2021ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 17
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು:
1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರರ ರಂಭ.
2. ನಿರಸನ ಮತ್ತತ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.

ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀರಾವರಿ

ಯೀಜನೆಗಳ

ಯೀಜನೆ,

17.- ಕೃಷ್ಣ
ವಿಚಾರಣೆ,

ಜಲಾನಯನ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ ಎಲಾಿ
ಅಂದಾಜು,

ಕಾಯಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ,

ಕಾರ್ಯಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನವಯಹಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಸುು ತ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗಯ ಜಲ ನೀರಾವರಿ ನಗಮ ಮತ್ತು
ಕರ್ನಯಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತು ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಕರ್ನಯಟಕ ಕೃಷ್ಣ
ಜಲಾನಯನ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ದದ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಯಮ, 1992ನ್ನು

ನರಸನಗೊಳಿಸುವುದು

ಅವಶಯ ವಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

[2021ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ : 15, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 10 ಶಾಸನ 2021]
[ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ನಚ್ಚ ೀದ 246, 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಪ್ಟ್ಟಿ ಯ 5 ಮತ್ತು 32ನೇ
ನಮೂದನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತು ದೆ]
[ಕರ್ನಯಟಕ ರಾಜಯ
ಪ್ರ ಕಟಣೆಗೊಂಡಿದೆ]

ಪ್ತರ ದ ಭಾಗ-IVA, ವಿಶೇಷ್ ಪ್ತ್ತರ ಕೆ ಸಂಖ್ಯಯ : 400 ದ್ದರ್ನಂಕ: 05.04.2021ರಲ್ಲಿ

2021ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ :17
(2021ರ ಏಪ್ರಿ ಲ್ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ಿ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ಪಿ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ
(ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
(2021 ರ ಏಪ್ರಿ ಲ್ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಒಪ್ರಿ ಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ಕನಾಟಕ ಕೃಷಣ ಜ್ಲಾನಯನ ಪಿ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992ನ್ನು
(1996ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12) ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲು ಒಿಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಿಂದೆ ಕಂಡುಬರುವ ಉದೆದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕನಾಟಕ ಕೃಷಣ
ಪಿ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992ನ್ನು

ಜ್ಲಾನಯನ

(1996ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12)

ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವುದು ಯುಕತ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಇದು

ಭಾರತ್

ಗಣರಾಜ್ಯ ದ

ಎಪಿ ತ್ತತ ರಡನೇ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತ್ತ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ, ಎಿಂದರೆ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರರ ರಂಭ.-(1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಕನಾಟಕ ಕೃಷಣ
ಜ್ಲಾನಯನ ಪಿ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 ಎಿಂದು
ಕರೆಯತ್ಕಕ ದುದ .
(2) ಇದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕಕ ದುದ .
2.

ನಿರಸನ

ಮತ್ತತ

ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.-

ಕನಾಟಕ

ಕೃಷಣ

ಜ್ಲಾನಯನ

ಪಿ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992ನ್ನು (1996ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12) ಈ
ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ :
ಪರಂತು, ಅಿಂಥ ನಿರಸನವು,(ಎ) ಹಾಗೆ ನಿರಸನಗೊಿಂಡ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ ಮಬದಿ ವಾಗಿ
ಮಾಡಲಾದ

ಅಥವಾ

ಬಾಧಿಸತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ;

ಅನ್ನಭವಿಸಿದ

ಯಾವುದೇ

ಕಾಯಾದ

ಪೂವಾಜಾರಯನ್ನು

(ಬಿ) ಹಾಗೆ ನಿರಸಿತ್ವಾದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ

ವಹಿಸಲಾದ

ಯಾವುದೇ

ಹಕ್ಕಕ ,

ಆರ್ಜಾಸಲಾದ, ಪಾಿ ಪತ ವಾದ

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ,

ಬಾಧ್ಯ ತ್ತ

ಅಥವಾ

ಹೊಣೆಗಾರಕೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ;
(ಸಿ) ಹಾಗೆ ನಿರಸನವಾದ ಅಧಿನಿಯಮದಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ್ಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ, ಗುರಯಾದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ, ಮಟ್ಟು ಗೊೇಲು ಅಥವಾ ಶಿಕೆೆ ಯನ್ನು
ಬಾಧಿಸತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ; ಅಥವಾ
(ಡಿ) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಕ , ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ, ಬಾಧ್ಯ ತ್ತ, ಹೊಣೆಗಾರಕೆ,
ದಂಡ, ಮಟ್ಟು ಗೊೇಲು ಅಥವಾ ಶಿಕೆೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತ್ನಿಖೆ, ಕಾನೂನ್ನ
ವಯ ವಹರಣೆ ಅಥವಾ ಪರಹಾರೇಪಾಯವನ್ನು
ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು
ಕಾನೂನ್ನ

ಬಾಧಿಸತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ; ಮತುತ ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ

ಅಿಂಗಿೇಕರಸಿಲಿ ದಿದದ ರೆ ಹೇಗೊೇ ಹಾಗೆ ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ತ್ನಿಖೆಯನ್ನು ,

ವಯ ವಹರಣೆಯನ್ನು

ಅಥವಾ

ಪರಹಾರೇಪಾಯವನ್ನು

ನಡೆಸಬಹುದು,

ಮಿಂದುವರೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾರಗೆ ತ್ರಬಹುದು ಮತುತ ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ದಂಡ,
ಮಟ್ಟು ಗೊೇಲು ಅಥವಾ ಶಿಕೆೆ ಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತುತ ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ,

(ಕೆ. ದ್ವಾ ರಕರ್ನಥ್ ಬಾಬು)
ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ,
ಸಂಸದಿೇಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತುತ
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ.

