದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ಡಿ)

ಅವ್ನ್ನ

ತನನ

ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ

ತೃಪ್ತಿ ಕರವಾಗಿ

ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿಿ ಲಿ ದಿದು ರೆ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ತನಗೆ ಬಂದ ವ್ರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಅೆಂತಹ ಸದಸೆ ನನ್ನನ
ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಈ ಉಪ್Šಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ), (ಬಿ), (ಸ್ತ)
ಮತ್ತಿ (ಡಿ) ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ

ಅೆಂಥ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಐದು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಮಿೋರದಂಥ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಯಾವುದೇ ಪ್ದವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದದಂತೆ ಅವ್ನನ್ನನ ಅನಹಾಗೊಳಸಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾರ ವಿರುದಧ
ಅಹವಾಲನ್ನನ

ಈ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಹೇಳಕೊಳು ಲು ಸೂಕಿ ಅವ್ರ್ಕಶ ನಿೋಡಿದ ಹೊರತ್ತ ಈ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ್ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ .
(9)

(8)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದ ಒೆಂದು ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಕಳುಹಿಸತಕುಕ ದು.]1
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2

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವಬಿ

[(10)

ಹೇಳಲಾದ

ಯಾವುದೇ

ಅನಹಾತೆಗೆ

ನಿದೇಾಶಕನ್ನ, (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಗುರಿಯಾದರೆ,

ಅವ್ನ್ನ

ಇನನ ೆಂದು

ಸಂಘದ

ನಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿರಲು ಅಹಾರ್ನಗತಕಕ ದು ಲಿ . (8)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಯಥೋಚಿತ ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗಳೆಂದಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .
(11) ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವಬಿ ಸದಸೆ ನ್ನ (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎೆಂ)
ಮತ್ತಿ (ಎನ್) ಖಂಡಗಳನ್ನನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ಸದರಿ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಹೇಳಲಾದ

ಯಾವುದೇ ಅನಹಾತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದು ರೆ, ಅವ್ನ್ನ, ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಲು
ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಳು ಲು ಅಥವಾ ಮೆಂದುವ್ರೆಯಲು ಅಹಾರ್ನಗತಕಕ ದಲಿ , (8)ನೇ ಉಪ್
ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಯಥೋಚಿತ ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗಳೆಂದಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .]2
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[29ಡಿ xxx]1

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1[29ಇ. ಸಮಿತಿಯ

ಸ್ಥಾ ನವ್ನುು

ಸದಸಯ ರ

ಪ್ದದಲ್ಲಿ

ಉೋಂಟಾಗುವ್

ಆಕಸಿಿ ಕ

ಖಾಲ್ಲ

ಭತಿಾಮಾಡುವುದ್ದ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಪ್ದದಲ್ಲಿ

ಮರಣ, ರಾಜಿೋರ್ನಮೆ, ವ್ಜಾಮಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ್
ಯಾವುದೇ

ಖಾಲ್ಲ

ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ಸಂಘದ

ಉಪ್

ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಭತಿಾ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
2

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗವು ಮಂಡಲ್ಲಯ ಉಳದ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು

ಅದರ ಮೂಲ ಅವ್ಧಿಯ ಅಧಾಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚುಚ

ಇದು ರೆ, ಮಂಡಲ್ಲಯ ನಿದೇಾಶಕರ

ಪ್ದದಲ್ಲಿ ನ

ಭತಿಾಮಾಡಲು

ಯಾವುದೇ

ಖಾಲ್ಲ

ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ

ನಡೆಸತಕಕ ದುು :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಮಂಡಲ್ಲಯ ಉಳದಿರುವ್ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು ಅದರ ಮೂಲ ಅವ್ಧಿಯ
ಅಧಾಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ್ಲ್ಲಿ , ಯಾವ್ ವ್ಗಾದ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ಸಾಾ ನವು
ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿದೆಯೇ ಅದೇ ವ್ಗಾದ ಸದಸೆ ರ ಪೈಕಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ
ಮಂಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನ ಖಾಲ್ಲ ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ ಮಂಡಲ್ಲಯು ಭತಿಾ ಮಾಡಬಹುದು.]2
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[ಅಲಿ ದೇ ಪ್ರಂತ್ತ, ಆಕಸ್ತಿ ಕ ರಿಕಿ ತೆಯ ಸಾಾ ನಗಳನ್ನನ

ರಿಕಿ ತೆಯಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಳಗಾಗಿ ಆಡಳತ ಮಂಡಳಯು ತ್ತೆಂಬಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ರಿಕಿ
ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ ನಿಬಂಧಕರು ರ್ನಮನಿದೇಾಶನದ ಮೂಲಕ ತ್ತೆಂಬತಕಕ ದುು .]3
1.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

29ಎಫ್.ಅಧಯ ಕ್ಷ,

ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷ,

ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷ

ಅರ್ವಾ

ಉಪ್ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷ

ಮೋಂತಾದವ್ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆ.- (1) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರಾದಂಥ
ಒಬಿ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಚೇರ್ ಪ್ಸಾನ್, ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಚೇಮಾನ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
(2) ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಪ್ಸಾನ್, ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಉಪ್
ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳನ್ನನ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸಾಮಾನೆ ಸಭೆಯ ಅಧೆ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸತಕುಕ ದು.
(3) ರಾಜಿೋರ್ನಮೆ, ಮರಣ ಅಥವಾ ವ್ಜಾಮಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ
ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಚೇರ್ ಪ್ಸಾನ್ರ ಹುದೆು ಯು ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿದು ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪ್ಸಾನ್ ಅವ್ರು, ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಚೇರ್
ಪ್ಸಾನ್ರಾಗಿ ಆಯೆಕ ಯಾಗುವ್ ತನಕ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಚೇರ್ ಪ್ಸಾನರ ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ
ನಿವ್ಾಹಿಸತಕುಕ ದು.
1

[(4)

ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘದ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳಾಗಿರತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ಅದು ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅವ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ಕೊನೆಗೊಳು ತಕಕ ದುು .
(5) ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗವು, ಮಂಡಲ್ಲಗೆ ಮತ್ತಿ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಚೇರ್
ಪ್ಸಾನ್ ಅವ್ರ, ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಚೇರ್ ಪ್ಸಾನ್ ಅವ್ರ ಪ್ದಕೆಕ
ಸಂಘದ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ಪ್ರ ರ್ಕರ

ಚುರ್ನಯಿಸುವುದು

ಅಗತೆ ವಾಗಿರುವ್

ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ
ಅೆಂಥ

ಇತರ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಪ್ದಕೆಕ ಸಹ ಮಹಾ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ತರುವಾಯ ಮಂಡಲ್ಲಯ ರಚನೆಯ
ಅಥವಾ ಭಾವಿತ ರಚನೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ
ನಡೆಸತಕಕ ದುು .
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(6) ಸಹರ್ಕರ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗವು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿದೇಾಶಕರ ಅಥವಾ
ಯಾರೇ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಪ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕಸ್ತಿ ಕ ಖಾಲ್ಲ ಸಾಾ ನ ಉೆಂಟಾದರೆ, ಅೆಂಥ
ಆಕಸ್ತಿ ಕ

ಖಾಲ್ಲಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ

ಭತಿಾಮಾಡಲು,

ಅಧಿಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ್

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಅವ್ರತ್ತಿ ದಿರ್ನಗಳಳಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ ನಡೆಸತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(5)

(6)
(7)
(8) xxx]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

ಮಖ್ೆ

[29ಜಿ. ಮಖ್ಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕನ ನೇಮಕ.- (1) ಪ್ರ ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಒಬಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ ಇರತಕುಕ ದು, ಅವ್ನನ್ನನ

[xxx]2 ಸಂಘದಿೆಂದ ನೇಮಕ

2

ಮಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ವ್ಜಾಗೊಳಸಬಹುದಾಗಿರತಕುಕ ದು:
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 27.10.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ,(i)

1

[ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ನಿಯಮಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ,

2

[ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ತಿಿ ನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ನೆರವು ಪ್ಡೆದ ಸಂಘದ]2 ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ]1

ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ನ್ನ ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನನ್ನನ

ನೇಮಕ ಮಾಡುವ್

ಮತ್ತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ್ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು; ಮತ್ತಿ
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5.9.2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ii) 1[ಇತರ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ]1 ಅೆಂಥ ಸಂಘವು ಐದು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದ
ಅವ್ಧಿಗೆ ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನನ್ನನ

ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊೋರಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ

ಅಥವಾ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನನ್ನನ

ನೇಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನನ್ನನ ವ್ಜಾ ಮಾಡಬಹುದು.
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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1

[ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ ಸಂಘವು, ಸರ್ಕಾರವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನನ್ನನ

ನೇಮಕ

ಕೊೋರುವ್

ಮಾಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವ್

ಮೂಲಕ
ಆಯೆಕ ಯ

ಮಖ್ೆ
ಅವ್ರ್ಕಶ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .]1
2

[ಅಲಿ ದೇ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಂಘವು

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳುಗಳಳಗೆ

ಹಾಗೆ

ಮಾಡಲು

ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅದಾಗಿಯೇ
ಅಥವಾ ತಾರ್ನಗಿಯೇ, ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ

ನೇಮಿಸಬಹುದು.]2
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ

(2)

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನನ್ನನ

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಮಖ್ೆ

ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ, ಸಂಘದಿೆಂದ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ

ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ ಅವ್ನನ್ನನ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿೆಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿರಲ್ಲ, ಮಖ್ೆ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕರ್ನಗಿರುವುದು ನಿೆಂತ್ತಹೊೋಗತಕುಕ ದು.
(3) ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳು,(i) ಅವ್ನ್ನ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ್ನಗಿದು ಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಹಾಗೆ

ಅನ್ನಮೋದಿತವಾದಂತೆ ಇರತಕುಕ ದು; ಮತ್ತಿ
(ii) ಇತರ

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿೆಂದ

ಅನ್ನಮೋದನೆ

ಪ್ಡೆದಂತೆ

ಇರತಕುಕ ದು:
1

[xxx]1

1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(4)

ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾ

ನಿವಾಾಹಕನ್ನ

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಾಮಾನೆ

ಸಂಘದ

ಮಖ್ೆ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ

ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ ಮತ್ತಿ ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಷರತ್ತಿ ಗಳು
ಮತ್ತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ,-
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ಸಂಘದ ಎಲಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನೆ

(ಎ)

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ

ಜ್ವಾಬ್ು ರರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಸಂಘದ ದಿನನಿತೆ ದ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಕೆಕ
ಜ್ವಾಬ್ು ರರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು;
(ಬಿ)

ಸಂಘದ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತಿ ಸಾಮಾನೆ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ ನಡೆಸತಕುಕ ದು;

(ಸ್ತ)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಮತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಡೆದ

ಸಾಲಗಳ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವ್ತಿಗೆ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ

ಮಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಇದರ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ರದಿಯನ್ನನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕುಕ ದು;
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

(ಡಿ)
ನಿವ್ಾಹಿಸಲು

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಜ್ವಾಬ್ು ರರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ

ನಿಗದಿತ

ಲೆಕಕ ಗಳನ್ನನ

ಸುರಕಿಾ ತ

ಅಭಿರಕೆಾ ಗೆ

ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡತಕುಕ ದು;
ಸಂಘರ್ಕಕ ಗಿ

(ಇ)

ಮತ್ತಿ

ಅದರ

ಪ್ರವಾಗಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಎಲಿ

ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಪ್ರ ಮಾಣಿಸತಕುಕ ದು;
(ಎಫ್) ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಎಲಿ

ದಾಖ್ಲೆಗಳು

ಮತ್ತಿ

ದಾಸಾಿ ವೇಜುಗಳ

ಅಭಿರಕ್ಷಕರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿವಿಧ ಪುಸಿ ಕಗಳು ಮತ್ತಿ
ದಾಖ್ಲೆಗಳ

ಮತ್ತಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಉಪ್

ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ದ ನಿದೇಾಶಕರು
ನಿದೇಾಶಿಸ್ತದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ನಿವ್ಾಹಣೆಗೆ ನಿಯತರ್ಕಲ್ಲತ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿರ ಗಳ ಮತ್ತಿ ವ್ರದಿಗಳ
ಸರಿಯಾದ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಸರ್ಕಲ್ಲಕ ಸಲ್ಲಿ ಕೆಗೆ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಮಾಡತಕುಕ ದು;
(ಜಿ)
ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ

ಅಧೆ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಪ್ಸಾನ್ ರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸ್ತ ಮಹಾಸಭೆ,
ಸಮಿತಿ

ಮತ್ತಿ

ಉಪ್

ಜ್ವಾಬ್ು ರರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಸಮಿತಿಯ
ಸಭೆಗಳ

ಸಭೆಯನ್ನನ

ನಡವ್ಳಕೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು
ದಾಖ್ಲು

ಮಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕುಕ ದು;
(ಹೆಚ್) ರ್ಕಯಾನಿೋತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಯೋಜ್ನೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮಿತಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡತಕುಕ ದು;
(ಐ)

ಸಮಿತಿಗೆ

ಅಗತೆ ವಾದ

ಮಾಹಿತಿ

ಒದಗಿಸುವುದು

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳು ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮೌಲೆ ನಿಣಾಯ ಮಾಡತಕುಕ ದು;
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ಸಂಘದ

(ಜೆ)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಪ್ರವಾಗಿ

ದಾವೆ

ಹೂಡತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ದಾವೆಗೆ

ಗುರಿಯಾಗತಕುಕ ದು;
(ಕೆ)

ಅಧಿನಿಯಮದ, ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ

ವಿಧಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಇತರ ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕುಕ ದು
ಮತ್ತಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದು.
1

[(4ಎ) ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು, ಸಂಘದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಸಮಿತಿಯ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗಲು ಮತ್ತಿ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಳು ಲು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ
ಗೊತ್ತಿ ವ್ಳಯನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲು 2[xxx]2 ಹಕುಕ ಳು ವ್ರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು.]1
3

[(4-ಬಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಒಬಿ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು .]3
4

[(4ಸ್ತ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು, ಮಂಡಲ್ಲಯ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ನಿೋಡುವ್ ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದು ಲಿ .]4
1.2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
3. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5) (4)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತಿ ಕತಾವ್ೆ ಗಳ
ಜೊತೆಗೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘದ ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು,(ಎ) ಸಮಿತಿಯ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,
ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ

ಅಗತೆ

ಸ್ತಬಿ ೆಂದಿಯನ್ನನ

ನೇಮಕ

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು;
(ಬಿ) ಸಂಘದ ಉದೆ ೋಗಿಗಳ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು, ರ್ಕಯಾಗಳು ಮತ್ತಿ ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ
ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸತಕುಕ ದು;
(ಸ್ತ) ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ
ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಡುವ್

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಸಂಘದ

ದಾವೆ,

ಅಥವಾ

ರ್ಕನೂನ್ನ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಯನ್ನನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಸಮರ್ಥಾಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು, ರಾಜಿೋ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು
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ಅಥವಾ

ಕೈಬಿಡಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ಅಧೆ ಕ್ಷರ

ಅಥವಾ

ಛೇರ್

ಪ್ಸಾನ್ರೆಂದಿಗೆ

ಸಮಾಲೋಚಿಸ್ತ ಸಂಘದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೋಮಗಳ
ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿ ಯಥೋಚಿತ ರ್ಕಲಾವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ನಿೋಡಬಹುದು.
(ಡಿ) ಸಮಿತಿಯು ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಮಾಗಾದಶಾನಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ , ಒಪ್ಿ ೆಂದಗಳನ್ನನ
ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಕರಾರುಗಳನ್ನನ ಬರೆದು ಕೊಡಬಹುದು;
ಅವ್ನ

(ಇ)

ಯಾವುದೇ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಯಾರೇ

ನೌಕರನಿಗೆ

ಪ್ರ ತಾೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
(6) ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ , ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ,
ಅವ್ನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೋಕರಿಸ್ತದ 1[ಸ್ತವ ೋಕೃತಿ ಮತ್ತಿ ಸಂದಾಯ ಲೆಕಕ ದ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ]1
ಪ್ರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಣರ್ಕಸು ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗೆ ಅಥವಾ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ
ತರುವಾಯದ ತಿೆಂಗಳ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಳಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕುಕ ದು. ಅವ್ನ್ನ ಮಹಾಸಭೆಗಳ
ಮತ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳ ಒೆಂದು ದೃಢೋಕೃತ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಅೆಂತಹ ಸಭೆಗಳ

ದಿರ್ನೆಂಕಗಳೆಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಮತ್ತಿ ಹಣರ್ಕಸು ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ
ಅಥವಾ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಕೊಡತಕುಕ ದು.]1
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[30.

ಮಂಡಲ್ಲಯ ರದದ ಯಾತಿ ಅರ್ವಾ ಅಮಾನತ್ತ.- (1) ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಯಾವುದೇ ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ , ಆರು ತಿೆಂಗಳನ್ನನ ಮಿೋರುವ್ ಅವ್ಧಿಗೆ ರದುು ಗೊಳಸತಕಕ ದಲಿ
ಅಥವಾ ಅಮಾನತಿಿ ನಲ್ಲಿ ಡತಕಕ ದು ಲಿ ;
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್

ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುತಿಿ ರುವ್

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಈ ಖಂಡದ ಉಪ್ಬಂಧವು, “ಆರು ತಿೆಂಗಳು” ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳಗೆ “ಒೆಂದು
ವ್ಷಾ” ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸ್ತದಿು ದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
(2) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಲ್ಲಯು.(i) ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಕೆಕ
ವ್ಹಿಸ್ತರುವ್ ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ತಪ್ತಿ ತವ್ನ್ನನ ಎಸಗುತಿಿ ದೆ ಅಥವಾ
ಉಪೇಕಿಾ ಸುತಿಿ ದೆ ಎೆಂದು; ಅಥವಾ
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(ii) ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಅದರ ಸದಸೆ ರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗೆ ಬ್ಧಕ ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡುವ್
ಯಾವುದೇ ಕೃತೆ ಎಸಗುತಿಿ ದೆ ಎೆಂದು; ಅಥವಾ
(iii) ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಕಕ ಟಿರ ನ
ಸ್ತಾ ತಿ ಇದೆ ಎೆಂದು; ಅಥವಾ
(iv) ಪ್ತೆಿ ಹಚಚ ಲಾಗಿರುವ್ ಗಂಭಿೋರ ಸವ ರೂಪ್ದ ಹಣರ್ಕಸು ಅಕರ ಮಗಳು ಅಥವಾ
ಮೋಸ ನಡೆದಿದೆ ಎೆಂದು; ಅಥವಾ
(v) ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ರ್ಕಲದಳಗಾಗಿ ಮಂಡಲ್ಲಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು

ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿರೂಪ್ತಸ್ತರುವ್ ರ್ಕೆ ಲೆೆಂಡರಿನ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗಕೆಕ
ಪುಸಿ ಕಗಳು

ಮತ್ತಿ

ದಾಖ್ಲೆಗಳು

ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಮತ್ತಿ

ಅವ್ಶೆ

ಮಾಹಿತಿ

ಮತ್ತಿ

ನೆರವ್ನ್ನನ

ಒದಗಿಸಲು

ತತಿ ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ರ್ಕಲದಳಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗವು ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ

ಎೆಂದು,
- ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟರ ರೆ, ಅವ್ನ್ನ, ಮಂಡಲ್ಲಯ ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ
ಇದು ರೆ ಅವುಗಳನ್ನನ

ತಿಳಸಲು ಮಂಡಲ್ಲಗೆ ಒೆಂದು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ
ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಸಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ಆರು

ನಿೋಡಿದ ತರುವಾಯ,

ರದುು ಗೊಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ

ತಿೆಂಗಳನ್ನನ

ಮಿೋರದ

ಅವ್ಧಿಗೆ

ಸಂಘದ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಒಬಿ ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಷೇರು ಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ನಿೋಡಿರುವ್ ಸಾಲ,
ಹಣರ್ಕಸು ನೆರವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖಾತಿರ ಇಲಿ ದಿದು ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ ರದುು ಗೊಳಸತಕ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮಾನತಿಿ ನಲ್ಲಿ ಡತಕಕ ದು ಲಿ :
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಮಂಡಲ್ಲಯ

ರದಿು ಯಾತಿಯನ್ನನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ನೆಂದಿಗೆ/ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ನೆಂದಿಗೆ
ಸಮಾಲೋಚಿಸ್ತದ ತರುವಾಯ ಮಾತರ ವೇ ಮಾಡತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್ ವಿನಿಮಯ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1949 ರ (AACS) ಉಪ್ಬಂಧಗಳೂ ಸಹ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .
1

[ಅಲಿ ದೇ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಮಂಡಳಯ ಯಾವಬಿ

(2)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ

ಸದಸೆ ನ್ನ, ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದು ವ್ಷಾದ

ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
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ಮಂಡಳಯ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಲು

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಯಾರ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಅಹವಾಲನ್ನನ

ಹೇಳಕೊಳು ಲು ಯುಕಿ ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ
ಸಿ ಧಿಾಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಅಹಾರ್ನಗತಕಕ ದು ಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ನಿೋಡಿದ ಹೊರತ್ತ, ಮಂಡಳಯ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

ಅನಹಾರ್ನಗಿರುವ್ನೆೆಂಬ

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) ಹಾಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯು, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ ಮತ್ತಿ
ಆತನ್ನ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ
ಮಂಡಲ್ಲಯ

ನಿೋಡಬಹುದಾದಂಥ ಸೂಚನೆಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಅಥವಾ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಯಾರೇ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯ

ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಎಲಾಿ

ಸಂಘದ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ

ಅವ್ನ್ನ

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದುು .
(4)ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ

ರದುು ಗೊಳಸ್ತರುವ್

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯು

ಅವ್ನ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗುವುದಕೆಕ ಮೆಂಚೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು

ಮತ್ತಿ ಹೊಸ ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ ರಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚುರ್ನಯಿತ ಮಂಡಳಗೆ ಆಡಳತವ್ನ್ನನ
ಹಸಾಿ ೆಂತರಿಸಲು ಏಪಾಾಡು ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(5) ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ
ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ
ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು

ಪುನರ್

ರದುು ಗೊಳಸ್ತರುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು ಸದರಿ
ಸಾಾ ಪ್ತಸತಕಕ ದುು

ಮರ್ಕಿ ಯಗೊೆಂಡ

ಹಸಾಿ ೆಂತರಿಸತಕಕ ದುು

ಮೇಲೆ

ಮತ್ತಿ

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯು

ಸದರಿ

ಮಂಡಲ್ಲಯ

ಮತ್ತಿ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಮೂಲ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯನ್ನನ

ಅವ್ನ

ಆಡಳತವ್ನ್ನನ
ಲೆಕಕ ಹಾಕುವಾಗ

ಅಮಾನತಿಿ ನ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕಕ ದುು .
(6) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಸಂಧಭಾದಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ ಠೇವ್ಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗೆ ಬ್ದಕ
ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡುವ್

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಯುಕಿ ಆಡಳತವ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುತಿಿ ರುವುದನ್ನನ
ಸಾಧಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ತಡೆಗಟರ ಲು ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ

ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತದೃರ್ಷಾ ಯಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ, ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆ
ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ
ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ

ನಿದಿಾಷರ

ತೆಗೆದುಹಾಕತಕಕ ದುು ,

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ
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ಒೆಂದು

ಮತ್ತಿ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವಾ

ವ್ಷಾವ್ನ್ನನ

ಮಿೋರದ

ಅೆಂಥ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸಲು

ಒಬಿ

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
1

ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ

[ಪ್ರಂತ್ತ,

ಮಂಡಳಯ

ಯಾವಬಿ

ಸದಸೆ ನ್ನ,

ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದು ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ
ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಲು
ಅಹಾರ್ನಗತಕಕ ದು ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಯಾರ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ
ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಅಹವಾಲನ್ನನ

ಹೇಳಕೊಳು ಲು ಯುಕಿ ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡಿದ ಹೊರತ್ತ,

ಅನಹಾರ್ನಗಿರುವ್ನೆೆಂಬ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(7) ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಮಚಿತ ದಜೆಾಯ ಯಾರೇ
ಅದಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಉದೆ ೋಗಿಯನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯರ್ನನ ಗಿ ನೇಮಕ
ಮಾಡಬಹುದು.
(i) ಅವ್ನ್ನ ಪೂಣಾರ್ಕಲ್ಲಕ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿದು ರೆ ಅವ್ನ ವೇತನ
ಮತ್ತಿ

ಇತರ

ಭತೆೆ ಗಳನ್ನನ

ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ

ಅವ್ನಿಗೆ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ಅರ್ನೆ ಯವಾಗುವ್

ಭರಿಸತಕಕ ದುು ,
ಸೇವಾ

ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ /

ನಿಯಮಗಳು,

ಸಂಘದ

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಅವ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನನ ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು ಮೆಂದುವ್ರೆಯತಕಕ ದುು .
(ii)

ಅವ್ನ್ನ

ತನನ

ನಿಯತ

ಹುದೆು ಯ

ಜೊತೆಗೆ

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡರೆ ಅವ್ನ ಮೂಲವೇತನದ ಶೇಕಡ್ಡ ಹತಿ ರ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶರ ಮ ಧನವ್ನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು , ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ /
ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಘದ ಆಡಳತಗಾರರ್ನಗಿ
ಅವ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನನ ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು ಮೆಂದುವ್ರೆಯತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[30ಎ. xxx ]1

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1[30ಬಿ.

ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ದೃಷಿರ ಯಿೋಂದ ನಿದೇಾಶನ ನಿೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ.-

(1) ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ತದ ಅಥವಾ
ಕೈಗೊೆಂಡ ಸಹರ್ಕರ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಅಭಿವೃದಿಧ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಸೂಕಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
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ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ

ಬರುವುದನ್ನನ

ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸುನಿಶಿಚ ತಗೊಳಸುವ್

ಸಂಘಗಳ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ
ಸೂಕಿ

ಅಥವಾ

ನಿವ್ಾಹಣೆಯನ್ನನ

ಸುನಿಶಿಚ ತಗೊಳಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸದಸೆ ರ ಅಥವಾ ಠೇವ್ಣಿದಾರರ ಅಥವಾ
ಅದಕೆಕ ಸಾಲ ಕೊಡುವ್ವ್ರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳಗೆ ಬ್ಧಕವಾಗುವ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳು ನಡೆಯುವುದನ್ನನ ತಡೆಯುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅನ್ನಸೂಚಿತ
ಜಾತಿಗಳು, ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಹಿೆಂದುಳದ ವ್ಗಾಗಳಗೆ ಸೇರಿದ
ಸದಸೆ ರುಗಳ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಸಂರಕಿಾ ಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಜಾತಿಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟರ ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಗಾಗಳಗೆ ಸೇರಿದ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ

ಮಿೋಸಲಾತಿಯನ್ನನ

ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ,

ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ ಯಾವುದೇ ವ್ಗಾಕೆಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಅಥವಾ
ಸಂಘಗಳಗೆ

ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡುವುದು

ಮನವ್ರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅದು ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ
ಎಲಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳು

ಅಥವಾ

ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು

ನಿದೇಾಶನವ್ನ್ನನ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ನಿೋಡಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ಅೆಂಥ

ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ ಪಾಲ್ಲಸಲು ಬದಧ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
(2) ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು, (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ಯಾವುದೇ

ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ

ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರದುು ಪ್ಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ

ಮಾಪಾಾಟ್ಟ ಮಾಡುವ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರದುು ಪ್ಡಿಸುವ್ಲ್ಲಿ , ಅದು,

ತಾನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
(3)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು,

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲಕ,

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಅೆಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್

ಅವ್ರಿಗೆ

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ತನನ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ತಾೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.]1
1. 2000ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 26.2.2000 ದಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[31.

2[ರಿಜಿಸ್ಥರ

ರ ರ್ನಿೋಂದ]2 ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ.- (1) ಅನಹಾತೆ,

ರಾಜಿೋರ್ನಮೆ ಅಥವಾ ಮರಣ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ 4[xxx]4 ಕೊೋರಂ

ಆಗಲು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಅಗತೆ ಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ
ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್
ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿಿ ಲಿ ವೆೆಂದು ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟರ ಲ್ಲಿ ,
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ಅವ್ರು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ಏನೇ

ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಅೆಂತಹ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಆರು ತಿೆಂಗಳಗಿೆಂತ
ಹೆಚಿಚ ಲಿ ದಂಥ
2

ಒಬಿ

3

ಬರಹದಲ್ಲಿ

[ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಅವ್ಧಿಗೆ

ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ
ಯಾವುದೇ

[xxxx]3

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ
ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ನೇಮಕ

ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾಡಿ ಅೆಂಥ ನೇಮರ್ಕತಿಯ

ಒಮೆಿ ಗೆ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಹೆಚಿಚ ನ ಅವ್ಧಿಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತಿ
ಸಂದಭಾದಲೂಿ

ಅೆಂಥ

ವಿಸಿ ರಣೆಯ

ಸರಾಸರಿ

ಒೆಂದು

ವ್ಷಾವ್ನ್ನನ

ಮಿೋರತಕಕ ದು ಲಿ .]2
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
4. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡುವುದಕೂಕ

ಮದಲು,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅೆಂಥ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಬ್ಧಿತವಾಗುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ
ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆ ಇದು ರೆ ಅದನ್ನನ

ತಿಳಸುವ್ ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡುವ್ ಅವ್ಶೆ ಕತೆ ಇರತಕುಕ ದಲಿ .
(3) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ತರುವಾಯ:Š
(ಎ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರು ಇದು ಲ್ಲಿ , ತಮಿ
ಮಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅವ್ರು ಪ್ದಗಳನ್ನನ

ಪ್ದಗಳನ್ನನ

ಖಾಲ್ಲ

ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು;

ಮತ್ತಿ
(ಬಿ)

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯು

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ

ಪ್ರ ಭಾರವ್ನ್ನನ

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊೆಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.
(4)
ಸಂಘದ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯು,
ಸಮಿತಿಯ

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರ ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಯಾರೇ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಹರ್ಕರ
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯ

ಎಲಿ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಅಗತೆ ವಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಎಲಿ

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳು ತಕುಕ ದು.
(5) ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯು, ತನನ ಅಧಿರ್ಕರಾವ್ಧಿಯು ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗುವುದಕೆಕ ಮೆಂಚೆ
ಸಂಘದ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಗೆ

[ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ

2

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ]2 ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
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ಅದರ

1

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯು, ಸಹರ್ಕರಿ ಪ್ತಿಿ ನ

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ ಸಂಘದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ
ಮೆಂದುವ್ರೆಯತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.9.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

31ಎ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಸ್ಥವ ಧಿೀನತೆಯನುು
ಒಪಪ ಸುವುದ್ದ.-

ಒೆಂದು

(1)

ಹೊಸ

ಸಮಿತಿ

ಚುರ್ನಯಿತಗೊೆಂಡಿದು ರೆ

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿೆಂದ ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯು ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿದು ರೆ
ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ನೆಗೊಳಸುವ್

ಆದೇಶ

ಮಾಡಿದುು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಒಬಿ ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ಕನ್ನ ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಹೊಸ
ಸಮಿತಿ, ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ಕನಿಗೆ, ಅೆಂಥ
ಹಿೆಂದಿನ ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ರದುು ಗೊಳಸ್ತದ ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನನ
ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಳುು ವಂತೆ

ಅಥವಾ

ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವಂತೆ

ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ

ಆ

ಯಾವುದೇ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳುನ ತನನ
ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟರ ಕೊಳು ಲು ಹಕಿಕ ಲಿ ದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪುಸಿ ಕಗಳು,
ಲೆಕಕ ಗಳು, ದಾಖ್ಲೆಗಳು, ಠೇವ್ಣಿಗಳು, ನಗದು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು, ಚರಾಸ್ತಿ ಗಳು ಅಥವಾ
ಸ್ತಾ ರಾಸ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

(ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಸಂಘದ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತಿ

ಸವ ತಿ ಗಳು ಎೆಂದು

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸಾವ ಧಿೋನಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದನ್ನನ ಪ್ರ ತಿರೋಧಿಸ್ತದು ರೆ ಅಥವಾ ತಡೆದರೆ,
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಹೊಸ

ಸಮಿತಿಯಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಯಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ಕದಿೆಂದ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ, ತಮಗೆ
ಮನದಟಾರ ದರೆ, ನಿಯಮಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ವಿವ್ರಿಸ್ತ, ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ ಹಿರಿಯ ಇನ್್ ಪೆಕರ ರ್ ಸಾಾ ನದಿೆಂದ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ದಜೆಾಯ ತನನ

ಯಾರೇ

ಅಧಿೋನ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅೆಂಥ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ
ಇಟಿರ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಆವ್ರಣವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸಾ ಳವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು, ಶೋಧಿಸಲು

ಅಥವಾ ಮರಿದು ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಅವುಗಳನ್ನನ

ಸಾವ ಧಿೋನಕೆಕ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ

ಹೊಸ ಸಮಿತಿಗೆ, ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಅಥವಾ

ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ಕನಿಗೆ ಒಪ್ತಿ ಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
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(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳದ
ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡಿಕೆಯು ಅದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ ಸೇರಿದುು ಎೆಂಬುದಕೆಕ ನಿಣಾಾಯಕ ಸಾರ್ಕಾ ೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
(3) ಶೋಧನೆಗಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಸಾವ ಧಿೋನಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ 1973ರ
ದಂಡ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 100, 101 ಮತ್ತಿ 102ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಈ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಶೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತಿ ಸಾವ ಧಿೋನಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಕೆಕ ಯಥೋಚಿತ
ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗಳೆಂದಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
ಈ

(4)

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗಿನ

ತಪಾಸಣೆ,

ವಿಚಾರಣೆ

ಅಥವಾ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರೇ
ಇತರ ನೌಕರನ್ನ ಹುದೆು ಯ ಪ್ರ ಭಾರವ್ನ್ನನ

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಅಗತೆ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ ದರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡದಿದು ರೆ (1), (2) ಮತ್ತಿ
ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣಗಳ

(3)ನೇ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ಯಥೋಚಿತ

ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗಳೆಂದಿಗೆ

ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.]1
ಅಧ್ಯಯ ಯ- V
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು
32.

ಕೆಲವು

ಸವ ತ್ತು ಗಳ

ಮೇಲೆ

ಸಹಕಾರ

ಸಂಘದ

ಪ್ರ ರ್ಮ

ಭಾರ.-

(1) ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಅದರ ಭೂ
ಕಂದಾಯದ ಅಥವಾ ಭೂ ಕಂದಾಯದಂತೆ ವ್ಸೂಲ್ಲೋಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಹಣದ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಆದೆ

ಕೆಿ ೋಮಿಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ , ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಮೃತ

ಹಿೆಂದಿನ

ಸದಸೆ ನಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ನಿೆಂದ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಲಿ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಋಣ ಅಥವಾ ಬ್ಕಿ ಉಳದ ತಗಾದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಥವಾ ಮೃತ
ಸದಸೆ ನ ಎಸ್ಥರ ೋಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ್ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಕೃರ್ಷ ಉತಿ ನನ ಗಳು, ದನಗಳು,
ದನಗಳ ಮೇವು, ಕೃರ್ಷ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಯಂತರ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು,
ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಚಾಚ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಚಾಚ ಸಾಮಗಿರ ಯಿೆಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ
ಉತಾಿ ದನೆಗಳು
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(2) ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಲ್ಲಖಿತ ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯನ್ನನ

ಪ್ಡೆದ ಹೊರತ್ತ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, (1)ನೇ ಉಪ್ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಕೆಕ ಒಳಪ್ಟಿರ ರುವ್
ಸವ ತಿ ನ್ನನ ವ್ಗಾಾಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
(3) ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

(2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಏನೇ ಇದು ರೂ,

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ ಸವ ತಿಿ ನ ಯಾವುದೇ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯು ಶೂನೆ ವಾಗತಕುಕ ದು.
(4)

(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಭಾರವು, ಸಂಘವು ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ತರುವಾಯ 1[ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಸಾಲಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963
ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃರ್ಷಕರ ಸಾಲಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963]1 ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿದ ಸಾಲದಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೋಮಿಗೆ ಲಭೆ ವಾಗತಕುಕ ದು.
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

33. ಕೆಲವು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿೋಂದ ಸ್ಥಲ ಪ್ಡೆದ ಸದಸಯ ರ ಒಡೆತ್ನದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಅರ್ವಾ ಸದಸಯ ರು ಗೇಣಿದಾರರಾಗಿ ಧ್ಯರಣ ಮಾಡಿರುವ್ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲಣ ಭಾರ.(1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಇತರ ಯಾವುದೇ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,(i) ತಾನ್ನ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವ್ ಸಂಘಕೆಕ ಸಾಲರ್ಕಕ ಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,
ಅವ್ನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಹೊೆಂದಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಗೇಣಿದಾರರ್ನಗಿ ಯಾವುದೇ
ಭೂಮಿಯನ್ನನ

ಧಾರಣ

ಮಾಡಿದು ರೆ,

ನಿಯಮಿಸಲಾದ

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ಒೆಂದು

ಘೋಷಣೆಯನ್ನನ ಮಾಡತಕುಕ ದು. ಅೆಂಥ ಘೋಷಣೆಯು, ಸಾಲದ ಅಜಿಾಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ಸಂಘವು ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಸಂದಾಯದ ಬಗೆೆ
ಅಗತೆ ವಾದ, ಸಂಘವು ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಗರಿಷಾ

ಮತ್ತಿ ಸದಸೆ ನಿಗೆ

ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ

ಅೆಂಥ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಂಘವು ನಿೋಡಬಹುದಾದ ಮೆಂದಿನ ಎಲಾಿ ಮೆಂಗಡಗಳ ಬಗೆೆ ,
ಆ ಸಾಲ ಮತ್ತಿ ಮೆಂಗಡಗಳ ಅೆಂಥ ಮಬಲಗಿನ ಮೇಲಣ ಬಡಿಾ ಯೆಂದಿಗೆ, ಅಜಿಾದಾರನ್ನ
ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ತಾನ್ನ ಒಡೆತನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗೇಣಿದಾರರ್ನಗಿ ತಾನ್ನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ ಅವ್ನ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ
ಮೇಲೆ ಭಾರವ್ನ್ನನ ಸೃಜಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಸತಕುಕ ದು;
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(ii) (i)ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನನ
ಪ್ರವಾಗಿ ಅೆಂಥ ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಸಮಿ ತಿಯಿೆಂದ ಸದಸೆ ನ್ನ

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗೊಳಸಬಹುದು;
(iii) ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ, (i)ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ (ii)ನೇ ಖಂಡದ
ಮೇರೆಗೆ ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗೊಳಸ್ತದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಇಡಿೋ ಭೂಮಿಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ಆ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವ್ನ್ನನ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ
ಸದಸೆ ನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ ಸಾಲದ ಇಡಿೋ ಮಬಲಗನ್ನನ

ಅದರ ಮೇಲಣ ಬಡಿಾ ಯೆಂದಿಗೆ

ಪೂಣಾವಾಗಿ ಸಂದಾಯಮಾಡುವ್ವ್ರೆಗೆ ಪ್ರಭಾರೆ ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ

ಬಳೆಯನ್ನನ

ಸಂಘದ

ಲ್ಲಖಿತ

ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯನ್ನನ ಪ್ಡೆದು ಪ್ರಭಾರೆ ಮಾಡಬಹುದು:
1

[ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಸದಸೆ ನ್ನ ಅೆಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನನ

ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ 2[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]2

ಹೆಸರಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಮಾಡುವುದು ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತವಾಗಿರತಕುಕ ದು:
ಅಲಿ ದೆ ಪ್ರಂತ್ತ ಸದಸೆ ನಬಿ ನ್ನ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ ಮಬಲಗಿನ ಒೆಂದು
ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದು ರೆ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತಾನ್ನ ಋಣಿಯಾಗಿರಬಹುದಾದ

ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ, ಸದಸೆ ನ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ, (i)ನೇ
ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ (ii)ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗೊಳಸ್ತದ
ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಜಿಸ್ತದ ಭಾರದಿೆಂದ, ಅದು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ
ಆ

ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಭೂಮಿಯ

ಅೆಂಥ

ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ , ಸದಸೆ ನಿೆಂದ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಸಾಲದ ಮಬಲಗಿನ ಶಿಲ್ಲಕ ನ
ಬಗೆೆ ಭದರ ತೆಗಾಗಿ ತಕಕ ಗಮನ ನಿೋಡಿ ಮಕಿ ಗೊಳಸಬಹುದು;]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(iv) (iii)ನೇ ಖಂಡದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ

ಪ್ರಭಾರೆಯು ಶೂನೆ ವಾಗತಕುಕ ದು;
(iv)

ಭೂಕಂದಾಯದ ಅಥವಾ ಭೂಕಂದಾಯದಂತೆ ವ್ಸೂಲ್ಲೋಯವಾದ ಯಾವುದೇ
ಹಣಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕಿಕ ರುವ್ ಆದೆ

ಮಂಜೂರು
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ಕೆಿ ೋಮಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಸಂಘವು ಸಾಲ

ಮಾಡಿದ

ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಮೆಂಚೆ

ಯಾವ್

ಭೂಮಿಯನ್ನನ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಪ್ರಭಾರೆ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಿ,

ಅದನ್ನನ

ನೋೆಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಆದೆ
ಸಾಲದ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಅವ್ನಿೆಂದ

ಅದರಲ್ಲಿ ರುವ್
ಯುಕಿ ವಾಗಿ

ಕೆಿ ೋಮಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ಬ್ಕಿಯಿರುವ್

ಮಬಲಗಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಅಷರ ರಮಟಿರ ಗೆ (i)ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ (ii)ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ
ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗೊಳಸ್ತದ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ

ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ

ಮೇಲೆ,

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತರುವ್
ಆ

ಸಂಘವು

ಭೂಮಿ

ಮದಲ

ಅಥವಾ

ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
(2)

1

[ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರಲ್ಲಿ

(1964ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 12)]1 ಏನೇ ಇಧು ರೂ,1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(i) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಇಟಿರ ರುವ್ ಹಕುಕ ಗಳ ದಾಖ್ಲಾತಿಯು, (1)ನೇ
ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸೃಜಿಸ್ತದ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ
ಮೇಲಣ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಭಾರದ ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ ಸಹ ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕುಕ ದು;
(ii)

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಯಾವ್

ಸಂಘದ

ಹೆಸರಿಗೆ

ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಭಾರದ ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ
ಆದಾಗ ಆ ಭಾರವು ಕೊನೆಗೊೆಂಡ ವಿಷಯವ್ನ್ನನ

ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ಸಾಲ ಚುರ್ಕಿ

ಡೆಪುೆ ಟಿ ಕಮಿೋಷನರನಿಗೆ ಅಥವಾ

ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ತಿಳಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ್ನ ಹಕುಕ ಗಳ ದಾಖ್ಲಾತಿಯಲ್ಲಿ
ಅವ್ಶೆ ಕ ನಮೂದುಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸತಕುಕ ದು;
(iii) (i)ನೇ ಮತ್ತಿ (ii)ನೇ ಖಂಡಗಳ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನನ ನೆರವೇರಿಸಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ರಚಿಸಬಹುದು.
ವಿವ್ರಣೆ.- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ,(1)

`ಭೂಮಿ' ಎೆಂದರೆ 1[(ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12)]1 ಇದು ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಭೂಮಿ; ಮತ್ತಿ
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) `ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ' ಎೆಂದರೆ ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸೆ ರು
ಕೃರ್ಷಕರಾಗಿದುು , ಅದು,-
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ತನನ

(ಎ)

ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಸಾಲ ದರಕಿಸುವುದೇ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿರುವ್

ಪ್ತಿಿ ನ ಸಂಘವಾಗಿರುವ್; ಅಥವಾ
ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಗೆೆ ಸಾಮಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ

(ಬಿ)

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಗಾದ ಸಂಘವಾಗಿರುವ್
- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ.
ಕೆಲವು

34.

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂಘದ

ಕೆಿ ೀಮನುು

ವೇತ್ನದೋಂದ

ಕಳೆದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ.- ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ
ಇದು ರೂ,

ಸಹರ್ಕರ

ಮಾಡಬೇರ್ಕದ

ಸಂಘದ

ಸಂಬಳ

ಸದಸೆ ನ್ನ,
ಅಥವಾ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಮಬಲಗನ್ನನ
ಮಬಲಗನ್ನನ

ತನನ

ನಿಯೋಜ್ಕನ್ನ

ಮಜೂರಿಯಿೆಂದ,

ತನಗೆ

ಸಂದಾಯ

ಒಪ್ಿ ೆಂದ

ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಕಳೆದುಕೊಳು ಲು ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕಳೆದುಕೊೆಂಡ

ಆ ಸದಸೆ ನಿೆಂದ ಸಂಘಕೆಕ ಸಲಿ ಬೇರ್ಕದ ಯಾವುದೇ ಋಣ ಅಥವಾ ಇತರ

ತಗಾದೆಯ ತಿೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಕೆಕ ಸಂದಾಯಮಾಡಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನಗಿರುತಾಿ ನೆೆಂದು ಸಂಘಕೆಕ
ಒೆಂದು ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಬರೆದುಕೊಡಬಹುದು.
1

[ಪ್ರಂತ್ತ, ತನನ

ಒಪುಿ ವ್

ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರಿಯಿೆಂದ ಮರುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು

ಉದೆ ೋಗಿಯಿೆಂದ

ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ

ಪೂವ್ಾ

ಸಮಿ ತಿಯನ್ನನ

ನಿಯೋಜ್ಕನ್ನ

ಪ್ಡೆಯತಕಕ ದುು ;
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಉದೆ ೋಗಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಅವ್ರ ಸಂಬಳದಿೆಂದ ಆಗುವ್
ಎಲಿ ಒಟ್ಟರ ಮರುಗಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದೆ ೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡ್ಡ ಐವ್ತಿ ರಷರ ನ್ನನ
ಮಬಲಗಿನ ಮರುಗಡೆಯ ಮಟಿರ ಗೆ ಸ್ತೋಮಿತವಾಗಿರತಕಕ ದುು :
ಅಲಿ ದೆ ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯು, ಸಾಲದ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಾ ಯ
ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲದ ಕಂತ್ತಗಳ ನಿಮಿತಿ ಮಾಡುವ್ ಮರುಗಡೆಗಳನ್ನನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ ಒಟ್ಟರ
ಮರುಗಡೆಗಳು ಉದೆ ೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡ್ಡ ಐವ್ತಿ ರಷರ ನ್ನನ ಮಿೋರತಕಕ ದು ಲಿ ಎೆಂಬ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಉದೆ ೋಗಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಸಾಲದ ಮಬಲಗನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಕಂತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನನ ನಿಧಾರಿಸತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.2.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಅೆಂಥ ಒಪ್ಿ ೆಂದಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಬರೆದುಕೊಟರ ತರುವಾಯ ನಿಯೋಜ್ಕನ್ನ, ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘವು ಒಪ್ಿ ೆಂದಕೆಕ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕಳೆತಗಳನ್ನನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ
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ಮಬಲಗನ್ನನ , ಅದನ್ನನ

ಕಳೆದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಹದಿರ್ನಲುಕ

ದಿನಗಳಳಗೆ ಸಂಘಕೆಕ

ಸಂದಾಯಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಲ್ಲಖಿತ ಕೊೋರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ಋಣ

ಅಥವಾ

ತಗಾದೆ

ಅಥವಾ

ಅದರ

ಯಾವುದೇ

ಭಾಗವು

ಸಂದಾಯವಾಗದೆ

ಉಳದಿರುವ್ವ್ರೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
(3) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ರುವುದು ಯಾವುದೂ, ಸಂವಿಧಾನದ 366ನೇ ಅನ್ನಚೆಫ ೋದದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸ್ತರುವಂತೆ ರೈಲೆವ ಯಲ್ಲಿ , ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ತೈಲ ಕೆಾ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾದ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
35.

ಸಹಕಾರ

ಹಿತಾಸಕ್ರು ಯ

ಸಂಘದ

ಷೇರುಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಭಾರ

ಅರ್ವಾ

ಮತ್ತು

ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ

ವ್ಜಾವ್ಟ್ಟರ .-

ಸದಸಯ ರ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಲಿ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ ಋಣದ ಅಥವಾ ಬ್ಕಿ ತಗಾದೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ , ಸದಸೆ ನ ಅಥವಾ
ಹಿೆಂದಿನ

ಸದಸೆ ನ

ಷೇರು,

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಠೇವ್ಣಿಯ

ಮೇಲೆ

ಅಥವಾ

ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನ
ಸದಸೆ ನಿಗೆ

ಸಂದಾಯಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಲಾಭಾೆಂಶ, ಬೋನಸು್
ಸಂಘವು ಭಾರವ್ನ್ನನ
ತಗಾದೆಯ

ಅಥವಾ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ
ಹಿೆಂದಿನ

ಮೇಲೆ

ಸದಸೆ ನಿಗೆ

ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹರ್ಕರ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಋಣ ಅಥವಾ ಬ್ಕಿ

ಸಂದಾಯದ

ಬಗೆೆ

ಸದಸೆ ನ

ಲೆಕಕ ಕೆಕ

ಜ್ಮೆ

ಮಾಡಿದ

ಅಥವಾ

ಸಂದಾಯಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಯಾವುದೇ ಮತಿ ದಿೆಂದ ವ್ಜಾವ್ಟ್ಟರ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ಯಾವ್

ಹಣರ್ಕಸು

ನಿೋಡಿಕೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ

ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕು, ಆ ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಟರ ಯಾವುದೇ ಮತಿ ದ ಮೇಲೆ, ಆ ಬ್ೆ ೆಂಕು
ಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಲೇಣೇದಾರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಆಗಿರದಿದು ರೆ ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ

ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಸಂಘದಿೆಂದ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಯಾವುದೇ ಋಣದ ಬಗೆೆ ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಕೆಕ ಜ್ಮೆ
ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಯಾವುದೇ ಮತಿ ದಿೆಂದ ವ್ಜಾವ್ಟ್ಟರ
ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ .
36. ಷೇರುಗಳು ಅರ್ವಾ ಹಿತಾಸಕ್ರು ಗಳು ಜ್ಫ್ತು ಗೆ ಒಳಪ್ಡತ್ಕ್ಕು ದಲಿ .- 35ನೆಯ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸದಸೆ ನ
ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನ್ನ ಮಾಡಿರುವ್
ಯಾವುದೇ ಋಣ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಡಿಕಿರ
ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಫ್ತಿ ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕೆಕ ಒಳಪ್ಡತಕುಕ ದಲಿ ಮತ್ತಿ ದಿವಾಳಗೆ

134

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಿವಾಳ ಆಸ್ತಿ ಕರು ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ
ರಿಸ್ತೋವ್ರನ್ನ ಅೆಂಥ ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗೆ ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೋಮನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ .
37. ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸುೋಂಕಗಳು ಮತ್ತು

ಫ್ತೀಜುಗಳಿೋಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿ.-

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು
ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟರ ರೆ,

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ

ಮೂಲಕ

ನಿಬಾೆಂಧಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಯಾವುದೇ ವ್ಗಾದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ,(ಎ)

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ (1957ರ

1

1

[ಕರ್ನಾಟಕ]1

ಕೃರ್ಷ

ಆದಾಯ

ತೆರಿಗೆ

[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಅಧಿನಿಯಮ 22) ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ತೆರಿಗೆ;
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಬಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 25)ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ತೆರಿಗೆ;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸ್ತ) ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಸಾರ ೆಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ, 1957

1

(1957ರ 1[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಅಧಿನಿಯಮ 34)ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಅಥವಾ ಅದರ
ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ್ನ ಬರೆದುಕೊಟರ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಲ್ಲಖಿತದ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಲ್ಲಖಿತಗಳ ಯಾವುದೇ ವ್ಗಾದ ಮೇಲೆ,
ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಐತಿೋಪುಾ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸುೆಂಕಗಳು;
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ) ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ 1[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ರ್ನೆ ಯಾಲಯ ಫ್ತೋಜುಗಳು ಮತ್ತಿ
ದಾವೆಗಳ ಮೌಲೆ ನಿಗದಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1958ರ (1958ರ 1[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಅಧಿನಿಯಮ 16)
ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಸಾಿ ವೇಜಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಫ್ತೋಜುಗಳು;
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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(ಇ) ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಭಾರತ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1908ರ (1908ರ
ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ xvi) ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಯಾವುದೇ ಫ್ತೋಜು
-ಇವುಗಳನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವುಗಳಗೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೋಡಬಹುದು.
38. ಕಡ್ಡಾ ಯ ನೀೋಂದಣಿಯಿೋಂದ ಲ್ಲಖಿತ್ಗಳ ವಿರ್ನಯಿತಿ.- ಭಾರತ ನೋೆಂದಣಿ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1908ರ (1908ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ XVI) 17ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ
ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಬಿ) ಮತ್ತಿ (ಸ್ತ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ರುವುದು ಯಾವುದೂ,(ಎ)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಆಸ್ತಿ ಯು

ಪೂಣಾವಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಭಾಗಶಃ

ಸ್ತಾ ರ

ಸವ ತಿ ನನ ಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಆ ಸಂಘದ ಷೇರುಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಲ್ಲಖಿತಕೆಕ ;
(ಬಿ) ಸಂಘವು ತನನ

ಇಡಿೋ ಸ್ತಾ ರ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅದರಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ ಡಿಬೆಂಚರುಧಾರಕರ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನರ್ಕಕ ಗಿ ರ್ನೆ ಸವಾಗಿ
ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಗಳಗೆ ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿದ, ಹಸಾಿ ೆಂತರಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತದ
ನೋೆಂದಾಯಿತ

ಲ್ಲಖಿತವು

ಹಕುಕ ದಾರನರ್ನನ ಗಿಸುವ್ಷ್ಟರ

ಒದಗಿಸ್ತದ

ಭದರ ತೆಗೆ

ಅದು

ಧಾರಕನನ್ನನ

ಮಟಿರ ಗೆ ಹೊರತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಘವು ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ಮತ್ತಿ ಸ್ತಾ ರ ಸವ ತಿಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರ, ಹಕುಕ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ
ಘೋರ್ಷಸದ,

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಡದ,

ಮಿತಗೊಳಸದ

ಅಥವಾ

ಅೆಂತೆ ಗೊಳಸದ

ಸೃಜಿಸ್ತದ,
ಯಾವುದೇ

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳಗೆ;
(ಸ್ತ)

ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಘವು ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಡಿಬೆಂಚರಿನ

ಹಿೆಂಬರಹಕೆಕ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಗೆ
-ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ :
1

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಲ್ಲಖಿತಗಳ ಕಡ್ಡಾ ಯ ನೋೆಂದಣಿ ವಿರ್ನಯಿತಿಯು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ, ನೋೆಂದಾಯಿತ ಗೃಹನಿಮಾಾಣ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಬರೆದುಕೊಟರ ಸ್ತಾ ರಸವ ತಿಿ ನ ಹಕುಕ ಸಾವ ಮೆ ವ್ನ್ನನ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ ವ್ಗಾಾಯಿಸಲು
ಉದೆು ೋಶಿಸ್ತರುವ್ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಾಯಿಸುತಿಿ ರುವ್ ಲ್ಲಖಿತಗಳಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 1.4.2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

39.

ಸಹಕಾರ

ಸಂಘಗಳ

ಪ್ರವಾಗಿ

ಬರೆದ್ದಕೊಡಲ್ಜದ

ದಸ್ಥು ವೇಜುಗಳ

ನೀೋಂದಣಿ.- (1) ಭಾರತ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1908ರಲ್ಲಿ (1908ರ ಕೆಂದರ
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ಅಧಿನಿಯಮ xvi) ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ,
1

[ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ]1 ಅಥವಾ 1[ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಇತರ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯು]1

ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಯಾರೇ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರವಾಗಿ ತನನ
ಅಧಿರ್ಕರ ಸಾಾ ನದಿೆಂದ ಬರೆದುಕೊಟರ

ಯಾವುದೇ ಲ್ಲಖಿತದ ನೋೆಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಯಾವುದೇ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋೆಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿನಿಯಮದ
58ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತರುವಂತೆ ಖುದಾು ಗಿ ಅಥವಾ ಏಜೆೆಂಟನ ಮೂಲಕ

ಹಾಜ್ರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಯಾವುದೇ ಲ್ಲಖಿತವ್ನ್ನನ

ಹಾಗೆ ಬರೆದುಕೊಟಿರ ದುು , ಅದನ್ನನ

ನೋೆಂದಣಿಯ

ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ್ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು
ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತದರೆ ಅದನ್ನನ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ನಿಗೆ,
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನನ ಬರೆದುಕೊಟಿರ ರುವ್
ಬಗೆೆ ಮನದಟ್ಟರ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ ತರುವಾಯ ಆ ಲ್ಲಖಿತವ್ನ್ನನ ನೋೆಂದಾಯಿಸತಕುಕ ದು.
1

[ಅಧ್ಯಯ ಯ VŠJ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸಯ ರ ಚುರ್ನವ್ಣೆ
2[39ಎ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನುು

ನಡೆಸುವುದ್ದ.- (1) ಯಾವುದೇ ಆಕಸ್ತಿ ಕ ಖಾಲ್ಲ

ಸಾಾ ನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟರ ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ರ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು
ಮಹಾ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ ,

ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿೋಕ್ಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ,]1 ಸಹರ್ಕರಿ

1

[ಸಹರ್ಕರ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗದ

ಅಧಿೋಕ್ಷಣೆ, ನಿದೇಾಶನ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ನಡೆಸತಕಕ ದುು .
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸದಸೆ ರ ಮಹಾ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು, ಈ
ಮೆಂದಿನಂತೆ, ರ್ನಲುಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕಕ ದುು .
(ಎ) ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ
ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು ನಡೆಯತಕಕ ದುು ;
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1

[(ಬಿ) ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಕೆೆಂಡರಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು ನಡೆಯತಕಕ ದುು ;
(ಸ್ತ) ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಸಂಯುಕಿ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು ನಡೆಯತಕಕ ದುು ;
(ಡಿ)

ರ್ನಲಕ ನೇ

ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಅಪೆಕ್ಸ್

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು ನಡೆಯತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಇ) ರ್ನಲಕ ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆÀ ಚುರ್ನವ್ಣೆ ನಡೆಸಲು
ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನನ

ಸಂಯುಕಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು

ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಪಾರ ರಂಭಿಸತಕಕ ದುು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪ್ಟಿರ ಯ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ
ಮತ್ತಿ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಪೂವ್ಾಸ್ತದು ತಾ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ

ಒೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗುವುದಕೆಕ ಮೆಂಚೆ ಕೊನೆಯ
ಆರು ತಿೆಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಬಹುದು.
1

[(3) xxx]1

1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

39ಎಎ. ಸಹಕಾರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೀಗ.- (1) ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ೆ
ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಬಿ ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ಮತ್ತಿ ಒಬಿ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ್ ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರಿ ಚುನವ್ಣಾ ಆಯೋಗವ್ನ್ನನ

ರಚಿಸತಕಕ ದುು .
1

[(2) ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ನಡೆಯುವ್ ಎಲಾಿ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸುವ್ ಮತ್ತಿ
ಅಧಿೋಕ್ಷಣೆ,

ತತ್ ೆಂಬಂಧಿತ ಮತದಾರರ ಪ್ಟಿರ ಗಳನ್ನನ

ನಿದೇಾಶನ

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಂತರ ಣವು

ಸಹರ್ಕರ

ತಯಾರಿಸುವ್ ರ್ಕಯಾದ
ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ನಿಹಿತವಾಗಿರತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ

1

[(3) ಸರ್ಕಾರವು, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರ ಧಾನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಅಥವಾ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ

ದಜೆಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿದು ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಬಿ ನನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ರರ್ನನ ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಚುರ್ನವ್ಣಾ
ಆಯುಕಿ ರು ಐದು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಪ್ದಧಾರಣ ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(4) ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಚೆಾ ಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ , ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ

ಹೆಚುಚ ವ್ರಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ದಜೆಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿರುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಬಿ ನನ್ನನ ,
ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ,

ಸಹರ್ಕರ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯರ್ನನ ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5) ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯ ಸಂಬಳ ಮತ್ತಿ
ಭತೆೆ ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕಕ ದುು ;
(6) (8)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ 1[ಸರ್ಕಾರವು]1 ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತಿ
ಉಚಾ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿೋಶರು

ನಡೆಸ್ತದ

ವಿಚಾರಣೆಯ

ತರುವಾಯ

ರುಜುವಾತಾದ ದುವ್ಾತಾನೆ ಅಥವಾ ಅಸಮಥಾತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅೆಂಥ ಆಧಾರದ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ರನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕತಕಕ ದುು ಎೆಂದು ಅವ್ರು ವ್ರದಿ
ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 1[ಸರ್ಕಾರದ]1 ಆದೇಶದ ಮೂಲಕವೇಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ನನ್ನನ
ತೆಗೆದುಹಾಕತಕಕ ದುು
(7) 1[ಸರ್ಕಾರವು]1 (6)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ್ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ರ
ವಿರುದಧ

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ರನ್ನನ

ಕಚೇರಿಗೆ

ಹಾಜ್ರಾಗುವುದರಿೆಂದ

ನಿಷೇಧಿಸುವುದು

ಉಚಚ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ರ್ನೆ ಯಾಧಿೋಶರ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಅವ್ಶೆ

ಎೆಂದು

ಭಾವಿಸ್ತದು ರೆ,

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಮೇಲೆ [ಸರ್ಕಾರವು]1

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಹೊರಡಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ, ಪ್ದದಿೆಂದ ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಸಬಹುದು
(8) (6)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಆಯುಕಿ ರು,(ಎ) ನಿಣಿೋಾತ ದಿವಾಳಯಾಗಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
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(ಬಿ)

1

[ಸರ್ಕಾರದ]1

ಅಭಿಪಾರ ಯದಲ್ಲಿ ,

ನೈತಿಕ

ಅಧ:ಪ್ತನವ್ನನ ಳಗೊೆಂಡ

ಅಪ್ರಾಧದ ನಿಣಿೋಾತ ಅಪ್ರಾಧಿಯಾಗಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ಸ್ತ)

ಅವ್ನ ಪ್ದಾವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ , ಅವ್ನ ಪ್ದದ ಕತಾವ್ೆ ದಿೆಂದ ಹೊರಗೆ ಹಣ

ಸಂದಾಯವಾಗುವ್ ಉದೆ ೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತರ್ನಗಿದು ರೆ;
(ಡಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪಾರ ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ನ ಮಾನಸ್ತಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ದುಬಾಲತೆಯ
ರ್ಕರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಪ್ದದಲ್ಲಿ ಮೆಂದುವ್ರೆಯಲು ಸೂಕಿ ರ್ನಗಿಲಿ ದಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ಇ)

ಆತನ್ನ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಬ್ಧಕವ್ನ್ನನ ೆಂಟ್ಟಮಾಡುವ್

ಆಯುಕಿ ರ್ನಗಿ

ಸಂಭವ್ವಿರುವಂಥ

ತನನ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳ

ಹಣರ್ಕಸು

ಅಥವಾ

ಮೇಲೆ
ಇತರ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ ಹೊೆಂದಿದಾು ನೆೆಂದು, 1[ಸರ್ಕಾರವು]1 ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟಿರ ರೆ, ಅವ್ರು ಆದೇಶದ
ಮೂಲಕ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ನ್ನನ ಪ್ದದಿೆಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು,
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(9) ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ
ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಿ ೆಂದದಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ವ್ರ್ನಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಹೊೆಂದಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಮತ್ತಿ
ನಿಗಮಿತ ಕಂಪ್ನಿಯ ಇತರ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಅನೆ ಥಾ ಅದರಿೆಂದ ದರೆಯುವ್ ಯಾವುದೇ
ಲಾಭ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನ ಅಥವಾ ಉಪ್ಬಲಬು ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾಲೆ ೆಂಡರೆ, ಅವ್ನನ್ನನ

(6)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ

ದುವ್ಾತಾನೆಯ

ತಪ್ತಿ ತಸಾ ನೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕಕ ದುು .
1

[(10) ಸಹರ್ಕರ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸ್ತ,

ಸಹರ್ಕರ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಅಗತೆ ವಿರುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನನ ನಿಧಾರಿಸತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(11) (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ
ಸ್ತಬಿ ೆಂದಿಯನ್ನನ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯೋಗಕೆಕ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದಕೆಕ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಆಯೋಗಕೆಕ

ಒದಗಿಸತಕಕ ದುು .
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ಅವ್ಶೆ ವಾಗಬಹುದಾದಷ್ಟರ
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಹಾಗೆ

(12) ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ 1[ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ]1 ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ,
ಭತೆೆ ಗಳು, ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕಕ ದುು .
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(13)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ

ನಡೆಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ ಮತ್ತಿ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದುು .
(14) ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳಗಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪ್ಟಿರ ಗಳನ್ನನ
ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ತಯಾರಿಸುವುದುರ್ಕಕ ಗಿ ಮತ್ತಿ

ನಡೆಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ತಗಲುವ್ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕಕ ದುು .
(15) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಂಡಳಯು,(ಎ)

ತನನ

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯ

ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗುವ್ ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ

ಮರ್ಕಿ ಯದ

ಬಗೆೆ

ಅೆಂಥ

ಪ್ದಾವ್ಧಿಯು

ಕನಿಷಾ ಆರು ತಿೆಂಗಳಗೆ ಮೆಂಚೆ ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ

[ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ] ತಿಳಸತಕಕ ದುು ;
(ಬಿ)

ಸಹರ್ಕರಿ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

[ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು]

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ರ್ಕೆ ಲೆೆಂಡರ್ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಆಯೋಗವು ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪುಸಿ ಕಗಳು, ದಾಖ್ಲೆಗಳು
ಮತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಒದಗಿಸತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತಿ
(ಸ್ತ)

ಸುಗಮವಾಗಿ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ಮತದಾರರ

ನಡೆಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಪ್ಟಿರ ಗಳನ್ನನ
ಎಲಿ

ತಯಾರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಅವ್ಶೆ ಕ

ನೆರವು,

ಸಹಾಯ

ಮತ್ತಿ
ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರವ್ನ್ನನ ನಿೋಡತಕಕ ದುು .]2
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

39ಬಿ.

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನುು

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸುವುದಕಾು ಗಿ

ವೆಚಚ .-

ನೆರವೇರಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ
ಚಲಾಯಿಸಲು

ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತೆೆ ಗಳು, ದಿನಭತೆೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ

ಇತರೆ

ಗೌರವ್ಧನ ಸಂದಾಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದೂ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ
ನಡೆಸುವ್ ಖ್ಚುಾ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನನ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಭರಿಸತಕುಕ ದು.
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39ಸಿ.

ಭರ ಷಾರ ಚಾರಗಳು.-

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ

ಈ

ಮೆಂದಿನವುಗಳನ್ನನ ಭರ ಷರ ಚಾರಗಳೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು, ಎೆಂದರೆ:(i)

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್, 1951ರ ಜ್ನತಾ ಪಾರ ತಿನಿಧೆ ಅಧಿನಿಯಮದ

(ಕೆಂದಾರ ಧಿನಿಯಮ

1951ರ

43)ರ

123ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಖಂಡದಲ್ಲಿ

(1)ನೇ

ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸಲಾದಂತೆ ``ಲಂಚಗುಳತನ'';
(ii)

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್, ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸಲಾದಂತೆ ಅನ್ನಚಿತ ಪ್ರ ಭಾವ್;
(iii)
ಅಥವಾ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ಭವಿತವ್ೆ ವ್ನ್ನನ
ಯಾರೇ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಮೇಲೆ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲವಾಗಿ

ಪ್ರ ಭಾವ್

ಬಿೋರುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ, ಆತನ ಧಮಾ, ಮೂಲವಂಶ, ಜಾತಿ, ಸಮದಾಯ ಅಥವಾ
ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮತದಾನ ಮಾಡದೆ ಇರಲು
ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ಅಥವಾ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ ಚುರ್ನವ್ಣಾ
ಏಜೆೆಂಟನ ಸಮಿ ತಿಯಿೆಂದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ್ ಮನವಿ ಅಥವಾ ರಾಷರ ಾ
ಧವ ಜ್ ಅಥವಾ ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಲಾೆಂಛನಗಳಂಥ ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಚಿಹೆನ ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ
ಅವುಗಳತಿ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯುವುದು;
(iv)
ಅಥವಾ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ಭವಿತವ್ೆ ವ್ನ್ನನ
ಯಾರೇ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಮೇಲೆ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲವಾಗಿ

ಪ್ರ ಭಾವ್

ಬಿೋರುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಧಮಾ, ಮೂಲವಂಶ, ಜಾತಿ, ಸಮದಾಯ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರಗಳ
ಮೇಲೆ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ಅಥವಾ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ ಅವ್ನ
ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಏಜೆೆಂಟನ ಸಮಿ ತಿಯಿೆಂದ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಭಾರತದ ರ್ನಗರಿಕರ
ಭಿನನ ಭಿನನ

ವ್ಗಾಗಳ ನಡುವೆ ಹಗೆತನದ ಅಥವಾ ದೆವ ೋಷದ ಭಾವ್ನೆಗಳನ್ನನ

ಬಳೆಸುವುದು

ಅಥವಾ ಬಳೆಸಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುವುದು;
(v)

ಯಾರೇ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ

ಅಥವಾ

ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನನ

ವೈಯಕಿಿ ಕ

ಯಾರೇ

ಚಾರಿತರ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಕೆಕ

್ಯಕೆಕ

ಅಥವಾ

ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗೆ

ನಡತೆಗೆ
ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ಸುಳು ನ ಅಥವಾ

ಸುಳೆು ೆಂದು ತಾನ್ನ ನಂಬುವ್ ಅಥವಾ ನಿಜ್ವೆೆಂದು ತಾನ್ನ ನಂಬದಿರುವ್ ಮತ್ತಿ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಭವಿತವ್ೆ ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಪ್ರ ಭಾವ್ ಬಿೋರಲು ಯುಕಿ ವಾಗಿ

142

ಆ

ಉದೆು ೋಶಿಸ್ತರುವ್ ಸಂಗತಿಯ

ಯಾವುದೇ ನಿರೂಪ್ಣೆಯನ್ನನ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಅಥವಾ ಅವ್ನ

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ಅಥವಾ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಏಜೆೆಂಟನ ಸಮಿ ತಿಯಿೆಂದ
ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಪ್ರ ಕಟಿಸುವುದು;
(vi) ಒಬಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ಅಥವಾ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ
ಅವ್ನ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಏಜೆೆಂಟನ ಸಮಿ ತಿಯಿೆಂದ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸ್ತರುವ್ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಸಾರ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ
ಕೆಂದರ ಕೆಕ

ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮತದಾನ

(ಸವ ತಃ ಅಭೆ ರ್ಥಾ, ಅವ್ನ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಸದಸೆ ರು ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಏಜೆೆಂಟ್

ಇವ್ರನ್ನನ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ) ಯಾರೇ ಮತದಾರನನ್ನನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರೆದಯೆ ಲು ಅಥವಾ
ಅಲ್ಲಿ ೆಂದ ಕರೆತರಲು ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಅಥವಾ ದೋಣಿಯನ್ನನ ಹಣ ಸಂದಾಯದ ಮೇಲೆ
ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು ಅಥವಾ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುು ವುದು ಅಥವಾ
ಅೆಂಥ ವಾಹನ ಅಥವಾ ದೋಣಿಯನ್ನನ ಬಳಸುವುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ಕೆಕ

ಅಥವಾ ಮತದಾನರ್ಕಕ ಗಿ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತರುವ್ ಸಾ ಳಕೆಕ ಹೊೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ೆಂದ ಬರುವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಯಾರೇ
ಮತದಾರನ್ನ ತನನ
ದೋಣಿ

ಸವ ೆಂತ ಖ್ಚಿಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ರೈಲುಬೋಗಿಯನ್ನನ

ಬಳಸುವುದನ್ನನ

ಭರ ಷರ ಚಾರವೆೆಂದು

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದಲಿ ;
ವಿವ್ರಣೆ.- ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ `ವಾಹನ' ಎೆಂಬ ಪ್ದಕೆಕ , ರಸ್ಥಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ
ಬಳಸ್ತದ ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಸಮಥಾವಾಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಎೆಂದು ಅಥಾ; ಆ
ವಾಹನವು ಯಂತರ ಚಾಲ್ಲತ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಚಾಲ್ಲತವಾದುದಾಗಿರಬಹುದು; ಮತ್ತಿ ಅದು
ಇತರ ವಾಹನಗಳನ್ನನ ಎಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವಂಥದಾಗಿರಬಹುದು;
(vii)

ಅಮಲೇರಿಸುವ್

ಮದೆ ಗಳು

ಸರಬರಾಜಾಗುವ್

ಯಾವುದೇ

ಸಭೆಯನ್ನನ

ನಡೆಸುವುದು;
(viii)

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖ್ ಇರುವ್, ಮದರ ಕನ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ರ್ಕಶಕನ ಹೆಸರು ಮತ್ತಿ

ವಿಳಾಸ ಇಲಿ ದಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಸುತಿೋಲೆ, ಜಾಹಿೋರಾತ್ತ ಪ್ತರ ಗಳು, ಬಿತಿಿ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ
ಹೊರಡಿಸುವುದು;
(ix)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು, ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಭರ ಷರ ಚಾರವೆೆಂದು ನಿದಿಾಷರ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಚರಣೆ.

143

39ಡಿ. ಮತ್ದಾನದ
ಮತಗಳನ್ನನ

ರಹಸಯ ವ್ನುು

ದಾಖ್ಲು ಮಾಡುವುದಕೆಕ

ಯಾವುದೇ ಕತಾವ್ೆ ವ್ನ್ನನ

ಕಾಪ್ರಡುವುದ್ದ.-

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

(1)

ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಗುಮಾಸಿ , ಏಜೆೆಂಟ್

ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಮತದಾನದ ರಹಸೆ ವ್ನ್ನನ

ರ್ಕಪಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ

ರ್ಕಪಾಡುವ್ಲ್ಲಿ

ನೆರವಾಗತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ (ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ

ಮೂಲಕ ಅಥವಾ

ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಹೊರತ್ತ) ಅೆಂಥ ರಹಸೆ ವ್ನ್ನನ
ಭಂಗಗೊಳಸಲು

ಉದೆು ೋಶಿಸುವ್

ಯಾವುದೇ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ತಿಳಸತಕುಕ ದಲಿ .
(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

(2)
ಅಪ್ರಾಧ

ನಿಣಾಯವಾದಾಗ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ
ಅಥವಾ

ಅವ್ಧಿಯ

ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
39ಇ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಮೋಂತಾದವ್ರು

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳ

ಪ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಕೂಡದ್ದ ಅರ್ವಾ ಮತ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭಾವ್
ಬಿೀರಕೂಡದ್ದ.- (1) ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರಾಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಸ್ಥರ ೆಂಟ್
ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರಾಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರಾಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ಪೆÇ್ೋಲ್ಲೆಂಗ್
ಆಫ್ತೋಸರಾಗಿರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಅಥವಾ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ
ಕತಾವ್ೆ

ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರಿೆಂದ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿರುವ್
ಅಥವಾ

ಅದರ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು
ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಗುಮಾಸಿ ನ್ನ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ

ಚುರ್ನವ್ಣೆ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ

ನಡೆಸುವ್ಲ್ಲಿ

ಭವಿತವ್ೆ ವ್ನ್ನನ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ (ಮತ ನಿೋಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ) ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ
ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ .
(2)

ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದಂಥ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಮತ್ತಿ ಪೆÇಲ್ಲೋಸ್ ಪ್ಡೆಯ ಯಾರೇ

ಸದಸೆ ನ್ನ (ಎ)

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

ತನನ

ಮತವ್ನ್ನನ

ಪೆರ ೋರೇಪ್ತಸಲು; ಅಥವಾ
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ನಿೋಡುವಂತೆ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತನನ

(ಬಿ)

ಮತವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡದಿರುವಂತೆ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ವಿಮಖ್ಗೊಳಸಲು; ಅಥವಾ
ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

(ಸ್ತ)

ಯಾವುದೇ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ವಿಮಖ್ಗೊಳಸಲು
-ಪ್ರ ಯತಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ .
(3) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವಾ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ
ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವ್

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,

ಅಪ್ರಾಧ

ನಿಣಾಯವಾದ

ತರುವಾಯ

ಆರು

ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಯ ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ
ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(4)

(3)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ದಂಡನಿೋಯವಾದ

ಅಪ್ರಾಧವು

ಸಂಜೆಾ ೋಯರಾಗಿರತಕುಕ ದು.
39ಎಫ್.

ಮತ್ದಾನ

ಕೋಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ

ಅವುಗಳ

ಸಮಿೀಪ್ದಲ್ಲಿ

ಮತ್ಕೊೀರಿಕೆಯ ನಿಷೇಧ:- (1) ಯಾವುದೇ ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ್
ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಅಥವಾ ದಿರ್ನೆಂಕಗಳಂದು ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಳಗೆ
ಅಥವಾ ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದ ಒೆಂದು ನೂರು ಮಿೋಟರ್ ಅೆಂತರದಳಗಿನ ಯಾವುದೇ
ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿೋ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ , ಎೆಂದರೆ:(ಎ)

ಮತಗಳಗಾಗಿ ಬೇಡುವುದು; ಅಥವಾ

(ಬಿ)

ಯಾರೇ ಮತದಾರನ ಮತವ್ನ್ನನ ಯಾಚಿಸುವುದು; ಅಥವಾ

(ಸ್ತ)

ಯಾರೇ ನಿದಿಾಷರ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗೆ ಮತ ನಿೋಡದಂತೆ ಯಾರೇ ಮತದಾರನನ್ನನ

ಮನವಲ್ಲಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಡಿ)

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

ಮತ

ನಿೋಡದಂತೆ

ಯಾರೇ

ಮತದಾರನನ್ನನ

ಮನವಲ್ಲಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಇ)

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ (ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿೋಸ್ತನ ಹೊರತ್ತ) ಯಾವುದೇ

ನೋಟಿೋಸು ಅಥವಾ ಚಿಹೆನ ಯನ್ನನ ಪ್ರ ದಶಿಾಸುವುದು.
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(2)

(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಾಯವಾದಾಗ ಇನೂನ ರೈವ್ತ್ತಿ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(3)

(2)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ದಂಡನಿೋಯವಾದ

ಅಪ್ರಾಧವು

ಸಂಜೆಾ ೋಯವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
39ಜಿ.

ಮತ್ದಾನ

ಕೋಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ

ಅವುಗಳ

ಸಮಿೀಪ್ದಲ್ಲಿ ನ

ಅವ್ಯ ವ್ಸಿಾ ತ್ ವ್ತ್ಾನೆಗೆ ದಂಡ.- (1) ಯಾವುದೇ ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ

ಮತದಾನ

ನಡೆಯುವ್ ದಿರ್ನೆಂಕ ಅಥವಾ ದಿರ್ನೆಂಕಗಳ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,(ಎ)

ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರ ವೇಶ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ

ಆಸುಪಾಸ್ತನ ಯಾವುದೇ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ಧವ ನಿಯನ್ನನ
ವ್ಧಿಾಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ಧವ ನಿವ್ಧಾಕದಂತಹ

ಅಥವಾ

ಪುನರುಚಚ ರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಸಲಕರಣೆಯನ್ನನ

ಮೆಗಾಫೆÇ್ೋನ್
ಬಳಸತಕುಕ ದಲಿ

ಅಥವಾ
ಅಥವಾ

ನಡೆಸತಕುಕ ದಲಿ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ಕೆಕ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಕಿರುಕುಳ ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ ಕತಾವ್ೆ ನಿರತರಾಗಿರುವ್
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ

ಮತ್ತಿ

ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ

ಕೆಲಸಕೆಕ

ಅಡಿಾ ಯುೆಂಟಾಗುವಂತೆ,

ಮತದಾನ

ಕೆಂದರ ದಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರ ವೇಶ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಸುಪಾಸ್ತನ ಯಾವುದೇ
ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ

ಕೂಗತಕುಕ ದಲಿ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಅವ್ೆ ವ್ಸ್ತಾ ತ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ತಿಾಸತಕುಕ ದಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವ್ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ

ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗೆ ಉದೆು ೋಶಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ

ದುಷೆಿ ಾೋರಣೆ

ಮಾಡುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಾಯದ ತರುವಾಯ, ಮೂರು ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ
ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಯ ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ಅಥವಾ
ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(3)

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನಿೋಯವಾದ ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ

ಮಾಡುತಿಿ ದಾು ನೆ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಿದಾು ನೆ

ಎೆಂದು

ಮತದಾನ

ಆಫ್ತೋಸರನಿಗೆ ನಂಬಲು ರ್ಕರಣ ಇದು ರೆ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ
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ಕೆಂದರ ದ

ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್

ದಸಿ ಗಿರಿ ಮಾಡಲು ಅವ್ನ್ನ

ಯಾರೇ

ಪೊಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ಅನಂತರ

ಪೆÇಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅವ್ನನ್ನನ ದಸಿ ಗಿರಿ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
(4)

ಯಾರೇ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ

ಯಾವುದೇ

ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯನ್ನನ

ತಡೆಗಟ್ಟರ ವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಅವ್ಶೆ ವೆನಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ಯುಕಿ ವಾಗಿ

ಕೈಗೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಬಲವ್ನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಾಗಿ

ಬಳಸ್ತದ

ಯಾವುದೇ

ಸಲಕರಣೆಯನ್ನನ ವ್ಶಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು.
39ಎಚ್. ಮತ್ದಾನ ಕೋಂದರ ದಲ್ಲಿ
ಮತದಾನ

ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ

ಮತದಾನಕೆಕ

ದ್ದನಾಡತೆಗಾಗಿ ದಂಡ.- (1) ಯಾವುದೇ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸವ ತಃ

ದುವ್ಾತಿಾಸುವ್ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರ್ರ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ
ಪಾಲ್ಲಸಲು ತಪುಿ ವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರ್ರು ಅಥವಾ ಕತಾವ್ೆ ನಿರತ
ಯಾರೇ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆೆ

ಅೆಂಥ ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರ್ರು

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಿೆಂದ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು.
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ , ಮತದಾನ
ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅನೆ ಥಾ ಹಕುಕ ಳು ಯಾರೇ ಮತದಾರನ್ನ ಆ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ
ಮತದಾನ ಮಾಡುವ್ ಅವ್ರ್ಕಶವು ತಪುಿ ವ್ ಹಾಗೆ ಚಲಾಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
(3) ಒೆಂದು ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಿೆಂದ ಹಾಗೆ ಹೊರಹಾಕಲಾದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,
ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರ್ರ ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿ ದೆ ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ವ್ನ್ನನ

ಪುನಃ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ್ತದರೆ,

ಅವ್ನ್ನ ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಾಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ
ಅವ್ಧಿಯ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಜ್ಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(4)

(3)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ದಂಡನಿೋಯವಾದ

ಅಪ್ರಾಧವು

ಸಂಜೆಾ ೋಯವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
39ಐ.

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ದೀಯ ಕತ್ಾವ್ಯ ದ ಉಲಿ ೋಂಘನೆಗಳು.-

(1) ಈ ಪ್ರ ಕರಣವು ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಯುಕಿ ರ್ಕರಣವಿಲಿ ದೆ ತನನ ಪ್ದಿೋಯ
ಕತಾವ್ೆ ದ

ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯಾಗುವ್

ತಪ್ತಿ ತಸಾ ರ್ನಗಿದು ರೆ,

ಅವ್ನ್ನ

ಯಾವುದೇ

ಅಪ್ರಾಧ

ರ್ಕಯಾದ

ನಿಣಾಯವಾದ

ಅಥವಾ
ಮೇಲೆ

ಐದು

ಲೋಪ್ದ
ನೂರು

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
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1

[(2) xxx

(3) xxx]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(4) ಈ ಪ್ರ ಕರಣವು ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳೆೆಂದರೆ, ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರ್ಗಳು,
ಅಸ್ತಸ್ಥರ ೆಂಟ್

ರಿಟನಿಾೆಂಗ್

ಆಫ್ತೋಸರ್ಗಳು,

ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್

ಆಫ್ತೋಸರ್ಗಳು,

ಪೆÇ್ೋಲ್ಲೆಂಗ್

ಆಫ್ತೋಸರ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಪ್ತರ ಗಳ ಸ್ತವ ೋರ್ಕರಕೆಕ ಅಥವಾ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯ
ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಕೆಕ ಅಥವಾ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನನ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕತಾವ್ೆ ವ್ನ್ನನ ನೆರವೇರಿಸಲು
ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿರುವ್
ಪ್ದಾವ್ಳಯನ್ನನ

ಯಾರೇ

ಇತರ

ವ್ೆ ಕಿಿ ;

ಮತ್ತಿ

``ಪ್ದಿೋಯ

ಕತಾವ್ೆ ''

ಎೆಂಬ

ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥಾಸತಕುಕ ದು,

ಆದರೆ ಅದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಅನೆ ಥಾ ವಿಧಿಸಲಾದ
ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕುಕ ದಲಿ .
39ಜೆ.

ಮತ್ದಾನ

ಕೋಂದರ ದೋಂದ

ಮತ್ಪ್ತ್ರ ಗಳನುು

ಸಾ ಳಾೋಂತ್ರಿಸುವುದ್ದ

ಅಪ್ರಾಧ.- (1) ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಿೆಂದ ಮತಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು

ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುವ್

ಅಥವಾ

ಹೊೋಗುವ್

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು

ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ

ಉದೆು ೋಶಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ

ಹೊೋಗಲು

ಮಾಡುವುದಕೆಕ

ದುಷೆಿ ಾೋರಣೆ ಮಾಡುವ್

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಆ ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಒೆಂದು ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ
ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅಥವಾ

ಐದು

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ನೂರು

ಅಥವಾ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ
ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(2) ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದ ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರ್ರಿಗೆ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ದಂಡನಿೋಯವಾದ ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಮಾಡುತಿಿ ದಾು ನೆೆಂದು ಅಥವಾ

ಮಾಡಿದಾು ನೆೆಂದು ನಂಬಲು ರ್ಕರಣ ಇದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಆ
ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ವ್ನ್ನನ ಬಿಡುವ್ ಮದಲು ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ ದಸಿ ಗಿರಿ ಮಾಡಬಹುದು
ಅಥವಾ ದಸಿ ಗಿರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಶೋಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ನನ್ನನ

ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು:
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ಪೆÇಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಶೋಧನೆ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಮಹಿಳೆಯನ್ನನ

ಶೋಧನೆ

ಮಾಡುವ್

ಅಗತೆ ವಿದು ರೆ,

ಮತಿ ಬಿ

ಮಹಿಳೆಯಿೆಂದ ಶೋಧನೆಯನ್ನನ ಕಟ್ಟರ ನಿಟಾರ ಗಿ ಸಭೆ ತೆಯಿೆಂದ ಮಾಡಿಸತಕುಕ ದು.
(3) ಶೋಧನೆಯ ಬಳಕ ದಸಿ ಗಿರಿಯಾದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಬಳ ಕಂಡುಬಂದ ಯಾವುದೇ
ಮತಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ , ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರ್ರು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಸುರಕಿಾ ತ ಅಭಿರಕೆಾ ಗಾಗಿ
ಒಪ್ತಿ ಸತಕುಕ ದು ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಶೋಧನೆಯನ್ನನ

ಮಾಡಿದು ರೆ ಅದನ್ನನ

ಅೆಂಥ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಸುರಕಿಾ ತ ಅಭಿರಕೆಾ ಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರ ಕೊಳು ತಕುಕ ದು.
(4)

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ದಂಡನಿೋಯವಾದ

ಅಪ್ರಾಧವು

ಸಂಜೆಾ ೋಯವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
39ಕೆ. ಇತ್ರ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡಗಳು.- (1) ಯಾವುದೇ
ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,ಯಾವುದೇ ರ್ನಮಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

(ಎ)

ಮೋಸದಿೆಂದ ವಿರೂಪ್ಗೊಳಸ್ತದರೆ ಅಥವಾ

ಮೋಸದಿೆಂದ ರ್ನಶಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ; ಅಥವಾ
ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರ್ರ ಅಧಿರ್ಕರದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಅೆಂಟಿಸಲಾದ

(ಬಿ)
ಯಾವುದೇ

ಪ್ಟಿರ ,

ನೋಟಿೋಸು

ಅಥವಾ

ಇತರ

ದಸಾಿ ವೇಜ್ನ್ನನ

ಮೋಸದಿೆಂದ

ವಿರೂಪ್ಗೊಳಸ್ತದರೆ, ರ್ನಶಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ; ಅಥವಾ
(ಸ್ತ)

ಯಾವುದೇ ಮತಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ , ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮತಪ್ತರ ದ ಮೇಲ್ಲನ

ಅಧಿಕೃತ ಚಿಹೆನ ಯನ್ನನ

ಮೋಸದಿೆಂದ ವಿರೂಪ್ಗೊಳಸ್ತದರೆ ಅಥವಾ ರ್ನಶಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ;

ಅಥವಾ
(ಡಿ)

ಯುಕಿ

ಅಧಿರ್ಕರವಿಲಿ ದೆ

ಯಾವುದೇ

ಮತಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮತಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡಿದು ರೆ;
ಅಥವಾ
(ಇ)
ಮತಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಮತ ಪೆಟಿರ ಗೆಯಳಕೆಕ
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ

ಹಾಕಲು ರ್ಕನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ್
ಇತರ

ಯಾವುದೇ

ಮತಪೆಟಿರ ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸದಿೆಂದ ಹಾಕಿದರೆ; ಅಥವಾ
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ವ್ಸುಿ ವ್ನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

(ಎಫ್) ಚುರ್ನವ್ಣಾ
ಮತಪೆಟಿರ ಗೆಯನ್ನನ

ಮತಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡರೆ, ತೆರೆದರೆ
(ಜಿ)

ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ,

ಆಗ

ಯುಕಿ

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಅಧಿರ್ಕರವಿಲಿ ದೆ

ಯಾವುದೇ

ರ್ನಶಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ,

ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೆಾ ೋಪ್ ಮಾಡಿದರೆ; ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಮೋಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಯುಕಿ ಅಧಿರ್ಕರವಿಲಿ ದೆ ಮೇಲೆ

ಹೇಳದ ಯಾವುದೇ ಕೃತೆ ಗಳನ್ನನ
ಕೃತೆ ಗಳನ್ನನ

ಮಾಡಲು

ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸ್ತದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ

ಉದೆು ೋಶಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ

ಸಹಾಯ

ಮಾಡಿದರೆ

ಅಥವಾ

ದುಷೆಿ ಾೋರಿಸ್ತದರೆ
-ಅವ್ನ್ನ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಅಪ್ರಾಧದ ತಪ್ತಿ ತಸಾ ರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(2) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಅಪ್ರಾಧದ ತಪ್ತಿ ತಸಾ ರ್ನದ ಯಾರೇ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,(ಎ) ಮತದಾನ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರಾಗಿದು ರೆ, ಅಥವಾ ಅಸ್ತಸ್ಥರ ೆಂಟ್
ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರಾಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರಾಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಪ್ದಿೋಯ ಕತಾವ್ೆ ದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿತರ್ನಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಗುಮಾಸಿ ರ್ನಗಿದು ರೆ, ಅವ್ನ್ನ, ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು
ವ್ಷಾಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಯ ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ
ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು;
(ಬಿ)
ಆರು

ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಾಗಿದು ರೆ, ಅವ್ನ್ನ, ಅಪ್ರಾಧ ನಿಣಾಯವಾದ ಮೇಲೆ

ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅವ್ಧಿಯ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(3) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆ
ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಭಾಗವ್ಹಿಸುವುದು ಒಬಿ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ

ಒೆಂದು

ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಕತಾವ್ೆ ವಾಗಿದು ರೆ, ಅವ್ನ್ನ ಪ್ದಿೋಯ ಕತಾವ್ೆ ದ

ಮೇಲ್ಲರುವ್ನೆೆಂದು ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಬಳಸ್ತದು ಮತಪ್ತರ ಗಳು
ಮತ್ತಿ ಇತರ ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ತರುವಾಯ ಜ್ವಾಬ್ು ರರ್ನಗಿರುವ್ನೆೆಂದು
ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು, ಆದರೆ ``ಪ್ದಿೋಯ ಕತಾವ್ೆ '' ಎೆಂಬ ಪ್ದಾವ್ಳಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ

ಮೇರೆಗೆ

ಅನೆ ಥಾ

ವಿಧಿಸಲಾದ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕುಕ ದಲಿ .
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ಯಾವುದೇ

ಕತಾವ್ೆ ವ್ನ್ನನ

(4) (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನಿೋಯವಾದ ಒೆಂದು ಅಪ್ರಾಧವು
ಸಂಜೆಾ ೋಯವಾಗಿರತಕುಕ ದು.]2
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ ಅಧಾೆ ಯ ಗಿಎ ಮತ್ತಿ 39ಎ ದಿೆಂದ 39ಕೆ ವ್ರೆಗಿನ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ 15.8.1998
ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 39ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ಮಾತರ 27.10.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ- VI
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದ ನೆರವು
40.

ಸಹಕಾರ

ಚಳುವ್ಳಿಯ

ಪ್ರ ವ್ಧಾನೆ.-

ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಕೃರ್ಷಗೆ

ಉತೆಿ ೋಜ್ನವೂ ಸೇರಿ ಸಹರ್ಕರ ಚಳುವ್ಳಯನ್ನನ ಉತೆಿ ೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ವ್ಧಿಾಸುವುದು
ಮತ್ತಿ ಈ ದಿಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಶೆ ವಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಕೈಕೊಳುು ವುದು ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಕತಾವ್ೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
41.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರದ ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ.- (1)

ಪ್ರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೆಂದಿಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳಕೆಕ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು
ಪ್ರ ತೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ವಂತಿಗೆ ನಿೋಡಬಹುದು.
(2) ತದಿವ ರುದಧ ವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಇಧು ರೂ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಯಾರೇ ಇತರ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಆ ಸಂಘದ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯವಾಗತಕಕ
ಲಾಭಾೆಂಶದ

ದರಕಿಕ ೆಂತ

ಹೆಚಿಚ ನ

ದರದ

ಲಾಭಾೆಂಶಕೆಕ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು

ಹಕುಕ ಳು ದಾು ಗಿರತಕುಕ ದಲಿ .
42.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ.- ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು,

ರ್ಕನೂನಿನ

ಮೂಲಕ

ಧನವಿನಿಯೋಗಕೆಕ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೆಂದಿಗೆ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧಾೆ ಯದಲ್ಲಿ

ಇನ್ನನ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ಷೇರುಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಮಿತ

ಖ್ರಿೋದಿಸಲು (ಈ

ಮೆಂದೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವೆೆಂದು ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗುವ್) ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
43. ಮಖ್ಯ

ರಾಜ್ಯ

ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ.- (1) 42ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಹಣ ಒದಗಿಸ್ತದ ಅಪೆಕ್ಸ್

ಸಂಘವು, ಅೆಂಥ ಹಣದಿೆಂದ `ಮಖ್ೆ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ' ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ್ ಒೆಂದು ನಿಧಿಯನ್ನನ ಸಾಾ ಪ್ತಸತಕುಕ ದು.
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ರಾಜ್ೆ

(2) ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವು, ಮಖ್ೆ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯನ್ನನ (ಎ)

ಪ್ರಿಮಿತ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ

ಇತರ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ತೆ ಕ್ಷವಾಗಿ

ಷೇರುಗಳನ್ನನ ಕೊಳುು ವ್;
(ಬಿ) (ಈ ಅಧಾೆ ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ
ಪಾರ ಥಮಿಕ

ಮೆಂದೆ ಕೆಂದರ ಸಂಘವೆೆಂದು ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತರುವ್)

ಪ್ರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ (ಈ ಅಧಾೆ ಯದಲ್ಲಿ

ಸಂಘಗಳೆೆಂದು

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತರುವ್)

ಸಹರ್ಕರ

ಇನ್ನನ

ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ಮೆಂದೆ

ಷೇರುಗಳನ್ನನ

ಖ್ರಿೋದಿಸಲು ಹಣವ್ನ್ನನ ಒದಗಿಸುವ್;
(ಸ್ತ)

ಈ

ಅಧಾೆ ಯದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಸಂದಾಯಗಳನ್ನನ ಮಾಡುವ್
-ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ತಕೊಳು ತಕುಕ ದೇ ಹೊರತ್ತ ಇತರ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಅಲಿ .
44. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ.- (1) ರಾಜ್ೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವು ಮಖ್ೆ ರಾಜ್ೆ
ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಹಣ ಒದಗಿಸ್ತದ ಕೆಂದರ ಸಂಘವು ಅೆಂಥ ಹಣದಿೆಂದ `ರಾಜ್ೆ
ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ' ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ್ ಒೆಂದು ನಿಧಿಯನ್ನನ ಸಾಾ ಪ್ತಸತಕುಕ ದು.
(2)

ಕೆಂದರ ಸಂಘವು ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿಯನ್ನನ -

(ಎ)

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನನ ಖ್ರಿೋದಿಸುವ್;

(ಬಿ)

ಈ

ಅಧಾೆ ಯದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಅಪೆಕ್ಸ್

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಂದಾಯಗಳನ್ನನ ಮಾಡುವ್
-ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ತಕೊಳು ತಕುಕ ದೇ ಹೊರತ್ತ ಇತರ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಅಲಿ .
45.

ಷೇರುಗಳನುು

ಖ್ರಿೀದಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಅನುಮೀದನೆ.- ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಲ್ಲಖಿತಪೂವಾಾನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ಡೆದ ಹೊರತ್ತ, ಮಖ್ೆ

ರಾಜ್ೆ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ

ನಿಧಿಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ಉಪ್ನಿಧಿಯ ಹಣದಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಖ್ರಿೋದಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
46.

ಕೆಲವು

ಷೇರುಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಮಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದ್ದ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ,(ಎ) ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು; ಅಥವಾ
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ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುು

(ಬಿ) ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಮಖ್ೆ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಅಥವಾ `ರಾಜ್ೆ
ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ'ಯಿೆಂದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವು ಅಥವಾ ಕೆಂದರ ಸಂಘವು
- ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನನ ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ , ಆ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘವ್ನ್ನನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಗೊಳಸುವ್
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಷೇರುಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ , ಅೆಂಥ ಷೇರುಗಳಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ ಸಂದಾಯಮಾಡಿದ ಮಬಲಗಿಗೆ ಪ್ರಿಮಿತಗೊಳಸತಕುಕ ದು.
ಲ್ಜಭಾೋಂಶದ

47.

ಮಬಲಗಿನ

ಮೇಲೆ

ನಿಬಾೋಂಧ.-

ಮಖ್ೆ

ರಾಜ್ೆ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಹಣದಿೆಂದ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನನ ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತದ
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವು ಮತ್ತಿ `ರಾಜ್ೆ
ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ಷೇರುಗಳನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ'ಯ ಹಣದಿೆಂದ ಪಾರ ಥಮಿಕ

ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತದ ಕೆಂದರ

ಸಂಘವು, ಸದರಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ,

ಸಂಘವು ಘೋರ್ಷಸ್ತದಂಥ ಮತ್ತಿ

ಆ ಸಂಘದ ಇತರ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ

ಸಂದಾಯವಾಗುವಂಥ ಲಾಭಾೆಂಶಕೆಕ ಮಾತರ ಹಕುಕ ಳು ದಾು ಗಿರತಕುಕ ದು.
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಂದರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಷರ ಭತಿಾ.- (1) ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ

48.

ಮಖ್ೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ಿ ಗೊಳಸ್ತದರೆ

ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ
ನಷರ ಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ ರಾಜ್ೆ

ಅಥವಾ

ಕೊಳು ಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ

ವಿಸಜಿಾಸ್ತದರೆ,

ಷೇರುಗಳನ್ನನ

ಅೆಂಥ ಖ್ರಿೋದಿಯಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ

ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ . ಆದರೆ,

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಸಮಾಪ್ನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ವಿಸಜ್ಾನೆಯ ತರುವಾಯ

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವು ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಹಣಕೆಕ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಕುಕ ಳು ದಾು ಗಿರತಕುಕ ದು.
(2)
ಷೇರುಗಳನ್ನನ

`ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ

ಉಪ್ನಿಧಿ'ಯಿೆಂದ

ಯಾವ್

ಖ್ರಿೋದಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ವಿಸಜಿಾಸ್ತದರೆ ಷೇರುಗಳನ್ನನ

ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತದ ಕೆಂದರ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದಲ್ಲಿ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸ್ತದರೆ

ಸಂಘದ ವಿರುದಧ

ಅೆಂಥ

ಖ್ರಿೋದಿಯಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ ನಷರ ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಥವಾ
ಅಪೆಕ್ಸ್

ಸಂಘವು

ಯಾವುದೇ

ಕೆಿ ೋಮ

ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ .

ಆದರೆ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಸಮಾಪ್ನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ವಿಸಜ್ಾನೆಯ ತರುವಾಯ ಕೆಂದರ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಹಣಕೆಕ

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವು ಹಕುಕ ಳು ದಾು ಗಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಹಣವ್ನ್ನನ ಮಖ್ೆ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮೆಮಾಡತಕುಕ ದು.
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ಸಂಘವು

49.

ಷೇರು

ಬಂಡವಾಳ

ಮತ್ತು

ಲ್ಜಭಾೋಂಶ,

ಮದಲ್ಜದವುಗಳ

ವಿಲೆ.-

(1) ಮಖ್ೆ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಹಣದಿೆಂದ ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತದ ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಷೇರುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಷೇರುಗಳ ವಿಮೋಚನೆಯ ತರುವಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭಾೆಂಶ
ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವು ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ ಹಣವ್ನ್ನನ ಮದಲು ಆ
ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
(2) `ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ'ಯ ಹಣದಿೆಂದ ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತದ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಂಘಗಳ
ಷೇರುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ,

ಅೆಂಥ

ಷೇರುಗಳ ವಿಮೋಚನೆಯ

ತರುವಾಯ

ಅಥವಾ

ಲಾಭಾೆಂಶದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಕೆಂದರ ಸಂಘವು ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ ಹಣವ್ನ್ನನ
ಮದಲು ಆ ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಆ ತರುವಾಯ ಅದನ್ನನ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘಕೆಕ
ವ್ಗಾಾಯಿಸತಕುಕ ದು, ಆ ಸಂಘವು ಅದನ್ನನ

ಮಖ್ೆ

ರಾಜ್ೆ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮೆ

ಮಾಡತಕುಕ ದು.
(3) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ ಮತ್ತಿ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ
ಹಣವ್ನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಲಾಭಾೆಂಶಗಳನ್ನನ , ಷೇರು, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘದ ಅಥವಾ
ಕೆಂದರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
(4) (3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತರುವುದನ್ನನ

ಉಳದು, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು

42ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘಕೆಕ ಒದಗಿಸ್ತದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಪ್ರ ತಿಫಲಕೆಕ ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ .
50. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅರ್ವಾ ಕೋಂದರ ಸಂಘದ ಸಮಾಪ್ನದ ತ್ರುವಾಯ `ಮಖ್ಯ ರಾಜ್ಯ
ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ'ಯ ಮತ್ತು `ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ'ಯ ವಿಲೆ.- (1) `ಮಖ್ೆ
ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ'ಯನ್ನನ

ಸಾಾ ಪ್ತಸ್ತದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸ್ತದರೆ

ಅಥವಾ ವಿಸಜಿಾಸ್ತದರೆ, ಆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆ ಆಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ ಸಂದಾಯವಾಗತಕಕ
ಎಲಾಿ ಹಣಗಳನ್ನನ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಸಂದಾಯಮಾಡತಕುಕ ದು.
(2) `ರಾಜ್ೆ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿ'ಯನ್ನನ

ಸಾಾ ಪ್ತಸ್ತದ ಕೆಂದರ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸ್ತದರೆ ಅಥವಾ ವಿಸಜಿಾಸ್ತದರೆ, ಆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆ ಆಗಿರುವ್ ಅಥವಾ
ಅದಕೆಕ

ಸಂದಾಯವಾಗತಕಕ

ಎಲಾಿ

ಹಣಗಳನ್ನನ ,

ಅದು

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ್ `ಮಖ್ೆ

43ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(2)ನೇ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ'ಯಿೆಂದ

ಹಣವ್ನ್ನನ ಪ್ಡೆಯಿತೋ ಆ ನಿಧಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
51.

ಮಖ್ಯ

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ

ನಿಧಿಯು
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ಮತ್ತು

ರಾಜ್ಯ

ಪ್ರಲುಗಾರಿಕೆ

ಉಪ್ನಿಧಿಯು ಆಸಿು ಗಳ ಭಾಗವಾಗದರುವುದ್ದ.- `ಮಖ್ೆ
ಅಥವಾ `ರಾಜ್ೆ

ರಾಜ್ೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ'ಗೆ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿಧಿಗೆ' ಜ್ಮೆ ಆಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಮಬಲಗು,

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಅಪೆಕ್ಸ್

ಸಂಘದ

ಅಥವಾ

ಕೆಂದರ

ಸಂಘದ

ಆಸ್ತಿ ಯ

ಭಾಗವಾಗಿರತಕುಕ ದಲಿ .
52. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರ ಮತ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ್ ಒಪ್ಪ ೋಂದ.- ಈ
ಅಧಾೆ ಯದ ಹಿೆಂದೆ ಹೇಳದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,(ಎ) 44ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಹಣವ್ನ್ನನ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಅಪೆಕ್ಸ್

ಒದಗಿಸುವ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಸಂಘಕೆಕ

ನಿರೂಪ್ತಸುತಾಿ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘದಡನೆ ಒಪ್ಿ ೆಂದ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು;
(ಬಿ) 43ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ
ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ `ಮಖ್ೆ

ರಾಜ್ೆ

ಒದಗಿಸುವ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನನ
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ'ಯಿೆಂದ ಕೆಂದರ ಸಂಘಕೆಕ
ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಪೂವಾಾನ್ನಮೋದನೆ

ಪ್ಡೆದು

ಹಣವ್ನ್ನನ

ನಿರೂಪ್ತಸುತಾಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಘವು
ಆ

ಸಂಘದಡನೆ

ಒಪ್ಿ ೆಂದ

ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು.
53. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಜಗುವ್ ರಾಜ್ಯ ನೆರವಿನ ಇತ್ರ ಪ್ರ ಕಾರಗಳು.ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಸರ್ಕಾರವು,-

(ಎ)

ಸಹರ್ಕರ

ಯಾವುದೇ
ಸಂಘಗಳಗೆ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ಏನೇ
ಅಥವಾ

ಇದು ರೂ,

ರಾಜ್ೆ

ಮೆಂಗಡಗಳನ್ನನ

ಕೊಡಬಹುದು;
(ಬಿ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ಅಸಲ್ಲನ ಮರುಸಂದಾಯದ
ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲಣ ಬಡಿಾ ಯ ಸಂದಾಯದ ಬಗೆೆ ಖಾತರಿ ಕೊಡಬಹುದು;
(ಸ್ತ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಮರು ಸಂದಾಯ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರವು

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ

ದರಗಳಲ್ಲಿ

ಅದರ

ಮೇಲಣ

ಲಾಭಾೆಂಶಗಳ

ಸಂದಾಯದ ಬಗೆೆ ಖಾತರಿ ಕೊಡಬಹುದು;
(ಡಿ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ
ಮರುಸಂದಾಯದ ಮತ್ತಿ

ನಿೋಡಲಾದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಮೆಂಗಡಗಳ ಅಸಲ್ಲನ

ಅವುಗಳ ಮೇಲಣ ಬಡಿಾ ಯ ಸಂದಾಯದ ಬಗೆೆ

ಕೊಡಬಹುದು; ಮತ್ತಿ
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ಖಾತರಿ

(ಇ) ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಸಹಾಯಧನವೂ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ

ಪ್ರ ರ್ಕರದ ಹಣರ್ಕಸು ನೆರವ್ನ್ನನ ಕೊಡಬಹುದು.
2 1

[ [53ಎ. xxx]1]2

1.2000ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 26.2.2000 ದಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

[54.

xxx]1

1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ

55.

ಅಧ್ಯಯ ಯದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ಇತ್ರ

ಕಾನೂನುಗಳ

ಮೇಲೆ

ಅಧ್ಯಯ ರೀಹಿಯಾಗಿರುವುದ್ದ.- ಈ ಅಧಾೆ ಯದ 42ರಿೆಂದ 54ರ ವ್ರೆಗಿನ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

ಅವುಗಳಗೆ

ಅಥವಾ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಇತರ

ಅಸಂಗತವಾಗಿರುವುದು

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗತಕುಕ ದು.
ಅಧ್ಯಯ ಯ VII
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳು
1[56.

ನಿಧಿಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು,-

(i)

ತನನ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ; ಅಥವಾ

(ii)

ತನನ ಠೇವ್ಣಿದಾರರಿೆಂದ; ಅಥವಾ

(iii) ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ, ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳೆಂದ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಂದ,
- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಷರ ರ ಮಟಿರ ಗೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ಠೇವ್ಣಿಗಳು, ಡಿಬೆಂಚರುಗಳು, ಸಾಲಗಳು
ಮತ್ತಿ ಇತರ ವಂತಿಗೆಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಬಹುದು.
(2) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿವ್ವ ಳ ಲಾಭಗಳನ್ನನ
ಯಾವುದೇ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ಅದರ ನಿಧಿಯ

ಬೋನಸ್ತ್ ನ ಅಥವಾ ಲಾಭಾೆಂಶದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ತನನ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ :
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ಸಂದಾಯ

ಪ್ರಂತ್ತ, ಸದಸೆ ನಿಗೆ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಅವ್ನ್ನ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಾಗಿ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶರ ಮ ಧನ, ಭತೆೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ
ಗೌರವ್ ಧನವ್ನ್ನನ ಸಂದಾಯಮಾಡಬಹುದು:
2

[ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾರೇ ನಿದೇಾಶಕನಿಗೆ, ಮಂಡಳಯ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಥವಾ

ಉಪ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ನಿದೇಾಶಕರ್ನಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತೆೆ , ದಿನ ಭತೆೆ

ಅಥವಾ ಇತರ

ಭತೆೆ ಗಳ ಅಥವಾ ಫ್ತೋಜ್ ನ್ನನ , ಆ ಸಂಘದ ಹಣರ್ಕಸ್ತನ ಸ್ತಾ ತಿಗತಿ ಮತ್ತಿ ಲಾಭಗಳಕೆಯನ್ನನ
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡು, ಆ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಕನಿಷಾ
ದರಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ .]1]2
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

57. ನಿವ್ವ ಳ ಲ್ಜಭಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಲೆ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ನಿವ್ವ ಳ
ಲಾಭಗಳನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಧಾರಿಸತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ವಿವಿಧ ವ್ಗಾಗಳಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ರಚಿಸಬಹುದು.
(2) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಯಾವುದೇ ವ್ಷಾದ ತನನ

ನಿವ್ವ ಳ ಲಾಭಗಳ ಪೈಕಿ ಆ

ಲಾಭಗಳ ಶೇಕಡ್ಡ ಇಪ್ಿ ತೆಿ ೈದಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ಮಬಲಗನ್ನನ

ವಿಧಿಸಲು ನಿಧಿಗೆ

ವ್ಗಾಾಯಿಸತಕುಕ ದು.
3

[(2ಎ)

ಎರಡರಷರ ನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ತನನ

ನಿವ್ವ ಳ

ಲಾಭದ

ಶಿಲ್ಲಕ ನಿೆಂದ

ಶೇಕಡ್ಡ

ಸಹರ್ಕರಿ ಒಕೂಕ ಟ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವ್ರ

ಆಡಳತದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ನಿೋಡತಕುಕ ದು.
4

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಪ್ಟರ ಣ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು ತಮಿ ನಿವ್ವ ಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ

(2ಎ) ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತರುವ್ ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟರ ಸಹರ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡ್ಡ
ಒೆಂದರಷರ ನ್ನನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ ಪ್ಟರ ಣ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳಕೆಕ ವಂತಿಗೆ
ನಿೋಡತಕಕ ದುು .]4
5

ಒಟ್ಟರ

[ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಿೋಡುವ್

ವಂತಿಗೆಯಿೆಂದ ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷಾವು ರ್ನಲಕ ನೇ ಒೆಂದು ಭಾಗದಷರ ನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರಿ ಶಿಕ್ಷಣ,

ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನನ ಕೈಗೊಳುು ವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ
ಪಾರ ಯೋಜಿತವಾದ ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960ರ
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ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ಸಹರ್ಕರ ಅರ್ಕಡೆಮಿ (ನೋೆಂ.) ಮೈಸೂರು ಇದರ ಖಾತೆಗೆ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು .]5
(2ಬಿ) ಸಹರ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ಕೊಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘವೂ ತನನ ಸದಸೆ ರುಗಳಗೆ ಲಾಭಾೆಂಶವ್ನ್ನನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ .]3
(3) ನಿವ್ವ ಳ ಲಾಭಗಳ ಶಿಲಕ ನ್ನನ

2

[xxx]2 ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎಲಿ ಉದೆು ೋಶಗಳಗೆ ಅಥವಾ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಂದಕೆಕ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಎೆಂದರೆ:1

[(ಎ) xxxx

(ಬಿ) xxxx ]1
(ಸ್ತ) ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಂಘದಡನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರದ ಮಬಲಗಿನ ಅಥವಾ
ಪ್ರ ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದಷ್ಟರ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಬೋನಸ್ತ್ ನ ಸಂದಾಯ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪ್ತಿಿ ನ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೋನಸ್ ನ್ನನ

ಸಂದಾಯ

ಮಡತಕುಕ ದಲಿ ;
(ಡಿ) ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷ ರಚನೆ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳಗೆ
ವಂತಿಗೆಗಳು;
(ಇ) ಧಮಾಾಥಾ ದತಿಿ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1890ರ (1890ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ VI)
2ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸ್ತದಂಥ ಯಾವುದೇ ಧಮಾಾಥಾ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ನಿವ್ವ ಳ

ಲಾಭಗಳ ಶೇಕಡ್ಡ ಹತಿ ಕೆಕ ಮಿರದ ಮಬಲಗುಗಳ ದೇಣಿಗೆ; ಮತ್ತಿ
(ಎಫ್) ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದಷ್ಟರ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ

ನೌಕರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ತ್ ನ ಸಂದಾಯ:
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಯಾವುದೇ

ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ

ಯಾರೇ

ನೌಕರನಿಗೆ

ಸಂದಾಯಮಾಡತಕಕ

ಬೋನಸು್ ಎರಡು ತಿೆಂಗಳ ವೇತನವ್ನ್ನನ ಮಿÁರತಕುಕ ದಲಿ .
2[(4) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, (2), (2ಎ) ಮತ್ತಿ (3)ನೇ ಉಪ್Šಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ
ಸಂಘದ ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಮರುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲಭೆ ವಿರುವ್
ನಿವ್ವ ಳ

ಲಾಭಗಳ

ಶಿಲ್ಲಕ ನಿೆಂದ

ಲಾಭಾೆಂಶಗಳನ್ನನ

ಮಾಡತಕುಕ ದು.]2
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ತನನ

ಸದಸೆ ರಿಗೆ

ಸಂದಾಯ

1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. 2017ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಮೂಲಕ 04.01.2017 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[57ಎ- ಸಹರ್ಕರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ತರಬೇತಿ,- ಸಹರ್ಕರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯನ್ನನ , ರಾಜ್ೆ ದ

ಸಹರ್ಕರ ಚಳುವ್ಳಯ ಸಂವ್ಧಾನೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸೆ ರು,
ನಿದೇಾಶಕರು

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರಿ

ನಿೋಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಯಾಕತಾರಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಬಳಸತಕಕ ದುು .
(2) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ತನನ

ವಂತಿಗೆಯನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ ಒಕೂಕ ಟದ ಖಾತೆಗೆ ಅಥವಾ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಜಿಲಾಿ

ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ, ಅದರ ವಾರ್ಷಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು, ಮಬಲಗನ್ನನ

ಜಿಲಾಿ ಕೆಂದರ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳ

ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನನ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರಿ ಒಕೂಕ ಟದ ಖಾತೆಗೆ ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(3) ಸಹರ್ಕರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ನಿೋಡಿದ ಎಲಿ
ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನನ

ಭಾರತ

ಸರ್ಕಾರ

ಅಥವಾ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಗಳೆಂದ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ನಿೋಡಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ,
ಅವುಗಳನ್ನನ ಸಹರ್ಕರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು ,
(4) ಸಹರ್ಕರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯನ್ನನ , ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಗಾಗಿ
ಮತ್ತಿ

ಅೆಂತಹ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಒಕೂಕ ಟ

ನಿಯಮಿತವು

ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತಿರ ಸತಕಕ ದುು .
(5) ಸಹರ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನನ , ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ
ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ಡೆಯದೆ ಭರಿಸತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

58. ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ.- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತನನ ನಿಧಿಗಳನ್ನನ (ಎ) ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ; ಅಥವಾ
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(ಬಿ) ಭಾರತ ರ್ನೆ ಸಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1882ರ (1882ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮII) 20ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಭದರ ತಾ ಪ್ತರ ಗಳಲ್ಲಿ ; ಅಥವಾ
(ಸ್ತ) ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭದರ ತಾ ಪ್ತರ ಗಳಲ್ಲಿ ;
ಅಥವಾ
1

[(ಡಿ) ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ; ಅಥವಾ

(ಇ) ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ನಿಯಂತರ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ್, ಅದರ ಆಯೆಕ ಯಂತೆ ಮತ್ತಿ
3

ವಾರ್ಷಾಕ

[ಮೆಂದಿನ

ಸಾಮಾನೆ

ನಿರ್ಕಯದ]3

ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ತದಂತೆ

ಯಾವುದೇ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಲ್ಲಿ 2[xxx]2:
4

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ ಪ್ರ ದೇಶದ

ಹೊರಗೆ

ನಿಧಿಯನ್ನನ

ಹೂಡಿಕೆ

ಅಥವಾ

ಠೇವ್ಣಿ

ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ರಿೆಂದ

ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯನ್ನನ ಪ್ಡೆಯತಕಕ ದುು .]4
2

[xxx]2

ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನನ ,
ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಸೂಚನೆಗಳಗೆ ಮತ್ತಿ

ನಿದೇಾಶನಗಳಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
3. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

59.
2

ಎರವ್ಲುಗಳ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

[xxx]2

ಮೇಲೆ

ನಿಬಾೋಂಧಗಳು:-

1

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಷರ ರ

[(1)]1

ಸಹರ್ಕರ

ಮಟಿರ ಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಸಂಘವು,
ಅೆಂಥ

ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ಮಾತರ ವೇ ಠೇವ್ಣಿಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಸಾಲಗಳನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಮೂಲಕ 17.7.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
2. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

[ [(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

2 1

ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ ಮಹಾಸಭೆಯು, ಆ ಮಹಾಸಭೆಯು ಠರಾವಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ
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ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯಿೆಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಸಂಘಕೆಕ ಅನ್ನಮತಿ
ನಿೋಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅೆಂಥ

ಠರಾವು

ಮೆಂದಿನ

ವಾರ್ಷಾಕ

ಮಹಾಸಭೆಯವ್ರೆಗೆ

ಸ್ತೆಂಧುವಾಗಿರತಕಕ ದುು .]1]2
1.2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

60. ಸ್ಥಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಬಾೋಂಧಗಳು.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಸದಸೆ ನನ್ನನ
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡತಕುಕ ದಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ,

[xxx]1 ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಇತರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಸಾಲಗಳನ್ನನ

1

ಕೊಡಬಹುದು.
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಠೇವ್ಣಿದಾರನಿಗೆ
ಅವ್ನ ಠೇವ್ಣಿಯ ಭದರ ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬಹುದು.
61. ಸದಸಯ ರಲಿ ದ ಇತ್ರರಡನೆ ನಡೆಸುವ್ ಇತ್ರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಬಾೋಂಧ.-

59ನೇ

ಮತ್ತಿ

ಸದಸೆ ರಲಿ ದ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಡನೆ
ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

60ನೇ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತರುವುದನ್ನನ ಳದು,

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಡೆಸುವ್

ನಿಬಾೆಂಧಗಳು,

ಯಾವುದಾದರೂ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳು,

ಇದು ರೆ,

ಅವುಗಳಗೆ

ಒಳಪ್ಟಿರ ರತಕುಕ ದು.
62. ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತನನ ನೌಕರರ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನರ್ಕಕ ಗಿ ವಂತಿಗೆ
ಭವಿಷೆ

ನಿಧಿಯನ್ನನ

ಸಾಾ ಪ್ತಸಬಹುದು, ಅದಕೆಕ

ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ನೌಕರರು ಮತ್ತಿ ಸಂಘವು ನಿೋಡಿದ ಎಲಿ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನನ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತಕುಕ ದು.
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಸಾಾ ಪ್ತಸ್ತದ ವಂತಿಗೆ ಭವಿಷೆ
ನಿಧಿಯನ್ನನ
(ಎ) ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸತಕುಕ ದಲಿ ;
(ಬಿ) ಅದು ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಯ ಭಾಗವಾಗಿರತಕುಕ ದಲಿ ; ಮತ್ತಿ
(ಸ್ತ) ಯಾವುದೇ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಜ್ಪ್ತಿ ಗೆ
ಗುರಿಯಾಗತಕುಕ ದಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆದೇಶಿಕೆಗೆ ಒಳಪ್ಡತಕುಕ ದಲಿ .
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ಅಧ್ಯಯ ಯ- VIII
ಲೆಕು ಪ್ರಿಶೀಧನೆ, ವಿಚಾರಣೆ, ಪ್ರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಭಾರ
1[63.

ಲೆಕು ಪ್ರಿಶೀಧನೆ.- (1) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾವು

ಮರ್ಕಿ ಯವಾದ ತರುವಾಯ ಸ್ಥಪ್ರ ೆಂಬರ್ ಮದಲನೇ ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ ಮದಲು, ಕೊನೆ ಪ್ಕ್ಷ
ವ್ಷಾಕೊಕ ಮೆಿ ಯಾದರೂ
ನಿದೇಾಶಕರು

ತನನ

ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ತದ

ಲೆಕಕ

ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ ,

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕರ

ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಅಥವಾ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಫಮಾಗಳ ಪ್ಟಿರ ಯ ಪೈಕಿಯಿೆಂದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಹಾಸಭೆಯು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ
ಒಬಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನಿೆಂದ

ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫರ್ಮಾನಿೆಂದ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರು, ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಹರ್ಕರಿ
ಸಂಘಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳು ವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತರುವ್ ಅಹಾತೆ ಮತ್ತಿ
ಅನ್ನಭವ್ದ ಅಗತೆ ತೆಯನ್ನನ
ಫಮಾಗಳ

ಒೆಂದು

ಪೂರೈಸುವ್ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರ ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಪ್ಟಿರ ಯನ್ನನ

ತಯಾರಿಸಲು

ಮತ್ತಿ

ನಿವ್ಾಹಿಸಲು

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕಕ ದುು :
1

[ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಮತ್ತಿ ಜಿಲಾಿ

ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದ ವಿದಾೆ ಹಾತೆ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಭವ್
ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಪ್ಟಿರ ಯನ್ನನ

ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕು

ತಯಾರಿಸತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಹಾ ಸಭೆಯು ತನನ

ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ,

ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾರ್ಕಕ ಗಿ ಮಹಾಸಭೆಯು ನಡೆಯುತಿಿ ದೆಯೋ ಆ ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಸಂಘದ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ

ಮಾಡಲು

ಒಬಿ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕನನ್ನನ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾನ್ನನ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
1

[ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಂಘವು ಸಹರ್ಕರಿ ವ್ಷಾದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಅದನ್ನನ

ತಿಳಸಲು

ಮಾಡಿಸಲು ಮಹಾ

ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾನ್ನನ

ವಿಫಲವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಸಹರ್ಕರಿ

ನೇಮಿಸಲು

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕನಿಗೆ ಮನದಟಾರ ದಲ್ಲಿ , ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಘಕೆಕ ಹೇಳಕೆ ನಿೋಡಲು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ
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ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ

ನಿೋಡಿದ

ತರುವಾಯ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾನ್ನನ

ಹಾಗೂ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕನನ್ನನ

ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲಿ ದಿರುವುದನ್ನನ

ನಂತರ, ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಅಥವಾ

ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸ್ತಕೊೆಂಡ

ನಿದೇಾಶಕನ್ನ, ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರ ಅಥವಾ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫರ್ಮಾಗಳ ಅನ್ನಮೋದಿತ ಪ್ಟಿರ ಯಳಗಿನಿೆಂದ ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ

ಮಾಡಲು

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕ

ಅಥವಾ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಫಮಾನ್ನನ ನೇಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರನ್ನನ ಅಥವಾ
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾನ್ನನ

ಪ್ರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಆ ನಿದಿಾಷರ ಸಹರ್ಕರಿ ವ್ಷಾಕೆಕ ಆ

ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ

ನಡೆಸುವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರೆೆಂದು

ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫರ್ಮಾಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕಕ ದುು ;
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕನ್ನ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫರ್ಮಾಗಳ ಪ್ಟಿರ ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ತರುವ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ನಮೂದಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರನ್ನನ
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರನ್ನನ
ನಡೆಸುವಂತೆ

ಆ

ಸಹರ್ಕರ
ಅವ್ರ

ಮಾಡಲು

ಅವ್ರನ್ನನ

ಪ್ದರ್ನಮ ಮಾತರ ದಿೆಂದಲೇ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರ
ಸಂಘವು

ಆಯೆಕ

ಪ್ದರ್ನಮದಿೆಂದ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು,

ಪ್ಟಿರ ಯಿೆಂದ

ಸರ್ಕಾರಿ

ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಲ್ಲಿ ,

ಇಲಾಖಾ

ಮಾತರ ವೇ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಜಿಲೆಿ ಯ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಉಪ್ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ತಿಳಸತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕಕ
ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ
ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರು, ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾಗಳ ಪ್ಟಿರ ಯನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕರ

ತಯಾರಿಸುವ್ ರಿೋತಿಯು ಮತ್ತಿ

ಪ್ಟಿರ ಯನ್ನನ

ನಿೋಡುವ್

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯು

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕಕ ದುು .
(4) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 98ಯು ಪ್ರ ಕರಣದ
ಅಥವಾ 98ವಿ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯು, ಅವ್ಧಿ ಮಿೋರಿದ ಋಣಗಳು
ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ , ಆಸ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ
ವಾಸಿ ವಿಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮತ್ತಿ ಮೌಲೆ ಮಾಪ್ನವ್ನ್ನನ

ನಗದು ಬ್ಕಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಭದರ ತಾ

ಪ್ತರ ಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ನಷರ ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಿಕರಣವ್ನ್ನನ , ನಬ್ಡ್ಾ
ಅಥವಾ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿದೇಾಶನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಪಾರದಶಾಕ ರ್ಕನೂನ್ನ ಮತ್ತಿ ಇತರ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ
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ಪಾಲನೆಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಿಸ್ತದ ಇತರ

ವಿವ್ರಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ.
(5) ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕನ್ನ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾ, ಸಂಘಕೆಕ

ಅಥವಾ ಮಂಡಲ್ಲಯು ಯಾವಬಿ

ಸೇರಿದ

ಸದಸೆ ನ ಅಥವಾ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯ ಅಥವಾ ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಯಾವಬಿ ಇತರ ಸದಸೆ ನ ಅಭಿರಕೆಾ ಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಎಲಾಿ ಪುಸಿ ಕಗಳು, ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು, ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳು, ರ್ಕಗದಪ್ತರ ಗಳು, ಭದರ ತೆಗಳು, ನಗದು
ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಎಲಾಿ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅವ್ರ್ಕಶವಿರತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಪುಸಿ ಕಗಳು, ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು, ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳ, ರ್ಕಗದಪ್ತರ ಗಳು, ಭದರ ತೆಗಳು,
ನಗದು ಅಥವಾ ಇತರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಸಾವ ಧಿೋನತೆಯನ್ನನ
ಜ್ವಾಬ್ು ರಿಯನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್

ಯಾವಬಿ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ ಅದರ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ ,

ಅವುಗಳನ್ನನ

ಸಂಘದ

ನೋೆಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘದ
ಕೆಂದರ

ಕಚೇರಿಯ

ಯಾವುದೇ

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲು

ಕರೆಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು.
(6) ಸಂಘದ ಒಬಿ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ್ನಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ

ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ್ನಗಿದಿು ರುವ್ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಸಂಘದ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಮತ್ತಿ

ಸದಸೆ ನ್ನ ಮತ್ತಿ ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನ್ನ ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕರಿೆಂದ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ಡೆದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನ್ನ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ
ಫಮಾಗಳು ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಕೆಕ

ಮತ್ತಿ

ಅಗÀತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ
ಒದಗಿಸತಕಕ ದುು .

(7) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಮಂಡಲ್ಲಯು, ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಇರುವಂತೆ,

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ

ಅೆಂಥ

ಅನ್ನಸೂಚಿಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಇತರ

ವಿವ್ರಪ್ತರ ಗಳೆಂದಿಗೆ ಸ್ತವ ೋಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತಿ ವೆಚಚ ,
ಲಾಭ ಮತ್ತಿ ನಷರ ಮತ್ತಿ ಜ್ಮಾ ಖ್ಚುಾ ಪ್ಟಿರ ಗಳಂಥ ವಾರ್ಷಾಕ ಹಣರ್ಕಸು ತ:ಖ್ಯಿ ಗಳನ್ನನ
ಸ್ತದು ಪ್ಡಿಸ್ತ ಸಹರ್ಕರ ವ್ಷಾವು ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗುವ್ ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ ಲೆಕಕ
ಪ್ರಿಶೋಧಕನ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಿಾನ ಮೆಂದೆ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು ತಕಕ ದುು .
(8) ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನ್ನ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ
ಅಥವಾ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಡೆಸತಕಕ ದುು

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದಂತೆ

ಮತ್ತಿ ಪೂಣಾಗೊಳಸತಕಕ ದುು
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ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ

ಲೆಕಕ

ಮತ್ತಿ ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟರ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆ
ಬೇಗನೆ, ಆದರೆ

ಪ್ರ ತಿವ್ಷಾದ ಸ್ಥಪೆರ ೆಂಬರ್ ಒೆಂದನೇ ತಾರಿೋಖಿನ ಒಳಗಾಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ಗೆ, ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ
ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಣರ್ಕಸು ಒದಗಿಸುವ್ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ತಿಿ ನ
ಏಜೆನಿ್ ಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಆ

ಸಂಯೋಜ್ನೆಗೊೆಂಡಿದು ರೆ,

ಸಂಘವು
ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಸಹರ್ಕರ

ಇತರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಸಂಘಕೆಕ
ವ್ರದಿಯ

ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ ಕಳುಹಿಸ್ತ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳನ್ನನ ತಿಳಸತಕಕ ದುು .
(9) ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕನ್ನ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ

ಸಂಘದ ಮಹಾ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾಗಳು ಸಹರ್ಕರಿ

ಎಲಾಿ ನೋಟಿೋಸುಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ತಿಳುವ್ಳಕೆ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲು ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಖ್ಚಿಾನಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗಲು ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫರ್ಮಾ ಆಗಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ವ್ೆ ವ್ಹಾರದ ಎಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ
ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನನ ಕಳಲು ಹಕುಕ
ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
(10) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವು,
ಸಂಘದ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಇರುವ್

ದೋಷಗಳನ್ನನ

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ,

ಮಂಡಲ್ಲಯು, ಆ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಎತಿಿ ತೋರಿಸ್ತರುವ್ ದೋಷಗಳನ್ನನ
ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ತಿವ್ಷಾ

ಇಪ್ಿ ತೆಿ ೈದನೇ

ಮದಲು

ಸ್ಥಪ್ರ ೆಂಬರ್

ಮಹಾಸಭೆಯ
ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ತಿೆಂಗಳ

ಮೆಂದೆ

ಕರ ಮಕೈಗೊೆಂಡ

ಮಂಡಿಸತಕಕ ದುು

ವಿವ್ರಿಸತಕಕ ದುು .

ತಾರಿೋಖಿಗೆ

ವ್ರದಿಯ

ಜೊತೆಗೆ

ನಡೆಯುವ್

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಮತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸದರಿ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಮಂಡಳಯು

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವ್

ಎಲಿ

ದೋಷಗಳನ್ನನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವುದನ್ನನ
ಮೆಂದುವ್ರೆಸತಕಕ ದುು .

ಆ

ಎಲಿ

ದೋಷಗಳನ್ನನ

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ್

ವ್ರೆಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಹರಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ ಪ್ರ ತಿವ್ಷಾ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಗೆೆ ಮೌಲೆ ಮಾಪ್ನ
ಮಾಡತಕಕ ದುು .

ಮಂಡಲ್ಲಯು,

ಕರ ಮಕೈಗೊೆಂಡ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವ್ತ್ತಿ
ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು .
(11) ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರು, ಪ್ರ ತಿೋವ್ಷಾ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಹರ್ಕರಿ
ಸಂಘಗಳ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ವ್ರದಿಗಳನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮೆಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
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ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

(12) ನಿಯತ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನಿೆಂದ ಪ್ತೆಿ

ಹಚಚ ಲಾಗದ ಅಥವಾ ಯುಕಿ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲಾಗದ ಮೇಲನ ೋಟಕೆಕ

ನಿಧಿಯ ವಂಚನೆ

ಅಥವಾ ದುವಿಾನಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ದುವಿಾನಿಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಸಹರ್ಕರಿ
ಸಂಘದ ಮಹಾ ಸವ್ಾ ಸದಸೆ ರ ಸಭೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ , ಮಹಾ ಸಭೆಯು ಸಂಘದ
ಹಣರ್ಕಸು

ಸ್ತಾ ತಿಗತಿಯನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ವಾಸಿ ವಿಕವಾಗಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ನಿಣಾಯವ್ನ್ನನ

ಪುನರ್

ಪ್ರ ತಿಬಿೆಂಬಿಸುವ್

ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಿಸಲು

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತಿ

ಲೆಕಕ

ಅವ್ರ್ಕಶ

ಸಂಘದ
ಕಲ್ಲಿ ಸುವ್

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್

ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಅೆಂಥ ಪುನರ್-ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೂ
ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .
(13) ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಪುನರ್ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯು ಅವ್ಶೆ ಕ ಅಥವಾ
ಯುಕಿ ವೆೆಂದು ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘವು ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ ಅಜಿಾಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ
ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ , ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅೆಂಥ ಪುನರ್
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ
ಅನವ ಯವಾಗುವ್

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ
ನಿಯಮಗಳೇ

ಕಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು

ಅೆಂಥ

ಪುನರ್

ಮತ್ತಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ಕಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ನಿಯಮಗಳೇ ಅೆಂಥ ಪುನರ್
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೂ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ ನಿಯಮ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋದಕರಿೆಂದ

ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳೆಂದ ಪ್ತೆಿ ಹೆಚಚ ಲಾಗದ ಅಥವಾ ಯುಕಿ ವಾಗಿ ಪ್ರಿೋಕೆಾ
ಮಾಡಲಾಗದ, ಮೇಲನ ೋಟಕೆಕ
ದುವಿಾನಿಯೋಗವೆೆಂದು

ಕಂಡುಬರುವ್

ಕಂಡುಬರುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಸಂಧಭಾದಲ್ಲಿ

ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ದುವಿಾನಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಧಿತ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ತಪುಿ
ಸಂಘದ

ಹಣರ್ಕಸು

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳೆೆಂದು

ವ್ಗಿಾಕರಣವಾಗಿದೆ ಎೆಂಬ

ಸ್ತಾ ತಿಗತಿಯನ್ನನ

ವಾಸಿ ವ್ವಾಗಿ

ಪ್ರ ತಿಬಿೆಂಬಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಯುಕಿ ರ್ಕರಣಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಅೆಂಥ
ಪುನರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸತಕಕ ದುು .
1

[(13ಎ) ಹಿೆಂದಿನ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘದ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ನಿದೇಾಶಕನ್ನ, ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ಹಿೆಂದಿನ ಮೂರು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಿತ
ನಿದಿಾಷರ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಪುನರ್ಸತಾೆ ಪ್ನೆ

ಅಥವಾ
ಮಾಡಲು

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತಿ
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ಅೆಂಥ

ಪುನರ್ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು

ಪುನರ್ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ

ಅಥವಾ

ಪುನರ್ಸತಾೆ ಪ್ನೆಯ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮೆಂದಿನ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಗಮನಿಸಲಾದ ಲೋಪ್ಗಳನ್ನನ , ಹೊರಡಿಸಬೇರ್ಕದ

ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ

ಸರಿಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವಂತೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನಿಗೆ ತಿಳಸಲು ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .]1
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(14) (5) ಮತ್ತಿ (6)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಬ್ಧಕವಾಗದಂತೆ, ಲೆಕಕ
ಪ್ರಿಶೋಧಕನ್ನ,
(ಎ)

ಭದರ ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳು ಪ್ಡೆದಿರುವ್ ಸಾಲಗಳು

ಮತ್ತಿ ಮೆಂಗಡಗಳಗೆ ಯುಕಿ ವಾದ ಭದರ ತೆಯನ್ನನ ಒದಗಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಇದರ ಸದಸೆ ರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗೆ ಭಾದಕವುೆಂಟ್ಟ
ಮಾಡದಿದು ಲ್ಲಿ ,
(ಬಿ)

ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘಗಳ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳು,

ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘದ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗೆ

ಬ್ಧಕವುೆಂಟ್ಟಮಾಡದೆ ಕವ್ಲ ಪುಸಿ ಕದ ನಮೂದುಗಳಾಗಿ ಬಿೆಂಬಿತವಾದಲ್ಲಿ ,
(ಸ್ತ)

ವೈಯಕಿಿ ಕ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನನ ರಾಜ್ಸವ ಲೆಕಕ ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ;

(ಡಿ)

ಹಣರ್ಕಕ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನನ

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದು ಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ

ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ವಿಕವಾಗಿ ಹಣವ್ನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದು ಲ್ಲಿ ಅದನ್ನನ ಸಹರ್ಕರಿ
ಸಂಘಗಳ ಪುಸಿ ಕಗಳು ಮತ್ತಿ ರ್ಕಗದಪ್ತರ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದುು , ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ ಪುಸಿ ಕಗಳಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲಾದಂತೆ

ವಾಸಿ ವಿಕವಾಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಹಣವ್ನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸದಿದು ಲ್ಲಿ ,

ಮತ್ತಿ

ಆಯವ್ೆ ಯ ಪ್ಟಿರ ಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಯತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ತಪಾಿ ಗಿಲಿ ವೆೆಂದು ಕಂಡು
ಬಂದಲ್ಲಿ ; ಮತ್ತಿ
(ಇ)

ರಿಸವ್ಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಅಥವಾ ರಾರ್ಷರ ೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು

ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ವ್ಸುಿ ವಿಷಯವ್ನ್ನನ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತ, ಅದನ್ನನ ಯುಕಿ ವಾಗಿ
ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ

ಅಥವಾ ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(15)

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನ್ನ,

ತಾನ್ನ

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ತದ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ

ಮೇಲೆ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಜ್ಮಾಖ್ಚುಾ ಪ್ಟಿರ ಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಲಾಭ ಮತ್ತಿ ನಷರ ದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ದ
ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಜ್ಮಾಖ್ಚುಾ ಪ್ಟಿರ

ಅಥವಾ ಲಾಭ ಮತ್ತಿ ನಷರ ದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ದ ಭಾಗವಾಗಿ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಅನ್ನಬಂಧಿಸ್ತದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಇತರೆ ದಸಾಿ ವೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಹರ್ಕರಿ
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ಸಂಘಕೆಕ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು ,

ಈ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮವು

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಹಾಗೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದ ಮತ್ತಿ
(ಎ)

ಜ್ಮಾ ಖ್ಚುಾ ಪ್ಟಿರ ಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವ್ಷಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘಗಳ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ ಸ್ತಾ ತಿಗತಿ,
(ಬಿ)

ಲಾಭ ಮತ್ತಿ ನಷರ ದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವ್ಷಾದ ಲಾಭ ಮತ್ತಿ

ನಷರ ,
- ಇವುಗಳನ್ನನ

ಸತೆ ವಾದ ಮತ್ತಿ

ರ್ನೆ ಯೋಚಿತವಾದ ದೃರ್ಷರ ಯೆಂದಿಗೆ, ತನನ

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ತನಗೆ ದರೆತ ಉತಿ ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತಿ ತನಗೆ ದರೆತ
ವಿವ್ರಣೆಗಳ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪ್ತಸತಕಕ ದುು .
(16) ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನ ವ್ರದಿಯು,
(ಎ) ಆತನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಅವ್ಶೆ ಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆತನ
ತಿಳುವ್ಳಕೆ ಮತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಉತಿ ಮ ವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಾಿ

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತಿ

ವಿವ್ರಣೆಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆದಿದಾು ನೇ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ;
(ಬಿ) ಆತನ ಅಭಿಪಾರ ಯದಲ್ಲಿ , ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಯುಕಿ
ಪುಸಿ ಕಗಳ ಈ ವ್ರೆಗಿನ ತನನ

ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ , ಅೆಂತಹ

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯಿೆಂದ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘ ಅವುಗಳನ್ನನ

ಸರಿಯಾಗಿ

ನಿವ್ಾಹಿಸ್ತದೆಯೇ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಆತನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಸಾಕಷ್ಟರ
ಯುಕಿ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿರ ಗಳನ್ನನ , ತಾನ್ನ ಬೇಟಿನಿಡಿದ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ ಶಾಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತಿ
ಕಚೇರಿಯಿೆಂದ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ;
(ಸ್ತ) ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನನ್ನನ

ಹೊರತ್ತ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಯ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ ಕುರಿತಾದ ವ್ರದಿಯನ್ನನ
ಆತನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಸ್ತದಧ ಪ್ಡಿಸುವ್ಲ್ಲಿ

ಸದರಿ ವ್ರದಿಯೆಂದಿಗೆ ಆತನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸ್ತದ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ;
(ಡಿ)

ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸಲಾದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಜ್ಮಾಖ್ಚುಾ ಪ್ಟಿರ ಮತ್ತಿ

ಲಾಭ ನಷರ ದ ಲೆಕಕ ವು, ಲೆಕಕ ಪುಸಿ ಕಗಳು ಮತ್ತಿ
ಎೆಂಬುದನ್ನನ ;
- ನಿರೂಪ್ತಸತಕಕ ದುು .
(17) ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ವ್ರದಿಯು:168

ವಿವ್ರಪ್ಟಿರ ಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿದೆ

(ಎ)
ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತದ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಕರ ಮಗಳ ಎಲಾಿ
ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು

ದುವಿಾನಿಯೋಗ

ಅಥವಾ

ಮತ್ತಿ

ಹಣರ್ಕಸು

ಅಪ್ರಾಧಿಕ

ಅಕರ ಮಗಳು

ದುವಿಾನಿಯೋಗ

ಮತ್ತಿ

ಅಥವಾ

ನಿಧಿಗಳ

ವಂಚನೆಯ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕ/ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಾ ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ
ಅದರ

ರ್ಕಯಾ

ನಿೋಡತಕಕ ದುು

ರಿೋತಿ,

ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಡುವಿಕೆ

ಒಳಗೊೆಂಡ

ಮಬಲಗಿನ

ಬಗೆೆ

ವ್ರದಿ

ಮತ್ತಿ ಎಲಾಿ ಅವ್ಶೆ ಕ ಸಾಕಿಾ ದೆಂದಿಗೆ, ಸಂಧಭಾಾನ್ನಸಾರ ಮಂಡಳಯ

ಸದಸೆ ರು ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಉದೆ ೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವಬಿ

ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಮೇಲೆ

ಅೆಂಥ ದುವಿಾನಿಯೋಗ ಅಥವಾ ನಿಧಿಗಳ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ದುವಿಾನಿಯೋಗ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
(ಬಿ)

ಲಾಭ ಮತ್ತಿ ನಷರ ಕುರಿತಾದ ಸಂವಾದಿ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳೆಂದಿಗೆ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ

ವಿವ್ರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇರ್ಕದ ಹಣರ್ಕಸು ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆಕಕ

ಹಾಕಲಾದ

ಅಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಇೆಂಗಿತಗಳನ್ನನ ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕಕ ದುು .
(ಸ್ತ)

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೇರ್ಕದ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ

ಸಭೆ ಮಂಡಳಯ ಮತ್ತಿ ಉಪ್

ಸಮಿತಿಗಳ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ ಮತ್ತಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಯಾವುವೆ ಅಕರ ಮಗಳು ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಳು
ವ್ರದಿಮಾಡಲಾದ ಅೆಂಥ ಅಕರ ಮಗಳು/ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಳಗೆ ಯುಕಿ ವಾಗಿ ನಿಗದಿಗೊಳಸ್ತದ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನನ ವ್ರದಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(ಡಿ) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಎಲಿ ಪ್ರಿಶಿಷರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿರ ಗಳನ್ನನ
ವ್ರದಿಮಾಡತಕಕ ದುು .
(18)

(14)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ) ಮತ್ತಿ (ಬಿ) ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ (15) ಉಪ್

ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ) ಮತ್ತಿ (ಬಿ) ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ (16) ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ) ಮತ್ತಿ (ಡಿ)
ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕರಾತಾಿ ಕವಾಗಿ ಉತಿ ರಿಸ್ತದು ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಅಭಿಪಾರ ಯದೆಂದಿಗೆ ಉತಿ ರಿಸ್ತದು ಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರ
ವ್ರದಿಯು ಸದರಿ ಉತಿ ರಕೆಕ ರ್ಕರಣವ್ನ್ನನ ಹೇಳತಕಕ ದುು .
(19)

ಸಹರ್ಕರಿ

ಸಂಘಗಳ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರು

ಫರ್ಮಾಗಳ

ಪ್ರಿಶರ ಮ

ಧನವ್ನ್ನನ

ಸಂಘಗಳೆಂದ

ಭರಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಗೆ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕರು

ಅಥವಾ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಂಘದ ರ್ಕಯಾಶಿೋಲ (ವ್ಕಿಾೆಂಗ್) ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತಿ
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1

[ಸಹರ್ಕರಿ

ವ್ಹಿವಾಟಿನ

ಆಧಾರದ

(ಟನ್ಾಒವ್ರ್)

ಮೇಲೆ]1

ಅದು

ಸಂಘದ

ಮಹಾಸಭೆಯು

ನಿಗದಿ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದರಗಳಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದುು .
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(20) ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರು, ಜಿಲಾಿ ವಾರು ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ
ಪ್ಟಿರ , ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ ಸಂಘಗಳ ಪ್ಟಿರ

ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಯದಳಗೆ

ಮತ್ತಿ ಅದರ ರ್ಕರಣಗಳೆಂದಿಗೆ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಘಗಳ
ಪ್ಟಿರ ,

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆ

ಮಾಡದಂಥ

ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು . ಈತನ್ನ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತಿ

ಸಂಘಗಳ

ಪ್ಟಿರ ಯನ್ನನ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳೆಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ತಿೋ ವ್ಷಾ ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ
ಎಲಿ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ ಪೂಣಾಗೊಳಸುವುದನ್ನನ
ಖ್ಚಿತ ಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
ವಿವ್ರಣೆ:- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ,(i) `ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕ’ ಎೆಂದರೆ, ಪ್ದವಿ ಅಥವಾ ಸಾನ ತಕೊೋತಿ ರ ಪ್ದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ

ಉನನ ತ ಡಿಪೊಿ ಮ/ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕಕ

ಡಿಪೊಿ ೋಮ/ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಲ್ಲಿ ,

ಡಿಪೊಿ ಮದಲ್ಲಿ ಉತಿಿ ೋಣಾರ್ನಗಿರುವ್ ಮತ್ತಿ ಪೊರ ಬೇಷನ್ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ
ಪೂಣಾಗೊಳಸ್ತರುವ್

ಮತ್ತಿ

ಹೊೆಂದಿರುವಂಥ ಒಬಿ
ಇಲಾಖ್ಯಯ ಒಬಿ

ಲೆಕಕ

ಕನನ ಡ

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ಸಾಮಾನೆ

ಯಶಸ್ತವ ಯಾಗಿ

ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸುವ್

ಜಾಾ ನವ್ನ್ನನ

ಪ್ರಿಶೋದಕ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಅಧಿರ್ಕರಿ; ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ ಬಗೆೆ

ಯುಕಿ ತಿಳುವ್ಳಕೆಯನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಮತ್ತಿ ಪ್ಟಿರ ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ್ ಸಂಭವಿರುವ್

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ಫಮಿಾನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ವಿಧದ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘಗಳ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ

ಕೊನೆಪ್ಕ್ಷ

ಮೂರು

ವ್ಷಾಗಳ

ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1949ರ ಅಥಾ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ
ಬರುವ್ ಒಬಿ

ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟ್ ಎೆಂದು ಸಹ ಅಥಾ ಮತ್ತಿ

ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟರು ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
2

ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸುವ್ ಜಾಾ ನವ್ನ್ನನ

ಚಾಟಾಡ್ಾ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು

[ಅಥವಾ ರ್ಕಸ್ರ ಮತ್ತಿ ವ್ಕ್ಸ್ ಾ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ ಅಥಾವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ

ಸಹರ್ಕರ
ಮತ್ತಿ

ಸಂಘಗಳ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ

ಕನಿಷಾ
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ಸರಿಯಾದ

ಮೂರು

ವ್ಷಾಗಳ

ತಿಳುವ್ಳಕೆಯುಳು
ಅನ್ನಭವ್ವುಳು

ಒಬಿ

ರ್ಕಸ್ರ

ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟನ್ನ

ಕನನ ಡ

ಭಾಷೆಯ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ

ತಿಳುವ್ಳಕೆಯುಳು ವ್ರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು ,]2
(ii)

`ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ ಬಗೆೆ
ಸೇರಿಸುವ್

ಸಂಭವ್ವಿರುವ್

ಫರ್ಮಾ’

ಯುಕಿ ಜಾಾ ನವ್ನ್ನನ
ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಎೆಂದರೆ,

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಮತ್ತಿ

ಪ್ಟಿರ ಯಲ್ಲಿ

ಫಮಿಾನ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ವಿಧದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಪ್ಕ್ಷ
ಮೂರು ವ್ಷಾಗಳ ಅನ್ನಭವ್ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟರ ಅಧಿನಿಯಮ,
1949ರ ಅಥಾ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಳಗೆ ಬರುವ್ ಒೆಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟರು
2

[ಅಥವಾ

ರ್ಕಸ್ರ

ಅೆಂಡ್

ವ್ಕ್ಸ್ ಾ

ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಒೆಂದಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚುಚ
ಚಾಟಾಡ್ಾ

ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟರು

ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟ್

ಅಧಿನಿಯಮ,

1959ರ

ಅಥಾ

ರ್ಕಸ್ರ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟ್ರ ಒೆಂದು ಫರ್ಮಾ]2 ಮತ್ತಿ

ಕನನ ಡ

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸುವ್

ಜಾಾ ನವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

64. ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರನಿೋಂದ ವಿಚಾರಣೆ.- (1) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಸವ ಇಚೆಫ ಯಿೆಂದ ತಾನೇ ಅಥವಾ
ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಮೂಲಕ, ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ರಚನೆ, ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಹಣರ್ಕಸು ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿ
1

[ಇವುಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ]1 ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಿ ಖಿತವಾದ ಸವ ರೂಪ್ದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ (ಎ)

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಸಂಘವು

ಯಾವ್

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದಡನೆ

ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ;
(ಬಿ)

ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಬಹುಸಂಖಾೆ ತ ಸದಸೆ ರು; ಅಥವಾ

(ಸ್ತ)

ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ ಒಟ್ಟರ

ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಷ್ಟರ ಸದಸೆ ರು
- ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸತಕುಕ ದು.
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ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಮೂರನೇ ಒೆಂದು ಭಾಗಕೆಕ

1

[(2ಎ) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ವಿಚಾರಣೆಯು 2[ಹನೆನ ರಡು ತಿೆಂಗಳುಗಳ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಪೂಣಾಗೊಳಸತಕಕ ದು, ಈ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ 3[ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೇರ್ಕದ
ರ್ಕರಣಗಳಗಾಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ]3 ಆರುತಿೆಂಗಳ ಮತಿ ಷ್ಟರ ಅವ್ಧಿಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದು.]2]1
4

[ಪ್ರಂತ್ತ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ನಿೋಡಿದ ವ್ರದಿಯ ಮೇಲೆ, ವಿಚಾರಣಾ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ

ವಿಸಿ ರಿಸಲು ಸಮಂಜ್ಸ ರ್ಕರಣಗಳವೆ ಎೆಂದು ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಮನದಟಾರ ದರೆ, ಅದು

ಹದಿನೆೆಂಟ್ಟ ತಿೆಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ ಮಿೋರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ್ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ ವಿಸಿ ರಿಸುವ್
ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .]4
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22-3-2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ನ್ನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು, ಎೆಂದರೆ,(ಎ)

ಅವ್ನ್ನ

ಅಭಿರಕೆಾ ಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಎಲಾಿ
ಎಲಾಿ

ರ್ಕಲಗಳಲ್ಲಿ
ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ ,

ಸಂಘಕೆಕ

ಸೇರಿದ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ ,

ಮತ್ತಿ

ಅದರ

ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳನ್ನನ ,

ರ್ಕಗದಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ , ಭದರ ತಾ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ , ನಗದು ಹಣವ್ನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಮಕಿ ಅವ್ರ್ಕಶ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಯಾವುವೇ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ ,
ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ , ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳನ್ನನ , ಭದರ ತಾ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ , ನಗದು ಹಣವ್ನ್ನನ
ಇತರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ
ಹೊಣೆಗಾರರ್ನದ

ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ
ಯಾರೇ

ಅಥವಾ

ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡಿರುವ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಭಿರಕೆಾ ಗೆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಅವುಗಳನ್ನನ

ಸಂಘದ

ಕೆಂದರ

ರ್ಕಯಾಸಾಾ ನದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ
ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರುಡಿಸುವಂತೆ ಸಮನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು;
1

[(ಬಿ) ವಿಚಾರಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಹಣರ್ಕಸು ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಥವಾ

ಸಾಲ ಏಜೆನಿ್ ಯ ಯಾರೇ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ
ವ್ೆ ವ್ಹಾರ ಸಂಬಂಧವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸಂಘದೆಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸಂಘದ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯೆಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಹೊೆಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗೆೆ
ತಿಳವ್ಳಕೆಹೊೆಂದಿರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ , ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳೆಂದಿಗೆ ಅಥವಾ
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯೆಂದಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಹೊೆಂದಿರುವ್

ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಗಳನ್ನನ
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ದಾಖ್ಲೆಗಳು

ಅಥವಾ

ವಿಚಾರಣೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ವಿಚಾರಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಸಂಘದ ನೋೆಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಕೆಂದರ ರ್ಕಯಾ ಸಾಾ ನದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ
ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲು

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಮಾಹಿತಿ

ಅಥವಾ

ವಿವ್ರಣೆಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸಲು ಸಮನ್ ಮಾಡಬಹುದು.]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸ್ತ) (i) ಅವ್ನ್ನ ಸಂಘದ ಸವ್ಾ ಸದಸೆ ರ ಸಭೆಯನ್ನನ
ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ

ಕರೆಯುವ್ ನೋಟಿೋಸ್ತನ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿ ಇದಾು ಗೂೆ ,

ಸಂಘದ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ]1ನ್ನನ , ತಾನ್ನ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ
ಸಂಘದ ಕೆಂದರ ರ್ಕಯಾಸಾಾ ನದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ
ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ

ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ಸಭೆಯನ್ನನ

ಕರೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ

ನಿಧಾರಿಸುವಂತೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಭೆಯನ್ನನ
1

[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು]1 ನಿರಾಕರಿಸ್ತದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ತಪ್ತಿ ದಲ್ಲಿ

ಅದನ್ನನ

ಕರೆಯಲು ಸಂಘದ
ತಾನೇ ಕರೆಯಲು

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು;
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ii)
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

(i)ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯು, ಸಂಘದ

ಮೇರೆಗೆ

ಕರೆಯಲಾದ

ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ

ಸಭೆಯ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅದರ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳು ಅೆಂಥ ಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊೋರಂ
ಅಗತೆ ವಿರತಕುಕ ದಲಿ

ಎೆಂಬುದನ್ನನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ

ಅೆಂಥ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳೆಂದ

ವಿನಿಯಮಿಸಲಿ ಡತಕುಕ ದು.
(4)

ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ವಿಚಾರಣೆಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವ್ನ್ನನ

ಆ ಸಂಘಕೆಕ

ಮತ್ತಿ ಆ ಸಂಘವು ಸಂಯೋಜಿತವಾದ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದಕೆಕ
ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ಸಹ]1

2

ನಡೆಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಆ

1

[ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

[ವಿಚಾರಣೆಯ ಒೆಂದು ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ತಿಳಸತಕಕ ದುು ]2
1 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(4ಎ) ವಿಚಾರಣಾ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿೆಂದ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವ್ನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ತರುವಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೂೆ ನತೆಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಗಳನ್ನನ
ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಆ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಕರೆಯಲಾದ ವಾರ್ಷಾಕ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಮೆಂದೆ
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ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮೆಂದೆ ವ್ರದಿಯನ್ನನ ಮಂಡಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಗತೆ ಕರ ಮ
ಕೈಗೊಳು ವುದು ಮಂಡಲ್ಲಯ ಜ್ವಾಬ್ು ರಿಯಾಗಿರತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಾಮಾನೆ

ನಿರ್ಕಯವು ವಿಚಾರಣಾ ನಿಣಾಯಗಳಗೆ

ವಿರುದಧ ವಾದ ಠರಾವ್ನ್ನನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(5) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವು,

ಸಂಘದ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುವೇ

ದೋಷಗಳನ್ನನ

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ತದು ರೆ,

ಸಂಘವು, ವಿಚಾರಣಾ ವ್ರದಿಯನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳನ್ನನ
ತಿಳಸ್ತದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

[ನಲವ್ತೆಿ ೈದು

ದಿನಗಳ]2ಳಳಗೆ,

2

ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ

ಎತಿಿ ತೋರಿಸಲಾದ ದೋಷಗಳ ಅಥವಾ ಅಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ ರಿಜಿಸಾಾ ಾರನಿಗೆ ವಿವ್ರಿಸತಕಕ ದುು
ಮತ್ತಿ ದೋಷಗಳನ್ನನ

ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊೆಂಡ ಕರ ಮದ ಬಗೆೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ವ್ರದಿ
ಮಾಡತಕಕ ದುು .

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ದೋಷಗಳನ್ನನ

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಅೆಂಥ ಕರ ಮ

ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ಸಂಘಕೆಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸ್ತ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಸಹ
ಮಾಡಬಹುದು.]1
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

65.

ಸಹಕಾರ

ಸಂಘದ

ರ್ಪಸು ಕಗಳ

ಪ್ರಿಶೀಲನೆ.-

(1)

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಸವ ಇಚೆಫ ಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಲೇಣಿೋದಾರನ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಸಂಘದ
ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆೆ ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಾನ್ನ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವಂತೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಲೇಣಿೋದಾರನ್ನ ಅಜಿಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ನ (ಎ)

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ, ಆ ಋಣವು ಆಗ ಬ್ಕಿಯಾಗಿದು ಮತಿ ವೆೆಂದು ಮತ್ತಿ ಅದರ

ಸಂದಾಯಕೆಕ ತಾನ್ನ ತಗಾದೆ ಮಾಡಿದೆು ೋನೆೆಂದು ಮತ್ತಿ ಯುಕಿ ರ್ಕಲದಳಗೆ ಅದರ ತಿೋವ್ಾಳ
ಪಾರ ಪ್ಿ ವಾಗಿಲಿ ವೆೆಂದು ಮನದಟ್ಟರ ಮಾಡಿಕೊಟರ ಹೊರತ್ತ; ಮತ್ತಿ
(ಬಿ)

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ವೆಚಚ ದ

ಬಗೆೆ ಭದರ ತೆಯಾಗಿ ಮತಿ ವ್ನ್ನನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಬಳ ಠೇವ್ಣಿ ಇಟರ ಹೊರತ್ತ
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- ಆ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ನಡೆಸತಕುಕ ದಲಿ .
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, 1[ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವ್ನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ

(2)

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನಿಗೆ ಮತ್ತಿ ]1 (ಎ)

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ ಸವ ಇಚೆಫ ಯಿೆಂದ ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಂಘಕೆಕ ; ಮತ್ತಿ

(ಬಿ)

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ

ಲೇಣಿೋದಾರನ

ಅಜಿಾಯ

ಮೇಲೆ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಲೇಣಿೋದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಆ ಸಂಘಕೆಕ
- 2[ವಿಚಾರಣೆಯ ಒೆಂದು ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ತಿಳಸತಕಕ ದುು .]2
1.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿೆಂದ

[(2ಎ)

ತಪಾಸಣಾ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ತಪಾಸಣಾ

ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವ್ನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ತರುವಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ
ಅವುಗಳನ್ನನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಆ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಕರೆಯಲಾದ ವಾರ್ಷಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ
ಮೆಂದೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಮೆಂದೆ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಮಂಡಿಸಲು ಕೂಡಲೇ

ಅವ್ಶೆ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ವುದು ಮಂಡಲ್ಲಯ ಜ್ವಾಬ್ು ರಿಯಾಗಿರತಕಕ ದುು :

ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಾಮಾನೆ ನಿರ್ಕಯವು ವಿಚಾರಣಾ ನಿಣಾಯಗಳಗೆ
ವಿರುದಧ ವಾದ ಠರಾವ್ನ್ನನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(3) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ 2[ತಪಾಸಣೆ]2ಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವು,

ಸಂಘದ
ಸಂಘವು,

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ
2

[ತಪ್ಸಣಾ]2

ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳನ್ನನ
2

ಯಾವುವೇ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ತಿಳಸ್ತದ

ದೋಷಗಳನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ,

ಅಥವಾ

[ನಲವ್ತೆಿ ೈದು

2

2

[ತಪಾಸಣೆ]2ಯ

ದಿನಗಳಳಗೆ]2,

[ತಪಾಸಣೆ]2ಯಲ್ಲಿ ಎತಿಿ ತೋರಿಸಲಾದ ದೋಷಗಳ ಅಥವಾ ಅಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ ರಿಜಿಸಾಾ ಾರನಿಗೆ

ವಿವ್ರಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ದೋಷಗಳನ್ನನ

ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು

ಮತ್ತಿ

ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದುು ಮತ್ತಿ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊೆಂಡ ಕರ ಮದ
ಬಗೆೆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ವ್ರದಿ

ಮಾಡತಕಕ ದುು .

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ದೋಷಗಳನ್ನನ
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ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಅೆಂಥ

ಕರ ಮ

ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ

ಸಂಘಕೆಕ

ಅಥವಾ

ಅದರ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸ್ತ ಆದೇಶ 2[ತಪಾಸಣೆ]2 ಮಾಡಬಹುದು.]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[65ಎ.

2

[ವಿಚಾರಣೆ]2 ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂತಿಮ

ವ್ರದಿಯನ್ನನ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ ಒದಗಿಸತಕುಕ ದು.Š ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ 2[ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತದ ನೂೆ ನತೆಗಳತಿ ]2 ಆ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘಕೆಕ ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡುವ್ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ

ತಗಾದೆ ಮಾಡಿದರೆ

[ಅೆಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಥವಾ

2

ಪ್ರಿಶಿೋಲರ್ನ ವ್ರದಿಯ]2 ಒೆಂದೆಂದು ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ಸಹ ಒದಗಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಮೂಲಕ 17.7.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.8.1977 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[ವಿವ್ರಣೆ.-

ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮತ್ತಿ 65ಬಿ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಸಾಲನಿೋಡಿಕೆ

ಏಜೆನಿ್ ಯು ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

65ಬಿ. ಪ್ತಿು ನ ಏಜೆನಿ್ ಯಿೋಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ರ್ಪಸು ಕಗಳ ಪ್ರಿಶೀಲನೆ.(1) ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯು, ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಆ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ ಹಣರ್ಕಸು ನೆರವಿಗೆ
ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವುದೋ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ ಋಣಿಯಾಗಿರುವುದೋ ಆ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
(2) ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯ
ಅೆಂಥ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ

ಕೈಗೊಳು ಲು ಸಕ್ಷಮನೆೆಂದು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ ಅದರ ವೇತನ

ಪ್ಡೆಯುವ್ ಸ್ತಬಿ ೆಂದಿ ವ್ಗಾದ ಸದಸೆ ನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು.
(3)

ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ

ನಡೆಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಎಲಿ

ಸೂಕಿ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಸೇರಿದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಭಿರಕೆಾ ಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಪುಸಿ ಕಗಳು, ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು, ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳು, ಭದರ ತಾಪ್ತರ ಗಳು ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತಿ ಇತರ
ಸವ ತ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಮಕಿ ಅವ್ರ್ಕಶ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಹಣರ್ಕಸು ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿಗಳನ್ನನ
ಅದಕೆಕ

ಸಾಲ

ನಿೋಡಿದ

ಅವ್ಶೆ ವಾಗಬಹುದಾದಂಥ

ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ಮತ್ತಿ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯು

ಮತಿ ಗಳ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ,

ಪ್ಟಿರ ಕೆಗಳನ್ನನ ಸಹ ತರಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು.]1
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ಭದರ ತೆಯನ್ನನ
ವಿವ್ರಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಸುನಿಶಿಚ ತಗೊಳಸಲು
ಮತ್ತಿ

ವಿವ್ರ

66. ರ್ಪಸು ಕಗಳನುು

ಮತ್ತು ಸವ ತ್ು ನುು

ವ್ಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವ್ ಅಧಿಕಾರ.- 63ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ , 64ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ
ಅಥವಾ 65ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ
ಯಾರೇ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ

ಅಥವಾ

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ
ತನನ

ನಡೆಸುವ್

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ,

ಗಮನಕೆಕ

ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸುವುದಕೆಕ

[ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ]1

1

ವಿಚಾರಣೆಯ

ಅಥವಾ

ಬಂದ ಯಾವುದೇ ನೂೆ ನತೆ ಅಥವಾ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ

ಅಗತೆ ವೆೆಂದು

ಅೆಂಥ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ ್ಯವ್ನ್ನನ
ರ್ನಶಪ್ಡಿಸುವ್ ಅಥವಾ ಅಳಸುವ್ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ್ ಅಥವಾ ಕೈ ಚಳಕ ಮಾಡುವ್
ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ

ಸಂಘದ

ಯಾವುವೇ

ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಇತರ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಕೆಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಉಳಯಗೊಟರ ರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಡಿಸುವ್
ಸಂಭವ್ವಿದೆಯೆೆಂದು

ನಂಬಲು

ರ್ಕರಣವಿದು ರೆ

ಅವ್ನ್ನ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಅೆಂಥ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಜ್ಫ್ತಿ

ಮಾಡಲು ಮತ್ತಿ ಸಾವ ಧಿೋನಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

67. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೆಚಚ ಗಳು.- 64ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ
ನಡೆಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಲೇಣಿೋದಾರನ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ 65ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಅದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು

ಆ

ಅವ್ನ್ನ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ವೆಚಚ ಗಳ

ಭಾಗವ್ನ್ನನ ,

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ಸಂಘವು ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೊೋರುವ್ ಸದಸೆ ರು ಅಥವಾ
ಲೇಣಿೋದಾರ ಮತ್ತಿ ಸಂಘದ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ]1 ಅಥವಾ ಹಿೆಂದಿನ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ]1
ನಡುವೆ ಭಾಗಮಾಡಬಹುದು:
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ,(ಎ)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ವೆಚಚ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ , ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನನ
ಕೊೋರಲಾದ ಸಂಘಕೆಕ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಬದಧ ಗೊಳಸುವಂತೆ

ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಸುರ್ನವ್ಣೆಯ ಸೂಕಿ ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ಹೊರತ್ತ, ಮಾಡಲಿ ಡತಕುಕ ದಲಿ ;
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ಕೊಟರ

(ಬಿ)

ಯಾವ್ ರ್ಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನನ

ಹಂಚಿ ಹಾಕಲಾಯಿತೋ

ಅವುಗಳನ್ನನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪ್ತಸತಕುಕ ದು.
68. ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರನ ಆದೇಶ.- 2[1]2 ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅದರ
1

[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನನ ]1 5[xxx]5 64ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 65ನೇ

3

[ಮತ್ತಿ 65ಬಿ]3 ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ 4[ನೂೆ ನತೆಗಳನ್ನನ

ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು]4 ನಿದೇಾಶಿಸುವ್ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಮಾಡಿ ಆ
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ
ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ . ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
3. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

1

[(2)

ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ನೂೆ ನತೆಗಳನ್ನನ
ಅೆಂಥ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಸಂಘವು

ಸಮಿತಿಯು,

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದರ
ಅೆಂಥ

ಎಲಿ

ಬಗೆೆ

ಒೆಂದು

ನೂೆ ನತೆಗಳನ್ನನ

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ ನಿಯತವಾಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ಗೆ, ಸಾಲನಿೋಡಿಕೆ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಣರ್ಕನ್ನ
ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗೆ ಮತ್ತಿ ನೂೆ ನತೆಗಳನ್ನನ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎತಿಿ ತೋರಿಸ್ತದು ಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕುಕ ದು.
(3)

ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೋಷಗಳನ್ನನ

ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ,
ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶದೆಂದಿಗೆ ಆದೇಶದ
ಒೆಂದು ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕುಕ ದು. ಅವ್ನ್ನ,
ಅೆಂಥ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳನ್ನನ

ಮೆಂದಿನ ವ್ಷಾದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ

ಹಣರ್ಕಸು ವಿವ್ರಣ ಪ್ಟಿರ ಗಳಲ್ಲಿ

[ಸೇರಿಸಲು ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

2

ಪ್ರಿಶೋಧಿಸುವ್

ಸಂಘ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ
ಫಮಿಾಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡತಕಕ ದುು .]2]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[ವಿವ್ರಣೆ.- x x x x ]1
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1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಭಾರ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ, ವಿಚಾರಣೆ, ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ

1[69.

ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ನದ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ ನಡೆಸುವ್ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ
2

[ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರು ಮತ್ತಿ ಪ್ದವಿಮಿತಿ ಸದಸೆ ರೂ ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ]2

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧೆ ಕ್ಷ, ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ, ಸಭಾಪ್ತಿ, ಉಪ್ಸಭಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ
ಇತರ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯನ್ನನ
ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಡಲಾಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ವ್ಹಿಸ್ತಕೊಡಲಾಗಿದು ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ರ್ಕಲಕೆಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ್ನಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ಆಗಿದು ಯಾರೇ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ
ಸಂದಾಯವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ವಿಶಾವ ಸಭಂಗ ಅಥವಾ 3[xxx]3 ನಿಲಾಕ್ಷೆ ದಿೆಂದ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸೇರಿದ

ಯಾವುದೇ

ಹಣ

ಅಥವಾ

ದುರುಪ್ಯೋಗಪ್ಡಿಸ್ತಕೊೆಂಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಮೋಸದಿೆಂದ ತನನ ಲ್ಲಿ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ತಾರ್ನಗಿಯೇ

ಅಥವಾ

ಸಮಿತಿಯ,

ಸಮಾಪ್ಕನ

ಇತರ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡಿದು ರೆ,
ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಲೇಣಿೋದಾರನ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ ವಿರುದಧ ಆರೋಪ್ಗಳನ್ನನ
ರೂಪ್ತಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಮತ್ತಿ ಮೃತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಸಂಪ್ದದ
ಉತಿ ರಾಧಿರ್ಕರಿಯಾದ ಅವ್ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಅವ್ರ್ಕಶ ಕೊಟರ ತರುವಾಯ,
ಆ ಹಣ, ಸವ ತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ತಾನ್ನ ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ದರದ ಬಡಿಾ ಯೆಂದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಸಾಾ ಪ್ತಸುವಂತೆ ಅಥವಾ
ತಾನ್ನ ರ್ನೆ ಯ ಸಮಿ ತವಾದದೆು ೆಂದು ಮತ್ತಿ ರ್ನೆ ಯಯುತವಾದದೆು ೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಂಥ
ಮತಿ ವ್ನ್ನನ

ಅಷ್ಟರ ಮಟಿರ ಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಗೆ ವಂತಿಗೆ

ಕೊಡುವಂತೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸುವ್ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು.
ಆ

(2)

ಕೃತೆ ವು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಕಿರ ಮಿನಲ್

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗೆ

ಗುರಿಯಾಗತಕಕ ಕೃತೆ ವಾಗಿದಾು ಗೂೆ , ಈ ಪ್ರ ಕರಣವು ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5-9-2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

ವಿರುದಧ

[(3)

(1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವು, ಯಾರ

ಆದೇಶ

ಮಾಡಲಾಯಿತೋ

ಆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಯ

ವೆಚಚ ವ್ನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.]1
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1.1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 27.10.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(4)

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಯಾವುದೇ ತಡೆಯನ್ನನ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯ

ನಿೋಡಿದಧ ರೆ, ಅದನ್ನನ

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ಹನೆನ ರಡು ತಿೆಂಗಳುಗಳ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ತಿೋಮಾಾನಿಸತಕಕ ದುು . ಆದಾಗೂೆ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ
ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ ಹದಿನೆೆಂಟ್ಟ ತಿೆಂಗಳುಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದು.]1
2

[ಪ್ರಂತ್ತ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ವ್ರದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಸಿ ರಣೆಗೆ

ನೈಜ್ ಅಥವಾ ಸಮಂಜ್ಸ ಅಧಾರಗಳವೆ ಎೆಂದು ಅದಕೆಕ

ಮನದಟಾರ ದರೆ, ಹದಿನೆೆಂಟ್ಟ

ತಿೆಂಗಳುಗಳಗೆ ಮಿೋರಿದ ಅವ್ಧಿಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದು.]2
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ-IX
ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯ ರ್ಾ
70.

ತಿೀಮಾಾನಕಾು ಗಿ ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರನಿಗೆ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಬಹುದಾದ ವಿವಾದಗಳು.-

(1) ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ರಚನೆ, ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ 3[2[xxx]2]3 ಯಾವುದೇ
ವಿವಾದವು,(ಎ)

ಸದಸೆ ರು, ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ರು ಮತ್ತಿ ಸದಸೆ ರು, ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ರು ಮತ್ತಿ

ಮೃತ ಸದಸೆ ರ ಮೂಲಕ ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು - ಇವ್ರ ನಡುವೆ;ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ಸದಸೆ , ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ, ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನ ಅಥವಾ ಮೃತ

ಸದಸೆ ನ ಮೂಲಕ ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಮತ್ತಿ ಸಂಘ, ಅದರ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂಘದ
ಯಾರೇ ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಏಜೆೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೌಕರŠಇವ್ರ ನಡುವೆ; ಅಥವಾ
(ಸ್ತ)

ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತಿ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಹಿೆಂದಿನ ಸಮಿತಿ

ಸಂಘದ ಯಾರೇ ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಏಜೆೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೌಕರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಹಿೆಂದಿನ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಹಿೆಂದಿನ ಏಜೆೆಂಟ್, ಹಿೆಂದಿನ ನೌಕರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಮೃತ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಮೃತ ಏಜೆೆಂಟ್ನ
ಅಥವಾ ಮೃತ ನೌಕರನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನ್ನ, ವಾರಸುದಾರರು ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು Š ಇವ್ರ ನಡುವೆ; ಅಥವಾ
(ಡಿ)

ಸಂಘ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ 1[ಅಥವಾ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ]1

ಇವುಗಳ ನಡುವೆ
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1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಮೂಲಕ 17.7.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

- ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವು ಉದಭ ವಿಸ್ತದರೆ, ಅೆಂಥ ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ 1[ಯಾವುದೇ ಸ್ತವಿಲ್ ಅಥವಾ ರ್ಕಮಿಾಕ ಅಥವಾ
ರೆವಿನೂೆ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು]1 ಅೆಂಥ ವಿವಾದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ದಾವೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಯನ್ನನ

ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲು

ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ .
1. 2000ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

2ರ ಮೂಲಕ 20.6.2000 ದಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪಾಠವು ಅಧಿನಿಯಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೆ.

(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಾದಗಳನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ರಚನೆ, ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ವಿವಾದಗಳೆೆಂದು

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು, ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಸಂಘವು, ಸದಸೆ ನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಮೃತ ಸದಸೆ ನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನಿೆಂದ,
ವಾರಸುದಾರರಿೆಂದ ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳೆಂದ ತನಗೆ ಬರಬೇರ್ಕದ
ಯಾವುದೇ ಋಣ ಅಥವಾ ತಗಾದೆಯ ಬಗೆೆ

ಮಾಡಿದ ಕೆಿ ೋಮ, ಅೆಂಥ ಋಣ ಅಥವಾ

ತಗಾದೆಯು ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ;
ಸಂಘವು,

(ಬಿ)

ಪ್ರ ಧಾನ

ಋಣಿಯ

ತಪ್ತಿ ನ

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ

ಅೆಂಥ

ಋಣ

ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ, ಪ್ರ ಧಾನ ಋಣಿಯಿೆಂದ ತನಗೆ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್
ಯಾವುದೇ

ಋಣ

ಅಥವಾ

ಜಾಮಿÁನ್ನದಾರರಿೆಂದ

ತಗಾದೆಯ

ವ್ಸೂಲು

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಆ

ಯಾವುದೇ
ಪ್ರ ಧಾನ

ಮಬಲಗನ್ನನ

ಋಣಿಯ

ವಿರುದಧ

ಜ್ಮಿÁನ್ನದಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕೆಿ ೋಮ;
(ಸ್ತ) 2[1[xxx]1]2
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1

[(ಡಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ

2

[ಕೈಗಾರಿರ್ಕ
ಸಂಖ್ಯೆ

14)

ವಿವಾದಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ತದಿವ ರುದಧ ವಾದುದು

ಏನೇ

1947ರಲ್ಲಿ
ಇದು ರೂ,]2

(1947ರ

ಕೆಂದರ

ನಿಯೋಜ್ನೆಯ

ನಿಬಂಧನೆಗಳ, ಕೆಲಸದ ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಕೈಗೊೆಂಡ ಶಿಸುಿ ಕರ ಮ
ಇವುಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಿವಾದವೂ ಸೇರಿ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತಿ ಅದರ ನೌಕರರು,
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ಅಥವಾ ಹಿೆಂದಿನ ನೌಕರರು ಅಥವಾ ಮೃತ ನೌಕರರ ವಾರಸುದಾರರು ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನ
ಸಮಿ ತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಇವ್ರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ;
(ಇ)

ಸದಸೆ , ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ , ಮೃತ ಸದಸೆ ಅಥವಾ ಮೃತ ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಹಿೆಂದಿನ

ಏಜೆೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೃತ ಏಜೆೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೇವ್ಕ, ಹಿೆಂದಿನ ಸೇವ್ಕ ಅಥವಾ
ಮೃತ ಸೇವ್ಕನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿೆಂದಿನ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಸಮಿತಿಯಿೆಂದ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಗೆ ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯು ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಿ ಟಿರ ರಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ, ಆ ಬಗೆೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಮಾಡಿದ ಕೆಿ ೋಮ.]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2000ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಮೂಲಕ 20.6.2000 ದಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ವಿವಾದವು, ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ರಚನೆ, ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಿವಾದವೇ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ
ಯಾವುದೇ

ಪ್ರ ಶ್ನನ

ಉದಭ ವಿಸ್ತದರೆ,

ಅದರ

ಮೇಲೆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ತಿೋಮಾಾನವು

ಅೆಂತಿಮವಾಗಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನನ ಯಾವುದೇ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ .
1 2

[ [ (4) xxx
(5) xxx ]1]2

1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1[70ಎ.

ಕಾಲಪ್ರಿಮಿತಿಯ ಅವ್ಧಿ.- (1) 70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ , ಅದನ್ನನ

ವಾೆ ಜ್ೆ

ರ್ಕರಣದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ವ್ಷಾಗಳ ಒಳಗೆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದು ಹೊರತ್ತ, ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸತಕುಕ ದಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಮಿತಿಯ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯ]2
ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವ್ನ್ನನ

ಸದಸೆ ,

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ

ಅಧೆ ಕ್ಷ,

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ,
ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

2

[ಅಥವಾ

ಇತರ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ

ಘೋರ್ಷಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸತಕುಕ ದು.
(2)

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯ ತರುವಾಯ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ ವಿವಾದವ್ನ್ನನ , ಆ ಅವ್ಧಿಯ ಒಳಗೆ
ಅದನ್ನನ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸದಿರಲು ಉಲೆಿ ೋಖಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟರ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಮನದಟಾರ ದರೆ, ಅವ್ನ್ನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬಹುದು.]1
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3

[ಪ್ರಂತ್ತ, ನೌಕರನ ವಿರುದಧ ದ ಶಿಸುಿ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಒೆಂದು ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ಕರ ಮಕೆಕ

ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ

ಅೆಂಥ ವಿವಾದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಆದೇಶದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದು ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡತಕಕ ದುು .]3
1.1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ, ಮೂಲಕ 1.6.1960 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಾದಗಳ ವಿಲೆ.- (1) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, 70ನೆಯ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾದದ

71.

ಉಲೆಿ ೋಖ್ವ್ನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ತರುವಾಯ-

(ಎ)

ಆ ವಿವಾದವ್ನ್ನನ ತಾನೇ ತಿೋಮಾಾನಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ

(ಬಿ)

ಆ ಬಗೆೆ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡಿರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ವಿಲೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನನ ವ್ಗಾಾಯಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತದ ಒಬಿ ಮಧೆ ಸಾ ಗಾರನಿಗೆ ವಿಲೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನನ

(ಸ್ತ)
ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಬಹುದು.

(2) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತದ
ಅಥವಾ ಆ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಸ್ತ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಉಲೆಿ ೋಖ್ವ್ನ್ನನ
ಹಿೆಂದಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನನ ತಾನೇ ತಿೋಮಾಾನಿಸಬಹುದು.
(3)

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ಯಾರಿಗೆ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ವಿವಾದವು
ತಿೋಮಾಾನವಾಗುವ್ವ್ರೆಗೆ

ರ್ನೆ ಯದ

ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ

ತಾನ್ನ

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ಭಾವಿಸುವಂಥ ವಾದರ್ಕಲ್ಲೋನ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ ಮಾಡಬಹುದು.
1

[(3ಎ) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಸ್ತ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾದವ್ನ್ನನ ಮಧೆ ಸಾ ಗಾರನಿಗೆ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ,
ಮಧೆ ಸಾ ಗಾರನಿಗೆ

ಐತಿೋಪುಾ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಸಂದಾಯಮಾಡಬೇರ್ಕದ

ಫ್ತೋಜ್ನ್ನನ

ಸಂದಾಯಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಫ್ತೋಜುಗಳು ಮತ್ತಿ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನನ
ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ ,
ಅವ್ಧಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿೆಂದ

ಕೊನೆಗೊೆಂಡ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ತರುವಾಯ,

ಮತ್ತಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕುಕ ದು. ಅೆಂಥ

ತಿೋಮಾಾನಿಸಲು

ನಿೋಡಲಾಗಿತೆಿ ೆಂಬ
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ನಿಯಮಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ

ರ್ಕರಣ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದ
ಮಾತರ ದಿೆಂದಲೇ

ಅಸ್ತೆಂಧುವಾಗತಕುಕ ದಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಅದು, ಅಪ್ತೋಲ್ಲಗೆ ಅಥವಾ ಪುನರಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ವಿವಾದದ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರಿಗೆ ಬಂಧನರ್ಕರಿಯಾಗತಕುಕ ದು.]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4)

ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

70ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

(ಎ)

ಅಥವಾ

ಏನೇ

(ಬಿ)

ಇದಾು ಗೂೆ ,

ಖಂಡದ

ಸದರಿ

ಮೇರೆಗೆ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಯಾವುದೇ

(1)ನೇ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತರುವಾಗ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ಸಂಘವು
ಅಜಿಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ

ಮೇಲೆ,

ಆ

ಸಂಘದ

ಹಿತದೃರ್ಷರ ಯಲ್ಲಿ

ಅವ್ನ

ಮೆಂದಿರುವ್

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕೆಕ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರರ್ನನ ಗಿ ಮಾಡಲಾಗದಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳನ್ನನ ವಿವಾದದ
ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ
ಮನದಟಾರ ದರೆ,

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ
ಅಧಿರ್ಕರ

ಕರ ಮಬದಧ ವಾಗಿ ದಾವೆಯನ್ನನ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರರ್ನನ ಗಿ

ವಾೆ ಪ್ತಿ ಹೊೆಂದಿರುವ್

ಸೇರಿಸುವುದು
ಸ್ತವಿಲ್

ಅಗತೆ ವೆೆಂದು

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ಹೂಡಲು ಅವ್ನ್ನ ಆ ಸಂಘಕೆಕ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಬಹುದು

ಮತ್ತಿ ಆ ಸ್ತವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ಅೆಂಥ ದಾವೆಯನ್ನನ

ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು

ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
1

[(5) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯ ವಿವಾದವ್ನ್ನನ , ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು

ಯಾವುದೇ ತಡೆಯನ್ನನ

ನಿೋಡಿದು ರೆ, ಅದನ್ನನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ಹನೆನ ರಡು ತಿೆಂಗಳುಗಳ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ತಿೋಮಾಾನಿಸತಕಕ ದುು . ಆದಾಗೂೆ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ
ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ ಹದಿನೆೆಂಟ್ಟ ತಿೆಂಗಳುಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದು.]1
2

[ಪ್ರಂತ್ತ, ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ವ್ರದಿಯ ಮೇಲೆ ಅೆಂಥ

ವಿಸಿ ರಣೆಗೆ ನೈಜ್ ಅಥವಾ ಸಮಂಜ್ಸ ಅಧಾರಗಳವೆ ಎೆಂದು ಅದಕೆಕ

ಮನದಟಾರ ದರೆ,

ಹದಿನೆೆಂಟ್ಟ ತಿೆಂಗಳುಗಳಗೆ ಮಿೋರಿದ ಅವ್ಧಿಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದು. ]2
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[71ಎ. ಹಣಕಾಸು

ನಿೀಡಿಕೆ ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರಗೆ ಯಾವೋಂದ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದೋಂದ

ಬರಬೇಕಾದ ಹಣಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಅೋಂರ್ ಸಂಘದ ಸದಸಯ ರ ವಿರುದಿ

ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆ

ನಡೆಸಲು ಆ ಹಣಕಾಸು ನಿೀಡಿಕೆ ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ ಅಧಿಕಾರ.- ಯಾವೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ,
ಅದರ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ ಬ್ಕಿಯಿರುವ್ ಹಣಗಳನ್ನನ

ಅವ್ರು ಸಂದಾಯಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದ

ರ್ಕರಣ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ ತನನ ಋಣಗಳನ್ನನ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಲು ಅಸಮಥಾವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಸಮಿತಿಗೆ ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ರ ವಿರುದಧ
ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ 70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ

ಹೂಡಲು ಅಥವಾ 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ
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ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ತೆಂಭತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ನಿದೇಾಶವ್ನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ದಿನಗಳ ಅವ್ಧಿಯ ಒಳಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು

ತಪ್ತಿ ದರೆ, ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕು, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, 70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ ಅಥವಾ 101ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅೆಂಥ ಸದಸೆ ರ ವಿರುದಧ
ಅೆಂಥ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಸದರಿ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲಾದ

ಎಲಾಿ

ತಾನೇ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು, ಮತ್ತಿ

ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳು

ನಿಯಮಗಳು

ಅಥವಾ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು,

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಿಗೆ

ಹಣರ್ಕಸು

ನಿೋಡಿಕೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ

ಮಾಡಲಾದ

ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳಾಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
(2) ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಿೆಂದ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಹಣಗಳ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ

ಅದು ಡಿಕಿರ ಅಥವಾ ತಿೋಮಾಾನವ್ನ್ನನ

ಪ್ಡೆದುಕೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಆ ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅೆಂಥ, ಹಣವ್ನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಗಳೆಂದ ಮತ್ತಿ
ಸದಸೆ ರಿೆಂದ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಲಿ ತಕಕ

ಮದಲು

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಋಣಗಳಷರ ರಮಟಿರ ಗೆ

ವ್ಸೂಲು

ಮಾಡಲು

ಕರ ಮ

ಕೈಗೊಳು ಬಹುದು.]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[71ಬಿ. ಪ್ತಿ
ು ನ

ಏಜೆನಿ್ ಗೆ

ಸಹಕಾರ

ಸಂಘದೋಂದ

ಬ್ಕ್ರ

ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಏಜೆನಿ್ ಯು ಅೋಂರ್ ಸಂಘದ ಸದಸಯ ರ ವಿರುದಿ

ಇರುವ್

ಹಣದ

ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲು ಆ

ಪ್ತಿು ನ ಏಜೆನಿ್ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಯಾವೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ , ಅದರ
ಸದಸೆ ರಿೆಂದ ಬ್ಕಿಯಿರುವ್ ಹಣಗಳನ್ನನ ಅವ್ರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದ ರ್ಕರಣ ಆ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ಪ್ತಿಿ ನ

ಏಜೆನಿ್ ಗೆ

ತನನ

ಋಣಗಳನ್ನನ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಲು

ಅಸಮಥಾವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯು ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಗೆ ಅೆಂಥ
ಸದಸೆ ರ ವಿರುದಧ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, 70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಹೂಡಲು ಅಥವಾ 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಿದೇಾಶನವ್ನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ತೆಂಬತ್ತಿ
ದಿನಗಳ ಅವ್ಧಿಯ ಒಳಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದರೆ ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯು,
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, 70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವಾ 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅೆಂಥ ಬ್ಕಿದಾರ
ಸದಸೆ ರ ವಿರುದಧ ತಾನೇ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಯನ್ನನ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಈ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ
ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳು

ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ಸದರಿ

ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಲಿ

ಪ್ತಿಿ ನ

ಏಜೆನಿ್ ಗೆ

ಮಾಡಲಾದ

ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
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ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳಾಗಿದು ರೆ

ಹೇಗೊೋ

ಹಾಗೆ

(2) ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಿೆಂದ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಹಣಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ ಅದು ಡಿಕಿರ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ
ಪ್ತಿಿ ನ ಏಜೆನಿ್ ಯು ಅೆಂಥ ಹಣಗಳನ್ನನ

ಪ್ಡೆದುಕೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ಆ

ಮದಲು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಗಳೆಂದ ಮತ್ತಿ

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ, ಸಂಘಕೆಕ ಸಲಿ ತಕಕ ಋಣಗಳಷರ ರ
ಮಟಿರ ಗೆ ವ್ಸೂಲು ಮಾಡಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬಹುದು.]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಮೂಲಕ 17.7.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ- X
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಾಪ್ನ ಮತ್ತು ವಿಸಜ್ಾನೆ
72. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಾಪ್ನ.- (1) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, 64ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತದ ಅಥವಾ 1[63ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸ್ತದ
ಅಥವಾ]1 65ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ ಪೈಕಿ ರ್ನಲಕ ನೇ ಮೂರು ಭಾಗಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಷ್ಟರ ಜ್ನ ಸದಸೆ ರು
ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಅಜಿಾಯನ್ನನ
ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡುವ್ಲ್ಲಿ ,
ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಮೇಲೆ, ಆ ಸಂಘವ್ನ್ನನ
ಅವ್ನ್ನ

ಅದನ್ನನ

[ಸಹರ್ಕರಿಗೆ ತನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಬೇಕೆೆಂದು

ಮನವಿಯನ್ನನ

1

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಬೇಕೆೆಂದು
ನಿದೆಾಶಿಸುವ್

ಮಾಡಲು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡಿದ

ತರುವಾಯ]1 ಹೊರಡಿಸಬಹುದು.
1.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ತಾರ್ನಗಿಯೇ 1

[(ಎ) ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಒೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನೋೆಂದಣಿಗೆ

ಅಗತೆ ವಿರುವ್ ಕನಿಷಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ; ಅಥವಾ]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ)
ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ;

1

ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ

[ಅಥವಾ]1

ಪಾರ ರಂಭಿಸದಿರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

[ಅವ್ರ ನೋೆಂದಣಿಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ ಆರು

2

ತಿೆಂಗಳುಗಳಳಗೆ ಅಥವಾ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳಗೆ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ]2;
1.1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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1

[(ಸ್ತ) ನೋೆಂದಣಿ ಮತ್ತಿ ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಬಗೆೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಅದರ

ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಿಸ್ತದ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ ಪಾಲ್ಲಸುವುದನ್ನನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ
- ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವಂತೆ ನಿದೇಾಶಿಸುವ್ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಬಹುದು.]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟರ ೆಂಥ

ಅಸ್ತಿ ತವ ವು ಮೆಂದುವ್ರಿಯತಕುಕ ದೆೆಂದು ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಯಾವುದೇ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕಲಕೆಕ

ಆ

ಸಂಘದ

ಸಮಾಪ್ನದ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಅವ್ನ್ನ ರದುು ಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
1

[(4)

ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನನ

ಏನೇ ಇದು ರೂ, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸನ ಲ್ಲಖಿತ ಪೂವ್ಾ

ಪ್ಡೆದ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸತಕುಕ ದಲಿ

ಹೊರತ್ತ,

ಯಾವುದೇ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವ್

2

[ಅಥವಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ
ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ರದುು ಗೊಳಸತಕುಕ ದಲಿ .]2]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1

[(5) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಸಂಘದ ಸಾಮಾನೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ,

ಸಾಮಾನೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಮೂರನೇ

ಎರಡು

ಬಹುಮತವುಳು

ಸದಸೆ ರು

ಹಾಜ್ರಿದುು , ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಗೊತ್ತಿ ವ್ಳಯ ಮೂಲಕ, ಆ ಸಂಘವ್ನ್ನನ
ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವುದಕೆಕ

ನಿಧಾಾರ

ಕೈಗೊೆಂಡಿದು ರೆ,

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದುು ]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[72ಎ. ರಿಸರ್ವಾ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕೆೋಂದ್ದ

ಯಾವೋಂದ್ದ

ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸುವ್ಲ್ಲಿ

ಸಹಕಾರ
ಹಾಗೆ

ಬ್ಯ ೋಂಕನುು

ಮಾಡುವುದ್ದ.-

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ತದಿವ ರುದಧ ವಾಗಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ,
1961ರ (1961ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 47) 13ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಸನಿನ ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ,
ರಿಸರ್ವಾಬ್ೆ ೆಂಕು

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವ್

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
72ಬಿ. ಸಮಾಪ್ಕರು ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮಕೆು
ಠೇವ್ಣಿ

ವಿಮಾ

ನಿಗಮ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1961ರ
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ಹಣ ತ್ತೋಂಬಿಕೊಡುವುದ್ದ.-

ಅಥಾದಲ್ಲಿ

ವಿಮೆ

ಮಾಡಿರತಕಕ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಆಗಿರುವ್

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ

ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಆ ಅಧಿನಿಯಮದ 16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ
(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ
ಠೇವ್ಣಿದಾರನಿಗೆ

ಮೇರೆಗೆ ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತದ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಠೇವ್ಣಿ

ವಿಮಾ

ನಿಗಮಕೆಕ

ಸನಿನ ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಠೇವ್ಣಿ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ
21ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತ್ತೆಂಬಿಕೊಡತಕುಕ ದು.]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

73. ಸಮಾಪ್ಕ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಾಪ್ನರ್ಕಕ ಗಿ 72ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಅವ್ನ್ನ ಆ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಸಮಾಪ್ಕನನ್ನನ

ನೇಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ್ನ ಪ್ರಿಶರ ಮಧನವ್ನ್ನನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
(2) ನೇಮಕದ ತರುವಾಯ ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ, ಸಂಘವು ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ
ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ್ ಎಲಿ ಸವ ತಿ ನ್ನನ , ಸಾಮಾನ್ನ ಸರಂಜಾಮಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಕರ ಮಾಹಾ

ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ

ತನನ

ಅಭಿರಕೆಾ ಗೆ

ಅಥವಾ

ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸವ ತಿಿ ನ ಸಾಮಾನ್ನ ಸರಂಜಾಮಗಳ ಮತ್ತಿ ಕೆಿ ೋಮಗಳ
ನಷರ ವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಇಳಗತಿಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನನ

ತಡೆಗಟರ ಲು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ಅಥವಾ ವಿಹಿತವೆೆಂದು ತಾನ್ನ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಕೈಗೊಳು ತಕುಕ ದು.
(3) 106ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ , 72ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಿದ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವ್

ಆದೇಶವು

ಆ

ತರುವಾಯ

ಅಪ್ತೋಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ದೃಢೋಕರಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ ಪ್ರ ವ್ತಿಾತವಾಗತಕುಕ ದಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ, (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ತದ ಸವ ತ್ತಿ , ಸಾಮಾನ್ನ
ಸರಂಜಾಮ ಅಥವಾ ಕರ ಮಾಹಾ ಕೆಿ ೋಮಗಳ ಅಭಿರಕೆಾ ಯನ್ನನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣವ್ನ್ನನ
ಹೊೆಂದಿರುವುದು ಮೆಂದುವ್ರಿಯತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಕೈಗೊಳು ಲು ಅವ್ನಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರವಿರತಕುಕ ದು.
(4) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಾಪ್ನದ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಅಪ್ತೋಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತಳು ಹಾಕಿರುವ್ಲ್ಲಿ
ಸಂಘದ ಸವ ತ್ತಿ , ಸಾಮಾನ್ನ ಸರಂಜಾಮ ಮತ್ತಿ ಕರ ಮಾಹಾ ಕೆಿ ೋಮಗಳು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪುನಃ
ನಿಹಿತವಾಗತಕುಕ ದು.
74.

ಸಮಾಪ್ಕನ

ನಿಯಮಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ಅಧಿಕಾರಗಳು.ಯಾವ್

ಸಹರ್ಕರ
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(1)

ಸಂಘಕೆಕ

ಈ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ

ಬಗೆೆ

ರಚಿಸ್ತದ

ಸಮಾಪ್ನ

ಈ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಎಲಿ

ಆಸ್ತಿ ಗಳು, 73ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ

ನೇಮಿಸಲಾದ ಸಮಾಪ್ಕನಲ್ಲಿ , ಆ ಆದೇಶವು ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗುವ್ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
ನಿಹಿತವಾಗತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಆಸ್ತಿ ಗಳನ್ನನ ಮಾರಾಟಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕೆಕ ಪ್ರಿವ್ತಿಾಸ್ತಕೊಳು ಲು ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
(2) ಅೆಂಥ ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಸಹ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು,(ಎ) ತನನ ಪ್ದದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರವಾಗಿ ದಾವೆಗಳನ್ನನ ಮತ್ತಿ ಇತರ
ರ್ಕನೂನ್ನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ ಹೂಡುವುದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ತಿವಾದಿಸುವುದು;
(ಬಿ) ಸದಸೆ ರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಮೃತ ಸದಸೆ ರ
ಸಂಪ್ದಗಳೆಂದ, ಅಥವಾ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರಿೆಂದ, ವಾರಸುದಾರರಿೆಂದ ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನ
ಸಮಿ ತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳೆಂದ, ಅಥವಾ ಯಾರೇ
1

[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳೆಂದ]1

ಸಂಘದ

1

[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳೆಂದ]1 ಅಥವಾ ಹಿೆಂದಿನ

ಆಸ್ತಿ ಗಳಗೆ

ಸಂದಾಯಮಾಡತಕಕ

ಅಥವಾ

ಸಂದಾಯಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿ ಉಳದಿರುವ್ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನನ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ ನಿಧಾರಿಸುವುದು;
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸ್ತ)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ವಿರುದಧ

ಮಾಡಲಾದ

ಎಲಿ

ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ

ತನಿಖ್ಯಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಿ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಕೆಿ ೋಮದಾರರ
ನಡುವೆ ಉದಭ ವಿಸುವ್ ಆದೆ ತೆಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ ತಿೋಮಾಾನಿಸುವುದು;
(ಡಿ)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ

ಮಾಡಲಾದ ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ , ಸಮಾಪ್ನದ

ದಿರ್ನೆಂಕದವ್ರೆಗಿನ

ಬಡಿಾ ಯು

ಸೇರಿ,

ಯಾವುದಾದರೂ

ಇದು ಲ್ಲಿ ,

ಅವುಗಳಗೆ

ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದಾದಂತೆ

ಅವುಗಳಗೆ

ಏರ್ನದರೂ ಉಳದಲ್ಲಿ , ಅದನ್ನನ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ,

ಪೂತಿಾಯಾಗಿ

ಸಂದಾಯಮಾಡುವುದು; ಆ ಕೆಿ ೋಮಗಳನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಆದೆ ತಾ
ಸಂಘದ

ಕರ ಮಗಳು
ಆಸ್ತಿ ಗಳು

ಅಥವಾ

ಪ್ರ ಮಾಣಾನ್ನಸಾರ

ಸಂದಾಯಮಾಡಿದ

ತರುವಾಯ ಹೆಚುಚ ವ್ರಿ

ಸಮಾಪ್ನದ ಅೆಂಥ ಆದೇಶದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಅವ್ನ್ನ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದ ದರದಲ್ಲಿ , ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕರಾರುದರವ್ನ್ನನ

ಮಿÁರದ

ದರದಲ್ಲಿ ಬಡಿಾ ಯನ್ನನ ಸಂದಾಯಮಾಡಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದು;
(ಇ)

ಸಮಾಪ್ನ ಖ್ಚುಾಗಳನ್ನನ ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಯಾವ್ ಪ್ರ ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ

ವ್ಹಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದನ್ನನ ನಿಧಾರಿಸುವುದು;
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(ಎಫ್) ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಸದಸೆ ನೆ, ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನೆ ಅಥವಾ ಮೃತ ಸದಸೆ ನೆ,
ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ನಿಧಾರಿಸುವುದು;
ಸಂಘದ

(ಜಿ)
ಸಂಘದ

ಆಸ್ತಿ ಯ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ

ಸಂಗರ ಹಣೆ

ಮತ್ತಿ

ವಿತರಣೆಗೆ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವುದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ತನಗೆ

ಕಂಡುಬರಬಹುದಾದಂಥ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ ನಿೋಡುವುದು;
ಸಂಘದ

(ಹೆಚ್)

ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ಯೋಜ್ನರ್ಕರಿಯಾಗುವಂತೆ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ಶೆ ವಾಗುವ್ಷ್ಟರ

ಮಟಿರ ಗೆ ಅದರ ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುವುದು;
(ಐ) ಲೇಣಿೋದಾರರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಲೇಣಿೋದಾರರೆೆಂದು ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಈಗಿನ
ಅಥವಾ ಮೆಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೋಮ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೋಮ
ಇದೆಯೆೆಂದು ಹೇಳಕೊಳುು ವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಡನೆ ಸಂಘವು ಹೊಣೆಯಾಗುವಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯನ್ನನ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯನ್ನನ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು; ಮತ್ತಿ
(ಜೆ)

ಸಂಘದ ಮತ್ತಿ ವಂತಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಹೇಳಕೊಳುು ವ್ ವಂತಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ

ಇತರ ಋಣಿ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪ್ಡಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಇವ್ರ

ನಡುವೆ ಇರುವ್ ಅಥವಾ ಇರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಕರೆ ಮತ್ತಿ
ಋಣಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಋಣಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು
ಮತ್ತಿ

ಈಗಿನ ಅಥವಾ ಮೆಂದಿನ ನಿಶಿಚ ತ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ೆ

ಕೆಿ ೋಮಗಳು ಮತ್ತಿ

ಒಪ್ತಿ ಕೊಳು ಬಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ನಕೆಕ
ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವಂಥ
ಎಲಾಿ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಕರೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ,
ಋಣ ಅಥವಾ ಕೆಿ ೋಮಿನ ತಿೋರಿಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭದರ ತೆಯನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು
ಮತ್ತಿ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ ತಿೋರಿಕೆಯನ್ನನ ನಿೋಡುವುದು.
(3) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ವ್ರದಿ ಮಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸ್ತದಾಗ, ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ
ಸಂಘದ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಇಡತಕುಕ ದು.
75.
ಮೇರೆಗೆ

ಸಹಕಾರ

ಸಂಘದ

ನೀೋಂದಣಿಯ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಬೇಕೆೆಂದು

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ

ಅೆಂಥ

ಆದೇಶದ

ಆದೇಶಿಸಲಾದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
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ರದದ ಯಾತಿ.Š

72ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಯಾವುದೇ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಎರಡು

ತಿೆಂಗಳ

ತರುವಾಯ

73ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಸಮಾಪ್ಕನನ್ನನ

ನೇಮಿಸ್ತರದಿದು ರೆ

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ

ಆದೇಶದ

ದೃಢೋಕರಣದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ತೋಲು ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ

ನೇಮಿಸಲಾಗಿರುವುದೋ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಆ

ಮಾಡತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

73ನೇ

ಅದರ

ಸಂಘದ
ಅೆಂಥ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳನ್ನನ

ನೋೆಂದಣಿಯನ್ನನ
ರದಿು ಯಾತಿಯ

ಮೇರೆಗೆ

ಸಮಾಪ್ಕನನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ರದುು ಗೊಳಸುವ್
ಆದೇಶದ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಸಂಘವು

ವಿಸಜಿಾತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯವಾಗಿರತಕಕ

ಅದರ

ಅಸ್ತಿ ತವ ಕೊನೆಗೊಳು ತಕುಕ ದು.
ಅಧ್ಯಯ ಯ- XI
1[2[ಕೃಷಿ

ಮತ್ತು ಗಾರ ವಿಿೂಣ]1 ಅಭಿವೃದಿ ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕಗಳು]2

76. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.Š ಈ ಅಧಾೆ ಯದಲ್ಲಿ Š
(ಎ) `ಮಂಡಲ್ಲ' ಎೆಂದರೆ 1[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ನಿದೇಾಶಕರ ಮಂಡಲ್ಲ;
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(ಬಿ)

xxx ]1

1[(ಸ್ತ)

xxx ]1

1.

2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ) `ರ್ನೆ ಸಧಾರಿ' ಎೆಂದರೆ, 77ನೆಯ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿ.
1 2

[ [76Šಎ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗಾರ ಮಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿ

ಅನವ ಯ.Š

ಭೂಮಿಗಳ

ಯಂತರ ಗಳನ್ನನ

ಆಧಾರ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಸರ್ಕಾರವು

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯದ

ಅಡಮಾನದ
ಈ

ಮೇಲೆ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಕೃರ್ಷ

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಸಾಲಗಳೆಂದ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಇತರೆ
ಆಸ್ತಿ ಗಳ ಒತೆಿ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗಳಗೆ ಈ

ಅಧಾೆ ಯವು ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.]2
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ದ

76Šಬಿ.

ಮತ್ತು

ಇತ್ರ

1[ಕೃಷಿ

ಮತ್ತು

ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕಗಳು]1.Š (1) 2[ಕರ್ನಾಟಕ]2 ರಾಜ್ೆ ರ್ಕಕ ಗಿ ಒೆಂದು 1[ರಾಜ್ೆ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಭಿವೃದಿ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಇರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟರ

2[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು]2 ಇರತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.

ಕರ್ನಾಟಕ

1973ರ

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ

ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ

ಆದೇಶದ

ಮೂಲಕ

1.11.1973

ರಿೆಂದ

ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ

ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ

(2)
ಅಥವಾ

ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ
ಭೂ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಅಡಮಾನ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ

ಯಾವುದೇ
ಮಾಡಲಾದ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ
ಉಲೆಿ ೋಖ್ವ್ನ್ನನ

1[ಕರ್ನಾಟಕ]1

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ ಪಾರ ರಂಭದಿೆಂದ

2[ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರ ಪಾರ ರಂಭದಿೆಂದ

ದಿರ್ನೆಂಕದವ್ರೆಗೆ ಈ ಅಧಾೆ ಯದ ಅಥಾದಲ್ಲಿ

ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಆ

ತರುವಾಯ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]2 ಮಾಡಲಾದ ಉಲೆಿ ೋಖ್ವೆೆಂದು
ಅರ್ಥಾಸತಕುಕ ದು.
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3)

ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಾರ ರಂಭದಿೆಂದ

ಸಹರ್ಕರ

ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿಿ ದು
ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ

ಸದರಿ
ಭೂ

`ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸಂಘಗಳ

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಮಾನ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಪಾರ ರಂಭದಲ್ಲಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು

ಮತ್ತಿ

1964ರ

ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ
ಸಂಘಗಳ

ಬ್ೆ ೆಂಕು'ಗಳೆೆಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ, ಅವುಗಳ

ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ ಎಲಾಿ ರ್ಕಯಾಗಳು ಅಥವಾ ಅವು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಅಡಮಾನಗಳು ಮತ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಡಲಾದ ಎಲಾಿ ಇತರ ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳೆಂದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ವಿರುದಧ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ಎಲಿ ದಾವೆಗಳು ಮತ್ತಿ

ಇತರ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ವಿರುದಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಾಗಿ ಅವು

ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ, ಬರೆದುಕೊಟಿರ ರುವುದಾಗಿ ಅಥವಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.]1
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಕರ್ನಾಟಕ

1[(4)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ,

1984ರ

ಪಾರ ರಂಭದಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾರ ರಂಭದಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿಿ ದು
ಭೂ ಅಡಮಾನ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು ಮತ್ತಿ ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳೆೆಂದು

ಬದಲಾಯಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ,

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಅವುಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಲಿ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಕೃರ್ಷ
(3)ನೇ

ಅಥವಾ

ಅವು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ ಬರೆದು
ಕೊಡಲಾದ ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಅವುಗಳೆಂದ ಅವುಗಳ ವಿರುದಧ

ಎಲಿ ದಾವೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ
ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಾಗಿ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ,

ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅವು

ಅಥವಾ

ಬರೆದುಕೊಟಿರ ರುವುದಾಗಿ

ಅವುಗಳ

ಅಥವಾ

ವಿರುದಧ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವುದಾಗಿ

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.]1
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

77.

ರ್ನಯ ಸಧ್ಯರಿಯ

ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.Š
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ಮಂಡಲ್ಲಯು

(1)
1[ರಾಜ್ೆ

ನೇಮಕಾತಿ

ದ

ಕೃರ್ಷ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ

ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆೆ

ರಾಜ್ೆ

ಅವ್ನ

ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ಮತ್ತಿ

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ

ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಭದರ ಗೊಳಸುವ್

ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಮತ್ತು
ಧಾರಕರ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಸರ್ಕಾರವು ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯಾಗಿರತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯ

ಅಧಿನಿಯಮವು

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ನಿವ್ಾಹಿಸಲಾದ

ಮತ್ತಿ

ಒಪ್ಿ ೆಂದದ

ಮೂಲಕ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳು
ಮತ್ತಿ ,

ಮಂಡಲ್ಲ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿ

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯ

ಇವ್ರ

ಮಾಪಾಾಟಾದಂಥ

ನಡುವೆ

ನಡುವ್ಣ

ರ್ನೆ ಸಪ್ತರ

ಈ

ಪ್ರಸಿ ರ
ಇವುಗಳಗೆ

ಅಧಿೋನವಾಗಿ ನಿವ್ಾಹಿಸಲಿ ಡತಕುಕ ದು.
78. ರ್ನಯ ಸಧ್ಯರಿಯು ಏಕೈಕ ನಿಗಮವಾಗಿರುವುದ್ದ.Š 77ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ನಿಯಮಿಸಲಾದ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಏಕೈಕ

ನಿಗಮವಾಗಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಿಗಮವಾಗಿ ಶಾಶವ ತ ಉತಿ ರಾಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ
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ಸಾಮಾನೆ

ಮದೆರ ಯನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ತನನ

ನಿಗಮಿತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆ

ಹೂಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ದಾವೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕುಕ ದು.
ಡಿಬೋಂಚರುಗಳ ನಿೀಡಿಕೆ:Š (1) ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತಿ

1[79.

ಪೂವ್ಾ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮತ್ತಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕು,]2

ಪ್ಡೆದು

ಮತ್ತಿ

ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ
2[ಕೃರ್ಷ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ಮತ್ತಿ

2[ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಕೃರ್ಷ

ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]2 ಆಗಿ ತನನ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅವ್ಧಿಯ
ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಬಡಿಾ

ದರಗಳಲ್ಲಿ

ಅೆಂಥ

ಮೌಲೆ ಗಳ

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳನ್ನನ

ಹೊರಡಿಸಬಹುದು 3[ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನನ ]3Š
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ

(ಎ)
2[ಅಥವಾ

33ನೇ

ಋಣಭಾರಗಳ

ಪ್ಡೆದಿರುವ್

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಆಧಾರದ

ಮೇರೆಗೆ

ಮೇಲೆ]2

ಸೃಜಿಸಲಾದ

1[ಸಾಲದಿೆಂದ

ಸಾಲಗಾರರ

ಅಥವಾ

ಕೃರ್ಷ

ಜ್ಮಿೋನ್ನಗಳ

ಇತರ

ಆಸ್ತಿ ಗಳ

ಯಂತರ ಗಳು

ಮೇಲೆ

ಅಡಮಾನ

ಸೃಜಿಸ್ತದ
ಅಥವಾ

ಅಡಮಾನಗಳ ಒತೆಿ ; ಅಥವಾ
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(ಎಎ)

ಸದಸೆ ರು ಮಾಲ್ಲಕತವ

ಹೊೆಂದಿದ ಜ್ವಿಿೂನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅೆಂತಹ

ಸದಸೆ ರು ಗೇಣಿೋದಾರರಾಗಿ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಜ್ವಿಿೂನಿನಲ್ಲಿ ನ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ ಮೇಲೆ 33ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣ ಮೇರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಋಣಭಾರಗಳು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ)

ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಬೇರ್ಕದ

1[ಸಾಲದಿೆಂದ

ಸೃಜಿಸಲಾದ

ಕೃರ್ಷ

ಯಂತರ ಗಳು

ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಗಳ]1 ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನಗಳು 1[ಅಥವಾ ಒತೆಿ ;]1 ಅಥವಾ;
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸದಸೆ ರು ಮಾಲ್ಲಕತವ

1[(ಬಿಬಿ)

ಹೊೆಂದಿದ ಜ್ವಿಿೂನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ

ಸದಸೆ ರು ಗೇಣಿದಾರರಾಗಿ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಜ್ವಿಿೂನಿನಲ್ಲಿ ನ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ ಮೇಲೆ, 33ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸೃಜಿಸಬೇರ್ಕದ ಋಣಭಾರಗಳು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸ್ತ) ಪ್ಡೆದ ಮತ್ತಿ ಭಾಗಶಃ ಪ್ಡೆದು ಕೊಳು ಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ 1[ಸಾಲದಿೆಂದ ಸೃಜಿಸಲಾದ
ಕೃರ್ಷ ಯಂತರ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಗಳ]1 ಭಾಗಶಃ ಅಡಮಾನ

1[ಅಥವಾ

ಒತೆಿ ]1;

ಅಥವಾ
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(ಸ್ತಸ್ತ)

ಸದಸೆ ರು ಮಾಲ್ಲಕತವ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಜ್ವಿಿೂನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ

ಸದಸೆ ರು ಗೇಣಿದಾರರಾಗಿ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಜ್ವಿಿೂನಿನಲ್ಲಿ ನ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ ಮೇಲೆ, 33ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಋಣಭಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತಿ
ಸೃಜಿಸಬೇರ್ಕದ ಋಣಭಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ)

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ

ಪೂಣಾ

ತಿೋರಿಕೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದವ್ರೆಗೆ

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ

1[ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳ]1 ಅಸಲು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಾ ಯ ಪೂಣಾ ಮಬಲಗಿಗೆ
ಖಾತರಿ ನಿೋಡುವ್ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿ; ಅಥವಾ
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಇ) ಪ್ಡೆದ ಅಥವಾ ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ ಅಡಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ
ಮತ್ತಿ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳು 1[ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳ]1 ಪೂಣಾ ತಿೋರಿಕೆಯವ್ರೆಗೆ ಅಸಲು ಮತ್ತಿ
ಬಡಿಾ ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿೋಡಿದ ಖಾತರಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ; ಮತ್ತಿ
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎಫ್)

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ]1 ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ

ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಗಳು
Š 2[ಇವುಗಳ ಭದರ ತೆಯ ಮೇಲೆ]2 ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಬಹುದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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(2)
ನಿೋಡಿಕೆಯ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಡಿಬೆಂಚರು ಅದು ವಿಮೋಚನಿೋಯವಾಗತಕಕ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ನಿಗದಿಗೊಳಸುವ್,
ಮೆಂಚಿತವಾಗಿ

ಮೂವ್ತ್ತಿ

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕಲಕೆಕ

ವ್ಷಾಗಳಗೆ
ಡಿಬೆಂಚರಿಗೆ

ಅದನ್ನನ

ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಕದಿರಿಸುವ್ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನನ
(3)

ಕೃರ್ಷ

1[ರಾಜ್ೆ

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ

2[ಅಥವಾ

ಮತ್ತಿ

ಮಿÁರದ

ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದ

ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ

ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಸುವ್

ಹಕಕ ನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರಬಹುದು.

ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1

ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ ಸಾಲಗಳ]2 ಮೇಲೆ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಮತ್ತಿ

ಯಾವುದೇ ರ್ಕಲಕೆಕ ಬ್ಕಿ ಉಳದಿರುವ್ ಒಟ್ಟರ ಮಬಲಗು,Š
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ) ಡಿಬೆಂಚರುಗಳನ್ನನ
ಅಥವಾ ಭಾರವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡಿರುವ್

ಭೂಮಿಯ ಅಡಮಾನವ್ನ್ನನ

1[ಅಥವಾ

ಆಧರಿಸ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ಡೆದ ಸಾಲಗಳೆಂದ ಸೃಜಿಸ್ತದ ಕೃರ್ಷ ಯಂತರ ಗಳು

ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಗಳ ಒತೆಿ ಯನ್ನನ

ಆಧರಿಸ್ತ ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ]1Š

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(i) ಅಡಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಮಬಲಗುಗಳು;
(ii) ಪಾರ ಥಮಿಕ
ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಮತ್ತಿ

1[ಕೃರ್ಷ

ಕೃರ್ಷ

1[ರಾಜ್ೆ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ
ಮತ್ತಿ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು]1
ಅಭಿವೃದಿಧ

85ನೇ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾದ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ
ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಗಳ ಮೌಲೆ ; ಮತ್ತಿ
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(iii)

ಮೇಲೆ

ಮಬಲಗುಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಹೇಳದ
ಆ

ಅಡಮಾನಗಳ

ರ್ಕಲಕೆಕ

1[ರಾಜ್ೆ

ಮೇರೆಗೆ
ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಸಂದಾಯ
ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಮಾಡಿದ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳದಿರುವ್ ಆಧಾರರಹಿತ ಮಬಲಗುಗಳು
ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟರ ಮತಿ ವ್ನ್ನನ ;
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಡಿಬೆಂಚರುಗಳನ್ನನ

(ಬಿ)

ಹೊರಡಿಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಡಮಾನಗಳ ಮೇಲಲಿ ದೆ 1[ಸಾಲಗಳನ್ನನ
ಲೆಕಕ

ಹಾಕಿದ ಒಟ್ಟರ

ಧಾರಣ

ಮಾಡಿದ

ತೆ`ಗೆದುಕೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ]1, (ಎ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ

ಮಬಲಗು ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಡೆದ ಮಬಲಗಿನ ಪೈಕಿ

ಅಡಮಾನಕೆಕ ಒಳಪ್ಡದಿರುವ್ ಭಾಗದಷರ ನ್ನನ
Š ಇವುಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸೇರಿಸ್ತ ಅಧಿಕಗೊಳಸ್ತದ ಮಬಲಗು

ವಿಿೂರತಕುಕ ದಲಿ .]1

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವೋಂದ್ದ

80.

ಸವ ತ್ತು ಗಳ

ಮೇಲೆ

ಡಿಬೋಂಚರು

ಧ್ಯರಕರ

ಭಾರ.Š

ಡಿಬೆಂಚರು ಧಾರಕನ್ನŠ
(ಎ)

79ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(8)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಖಂಡದಲ್ಲಿ

(ಎ)

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿ ಅಡಮಾನಗಳು ಮತ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳು;
ಅೆಂಥ

(ಬಿ)

ಅಡಮಾನಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ಸಂದಾಯಮಾಡಲಾದ

ಮತ್ತಿ

ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳದಿರುವ್ ಮಬಲಗು; ಮತ್ತಿ
1[ರಾಜ್ೆ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಇತರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು

(ಸ್ತ)

Š ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಲ ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಬೋಂಚರುಗಳ

81.

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ
ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ

ಖಾತ್ರಿ.Š

ಅಸಲು

ಅಸಲು
(1)

ಮತ್ತಿ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಮತ್ತು

79ನೇ

ಅವುಗಳ

ಗರಿಷಾ

ಅದರ

ಪ್ರ ಕರಣದ
ಮೇಲ್ಲನ

ಮಬಲಗಿನ

ಮೇಲಣ

ಮೇರೆಗೆ

ಬಡಿಾ ಯು,
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಬಡಿಾ ಗೆ

ಹೊರಡಿಸಲಾದ
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಮತ್ತಿ

ಅದು

ವಿಧಿಸುವುದು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯನ್ನನ
(2)
ಒಳಪ್ಟ್ಟರ

ರಾಜ್ೆ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.

ಸರ್ಕಾರವು,

ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕನೂನಿಗೆ

(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯ ಗರಿಷಾ

ಮಬಲಗನ್ನನ

ಹೆಚಿಚ ಸಬಹುದು.
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ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು

(3)

ಮಂಡಲ್ಲಯಡನೆ

ಮತ್ತಿ

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯಡನೆ

ಸಮಾಲೋಚಿಸ್ತದ ತರುವಾಯ,Š
(ಎ)

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ; ಮತ್ತಿ

(ಬಿ)

ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಭಾರತದ

ಇತರ

ರಾಜ್ೆ ಗಳಲ್ಲಿ

ಇರುವ್

ಮಖ್ೆ

ವೃತಿ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಯೆಕ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ
ವೃತಿ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿರ್ನಲುಕ ದಿವ್ಸಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಷ್ಟರ ನೋಟಿೋಸು ಕೊಟ್ಟರ
ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

Š

ತಿೆಂಗಳಗಿೆಂತ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೆಂಚಿತವಾಗಿಲಿ ದಂಥ

ನಿದಿಾಷರ

ತಾನ್ನ ಕೊಟರ ೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯನ್ನನ
ಮಬಲಗನ್ನನ

ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ

ನಿಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಗರಿಷಾ

ಮಿತಗೊಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ

ನಿೋಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಈ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು,
ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ,

ಆರು

ಅದನ್ನನ

ಮಾಪ್ಾಡಿಸಬಹುದು:

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗಿನ

ಮಿತಗೊಳಸುವುದು

ಮಿತಗೊಳಸ್ತದ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ

ಮಾಪ್ಾಡಿಸುವುದು

ಮಾಪ್ಾಡಿಸ್ತದ

ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳು ಹೊೆಂದಿದು

ಖಾತರಿಯನ್ನನ

ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ

ಹಾಗೆ
ಮೆಂಚೆ

ಖಾತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಬ್ಧಕವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
(4)
ಮತ್ತಿ

(3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನೋಟಿೋಸು, ಖಾತರಿಯ ಗರಿಷಾ

ಅಥವಾ ಯಾವ್ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ
ಮಾಪ್ಾಡಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,
ಮಾಪಾಾಡುಗೊಳಸುವ್

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಮಬಲಗನ್ನನ
ಖಾತರಿಯನ್ನನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಮಿತಗೊಳಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,
ಕೊಡಲಾಗಿತಿೋ ಅವುಗಳನ್ನನ
ಮಿತಗೊಳಸುವ್

ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ
ಖ್ಚಿತವಾಗಿ

ನಿರೂಪ್ತಸತಕುಕ ದು.
82.
ಸಾಮಾನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದೋಂದ

ಇತ್ರ

ಖಾತ್ರಿಗಳು.Š

(1)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ 1[ರಾಜ್ೆ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಕೃರ್ಷ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಅಥವಾ 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
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ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು]1 ಸದಸೆ ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಅನ್ನಮೋದಿತವಾದ ಮೌಲೆ

ನಿಧಾರಣಾ ತತವ ಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಧಾಾರಿತವಾದ ಭೂಮಿಗಳ ಮೌಲೆ ವ್ನ್ನನ
ಹಕುಕ

ಆಧರಿಸ್ತ

ಹೊೆಂದಿರಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಲಗಳಗೆ ಹೆಚುಚ ವ್ರಿಯಾಗಿ, ಅೆಂಥ ಹೆಚುಚ ವ್ರಿಯು

ಅೆಂಥ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಿತಿಗಳಗೆ ಮಿÁರದಂತೆ ಸಾಲಗಳನ್ನನ
ನಿೋಡಲು ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡಬಹುದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

(1)ನೇ

ಮೇರೆಗೆ

ನಿೋಡಲಾದ

ಸಾಲಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಆ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಹೆಚುಚ ವ್ರಿಯ ಮಟಿರ ಗೆ ಸಾಲದ ಮರು
ಸಂದಾಯಕೆಕ ನಿದಿಾಷರ ಅವ್ಧಿಯ ಖಾತರಿಯನ್ನನ
ಸ್ಥಲಗಳನುು

1[82ಎ.

ಭೂ ಅಭಿವೃದಿ

ಕೊಡಬಹುದು.

ನಿೀಡಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳನುು

ಧ್ಯರಣಮಾಡಲು

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು.Š ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ

ಅದರ

ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸ್ತದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , 76ಎ Š ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ

ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ

ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡಲು

ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳಗೆ ಸಾವ ಧಿೋನವ್ನ್ನನ
ಧಾರಣ

ಮಾಡಲು

2[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ಈ

ಅಧಾೆ ಯದ

ವ್ಗಾಾಯಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಗಳನ್ನನ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು]2

ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

82ಬಿ. ಸ್ಥಲಗಳ ಅಜಿಾಗಳನುು

ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುವ್ ವಿಧ್ಯನ.Š (1) 76ಎ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಮೂದಿಸ್ತದ ಉದೆು ೋಶಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವೆಂದರ್ಕಕ ಗಿ ಸಾಲಕೆಕ

ನಿಯಮಿಸ್ತದ

ಅಜಿಾಯ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಬಗೆೆ

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ನೋಟಿೋಸು

ಕೊಡುತಾಿ

ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದ ಸಮಯ ಮತ್ತಿ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ ನಿೋಡಿಕೆಗೆ ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಗಳು
ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನನ
ನಿೋಡಬಹುದು.
ಹೊರಡಿಸತಕಕ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು,

ಸಾದರಪ್ಡಿಸಲು ಆಸಕಿಿ ಯುಳು ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ಕರೆ

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ರಿೋತಿ ಇವುಗಳನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದು.
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ಅೆಂಥ

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ

ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಸುರ್ನವ್ಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಲೆ ಮಾಡತಕಕ

(2) ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ
ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಯನ್ನನ

ಪ್ಯಾಾಲೋಚಿಸತಕುಕ ದು

ಹಿಡಿಯುವ್ ಅಥವಾ ತಳು ಹಾಕುವ್ ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಅದನ್ನನ

ಎತಿಿ

ಮಾಡತಕುಕ ದು:

ಪ್ರಂತ್ತ, ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎತಿಿ ದ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯು ಸ್ತವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಹೊರತ್ತ
ತೃಪ್ತಿ ಕರವಾಗಿ ತಿೋಮಾಾನಿಸಲಾಗದ ಸವ ರೂಪ್ದ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಅಧಿರ್ಕರಿಯು
ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟರ ರೆ,

ಅವ್ನ್ನ

ಮೇಲಣ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಆ

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನ್ನನ

ತಿೋಮಾಾನಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ

ಆ

ಅಜಿಾಯ

ಮೆಂದಕೆಕ ಹಾಕತಕುಕ ದು.

ನಿಯಮಿಸಲಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ

(3)

ನೋಟಿೋಸನ್ನನ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇರ್ಕದ ಅಥವಾ ಸಾಲದ
ಸಲುವಾಗಿನ

ಭದರ ತೆಯಾಗಿ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಒದಗಿಸ್ತದ

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯುಳು

ಅಥವಾ

ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡುವ್ ಎಲಾಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಯುಕಿ ನೋಟಿೋಸು

ಎೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.
(4) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು]1,

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ಯುಕಿ

ಈ

ಅಧಾೆ ಯದ

ವಿಚಾರಣೆಯ

ಮೇರೆಗೆ

ತರುವಾಯ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಸಾಲಗಳನ್ನನ
ಅೆಂಥ

ನಿೋಡುವ್

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಪ್ಯಾಾಲೋಚಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಲ

82ಸಿ.

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಿದ

ಆದೇಶವು

ಕೆಲವು

ನಿಣಾಾಯಕವಾಗಿರುವುದ್ದ.Š 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿು
76ಎ

ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ
ಸಮಿತಿಗಳು

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

2[ಕರ್ನಾಟಕ]2

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ಎಲಾಿ

ಅಥವಾ

ಮೇರೆಗೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಅಥವಾ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕೃತರಾದ

ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವೆಂದು

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು

ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 ಇದರ

ಪಾರ ರಂಭಕೆಕ ಮೆಂಚೆ ಅಥವಾ ಆ ತರುವಾಯ ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ತದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ
ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಸಮಿ ತಿಯಿೆಂದ ಸಾಲವ್ನ್ನನ
ಅದರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ರ್ಕಮಗಾರಿಯನ್ನನ

ಉತಾಿ ದರ್ನ

ಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ
ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ಅದರಲ್ಲಿ

ರ್ಕಯಾಗತಗೊಳಸುವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಸಾಲವ್ನ್ನನ
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ನಿದಿಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ
ನಿೋಡುವ್ ಲ್ಲಖಿತ

ಆದೇಶವು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

ವಿಷಯಗಳ

ಬಗೆೆ

ನಿಣಾಾಯಕವಾಗಿರತಕುಕ ದು, ಎೆಂದರೆ:Š
1.

1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.

1973ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ

ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ

ಆದೇಶದ

ಮೂಲಕ

1.11.1973

ರಿೆಂದ

ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ

ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ)

ವಿವ್ರಿಸಲಾದ ರ್ಕಮಗಾರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಸಾಲವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಉದೆು ೋಶವು 76ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥಾದಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,
ಒೆಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಉತಾಿ ದಕ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿರುವುದು;
(ಬಿ)

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಅೆಂಥ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಉತಾಿ ದಕ

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನನ

ವ್ಹಿಸಲು ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಆ ಆದೇಶದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಹಕುಕ

ಹೊೆಂದಿದು ನ್ನ; ಮತ್ತಿ
(ಸ್ತ)

ಆ ಸುಧಾರಣೆಯು ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನ ಒದಗಿಸುವ್

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿರುವುದು

ಮತ್ತಿ

ಭೂಮಿಗೆ

ಸುಸಂಗತವಾಗುವಂತೆ

ಅಥವಾ

ಉತಾಿ ದಕ

ಉದೆು ೋಶವು

ಆಧಾರವಾಗಿ

ಅದರ

ಯಾವುದೇ

ಒದಗಿಸ್ತದ
ಭಾಗಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತರುವುದು.]1
83.
ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಕೆಲವು ಕೆಿ ೀಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡಮಾನದ ಆದಯ ತೆ.Š 1[(1)]1 2[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಡಮಾನವ್ನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]2

ಬರೆದುಕೊಟರ

ಹೆಸರಿಗೆ

ತರುವಾಯ,

ಬರೆದುಕೊಟರ

3[ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಡಮಾನವು,

ಆ

ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಲಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 16) ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃರ್ಷಕರ
ಸಾಲ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 17)]3ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ
ಸಾಲದಿೆಂದ

ಉದಭ ವಿಸುವ್

ಸರ್ಕಾರದ

ಯಾವುದೇ

ಕೆಿ ೋಮಿನ

ಮೇಲೆ

ಆದೆ ತೆ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(2)
2[ಕೃರ್ಷ

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]2 ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟರ
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ಏನೇ ಇದು ರೂ,
ಅಡಮಾನವು

ಗೇಣಿದಾರ

ಖ್ರಿೋದಿದಾರ

ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿರ ರುವ್ಲ್ಲಿ

ಆ

ಗೇಣಿದಾರನ್ನ

ಅಡಮಾನವು

ಹಿತಾಸಕಿಿ

ಅೆಂಥ

ಹೊೆಂದಿರುವ್

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯ

ಭೂಮಿಗೆ

ಭದರ ತೆಯನ್ನನ

ಆಧರಿಸ್ತರಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಅಡಮಾನ ಪ್ಡೆದವ್ನ ಹಕುಕ ಗಳು ಗೇಣಿದಾರ ಖ್ರಿೋದಿದಾರ
ಅಥವಾ ಗೇಣಿದಾರನ್ನ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಗತೆ ತೆಗಳನ್ನನ
ರ್ಕರಣ ಬ್ಧಿತವಾಗತಕುಕ ದಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಭೂಮಿಯ ಮಾರಾಟ

ಅದರಲ್ಲಿ ನ

ಮತ್ತಿ

ಪಾಲ್ಲಸಲು ತಪ್ತಿ ದ

ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ
ಅವ್ನ

ಹಿತಾಸಕಿಿ

ಇವು

2[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]2 ಮೆಂಚಿನ ಭಾರಕೆಕ ಒಳಪ್ಟಿರ ರತಕುಕ ದು.]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಮಾನ

84.

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದದ
ಅಭಿವೃದಿ

ಮಾಡಲ್ಜದ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ]1 ಅರ್ವಾ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ]1

ಹಕ್ಕು .Š

ಮಾರಾಟ

ಮತ್ತಿ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮಾಡಿದ

ಸಮಿ ತವಾಗಿರತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

1[ಕೃಷಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಯಾವುದೇ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಡಮಾನ
ಹಾಗೆ

ಮತ್ತು

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು

1[ರಾಜ್ಯ

ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಯಾವುದೇ

ಖ್ರಿೀದಸಲು

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

(1)

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, 1[ರಾಜ್ೆ
ಅಥವಾ

ಸವ ತ್ು ನುು

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಈ ಅಧಾೆ ಯದ ಮೇರೆಗೆ
ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತದ

ಖ್ರಿೋದಿಸುವುದು
ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ರ್ಕನೂನ್ನ
ಬ್ೆ ೆಂಕು

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ವಿಲೇ
ಮಾಡತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

ಕೃರ್ಷ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

ಹಿಡುವ್ಳಯ

ಗರಿಷಾ

ಮಿತಿಯನ್ನನ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವ್

ಯಾವುದೇ

ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ, (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಅಥವಾ 1[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಮಾಡಿದ ಭೂ ಆಜ್ಾನೆಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

85.
ಬರೆದ್ದಕೊಟರ

1[ಕೃಷಿ

ಮತ್ತು

ಅಡಮಾನಗಳು

ಗಾರ ವಿಿೂಣ
1[ರಾಜ್ಯ

ಅಭಿವೃದಿ
ಕೃಷಿ

ಮತ್ತು

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ]1
ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನಲ್ಲಿ ]1 ನಿಹಿತ್ವಾಗಿರುವುದ್ದ.Š 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
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ಹೆಸರಿಗೆ
ಅಭಿವೃದಿ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ಹೆಸರಿಗೆ, ಅದರ ಸದಸೆ ರು ಬರೆದುಕೊಟರ
ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಗಳನ್ನನ
1[ಕೃರ್ಷ

ಹಾಗೆ ಬರೆದುಕೊಟರ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಡಮಾನಗಳು ಮತ್ತಿ ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ
ಅಥವಾ ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ]1 1[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1 ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಹಿತವಾಗತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[85ಎ. 2[ಕೃಷಿ

ಮತ್ತು ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ]2 ಹೆಸರಿಗೆ ಅಡಮಾನ

ಅರ್ವಾ ಗುತಿು ಗೆಯ ನೀೋಂದಣಿ.Š ಭಾರತ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1908ರಲ್ಲಿ ಏನೇ
ಇದು ರೂ,

ಮತ್ತಿ

2[ಕೃರ್ಷ

ಬರೆದುಕೊಟರ

ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಅಡಮಾನಗಳನ್ನನ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಥವಾ

ಗುತಿಿ ಗೆಗಳನ್ನನ

ಅವ್ಶೆ ವಾಗತಕುಕ ದಲಿ : ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಗುತಿಿ ಗೆಗೆ

ಕೊಡಲಾಯಿತೋ

ಅದರ

ಹೆಸರಿಗೆ

ನೋೆಂದಾಯಿಸುವುದು

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

2[ಕೃರ್ಷ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]2 ಯಾವ್ ಲ್ಲಖಿತದ ಮೂಲಕ ಸ್ತಾ ರ ಸವ ತಿ ನ್ನನ
ಅಥವಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ]2

ಅಡಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತೋ

ಒೆಂದು

ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ,

ಅಡಮಾನ

ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಗುತಿಿ ಗೆಗೆ ಕೊಡಲಾದ ಆ ಇಡಿೋ ಸವ ತ್ತಿ ಅಥವಾ
ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಯಾವ್ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಸಾ ಳೋಯ ಪ್ರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಇರುವುದೋ ಆ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಮಯದಳಗೆ
ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಆ

ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು
ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ

ಭಾರತ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1908ರ 51ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮಿಸಲಾದ ತನನ

ನೋೆಂದಣಿ

ಪುಸಿ ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

1ರಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡತಕುಕ ದು.]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

86. ಹಣಗಳನುು

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಮೀಚನೆ ನಿೀಡಲು 1[ಕೃಷಿ ಮತ್ತು

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ]1 ಅಧಿಕಾರ.Š 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟರ

ಅಡಮಾನವ್ನ್ನನ

1[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1 85ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಗಾಾಯಿಸಲಾಗಿದು ರೂ
ಅಥವಾ ವ್ಗಾಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದು ರೂ,Š
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1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ) ಅಡಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಎಲಾಿ
ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು

ತದಿವ ರುದಧ ವಾಗಿ

ಯಾವುದೇ ನಿದಿಾಷರ

ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ಮತ್ತಿ

ನಿದೇಾಶನವಿಲಿ ದಿದು ರೂ,

1[ಕೃರ್ಷ

ಹಣಗಳು ಮಂಡಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಅಡಮಾನದಾರನಿಗೆ
ಮತ್ತಿ

ತಿಳಸ್ತದ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1 ಸಂದಾಯವಾಗತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಂದಾಯವು ಅಡಮಾನವ್ನ್ನನ

ಹಾಗೆ

ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತರದಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತೆಂಧುವಾಗಿರತಕುಕ ದು; ಮತ್ತಿ
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[ಕೃರ್ಷ

(ಬಿ)

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ತದಿವ ರುದಧ ವಾಗಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ತಿಳಸ್ತದ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ಬ್ೆ ೆಂಕು,]1

ಮತ್ತಿ

ಯಾವುದೇ

1[ಕೃರ್ಷ

ನಿದಿಾಷರ

ಮಂಡಲ್ಲ
ಮತ್ತಿ

ಅಥವಾ
ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ನಿದೇಾಶನವಿಲಿ ದಿದು ರೂ

ಅಡಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಹಣಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅಡಮಾನವ್ನ್ನನ
ಆಧರಿಸ್ತ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುವೇ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳು ಲು

ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[86ಎ.

ವ್ಸೂಲ್ಲ:Š

2[ಕೃಷಿ

2[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತು ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿ
ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕ]2 ಗಳಿೋಂದ ಸ್ಥಲಗಳ
ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು]2

ನಿೋಡಿದ

ಎಲಾಿ

ಸಾಲಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಬಡಿಾ ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಆ
ಎಲಾಿ

ಬಡಿಾ ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಅವುಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡುವ್

ಬಗೆೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವು ಬ್ಕಿಯಾದಾಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ವ್ಹಿಸ್ತದ
2[ಕೃರ್ಷ

ವೆಚಚ ಗಳು

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ]2 ವ್ಸೂಲ್ಲೋಯವಾಗತಕುಕ ದು.]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

87. ಅಡಮಾನಕಾರನ ಮೋಂಚಿನ ಋಣಗಳನುು

ಸಂದಾಯಮಾಡಲು 1[ಕೃಷಿ

ಮತ್ತು ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿ ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ]1 ಅಧಿಕಾರ.Š (1) ಅಡಮಾನರ್ಕರನ ಮೆಂಚಿನ
ಋಣಗಳ ಸಂದಾಯದ ಸಲುವಾಗಿ
ಹೆಸರಿಗೆ

ಅಡಮಾನವ್ನ್ನನ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಬರೆದುಕೊಟಿರ ರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ಆ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕು,

ಸವ ತ್ತಿ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1882ರ (1882ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ Iಗಿ) 83 ಮತ್ತಿ 84ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ
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ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಲ್ಲಖಿತ ನೋಟಿೋಸ್ತನ ಮೂಲಕ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ
ಋಣ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ

ಬ್ಕಿ

ಇದೆಯೋ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ,

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಋಣದ ಸಂದಾಯವ್ನ್ನನ

ಆ

ನೋಟಿೋಸ್ತನಲ್ಲಿ

ಅದರ

ನೋೆಂದಾಯಿತ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸುವಂತೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು.

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅೆಂಥ

(2)

ಸಂದಾಯವ್ನ್ನನ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಅೆಂಥ

ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲು ತಪ್ತಿ ದರೆ, ಅೆಂಥ ಋಣವು ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಅದರ ಭಾಗವು ಆ ನೋಟಿೋಸ್ತನಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯು ಮಗಿದಂದಿನಿೆಂದ

ಬಡಿಾ ಗಳಸುವುದು ಕೊನೆಗೊಳು ತಕುಕ ದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಋಣದ ಮಬಲಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಂದು
ವಿವಾದವಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಅೆಂಥ ಋಣವು ಬ್ಕಿಯಾಗಿರುವುದೋ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,
ಋಣದ

ಬಗೆೆ

ಮಬಲಗಿನ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಸಂದಾಯವ್ನ್ನನ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲು

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1

ಬದಧ ರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು,

ಸ್ತವ ೋಕೃತಿಯು ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡಿದ ಶಿಲಕ ನ್ನನ

ಕೊಡಮಾಡಿದ
ಆದರೆ

ಅೆಂಥ

ವ್ಸೂಲು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ

ಅವ್ನಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದಕೆಕ ಬ್ಧಿತವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ಮೆಂಚಿನ ಋಣಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ
ನಿಧಾರಿಸುವ್

ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ

ಮೂಲಕ ಈ ಬಗೆೆ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ

ಅಥವಾ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು,

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು,

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

1[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಿಬಾೆಂಧಗಳಗೆ,

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ಯಾರೇ

ಪ್ರಿಮಿತಿಗಳಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮೆಂಚಿನ ಋಣಗಳು ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ
ಬ್ಕಿ

ಇರಬಹುದೋ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಅೆಂಥ

ಋಣಗಳಗೆ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಸಾಿ ವೇಜ್ನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಯಾವುದೇ

ಒದಗಿಸಲು ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು

ಆ ತರುವಾಯ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಹಾಗೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ದಸಾಿ ವೇಜ್ನ್ನನ

ಒದಗಿಸತಕುಕ ದು.
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1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[87ಎ.

ಏಕತರ

ಹಿೆಂದೂ

ಕುಟ್ಟೆಂಬದ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು

ಅಡಮಾನಗಳು.Š (1) 2[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬರೆದುಕೊಟರ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]2 ಅಥವಾ 2[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]2 ನಿೋಡುವ್ ಸಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ , ಕೃರ್ಷ

ಭೂಮಿಯ

ಅಥವಾ

ಪ್ದಧ ತಿಗಳ

ಉತಾಿ ದಕ

ಸಾಮಥೆ ಾವ್ನ್ನನ

ಒದಗಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಸಾಗುವ್ಳ

ಅಥವಾ

ಹೆಚಿಚ ಸುವ್

ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ

ಇತರ

ಭೂಮಿಯ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಭೂಮಿಯ

ಸಾಧನೆಗಳಗೆ

ಹಣ

ಹೆಚಿಚ ಸುವ್

ಇತರ

ಉತಾಿ ದನೆಯನ್ನನ

ಸಾಧನಗಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಖ್ರಿೋದಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಏಕತರ ಹಿೆಂದೂ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ
ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕನ್ನ,
ಪಾರ ರಂಭಕೆಕ

3[ಕರ್ನಾಟಕ]3

ಮೆಂಚೆ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ

ಅಥವಾ

ಆ

ತರುವಾಯ

ಮಾಡಿದ

ಅಡಮಾನಗಳಗೆ

ತದಿವ ರುದಧ ವಾದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನ್ನ ಇದು ರೂ, ಅೆಂಥ ಏಕತರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ
ಸದಸೆ ನ್ನ ಬದಧ ರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು.
1.

1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.

1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

3.

1973ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ

ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ

ಆದೇಶದ

ಮೂಲಕ

1.11.1973

ರಿೆಂದ

ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ

ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

ಇತರ

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ,

ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ ಪಾರ ರಂಭಕೆಕ
ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

1[ಕರ್ನಾಟಕ]1

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

ಮೆಂಚೆ ಅಥವಾ ಆ ತರುವಾಯ,

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]2 ಅಥವಾ 2[ರಾಜ್ೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]2 ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟರ

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

2[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಡಮಾನವ್ನ್ನನ

ಏಕತರ

ಹಿೆಂದೂ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕನ್ನ ಆ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಬಂಧನರ್ಕರಿಯಾಗದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ (ಅೆಂಥ
ಸದಸೆ ರು
ರ್ಕರಣದ

ಪಾರ ಪ್ಿ
ಮೇಲೆ

ತದಿವ ರುದಧ ವಾದ

ವ್ಯಸಕ ರಾಗಿರಲ್ಲ
ಪ್ರ ಶಿನ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ,
ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ
ಅದನ್ನನ

ರ್ಕನೂನ್ನ

ಆಗಿಲಿ ದಿರಲ್ಲ)

ಬರೆದುಕೊಟಿರ ದು ನೆೆಂಬ

ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸುವ್
ಇದು ರೂ,

ಅದನ್ನನ

ಭಾರವು,
ಆಪಾದಿಸ್ತದ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನದಾಗಿರತಕುಕ ದು.
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಗುತಿು ಗೆಯ

87ಬಿ.
ಅಧಿನಿಯಮ,

1882ರಲ್ಲಿ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

ಏನೇ

ಮೇಲಣ
ಅಥವಾ

ಇದು ರೂ,

ನಿಬಾೋಂಧಗಳು.Š

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಮತ್ತಿ

1[ಕೃರ್ಷ

ಸವ ತ್ತಿ

(1)

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ

ಇತರ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಯಾವುದೇ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿದ ಸವ ತಿಿ ನ ಯಾರೇ ಅಡಮಾನರ್ಕರನ್ನ, ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಲ್ಲಖಿತ ಪೂವ್ಾ
ಸಮಿ ತಿ

ಪ್ಡೆದ

ಮತ್ತಿ

ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟರ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಹೊರತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗೇಣಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಮತ್ತಿ

1[ಕೃರ್ಷ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಗೇಣಿದಾರ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ,

ನಿಬಾೆಂಧಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಗುತಿಿ ಗೆಗೆ ಕೊಡತಕುಕ ದಲಿ
ಸೃರ್ಷರ ಸತಕುಕ ದಲಿ :

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ,

ಗುತಿಿ ಗೆದಾರನ

ಅಥವಾ

ಗೇಣಿದಾರನ

ವಿರುದಧ ಅವ್ನೇ ಅಡಮಾನರ್ಕರರ್ನಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಸತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿು ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1 ಸಾವ ಧಿೋನದಡನೆ ಅಡಮಾನ
ಮಾಡಿದ

ಭೂಮಿಯು

ಗೇಣಿದಾರನ

ಅಡಮಾನರ್ಕರನ್ನ ಅಥವಾ
ಮತ್ತಿ

ಅಡಮಾನವು

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

1[ಕೃರ್ಷ

ವಾಸಿ ವ್

ಮತ್ತಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಇರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಬ್ೆ ೆಂಕು,]1 ಗುತಿಿ ಗೆ

ಗೇಣಿಯನ್ನನ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1 ಸಂದಾಯಮಾಡಲು ಗೇಣಿದಾರನಿಗೆ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಕೊಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಕೊಟರ

ತರುವಾಯ ಗೇಣಿದಾರನ್ನ 1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ನೂತನ ಒಡೆತನವ್ನ್ನನ

ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸ್ತದಾು ನೆೆಂದು

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.]1
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

88. ಜ್ಫ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವುದ್ದ.Š (1) 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟರ

ಅಡಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ

ಯಾವುದೇ ಕಂತ್ತ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಕಂತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಅದು ಬ್ಕಿಯಾದ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಒೆಂದು

ತಿೆಂಗಳಗಿೆಂತ

ಹೆಚಿಚ ನ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ಸಂದಾಯವಾಗದೆ

ಉಳದಿದು ರೆ, ಸಮಿತಿಯು ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ ಲಭೆ ವಿರುವ್ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮೋಪಾಯದ
ಜೊತೆಗೆ,

ಅಡಮಾನ

ಹುಟ್ಟರ ವ್ಳಯನ್ನನ

ಮಾಡಿದ

ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡುವ್

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಮತ್ತಿ
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ಮಾರಾಟ

ಬಳೆಯೂ
ಮಾಡುವ್

ಸೇರಿದಂತೆ

ಅದರ

ಮೂಲಕ

ಅೆಂಥ

ಕಂತನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ವ್ಸೂಲು ಮಾಡುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು.

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅೆಂಥ

(2)

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ತರುವಾಯ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಸವ ತ್ತಿ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1882ರಲ್ಲಿ (1882ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ IV) ಏನೇ ಇದು ರೂ,
ಅೆಂಥ ಹುಟ್ಟರ ವ್ಳಯನ್ನನ

ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡುವ್ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ನಿಯಮಿಸ್ತದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ಕೈಗೊಳು ಬಹುದು:

ಪ್ರಂತ್ತ, ಕಂತ್ತ ಬ್ಕಿಯಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ 1[ಮೂವ್ತಾಿ ರು ತಿೆಂಗಳು]1 ಕಳೆದ
ತರುವಾಯ ಯಾವುದೇ ಜ್ಫ್ತಿ ಯನ್ನನ

ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ .

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಸವ ತಿಿ ನ ಮೌಲೆ ವು ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟರ
ಮಬಲಗಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಜ್ಪ್ತಿ ಯ

ವೆಚಚ ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಮಟಿರ ಗೆ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್

ಮಾರಾಟದ

ವೆಚಚ ಗಳಗೆ

ಸಮರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು.
89. ಮಾರಾಟದ ಅಧಿಕಾರವ್ನುು

ಯಾವಾಗ ಚಲ್ಜಯಿಸುವುದ್ದ.Š (1) ಸವ ತ್ತಿ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1882ರಲ್ಲಿ (1882ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ Iಗಿ) ಏನೇ ಇದು ರೂ,
ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಮಧೆ ಪ್ರ ವೇಶವಿಲಿ ದೆ ಮಾರಾಟದ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ
ಮೂಲಕ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ಅಡಮಾನ ಪ್ತರ ದ

ಸಿ ಷರ ವಾಗಿ

ಪ್ರ ದಾನ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಬಗೆೆ
ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ

ಯಾರೇ

ಯಾವುದೇ ಭಾಗವ್ನ್ನನ
ಇರುವ್

ಇತರ

ಭೂಮಿಯನ್ನನ
ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,

ಅಡಮಾನದ

ಹಣವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ರುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಕರ ಮೋಪಾಯದ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ

ಮಧೆ

ಜೊತೆಗೆ,

ಅಡಮಾನ

ಪ್ರ ವೇಶವಿಲಿ ದೆ

ಮಾರಾಟ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

ಅದರ

ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ,Š
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ಮಾಡಲಾದ
ಮಾಡವ್

ಅಡಮಾನರ್ಕರನ

(ಎ)

ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಗಳು

ಯಾವುದಾದರೂ

ಇದು ರೆ,

ಅವುಗಳ

ಸುರ್ನವ್ಣೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ, (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿದ
ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸಲು

ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನನ

ಮೆಂಚಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ

ಹೊರತ್ತ ಮತ್ತಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸುವ್ವ್ರೆಗೆ;
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ ಅಡಮಾನದ ಹಣವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವಂತೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸುವ್ ಲ್ಲಖಿತ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ ,Š
(i)

ಅಡಮಾನರ್ಕರನಿಗೆ;

(ii)

ಅಡಮಾನ ಮಾಡಲಾದ ಸವ ತಿಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ

ಮೇಲೆ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ
(iii)

ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಅದರ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ;

ಅಡಮಾನ ಋಣದ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಸಂದಾಯದ

ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರೇ ಜಾಮಿÁನ್ನದಾರನಿಗೆ; ಮತ್ತಿ
(iv)
ಮಾಡಲಾದ

ತನನ

ಸಂಪ್ದದ ಆಡಳತದ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುವ್ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ

ಸವ ತಿಿ ನ

ಮಾರಾಟದ

ಡಿಕಿರ ಯನ್ನನ

ಪ್ಡೆದ

ಅಡಮಾನರ್ಕರನ

ಯಾರೇ

ಲೇಣಿೋದಾರನಿಗೆ
Š ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹೊರತ್ತ ಮತ್ತಿ ಮಾಡುವ್ವ್ರೆಗೆ; ಮತ್ತಿ
(ಸ್ತ)

ಹಾಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳುಗಳವ್ರೆಗೆ ಅೆಂಥ

ಅಡಮಾನದ ಹಣವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದ

ಹೊರತ್ತ ಮತ್ತಿ ತಪುಿ ವ್ವ್ರೆಗೆ
Š ಚಲಾಯಿಸಲಿ ಡತಕುಕ ದಲಿ .
1[(3)

ಈ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,

ಅಧಾೆ ಯದ

2[ಒೆಂದು]2 3[ಕೃರ್ಷ

ಮೇರೆಗೆ

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡುವ್

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಯಾವುದೇ

ಅಡಮಾನ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]3 ಅಥವಾ 3[ರಾಜ್ೆ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕು]3 ಖ್ರಿೋದಿಸುವುದು ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತವಾಗಿರತಕುಕ ದು.]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[89ಎ.

ಮಾರಾಟದ ಸಿಾ ರಿೀಕರಣ.Š (1) 89ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ 2[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]2 ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿದ

ರಿೋತಿಯನ್ನನ

ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಆ ಬ್ೆ ೆಂಕು,

ಮತ್ತಿ

ನಿರೂಪ್ತಸುವ್ ವ್ರದಿಯನ್ನನ , ನಿಯಮಿಸ್ತದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾರಾಟದ
2[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]2 ಮತ್ತಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ
ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]2

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವ್ನ್ನನ

2[ರಾಜ್ೆ

ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನನ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ
ಪ್ಡೆದು

ಆ

ಸ್ತಾ ರಿೋಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದುು ಗೊಳಸಬಹುದು.

1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

89ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

(2)
ಅಭಿವೃದಿಧ
ಕೃರ್ಷ

1[ರಾಜ್ೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, 1[ಆ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮಾಡಿದ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1

ರಿೋತಿಯನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಆ

ಆ

ಮಾರಾಟದ

ನಿರೂಪ್ತಸುವ್ ವ್ರದಿಯನ್ನನ , ನಿಯಮಿಸ್ತದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತಿ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು,
ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವ್ನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕುಕ ದು
ಸ್ತಾ ರಿೋಕರಿಸಬಹುದು

ಅಥವಾ

ರದುು ಗೊಳಸಬಹುದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

89ಬಿ.

ಮಾರಾಟದ ಉತ್ಪ ತಿು ಯ ವಿಲೆ.Š 89ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ

ಮತ್ತಿ 89ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತಾ ರಿೋಕರಿಸ್ತದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಮಾರಾಟದ ಉತಿ ತಿಿ ಯನ್ನನ
ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮಾರಾಟದ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಯತಿನ ಸ್ತದ ಮಾರಾಟಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ವ್ಹಿಸ್ತದ

ಎಲಾಿ

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ
ಅಡಮಾನದ ಬಗೆೆ
ಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿ

ಖ್ಚುಾಗಳು,

ಚಾಜುಾಗಳು

ಮತ್ತಿ

ವೆಚಚ ಗಳ

ಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿ,

ಅಡಮಾನ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಿದ

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ

ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಯಾವುದೇ ಬಡಿಾ ಯ ಅಥವಾ ಎಲಾಿ

ಮತ್ತಿ

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ,
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ವ್ಸೂಲ್ಲಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಬಡಿಾ ಯ
ಪಾರ ಸಂಗಿಕ

ಖ್ಚುಾಗಳು ಮತ್ತಿ

ಚಾಜುಾಗಳೂ ಸೇರಿ ಅಡಮಾನದ ಬಗೆೆ

ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಅಸಲ್ಲನ

ಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸತಕುಕ ದು.
ಮಾರಾಟದ ಉತಿ ತಿಿ ಯಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಉಳದರೆ, ಅದನ್ನನ

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಿದ ಸವ ತಿಿ ನಲ್ಲಿ ತಾನ್ನ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಹೊೆಂದಿರುವುದಾಗಿ ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ,
ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು ಒಬಿ ನಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿದು ರೆ, ಆಗ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ, ಅವ್ರ
ಜಂಟಿ ರಸ್ತೋದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ
ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂತೆ

1[ಕೃರ್ಷ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1

ಅವ್ರವ್ರಿಗಿರುವ್

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಂದಾಯಮಾಡತಕುಕ ದು:]
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನನ
(ಎ)

ಅಡಮಾನರ್ಕರನಿೆಂದ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಮೆಂಚೆ,Š
ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ಬರಬೇರ್ಕದ ಭದರ ತೆಯಿಲಿ ದ ಬ್ಕಿಗಳಗೆ ಸರಿಹೊೆಂದಿಸಬಹುದು; ಮತ್ತಿ
(ಬಿ)

ಅಡಮಾನರ್ಕರನ್ನ

ಋಣಿಯಾಗಿದಾು ನೋ
ಬರಬೇರ್ಕದ
ಸದಸೆ ನ್ನ

ಆ

ಯಾರೇ

ಭದರ ತೆಯಿಲಿ ದ
ಕೊಟರ

ಯಾವ್

ಲ್ಲಖಿತ

ಸದಸೆ ನಿಗೆ

ಸದಸೆ ನಿೆಂದ

ಬ್ಕಿಗಳಗೆ

ಸಹ

ಅಧಿರ್ಕರ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ

ಪ್ತರ ದ

ಹಿೆಂದಿನ

ಹಿೆಂದಿನ

ಸದಸೆ ನ್ನ

ಮೇರೆಗೆ

ಸದಸೆ ನಿಗೆ
ಸದಸೆ ನಿೆಂದ

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ಹಿೆಂದಿನ

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ನಡೆಸ್ತದ ತರುವಾಯ ಸರಿಹೊೆಂದಿಸಬಹುದು.

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

89ಸಿ.

ಖ್ರಿೀದಸುವುದ್ದ, ಸವ ತ್ು ನುು

ಒಪಪ ಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು

ಖ್ರಿೀದದಾರನ

ಹಕ್ರು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ .Š (1) 89ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಡಮಾನ ಸವ ತಿಿ ನ
ಮಾರಾಟವು ಪೂಣಾಗೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ಉತಿ ತಿಿ ಯನ್ನನ

1[ಕೃರ್ಷ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಆ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1

ಪೂತಿಾಯಾಗಿ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಮತ್ತಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಮಾರಾಟಮಾಡಿದ ಸವ ತ್ತಿ , ಮಾರಾಟದ ಬಲೆ, ಅದರ ಮಾರಾಟದ ದಿರ್ನೆಂಕ, ಮಾರಾಟದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖ್ರಿೋದಿದಾರನೆೆಂದು ಘೋರ್ಷಸಲಾದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟವು
ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ ದಿರ್ನೆಂಕ ಇವುಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸ್ತದ ಒೆಂದು ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸ್ತದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ರಿೋದಿದಾರನಿಗೆ ನಿೋಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಮಾಣ
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ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸ್ತದಾಗ

ಭಾರತ

ನೋೆಂದಣಿ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1908ರ ಮೇರೆಗೆ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಮತ್ತಿ ಆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಇಡಿೋ ಸವ ತ್ತಿ ಅಥವಾ
ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಯಾರ ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯ ಪ್ರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದೋ ಆ
ಸಬ್ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಅೆಂಥ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ರುವ್

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ತನನ

ರಿಜಿಸರ ರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸತಕುಕ ದು.

ಒಳಾೆಂಶಗಳನ್ನನ

ಸ್ತಾ ರ

ಸವ ತಿಿ ಗೆ

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) (ಎ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾದ ಅಡಮಾನ ಸವ ತ್ತಿ ಅಡಮಾನರ್ಕರನ ಅಥವಾ
ಅವ್ನ ಪ್ರವಾಗಿ ಯಾವಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ, ಅಥವಾ

1[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿÁಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಅಥವಾ 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಹೆಸರಿಗೆ
ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಅಡಮಾನರ್ಕರನ್ನ ಸೃಜಿಸ್ತದ ಹಕಿಕ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡುವ್ ಯವಬಿ
ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅನ್ನಭೋಗದಲ್ಲಿ ರುವ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಹಿೆಂದೆ ಹೇಳದ

ಆ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಕೊಟಿರ ರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಡೆಪೂೆ ಟಿ ಕವಿಿೂಷನರನ್ನ ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಆ ಸವ ತಿಿ ನ ಸಾವ ಧಿೋನವ್ನ್ನನ
ಅೆಂಥ ಖ್ರಿೋದಿದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ನ ತನನ

ಪ್ರವಾಗಿ ವ್ಶಾವ್ಣೆ ಪ್ಡೆಯಲು ನೇಮಕ

ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಒಪ್ತಿ ಸ್ತ ವ್ಶಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾದ ಸವ ತ್ತಿ ಗೇಣಿದಾರನ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನ್ನಭೋಗಕೆಕ
ಹಕುಕ ಳು

ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅನ್ನಭೋಗದಲ್ಲಿ ರುವ್ಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಈ ಹಿೆಂದೆ ಹೇಳದ ಉಪ್
ನಿೋಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಡೆಪುೆ ಟಿ

ಕವಿಿೂಷನರನ್ನ ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ
ಇತರ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ,

ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ನೋಟಿೋಸು

ಸವ ತಿಿ ನ ಮೇಲೆ ಎದುು

ಕೊಟರ

ತರುವಾಯ,

ರ್ಕಣುವ್ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ

ಮಾರಾಟದ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ

ಅೆಂಟಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಿ

ಯಾವೆಂದು ಅನ್ನಕೂಲಕರ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಡಂಗುರ ಬ್ರಿಸುವ್ ಅಥವಾ ಇತರ ರೂಢಗತ
ಪ್ದಧ ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಅನ್ನಭೋಗದಾರನಿಗೆ, ಅಡಮಾನರ್ಕರನ ಅಧಿರ್ಕರ, ಹಕುಕ
ಮತ್ತಿ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಇವುಗಳು ಖ್ರಿೋದಿದಾರನಿಗೆ ವ್ಗಾಾಯಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಘೋರ್ಷಸುವ್
ಮೂಲಕ ವ್ಶಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸತಕುಕ ದು.
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1[89ನೇ

(3)
ಅಥವಾ

ಪ್ರ ಕರಣದ]1 ಮೇರೆಗಿನ ಮಾರಾಟದ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ

ತಾತಿ ಯಾವಾಗುವ್ಲ್ಲಿ

ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ,

ಯಾವುದೇ

ಹಕಕ ನ್ನನ

ಆ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸುವುದಕೆಕ ಅಗತೆ ವಾದ ಸನಿನ ವೇಶಗಳು ಉದಭ ವಿಸ್ತರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂಬ, ಅಥವಾ
ಮಾರಾಟದ

ಬಗೆೆ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಸೂಕಿ

ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಅನೆ ಥಾ ಅನ್ನಚಿತವಾಗಿ

ಕೊಟಿರ ಲಿ ವೆೆಂಬ
ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಮಾರಾಟದ

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎೆಂಬ ರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಶಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ :
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅೆಂಥ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ,

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ್ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ನಷರ ವ್ನ್ನನ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ನಷರ ರ್ಕಕ ಗಿ
ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನನ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಅನ್ನಚಿತವಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಭವಿಸ್ತದ ಯಾರೇ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ]1

ಪ್ಡೆಯಲು ಅವ್ರ್ಕಶ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

89ಡಿ.

ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರನು ಕೊಟರ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಲಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲ.Š

(1) 70 ಮತ್ತಿ 71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಬ್ೆ ೆಂಕು,]1 ಅದು ತನನ

ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಮೆಂಗಡವಾಗಿ ನಿೋಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮತಿ ದ ಬ್ಕಿಗಳ

ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ
ತಃಖ್ಯಿ ಯನ್ನನ

ಒದಗಿಸ್ತದ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಮೇಲೆ,

ವಿಚಾರಣೆ

ಬ್ಕಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಮಾಡಿದ

ತರುವಾಯ,

ತಾನ್ನ

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಸ್ತದ ಮಬಲಗಿನ ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಲೆಕಕ ಗಳ

ಬ್ಕಿ

ನಿೋಡಬಹುದು.

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಬ್ಕಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಅೆಂತಿಮ ಮತ್ತಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಕೊಟರ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವು

ನಿಣಾಾಯಕವಾಗಿರತಕುಕ ದು. ಅದರಲ್ಲಿ

ಬ್ಕಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬ್ಕಿಗಳು ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬ್ಕಿಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲಯ
ಸಲುವಾಗಿ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ವ್ಸೂಲ್ಲೋಯವಾಗಿರತಕುಕ ದು.

213

ರ್ಕನೂನಿಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಮತ್ತಿ

1[ಕೃರ್ಷ

(3)
ಬ್ಕಿಗಳನ್ನನ ,

ಬಡಿಾ

ಆನ್ನಷಂಗಿಕ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಮತ್ತಿ

ವೆಚಚ ಗಳ

ಅೆಂಥ

ಸಹಿತ

ಅಭಿವೃದಿಧ
ಬ್ಕಿಗಳ

ಸಂದಾಯ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ

ಮಾಡುವ್ವ್ರೆಗೆ

ಸಂದಾಯವಾಗತಕಕ
ವ್ಹಿಸ್ತದ

ಅಥವಾ

ಮನದಟಾರ ಗುವಂತೆ ಅೆಂಥ ಬ್ಕಿಗಳ ಸಂದಾಯದ ಬಗೆೆ ಭದರ ತೆಯನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಒದಗಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ

ಡೆಪುೆ ಟಿ ಕಮಿÁಷನರನ್ನ, 2[ಕರ್ನಾಟಕ]2 ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ 188ನೆಯ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ
ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನ್ನ

ಸಂವಾದಿಯಾದ ಉಪ್ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಮನೆನ ಚಚ ರಿಕೆಯ

ಕೈಗೊಳುು ವುದು ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತವಾಗಿರತಕುಕ ದು.

1.

1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.

1973ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ

ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ

ಆದೇಶದ

ಮೂಲಕ

1.11.1973

ರಿೆಂದ

ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ

ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

1[ಕೃರ್ಷ

(4)

ಅೆಂಥ ಬ್ಕಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1 ಸಲಿ ತಕಕ

ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನನ

ಬ್ಕಿಗಳನ್ನನ

ವ್ಸೂಲು ಮಾಡುವ್ಲ್ಲಿ ವ್ಹಿಸ್ತದ

ಪಾರ ಸಂಗಿಕ ವೆಚಚ ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ್ವ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಬ್ಕಿಗಳ
ಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಮನದಟಾರ ಗುವಂತೆ ಭದರ ತೆಯನ್ನನ

ಒದಗಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ,

ಅಡಮಾನರ್ಕರನ ಸವ ತಿಿ ನ ಷರತ್ತಿ ಪೂವ್ಾಕ ಜ್ಫ್ತಿ ಗಾಗಿ ನಿದೇಾಶಿಸುವುದಕೆಕ
ಅಥವಾ

ಅವ್ನಿೆಂದ

ಅಧಿಕೃತರ್ನದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಸಕ್ಷಮರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿಿ ನ ಷರತ್ತಿ
ಪೂವ್ಾಕ

ಜ್ಫ್ತಿ ಗೆ

95ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ಉಚಿತ

ವ್ೆ ತಾೆ ಸಗಳೆಂದಿಗೆ

ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವೋಂದ್ದ

89ಇ.

ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಡೆರ್ಪಯ ಟಿ

ಕಮಿಷನರನು

ವ್ಸೂಲ್ಲ

ಮಾಡುವುದ್ದ.Š (1) ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಸಾಮಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ,
ರಾಜ್ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ] ಸಲಿ ತಕಕ

ಎಲಿ

ಮತಿ ಗಳನ್ನನ

ವ್ಸೂಲು ಮಾಡುವ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಯನ್ನನ
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1[ಕೃರ್ಷ

1[ಕೃರ್ಷ

ಹಾಗೂ ಗಾರ ವಿಿೂಣ

(ವ್ಸೂಲ್ಲಯ ಖ್ಚುಾ ಸೇರಿ)
ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಡೆಪುೆ ಟಿ ಕಮಿಷನರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತ ಅವ್ನ್ನ ಆ ಎಲಿ ಮತಿ ಗಳನ್ನನ

ವ್ಸೂಲು

ಮಾಡಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)
ಮಬಲಗು

ಮತ್ತಿ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮೆಂದೆ

ಕವಿಿೂಷನರನಿೆಂದ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಹೇಳರುವ್

ಅಥವಾ

ಈ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1 ಸಲಿ ತಕಕ

ಎಲಿ

ಅಥವಾ

ಯಾವುವೇ

ಬಗೆೆ

ಡೆಪುೆ ಟಿ

ಕವಿಿೂಷನರನಿೆಂದ

ಯಾವುದೇ

ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ

ಡೆಪುೆ ಟಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಅಧಿಕೃತರ್ನದ ಯಾರೇ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಿೆಂದ ವ್ಸೂಲ್ಲೋಯವಾಗತಕುಕ ದು, ಎೆಂದರೆ:Š
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ)

ಸಾಲ ಪ್ಡೆದವ್ನಿೆಂದ ಅವು ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬ್ಕಿಯಾಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ

(ಬಿ)

ಯಾವ್ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲವ್ನ್ನನ

ಹಾಗೆ;
ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಭೂಮಿಯಿೆಂದ ಭೂ ಕಂದಾಯದ ವ್ಸೂಲ್ಲಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ತಾ ರ
ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡವ್ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ;

(ಸ್ತ)

ಜಾವಿಿೂನ್ನದಾರನ್ನ ಯಾವ್ರ್ನದರೂ ಇದು ರೆ ಅವ್ನಿೆಂದ ಸಲಿ ತಕಕ

ಭೂ

ಕಂದಾಯದ ಬ್ಕಿಯಾಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಆ ಜಾವಿಿೂನ್ನದಾರನಿೆಂದ;
(ಡಿ)
ಭೂ

ಸಹ ಭದರ ತೆಯನನ ಳಗೊೆಂಡ ಸವ ತ್ತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದರಿೆಂದ,

ಕಂದಾಯದ

ವ್ಸೂಲ್ಲಯ

ಸಲುವಾಗಿ

ಸ್ತಾ ರ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡುವ್

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯ ಮೇರೆಗೆ.
ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ

89ಎಫ್.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ

ಸವಾಲು

ಮಾಡಲ್ಜಗದ್ದ.Š ಈ ಅಧಾೆ ಯದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಚರ ಅಥವಾ
ಸ್ತಾ ರ

ಸವ ತಿಿ ನ

ಯಾವುದೇ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಅಥವಾ 1[ರಾಜ್ೆ

ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ,

1[ಕೃರ್ಷ

ಹಾಗೂ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಯಾರೇ

ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರ, ಅವ್ನ್ನ ಯಾವ್ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ
ಇರುತಾಿ ನೋ

ಆ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಪ್ರವಾಗಿ

ಹೊರತ್ತ,

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಕತಾವ್ೆ ದ ಚಾಲನೆಯನ್ನನ
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ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಮಾರಾಟಕೆಕ

ಹೊೆಂದಿದ ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯೂ

ಅೆಂಥ

ಸವ ತಿಿ ನ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಾಗಿ

ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ

ಅಥವಾ

ಪ್ರ ತೆ ಕ್ಷವಾಗಿ

ಅದನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಆಜಿಾಸತಕುಕ ದಲಿ

ಅಥವಾ

ಸವಾಲು
ಆಜಿಾಸಲು

ಪ್ರ ಯತಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೂ

1[ಕೃಷಿ

89ಜಿ.
ಪ್ರಭಾರೆಗೆ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಮೋಂಬೈ

1947ರ

28ನೆಯ

ಅಭಿವೃದಿ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕಗಳ]1

ಅಧಿನಿಯಮದ

40ನೆಯ

ಪ್ರ

ಆದ

ಪ್ರ ಕರಣವು

ಅನವ ಯಿಸತ್ಕ್ಕು ದಲಿ .Š ಮೆಂಬೈ ಕೃರ್ಷ ಸಾಲಗಾರರ ಋಣ ಪ್ರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ,
1947ರ 40ನೆಯ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು

ಯಾವುದೇ ಸಂವಾದಿ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ, 1[ಕೃರ್ಷ ಹಾಗೂ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ]1

ಪ್ರವಾಗಿನ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ರಭಾರೆಗೆ

ಅನವ ಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವೋಂದ್ದ ನಷರ ಗಳನುು

89ಹೆಚ್.

ಏಪ್ರಾಡು.Š (1) ರಾಜ್ೆ
ಗಾರ ಮಿÁಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಹಕುಕ ಗಳು

ಸರ್ಕಾರವು, ಸ್ತಾ ರ ಸವ ತಿಿ ನ ಹಕುಕ ಗಳ ಮೇಲೆ
ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಗಳೆಂದ ಸಾಲಗಳು ಕೊಡಲಿ ಟ್ಟರ

ದೋಷಯುಕಿ ವಾದವುಗಳೆೆಂದು

ಉದಭ ವಿಸಬಹುದಾದ ನಷರ ಗಳನ್ನನ
ಯಾವುದೇ

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ಖಾತರಿ ನಿಧಿಯನ್ನನ

ತ್ತೋಂಬಲು ಆಶಾವ ಸರ್ನ ನಿಧಿಗಳ

ಕಂಡುಬಂದುದರ

1[ಕೃರ್ಷ

ಹಾಗೂ

ತದನಂತರ ಆ
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ

ತ್ತೆಂಬುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಾೆ ಯದ ಇತರ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ

ಅಭಿಪಾರ ಯದಲ್ಲಿ

ಒೆಂದು

ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕವಾದ

ಏಪ್ಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೃಜಿಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ಕವಿದು ರೆ ಅದು

ಯೋಗೆ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ನಿಬಾೆಂಧಗಳ ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅೆಂಥ ಒೆಂದು
ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ

ಆಶಾವ ಸನ ನಿಧಿಗಳನ್ನನ

ರಚಿಸಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕುಕ ದು.

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) 1[ರಾಜ್ೆ ಕೃರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು]1 ಇೆಂಥ ನಿಧಿಗಳಗೆ ನಿಯಮಿಸಲಿ ಡಬಹುದಾದಂಥ

ದರಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನನ
ಪೆÇ್ೋಷಣೆಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಮತ್ತಿ 1[ಕೃರ್ಷ ಹಾಗೂ

ಕೊಡತಕುಕ ದು. ಮತ್ತಿ

ಉಪ್ಯೋಗಕೆಕ ,

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ

ಮಾಡಲಿ ಡಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಅನವ ಯಿಸತಕುಕ ದು.]1
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ಇೆಂಥ ನಿಧಿಗಳ ರಚನೆಗೆ,
ಈ

ಬಗೆೆ

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಮಾನದ

90.

ಸ್ಥಕಾಗುವ್ಷ್ಟರ

ಆದಾಗ

ಅಧಿಕಾರಗಳು.Š

1[ಕೃರ್ಷ

ಮಾಡಲಿ ಟರ

ಸವ ತ್ತು
1[ಕೃಷಿ

ಹಾಗೂ

ರ್ನಶವಾದಾಗ

ಹಾಗೂ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅರ್ವಾ

ಭದರ ತೆಯು

ಅಭಿವೃದಿ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ]1

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ಅಡಮಾನ

ಯಾವುದೇ ಸವ ತ್ತಿ ಪೂತಿಾಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ರ್ನಶವಾದಾಗ ಅಥವಾ

ಭದರ ತೆಯು ಸಾರ್ಕಗದಷ್ಟರ

ಆದಾಗ ಮತ್ತಿ

ಸಾಕಷರ ಗುವಂತೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಭದರ ತೆಯನ್ನನ

ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಗಳೆಂದ ನಿಧಾರಿಸಲಿ ಡಬಹುದಾದಷ್ಟರ

ಸಾಲದ ಭಾಗದ

ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಅಡಮಾನರ್ಕರನಿಗೆ 1[ಕೃರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ಸಮಿತಿಯಿೆಂದ

ಅೆಂಥ ಭದರ ತೆಯನ್ನನ
ಮಾಡಲು

ಯೋಗೆ ವಾದ

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ಕೊಟಿರ ರುವಾಗ,

ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅೆಂಥ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ತಪ್ತಿ ದರೆ,

ಪೂತಿಾ

ಸಾಲವು

ಕೂಡಲೇ

ಅವ್ನ್ನ

ಮರುಸಂದಾಯ

ಸಲಿ ತಕಕ ದಾು ಗಿ

ಇರುತಿ ದೆೆಂದು

ಭಾವಿಸಲಿ ಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅದರ ವ್ಸೂಲ್ಲಯ ಸಲುವಾಗಿ 88ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವಾ
89ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಡಮಾನರ್ಕರನ ವಿರುದಧ

ಕರ ಮ ಕೈಕೊಳು ಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಹಕುಕ

ಇರತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವ್ರಣೆ.Š

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಥಾವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ,

ಮೌಲೆ ವು ಅಡಮಾನದ ಮೇಲೆ ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ಅಡಮಾನಮಾಡಿದ

ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಮಬಲಗಿಗಿೆಂತ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ಸವ ತಿಿ ನ
1[ಕೃರ್ಷ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಬಹುದಾದ

ದಾಮಾಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಚ ಗಿರದಿದು ರೆ ಸಾಕಷರ ಗುವುದಿಲಿ .
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

91.

ಸವ ತಿು ನ ಜ್ಫ್ತು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮದಲ್ಜದ್ದವುಗಳನುು

ಮಾಡಲು

ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅರ್ವಾ ರ್ನಯ ಸಧ್ಯರಿಯ ಅಧಿಕಾರ.Š (1) 88ನೆಯ ಪ್ರ ಕರಣದ, 89ನೆಯ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವಾ 90ನೆಯ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಕಿದಾರನ ವಿರುದಧ
ಮಂಡಲ್ಲಯು

ಅಥವಾ

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು

1[ಕೃರ್ಷ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಸಮಿತಿಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ

ಹಾಗೂ

ಕರ ಮಕೈಕೊಳು ಲು

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಆ ಸಮಿತಿಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು

ಅಲಕಿಾ ಸ್ತದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ತಿ ದರೆ, ಮಂಡಲ್ಲಯು ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು ಅೆಂಥ ಕರ ಮ
ಕೈಕೊಳು ಬಹುದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

217

(2) (ಎ) ಮಂಡಲ್ಲಯು ಅೆಂಥ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಈ

ಬಗೆೆ

ಮಾಡಲಾದ

ಯಾವುವೇ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಆ ಉಪ್ಬಂಧದಲ್ಲಿ

1[ಕೃರ್ಷ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಈ ಅಧಾೆ ಯದ

ಅಥವಾ

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಹಾಗೂ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಲಾಿ
ಕೃರ್ಷ

ಕೈಕೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳು ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ 1[ರಾಜ್ೆ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ಮತ್ತಿ

ಮಂಡಲ್ಲಗೆ

ಮಾಡಲಾದ

ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳಾಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಅನವ ಯಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅೆಂಥ

(ಬಿ)

ಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಯು

ಕೈಕೊೆಂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಆ

ಬಗೆೆ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುವೇ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ
ವಿನಿಯಮಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ಆ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ

1[ಕೃರ್ಷ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಲಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳು

ರ್ನೆ ಸಧಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಉಲೆಿ ೋಖ್ಗಳಾಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಅನವ ಯಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

92. ಅಕರ ಮ, ಮದಲ್ಜದವುಗಳ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಖ್ರಿೀದದಾರನ ಹಕು ನುು
ಪ್ರ ಶು ಸತ್ಕ್ಕು ದಲಿ .Š 89ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರಾಟದ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ
ಅಥವಾ ಚಲಾಯಿಸ್ತದಂತೆ ಭಾವಿಸುವ್ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸವ ತ್ತಿ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ

ಮಾರಲಿ ಟಿರ ರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ ಹಕಕ ನ್ನನ ,Š
(ಎ)

ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸಲು

ಅಗತೆ ವಾದ

ವಿದೆ ಮಾನಗಳು

ಉದಭ ವಿಸ್ತರಲ್ಲಲಿ ವೆೆಂಬ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ಮಾರಾಟದ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಅನೆ ಥಾ

ಅನ್ನಚಿತವಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲಾಯಿತೆೆಂಬ
Š ರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಶಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ ;
ಆದರೆ

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ,

ಅಥವಾ ಅಕರ ಮವಾದ ಚಲಾವ್ಣೆಯಿೆಂದಾದ ಯಾವುದೇ ನಷರ ವ್ನ್ನನ
ಯಾವ್ನೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, 1[ಕೃರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಬಗೆೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ಡೆಯಲು ಅವ್ರ್ಕಶವಿರತಕುಕ ದು.
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ಅನ್ನಚಿತವಾದ
ಅನ್ನಭವಿಸ್ತರುವ್

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ವಿರುದಧ

ನಷರ ದ

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಮಾನದಾರನ

93.

ದವಾಳಿಯಿೋಂದಾಗಿ

ಅಡಮಾನವು

ಪ್ರ ಶು ಸತ್ಕ್ಕು ದಲಿ .Š ದಿವಾಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,
1[ಕೃರ್ಷ

ಹಾಗೂ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಡಮಾನವ್ನ್ನನ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಬರೆದುಕೊಡಲಾದ

ಮೌಲೆ ಯುಕಿ ವಾದ ಪ್ರ ತಿಫಲದ ಸಲುವಾಗಿ ಸದುದೆು ೋಶದಿೆಂದ ಬರೆದು

ಕೊಟಿರ ರಲ್ಲಲಿ ವೆೆಂಬ ರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನರ್ಕರನ ಇತರ ಲೇಣಿೋದಾರರ
ಮೇಲೆ

ಹಾಗೂ

1[ಕೃರ್ಷ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1

ಪಾರ ಶಸಿ ೆ

ಕೊಡುವ್

ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ ಬರೆದುಕೊಡಲಾಗಿತೆಿ ೆಂಬ ರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಶಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

94. ರಿಸಿೀವ್ರನ ನಿಯುಕ್ರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು.Š (1) 1[ಕೃರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಾರ ವಿಿೂಣ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]1 ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ

ಮಾರಾಟ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ವಿದೆ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ,

89ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಿೆಂದ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ

ಯಾವ್ ವಿದೆ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲಿ ಡಬಹುದೋ ಆ

ಅಡಮಾನದ

ಸವ ತಿಿ ನ

ಅಥವಾ

ಅವುಗಳ

ಯಾವುದೇ

ಭಾಗದ

ಉತಿ ನನ ದ ಮತ್ತಿ ಆದಾಯದ ಬಗೆೆ

ರಿಸ್ತೋವ್ರನನ್ನನ

ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ರಿಸ್ತೋವ್ರನ್ನ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಸವ ತಿಿ ನ

ಸಾವ ಧಿೋನವ್ನ್ನನ
ವ್ಸೂಲು

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು

ಮಾಡಲು,

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಯ
ಪ್ರಿಶರ ಮಧನ
ಉಳದಿದು ನ್ನನ

ತಾನ್ನ

ಅದರ

ನಿಗದಿಯಾಗಿದುು
ಸವ ತಿಿ ನ

ಉತಿ ನನ ವ್ನ್ನನ

ವ್ಸೂಲು

ಖ್ಚುಾಗಳನ್ನನ

ಮಂಡಲ್ಲಯು ಲ್ಲಖಿತದ ಆದೇಶದ

ಮತ್ತಿ

ಮಾಡಿದ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಮಂಡಲ್ಲಯಿೆಂದ

ಅದನ್ನನ

ಸೇರಿಸ್ತ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ

ತಾನ್ನ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ತನಗೆ

ಆದಾಯವ್ನ್ನನ
ಹಣದಿೆಂದ

ಯಾವುದಾದರೂ

ಇಟ್ಟರ ಕೊಳು ಲು

1882ರ

ತನನ

(1882ರ

ಮತ್ತಿ
ಕೆಂದರ

ಅಧಿನಿಯಮ IV) 69ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ (8)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಸಾರ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲು ಹಕುಕ ಳು ವ್ರ್ನಗಿರತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

(1)ನೆಯ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಿ ಟರ

ರಿಸ್ತೋವ್ರನನ್ನನ

ಸಾಕಷ್ಟರ

ರ್ಕರಣವಿದು ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅಡಮಾನದಾರನಿೆಂದ ಮಾಡಲಾದ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಅವ್ನನ್ನನ
ಮಂಡಲ್ಲಯು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
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ರಿಸ್ತೋವ್ರನ

(3)

ಪ್ದವು

ಖಾಲ್ಲಯಾದಲ್ಲಿ

ಅದನ್ನನ

ಮಂಡಲ್ಲಯು

ತ್ತೆಂಬಬಹುದು.
ಅಡಮಾನದ

(4)

ರಿಸ್ತೋವ್ರನ ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ
ರಿಸ್ತೋವ್ರನನ್ನನ
95.
ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ
ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಸವ ತ್ತಿ ,

ಸ್ತವಿಲ್

ನೇಮಿಸಲಿ ಟರ

ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ರುವುದು ಯಾವುದೂ,

ನೇಮಿಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ
ಗುತಿು ಗೆಗೆ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಿೆಂದ

ಕೊಡಲು

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಅಡಮಾನದಾರನ

1882ರಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಮಂಡಲ್ಲಗೆ ಕೊಡತಕುಕ ದಲಿ .

ಇತರ

(1882ರ

ಅಧಿಕಾರಗಳು.Š

ಕೆಂದಾರ ಧಿನಿಯಮ

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

(1)

ಸವ ತ್ತಿ
ಅಥವಾ

IV)
ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

ಅಡಮಾನದಾರನ್ನ ಐದು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ವಿಿೂರುವ್ ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಡಮಾನದ ಸವ ತಿ ನ್ನನ
ಗುತಿಿ ಗೆಗೆ ಕೊಡತಕುಕ ದಲಿ .
(2)

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ

ನಿೋಡಲಾದ

ಯಾವುದೇ ಗುತಿಿ ಗೆಯು ಶೂನೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
96. ಮಂಡಲ್ಲಯು ಕೆಲವೋಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು

ಪ್ರ ತಾಯ ಯೀಜಿಸುವುದ್ದ.Š

ಮಂಡಲ್ಲಯು, ತಾನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತದರೆ, 89,91 ಮತ್ತಿ
ಮೇರೆಗಿನ

ತನನ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಎಲಿ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ತಾನ್ನ ರಚಿಸ್ತದ, ಮತ್ತಿ ತನನ

ಅಥವಾ
ಸದಸೆ ರಲ್ಲಿ

94 ಈ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುವೇ

ಇಬಿ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ

ಜ್ನ ಸದಸೆ ರನನ ಳಗೊೆಂಡ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರ ತಾೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
97.

ಸವ ತ್ತು

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1882ರ

102,

103

ಮತ್ತು

104ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯದ ಮೇರೆಗಿನ ನೀಟಿೀಸುಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವುದ್ದ.Š
(1) ಸವ ತ್ತಿ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1882ರಲ್ಲಿ (1882ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ Iಗಿ) 102
ಮತ್ತಿ 103ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಮತ್ತಿ ಸದರಿ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನನ
ಅಧಿನಿಯಮದ 104ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಉಚಚ

ಈಡೇರಿಸಲು ಆ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ರಚಿಸ್ತದ ಯಾವುವೇ

ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಈ ಅಧಾೆ ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಎಲಿ
ನೋಟಿೋಸುಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟರ ಮಟಿರ ಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
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ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

1[97ಎ.

ಸಾಮಾನೆ

ವೃೆಂದದ

ರಚನೆ.-

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ಏನೇ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯಲ್ಲಿ ,

ರಾಜ್ೆ

ಈ

(1)

ಇದು ರೂ,
ಕೃರ್ಷ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ನಿಯಮಗಳು

ಸಹರ್ಕರಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಅಥವಾ

ಆೆಂದೋಲನದ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗೆ

ಸಂಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿರುವ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗಾಗಿ

ನೌಕರರ ಸಾಮಾನೆ ವೃೆಂದವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗಾಗಿ ನೌಕರರ

ಸೃಜಿಸುವುದು ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತದಲ್ಲಿ , ಆತನ್ನ,

ತಾನ್ನ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ (ಪ್ತಸ್ತಎಆರಿಾ ) ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸನ ನೌಕರರ ಅೆಂಥ ವ್ಗಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ಕತಿ,
ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ

ಮತ್ತಿ

ಶಿಸುಿ

ಕರ ಮದ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಅವ್ಶೆ ಕವಾಗಬಹುದಾದ ವಿನಿಯಮವ್ನ್ನನ
ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಅನ್ನನ

ಮಾಡಲು ರಾಜ್ೆ

ಪಾರ ಧಿಕೃತಗೊಳಸತಕಕ ದುು .

ಚಲಾಯಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಹಾಗೆ

ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿೆಂದ,

(ಕೆಎಎಸ್ಸ್ತಎಆರ್ಇಡಿ)

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ, ಪಾರ ಧಿಕೃತಗೊೆಂಡಿದು ಲ್ಲಿ , ಸಂಯೋಜ್ನೆಗೊೆಂಡ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ
ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ನಿೋಡಿದ

ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
(2)

(ಪ್ತಸ್ತಎಆರಿಾ ) ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ, ಅೆಂಥ ವಿನಿಯಮಗಳು ಅನ್ನಮತಿ

ಹೊರತ್ತ

ನೌಕರರ

ಅೆಂಥ

ವ್ಗಾದಡನೆ

ವ್ೆ ವ್ಹರಿಸಲು

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದು ಲಿ .

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

(ಕೆಎಎಸ್ಸ್ತಎಆರಿಾ ) ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಈ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ವೆಚಚ Àವ್ನ್ನನ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ವ್ಹಿಸಬಹುದಾದು ರಿೆಂದ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗಳನ್ನನ
ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದು

ಪ್ರ ತಿ

ವ್ಷಾವೂ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸುವ್

ವೆಚಚ ರ್ಕಕ ಗಿ

ಅೆಂಥ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಲು

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ

ಅೆಂಥ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ,

ರಾಜ್ೆ

ಕರ್ನಾಟಕ

ತಪ್ತಿ ದಲ್ಲಿ ,
ಅಧಿರ್ಕರಿಯು,

ಸಹರ್ಕರಿ

ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಮತಿ ವ್ನ್ನನ

ಮತಿ ವ್ನ್ನನ

(ಪ್ತಸ್ತಎಆರಿಾ )

ಕೃರ್ಷ

ಯಾವುದೇ

(ಪ್ತಸ್ತಎಆರಿಾ ) ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಸದರಿ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್
ಆತನ್ನ
ಮತ್ತಿ

ಅಥವಾ

ಆತನ್ನ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸನ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತಿ ತಾನ್ನ ಅವ್ಶೆ ಕವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂಥ
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ನಡೆಸ್ತದ ತರುವಾಯ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ
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ಅಭಿವೃದಿಧ

(ಪ್ತಸ್ತಎಆರಿಾ )

ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸಗೆ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸುವ್ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮತಿ ವ್ನ್ನನ

ಪಾವ್ತಿ

ಮಾಡುವುದನ್ನನ

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಅೆಂಥ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹರ್ಕರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ (ಪ್ತಸ್ತಎಆರಿಾ ) ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸನ
ವಿರುದಧ , ಆ ಆದೇಶವು 71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ

ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ

ನಿೋಡಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ

ಹಾಗೆಯೇ ಜಾರಿಯಾಗತಕಕ ದುು .]1
1.

2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಮೂಲಕ 10.02.2011 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಸ್ತಒ 24 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ
2011ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

1[98.

2[ಕೃಷಿ

ಮತ್ತು

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿ

ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಸಲು

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕಗಳ]2 ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ

2[ರಾಜ್ಯ

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ]2 3[ಮಂಡಲ್ಲಗೆ]3 ಅಧಿಕಾರ.Š 2[ರಾಜ್ೆ ದ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ]2

3[ಮಂಡಲ್ಲಯು]3

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ]2 ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯ ಸಾಮಾನೆ
ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ

ಪೂವ್ಾ

2[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಮಂಜೂರಾತಿಯೆಂದಿಗೆ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ

ರಾಜ್ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲಕ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುವೇ ವಿಷಯಗಳಗಾಗಿ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ
ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸ್ತದ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗದಂಥ ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನನ
ರಚಿಸಬಹುದು, ಎೆಂದರೆ Š
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ)

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮತ್ತಿ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ]1 ಲೆಕಕ ದ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು;

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ)
ಪ್ಟಿರ ಕೆಗಳನ್ನನ
(ಸ್ತ)

ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು

ಮತ್ತಿ ವ್ರದಿಗಳನ್ನನ
ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು

ತಮಿ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ವಿವ್ರ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು;
1[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ]1 ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತದ ಅಡಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಮಬಲಗುಗಳ
ಸಂದಾಯಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಲೆಕಕ ಗಳಾಗಿರುವ್ ಅೆಂಥ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಮತ್ತಿ
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1[ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಇವುಗಳ ನಡುವ್ಣ ಲೆಕಕ ಗಳ ನಿಯತರ್ಕಲ್ಲಕ

ಇತೆ ಥಾ;
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ)

ಸಾಲಗಳಗಾಗಿ

ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳಗೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ

ಅಜಿಾಗಳ

ನಮೂನೆ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಾಲಗಳಗಾಗಿ ಭದರ ತೆಯಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತದ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಮೌಲೆ ಮಾಪ್ನ;
(ಇ)

ಅಡಮಾನರ್ಕರರಿೆಂದ ವ್ಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಹಣಗಳ ಹೂಡಿಕೆ;

(ಎಫ್) ಅೆಂಥ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳು;
(ಜಿ)

ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು

ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡುವ್ಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ

ರ್ಕಯಾಕರ ಮ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾನಿೋತಿ;
(ಹೆಚ್) ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳು

ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡಲು

ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಬೇರ್ಕದ

ಭದರ ತೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ವಾೆ ಪ್ತಿ ;
(ಐ)
ಅೆಂಥ

ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಗಳನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ

ರ್ಕಯಾಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳ

ವಿಸಿ ರಣೆ

ಸಂರಕಿಾ ಸುವ್ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ
ಮತ್ತಿ

ಈ

ಅಧಾೆ ಯದ

ಉದೆು ೋಶಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆ.]1
1[ಅಧ್ಯಯ

ಯ XI ಎ

ಸಹಕಾರ ಪ್ತಿು ನ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಯ (ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ) ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್
ವಿಶೇಷ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು
98ಎ.

ಈ

ಅಧ್ಯಯ ಯದ

ಅನವ ಯ:-

ಈ

ಅಧಾೆ ಯವು

ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ತಿಿ ನ

ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಯ (ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಮಾತರ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .
98ಬಿ. XIಎ ಅಧ್ಯಯ ಯದ ಅಧ್ಯಯ ರೀಹಿ ಪ್ರಿಣಾಮ.- ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಧಾೆ ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ತದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ವಿರುದಧ ವಾದುದು

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಸಂಗತವಾದುದು

ಏನೇ

ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಈ ಅಧಾೆ ಯದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ
223

ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ 1[12, 16, 17, 19ಎ, 20, 27, 27ಎ, 27ಬಿ, 28, 28ಎ, 2[28ಸ್ತ,
28ಡಿ,]2 29ಸ್ತ, 29ಇ, 29ಎಫ್, 29ಜಿ, 29ಎಚ್, 30, 2[30ಬಿ,]2 31, 39ಎ, 39ಎಎ, 56, 57ಎ, 63, 64,
65,

70,

72,

108

ಮತ್ತಿ

3[109

ಹಾಗೂ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳ

121ನೇ]3

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ]1 ಅಧಾೆ ರೋಹಿ ಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನನ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .

1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

98ಸಿ. ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಅನುಮೀದನೆ.- (1) ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ
ಸಂಘದ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಗೆ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರರು, ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಮಾಡಿರುವ್

ಯಾವುವೇ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವ್ತ್ತಿ

ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ ನೋೆಂದಣಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(2)

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ

ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳು

ಅಥವಾ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿರುದಧ ವಾಗಿವೆಯೆೆಂದು

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿಗೆ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳು

ಈ

ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ
ಅವ್ರು,

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ, ಅದರ ಬಗೆೆ

ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ವಿಧುೆ ಕಿ ವಾಗಿ ದಾಖ್ಲಾಿ ಡಿ ಅದನ್ನನ
1[98ಡಿ.

ಮನದಟಾರ ದರೆ,

ತಿರಸಕ ರಿಸತಕಕ ದುು .

ಠೇವ್ಣಿದಾರರಿಗೆ ಸದಸಯ ತ್ವ ವ್ನುು

ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ

ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ.- (1) ಪಾರ ಥಮಿಕ

ನಿರಂತರ ಒೆಂದು ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕನಿಷಾ ಠೇವ್ಣಿಯನ್ನನ

ಇಟಿರ ರುವ್ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಗುೆಂಪು (ಸಮೂಹ), ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಕನಿಷಾ
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವ್ನ್ನನ
ಪೂಣಾ ಸದಸೆ ತವ ವ್ನ್ನನ
ಪ್ರಂತ್ತ,

ವಂತಿಕೆಯಾಗಿ ನಿೋಡಿ ಆ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗತಕಕ ದುು
ಮತ್ತಿ ಮತ ನಿೋಡುವ್ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ

ಒೆಂದು

ವ್ಷಾಕಿಕ ೆಂತ

ಕಡಿಮೆ

ಮತ್ತಿ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು :

ಅವ್ಧಿಗೆ,

ಐದು

ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿಗಳಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಿ ದ ಠೇವ್ಣಿ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ರ್ನಮ ಮಾತರ
ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಇರತಕಕ ದುು .
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ಸಾಲ

(2)

ಪ್ಡೆದುಕೊಳುು ವ್

ಒೆಂದು

ಗುೆಂಪು

(ಸಮೂಹ),

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ನಿಯಮಿಸ್ತದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವ್ನ್ನನ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ

ವಂತಿಗೆ ನಿೋಡುವ್ ಮೂಲಕ

16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ

ಸದಸೆ ರ್ನಗತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಮತದಾನದ

ಪೂಣಾ

ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
(3) 16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆದ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಠೇವ್ಣಿದಾರರ

ಗುೆಂಪು

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ
ಅಥವಾ

(ಸಮೂಹ)

ಸಾಲ

ಪ್ಡೆದುಕೊಳುು ವ್ವ್ರ ಗುೆಂಪು (ಸಮೂಹ), ಆ ಗುೆಂಪ್ತನಿೆಂದ ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತರ್ನದ ಒಬಿ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ ನಿೋಡುವ್ ಹಕುಕ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .]1
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 29.06.2010ರವ್ರೆಗೂ ಸಹ ಜಾರಿಗೊಳಸ್ತರುವುದಿಲಿ

98ಇ.

ಎಲ್ಜಿ

ಹಣಕಾಸು

ಮತ್ತು

ಆೋಂತ್ರಿಕ

ಆಡಳಿತ್

ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ಯ .- ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯ (ರಚನೆಯ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು,
ತನನ

ಹಣರ್ಕಸು

ಮತ್ತಿ

ಆೆಂತರಿಕ

ಆಡಳತವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು , ಅವು ಈ ಮೆಂದಿನವುಗಳನ್ನನ
(i)

ನಿಧಾರಿಸಲು

ಸಾವ ತಂತರ ೆ ವ್ನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕಕ ದುು :-

ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಾ ದರಗಳು:

ಪ್ರಂತ್ತ,

ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಮತ್ತಿ

ಕೆಂದರ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಬಡಿಾ ಯ ದರಗಳು ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಮಾಗಾದಶಿಾಕೆ ಗಳಗೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರತಕಕ ದುು ;
(ii)

ಸಾಲ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುು ವುದು, ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ, ತನನ

ಹೆಚಚ ವ್ರಿ ನಿಧಿಯನ್ನನ

ಠೇವ್ಣಿ ಇಡುವುದು, ಸಾಲ ನಿೋಡಿಕೆ ನಿೋತಿಗಳು (ವೈಯಕಿಿ ಕ ಸಾಲಗಳೂ ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ)
ಮತ್ತಿ ಇತರ ವ್ೆ ವ್ಹಾರ ನಿೋತಿಗಳು;
(iii)

1[xxx]1

1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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(iv) ಆೆಂತರಿಕ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ , ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕರ

ನೇಮಕ, ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಆೆಂತರಿಕ ಆಡಳತ ವಿಷಯಗಳು;
ಮತ್ತಿ
(v) ಸಂಘದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಸದಸೆ ರ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ
ಭಾರತದ

ರಿಸರ್ವಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ

ನಿಯಂತಿರ ಸಲಿ ಡುವ್

ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡು,
ಯಾವುದೇ

ಹಣರ್ಕಸು

ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿೆಂದ ಸಾಲ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುು ವುದು.
98ಎಫ್. ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರದ ವಂತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಮಿತಿ.- ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ

ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಘದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳಕೆಕ
ವಂತಿಗೆ ಹಣವು ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟರ
ಇಪ್ಿ ತೆಿ ೈದರಷರ ನ್ನನ

ಸಂದಾಯಿತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಶೇಕಡ

ಮಿೋರತಕಕ ದು ಲಿ :

ಪ್ರಂತ್ತ, ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು, ತಾನ್ನ ನಿೋಡುವ್ ವಂತಿಗೆ ಹಣವ್ನ್ನನ

ಕಡಿಮೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಸಂಘವು ರಾಜ್ೆ
ಮತಿ ಷ್ಟರ
ಸಂಘವು

ಮತಿ ಷ್ಟರ

ಸರ್ಕಾರದ ವಂತಿಗೆ ಹಣವ್ನ್ನನ

ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ್ ಆಯೆಕ ಯ ಅವ್ರ್ಕಶ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ವಂತಿಗೆ

ಹಣವ್ನ್ನನ

ಉದೆು ೋಶಿಸ್ತದರೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನನ
ಸಕಾಾರದ

98ಜಿ.

ಅಥವಾ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶತ್ರ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಕೆಂದರ

ಸಹರ್ಕರ

ಮರುಸಂದಾಯ

ಮತ್ತಿ

ಮಾಡಲು

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಡಿಾ ಪ್ಡಿಸತಕಕ ದು ಲಿ .
ಸಂಖ್ಯಯ ಯ

(1) ಸರ್ಕಾರವು, ಷೇರು ಬಂಡವಾಳಕೆಕ ವಂತಿಗೆ ಹಣವ್ನ್ನನ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಸರ್ಕಾರ ನಿೋಡುವ್

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಥವಾ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಮೇಲೆ

ನಿಬಾೋಂಧ.-

ನಿೋಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ
ಅಥವಾ

ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಮತ್ತಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕವ್ಲ ಒಬಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನ್ನ ಇರತಕಕ ದುು .
(2)

ಪಾರ ಥಮಿಕ

ವಂತಿಗೆಹಣವ್ನ್ನನ

ಕೃರ್ಷ

ಪ್ತಿಿ ನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ನಿೋಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿೋಡಿಲಿ ದಿರಲ್ಲ, ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವಬಿ ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತನ್ನ ಇರತಕಕ ದು ಲಿ .
98ಎಚ್.

ಒಕೂು ಟ

ಸಂಯೀಜ್ನೆಯನುು

ಸಂಘದೋಂದಗೆ

ಸಂಯೀಜ್ನೆಗೊಳುು ವ್

ಅರ್ವಾ

ಹಿೋಂತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವ್ ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ಯ .- (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
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ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ

ಸಂಘವು,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸೌಹಾದಾ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1997ರ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ಒಕೂಕ ಟ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಕೆೆಂಡರಿ
ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಲು ಅಹಾವಾಗಿರತಕಕ ದುು .
(2)

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸೌಹಾದಾ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

1997ರ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ ಸಹರ್ಕರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ

ಒಕೂಕ ಟ

ಸಂಘದ

ಅಥವಾ

ಸ್ಥಕೆೆಂಡರಿ

ಸಂಘದ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಬಹುದು.
(3) ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಒಕೂಕ ಟ ಸಂಘದ
ಅಥವಾ ಸ್ಥಕೆೆಂಡರಿ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ತಾ ತಿಗತಿಯನ್ನನ

ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡು ತನನ

ಆಯೆಕ ಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಕೂಕ ಟ ಸಂಘದೆಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಕೆೆಂಡರಿ ಸಂಘದೆಂದಿಗೆ
ಸಂಯೋಜ್ನೆಗೊಳುು ವ್
ಸಾವ ತಂತರ ೆ ವ್ನ್ನನ
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅಥವಾ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ್

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು :
ಒಕೂಕ ಟ

ಸಂಯೋಜ್ನೆಗೊಳುು ವುದನ್ನನ
ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದನ್ನನ
ನಡೆಯುವ್

ಸಂಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ

ವಾರ್ಷಾಕ

ಸಂಘದೆಂದಿಗೆ
ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಅದರೆಂದಿಗಿನ

ಅನ್ನಮೋದಿಸುವ್

ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ,

ಸ್ಥಕೆೆಂಡರಿ

ಸಂಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ

ನಿಣಾಯವ್ನ್ನನ ,

ಒಟ್ಟರ

ಸದಸೆ ರ

ಸಂಘದೆಂದಿಗೆ

ಆ

ರ್ನಲಕ ನೇ

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ
ಮೂರರಷ್ಟರ

ಬಹುಮತದೆಂದಿಗೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸತಕಕ ದುು :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಂಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಕೆಕ

ಸಂಘವು, ಯಾವ್ ಸಂಘದಿೆಂದ ಸಂಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ
ಸಂಘಕೆಕ ತನನ

ಮೆಂಚೆ, ಆ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಿಿ ದೆಯೋ ಆ

ಹಣರ್ಕಸ್ತನ ಹೊಣೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದನ್ನನ

ತಿೋರಿಸತಕಕ ದುು .

98ಐ. ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಪ್ರ ದೇಶಕೆು ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೋಂತೆ ನಿಬಾೋಂಧ.- ಸಹರ್ಕರ
ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ್
ಮತ್ತಿ

ನಿಗಾಮಿಸುವ್ ಸಾವ ತಂತರ ೆ ವ್ನ್ನನ

ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು
ಭೌಗೊೋಳಕ

ನಿಬಾೆಂಧಗಳು ಇರತಕಕ ದು ಲಿ .
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ಗಡಿಗಳ

ಮತ್ತಿ

ತನನ

ಯಾವುದೇ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರ
ಕಡ್ಡಾ ಯ

98ಜೆ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮತ್ತು

ಠೇವ್ಣಿಯ ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ಯ .- ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ

ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು,
ಯಾವುದಾದರು

ಇದು ರೆ,

ಅವುಗಳಗೆ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ನಿಯಂತಿರ ಸಲಿ ಡುತಿಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಲ್ಲಿ
ತನನ

ನಿಧಿಯನ್ನನ

ರಿಸರ್ವಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ

ಅಥವಾ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಠೇವ್ಣಿ ಇಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ತಾನ್ನ ಸಂಯೋಜ್ನೆಗೊೆಂಡಿರುವಂಥ ಒಕೂಕ ಟ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಠೇವ್ಣಿ ಇಡುವ್ ಅಗತೆ ವಿಲಿ .
98ಕೆ.

ಸ್ಥಲ

ಪ್ಡೆದ್ದಕೊಳುು ವ್

ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ಯ .-

ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ತಿಿ ನ

ರಚನೆಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲಿ ಡುವ್ ಯಾವುದೇ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿೆಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನನ
ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತಿ
ಹಣರ್ಕಸು

ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿೆಂದ

ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲಿ ಡುವ್ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸ್ಥಾ ಯ
ಮಖಾೆಂತರ

ಪುನರ್-ಹಣರ್ಕಸನ್ನನ

ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಬಹುದು,

ಸಂಯೋಜ್ನೆಗೊೆಂಡಿರುವಂಥ ಒಕೂಕ ಟ ಸಂಘದಿೆಂದ ಅವುಗಳನ್ನನ

ಆದರೆ

ಅದು

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು

ಅಗತೆ ವ್ಲಿ .
98ಎಲ್. ಲ್ಜಭಾೋಂಶದ ಸಂದಾಯಕೆು

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು.- ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರನು,

ರಾಷಿರ ರ ೀಯ ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನೋಂದಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ ರೂಪಸಿದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗೆ
ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ, ಪ್ರರ ರ್ಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪ್ತಿು ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಲ್ಜಭಾೋಂಶವ್ನುು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದ್ದ.
98ಎೋಂ.
ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಯ
ಮೌಲೆ ವ್ನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ನಿಧಿಗೆ

(ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ)
ಅಥವಾ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನನ

ವಂತಿಗೆ.ಯಾವುದೇ

ಸವ ೆಂತ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,
ಸಹರ್ಕರ

ನಿಧಿಯನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ ,

ತನನ

ಪ್ತಿಿ ನ
ನಿವ್ವ ಳ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ನಿೋಡುವಂತೆ

ನಿದೇಾಶನ ನಿೋಡುವ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದು ಲಿ .
98ಎನ್.

ಸಹಕಾರ

ಪ್ತಿು ನ

ರಚನೆಯ

ಯಾವಬಬ ವ್ಯ ಕ್ರು ಯು,228

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸಯ ರ

ಅನಹಾತೆ.-

ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನÀ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಥವಾ

(i)
ರಾಜ್ೆ

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತದ ಒೆಂದು ಸಂಘವ್ನ್ನನ
ಸುಸ್ತಿ ದಾರರ್ನಗಿರುವ್

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ , ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ಯಾವ್ ಸಂಘವು

ಬಗೆೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು

ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ

ತಿಳಸ್ತದಾಗ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ

ಮಖ್ೆ

ಸಂದಾಯಗಳನ್ನನ

ಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದು ರೆ;
ಪಾರ ಥಮಿಕ

(ii)

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಕೃರ್ಷ

ಪ್ತಿಿ ನ

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆÀ ಹೊಣೆಗಳನ್ನನ

ಸಂಘಕೆಕ

ಅಥವಾ

ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ತಿೋರಿಸಲು ತಪ್ತಿ ರುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಾಗಿದು ರೆ,

ಅಥವಾ ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ
ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ
ಸಹರ್ಕರ

ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ

ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ , ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ

ಅಥವಾ

ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಿೋಣ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಸುಸ್ತಿ ದಾರರ್ನಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಮಖ್ೆ

ಸಂದಾಯಗಳನ್ನನ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು

ತಿಳಸ್ತದಾಗ,

ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಅೆಂಥ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ

ಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದು ರೆ;

(iii) ಒಬಿ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು(ಎ) ಯಾವ್ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ

ರದುು ಗೊಳಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುತಿಿ ದು ರೆÀ, ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿಲಿ ದಿದು ರೆ, ಅಥವಾ
(ಸ್ತ) ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡಿದು
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಸಾಲದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ದಾಖ್ಲಾಿ ಡುವ್ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಅವ್ನ್ನ
ಆ ಸಂಘಕೆಕ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ

ಸುಸ್ತಿ ದಾರರ್ನಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಕಿಗಳನ್ನನ

ಉಳಸ್ತಕೊೆಂಡಿದು ರೆÀ, ಅಥವಾ
(ಡಿ)

ಸಂಘದೆಂದಿಗೆ

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲಾಗಿರುವ್

ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್

ಯಾವುದೇ

ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ್ ಅಥವಾ ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತರುವ್ ಯಾವುದೇ
ಸವ ತಿಿ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನನ
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ಅಥವಾ

ಸಂಘದಿೆಂದ
ಯಾವುದೇ

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡಿರುವ್
ಇತರ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರದಲ್ಲಿ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾಲವ್ನ್ನನ

ನೇರವಾಗಿ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ

ಅಥವಾ

ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಸಂಘದ
ಯಾವುದೇ

ಹೊೆಂದಿದು ರೆ, ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

(ಇ)

ಯಾವುದೇ

ಅಧಿಭಾರದ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ವ್ಸೂಲ್ಲಯ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಆತನ

ಪ್ರ ಕರಣದ

69ನೇ
ವಿರುದಧ

ಯಾವುದೇ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಯು ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ದು ರೆ, ಅಥವಾ
(ಎಫ್) ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವುವೇ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ
ಆತನ ವಿರುದಧ

ಸಂಜೆಾ ೋಯತೆಯನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲಾಗಿರುವ್ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳು

ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ದು ರೆ,
-

ಆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಾಗಿದು ರೆ,

ಸಮಿತಿಯ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ಅಥವಾ

ಸಹ

ಅವ್ನನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಚುರ್ನಯಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ,

ಸದಸೆ ನರ್ನನ ಗಿ

ಪ್ತಿಿ ನ

ರ್ನಮ

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ

ನಿದೇಾಶನ

ಸೇರಿಸ್ತಕೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ

ಸಂಘದ

ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ಮೆಂದುವ್ರೆಯಲು ಅವ್ರ್ಕಶ ನಿೋಡತಕಕ ದು ಲಿ .
98ಒ. ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ 20ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ ಮತ್ತು 20ಸಿ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಅನವ ಯ.- ಸಹರ್ಕರ ಪ್ತಿಿ ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ ಸಂಘದ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ
20ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮತ್ತಿ 20ಸ್ತ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .
98ಪ್ತ. 1[xxx]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

98ಕೂಯ .

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳು.-

(1)

ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ತಿಿ ನ

ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ , 1[39ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ]1 ನಡೆಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಸಮಿತಿಯನ್ನನ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ ,

ರದುು ಗೊಳಸ್ತದ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ರದುು ಗೊಳಸ್ತದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಎರಡು ತಿೆಂಗಳಳಗಾಗಿ ನಡೆಸತಕಕ ದುು :
1.

2011ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಮೂಲಕ 10.02.2011 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಸ್ತಒ 24 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ
2011ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪ್ರಂತ್ತ, ನಿಯಂತರ ಣ ಮಿೋರಿದ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ , ರದುು ಗೊಳಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳನ್ನನ

ಮಿೋರದ ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಅವ್ರ್ಕಶ ನಿೋಡಬಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರದುು ಗೊಳಸಲಾಗಿರುವ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ

ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಒಬಿ

ಸದಸೆ ನ್ನ, ರದುು ಗೊಳಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ರ್ನಲುಕ ನಿರಂತರ ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಪುನ: ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಲು,
ಪುನರೆನ ೋಮಕಗೊಳು ಲು,

ಪುನರ್

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರ್ನಗಲು

ಅಥವಾ

ಪುನ:

ಸಹ-ಸದಸೆ ರ್ನಗಲು ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ .
98ಆರ್. ವಿವೇಚರ್ನಯುಕು (ರ್ಪರ ಡೆನಿ್ ಯಲ್) ಮಾನದಂಡಗಳು.- ಬಂಡವಾಳ
ಹಾಗೂ

ನಷರ ಸಂಭವ್ವ್ನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ,

ಸರಿದೂಗಿಸುವ್

ವಿವೇಚರ್ನಯುಕಿ

ಆಸ್ತಿ ಗಳು

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ ,

(ರಿಸ್ಕ್ಸವೇಟ್ಟಡ್
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಅಸ್ಥಟ್್ )

ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸ್ತ ಎಲಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ
ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸತಕಕ ದುು .
ನಿದೇಾಶಕರು

98ಎಸ್.

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕ್ಕವುದ್ದ.-

(1)

ರಾಜ್ೆ

ಮತ್ತು

ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನುು

ಸಹರ್ಕರ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರು ಅಥವಾ ಮಖ್ೆ
ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಕೆಂದರ

ಸಹರ್ಕರ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು,

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ನಿಯಮಿಸ್ತದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸತಕಕ ದುು .
(2) ರಿಸರ್ವಾಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸದ, ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ಮಖ್ೆ
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯ ಹುದೆು ಯನ್ನನ
ಹುದೆು ಗೆ ಅನಹಾನೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕಕ ದುು

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಒಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಹುದೆು

ಧಾರಣ

ಮಾಡಿದು ರೆ, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಹಾಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೋಡಿದ
ಎರಡು

ತಿೆಂಗಳಳಗೆ,

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು,
ಸಂಘಗಳ

ಆತನನ್ನನ

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಅಥವಾ

ತೆಗೆದುಹಾಕತಕಕ ದುು .
ಅಧಿನಿಯಮ,

2009ರ
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ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ
ಆದಾಗೂೆ ,

ಪಾರ ರಂಭದ

ಕರ್ನಾಟಕ

ನೇಮರ್ಕತಿ
ಸಹರ್ಕರ

ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು

ಅೆಂಥ

ಸದಸೆ ರಾಗಿ ತಮಿ
ಸದಸೆ ರು, ತಮಿ

ಹುದೆು ಯನ್ನನ

ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ್ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಲ್ಲ ಚುರ್ನಯಿತ

ಉಳದ ಅವ್ಧಿಯು ಮರ್ಕಿ ಯವಾಗುವ್ವ್ರೆಗೂ ತಮಿ

ಪ್ದಗಳನ್ನನ

ಧಾರಣಮಾಡಿರುವುದು ಮೆಂದುವ್ರೆಸತಕಕ ದುು .
1[98ಟಿ.

xxx]1

1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

98ಯು. ಲೆಕು ಗಳ ಲೆಕು ಪ್ರಿಶೀಧನೆ.- ರಾಜ್ೆ ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಮತ್ತಿ ಕೆಂದರ
ಸಹರ್ಕರಿ

ಬ್ೆ ೆಂಕು,

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆ

ಮಾಡಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡತಕಕ ದುು

ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ ಅನ್ನಮೋದಿತವಾದ ಪ್ಟಿರ ಯಿೆಂದ ಅದು ಆಯೆಕ
ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಟ್ರಿೆಂದ ತನನ

ಲೆಕಕ ಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ
ಮಾಡಿದ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸ್ತಕೊಳು ತಕಕ ದುು .

98ವಿ. ಸಹಕಾರಿ ಪ್ತಿು ನ ರಚನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲೆಕು ಪ್ರಿಶೀಧನೆ.- ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ
ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ನಿದೇಾಶಕರು, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ , ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಕೊೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ರಾಜ್ೆ
ಅಥವಾ ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ವಿಶೇಷ ಲೆಕಕ
ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ

ಮಾಡತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಲೆಕಕ

ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ ಮತ್ತಿ
ಒದಗಿಸುವುದಕೆಕ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ

ಮತ್ತಿ

ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ

ಮಾಡಿಸುವ್

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ, ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಮಾಡತಕಕ ದುು .

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಅೆಂಥ ವಿಶೇಷ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೂ
ಸಹಾ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .
98ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ . ’ಬ್ಯ ೋಂಕ್ಕ’ ಪ್ದದ ಬಳಕೆಯ ನಿಬಾೋಂಧ.- ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್ ನಿಯಂತರ ಣ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1949ರ (1949ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 10) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಲು

ಅನ್ನಮತಿ

ಪ್ಡೆದವುಗಳನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕು ಎೆಂದು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ,

ಯಾವುದೇ

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಕೂಕ ಟ ಅಥವಾ ಸಂಘವು,
ತನನ

ನೋೆಂದಾಯಿತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

‘ಬ್ೆ ೆಂಕು’

ಎೆಂಬ

ಪ್ದದ

ನೋೆಂದಾಯಿತಗೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ

‘ಬ್ೆ ೆಂಕು’, ‘ಬ್ೆ ೆಂಕರು’ , ‘ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್’ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ
ಅಥವಾ

ಬಳಸತಕಕ ದು ಲಿ :
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ಇತರ

ಅದನೆನ ೋ

ವುೆ ತಿ ನನ
ತನನ

ಹೆಸರಿನ

ಪ್ದದಡನೆ
ಭಾಗವಾಗಿ

ಪ್ರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2009ರ
ಪಾರ ರಂಭಕೆಕ

ಮದಲು ಬ್ೆ ೆಂಕಿೆಂಗ್ ನಿಯಂತರ ನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1949ರ (1949ರ ಕೆಂದರ

ಅಧಿನಿಯಮ 10) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ
ಪ್ಡೆದವುಗಳನ್ನನ
ಅಥವಾ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ

ಅದರ

ಒಕೂಕ ಟ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ
ವುೆ ತಿ ನನ

ಅಥವಾ

ಪ್ದದಡನೆ ತನನ

ಪಾರ ರಂಭದ

ಸಂಘವು,
ತನನ

ಮೂರು

ಹೆಸರಿನ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಎೆಂಬ

ಭಾಗವಾಗಿ

ತಿೆಂಗಳುಗಳಳಗೆ,

ಅಥವಾ ಅದರ ವ್ೆ ತಿ ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

‘ಬ್ೆ ೆಂಕು’

ಪ್ದದೆಂದಿಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಅದರ

ಹೆಸರಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನೆನ ೋ ಬಳಸುತಿಿ ದು ಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

‘ಬ್ೆ ೆಂಕು’ ಪ್ದವ್ನ್ನನ
ಅದನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಅದರ

ಹೆಸರಿನೆಂದಿಗೆ

ಪ್ದವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲ್ಲಿ ,

ಬದಲಾಯಿಸತಕಕ ದುು :
ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಮೇಲ್ಲನ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತಪ್ತಿ ದಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಅೆಂಥ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಕೂಡಲೇ ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಲು ಆದೇಶಿಸತಕಕ ದುು .

98ಎಕ್ಸ್ .

ರಿಸರ್ವಾ

ಬ್ಯ ೋಂಕ್ರನ

ನಿಯಂತ್ರ ಕ

ನಿಯಮನಗಳ

(1) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನನ

ಅನುಷಾಾ ನ.-

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಸ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ
ಸಮಯದಳಗಾಗಿ, ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಮತ್ತಿ ಕೆಂದರ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ

ಸಮಿತಿಯ ರದು ತಿ ಮತ್ತಿ ಸಮಾಪ್ನದ ಶಿಫಾರಸು ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು
ನಿೋಡಿದ ನಿಯಂತರ ಕ ನಿಯಮನಗಳ ಅನ್ನಷಾ ನವ್ನ್ನನ

ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .

(2) ರದುು ಗೊಳಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಲು ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಸಲಹೆ
ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳಳಗೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದಾದ
ಅೆಂಥ ಸಮಯದಳಗೆ ಆಡಳತಗಾರ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಮಾಪ್ಕನನ್ನನ
ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದರರ ಬಗೆೆ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
(3) ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ ಕೆಂದರ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು,

ರಿಸರ್ವಾ
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ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಮಖ್ೆ
ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಅಹಾತಾ

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ
ಬ್ೆ ೆಂಕು

ನೆರವೇರಿಸ್ತರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು, ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟರ ಲ್ಲಿ ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ರಿಸರ್ವಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ , ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ
ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಹಾಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಎರಡು ತಿೆಂಗಳಳಗೆ
ಪಾಲ್ಲಸುವಂತೆ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡತಕಕ ದುು .

(4) ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು, ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದಂತೆ ಅೆಂಥ ಕೆಾ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನನ
ಅಥವಾ

ಕೆಂದರ

ಹೊೆಂದಿಲಿ ದ ಒಬಿ

ಸಹರ್ಕರ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು
ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟರ ಲ್ಲಿ ,
ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ರಿಸರ್ವಾ

ಸಮಿತಿಯ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಸಲಹೆಯನ್ನನ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಮೇಲೆ,

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಸಹ-ಸದಸೆ ನರ್ನನ ಗಿ

ಅಥವಾ

ರಿಸರ್ವಾ

ಪ್ಡೆದ

ರಾಜ್ೆ

ವಿಶೇಷ ಜಾಾ ನ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಅಥವಾ

ರಿಸರ್ವಾ

ಆಯೆಕ

ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ

ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ , ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಅಥವಾ
ರಾರ್ಷರ ಾೋಯ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಿೆಂದ

ಹಾಗೆ

ಪಾಲ್ಲಸತಕಕ ದೆು ೆಂದು ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ

ಸಲಹೆ

ಪ್ಡೆದ

ಎರಡು

ತಿೆಂಗಳುಗಳಳಗೆ,

ನಿೋಡತಕಕ ದುು .

98ವೈ. 2[xxx]2]1
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ- XII
ಐತಿೀರ್ಪಾಗಳು, ಡಿಕ್ರರ ಗಳು, ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತಿೀಮಾಾನಗಳ ಅಮಲ್ಜಾ ರಿ
99.

ಭಾರದ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಅಮಲ್ಜಾ ರಿ.Š

ಇತರ

Iಘಿನೇ

ಯಾವುದೇ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದ

ಅಧಾೆ ಯದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

ವ್ಸೂಲ್ಲಯ

ಇತರ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲವಾಗದಂತೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆೆ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ
ಆದರೆ

ಈ

ವಿಧಾನಕೆಕ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಸಮಥಾಗೊಳಸ್ತದ

ಅವ್ನ ಅಧಿೋನರ್ನಗಿರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಮೇಲೆ,
ಯಾರೇ

ಸದಸೆ ನಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಹಿೆಂದಿನ
234

ಅಥವಾ

ಮೃತ

ಸದಸೆ ನಿೆಂದ

ಸಂಘಕೆಕ

ಬ್ಕಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಋಣವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಬ್ಕಿ ತಗಾದೆಯನ್ನನ

(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಕೆಕ

ಒಳಪ್ಟರ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್

ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಿದೇಾಶಿಸುವ್ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ
ಪ್ರಂತ್ತ,
ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಸದಸೆ ನಿಗೆ,

ಮೇರೆಗೆ

ಹಿೆಂದಿನ

ಯಾವುದೇ

ಸದಸೆ ನಿಗೆ

32ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮಾಡಬಹುದು:

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ,

ಅಥವಾ

ಅಜಿಾಯ

ಮೃತ

ಸದಸೆ ನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನಿಗೆ, ವಾರಸುದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗೆ ಜಾರಿ
ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ಅೆಂಥ ಜಾರಿಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಏಳು ದಿನಗಳಳಗೆ ಆ ಋಣವ್ನ್ನನ
ಅಥವಾ ಬ್ಕಿ ತಗಾದೆಯನ್ನನ

ಸಂದಾಯಮಾಡಲು ತಪ್ತಿ ದ ಹೊರತ್ತ, ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ .

100. ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬ್ಕ್ರ ಇರುವ್ ಹಣಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲ.Š 9ನೇ ಅಧಾೆ ಯದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಇತರ

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

ಇದು ರೂ, ಬಳೆಗಳಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಹಂಗಾಮ ನಿಮಿತಿ
ರ್ಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ

ಸಂಘವು

ತನನ

ಸದಸೆ ರಲ್ಲಿ

ಯಾರಬಿ ರಿಗೆ

ಏನೇ

ಹಣ ಒದಗಿಸ್ತದ

ಮೆಂಗಡವಾಗಿ

ಕೊಟರ

ಯಾವುದೇ ಮತಿ ದ ಬ್ಕಿಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲ ಕೊೋರಿ ಅನ್ನಮೋದಿತ ಸಂಘವು ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ
ಮೇಲೆ

ಮತ್ತಿ

ಅದು

ಬ್ಕಿಗಳ

ಬಗೆೆ

ಲೆಕಕ ಗಳ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಬ್ಕಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅದರಲ್ಲಿ

ಹೇಳಲಾದ

ತಃಖ್ಯಿ ಯನ್ನನ

ಒದಗಿಸ್ತದ

ಮೇಲೆ

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ,

ಮಬಲಗಿನ

ವ್ಸೂಲ್ಲಯ

ಸಲುವಾಗಿ

ನಿೋಡಬಹುದು:
ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ

ಸಂಘಕೆಕ

ಬ್ಕಿ

ಇರುವ್

ಮಬಲಗಿನ

ನಿಧಾರಣೆಯು, ಸಂಗತಿಯ ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನಿನ ತಡಕಿನ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳ ತಿೋಮಾಾನವ್ನ್ನನ
ಅವ್ಲಂಬಿಸ್ತದು ರೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅದನ್ನನ

70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ

ತನಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ ಠೇವ್ಣಿಯಾಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ 71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ
ಮೇರೆಗೆ ಆ ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ವಿಲೆ ಮಾಡತಕುಕ ದು.

(2) (1) ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ನಿೋಡಿದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವು
ಅೆಂತಿಮ

ಮತ್ತಿ

ನಿಣಾಾಯಕವಾಗಿರತಕುಕ ದು.

ಬ್ಕಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಹೇಳಲಾದ ಬ್ಕಿಗಳು ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬ್ಕಿಗಳಂತೆ ಅಥವಾ 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ವ್ಸೂಲ್ಲೋಯವಾಗಿರತಕುಕ ದು:
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ಪ್ರಂತ್ತ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದಿೆಂದ

ಬ್ಧಿತರ್ನದ

ತಾರ್ನಗಿಯೇ
ಸದಸೆ ನ್ನ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಿ ನ್ನನ

ಅಥವಾ
ಅಜಿಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ

ಅಥವಾ
ಮೇಲೆ

ಆ

ಅೆಂಥ

ಸರಿಪ್ಡಿಸಬಹುದು.

ಡೆಪುೆ ಟಿ ಕಮಿÁಷನರನ್ನ, ಸಂಘಕೆಕ ಸಲಿ ತಕಕ

(3)

ಸಂಘವು

ಬ್ಕಿಗಳನ್ನನ , ಬಡಿಾ ಯ ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಬ್ಕಿಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ವ್ಹಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಆನ್ನಷಂಗಿಕ ಚಾಜುಾಗಳ ಸಹಿತ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ್ವ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಬ್ಕಿಗಳ ಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ
ಮನದಟಾರ ಗುವ್

ಭದರ ತೆಯನ್ನನ

ಒದಗಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ,

1[ಕರ್ನಾಟಕ

ಭೂ

ಕಂದಾಯ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ 188ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ]1 ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ ಮನೆನ ಚಚ ರಿಕೆ
ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳುು ವುದು ರ್ಕನೂನ್ನಸಮಿ ತವಾಗಿರತಕುಕ ದು.

1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವ್ರಣೆ.Š ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ,Š
(i) ``ಅನ್ನಮೋದಿತ ಸಂಘ'' ಎೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ
ಮೂಲಕ ಅನ್ನಮೋದಿತ ಸಂಘಗಳೆೆಂದು ಘೋರ್ಷಸಲಾದ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳ
ಅೆಂಥ ವ್ಗಾ;
``ಬಳೆಗಳಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದು'' ಎೆಂದರೆ ಉಳುವ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಳೆ

(ii)

ತೆಗೆಯಲು ಅಥವಾ ಆ ತರುವಾಯ ಉಳಲು, ಕಳೆ ಕಿೋಳಲು, ಕುಯಿಲು ಮಾಡಲು,
ಬಿೋಜ್ಗಳು ಮತ್ತಿ

ಗೊಬಿ ರ ಖ್ರಿೋದಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ

1[xxx]1

ಇತರ ಉದೆು ೋಶಗಳಗೆ

ಕೊಡಲಾಗುವ್ ಮತ್ತಿ ಯಾವ್ ಬಳೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಬಳೆಗಳ
ಸುಗಿೆ ಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮರುಸಂದಾಯವಾಗತಕಕ ೆಂಥ ಸಾಲಗಳ ನಿೋಡಿಕೆ;
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1[(iii)

“ಋತ್ತಮಾನಕಕ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದು” ಎೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ (ii) ನೇ

ಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನನ
ಮೆಂಬರುವ್ ಮಾಚ್ಾ 31ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ
ಬ್ೆ ೆಂಕು

ಅಥವಾ

ಪ್ತಿಿ ನ

ಏಜ್ನಿ್ ಯು,

ನಿೋಡುವುದು; ಅೆಂಥ ಸಾಲಗಳು,

ಮದಲು ಅಥವಾ ಹಣ ನಿೋಡುವ್

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ
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ಅೆಂಥ

ಇತರ

ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು

ಅಥವಾ

ಅದಕೆಕ

ಮದಲು,

ಮರುಸಂದಾಯವಾಗಬೇರ್ಕದಂತಹವು

ಗಳಾಗಿರತಕಕ ದುು .]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

101. ಆದೇಶ, ಮೋಂತಾದ್ದವುಗಳ ಜಾರಿ.Š

1[(1)]1

69ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ

2[(1)]2ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ 99ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಆದೇಶವು,

71ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಮಾಡಿದ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ತಿೋಮಾಾನವು ಅಥವಾ ಐತಿೋಪುಾ, 74ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಆದೇಶವು,

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

105

ಪ್ರ ಕರಣಗಳ

107ನೇ

ಮೇರೆಗೆ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಆದೇಶವು ಮತ್ತಿ 106ನೇ ಅಥವಾ 108ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಆದೇಶವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಇತರ
ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಬಂಧಕೆಕ
ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ

ಯಾವ್

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಆ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ , ತಿೋಮಾಾನವ್ನ್ನನ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ

ಬಂಧನರ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ
ಆ

ಸಂಘದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ
ವಿರುದಧ
ಸಂಘಕೆಕ

ಈಡೇರಿಸದಿದು ರೆ,Š

1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪುನರಂಕಿತಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ)

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ನ ಈ ಬಗೆೆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತಾರ ನ್ನಸಾರ ಅದನ್ನನ
ಡಿಕಿರ ಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನನ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ ಯಾರೇ
ಸ್ತವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಡಿಕಿರ ಯೆೆಂಬಂತೆ ಅದೇ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಮಾಡತಕುಕ ದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ಭೂ

ಕಂದಾಯದ

ಬ್ಕಿಗಳನ್ನನ

ವ್ಸೂಲು

ಮಾಡಲು

ಅದನ್ನನ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ರ್ಕನೂನಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ
ಜಾರಿಗೊಳಸತಕುಕ ದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಮತಿ ವ್ನ್ನನ
ಅಜಿಾಯನ್ನನ ,Š
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ಅೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಸೂಲು ಮಾಡಲು

ಡೆಪುೆ ಟಿ ಕಮಿೋಷನರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ

(i)

ಅವ್ನ್ನ ಈ ಬಗೆೆ
ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಮಾಣ

ಅದಕೆಕ ಲಗತಿಿ ಸತಕುಕ ದು;

(ii)

ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ , ತಿೋಮಾಾನದಲ್ಲಿ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ತಾನಲ್ಲಿ
ದಿರ್ನೆಂಕವ್ನ್ನನ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತರದಿದು ರೆ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಆ ಆದೇಶದ, ತಿೋಮಾಾನದ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ತಾನ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
ಹನೆನ ರಡು ವ್ಷಾಗಳಳಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕುಕ ದು; ಅಥವಾ
(ಸ್ತ)

ಆ ಆದೇಶದ, ತಿೋಮಾಾನ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ

ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಥವಾ

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿಿ ನ ಜ್ಫ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ ಜ್ಫ್ತಿ ಯಿಲಿ ದೆ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ನ ಈ ಬಗೆೆ
ಸಮಥಾಗೊಳಸ್ತದ ಇತರ ಯಾರೇ ಅಧಿೋನ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಜಾರಿಗೊಳಸತಕುಕ ದು.
1[(2)

(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಏನೇ ಇದು ರೂ, (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ಆದೇಶ, ತಿೋಮಾಾನ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ತಾನ ಜಾರಿ, ನಿವ್ಾಹಣೆ ಅಥವಾ
ತಿೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಥವಾ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಸ್ತ) ಖಂಡದ ಅನ್ನಸರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅೆಂಥ ಆದೇಶ, ತಿೋಮಾಾನ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ತಾನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ

ನಡೆಸ್ತದ ಮಾರಾಟದ

ಸ್ತಾ ರಿೋಕರಣ ಅಥವಾ ತಳು ಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಥವಾ 103ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ಅಥವಾ ಸದರಿ (ಸ್ತ) ಖಂಡದ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿಿ ನ
ಜ್ಫ್ತಿ ಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೋಮ ಅಥವಾ ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು
ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನ್ನನ ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಅಥವಾ

ಶಕಿ ಗೊಳಸ್ತದ (ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನನ

ಸದರಿ

(ಸ್ತ)

ಖಂಡದ

ಮೇರೆಗೆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಮೆಂದೆ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ್)

ಅವ್ನಿಗೆ ಅಧಿೋನರ್ನದ ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಮೆಂದೆ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯು ಉದಭ ವಿಸುವುದೋ ಆ
ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಿೋಮಾಾನಿಸತಕುಕ ದು.
(ಬಿ)

(i) 103ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಸ್ತ) ಖಂಡದ

ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅೆಂಥ ಜ್ಪ್ತಿ ಗೆ ಒಳಪ್ಡತಕುಕ ದಲಿ

ಜ್ಫ್ತಿ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ

ಸದರಿ ಸವ ತ್ತಿ

ಎೆಂಬ ರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ ಅೆಂಥ ಜ್ಫ್ತಿ ಯ ವಿರುದಧ
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ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೋಮನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆ ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಆ ಕೆಿ ೋಮ ಅಥವಾ ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಯನ್ನನ

ತನಿಖ್ಯ

ಮಾಡಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ತಕುಕ ದು:
ಪ್ರಂತ್ತ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಯನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಅಧಿಕೃತ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಉದೆು ೋಶಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ

ಆ

ಕೆಿ ೋಮ

ಅಥವಾ

ಅರ್ನವ್ಶೆ ಕವಾಗಿ

ವಿಳಂಬಿಸಲಾಯಿತೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತದರೆ, ಅವ್ನ್ನ ಅೆಂಥ ತನಿಖ್ಯಯನ್ನನ
ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ನಿರಾಕರಿಸುವ್

ಮಾಡತಕುಕ ದು.
ಸದರಿ ತನಿಖ್ಯಯ ತರುವಾಯ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಆ

(ii)

ಕೆಿ ೋಮ ಅಥವಾ ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

ಹೇಳಲಾದ ರ್ಕರಣಗಳಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ಸವ ತ್ತಿ ಜ್ಫ್ತಿ ಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿರುದಧ
ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ

ಪ್ಡೆಯಲಾಯಿತೋ

ಅಥವಾ

ಆದೇಶ, ತಿೋಪುಾ

ಮಾಡಲಾಯಿತೋ

ಆ

ವ್ೆ ಕಿಿ

ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ (ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನನ ಮೆಂದೆ ನಿಣಿೋಾತ ಋಣಿ ಎೆಂದು
ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅಥವಾ ನಿಣಿೋಾತ ಋಣಿಯ ರ್ನೆ ಸವಾಗಿ
ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ,

ಅಥವಾ

ನಿಣಿೋಾತ

ಋಣಿಗೆ

ಬ್ಡಿಗೆ

ಬ್ಡಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅನ್ನಭೋಗದಲ್ಲಿ

ಯಾವಬಿ

ಸಂದಾಯ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಮಾಡುತಿಿ ರುವ್

ಇರಲ್ಲಲಿ ವೆೆಂದು ಅಥವಾ ಆ

ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ನಿಣಿೋಾತ ಋಣಿಯ ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ ಅವ್ನ ಸವ ೆಂತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
ಇಲಿ ದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಸವ ೆಂತ ಸವ ತಾಿ ಗಿ ಇಲಿ ದೆಯೇ ಆದರೆ ಇನನ ಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅವ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಇನನ ಬಿ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ನ ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ತೆಿ ೆಂದು ಮನದಟಾರ ದಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ
ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಜ್ಫ್ತಿ ಯಿೆಂದ ಸವ ತಿ ನ್ನನ
ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು

ಭಾವಿಸುವ್ಷರ ರ

ಮಟಿರ ಗೆ

ಪೂಣಾವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಾನ್ನ

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಸುವ್

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡತಕುಕ ದು.
(iii)
ನಿಣಿೋಾತ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಸದರಿ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಆ ಸವ ತ್ತಿ
ಋಣಿಯ

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿ ವೆೆಂದು

ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ

ಇದೆಯೆೆಂದು

ಅವ್ನಿಗೆ

ಬ್ಡಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಯಾರೇ

ಸಂದಾಯ

ಇತರ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಮಾಡುತಿಿ ರುವ್

ಒಬಿ

ಬ್ಡಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅನ್ನಭೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆೆಂದು ಮನದಟಾರ ದರೆ,
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಆ ಕೆಿ ೋಮನ್ನನ
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ತಳು ಹಾಕತಕುಕ ದು.

ಕೆಿ ೋಮ

(iv)
ವಿರುದಧ

ಅಥವಾ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಆಕೆಾ ೋಪ್ಣೆಯನ್ನನ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ

ಒೆಂದು

ವ್ಷಾದ

ಕೆಿ ೋಮಮಾಡುವಂಥ ಹಕಕ ನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ ,
ಆ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಯಾವ್

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನ್ನ

ಅೆಂಥ

ಆದೇಶದ

ವಿವಾದದ

ಸವ ತಿಿ ನಲ್ಲಿ

ಸಾಾ ಪ್ತಸಲು ಸ್ತವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ಅವ್ನ್ನ

ದಾವೆಯನ್ನನ

ಹೂಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅೆಂಥ ದಾವೆಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದಕೆಕ
ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಅಥವಾ

ಅಧಿಕೃತ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಆದೇಶವು

ನಿಣಾಾಯಕವಾಗಿರತಕುಕ ದು.]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 1.6.1960 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[101ಎ. ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ

ಕೊಟರ

ತ್ರುವಾಯ

ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವಿರುದಿ

ಮಾಡಲ್ಜದ

ಸವ ತಿು ನ

ಶೂನಯ ವಾಗಿರುವುದ್ದ.Š 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿೆಂದ ಈ ಬಗೆೆ

ಅಧಿಕೃತರ್ನದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ನಿೋಡಿದ ತರುವಾಯ, ಸವ ತಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಅಥವಾ
ವ್ಶಾವ್ಣೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಿಾಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಋಣಭಾರ ಅಥವಾ
ಭಾರವು, ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ನಿೋಡಲಾಯಿತೋ
ಅದರ ವಿರುದಧ ಶೂನೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು.
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

101ಬಿ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಜಗದ ಸವ ತಿು ನ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ:Š (1) 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಮೇರೆಗೆ ಜಾರಿ ಕೊೋರಲಾದ ಆದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಮಲಾಾ ರಿಯಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ಸವ ತ್ತಿ
ಸುಸ್ತಿ ದಾರನ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಪ್ರವಾಗಿ ಯಾವಬಿ
ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆೆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ, ಅಥವಾ 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅವ್ನ್ನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸ್ತದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ನಿೋಡಿದ ತರುವಾಯ, ಸುಸ್ತಿ ದಾರನ್ನ ನಿಮಿಾಸ್ತದ ಹಕಿಕ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಿ ೋಮ
ಮಾಡುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಧಿಭೋಗದಲ್ಲಿ ದು
ಅೆಂಥ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯ,
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು

ರ್ಕರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಖ್ರಿೋದಿದಾರರ ಅಭಾವ್ದಿೆಂದ

ಮಾರಾಟಮಾಡಲು
ಡೆಪುೆ ಟಿ

ಸಾಧೆ ವಾಗದಿದು ರೆ,

ಕಮಿೋಷನರ್

ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಸದರಿ ಆದೇಶದ ಜಾರಿಗಾಗಿ

ಯಾವ್ ಸಹರ್ಕರಸಂಘವು ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದೆಯೋ ಅದಕೆಕ
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ಆ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದರ

ಯಾವುದೇ

ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸಲಾದ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ವ್ಗಾಾಯಿಸತಕಕ ದೆು ೆಂದು

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು.
ಸವ ತಿ ನ್ನನ

(2)

(1)ನೇ

ವ್ಗಾಾಯಿಸ್ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ
ಸವ ತಿ ನ್ನನ

101ನೇ

ಮೇರೆಗೆ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ರ್ನೆ ಯಾಲಯ, ಡೆಪುೆ ಟಿ ಕಮಿೋಷನರ್ ಅಥವಾ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ವ್ಗಾಾಯಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಮಾಡಲಾದ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ನಿಯಮಗಳಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ,

ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಸಂಘ

ಅಥವಾ

ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಬಗೆೆ

(3)

ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಮತ್ತಿ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಿ ತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುವೇ ಹಕುಕ ಗಳಗೆ,
ಋಣಭಾರಗಳಗೆ ಅಥವಾ ಈಕಿವ ಟಿಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ರ್ನೆ ಯಾಲಯ,
ಡೆಪುೆ ಟಿ ಕಮಿೋಷನರ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸಾರ ಾರ್ ಮತ್ತಿ
ಒಪ್ತಿ ಕೊಳು ಬಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ
(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅೆಂಥ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಸದರಿ ಸಂಘ ಇವ್ರ ನಡುವೆ

ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಸಂಘವು

ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಧಾರಣಮಾಡತಕುಕ ದು.
ಡೆಪುೆ ಟಿ

(4)
ಸಾಮಾನೆ

ಕಮಿೋಷನರನ್ನ

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಡೆಪುೆ ಟಿ

ಕಮಿೋಷನರ್

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಚಲಾಯಿಸುವ್

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಸಹಾಯಕ

ಕವಿಿೂಷನರನ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ದಜೆಾಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರ ತಾೆ ಯೋಜಿಸ್ತ ಕೊಡಬಹುದು.]1
1[101ಸ್ತ.

xxx]1

1. 1 985ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

34ರ ಮೂಲಕ 27.6.1985 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ

1991ರ

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 34ರ ಮೂಲಕ 10.12.1991 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

102. ರಿಜಿಸ್ಥರ ರ ರನು ಅರ್ವಾ ಅವ್ನಿೋಂದ ಶಕು ಗೊಳಿಸಲ್ಜದ ವ್ಯ ಕ್ರು ಯು ಕೆಲವು
ಉದ್ದ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ರ್ನಯ ಯಾಲಯವಾಗಿರುವುದ್ದ.Š ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಈ
ಬಗೆೆ

ಅವ್ನಿೆಂದ ಶಕಿ ಗೊಳಸಲಾದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಸವ ತಿ ನ್ನನ
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ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡುವ್ ಮತ್ತಿ

ಮಾರಾಟಮಾಡುವ್

ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ

ಜ್ಫ್ತಿ

ಮಾಡದೆಯೇ

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡುವ್

ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಮಬಲಗಿನ ವ್ಸೂಲ್ಲಯ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಯಾವುವೇ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ವ್ಸೂಲ್ಲಯ ಬಗೆೆ

ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ವ್ಸೂಲ್ಲಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳುು ವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ಯಾವುವೇ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ

ಮಾಡುವಾಗ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1963]1ರ ಒೆಂದನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ 182ನೇ ಅನ್ನಚೆಫ ೋದದ

1[ರ್ಕಲಪ್ರಿಮಿತಿ

ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಸ್ತವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

103. ಐತಿೀಪಾಗೆ ಅರ್ವಾ ಆದೇಶಕೆು
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೋಂಚೆ ಸವ ತಿು ನ ಜ್ಫ್ತು .Š 1[(1)]1 ಯಾರೇ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ತನನ

ವಿರುದಧ

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ, ತಿೋಪುಾ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ತಾನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ್, ಅಡಿಾ ಮಾಡುವ್ ಆಶಯದಿೆಂದ,Š
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪುನರಂಕಿತಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ)

ತನನ

ಎಲಿ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ವಿಲೆ

ಮಾಡಲ್ಲರುವ್ನೆೆಂದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ತನನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಎಲಿ

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ,

ಅಥವಾ

ಮಧೆ ಸಾ ಗಾರನ

ಅದರ

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ

ಭಾಗವ್ನ್ನನ ,

ಸಮಾಪ್ಕನ

ಅಧಿರ್ಕರ

ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಿೆಂದ ಹೊರಗೆ ಒಯೆ ಲ್ಲರುವ್ನೆೆಂದು
Š

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಜಿಾ, ವ್ರದಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ

ಮನದಟಾರ ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟರ
ಜ್ಫ್ತಿ ಯನ್ನನ

ಭದರ ತೆಯನ್ನನ

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು;

ಒದಗಿಸ್ತದ ಹೊರತ್ತ ಅವ್ನ ಸದರಿ ಸವ ತಿಿ ನ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಜ್ಫ್ತಿ ಯು

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಿೆಂದ ಮಾಡಲಾದ ಜ್ಫ್ತಿ ಯಂತೆಯೇ ಪ್ರ ಭಾವ್ನ್ನನ
1[(2)

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

(1)ನೆಯ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ನಿದೇಾಶಿಸುವ್ಲ್ಲಿ , ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಸಕ್ಷಮ

ಸ್ತವಿಲ್

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.

ಮೇರೆಗೆ

ಸವ ತಿಿ ನ

ಜ್ಫ್ತಿ ಗೆ

ಹಾಗೆ ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಅವ್ನ್ನ ತನಗೆ ಸಾಕಷೆರ ನಿಸುವ್ ಭದರ ತೆಯನ್ನನ
ಒದಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕರೆ ನಿೋಡಿ, ನೋಟಿೋಸನ್ನನ
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ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ
ಹೊರಡಿಸತಕುಕ ದು, ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕಳದ

ಭದರ ತೆಯನ್ನನ

ಒದಗಿಸಲು ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ತಪ್ತಿ ದರೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಆ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಸ್ತಾ ರಿೋಕರಿಸಬಹುದು;

ಮತ್ತಿ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ

ಕೆಿ ೋಮನ್ನನ

ವಿವಾದದಲ್ಲಿ

ತಿೋಮಾಾನವಾದ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳು

ಐತಿೋಪುಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಗೆೆ

ಅಥವಾ

ಈ

ಮರ್ಕಿ ಯವಾದ

ಹಾಗೆ ಜ್ಫ್ತಿ

ಹಿೆಂದಿನ

ತರುವಾಯ

ಮಾಡಲಾದ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ವಿಲೆ

ಮಾಡಲು ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು.
ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಜ್ಫ್ತಿ ಯು, ಆ ಜ್ಫ್ತಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

(3)

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರಾಗಿರುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳು ಅೆಂಥ ಜ್ಫ್ತಿ ಗಿೆಂತ ಮೆಂಚೆ ಹೊೆಂದಿದುು
ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಬ್ಧಿಸತಕುಕ ದಲಿ ;

ಅಥವಾ

ಹಾಗೆ ಜ್ಫ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ವಿರುದಧ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ ,

ಜ್ಫ್ತಿ ಯಾಗಿದು

ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ಡಿಕಿರ ಯ

ಯಾವ್

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಡಿಕಿರ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸದಂತೆ ಅಡಿಾ ಪ್ಡಿಸತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

104.

ಸಕಾಾರಕೆು

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಸಲಿ ಬೇಕಾದ

ಯಾವುದೇ

ಮಬಲಗುಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಕೊಡಲಾದ ಯಾವುವೇ ಖ್ಚುಾಗಳೂ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ವ್ಸೂಲ್ಲ.Š

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

(1)

ಈ

ಐತಿೋಪ್ತಾನಿೆಂದ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದಿೆಂದ ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳೆಂದ]1 ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಘದ
ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ನಿೆಂದ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಸಲಿ ತಕಕ

ಎಲಾಿ ಮಬಲಗುಗಳನ್ನನ

ಈ

ಬಗೆೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿೆಂದ 2[ಅಥವಾ 3[ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನ್ನ]3]2 ಕೊಟರ
ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಮೇಲೆ ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬ್ಕಿಗಳನ್ನನ

ವ್ಸೂಲು ಮಾಡುವ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ವ್ಸೂಲು ಮಾಡಬಹುದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.8.1977 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಸರ್ಕಾರಕೆಕ
ವ್ಸೂಲಾಗಬೇರ್ಕದ

ಸಂಘದಿೆಂದ ಸಲಿ ತಕಕ
ಮಬಲಗುಗಳನ್ನನ ,

ಮತ್ತಿ

(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ

ಸಂಘದ

ಸವ ತಿಿ ನಿೆಂದ;

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಯಾವ್ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ ಹೊಣೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅೆಂಥ
ಸಂಘದ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಸದಸೆ ರಿೆಂದ,

ಹಿೆಂದಿನ
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ಸದಸೆ ರಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಮೃತಪ್ಟರ

ಸದಸೆ ರ

ಎಸ್ಥರ ೋಟ್ಟಗಳೆಂದ

ಅವ್ರವ್ರ

ಹೊಣೆಯ

ಪ್ರಿಮಿತಿಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ ;

ಮತ್ತಿ ,

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ, ಹಿೆಂದಿನ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ
ಅಥವಾ ಮೃತಪ್ಟರ ಸದಸೆ ರ ಎಸ್ಥರ ೋಟ್ಟಗಳೆಂದ ವ್ಸೂಲು ಮಾಡಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಹಿೆಂದಿನ

ಎಸ್ಥರ ೋಟ್ಟಗಳ

ಸದಸೆ ರ

ಹೊಣೆಯು

ಹೊಣೆಯು

ಎಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಮೃತಪ್ಟರ

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಸದಸೆ ರ
ಪ್ರ ಕರಣದ

25ನೇ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೊಳಪ್ಟಿರ ರತಕುಕ ದು.
ಹಿೆಂದಿನ

1[(3)

ಸಂಘದಿೆಂದ

ಸಲಿ ತಕಕ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

ಫ್ತೋಜ್ನ್ನನ

ಒೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತಹ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು.]1
1. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.8.1977 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[104ಎ.

ಅನವ ಯ.Š

ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯದ
ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

103ನೇ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಮತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಲಿ
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಗೆೆ

ರಾಜ್ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾದ

ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಸಲಿ ತಕಕ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ

ಮಬಲಗಿನ

ವ್ಸೂಲ್ಲಗೆ

ಈ ಅಧಾೆ ಯದ

ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು

ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ

ನೋೆಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಭಾವಿಸಲಾದಂಥ

ಅೆಂಥವೇ ಮಬಲಗುಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ,
2[ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ ]2 ದಲ್ಲಿ

ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು

ನೋೆಂದಾಯಿತವಾಗಿದಿು ದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದಾದಂಥ
ಮಾಪಾಾಟ್ಟಗಳು,

ಯಾವುದಾದರೂ

ಇದು ರೆ,

ಅೆಂಥ

ಮಾಪಾಾಟ್ಟಗಳೆಂದಿಗೆ

ಅನವ ಯಿಸತಕುಕ ದು.]1
1.

1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. 1973ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ

ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ

ಆದೇಶದ

ಮೂಲಕ

1.11.1973

ರಿೆಂದ

ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ- XIII
ಅಪೀಲುಗಳು, ರ್ಪನರಿೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರ್ಪನವಿಾಲೀಕನ
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ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ

105. ರ್ನಯ ಯಾಧಿಕರಣಕೆು ಅಪೀಲುಗಳು.Š 2[(1)]2 ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,Š
(ಎ) 71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ
ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ತಿೋಮಾಾನದಿೆಂದ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) 71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆ
ಬಗೆೆ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ನಿಹಿತಗೊಳಸ್ತದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಯಾವುದೇ ತಿೋಮಾಾನದಿೆಂದ;

(ಸ್ತ) 71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಸ್ತ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಮಧೆ ಸಾ ಗಾರನ
ಯಾವುದೇ ಐತಿೋಪ್ತಾನಿೆಂದ; ಅಥವಾ
(ಡಿ)

74ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(2)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಖಂಡದ

(ಎಫ್)

ಮೇರೆಗೆ

ಸಮಾಪ್ಕನ ಯಾವುದೇ ನಿಧಾಾರದಿೆಂದ;
(ಇ)

1[69ನೇ

ಮತ್ತಿ

71ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ

ಆದೇಶದ, ತಿೋಮಾಾನದ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ತಾನ ಜಾರಿಗೆ]1 ಆದ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವ್ನ್ನನ
ಅಥವಾ

ಅಡಿಾ ಯನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿಬಂಧಿಸುವ್

ದೃರ್ಷರ ಯಿೆಂದ

103ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದಿೆಂದ;
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
1[(ಎಫ್)

69ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದಿೆಂದ]1

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Š ಬ್ಧಿತರ್ನದರೆ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ತಿೋಮಾಾನ, ಐತಿೋಪುಾ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಅರವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ ಅಪ್ತೋಲು ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು.
1[(2)

ಹಣದ

ಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿನ

ಐತಿೋಪ್ತಾನ ವಿರುದಧ

ಯಾವುದೇ

ಆದೇಶದ,

ನಿಣಾಯದ

ಅಥವಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಅಪ್ತೋಲ್ಲನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ , ಆ ಆದೇಶದ, ನಿಣಾಯದ

ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ತಾನ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಮಬಲಗಿನ ಶೇಕಡ್ಡ ಇಪ್ಿ ತೆಿ ೈದರಷರ ನ್ನನ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ
ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದು

ಸಂಘದಲ್ಲಿ

ಹೊರತ್ತ,

ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕಕ ದು ಲಿ .

ಠೇವ್ಣಿ ಇಟಿರ ರುವ್ ಬಗೆೆ

ಅಪ್ತೋಲು

ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ತೃಪ್ತಿ ಕರವಾದ ರುಜುವಾತನ್ನನ
ಆ

ಯಾವುದೇ

ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ, ಹಾಗೆ ಠೇವ್ಣಿ ಇಟಿರ ರುವ್
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ಮಬಲಗನ್ನನ , ಅಪ್ತೋಲುದಾರನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಮಬಲಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ

ಮಾಡತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಅಪ್ತೋಲುದಾರನ್ನ

ಯಾವುದೇ

ಮಬಲಗನ್ನನ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿಲಿ ದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಹಾಗೆ ಠೇವ್ಣಿ ಇಟಿರ ರುವ್ ಮಬಲಗನ್ನನ
ಸಂಘವು ಅವ್ನಿಗೆ ಮರುಪಾವ್ತಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[105ಎ.

ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸದಸಯ ರ ಪ್ರ ವೇಶಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪೀಲುಗಳು.Š (1)16ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ ಕೊೋರಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ
ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ತನಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಕೊಡಲು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಮಾಡಿದ
ಯಾವುದೇ ನಿರಾಕರಣೆಯ ವಿರುದಧ

ಅಥವಾ 16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (4)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ ತನಗೆ ಅದು ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ ಕೊಡಲು ಅಥವಾ
ಪ್ರ ವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆಯ ನೋಟಿೋಸು ನಿೋಡಲು ತಪ್ತಿ ದರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ತಿ ನ ವಿರುದಧ
3[2[ರಿಜಿಸಾರ
1

ಾರನಿಗೆ]2]3 ಅಪ್ತೋಲು ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು.
1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. 2013 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.

2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುವ್ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ನಿರಾಕರಣೆಯ

ತಿಳವ್ಳಕೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಅರವ್ತ್ತಿ

ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ 10ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (4)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ ವೇಶವ್ನ್ನನ
ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ಭಾವಿಸತಕಕ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಅರವ್ತ್ತಿ

ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ

ಪ್ರ ವೇಶ ಬಯಸುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ಲ್ಲಖಿತ ಅಜಿಾಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕುಕ ದು.1[xxx]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
2[1[

(3) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ
ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ನಿೋಡಿದ ತರುವಾಯ ಮತ್ತಿ ಅಹವಾಲನ್ನನ

ನಿೋಡಿ,

ಹೊರಡಿಸತಕಕ ದುು .

ಹಾಗೂ ಪ್ರ ವೇಶವ್ನ್ನನ

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು

ಸಹರ್ಕರ

ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ ತಿೋಮಾಾನವ್ನ್ನನ

ಕೊೋರುತಿಿ ರುವ್

ಹೇಳಕೊಳು ಲು ಯುಕಿ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ

ಅೆಂಥ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ಸಂಘವು

ಜಾರಿಗೆ ತರತಕಕ ದುು .]1]2

1. 2013 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಆದೇಶವ್ನ್ನನ
ಹದಿನೈದು

2. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4) 1[xxx]1
(5) 1[xxx]1
1. 2013 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ರ

106.

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಅಪೀಲುಗಳು.Š

(1)

ಪ್ರ ಕರಣದ

1[108ಎ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ]1 ,Š
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(ಎ)

7ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ;

(ಬಿ) 12ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ;]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 30.03.2010 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(ಸ್ತ)
1.

17ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಆದೇಶ;

1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ 2004ರ

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22.3.2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ) 27ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ
ಆದೇಶ;
1[(ಡಿ-1)
1.

28ಎ(5) ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ;]1

2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1[2[(ಡಿŠ2)]2

29ಸ್ತ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಆದೇಶ;]1

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 70ರ ಮೂಲಕ 19.7.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

(ಇ) 1[xxx]1 30ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ;
1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1[(ಇ-1)

31ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಆದೇಶ;]1
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2[xxx]2

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

1. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ ದಿರ್ನೆಂಕ: 22.3.2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಎಫ್) 66ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅಭಿಗರ ಹಣ

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಬದಧ ಗೊಳಸುವುದು;
(ಜಿ)

64ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಮಾಡಲಾದ

ತನಿಖ್ಯಯ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ಖ್ಚುಾಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

65ನೇ

ಹಂಚಿಹಾಕಿ 67ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ;
(ಹೆಚ್) 68ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಆದೇಶ;
1[(ಐ)

x x x]1

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಜೆ)
1.

1[xxx]1

72ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ;

2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಕೆ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ 74ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ, ಆ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

(ಎಫ್) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗಿನ ನಿಧಾಾರದ ಹೊರತಾದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ;
1[(ಕೆ-1)
1.

99ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ]1

2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎಲ್) 101ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ; ಅಥವಾ
(ಎೆಂ) 105ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (ಇ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿಿ ನ ಬಗೆೆ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ತದ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾದ

103ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ

ಜ್ಫ್ತಿ ಆದೇಶ;
1[(ಎನ್)

105ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ;

(ಒ) 111ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಆದೇಶ.]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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Š

ಇವುಗಳ

ವಿರುದಧ

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಅಪ್ತೋಲು

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ಮೇರೆಗಿನ

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕಯಾ,

ತಿೋಮಾಾನ

ಅವ್ರ್ಕಶವಿರತಕುಕ ದು.
(2)

ಉಪ್

(1)ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುವ್ ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ಆ ರ್ಕಯಾ, ತಿೋಮಾಾನ

ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಅರವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳಳಗಾಗಿ,Š
ಒೆಂದು

1[(ಎ)

ರ್ಕಯಾ,

ತಿೋಮಾಾನ

ಅಥವಾ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಸಹಾಯಕ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಮಾಡಿದು ರೆ, ಕೆಾ ೋತಾರ ಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಉಪ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ;
(ಬಿ) ಒೆಂದು ರ್ಕಯಾ, ತಿೋಮಾಾನ ಅಥವಾ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಉಪ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಮಾಡಿದು ರೆ, ಕೆಾ ೋತಾರ ಧಿರ್ಕರ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಜಂಟಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ;
(ಸ್ತ) ಒೆಂದು ರ್ಕಯಾ, ತಿೋಮಾಾನ ಅಥವಾ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ
ಮಾಡಿದು ರೆ,

ಕೆಾ ೋತಾರ ಧಿರ್ಕರ

ಹೊೆಂದಿರುವ್

ಹೆಚುಚ ವ್ರಿ

ಜಂಟಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ;
(ಡಿ) ಒೆಂದು ರ್ಕಯಾ, ತಿೋಮಾಾನ ಅಥವಾ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಹೆಚುಚ ವ್ರಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಮಾಡಿದು ರೆ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ;
(ಇ)

ಒೆಂದು

ರ್ಕಯಾ,

ತಿೋಮಾಾನ

ಅಥವಾ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಮಾಡಿದು ರೆ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ;]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[ಮತ್ತ
ಿ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅಪ್ತೋಲುದಾರನಿಗೆ

ಸಾಕಷ್ಟರ

ಸದರಿ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ರ್ಕರಣಗಳದುು ವೆೆಂದು

ಅಪ್ತೋಲು

ಸಲ್ಲಿ ಸದಿರುವುದಕೆಕ

ಅಪ್ತೋಲು

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ

ಮನವ್ರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅರವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳ ಸದರಿ ಅವ್ಧಿಯ ತರುವಾಯ ಅದು ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ
ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬಹುದು.]1
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5.9.2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[ವಿವ್ರಣೆ.-

x x x x ]1

1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
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ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

1[(3)

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದಾಗ,

ವಿಫಲವಾಗುವುದನ್ನನ

ತಡೆಯಲು

ಅಪ್ತೋಲು

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ಅಪ್ತೋಲ್ಲನ

ರ್ನೆ ಯೋದೆು ೋಶಗಳು

ಅೆಂತಿಮ

ತಿೋಮಾಾನವು

ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ತಾನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ವಾದರ್ಕಲ್ಲೋನ
ಆದೇಶಗಳನ್ನನ

ಹೊರಡಿಸಬಹುದು.

(4) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು,
ಕೊಟರ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರಿಗೆ

ಅವ್ರ

ಮನವಿಗಳನ್ನನ

ವಿಲೆ ಮಾಡುವ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ತೋಲು

ಹೇಳಕೊಳು ಲು

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ತರುವಾಯ ತಾನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅೆಂಥ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ
1[(5)

ಜಾರಿಗೊಳಸಬಹುದು.]1
ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ , ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ತಡೆಯಾಜೆಾ ಯನೆನ ೋರ್ನದರು ನಿೋಡಿದು ರೆ, ಆ

ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ,

ತಿೋಮಾಾನಿಸತಕಕ ದುು .
ಆ ಅವ್ಧಿಯನ್ನನ

ಹನೆನ ರಡು

ತಿೆಂಗಳ

ಆದಾಗೂೆ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ
ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ತ

ಹದಿನೆೆಂಟ್ಟ ತಿೆಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದು:

1[ಪ್ರಂತ್ತ,

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು,

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಮಾಡಿದ

ವ್ರದಿಯ

ವಿಸಿ ರಣೆಗೆ ನೈಜ್ ಅಥವಾ ಸಮಂಜ್ಸ ಆಧಾರಗಳವೆ ಎೆಂದು ಅದಕೆಕ

ಮೇಲೆ

ಮನದಟಾರ ದರೆ,

ಹದಿನೆೆಂಟ್ಟ ತಿೆಂಗಳುಗಳಗೆ ಮಿೋರಿದ ಅವ್ಧಿಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದು.]1
1. 2013 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(6)

ಹಣದ

ಸಂದಾಯರ್ಕಕ ಗಿನ

ಐತಿೋಪ್ತಾನ ವಿರುದಧ

ಯಾವುದೇ

ಆದೇಶದ

ನಿಣಾಯ

ಅಥವಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಅಪ್ತೋಲ್ಲನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ , ಆ ಆದೇಶದ, ನಿಣಾಯದ

ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ತಾನ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಬ್ಕಿ ಇರುವ್ ಮಬಲಗಿನ ಶೇಕಡ್ಡ ಇಪ್ಿ ತೆಿ ೈದರಷರ ನ್ನನ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ
ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದು

ಸಂಘದಲ್ಲಿ

ಹೊರತ್ತ,

ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕಕ ದು ಲಿ .

ಠೇವ್ಣಿ ಇಟಿರ ರುವ್ ಬಗೆೆ

ಅಪ್ತೋಲು

ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ತೃಪ್ತಿ ಕರವಾದ ರುಜುವಾತನ್ನನ
ಆ

ಯಾವುದೇ

ಅಪ್ತೋಲನ್ನನ

ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ, ಹಾಗೆ ಠೇವ್ಣಿ ಇಟಿರ ರುವ್

ಮಬಲಗನ್ನನ , ಅಪ್ತೋಲುದಾರನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಮಬಲಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ

ಮಾಡತಕಕ ದುು

ಮತ್ತಿ

ಅಪ್ತೋಲುದಾರನ್ನ

ಯಾವುದೇ

ಮಬಲಗನ್ನನ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿಲಿ ದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಹಾಗೆ ಠೇವ್ಣಿ ಇಟಿರ ರುವ್ ಮಬಲಗನ್ನನ
ಸಂಘವು ಅವ್ನಿಗೆ ಮರುಪಾವ್ತಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು .]1
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1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

107. ರ್ನಯ ಯಾಧಿಕರಣದೋಂದ ರ್ಪನರಿೀಕ್ಷಣೆ.Š 1[108ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ
ಒಳಪ್ಟ್ಟರ ,

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು]1

ಸವ ಪೆರ ೋರಣೆಯಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಬ್ಧಿತರ್ನದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಅದಕೆಕ

ಅವ್ರ್ಕಶವಿರುವುದೋ

ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನನ

ಆ

ಯಾವುದೇ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳ

ಯಾರೇ

ಅಪ್ತೋಲು ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ಮಾಡಲಾದ

ಯಾವುದೇ ತಿೋಮಾಾನದ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ರ್ಕನೂನ್ನ ಮಾನೆ ತೆ ಅಥವಾ ಔಚಿತೆ ವ್ನ್ನನ
ತಾನ್ನ

ಮನದಟ್ಟರ

ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ್

ಉದೆು ೋಶದಿೆಂದ

ತರಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಿೋಕಿಾ ಸಬಹುದು, ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ತಿೋಮಾಾನವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಮಾಪ್ಾಡಿಸತಕುಕ ದೆೆಂದು,

ಪುನರಿೋಕಿಾ ಸತಕಕ ದೆು ೆಂದು

ಶೂನೆ ಗೊಳಸತಕುಕ ದೆೆಂದು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ

ಕಂಡುಬಂದರೆ

ಅದರ

ಬಗೆೆ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ತಾನ್ನ ಯುಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು.
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

108.

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ

ರ್ಪನರಿೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.Š

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ರಾಜ್ೆ

1[108ಎ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಸರ್ಕಾರವು]1 ಸವ ಪೆರ ೋರಣೆಯಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕಲಕೆಕ ,

ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ತಿೆಂಗಳಳಗಾಗಿ, ಬ್ಧಿತರ್ನದ ಯಾರೇ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಮೇಲೆ, ತನಗೆ ಅಧಿೋನವಾದ ಯಾರೇ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಯಾವುದೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ , ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ
ಅಪ್ತೋಲ್ಲಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪುನರಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟರ ವುಗಳನ್ನನ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದವುಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ರಾಜ್ೆ

ಮಾಡಲಾದ

ಅಥವಾ 2[106ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಗಳಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಅಪ್ತೋಲ್ಲಗೆ]2

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ತರಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿೋಕಿಾ ಸಬಹುದು;

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ತನಗೆ ಯೋಗೆ ವೆನಿಸುವಂಥ ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸ್ತದ ತರುವಾಯ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಆದೇಶವು ರ್ಕನೂನ್ನ ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಮತ್ತಿ ರ್ನೆ ಯ ವೈಫಲೆ ದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿಣಮಿಸ್ತದೆಯೆೆಂದು

ಮನದಟಾರ ದರೆ,

ಅದರ

ಮೇಲೆ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ರ್ನೆ ಯವೆೆಂದೆನಿಸುವಂಥ ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು:
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ತನಗೆ

ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಬ್ಧಕವಾಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ
ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ,

ಅವ್ನಿಗೆ

ಸುರ್ನವ್ಣೆಯ

ಯುಕಿ

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ

ಕೊಟರ

ಹೊರತ್ತ

ಅಪೀಲ್ಲಗೆ

ಅರ್ವಾ

ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ .
ಕೆಲವು

1[108ಎ.

ರ್ಪನರಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಅವ್ಕಾಶವಿಲಿ ದರುವುದ್ದ.Š

ಈ

ಯಾವುದೇ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಲ್ಲಖಿತಪೂವ್ಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ಡೆದು ಅಥವಾ ಕೊೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ,Š
(i)

ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕನ್ನನ

(ii)

ಸಹರ್ಕರ

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಸಲು ಆದೇಶಿಸ್ತದು ರೆ; ಅಥವಾ

ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ

ಸಮಿಿ ಲನ

ಅಥವಾ

ಸಂಘಟನೆಯ

ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದು ರೆ; ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ

(iii)

ಪುನರ್

ಆಡಳತಗಾರನನ್ನನ

2[ಮತ್ತ
ಿ

ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ]2

ತೆಗೆದುಹಾಕುವ್ ಮತ್ತಿ

ನೇಮಿಸುವ್

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿದು ರೆ
Š ಅೆಂಥ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಕರ ಮದ ವಿರುದಧ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ತೋಲು ಅಥವಾ
ಪುನರಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವ್ರ್ಕಶವಿರತಕುಕ ದಲಿ ಮತ್ತಿ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಅಥವಾ

ಕೊೋರಿಕೆಯನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಶಿನ ಸಲು

ಅವ್ರ್ಕಶವಿರತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ- XIV
ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡನೆಗಳು
ಅಪ್ರಾಧಗಳು:Š

109.
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನ

ಅದರ

ಭಾಗವಾಗಿರುವುದೋ
ಸರ್ಕಾರದ

ಸಮಾನ
ಆ

ಮಂಜೂರಾತಿ

(1)

``ಸಹರ್ಕರ''
ಪ್ದವು

ಯಾವುದೇ
ಇಲಿ ದೆಯೇ

ಅಥವಾ

ಯಾವ್

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ವ್ೆ ವ್ಹಾರ
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ಯಾವುದೇ

ಭಾರತಿೋಯ

ಅಥವಾ

ಶಿೋರ್ಷಾಕೆಯ

ಹೆಸರಿನ
ಅಥವಾ

ಶಿೋರ್ಷಾಕೆಯಲ್ಲಿ ,

ನಡೆಸುವ್

ಸಹರ್ಕರ

ರಾಜ್ೆ
ಸಂಘದ

ಹೊರತಾದ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಸಾವಿರ]1

1[ಎರಡು

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗಿನ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

105Šಎ ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

1[(1Šಎ)

ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ
ಸಹರ್ಕರ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಸಂಘವು

2[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯು]2

ಮತ್ತಿ
ಒೆಂದು

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ
ಸಂಘದ
ಸಾವಿರ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಲಾದ

ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ

ಕತಾವ್ೆ ಲೋಪ್

ತರಲು

ಮಾಡಿದ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ, ಮತ್ತಿ ಮದಲ ಕತಾವ್ೆ ಲೋಪ್ದ ತರುವಾಯ, ಕತಾವ್ೆ
ಮೆಂದುವ್ರಿದ

ಅವ್ಧಿಯ

ಪ್ರ ತಿದಿನಕೆಕ

ಒೆಂದು

ನೂರು

ತಪ್ತಿ ದರೆ,

ಲೋಪ್ವು

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಇನನ ಷ್ಟರ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

32ನೇ ಅಥವಾ 33ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ್ ಸವ ತಿಿ ನ ಬಗೆೆ

ಸಂಘವು ಪ್ರ ಥಮ ಚಾಜ್ಾನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರಲು ಹಕುಕ

ಸದರಿ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವುದೋ ಆ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ ವಿಲೆ ಮಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ

ಕೆಿ ೋಮಿಗೆ ಬ್ಧಕವಾಗುವ್ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕೃತೆ ವ್ನ್ನನ
ಸದಸೆ

ಅಥವಾ

ವಾರಸುದಾರನ್ನ

ಹಿೆಂದಿನ
ಅಥವಾ

ಸದಸೆ

ಸಹರ್ಕರ

ಅಥವಾ

ಮೃತ

ರ್ಕನೂನ್ನಸಮಿ ತ

ಮಾಡುವ್ ಸಂಘದ ಯಾರೇ
ಸದಸೆ ನ

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯು,

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನ್ನ,
1[ಐದು

ಸಾವಿರ]1

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3)

ಬುದಿು ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ಸುಳುು

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ವಿವ್ರಪ್ತರ

ತಯಾರಿಸುವ್ ಅಥವಾ ಸುಳುು

ಒದಗಿಸುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಅಥವಾ ಅದರ

1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯು]1

ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ
ಯಾವುದೇ ಸಮನನ್ನನ , ಕೊೋರಿಕೆಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನಸಮಿ ತ ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಬುದಿು ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯುಕಿ ರ್ಕರಣವಿಲಿ ದೆ ಪಾಲ್ಲಸದ ಅಥವಾ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಗೆೆ

ಅಧಿಕೃತರ್ನದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ಅಥವಾ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ ನಿರ್ಕಯದಿೆಂದ ಕಳಲಾಗುವ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ
ಒದಗಿಸದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳನ್ನನ
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ಬುದಿು ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ

ಅಥವಾ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಒಪ್ತಿ ಸ್ತಕೊಡದ

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, 2[ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ಆದರೆ ಎರಡು ವ್ಷಾಗಳವ್ರೆಗೆ
ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ
ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಆದರೆ

ಮೂರು

ಮತ್ತಿ

ಸಾವಿರ

ಐದು

ನೂರು

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ರೂಪಾಯಿಗಳಗೆ
ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯವಾಗತಕುಕ ದು.]2
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4) 34ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಕಳೆತವ್ನ್ನನ
ಸಾಕಷ್ಟರ
ಮೇರೆಗೆ

ಮಾಡಲು

ರ್ಕರಣವಿಲಿ ದೆ ತಪುಿ ವ್ ಅಥವಾ 34ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ
ತಾನ್ನ

ಕಳೆತ

ಮಾಡಿದ

ಮಬಲಗನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ಕಳೆತವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಹದಿರ್ನಲುಕ ದಿವ್ಸಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಲು ತಪುಿ ವ್ ಯಾರೇ ನಿಯೋಜ್ಕನ್ನ, ಅವ್ನ್ನ, ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ನ ವಿರುದಧ
ಪ್ರ ತಿಕೂಲವಾಗದಂತೆ,
ಅಥವಾ

ಮೂರು

ಕೈಕೊಳು ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಕೆಕ

ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

1[ಮೂರು

ಸಾವಿರ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.]1
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5)

16ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಪ್ರ ಕರಣದ
(ಬಿ)

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ]1ದ,

1[(4)ನೇ

ಖಂಡದ

(ii)ನೇ

ಉಪ್ಖಂಡದ,

24ನೇ
28ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(1)ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ, 56ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ, 58ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ, 59ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ, 60ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಅಥವಾ 62ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಸಲು ಕತಾವ್ೆ ಲೋಪ್ ಮಾಡುವ್

ಕತಾವ್ೆ ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ, ಮತ್ತಿ ಕತಾವ್ೆ ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಂಘದ
ಪ್ರ ತಿಯಬಿ
3[ಮೂರು]3

2[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯು]2

ನೂರು

ಅಥವಾ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ಅದರ

ಸಮಿತಿಯ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ದಂಡನಿೋಯವಾಗತಕುಕ ದು.
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸದಸೆ ನ್ನ,

(6) ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,Š
(i) 17ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸದಸೆ ರ್ನಗಲು ಅಹಾನಲಿ ದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ
ಪ್ರ ವೇಶ ಕೊೋರಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದರೆ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನದರೆ ಅಥವಾ ಆ
ಪ್ರ ಕರಣದ

1[(2)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವುದು

ಮರ್ಕಿ ಯವಾದ

ತರುವಾಯ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ವ್ತಿಾಸ್ತದರೆ ಅಥವಾ
ಸದಸೆ ನ ಯಾವುವೇ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತದರೆ;]1

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ii) 19ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ ಸದಸೆ ನ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತದರೆ;
(iii) 87ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ದಸಾಿ ವೇಜ್ನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ

ಒದಗಿಸಲು ಬುದಿಧ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ತಪ್ತಿ ದರೆ;

(iv) 95ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣವ್ನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತ, ಅಡಮಾನ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಗುತಿಿ ಗೆಗೆ ಕೊಟರ ರೆ
Š

ಅವ್ನ್ನ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

1[ಮೂರು

ಅಥವಾ

ತಿೆಂಗಳ

ಮೂರು

ಸಾವಿರ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ]1 ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(7)

26ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮತನಿೋಡಲು ಅಹಾನಲಿ ದ

ಯಾವ್ನೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ಮತವ್ನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತದರೆ, ಅವ್ನ್ನ

2[ಮೂರು

ಸಾವಿರ]2

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯವಾಗತಕುಕ ದು.]1
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(8)

ಯಾವುದೇ

ರೂಪುಗೊಳುು ತಿಿ ರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಲುವಾಗಿ ಷೇರು ಹಣವೆೆಂದು
ಹಣವ್ನ್ನನ

ರೂಪುಗೊಳುು ತಿಿ ರುವ್

ಸಂಗರ ಹಿಸುತಿಿ ರುವ್
ಆ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಹರ್ಕರ ಬ್ೆ ೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನನ

ಈ

ಆ

ಬಗೆೆ

ಹಣವ್ನ್ನನ ,
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ಸಂಗರ ಹಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಠೇವ್ಣಿ ಇಡದೇ ಇದು ರೆ, ಅವ್ನ್ನ ಮೂರು ವ್ಷಾಗಳವ್ರೆಗೆ
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ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅವ್ಧಿಯ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಮೂರು

ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1.

1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ (8) ರಿೆಂದ (16)ರ ವ್ರೆಗಿನ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(9) ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ, ಪುಸಿ ಕಗಳು ಮತ್ತಿ

ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ

ತನನ

ವ್ಶದಲ್ಲಿ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾರೇ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ್ನ 30,1[31]1,
63,64,65, 65ಬಿ ಅಥವಾ 73 Š ಈ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಅಥವಾ
ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನಿೆಂದ ನೇಮಿಸಲಾದ
ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತರ್ನದ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಸಾವ ಧಿೋನ ಪ್ಡೆಯಲು ಹಕುಕ ದಾರರ್ನದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ
ಅೆಂಥ

ಮಾಹಿತಿ

ನಿೋಡಲು

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲು

ಅಥವಾ

ಮೂರು

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ಸಾವಿರ

ನೆರವು

ಪುಸಿ ಕ
ನಿೋಡಲು

ಇಲಿ ವೇ

ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನನ

ತಪ್ತಿ ದಲ್ಲಿ ,

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅವ್ನ್ನ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(10) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ

ಸೇರಿದ ಪುಸಿ ಕಗಳು, ದಾಖ್ಲೆಗಳು, ನಗದು, ಭದರ ತೆಗಳು

ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸವ ತ್ತಿ Š ಇವುಗಳ ಅಭಿರಕೆಾ ಯನ್ನನ , 30, 1[31]1 ಅಥವಾ 73 Š ಈ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ
ಮೇರೆಗೆ

ನೇಮಿಸಲಾದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ಅಥವಾ

ಅವುಗಳ

ಹಕುಕ ದಾರರ್ನದ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಅಥವಾ
ತಪ್ತಿ ದ

ಸಹರ್ಕರ

ಮೂರು

ವ್ಷಾಗಳವ್ರೆಗೆ

ಮೂರು

ಸಾವಿರ

ಸಂಘದ

ಯಾರೇ

ಸಾವ ಧಿೋನವ್ನ್ನನ

1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗೆ]1

ಅಥವಾ

1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ
ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ

ಅವ್ಧಿಯ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಒಪ್ತಿ ಸ್ತ ಕೊಡಲು
ಇತರ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು
ಅಥವಾ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(11) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಮಧೆ ಸಾ ಗಾರ ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ಮಾಡಿದ
ನಿಧಾಾರ, ಐತಿೋಪುಾ ಅಥವಾ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಸಲು ಬುದಿು ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ತಪುಿ ವ್,

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾರೇ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ್ನ ಒೆಂದು ವ್ಷಾದವ್ರೆಗೆ
ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅವ್ಧಿಯ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಮೂರು

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
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ಸಾವಿರ

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(12) ತನನ

ಸವ ೆಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಹಿತಾಸಕಿಿ

ಇರುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಯೋಜ್ನರ್ಕಕ ಗಿ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಬುದಿಧ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಯಾರೇ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ್ನ,
ಒೆಂದು ವ್ಷಾದವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಯ ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಮೂರು
ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

63ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕಕ

1[(12ಎ)

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನನ
(i) ಅವ್ನ್ನ ಲೆಕಕ
ಗಮನಿಸ್ತದ

ಅಥವಾ

ಬರಬಹುದಾಗಿದು

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ 64ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

65ನೇ

ಅಥವಾ

65ಬಿ

ನಡೆಸುತಿಿ ರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು;

ಪ್ರಿಶೋಧನೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಆ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸರಿಯಾಗಿ

ಶರ ದೆಧ

ವ್ಹಿಸ್ತದು ರೆ

ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಅಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ಉದೆು ೋಶಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನನ
ಅವ್ನ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ

(ii)

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯನ್ನನ

ಗಮನಕೆಕ

ಅವ್ನ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ

ಬಿಟರ ರೆ; ಅಥವಾ

ಉದೆು ೋಶಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ತಪುಿ

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ

ವ್ೆ ಕಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ; ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ನ
ವಿರುದಧ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದಾದ

ಆರುತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ
ರೂ.ಗಳ

ಯಾವುದೇ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಇತರ

ಕರ ಮಕೆಕ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ
ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲವಾಗದಂತೆ

ಅಥವಾ
ಅಥವಾ

ಮೂರು

ಸಾವಿರ

ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(12ಬಿ) ಒಬಿ
ಉದಧ ೃತಗಳನ್ನನ
ಪ್ರ ಮಾಣಿತ

ಮಖ್ೆ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ ನಗದು ಪುಸಿ ಕಗಳ ನಿಯಮ ರ್ಕಲ್ಲಕ

ಮತ್ತಿ ಸಾಮಾನೆ

ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ

29ನೇ

ಸಭೆಗಳ ಮತ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳ
ಪ್ರ ಕರಣದ

(6)ನೇ

ಉಪ್Šಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅವ್ಧಿಯೋಳಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಣರ್ಕಸು ನಿೋಡಿಕೆ ಬ್ೆ ೆಂಕಿಗೆ
ಅಥವಾ ಸಾಲನಿೋಡಿಕೆ ಏಜೆನಿ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ನ ಆರು ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ
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ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅವ್ಧಿಗೆ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಮೂರು

ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ
ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.]1
1.

1998ರ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೂಲಕ

25ರ

15.8.1998

ರಿೆಂದ

ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ

ಮತ್ತಿ

(12-ಎ)

(12-ಬಿ)

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(13) ಸಮಚಿತ ಅಪ್ತೋಲು ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ನಿೋಡಿದ ಆದೇಶ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ
ಅದೂ

ಸೇರಿದಂತೆ,

ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ

ಪ್ರ ಕರಣದ

71ನೇ

ಜಾರಿಗೆ ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಮೇರೆಗಿನ

ಯಾವುದೇ

ತಿೋಮಾಾನ

ಅಥವಾ

ತಪುಿ ವ್ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅದರ

ಯಾರೇ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಿತ ಅಥವಾ ವೇತನ ಪ್ಡೆಯುವ್ ನೌಕರನ್ನ
ಅೆಂಥ

ನಿಧಾಾರ

ಇಲಿ ವೇ

ಐತಿೋಪುಾ

ಹಣದ

ಡಿಕಿರ ಯಾಗಿಲಿ ದಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಅೆಂಥ

ಕತಾವ್ೆ ಲೋಪ್ವ್ನ್ನನ ,Š
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ)

ಮಂಡಲ್ಲಯು

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಐದು

ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು, ಮತ್ತಿ
(ಬಿ)
ವೇತನ

ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಿತ ಅಥವಾ

ಪ್ಡೆಯುವ್

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ನೌಕರನ್ನ

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಅವ್ಧಿಯ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಅವ್ನ್ನ

ಆರು

ಅಥವಾ

ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ

ಐದು

ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(14)
ಈ

ಯಾವೆಂದು

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ

ಸಂಘದ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು

ನಿಯಮಗಳು

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ನಿಧಿಗಳನ್ನನ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಹೊರತ್ತ ಅನೆ ಥಾ ಬಳಸುವ್ ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಅವ್ರ್ಕಶ
ನಿೋಡುವ್ ಆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ನ್ನ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ
ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.
(15) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ
ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ನ್ನ

ಬೇರ್ನಮಿ

1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1,

ಸಾಲವ್ನ್ನನ
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ನಿಯೋಜಿತ, ವೇತನ ಪ್ಡೆದ ನೌಕರ
ಪ್ಡೆದಿರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ
ಇರಲು, ತನನ
ಅಥವಾ

ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಗರ ಹ

ಕೊೋರಲು

ಬಹುಮಾನವಾಗಿ
ಪ್ರಿತೋಷವ್ನ್ನನ
ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದಲ್ಲಿ

ಯಾರೇ
ಅಥವಾ

ಚಲಾಯಿಸಲು ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಅನ್ನಗರ ಹ

ಇಲಿ ವೇ

ರ್ಕನೂನ್ನಬದಧ

ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ

ತೋರದೆ

ಇರಲು

ಸಂಭಾವ್ನೆಯಲಿ ದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ

ಪ್ಡೆಯುವ್ಲ್ಲಿ

ತನಗೆ

ಪೆರ ೋರಣೆ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಬಗೆಯ

ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲು

ಒಪ್ತಿ ದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿಯಮಗಳು
ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅಲಿ ದೆ ಯಾವೆಂದು ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ ನಿಧಿಗಳನ್ನನ

ಬಳಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಅವ್ರ್ಕಶ

ನಿೋಡುವ್ಲ್ಲಿ ; ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾರೇ 1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1 ಸಭೆಗಳಗೆ ವಾಸಿ ವ್ವಾಗಿ
ಹಾಜ್ರಾಗದೆ ಮಂಡಳಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡವ್ಳಗಳಲ್ಲಿ
ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ , ಅವ್ನ್ನ ಭರ ಷರ

ಸಹಿ

ಆಚರಣೆಯ ತಪ್ತಿ ತಸಾ ರ್ನಗಿದಾು ನೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು,

ಮತ್ತಿ ,Š
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(i)
ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಯಾವುದೇ ಭರ ಷರ ಚಾರ ಎಸಗಿ ತಪ್ತಿ ತಸಾ ರ್ನಗಿದಾು ನೆ ಎೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ್
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಒೆಂದು

ಅಥವಾ

ವ್ಷಾದವ್ರೆಗೆ

ಐದು

ಸಾವಿರ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ

ಅವ್ಧಿಯ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು;
(ii)

(i)ನೇ

ಖಂಡದ

ಮೇರೆಗೆ

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಯಾವುದೇ

ನಿಯೋಜಿತ

ಅಥವಾ

ವೇತನ

ಅಪ್ರಾಧದ
ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ಡೆಯುವ್

ಬಗೆೆ

ಸಂಘದ

ಅಪ್ರಾಧ

ನಿಣಿೋಾತರ್ನದ

1[ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿ]1

ನೌಕರರ್ನಗಿರಲು

ಅಥವಾ

ಖಾಯಂ

ಆಗಿ

ಅನಹಾರ್ನಗತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(16) ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ದಂಡನೆಯನೂನ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತರದ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಾಗಿ ತಪ್ತಿ ತಸಾ ರ್ನದ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ
ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ

ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾರೇ ನಿಯೋಜಿತನ್ನ ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಯ ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಐದು ಸಾವಿರ

259

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದು.]1
ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

1[(17)

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅನವ ಯ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

63ನೇ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧಕನ್ನ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು ಮತ್ತಿ

ತಪ್ತಿ ದ ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ರು ಮತ್ತಿ ಮಖ್ೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ, ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳ
ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ದಂಡದಿೆಂದ

ಅಥವಾ
ಅಥವಾ

ಐದು

ಸಾವಿರ

ಇವೆರಡರಿೆಂದಲೂ

ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕಕ ದುು .
ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

(18)
ವ್ಷಾರ್ಕಕ ಗಿನ
ಸಾಮಾನೆ

ತನನ

ಸಭೆಯ

ಪ್ತಿರ ಯಬಿ

ಸದಸೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ
ಮೆಂದೆ
ಮತ್ತಿ

ಅನವ ಯ

ಹಿೆಂದಿನ

ಮತ್ತಿ

ವಾರ್ಷಾಕ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೊಳಸಲು

ಅದನ್ನನ

ಮಖ್ೆ

ಪ್ರ ಕರಣದ

63ನೇ

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲು

ತಪ್ತಿ ದ,

ಮಂಡಳಯ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ, ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳವ್ರೆಗೆ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಹತ್ತಿ

ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಹುದಾದ ದಂಡದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಇವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕಕ ದುು .
(19) 27ಬಿ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಡಳಯ ಪ್ರ ತಿಯಬಿ
ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಾಹಕನ್ನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರರವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ,

ಆರು

ತಿೆಂಗಳುಗಳವ್ರೆಗೆ

ಸದಸೆ

ಮತ್ತಿ ಮಖ್ೆ

ವಾರ್ಷಾಕ ವಿವ್ರಪ್ಟಿರ ಗಳನ್ನನ
ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅವ್ಧಿಯ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ
ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕಕ ದುು ;
(20) ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ

ಅವ್ಶೆ ಕ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಒದಗಿಸಲು

ಮತ್ತಿ 39ಎಎ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಸಮಯದಳಗೆ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ
ನಡೆಸಲು

ಸಹರ್ಕರಿ

ಮಂಡಳಯ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಸದಸೆ

ಆಯೋಗಕೆಕ
ಮತ್ತಿ

ನೆರವುನಿೋಡಲು

ಮಖ್ೆ

ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕನ್ನ

ಆರು

ತಿೆಂಗಳುಗಳ ವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಯ ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ
ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕಕ ದುು .
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ಅಥವಾ

(21) ಯಾವಬಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, 39ಸ್ತ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ರ

ಅಥವಾ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ ಮದಲು, ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ತರುವಾಯ ಯಾವುದೇ ಭರ ಷರ ಚಾರವ್ನ್ನನ

ಒಪ್ತಿ ಕೊೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 39ಕೆ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವ್ಣೆ ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ನನ
ತಿೆಂಗಳುಗಳವ್ರೆಗೆ
ಸಾವಿರ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ

ಅವ್ಧಿಯ

ರ್ಕರಾವಾಸದಿೆಂದ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಎಸಗಿದಲ್ಲಿ

ಆರು

ಅಥವಾ

ಹತ್ತಿ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಅವೆರಡರಿೆಂದಲೂ ದಂಡನಿೋಯ ರ್ನಗತಕಕ ದುು .]1
1. 2013 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

110.

ಕಂಪ್ನಿಗಳಿೋಂದ

ಅಪ್ರಾಧಗಳು.Š

(1)

109ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವಾ (4)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ

ಎಸಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಆ ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ

ರ್ಕಲಕೆಕ , ಕಂಪ್ನಿಯ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆಯ ಬಗೆೆ
ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ ಹೊಣೆಗಾರರ್ನಗಿದು

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಎಸಗಲಾದ

ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ದು

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಮತ್ತಿ ಕಂಪೆನಿಯೂ ಸಹ,

ಆ ಅಪ್ರಾಧದ ತಪ್ತಿ ತಸಾ ರೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ತದನ್ನಸಾರ ಅವ್ರ ವಿರುದಧ ದ
ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತಿ ದಂಡಿತರಾಗಲು ಬದಧ ರಾಗತಕುಕ ದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಆ ಅಪ್ರಾಧವು ತನನ
ನಡೆಯಿತೆೆಂದು ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಅಪ್ರಾಧವು ನಡೆಯುವುದನ್ನನ
ಯುಕಿ

ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನನ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ರುವುದು
ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ವ್ಹಿಸ್ತದೆು ನೆೆಂದು

ಯಾವುದೂ,

ಅೆಂಥ

ತಡೆಯಲು ಎಲಾಿ

ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತದರೆ,

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅರಿವಿಗೆ ಬ್ರದಂತೆ

ಈ

ಹಿೆಂದೆ

ಈ
ಹೇಳದ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ

ಶಿಕೆಾ ಗೆ ಗುರಿಪ್ಡಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, 109ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಅಥವಾ
(4)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ
ಯಾವುದೇ ಕಂಪೆನಿಯು ಎಸಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಆ ಅಪ್ರಾಧವು ಕಂಪೆನಿಯ ಯಾರೇ

ನಿದೇಾಶಕ, ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕ, ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಸಮಿ ತಿಯಿೆಂದ
ಅಥವಾ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಸಮಿ ತಿಯಿೆಂದ ನಡೆಯಿತೆೆಂದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಯಾವುದೇ ನಿಲಾಕ್ಷ
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್ಯತೆಗೆ

ಆರೋಪ್ತಸಬಹುದಾಗಿದೆಯೆೆಂದು

ರುಜುವಾತಾಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಅೆಂಥ

ನಿದೇಾಶಕ,

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕ, ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ

ಸಹ, ಆ ಅಪ್ರಾಧದ

ತಪ್ತಿ ತಸಾ ನೆೆಂದು

ಅವ್ರು

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗೆ

ಗುರಿಯಾಗತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ದಂಡನಿೋಯರಾಗತಕುಕ ದು.
ವಿವ್ರಣೆ.Š ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗಾಗಿ,Š
`ಕಂಪ್ನಿ' ಎೆಂದರೆ ನಿಗಮಿತ ನಿರ್ಕಯ ಮತ್ತಿ

(ಎ)

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ ಇತರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದೆ; ಮತ್ತಿ

ಫಮಿಾನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ `ನಿದೇಾಶಕ' ಅೆಂದರೆ, ಫಮಿಾನ ಪಾಲುಗಾರ.

(ಬಿ)
1[110ಎ.

ಅಪ್ರಾಧಗಳ ರಾಜಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ.Š (1) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಒಬಿ

ಪ್ರ ಕರಣದ

2[63ನೇ

ಅದು ಫಮಾ ಅಥವಾ

ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಒೆಂದು

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ]2 109ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1), (1ಎ), (2), (5) (7) (8) (13) ಮತ್ತಿ (14)ನೇ
ಉಪ್Šಪ್ರ ಕರಣಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ದಂಡನಿೋಯವಾದ

ಯಾವುದೇ

ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿದಾು ನೆೆಂದು ಯುಕಿ ಅನ್ನಮಾನ ಉೆಂಟಾದ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ, ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು
ಅಪ್ರಾಧ

ಮಾಡಿದಾು ನೆೆಂದು

ಅನ್ನಮಾನಿಸಲಾದ

ಅಪ್ರಾಧರ್ಕಕ ಗಿ

ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ಲಿ ದಂತಹ ಮತಿ ವ್ನ್ನನ

ರಾಜಿ

ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಬಹುದು.

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22.3.2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(1ಎ)

ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನ್ನ, 109ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (9)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನಿೋಯವಾದ ಮತ್ತಿ 63ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ

ಒೆಂದು

ಅಪ್ರಾಧ

ಮಾಡಿದಾು ನೆೆಂದು

ಅನ್ನಮಾನಿಸಲಾದ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಎಸಗಿದಾು ನೆೆಂದು ಅನ್ನಮಾನಿಸಲಾದ ಅಪ್ರಾಧಕೆಕ
ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಒೆಂದು

ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿಗಳಗೆ

ಮಿೋರದ

ಮತಿ ದ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಬಹುದು.]1
1. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22.3.2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಒಬಿ
ರಾಜಿ

ಮಬಲಗನ್ನನ

(2) ಅೆಂಥ ಹಣವ್ನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ 1[ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನಿಗೆ]1 ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನ್ನಮಾನಿತ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ದು ರೆ,

ಅವ್ನನ್ನನ

ಮಾಡಿದು ರೆ ಅದನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡತಕುಕ ದು.

ಯಾವುದಾದರೂ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಆಸ್ತಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಥವಾ ಸವ ತಿಿ ನ

ವಿರುದಧ ಯಾವ್ ಮೆಂದಿನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಯನ್ನನ

ನಡೆಸತಕುಕ ದಲಿ .]1

1. 2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮೂಲಕ 22.3.2004 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

111.

ಅಪ್ರಾಧಗಳ

ಸಂಜಾಾ ನ.Š

ಮದಲ

(1)

ದಜೆಾಯ

ಮಾೆ ಜಿಸ್ಥರ ಾೋಟನ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ ಯಾವ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಅಧಿವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ .
1[(2)

ಸಹರ್ಕರ

(ಎ)

ವಿಷಯಗಳನ್ನನ

ಪ್ತಿಿ ನ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ, ಲೆಕಕ

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ್

ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ , ಸಹರ್ಕರ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನ;
(ಬಿ)

ಸಹರ್ಕರ

ಪ್ತಿಿ ನ

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಿಷಯಗಳು ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಎಲಿ

ಲೆಕಕ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ,
-ಪೂವ್ಾ

ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲಿ ದೆ

ಅಭಿಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನನ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾವ್

ಹೂಡತಕಕ ದು ಲಿ :

ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತಪಾಸಣೆಯ
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಾಮಾನೆ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರ ನಡೆಯುತಿಿ ರುವಾಗ,

ಪ್ತೆಿ ಯಾದ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನಿಧಿಗಳ ದುರುಪ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ದುವಿಾನಿಯೋಗರ್ಕಕ ಗಿ
ಆರೋಪ್ತಸಲಾದ

ತಪ್ತಿ ತಸಾ ರ

ವಿರುದಧ ದ

ಕಿರ ಮಿನಲ್

ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರಿ ಲೆಕಕ

ದೂರುಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಿಶೋಧಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಪ್ಡೆಯುವ್ ಅಗತೆ ವಿರತಕಕ ದು ಲಿ .]1
1.2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನನ ,Š
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ದಾಖ್ಲು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ತನನ

(i)

ಪ್ರ ಕರಣದ ಬಗೆೆ ಅಹವಾಲು ಹೇಳಕೊಳು ಲು

ಅವ್ರ್ಕಶ ಕೊಟರ ಹೊರತ್ತ; ಮತ್ತಿ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

(ii)

1[ಸಹರ್ಕರ

ಅಥವಾ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ನಿದೇಾಶಕ]1

ನಿಗೆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಸದಾಭ ವ್ನೆಯಿೆಂದ ವ್ತಿಾಸ್ತದನೆೆಂದು

ಮನದಟಾರ ದ ಹೊರತ್ತ
Š ಕೊಡತಕುಕ ದಲಿ .]1
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ- XV
ಸಂಕ್ರೀಣಾ
1[2[111ಎ

xxx]2

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಮೂಲಕ 20.1.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 27.10.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

111ಬಿ.

ದಾಖ್ಲೆಗಳ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ.Š

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ
ಆದೇಶದ
1[ಮಖ್ೆ

ಮೂಲಕ
ರ್ಕಯಾ

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದಾದಂಥ
ನಿವಾಾಹಕನ್ನ]1,

ಪುಸಿ ಕಗಳು

ಸಾಮಾನೆ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ರ್ನಶಪ್ಡಿಸ್ತದ

ದಾಖ್ಲೆಗಳ

ಮತ್ತಿ

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ
ಸಂರಕಿಾ ಸತಕುಕ ದು.
ಪ್ಟಿರ ಯೆಂದನ್ನನ

ತಯಾರಿಸ್ತ ಇಟ್ಟರ ಕೊಳು ತಕುಕ ದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

112.

``ಸಹಕಾರ''

ಪ್ದದ

ಉಪ್ಯೀಗದ

ವಿರುದಿ

ಪ್ರ ತಿಷೇಧ.Š

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವ್ಲಿ ದ ಇತರ ಯಾವ್ನೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು, ``ಸಹರ್ಕರ'' ಎೆಂಬ ಪ್ದವು ಅಥವಾ ಭಾರತದ
ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಶಿೋರ್ಷಾಕೆಯ

ಅದಕೆಕ

ಭಾಗವಾಗಿರುವುದೋ

ಸಮಾನವಾದ
ಆ

ಪ್ದವು ಯಾವ್ ಹೆಸರಿನ

ಯಾವುದೇ

ಹೆಸರಿನ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಶಿೋರ್ಷಾಕೆಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾೆ ಪಾರ ಮಾಡತಕುಕ ದಲಿ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹಾರ ನಡೆಸತಕುಕ ದಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1912 (1912ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ
II) ಇದು ಪ್ರ ವ್ತಾನೆಯಲ್ಲಿ

ಬಂದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಯಾವ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
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ಅಥವಾ

ಶಿೋರ್ಷಾಕೆಯಲ್ಲಿ

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯುಳು

ವ್ೆ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನನ
ಅವ್ನ್ನ

ನಡೆಸ್ತದು ನೋ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನನ

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವುದಕೆಕ ,

ಈ

ಅವ್ನ ವಾರಸುದಾರನ್ನ
ಅಥವಾ ಶಿೋರ್ಷಾಕೆಯನ್ನನ

ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ರುವುದು

ಯಾವುದೂ

ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
113. ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವಿಳಾಸ.Š
ತಿಳವ್ಳಕೆಗಳನ್ನನ

1[(1)]1

ಕಳುಹಿಸ್ತಕೊಡಬಹುದಾದ
ಕಚೇರಿ ಮತ್ತಿ

2[ನೋೆಂದಾಯಿತ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ದಿನದಿೆಂದ

ಎಲಿ

ನೋಟಿೋಸುಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ವಿಳಾಸವ್ನ್ನನ ]2 ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು

ಅದರ
ಮೂವ್ತ್ತಿ

ಯಾವುದೇ

ಬದಲಾವ್ಣೆಯ

ದಿನಗಳಳಗೆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಬಗೆೆ

ಅೆಂಥ

ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಕಳುಹಿಸತಕುಕ ದು.
1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(2)

ಸವ್ಾಸದಸೆ ರ ಸಭೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಎಲಿ ಸಭೆಗಳನೂನ

ಅದರ ನೋೆಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸತಕುಕ ದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯನ್ನನ
ಸಾಕಷ್ಟರ

ನೋೆಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು

ಸಾ ಳಾವ್ರ್ಕಶ ಇಲಿ ದಿದು ರೆ ನೋೆಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯು ಇರುವ್ ನಗರ, ಪ್ಟರ ಣ

ಅಥವಾ ಹಳು ಯ ಒಳಗೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ

2[xxx]2

ನಡೆಸಬಹುದು.]1

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71ರ ಮೂಲಕ 3.11.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

114.

ಅಧಿನಿಯಮದ,

ಪ್ರಿಶೀಲನೆಗೆ

ಮಕು ವಾಗಿರುವುದ್ದ.Š

1[ನೋೆಂದಾಯಿತ

ನಿಯಮಗಳ

ನಿಯಮಗಳ

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ]1 ಎಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಅದರ

ಮತ್ತು

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ಸಂಘದ

ಯುಕಿ ರ್ಕಲಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ,

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗಾಗಿ ಇಡತಕುಕ ದು.
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[115.(xxx

ಪ್ರ ತಿಯು

)]1

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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ಶುಲಕ ವಿಲಿ ದೆ

116. ಆದೇಶಗಳ ಉಚಚ ರಿಸುವಿಕೆ.Š ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ
ಅಥವಾ ಯಾರೇ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು

ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಕೊಟರ

ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಆದೇಶ, ತಿೋಮಾಾನ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ ,

ಮಕದು ಮೆಯು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸುರ್ನವ್ಣೆಯಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರಿಗೆ
ಯುಕಿ ನೋಟಿೋಸು ಕೊಟ್ಟರ ಯಾವುದೇ ಮೆಂದಿನ ದಿನದಂದು ಉಚಚ ರಿಸತಕುಕ ದು.
ವಿವಾದಗಳ ಇತೆ ಥಾದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಮತ್ತಿ

1[117.

ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಯಿತೋ ಆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅಧಿರ್ಕರ.Š 70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ
ವಿವಾದವ್ನ್ನನ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು

ಯಾರಿಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರ
ಪ್ರ ಕರಣದ

71ನೇ

ನಿಯಮಿಸಲಾದ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಮೇರೆಗೆ
ಆ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ಸುರ್ನವ್ಣೆ

ಸುರ್ನವ್ಣೆ

ಮಾಡುವಾಗ

ಮಾಡತಕುಕ ದು

ಮತ್ತಿ

ಸ್ತವಿಲ್ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಸಂಹಿತೆ, 1908ರ ಮೂಲಕ ಸ್ತವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದಂತೆ ಅದೇ ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಿ ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟರ

ಮಟಿರ ಗೆ

ಅದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯುಳು ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರು ಅಥವಾ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಬಿ ರು ಸೇರಿ
ಸಾಕಿಾ ಗಳನ್ನನ
ಮತ್ತಿ

ಸಮನ್ನ ಮಾಡುವ್ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹಾಜ್ರಾತಿಯನ್ನನ

ಪ್ರ ಮಾಣ,

ಕೊಡುವಂತೆ

ದೃಢೋಕರಣ

ಅಥವಾ ಶಪ್ಥ

ಒತಾಿ ಯಪ್ಡಿಸುವ್

ಒತಾಿ ಯಪ್ಡಿಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಒತಾಿ ಯಪ್ಡಿಸುವ್

ಪ್ತರ ದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷ ್ಯವ್ನ್ನನ

ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲು

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.

1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)

1[xxx]1

1. 2013 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(3) (ಎ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಇರುವ್ ಅಥವಾ ಇರದ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,
ವಿವಾದದ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರ್ನಗಿರುವ್

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಬೇರಬಿ

ಆಜಿಾಸ್ತದಾು ನೆೆಂದು ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಸವ ತಿಿ ನಲ್ಲಿ

ಯಾರಿಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಮನದಟಾರ ದರೆ, ಸವ ತಿಿ ನಲ್ಲಿ
ಆಜಿಾಸ್ತರುವ್ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ವಿವಾದಕೆಕ
ಮಾಡಬಹುದು; ಮತ್ತಿ

ಯಾವುದೇ

ಹಿತಾಸಕಿಿ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರ್ನಗಿ ಸೇರಬಹುದೆೆಂದು ಅವ್ನ್ನ ಆದೇಶ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತನ್ನ ಅಥವಾ

ಇತರ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಆ ಉಲೆಿ ೋಖ್ದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ
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ತಿೋಮಾಾನವು

ಹಾಗೆ

ಸೇರಿಸಲಾದ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನಿಗೆ

ಅವ್ನ್ನ

ವಿವಾದದ

ಮೂಲ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರ್ನಗಿದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಬಂಧನರ್ಕರಿಯಾಗತಕುಕ ದು.
(ಬಿ) ವಿವಾದವ್ನ್ನನ
ಪ್ರ ತಿವಾದಿಗಳನ್ನನ

ತಪುಿ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿರುವ್ಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ಎಲಾಿ

ಸೇರಿಸ್ತಲಿ ದಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಪ್ರ ಕರಣದ

70ನೇ

ಮೇರೆಗೆ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ
ಯಾರೇ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ

ವಿವಾದದ

ಸುರ್ನವ್ಣೆಯ

ಯಾವುದೇ

ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಆ

ತಪುಿ

ಸದಾಭ ವ್ರ್ನಪೂವ್ಾಕವಾಗಿದಿು ತೆೆಂದು ಮನದಟಾರ ದರೆ, ಅವ್ನ್ನ ತನಗೆ ರ್ನೆ ಯವೆನಿಸುವ್
ನಿಬಂಧನೆಗಳ

ಮೇಲೆ

ಬೇರೆ

ಯಾರೇ

ಇತರ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯನ್ನನ

ವಾದಿಯೆೆಂದು

ಅಥವಾ

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯೆೆಂದು ಪ್ರ ತಿಸಾಾ ಪ್ತಸಲು ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಸ್ತ)

ಪ್ರ ಕರಣದ

70ನೇ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ

ಆ

ಮೇರೆಗೆ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ
ಯಾರೇ

ಇತರ

ಯಾರಿಗೆ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಜಿಾ

ಇಲಿ ದೆಯೆ, ಮತ್ತಿ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ತಿೋಮಾಾನಿಸುವ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ರ್ನೆ ಯವೆೆಂದು ಕಂಡುಬರಬಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳ
ಮೇಲೆ ವಾದಿಯೆೆಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯೆೆಂದು ಅನ್ನಚಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಯಾರೇ
ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನ

ಹೆಸರನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕತಕುಕ ದೆೆಂದು

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯೆೆಂದು ಸೇರಿಸಬೇರ್ಕಗಿದು
ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ವಾದಿಯೆೆಂದು

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಹೆಸರನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

70ನೇ

ಸೇರಿಸತಕುಕ ದೆೆಂದು
ಪ್ರ ಕರಣದ

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಹೆಸರನ್ನನ

ಕುರಿತ್ತ

ಮಾಡಲು

ಒೆಂದಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚುಚ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ

ಮತ್ತಿ

ಇತೆ ಥಾಗೊಳಸಲು

ಮತ್ತಿ

ಒಳಗೊೆಂಡ

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ

ಅವ್ಶೆ ವಾಗಬಹುದೋ

ಆ

ಸೇರಿಸತಕುಕ ದೆೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡುವುದು.

(ಡಿ) ವಿವಾದಕೆಕ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರ್ನಗಿದುು

ಒೆಂದೇ ವಾೆ ಜ್ೆ

ರ್ಕರಣದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಹಾರಗಳಗೆ ಹಕಿಕ ರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಅಥವಾ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವೇ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನನ

ಮೇರೆಗೆ

ತಿೋಮಾಾನಿಸುವ್ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಮೆಂದೆ ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಹಾಜ್ರಾತಿಯು ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ
ಎಲಿ

ಅಥವಾ

ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡುವುದನ್ನನ

ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಎಲಾಿ
ಅವ್ನ್ನ ಬಿಟಿರ ದು ರೆ, 70ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
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ವಿವಾದವ್ನ್ನನ

ತಿೋಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ

ಯಾರಿಗೆ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ

ಆ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆದ ಹೊರತ್ತ, ಹಾಗೆ ಬಿಟರ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ರಿಹಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ನ್ನ ಕೆಿ ೋಮ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕುಕ ದಲಿ .]1
ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳ

118.

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕಾರ

ವಾಯ ಪು ಗೆ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತರುವುದನ್ನನ ಳದು,

ಪ್ರ ತಿಷೇಧ.Š

1[ಯಾವುದೇ

(1)

ಸ್ತವಿಲ್,

ಈ

ರ್ಕಮಿಾಕ

ಅಥವಾ ರೆವಿನೂೆ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು]1,Š
1. 2000ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಮೂಲಕ 20.6.2000 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ವಿಧಿಯ
ತಿದುು ಪ್ಡಿಯ ನೋೆಂದಣಿಗೆ;
1[(ಬಿ)

ಸದಸೆ ವ್ನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ನಿದೇಾಶಕರನ್ನನ

ಮತ್ತಿ ಅನಹಾಗೊಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಂಡಳಯನ್ನನ
(ಸ್ತ)

69ನೇ

ಅನವ ಯಿಸುವುದು
ವಿವಾದವ್ನ್ನನ
ಹಣವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿಗೆ
ವ್ಸೂಲ್ಲ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ
ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

70ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾಡುವುದು
ರಿಜಿಸಾರ ಾರರಿಗೆ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು;

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸುವುದು

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು

ಯಾವುದೇ

ಸರಾಚ ಜ್ಾನ್ನನ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ 100ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಉಲೆಿ ೋಖ್ಸ್ತದ

ಪ್ರ ಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ

101ನೇ
ಯಾವುದೇ

ಐತಿೋಪುಾ

ಅಥವಾ

ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ ತರುವುದು;]1

1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಾಪ್ನಕೆಕ ಮತ್ತಿ ವಿಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ
ವಿಷಯಕೆಕ
Š ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದಲಿ .

(2) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಸಮಾಪ್ನಗೊಳುು ತಿಿ ರುವಾಗ, ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಅನ್ನಮತಿಯ
ಹೊರತ್ತ ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ್ನ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟರ , ಅೆಂಥ ಸಂಘದ
ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನನ
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ಅಥವಾ ಇತರ ರ್ಕನೂನ್ನ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಮೆಂದುವ್ರಿಸತಕುಕ ದಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಾಪ್ಕನ ವಿರುದಧ

ಅಥವಾ

ಆ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ ವಿರುದಧ ಹೂಡತಕುಕ ದಲಿ .
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸ್ತರುವುದನ್ನನ ಳದು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ, ತಿೋಮಾಾನ ಅಥವಾ ಐತಿೋಪ್ಾನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಶಿನ ಸತಕುಕ ದಲಿ .
119. ಕಾಲಪ್ರಿಮಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನವ ಯ.Š ಭಾರತಿೋಯ ರ್ಕಲ ಪ್ರಿಮಿತಿ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1908ರ 4ನೇ, 5ನೇ, 12ನೇ ಮತ್ತಿ 14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಪುನರಿೋಕ್ಷಣೆ ಕೊೋರಿ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ತೋಲ್ಲನ ಅಥವಾ ಅಜಿಾಯ
ಸಲ್ಲಿ ಕೆಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
120. ನೀೋಂದಣಿಯ ಷರತ್ತು ಗಳಿೋಂದ ಸಂಘಗಳನುು
ಅಧಿಕಾರ.Š ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಅದು

ಏನೇ ಇದು ರೂ, ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ , ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ವಿರ್ನಯಿತಿಗೊಳಿಸುವ್
ಸರ್ಕಾರವು, ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಷರತ್ತಿ ಗಳು,

ಯಾವುದಾದರೂ

ಪ್ರ ಕಟಿಸ್ತದ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ

ನೋೆಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಅಗತೆ ಗಳೆಂದ ಯಾವುದೇ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ
1[121.

ವಿರ್ನಯಿತಿಗೊಳಸಬಹುದು.

ಸಂಘಗಳಿಗೆ

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ವಿರ್ನಯಿತಿ

ಸಾಮಾನೆ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ

ನಿೀಡುವ್

ವಿಶೇಷ

ಅಧಿಕಾರ.Š

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ರಾಜ್ೆ

ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ್

ಸರ್ಕಾರವು,
ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಯಾವುದೇ ವ್ಗಾವ್ನ್ನನ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳೆಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿಗೊಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ
ಅೆಂಥ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಅೆಂಥ ಸಂಘಕೆಕ
ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ

ಅೆಂಥ

ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳ ವ್ಗಾಕೆಕ

ಮಾಪಾಾಟ್ಟಗಳೆಂದಿಗೆ

ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದೆೆಂದು

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು.]1
1.

1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ 2001ರ

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5.9.2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

122. ಸದಸಯ ರ ರಿಜಿಸರ ರು.Š ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡಿರುವ್
ಸದಸೆ ರ

ಅಥವಾ

ಷೇರುಗಳ

ಯಾವುದೇ

ರಿಜಿಸರ ರು
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ಅಥವಾ

ಪ್ಟಿರ ಯು,

ಅದರಲ್ಲಿ

ನಮೂದಿಸಲಾದ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

ಯಾವುವೇ

ವಿವ್ರಗಳ

ಬಗೆೆ

ಮದಲ

ನೋಟದ

ಸಾಕ್ಷೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು:Š
(ಎ)

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ಹೆಸರನ್ನನ

ಸದಸೆ ನೆೆಂದು ಅೆಂಥ ರಿಜಿಸರ ರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

ಪ್ಟಿರ ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ತದ ದಿರ್ನೆಂಕ;
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು ಸದಸೆ ರ್ನಗಿದುು ದು ಕೊನೆಗೊೆಂಡ ದಿರ್ನೆಂಕ.

123. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರ್ಪಸು ಕಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್ ನಮೂದ್ದಗಳ ರುಜುವಾತ್ತ.Š
(1) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತನನ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ

ಪುಸಿ ಕದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ನಮೂದಿನ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ
ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸ್ತದರೆ, ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಯತವಾಗಿ ಇಟಿರ ರುವ್ ಸಂಘದ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನ್ನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಅೆಂಥ ನಮೂದಿನ ಮದಲ ನೋಟದ ಸಾಕ್ಷೆ ವಾಗಿ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸತಕುಕ ದು ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ
ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ತದ

ವಿಷಯಗಳ,

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳ

ಮತ್ತಿ

ಲೆಕಕ ಗಳ

ಮೂಲ

ನಮೂದನೆ

ಅದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅಷರ ರಮಟಿರ ಗೆ ಸಾಕ್ಷ ್ಯವಾಗಿ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸತಕುಕ ದು.
(2) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ತನನ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ತಾನ್ನ ಪ್ಡೆದುಕೊೆಂಡ ಮತ್ತಿ

ತಾನ್ನ ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡ ಯಾವುದೇ ದಸಾಿ ವೇಜಿನ ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ
ಯಾವುವೇ
ಯಾವುದೇ

ನಮೂದುಗಳ
ಪ್ರ ತಿಯು,

ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸ್ತದರೆ,
ನಮೂದುಗಳನ್ನನ
ಸಾಕ್ಷೆ ದಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ

ಕೊಡಬಹುದು

ಅದನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ದಸಾಿ ವೇಜಿನ
ಮತ್ತಿ

ಹಿೋಗೆ

ಕೊಡಲಾದ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಮೂಲ

ದಸಾಿ ವೇಜು

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಯಾವ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಎಷರ ರಮಟಿರ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಬಹುದೋ

ಅದೇ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಅಷೆರ ೋ

ಮಟಿರ ಗೆ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸತಕುಕ ದು.
(3)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

1[ಯಾರೇ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ]1 ಮತ್ತಿ

ತರುವಾಯ ಯಾವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ಸಮಾಪ್ನದ
ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ

ಇಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸಂಘವು ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ಕನ್ನ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರ್ನಗಿಲಿ ದ ಯಾವುದೇ
ರ್ಕನೂನ್ನ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ , ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಯಾವ್ ಪುಸಿ ಕಗಳು
ಅಥವಾ

ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್

ಒಳಾೆಂಶಗಳನ್ನನ
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ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸಬಹುದೋ

ಅವುಗಳನ್ನನ

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನನ
ಹಾಜ್ರಾಗುವಂತೆ,

ಮತ್ತಿ
ವಿಶೇಷ

ಲೆಕಕ ಗಳನ್ನನ
ರ್ಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ

ದಾಖ್ಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ,

ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸಲು
ರ್ನೆ ಯಾಲಯ,

ಸಾಕಿಾ ೋದಾರರ್ನಗಿ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ

ಅಥವಾ

ಮಧೆ ಸಾ ಗಾರನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗಲಿ ದೆ ಒತಾಿ ಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

124. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೀಟಿೀಸಿನ ಜಾರಿ.Š ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗೆ

ಹೊರಡಿಸಲಾದ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಲಾದ

ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ಕೊನೆಯ ವಾಸದ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹಾರ ಸಾ ಳವೆೆಂದು ತಿಳಯಲಾದ ಸಾ ಳದ ವಿಳಾಸಕೆಕ
ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದ ಮತ್ತಿ
ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ
ಜಾರಿ

ಆ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಅಥವಾ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಿದು

ಮೆಂಚಿತ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ನೋೆಂದಾಯಿತ ಅೆಂಚೆಯ ಮೂಲಕ

ಮಾಡಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ಅದಕೆಕ

ವಿರುದಧ ವಾಗಿ

ಜಾರಿಯು, ಪ್ತರ ವು ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ಯಾವ್ ರ್ಕಲಕೆಕ

ರುಜುವಾತಾಗದಿದು ರೆ,

ಅೆಂಥ

ತಲುಪ್ಬಹುದೋ ಆ ರ್ಕಲಕೆಕ

ಜಾರಿಯಾಯಿತೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು:
1[ಪ್ರಂತ್ತ,

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ತ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆಯನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

2[ಸಂಘವು

ತನನ

ಸಭೆಗೆ

ಅಥವಾ

ಚುರ್ನವ್ಣೆಗೆ

ನೋೆಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಗಳ ಮತ್ತಿ

ಇದರ ಶಾಖ್ಯಗಳ ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತಿ
(ಎ) ಸೌಲಭೆ ಗಳು ಲಭೆ ವಾಗುವ್ ಎಲಾಿ

ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಾರ ಗಿ ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ

ಕಳುಹಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಸ್ತ) ಸಾಮಾನೆ ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತಿ
(i)

ಯಾರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯು ಜಿಲೆಿ ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ

ವಾೆ ಪ್ತಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅೆಂಥ ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾೆ ಪ್ಕ ಪ್ರ ಸಾರವ್ನ್ನನ
ಒೆಂದು ಕನನ ಡ ವಾತಾಾಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
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ಹೊೆಂದಿರುವ್

ಯಾರ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯು, ಜಿಲೆಿ ಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸ್ತದ ಮತ್ತಿ
ಮಿೋರಿದ ಮತ್ತಿ ಇಡಿೋ ರಾಜ್ೆ ಕೆಕ
ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಸಿ ರಿಸ್ತದಂಥ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅೆಂಥ

ವಾೆ ಪ್ಕ ಪ್ರ ಸಾರವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಒೆಂದು ಕನನ ಡ

ಮತ್ತಿ

ಒೆಂದು

ಇೆಂಗಿಿ ಷ್ ವಾತಾಾ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸುವುದು.]2]1
1. 2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ಮೂಲಕ 5.9.2001 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

125. ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟಿೀಸು ಅವ್ಶಯ ವಾಗಿರುವುದ್ದ- ಸಂಘದ ಸಂಘಟನೆಗೆ, ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ನೆಗೆ

ಅಥವಾ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ರ್ಕರಣವ್ನ್ನನ , ವಾದಿಯ ಹೆಸರನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕಯಾದ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ,

ವಾೆ ಜ್ೆ

ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ ವಾಸಸಾ ಳ ಮತ್ತಿ ವಿವ್ರವ್ನ್ನನ , ಮತ್ತಿ

ಅವ್ನ್ನ ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡುವ್ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನನ ನಿರೂಪ್ತಸುವ್ ಲ್ಲಖಿತ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ
ಅಥವಾ ಆತನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಸ್ತದ ತರುವಾಯ, ಎರಡು ತಿೆಂಗಳುಗಳು ಗತಿಸ್ತದ ಹೊರತ್ತ
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾರೇ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ವಿರುದಧ

ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನನ

ಹೂಡತಕುಕ ದಲಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನೋಟಿೋಸನ್ನನ ಹಾಗೆ ತಲುಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂಬ ಹೇಳಕೆಯನ್ನನ ಆ
ವಾದ ಪ್ತರ ವು ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕುಕ ದು.
126.

ಸಹಕಾರ

ಸಂಘಗಳ

ಕಾಯಾಗಳು

ಕೆಲವೋಂದ್ದ

ದೀಷಗಳಿೋಂದಾಗಿ

ಅವಿಧಿಮಾನಯ ವಾಗದರುವುದ್ದ.Š ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಯ ಅಥವಾ ಯಾರೇ
ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಯಾವ್ ಕೃತೆ ವೂ, ಸಂಘವ್ನ್ನನ
ನೇಮಕದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯಲ್ಲಿ

ಅೆಂಥ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ನೇಮಕಕೆಕ

ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ

ರಚಿಸುವ್ಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ

ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿದಿು ತೆೆಂಬ ರ್ಕರಣ ಮಾತರ ದಿೆಂದ ಅಥವಾ

ಅಹಾರ್ನಗಿರಲ್ಲಲಿ ವೆೆಂಬ ರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ, ಅವಿಧಿಮಾನೆ ವಾಗಿರುವುದಾಗಿ

ಭಾವಿಸತಕುಕ ದಲಿ .
1[126ಎ.

xxx ]1

1. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

70ರ ಮೂಲಕ 19.7.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ

1998ರ

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

127.

ನಷರ ಭತಿಾ.Š

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ಸದಾಭ ವ್ನೆಯಿೆಂದ

ಮಾಡಲಾಯಿತೆೆಂದು ತಾತಿ ಯಾವಾಗುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಅಥವಾ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಅಥವಾ

ಅವ್ನ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ ವಿರುದಧ
1[ಅಥವಾ

2[ಸಹರ್ಕರ

ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ ನಿದೇಾಶಕನ]2 ಅಥವಾ ಅವ್ನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತರ್ನಗಿ ರ್ಕಯಾ

ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿಿ ರುವ್ ಇತರ ಯಾರೇ ಅಧಿೋನ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ]1 ವಿರುದಧ

3[ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹೊಸ

ಸಮಿತಿಯ ವಿರುದಧ ಅಥವಾ 30ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ ಅಥವಾ 30ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾದ ಆಡಳತಗಾರ
ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿ]3ಯ ವಿರುದಧ
ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಯಾವುದೇ ದಾವೆ, ಪಾರ ಸ್ತಕೂೆ ಶನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ರ್ಕನೂನ್ನ

ಹೂಡಲು ಅವ್ರ್ಕಶವಿರತಕುಕ ದಲಿ .
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1. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.8.1977 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 70ರ ಮೂಲಕ 19.7.1976 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[127ಎ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 2[ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು

ನೌಕರರಾಗಿರುವುದ್ದ:Š
2[ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ಮಾರಾಟ

ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನನ ,

ಹಾಗೂ

ವ್ಸೂಲ್ಲ

ಸಮಿತಿಯ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳೂ

ಪ್ರ ತಿಯಬಿ

ನೌಕರರು]2 ಸಕಾಾರಿ

ಸೇರಿದಂತೆ

ಸದಸೆ ನನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಮತ್ತಿ

ಸಂಘದ

ಪ್ರ ತಿಯೋಬಿ

ನೌಕರನನ್ನನ ]2 ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 21ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥಾವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೆೆಂದು
ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು.]1
1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮೂಲಕ 9.1.1984 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

128. ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ಅನವ ಯವಾಗದರುವುದ್ದ.Š ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1956ರ (ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 1956ರ 1) ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದಲಿ .
1[128ಎ.

xxx ]1

1. 2010ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ 03.11.2009 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
1[128ಬಿ.

ಪೆÇಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳು.Š ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಉಪ್ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಇತರ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯಲ್ಲಿ

ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ನೆರವ್ನ್ನನ

ರ್ಕನೂನ್ನ ರಿೋತಾೆ

ಚಲಾಯಿಸಲು ಪೆÇಲ್ಲೋಸ್

ರ್ನೆ ಯೋಚಿತವಾಗಿ ಕಳುವ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ ಯಾರೇ ಅಧಿೋನ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡುವುದು ಪ್ರ ತಿಯಬಿ ಪೆÇಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಕತಾವ್ೆ ವಾಗಿರತಕುಕ ದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

129. ನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಸುವ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು.Š (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನನ

ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ ತರುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂವ್ಾ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ತರುವಾಯ ರಾಜ್ೆ ಸರರ್ಕರವು, ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಇಡಿೋ ರಾಜ್ೆ ರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗರ್ಕಕ ಗಿ ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ವ್ಗಾರ್ಕಕ ಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ರಚಿಸಬಹುದು.

(2) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಹಿೆಂದೆ ಹೇಳರುವ್ ಅಧಿರ್ಕರದ ಸಾಮಾನೆ ತೆಗೆ ಬ್ಧಕವಾಗದಂತೆ, ಅೆಂಥ
ನಿಯಮಗಳು,

ಈ

ಮೆಂಚೆ

ಹೇಳರುವ್

ಎಲಿ

ಅಥವಾ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುವೇ

ವಿಷಯಗಳ

ಬಗೆೆ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು, ಎೆಂದರೆ:Š
(ಎ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ನೋೆಂದಣಿಯನ್ನನ

ನಿರಾಕರಿಸುವ್ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಅಜಿಾದಾರನಿಗೆ ಕಳಸಬಹುದು;
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ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ ಯಾವ್

(ಬಿ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಹೊಣೆಯ ಸವ ರೂಪ್ ಮತ್ತಿ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವ್
ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳು;
(ಸ್ತ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಯಾವ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನನ

ರಚಿಸತಕುಕ ದು ಅಥವಾ

ರಚಿಸಬಹುದು;
(ಡಿ) ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ;
(ಇ) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸೆ ರಾಗಿ ಪ್ರ ವೇಶವ್ನ್ನನ

ಯಾವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳಗೆ ಕೊಡಬಹುದೋ ಆ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ ಅಹಾತೆಗಳು;
1[(ಇ-1)

ಸಂಘದೆಂದಿಗಿನ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳ ತಮಿ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಪ್ಡೆಯುವುದಕೆಕ ಸದಸೆ ರ ಹಕುಕ ;]1
1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎಫ್) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಭೆಯ ಅಧೆ ಕ್ಷನಿಗೆ ದಿವ ತಿೋಯ ಅಥವಾ ನಿಣಾಾಯಕ ಮತದ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಥಾ ;

1[(ಜಿ)

ಸಹರ್ಕರಿ ಚುರ್ನವ್ಣಾ ಆಯುಕಿ ರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳು;]1

1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(ಹೆಚ್)

xxx ]1

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಐ)

ಸದಸೆ ನ್ನ

ವ್ಗಾಾಯಿಸಬಹುದೋ

ಮೃತರ್ನದ
ಅಥವಾ

ಮೇಲೆ

ಅದರ

ಅವ್ನ

ಮೌಲೆ ವ್ನ್ನನ

ಷೇರನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಸಂದಾಯ

ಹಿತಾಸಕಿಿ ಯನ್ನನ

ಮಾಡಬಹುದೋ

ಆ

ಯಾರಿಗೆ
ವ್ೆ ಕಿಿ ಯ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ;
(ಜೆ) ಮೃತ ಸದಸೆ ನ ಷೇರಿನ ಮೌಲೆ ವ್ನ್ನನ
1[(ಕೆ)

ಖ್ಚಿತಗೊಳಸತಕಕ ರಿೋತಿ;

ರಿಟರಿನ ೆಂಗ್ ಆಫ್ತೋಸರುಗಳ, ಪೆÇ್ೋಲ್ಲೆಂಗ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಇತರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ

ನೇಮರ್ಕತಿ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸೆ ರ ಮತ್ತಿ ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಚುರ್ನವ್ಣೆಯನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ

ನಡೆಸುವುದು.]1

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(ಎಲ್)

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಮಹಾಸಭೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಮಂಡಳ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾಸಭೆಗಳು ಮತ್ತಿ

ಮಂಡಳ ಸಭೆಗಳ ಕಡ್ಡಾ ಯ ಕೊೋರಿಕೆಗಳ ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಈ ಮಹಾಸಭೆಗಳನ್ನನ
ವಿಧಾನ;]1
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ನಡೆಸುವ್ ರ್ಕಯಾ

1.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[(ಎಲ್-1)

ಯಾರೇ ನಿದೇಾಶಕನ ವಿರುದು

ಅವಿಶಾವ ಸವ್ನ್ನನ

ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ;]1
1.2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ

1[(ಎೆಂ)

ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ

ಸಮಿತಿಯ

ಬದಲಾಗಿ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ

2[xxx]2

ಆಡಳತಾಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗತಕಕ ಸಂಭಾವ್ನೆ.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಎನ್) ಸಹರ್ಕರ
ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ

ಸಂಘದ

ತಿೋಮಾಾನಿಸಲು

ಸಮಿತಿಯ

ಸಕ್ಷಮವಾದ

ಸದಸೆ ತವ ಕೆಕ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ

ಅಹಾತೆಗಳು,

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

1[xxx]1

2[ಅನಹಾತೆಯ

ತಿೋಮಾಾನಗಳ

ಮೇಲ್ಲನ

ಅಪ್ತೋಲುಗಳು;]2
1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರ ಮೂಲಕ 23.9.1975 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
2. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹರ್ಕರ

1[(ಒ)

ಸಂಘಗಳ

ನೌಕರರ

ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ

2[ವಿದಾೆ

ಹಾತೆ,

ಅನ್ನಭವ್

ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ]2 ಮತ್ತಿ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳೂ ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ನೇಮರ್ಕತಿ;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಪ್ತ)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದಡನೆ

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲಾಗುವ್

ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ

ಹಿತಾಸಕಿಿ

ಹೊೆಂದಿರಲು

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ವಿರುದಧ ನಿಷೇಧ;
(ಕೂೆ )

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಹೊೆಂದಿರುವ್

ಪ್ರ ತೆ ಕ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರೋಕ್ಷ

ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಿಷಯಗಳು;
(ಆರ್) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ಲಾಭಾೆಂಶಗಳನ್ನನ

ಸಂದಾಯಮಾಡಬಹುದಾದ ದರ;

(ಎಸ್) ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಮಿÁಸಲು ನಿಧಿಯ ಉದೆು ೋಶಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದರ ಹೂಡಿಕೆಯ ರಿೋತಿ;
(ಟಿ)
1[(ಟಿ-1)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಾಪ್ನವಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮಿÁಸಲು ನಿಧಿಯ ವಿಲೆಯ ರಿೋತಿ;
ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ

ಸಹರ್ಕರಿ

ಒಕೂಕ ಟವು

ಶಿಕ್ಷಣ

ನಿಧಿಯ

ನಿವ್ಾಹಣೆ

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಂತಿರ ಸುವ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ;
(ಟಿ-2)
ಚುರ್ನವ್ಣೆಗಳನ್ನನ

ಚುರ್ನವ್ಣಾ

ಆಯೋಗವು

ಮತದಾರರ

ನಡೆಸುವುದಕೆಕ ತಗಲುವ್ ವೆಚಚ ;]1
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ಪ್ಟಿರ ಯನ್ನನ

ಸ್ತದು ಪ್ಡಿಸುವುದಕೆಕ

ಮತ್ತಿ

1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹರ್ಕರ

(ಯು)
ಠೇವ್ಣಿಗಳನ್ನನ

ಸಂಘವು

ಮತ್ತಿ ಸಾಲಗಳನ್ನನ

(ವಿ)

ಯಾವ್

ಪ್ರಿಮಿತಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಯಾವ್

ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ

ಒಳಪ್ಟ್ಟರ

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು;

ಸದಸ್ಥೆ ೋತರರಡನೆ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ನಡೆಸುವ್ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಬಾೆಂಧಗಳು;

(ಡಬುಿ ೆ )

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು

ತನನ

ಷೇರುಗಳನ್ನನ

ಆಧರಿಸ್ತ

ಸಾಲಗಳನ್ನನ

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆೆ ನಿಬಾೆಂಧಗಳು;
(ಎಕ್ಸ್ ) ಠೇವ್ಣಿಗಳನ್ನನ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳು

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸುವ್

ದರ ವ್ೆ ರೂಪ್ದ

ಮತ್ತಿ

ನಗದು

ಸಂಪ್ನೂಿ ಲಗಳನ್ನನ

ಸಾಲಗಳನ್ನನ
ಯಾವ್

ಮಂಜೂರು

ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಮಾಡುವ್
ಯಾವ್

ಪ್ರ ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು;
(ವೈ)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

1[ಲೆಕಕ

ಪ್ರಿಶೋಧಕನಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಪ್ರಿಶರ ಮಧನದ]1 ಮೇಲೆ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯ ಫ್ತೋಜುಗಳನ್ನನ
(ಝಡ್) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ, ಮಧೆ ಸಾ ಗಾರನ ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನನ
ಮೆಂದಿರುವ್

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ

ಫಮಿಾಗೆ

ವಿಧಿಸುವುದು;

ತಿೋಮಾಾನಿಸುವ್ ಇತರ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ
1[ಮತ್ತ
ಿ

ಮಧೆ ಸಾ ದಾರರಿಗೆ

ಸಂದಾಯವಾಗತಕಕ ಫ್ತೋಜು;]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎಎ)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘದ

ಆಸ್ತಿ ಯು

ಯಾವ್

ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ

ಸಮಾಪ್ಕನಲ್ಲಿ

ನಿಹಿತಗೊಳು ತಕುಕ ದು; ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಮಾಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೇರ್ಕದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ;
1[(ಬಿಬಿ)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಕೆಕ

ಸಲಿ ಬೇರ್ಕದ

ಅಥವಾ

ಸಂದಾಯವಾಗಬೇರ್ಕದ

ಮಬಲಗುಗಳು

ವ್ಸೂಲ್ಲಯ ಮತ್ತಿ 101Šಬಿ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸವ ತಿಿ ನ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ;]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸ್ತಸ್ತ) ತಿೋಪ್ತಾಗೆ ಮೆಂಚೆ ಜ್ಫ್ತಿ ಯನ್ನನ
1[(ಡಿಡಿ)

ಮಾಡುವ್ ರಿೋತಿ;

ಘಿIನೇ ಅಧಾೆ ಯವು ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಸಂಘವು ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ನಿೋಡಿಕೆ,

ವಿಮೋಚನೆ, ಮರುನಿೋಡಿಕೆ, ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ, ಪ್ರ ತಿಸಾಾ ಪ್ನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವ್ತಾನೆ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳು;
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿಡಿŠ1)

XIನೇ ಅಧಾೆ ಯವು ಯಾವ್ ಸಂಘಕೆಕ ಅನವ ಯಿಸುವುದೋ ಆ ಸಂಘವು ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ಖಾತರಿಗಾಗಿ ಅಸಲು ಮಬಲಗಿನ ಗರಿಷಾ ಮಿತಿ, ಬಡಿಾ ದರ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಷರತ್ತಿ ಗಳು;
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(ಡಿಡಿŠ2) 89ನೇ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ
ಅಹಾತೆಗಳು ಮತ್ತಿ

ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತಿ

ಜಾರಿಗೊಳಸುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ

ಅೆಂಥ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು

ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾ;
(ಡಿಡಿŠ3) 89ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರಾಟರ್ಕಕ ಗಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅಡಮಾನ ಸವ ತಿಿ ನ ಉತಿ ನನ
ಮತ್ತಿ ವ್ರಮಾನದ ರಿಸ್ತೋವ್ರನ ನೇಮರ್ಕತಿ, ಅವ್ನನ್ನನ

ಯಾವ್ ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ

ನೇಮಿಸಬಹುದೋ

ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದೋ ಆ ಷರತ್ತಿ ಗಳು, ಮತ್ತಿ ಅವ್ನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಅವ್ನ್ನ

ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ವಿಿೂಣ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಬಹುದಾದ

ವ್ೆ ವ್ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ

ವೆಚಚ ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಿಶರ ಮಧನ;
(ಡಿಡಿŠ4) 1[ಕೃರ್ಷ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1

ಪ್ರ ಕರಣದ

91ನೇ

ಮೇರೆಗೆ

ಅಡಮಾನರ್ಕರನ ವಿರುದಧ ಯಾವ್ ವಿದೆ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬಹುದೋ ಆ ವಿದೆ ಮಾನಗಳು;
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿಡಿŠ5)

XI ನೇ ಅಧಾೆ ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತಿ ರ ಸವ ತಿಿ ನ ಮಾರಾಟದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ Š

(i) ಮಾರಾಟದ ಉದಘ ೋಷಣೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ
ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ
1[(ii)

ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ

ಯಾವ್ ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಬಹುದೋ ಆ ಷರತ್ತಿ ಗಳು;

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳಗೆ

ಫರ್ಮಾಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ

ಕಳುಹಿಸಬೇರ್ಕದ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋದಕರ

ಮತ್ತಿ

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧರ್ನ

ಪ್ಟಿರ ಮಾಡುವ್ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ;]1

1. 2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಮೂಲಕ 11.02.2013 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(iii) ಠೇವ್ಣಿಗಳನ್ನನ
(iv)

ಪ್ರ ಸಾಿ ವಿತ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸುವ್ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ಉತಿ ನನ ಗಳ ವಿಲೆ;
ಮಾರಾಟವ್ನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟರ ಕೊಟಿರ ರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಖ್ರಿೋದಿಯ

ಹಣವ್ನ್ನನ

ನಿಯಮಿಸಲಾದ ರ್ಕಲದಳಗಾಗಿ ಠೇವ್ಣಿ ಇಡದಿದು ರೆ, ಮರು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಮತ್ತಿ
ಹಣವ್ನ್ನನ

ಖ್ರಿೋದಿ

ಹಾಗೆ ಠೇವ್ಣಿ ಇಡಲು ತಪುಿ ವ್ ಖ್ರಿೋದಿದಾರನ ವಿರುದಧ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡನೆ;

(v) 89Šಬಿ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ 1[ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಹಣ ವಿಲೆ ಮಾಡುವ್
ನಮೂನೆ ಮತ್ತಿ ವಿಧಾನ;
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(vi) 89Šಸ್ತ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಮಾರಾಟ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ದ ನಮೂನೆ;
(vii) 89Šಸ್ತ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಖ್ರಿೋದಿಸಲಾದ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ಖ್ರಿೋದಿದಾರನಿಗೆ

ವ್ಶಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವ್ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ;
(viii)

97ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ನೋಟಿೋಸ್ತನ ನಮೂನೆ; ಮತ್ತಿ
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ಅೆಂಥ

(ix)

ನೋಟಿೋಸುಗಳ

ಜಾರಿಗೆ

ಸಂದಾಯವಾಗಬೇರ್ಕದ

ನೋಟಿೋಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ತದ ಭೂ ಮಾಲ್ಲೋಕನಿಗೆ ಅೆಂಥ ನೋಟಿೋಸುಗಳನ್ನನ

ಫ್ತೋಜು

ಮತ್ತಿ

ಜಾರಿ ಮಾಡುವ್ ರಿೋತಿ;

XIನೇ ಅಧಾೆ ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತಾ ರ ಸವ ತಿಿ ನ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

(ಡಿಡಿŠ6)

ಗಾರ ವಿಿೂಣ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಬ್ೆ ೆಂಕು]1 ಖ್ರಿೋದಿಸ್ತದ ಸವ ತಿ ನ್ನನ

ಅೆಂಥ

1[ಕೃರ್ಷ

ಮತ್ತಿ

ಆ ಬ್ೆ ೆಂಕು ಯಾವ್ ಸಮಯದಳಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ

ಯಾವ್ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗನ್ನಸಾರ ವಿಲೆ ಮಾಡತಕುಕ ದೋ ಆ ಸಮಯ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ;]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಇಇ)

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ವಿಳಾಸವ್ನ್ನನ

(ಎಫ್ಎಫ್)

ನೋೆಂದಾಯಿಸುವ್ ರಿೋತಿ;

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಇಡಬೇರ್ಕದ 1[ಲೆಕಕ

ರಿಜಿಸರ ಾರುಗಳು ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ ಗಳನ್ನನ

್ನಮತ್ತಿ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ

ಪುಸಿ ಕಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಖ್ಲೆಗಳು]1 ಮತ್ತಿ
ಬರೆದಿಡುವಂತೆ ನಿದೇಾಶಿಸುವ್ ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ

ಅಧಿರ್ಕರ;
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಜಿಜಿ)
ಅದು ತನನ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಪುಸಿ ಕಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್ ನಮೂದುಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸುವ್ ರಿೋತಿ ಮತ್ತಿ

ವ್ೆ ವ್ಹಾರ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರ ಕೊೆಂಡಿರುವ್ ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳ ಪ್ರ ತಿಗಳು;

(ಹೆಚ್ಹೆಚ್)

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳು

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನಿಗೆ

ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕದ

ವಿವ್ರಣೆಗಳು

ಮತ್ತಿ

ವಿವ್ರಪ್ಟಿರ ಕೆಗಳು;
(ಐಐ)

ವ್ಕಿೋಲರಾಗಿ ಹಾಜ್ರಾಗುವ್ ವ್ೆ ಕಿಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಬಾೆಂಧಗಳು;

(ಜೆಜೆ)

ದಸಾಿ ವೇಜುಗಳ

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ

ಮತ್ತಿ

ಅವುಗಳ

ಪ್ರ ಮಾಣಿತ

ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ

ನಿೋಡಲು

ಫ್ತೋಜುಗಳನ್ನನ ವಿಧಿಸುವುದು; ಮತ್ತಿ
ನಿಯಮಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಿ ಷರ ವಾಗಿ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸ್ತದ ಅಥವಾ

(ಕೆಕೆ)

ಅನ್ನಮತಿಸ್ತದ ವಿಷಯಗಳು;
1[(ಎಲ್ಎಲ್)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನನ

ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ

ತರಲು ಅವ್ಶೆ ವಿರುವ್

ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ.]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3)

ಈ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವ್

ಪ್ರ ಕರಣದ
ತಪ್ತಿ ತಸಾ

ಮೇರೆಗೆ

ನಿಯಮವ್ನ್ನನ

ವ್ೆ ಕಿಿ ಯು,

ಎರಡು

ರಚಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ,
ನೂರು

ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೆ

ಜುಲಾಿ ನೆಯಿೆಂದ ದಂಡನಿೋಯರ್ನಗತಕುಕ ದೆೆಂದು ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.
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ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು,

ಅದನ್ನನ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದಾದ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮವ್ನ್ನನ

1[(4)

ರಚಿಸಬಹುದು

ಮತ್ತಿ

ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ರಾಜ್ೆ

ಅೆಂಥ

ನಿಯಮವ್ನ್ನನ

ಪೂವಾಾನವ ಯ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹೊೆಂದಿರುವಂತೆ

ರಚಿಸ್ತದಾಗ,

ಆ

ನಿಯಮವ್ನ್ನನ

ರಚಿಸುವ್

ಬಗೆೆ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಎರಡ್ಯ ಸದನಗಳ ಮೆಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವ್ ಹೇಳಕೆಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸತಕುಕ ದು.

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿಸ್ತದ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ನಿಯಮವು,

130ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಟಿಗೊಳಪ್ಟ್ಟರ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಅಧಿನಿಯಮಿಸ್ತದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹೊೆಂದಿರತಕುಕ ದು.]1
1. 1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮೂಲಕ 26.6.1965 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1[129ಎ.

ಅನ್ನಸಾರ

ಮಾದರಿ ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳು.Š (1) 129ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್Šಪ್ರ ಕರಣದ (ಸ್ತ) ಖಂಡದ

ರಚಿಸ್ತದ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸ್ತದ

ಯಾವುದೇ

ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಮಾದರಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನನ
ಸಂಘಗಳಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನನ

ವಿಷಯಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ ೆಂತೆ

ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿ ವಿವಿಧ ವ್ಗಾದ

ರಚಿಸಬಹುದು.

(2) ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ, ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವ್ನ್ನನ , ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ
ಸಂಘಗಳ ವ್ಗಾವ್ನ್ನನ
ವಿಧಿಗಳನ್ನನ ,

ಅಥವಾ ವ್ಗಾಗಳನ್ನನ , ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕೆಕ

ಸಂಘದಿೆಂದ

ನಿದೇಾಶನವು

ಸ್ತವ ೋಕೃತವಾದ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟರ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮಾದರಿ ಉಪ್

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳಗಿೆಂತಲೂ

ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ಅೆಂಥ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಅಳವ್ಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವಂತೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು.
(3)
ವಿಧಿಗಳನ್ನನ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವು,

ಮಾಪಾಾಟ್ಟಗಳೆಂದಿಗೆ

ಅಳವ್ಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದಕೆಕ

ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ

ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಮಾದರಿ ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳನ್ನನ
ನಿದಿಾಷರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಮಾಪಾಾಟ್ಟಗಳಲಿ ದೆ

ಮಾದರಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ಲು ತಪ್ತಿ ದಲ್ಲಿ , ರಿಜಿಸಾರ ಾರನ್ನ,

ಅೆಂಥ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು ಅೆಂಥ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ಅಳವ್ಡಿಸ್ತಕೊೆಂಡಿದೆಯೆೆಂದು,

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಅೆಂಥ

ವಿಧಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕುಕ ದೆೆಂದು ಘೋರ್ಷಸಬಹುದು.]1
1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರ ಮೂಲಕ 15.8.1998 ರಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

130.
ಇಡುವುದ್ದ.Š

ನಿಯಮಗಳನುು
37ನೇ,

54ನೇ

ಮತ್ತು
ಮತ್ತಿ

ಆದೇಶಗಳನುು
132ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧ್ಯನ

ಮೇರೆಗೆ

ಮಂಡಲದ

ಹೊರಡಿಸ್ತದ

ಮೋಂದ್

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನನ , 120ನೇ ಮತ್ತಿ 121ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಆದೇಶವ್ನ್ನನ
ಮತ್ತಿ 129ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ನಿಯಮವ್ನ್ನನ , ಅದನ್ನನ

ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಅಥವಾ

ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಆದಷ್ಟರ ಬೇಗನೆ, ರಾಜ್ೆ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಸದನದ ಮೆಂದೆ ಅದು
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಒೆಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ
ಅಡಕವಾಗಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟರ
ಮರ್ಕಿ ಯಕೆಕ
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ಮೆಂಚೆ ರಾಜ್ೆ

ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ

ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂವ್ತ್ತಿ ದಿನಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಇಡತಕುಕ ದು; ಮತ್ತಿ ಸದರಿ ಅವ್ಧಿಯ
ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಯಾವೆಂದು ಸದನವು ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ,

ಅಥವಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

279

ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ನಿಯಮವು ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗತಕುಕ ದಲಿ ವೆೆಂದು ನಿದೇಾಶಿಸ್ತದರೆ, ಮತ್ತಿ ಆ
ಮಾಪಾಾಟನ್ನನ
ಆದೇಶ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ನಿದೇಾಶನವ್ನ್ನನ

ನಿಯಮವು

ಇನನ ೆಂದು

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಸದನವು

ಅೆಂಥ

ಒಪ್ತಿ ದರೆ

ಮಾಪಾಾಟಾದ

ಆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ,

ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಮಾತರ ವೇ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕುಕ ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕುಕ ದಲಿ .
131. ನಿರಸನ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.Š 1[ಬಳಗಾೆಂವ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ]1 ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು

ಮೆಂಬಯಿ

ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1925 (ಮೆಂಬಯಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1925ರ VII), 1[ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತಿ
ಕೊಳೆು ೋಗಾಲ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ]1 ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು

ಮದಾರ ಸು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1932 (ಮದಾರ ಸು

ಅಧಿನಿಯಮ, 1932ರ IV), ಮತ್ತಿ ಮದಾರ ಸು ಸಹರ್ಕರ ಭೂ ಅಡಮಾನ ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1934
(ಮದಾರ ಸು ಅಧಿನಿಯಮ 1934ರ V), ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು
ಅಧಿನಿಯಮ,

1936

(ಕೊಡಗು

ಅಧಿನಿಯಮ,

1936ರ

II)

ಕೊಡಗು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ

ಮೈಸೂರು

ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು

ಮೈಸೂರು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1948 (ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 1948ರ ಐII), 2[ಗುಲಿ ಗಾಾ
ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ]2 ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು
ಅಧಿನಿಯಮ,

1952ರ

ಹೈದರಾಬ್ದು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1952 (ಹೈದರಾಬ್ದು

XVI),

ಮತ್ತಿ

ಹೈದರಾಬ್ದು

ಸಹರ್ಕರ

ಭೂ

ಅಡಮಾನ

ಅಧಿನಿಯಮ,1349 ಫಸಲ್ಲ (ಹೈದರಾಬ್ದು ಅಧಿನಿಯಮ, 1349ರ ಫಸಲ್ಲ II), ಇವುಗಳನ್ನನ

ಬ್ೆ ೆಂಕುಗಳ
ಈ ಮೂಲಕ

ನಿರಸಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ:
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾರ ರಂಭದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ದುು , ಮೇಲೆ ಹೇಳರುವ್
ನಿರಸನಗೊಳಸ್ತದ

ಯಾವುವೇ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ನೋೆಂದಾಯಿಸ್ತದ

ಅಥವಾ

ನೋೆಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ನೋೆಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸತಕುಕ ದು; ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಂಘದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿಲಿ ದಷ್ಟರ

ಮಟಿರ ಗೆ ಮತ್ತಿ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸ್ತದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ್
ಅಥವಾ ರದುು ಗೊಳಸುವ್ವ್ರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂದುವ್ರಿಯತಕುಕ ದು:
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಹಿೆಂದಿನ ಪ್ರಂತ್ತಕಕೊಕ ಳಪ್ಟ್ಟರ

1[ಕರ್ನಾಟಕ]1

ಸಾಮಾನೆ

ಖಂಡಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1899 (1[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಅಧಿನಿಯಮ, 1899ರ III) ರ 6ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವು, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ
ರದಿು ಯಾತಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ

ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತಿ

ಸದರಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ

8ನೇ

ಮತ್ತಿ

24ನೇ

ರದುು ಗೊಳಸ್ತ 1[ಕರ್ನಾಟಕ]1 ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಪುನಃ

ಅಧಿನಿಯಮಿಸ್ತದು ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕುಕ ದು.
1. 1973ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 1.11.1973 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ತೋಂದರೆಗಳನುು

132.

ನಿಕಟಪೂವ್ಾದಲ್ಲಿ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ

ನಿವಾರಿಸುವ್

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು

ಅಧಿಕಾರ.Š

ಅಧಿನಿಯಮಗಳ

ಪ್ರಿವ್ತಾನೆಯಾದ

ಆ

ತೆಂದರೆಯನ್ನನ

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ,

ಸದರಿ

ನಿವಾರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ
(2)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಫಬಂಧಗಳ

ಪ್ರಿವ್ತಾನೆಗೆ

ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ

ತರುವ್ಲ್ಲಿ

ಉದಭ ವಿಸ್ತದರೆ,

ರಾಜ್ೆ

ಈ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಪಾರ ರಂಭಕೆಕ

ಅಧಿನಿಯಮದ
ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ

ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ತನಗೆ

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ಅಥವಾ

ಯುಕಿ ವೆೆಂದು

ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಾರ ರಂಭಕೆಕ

ನಿಕಟಪೂವ್ಾದಲ್ಲಿ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದುದನ್ನನ
1[ಅಥವಾ

ಸರ್ಕಾರವು

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳೆಂದ

ತರುವ್ಲ್ಲಿ , ಯಾವುದೇ ತೆಂದರೆಯು ಉದಭ ವಿಸ್ತದರೆ, ರಾಜ್ೆ
ಮೂಲಕ

ಈ

(1)

ಯಾವುದೇ

ಬಿಟ್ಟರ

ಈ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದು
ಅಧಿನಿಯಮದ

ಸಿ ರ್ಷರ ೋಕರಣವಿದು ಲ್ಲಿ ಿ ]1

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲಕ,

ಆ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಯಾವುದೇ ತೆಂದರೆಯು

ತೆಂದರೆಯನ್ನನ

ನಿವಾರಿಸಲು

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು ಅಥವಾ ಯುಕಿ ವೆೆಂದು ತನಗೆ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೋಶಗಳಗೆ
ಅಸಂಗತವಾಗಿರುವಂಥ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ರಚಿಸಬಹುದು.

1. 2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಮೂಲಕ 06.09.2014 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

*

*

*
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ಅಧಿಸೂಚನೆ Š I
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 25ನೇ ಮೇ, 1960 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಎ ಮತ್ತಿ ಎಫ್ 21 ಸ್ತಎಡಿ 59 (II)]

ಮೈಸೂರು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 (1959ರ ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಯಮ II)ರ 1ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಸರ್ಕಾರವು, 1960ರ ಜೂನ್ 1ನೇ ದಿನವ್ನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ, ಮೈಸೂರು

ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ

ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ

ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಬಿ. ಬಿೀರಪ್ಪ )
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತಿ ಅರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ Š II
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 22/23ನೇ ಜೂನ್, 1965 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಡಿಪ್ತಸ್ತ 88 ಸ್ತಬಿಎ 64]
ಎಸ್.ಓ. 2640:Š ಮೈಸೂರು ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ ಮೈಸೂರು
ಅಧಿನಿಯಮ 40)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಚಲಾಯಿಸ್ತ, ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು, 1965ರ ಜೂನ್ 26ನೇ ದಿನವ್ನ್ನನ

ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ

ಬರತಕಕ ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಎಲ್.ಎಸ್. ಗೈ)
ಅಧಿೋನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ.
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ಅಧಿಸೂಚನೆ Š III
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 11ನೇ ಏಪ್ತರ ಲ್, 1968 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಡಿಪ್ತಸ್ತ 257 ಸ್ತಎೆಂಡಿ 65]
ಎಸ್.ಓ. 526.Š ಮೈಸೂರು ಕೃರ್ಷ ಉತಿ ನನ
ಮೈಸೂರು

ಅಧಿನಿಯಮ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

27)ರ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ,

1ನೇ

ಮಾರುಕಟ್ಟರ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೈಸೂರು

(ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ
ಉಪ್

(3)ನೇ

ಸರ್ಕಾರವು,

1968ರ

ಪ್ರ ಕರಣದ
ಮೇ

ಮೂಲಕ

ಒೆಂದನೇ

ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ

ದಿನವ್ನ್ನನ

ಸದರಿ

ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ, ಭಾಗŠIVŠ2ಸ್ತ (ii) ಸಂಖ್ಯೆ : 314, ದಿರ್ನೆಂಕ: 11ನೇ ಏಪ್ತರ ಲ್,
1968 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
ಅಧಿಸೂಚನೆ Š

IV

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 30ನೇ ಡಿಸ್ಥೆಂಬರ್, 1967 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್ಡಿ 421 ಸ್ತಎಸ್ಎಲ್ 67]
ಎಸ್.ಓ. 2511.Š ಮೈಸೂರು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1967 (1967ರ ಅಧಿನಿಯಮ
ಸಂಖ್ಯೆ 16)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಮೈಸೂರು

ಸರ್ಕಾರವು,

1968ರ

ಜೂನ್

1ನೇ

ದಿನವ್ನ್ನನ

ಸದರಿ

ಅಧಿನಿಯಮವು

ಚಲಾಯಿಸ್ತ,

ಜಾರಿಗೆ

ಬರತಕಕ

ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಎನ್.ಎಸ್. ಭರಥ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಹಣರ್ಕಸು ಇಲಾಖ್ಯ.
ಅಧಿಸೂಚನೆ Š

V

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 17ನೇ ಜುಲೈ, 1975 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಡಿಪ್ತ 87 ಪ್ತಸ್ತಎೆಂ 71]
ಎಸ್.ಓ. 2050.Š ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃರ್ಷ ಪ್ತಿಿ ನ ರ್ಕಯಾಕೆಾ ೋತರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂಕಿೋಣಾಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1974 (1975ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ
ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ
ದಿನವ್ನ್ನನ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರವು,

1975ರ

ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದಾದೆ ೆಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ

ಜುಲೈ

ಹದಿನೇಳನೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ

ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಧಿೋರೇೆಂದರ ಸ್ತೆಂಘ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಯೋಜ್ನೆ ಇಲಾಖ್ಯ.
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ಅಧಿಸೂಚನೆ Š

VI

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 23ನೇ ಸ್ಥಪೆರ ೆಂಬರ್, 1975 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಆರಿಾ ಸ್ತ 322 ಸ್ತಇಎ 75]
ಎಸ್.ಓ. 3077:Š ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1975 (1975ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 39)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಚಲಾಯಿಸ್ತ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರವು,

1975ರ

ಸ್ಥಪೆರ ೆಂಬರ್

ಇಪ್ಿ ತಿ ಮೂರನೇ

ದಿನವ್ನ್ನನ

ಸದರಿ

ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಸ್ತ.ಎಸ್. ಹುಬಳ)
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ,
ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯ.
(ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ದಿರ್ನೆಂಕ: 23.09.1975ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3471ರ ಭಾಗŠIಗಿŠ2ಸ್ತ (ii) ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಓ.
3077 ಎೆಂದು ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಅಧಿಸೂಚನೆ Š

VII

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 12ನೇ ಆಗಸ್ರ , 1998 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ್ತಎೆಂಡಬ್ಲಿ ್ಯ 131 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ 98]
ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ,

1997

(1998ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 25)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಚಲಾಯಿಸ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, 1998ರ ಆಗಸ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನವ್ನ್ನನ , 5ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ
6(2)(iv)ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ, 29ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸ್ತದ 29ಜಿ ಪ್ರ ಕರಣ, 36ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ
ಸೇರಿಸ್ತದ

39(ಎ)

(3)

ಪ್ರ ಕರಣ,

46ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೂಲಕ

ಸೇರಿಸ್ತದ

63(3)

ಪ್ರ ಕರಣ

ಮತ್ತಿ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ 61ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾದ 111ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿ,
ಸದರಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಎಲಾಿ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ಜಾರಿಗೆ

ಬರತಕಕ

ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು

ಈ

ಮೂಲಕ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ವಿಶೇಷ ಕತಾವ್ೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಸಹರ್ಕರಿ ಇಲಾಖ್ಯ.

284

ಅಧಿಸೂಚನೆ Š

VIII

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 27ನೇ ಅಕೊರ ೋಬರ್, 1998 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ್ತಎೆಂಡಬ್ಲಿ 131 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ 98]
ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘಗಳ

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ,

1997

(1998ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 25)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಚಲಾಯಿಸ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, 1998ರ

ಅಕೊರ ೋಬರ್ ಇಪ್ಿ ತೆಿ ಳನೇ ದಿನವ್ನ್ನನ , 5ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸ್ತದ 6(2)(iv) ಪ್ರ ಕರಣ, 29ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸ್ತದ 29ಜಿ ಪ್ರ ಕರಣ, 36ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸ್ತದ 39ಎ(3) ಪ್ರ ಕರಣ, 46ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸ್ತದ 63(3) ಪ್ರ ಕರಣದ ಮತ್ತಿ ಸದರಿ
ಅಧಿನಿಯಮದ 61ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟರ ಬಿಡಲಾದ 111ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ
ಬರತಕಕ ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಎೆಂ.ಆರ್. ರಂಗರ್ನಥ್)
ವಿಶೇಷ ಕತಾವ್ೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯ.
ಅಧಿಸೂಚನೆ Š

IX

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 20ನೇ ಜೂನ್, 2000 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ್ತಎೆಂಡಬ್ಲಿ

60 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ 99]

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ಎರಡನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1997 (2000ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 2)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ
ಚಲಾಯಿಸ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, 2000ದ ಜೂನ್ ಇಪ್ಿ ತಿ ನೆಯ ದಿನವ್ನ್ನನ , 26ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ
ಸೇರಿಸ್ತದ 26ಬಿ ಪ್ರ ಕರಣದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಾಿ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ

ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಲ್ಲಝೈ ಫ್ತಲ್ಲಪ್ಸ್ )
ವಿಶೇಷ ಕತಾವ್ೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯ.
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ಅಧಿಸೂಚನೆ Š X
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 2ನೇ ಜೂನ್, 2003 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ್ತಎೆಂಡಬ್ಲಿ 90 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ 2003]
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ಎರಡನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1997 (2000ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, 2003ರ ಮೇ 31ನೇ ದಿನವ್ನ್ನನ , ಸದರಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ 2ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾದ 26ಎ

ಮತ್ತಿ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.

26ಬಿ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಆರ್. ಎಸ್. ಹುಚಾಚ ಚಾರಿ
ವಿಶೇಷ ಕತಾವ್ೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ - XI
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 5ನೇ ಸ್ಥಪೆರ ೆಂಬರ್, 2001 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ್ತಎೆಂಡಬ್ಲಿ 48 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ 2001]
(ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ಭಾಗ –IV-A –ಸಂಖ್ಯೆ 1648 ದಿರ್ನೆಂಕ 07.09.2001)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ಎರಡನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2001ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 24)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, 2001ರ ಸ್ಥಪೆರ ೆಂಬರ್ ಐದನೇ ದಿನವ್ನ್ನನ ,

ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಾಿ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ

ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ
ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಲ್ಲಝೈ ಫ್ತಲ್ಲಪ್ಸ್ )
ವಿಶೇಷ ಕತಾವ್ೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯ.
ಅಧಿಸೂಚನೆ - XIII
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 10ನೇ ಫೆಬರ ವ್ರಿ, 2011 [ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ್ತಒ 24 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ 2011]
(ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ಭಾಗ –IV-A –ಸಂಖ್ಯೆ 215 ದಿರ್ನೆಂಕ 11.02.2011 )
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ಎರಡನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2000ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 4)ರ 1ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, 2011ರ ಫೆಬರ ವ್ರಿ ಹತಿ ನೇ ದಿನವ್ನ್ನನ , ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಾಿ
ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ಜಾರಿಗೆ

ಬರತಕಕ

ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು

ಈ

ಮೂಲಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಆರ್. ಎಸ್. ನ್ನಲ್ಲ)
ವಿಶೇಷ ಕತಾವ್ೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಪ್ದನಿಮಿತಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ,
ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯ.
ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ್ತಒ 164 ಸ್ತಎಲ್ಎೆಂ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿರ್ನೆಂಕ 08.02.2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

3)ರ

1ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಚಲಾಯಿಸ್ತ,

ಕರ್ನಾಟಕ

(2)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಸರ್ಕಾರವು,

ಮೂಲಕ

ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ

2013ರ ಫೆಬರ ವ್ರಿ 11ನೇ ದಿನವ್ನ್ನನ ,

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ ದಿರ್ನೆಂಕವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಜಿ.ಎಸ್. ರಮಣರೆಡಿಾ )

ವಿಶೇಷ ಕತಾವ್ೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಪ್ದನಿಮಿತಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ,
ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖ್ಯ.

The above translation of the Karnataka Co-Operative Societies Act, 1959 (Karnataka
Act 11 of 1959) shall be the authoritative text in the Kannada Language under section 5A of
the Karnataka Official Language Act, 1963 (Karnataka Act No.26 of 1963).
VAJUBHAI VALA
GOVERNOR OF KARNATAKA
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಕೆ.ದಾವ ರಕರ್ನಥ್ ಬ್ಬು)
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ಸಂಸದಿೋಯ ವ್ೆ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖ್ಯ
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