1

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ುು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯಯ :ಸಂವ್ಯಶಾಇ 09 ರಾಶಾಪ್ರ 2020
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ಅಧಿಸೂಚನೆ

The Karnataka Official Language Act, 1963 (Karnataka Act 26 of 1963)ಇದರ
ಅಧಿಕೃತ್ ಕನನಡ ಭಾಷಾಂತ್ರವ್ನುನ the Karnataka Official Language Act, 1963 ರ ಪ್ರಕರಣ 5Aರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿರ್ಾರದ ಮೀರೆಗೆ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪ್ತ್ರದ

ವಿಶೀಷ

ರಾಜ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು ಆದೀಶಿಸಲಾಗಿದ.

ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅನುಕರಮಣಿಕೆ
ಉದದೀಶಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಾರಣಗಳು
ಪ್ರಕರಣಗಳು
1.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಹೆಸರು ಮತ್ುು ವಾಯಪ್ತು

2.

ಕನನಡವ್ು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ್ುದು.

3. ಸರ್ಾಾರವ್ು ಅನಯಥಾ ನಿದೀಾಶಿಸುವ್ವ್ರೆಗೂ ಸರ್ಾಾರಿ ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಅನುನ ಬಳಸುವ್ುದು ಮುಂದುವ್ರೆಸುವ್ುದು.
4.

ಕನನಡವ್ನುನ ಯಾವ್ ಸರ್ಾಾರಿ ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೀಕೆಂಬುದನುನ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲು ಸರ್ಾಾರದ ಅಧಿರ್ಾರ.

5.

ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಇತ್ಾಯದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೀರ್ಾದ ಭಾಷೆ.

5ಎ. ಕೆೀಂದರ ಮತ್ುು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಕೃತ್ ಕನನಡ ಭಾಷಾಂತ್ರ.
6.

4ನೆೀ ಪ್ರಕರಣದ ಅಢಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂದ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
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ಉದದೀಶಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಾರಣಗಳ ಹೆೀಳಿಕೆ
I
1963ರ

ಅಧಿನಿಯಮ

26.-

1958ರಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಾಾರವ್ು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಭಾಷೆಯಾಗಿ

ಕನನಡವ್ನುನ

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಳುುವ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುುಗಳನುನ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯಂದನುನ ನೆೀಮಿಸಿತ್ು. ಸಮಿತಿಯ ಶಿೀಫಾರಸುುಗಳನುನ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ, ಕನನಡವ್ನುನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ್ ಉದದೀಶವ್ನುನ ಅನುಷಾಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು
ಕರಮಗಳನುನ ಕೆೈಗೊಳುಲಾಯಿತ್ು. ಈ ನಿೀತಿಯ ಮುಂದುವ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರಿ ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೀರ್ಾದ
ಭಾಷೆಯರ್ಾನಗಿ

ಕನನಡವ್ನುನ

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಳುುವ್ುದರ್ಾಾಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧ

ಕಲ್ಲಿಸಲು

ಸಂವಿಧಾನದ

345ನೆೀ

ಅನುಚ್ಛೀದದ

ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನವ್ನುನ ಅಧಿನಿಯಮಿಸಲು ಪ್ರಸಾುವಿಸಲಾಗಿದ.
210ನೆೀ ಅನುಚ್ಛೀದದ (2)ನೆೀ ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಮಂಡಲವ್ು ರ್ಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅನಯಥಾ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ ಹೊರತ್ು, ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾರರಂಭದಂದ ಹದನೆೈದು ವ್ಷಾಗಳ ಮುರ್ಾುಯದ ತ್ರುವಾಯ, ಎಂದರೆ 26ನೆೀ ಜ್ನವ್ರಿ
1965ರ ತ್ರುವಾಯ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ವ್ಯವ್ಹಾರ ನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯನುನ ಬಳಸತ್ಕಾದದಲಿ. ರಾಜ್ಯದ
ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವ್ಹಾರ ನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಕನನಡ ಮತ್ುು ಹಿಂದಯ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನುನ
ಮುಂದುವ್ರಿಸುವ್ುದು ಅವ್ಶಯವಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ.
ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಧೀಯಕ
(ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (ವಿಶೀಷ) ಭಾಗ IV-2A, ದರ್ಾಂಕ: 27ನೆೀ ಆಗಸ್ಟ್ 1963ರಂದು 3ನೆೀ ಪ್ುಟದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಯ
103 ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ.)
II
1974ರ ತಿದುದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 27.- ಸರ್ಾಾರವ್ು, ಭಾಷೆಗಳ ನಿದೀಾಶರ್ಾಲಯವ್ನುನ ಸೃಷಿಸುವ್ುದರ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾಂತ್ರ
ಇಲಾಖ್ಯಯನುನ ಇತಿುೀಚ್ಗೆ ಪ್ುರ್ಾರಚಿಸಿದ ಮತ್ುು ಭಾಷೆಗಳ ನಿದೀಾಶರ್ಾಲಯ ಮಾಡಿದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಕೆೀಂದರ

3
ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಭಾಷಾಂತ್ರವ್ನುನ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲು ರಾಜ್ಭಾಷಾ (ವಿಧಾಯಿ) ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ್

ತ್ಜ್ಞರ

ಸಮತಿಯನುನ ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ. ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿದ ತ್ರುವಾಯ ಕನನಡ ಭಾಷಾಂತ್ರಗಳನುನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವ್ುದು.
2.

ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ುು

ನಿಯಮಗಳ

ಕನನಡ

ಆವ್ೃತಿುಗಳು

ರ್ಾನೂನಿನ

ಪಾರಧಿಕೃತ್

ಹೊಂದಲಿದರುವ್ುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಯಾವ್ುದೀ ಕೆೀಂದರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ರಾಷರಪ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಖ್ಾಯಪ್ತಸಲಿಟಿರುವ್ ಯಾವ್ುದೀ ಅಧಾಯದೀಶ ಅಥವಾ
ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವ್ುದೀ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಆದೀಶದ ಭಾಷಾಂತ್ರವ್ನುನ ಕನನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ್
ಭಾಷಾಂತ್ರವಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕಾದದಂದು ರಾಜ್ಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಘೂೀಷಿಸುವ್ ಉಪ್ಬಂಧವ್ನುನ ಕಲ್ಲಿಸುವ್ುದು ಅವ್ಶಯವಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ.
ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಧೀಯಕ.
(ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (ವಿಶೀಷ) ಭಾಗ IV-2ಎ, ದರ್ಾಂಕ: 17ನೆೀ ಜ್ನವ್ರಿ 1974ರಂದು 3ನೆೀ ಪ್ುಟದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಯ 82
ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ.)

III
1982ರ ತಿದುದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 6.- ಕನನಡವ್ನುನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಭಾಷೆಯಂದು ಘೂೀಷಿಸಲಾಗಿದುದ, ಕರ್ಾಾಟಕ
ರಾಜ್ಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 26) ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಎಲಿ
ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲಿ ಪ್ತ್ರ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿುದ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವ್ ವಿಧೀಯಕಗಳ ಪಾರರೂಪ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ
ಪ್ರಖ್ಾಯಪ್ತಸಲಿಡುವ್ ಅಧಾಯದೀಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ಅನುಕೂಲವಾವ್ುದಂದು ತಿೀವ್ರವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ.
ಸಂವಿಧಾನದ 348 (3) ನೆೀ ಅನುಚ್ಛೀದದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಾದಂತೆ ಸೂಕು ಶಾಸರ್ಾತ್ಮಕ ಉಪ್ಬಂಧವ್ನುನ ಮಾಡುವ್ುದರಿಂದ ಹೊರತ್ಾಗಿ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ರ್ಾನೂರ್ಾತ್ಮಕ ಅನುಮತಿಯಿರುವ್ುದಲಿ.

4
ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಧೀಯಕ.
(ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (ವಿಶೀಷ) ಭಾಗ-IV-2ಎ ದರ್ಾಂಕ 11ನೆೀ ಫೆಬರವ್ರಿ 1982ರಂದು ಪ್ುಟ 3ರಲ್ಲಿ 403 ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ.)
***
2020ರ ತಿದುದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 14.- ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963ರ (1963ರ ಕರ್ಾಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 26) 5ಎ ಪ್ರಕರಣವ್ು ಪ್ರತಿಯಂದು ಆದೀಶ, ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಕನನಡ
ಭಾಷಾಂತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಮುನನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೀದನೆಯನುನ ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸುತ್ುದ. ಇದು ಹೆಚಿಿನ ಸಮಯವ್ನುನ
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತ್ುದ. ಆದದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರರಯಯನುನ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ುು ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ಾಸಕ್ರುಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಂದು
ಆದೀಶ, ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಕನನಡ ಭಾಷಾಂತ್ರವ್ನುನ ದೃಡಿೀಕರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ
ಬದಲ್ಲಗೆ ರಾಜ್ಯಸರ್ಾಾರಕೆಾ ಅಧಿರ್ಾರವ್ನುನ ನಿೀಡುವ್ುದಕೆಾ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವ್ನುನ ತಿದುದಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ುದು ಅಗತ್ಯವಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ.
ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಧೀಯಕ.
(ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (ವಿಶೀಷ) ಭಾಗ-IVರಲ್ಲಿ ದರ್ಾಂಕ 28ನೆೀ ಏಪ್ತರಲ್ 2020ರಂದು ಪ್ುಟ 155ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ.)
******
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1963 ರ 1[ಕರ್ಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ]1 26
(1963ರ ಅಕೊ್ೀಬರ್ 10ನೆೀ ದರ್ಾಂಕದಂದು ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದಲು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ.)
1[ಕರ್ಾಾಟಕ]1

ರಾಜ್ಭಾ ಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963

(1963ನೆೀ ಅಕೊ್ೀಬರ್ 5ನೆೀ ದರ್ಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮತಿಯನುನ ಪ್ಡೆದದ.)
(1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 27, 1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6 ಮತ್ುು 2020ರ ತಿದುದಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 14ರ ಮೂಲಕ ತಿದುದಪ್ಡಿಯಾದಂತೆ)

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಾಾರಿೀ ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬೀರ್ಾದ ಭಾಷೆಯಂದು ಕನನಡವ್ನುನ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲು ಮತ್ುು ರಾಜ್ಯದ
ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ವ್ಯವ್ಹಾರದ ನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಇಂಗಿಿೀಷಿನ ಉಪ್ಯೀಗವ್ನುನ ಮುಂದುವ್ರಿಸುವ್ುದರ್ಾಾಗಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವ್
ಅಧಿನಿಯಮ.
ಸಂವಿಧಾನವ್ು ಪಾರರಂಭವಾದಂದನಿಂದ ಹದನೆೈದು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಯು ಗತಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ, ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಾಾರಿೀ
ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬೀರ್ಾದ ಭಾಷೆಯಂದು ಕನನಡವ್ನುನ ಅಂಗಿೀಕರಿಸುವ್ುದರ್ಾಾಗಿ ಮತ್ುು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ
ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ

ನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ

ಇಂಗಿಿೀಷಿನ

ಉಪ್ಯೀಗವ್ನುನ

ಮುಂದುವ್ರಿಸುವ್ುದರ್ಾಾಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವ್ುದು

ಯುಕುವಾಗಿರುವ್ುದರಿಂದ;
ಇದು ಭಾರತ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಹದರ್ಾಲಾನೆೀ ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ 1[ಕರ್ಾಾಟಕ]1 ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಂದ ಈ ಮುಂದನಂತೆ
ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ:1. ಕರ್ಾಾಟಕ ರ್ಾನೂನುಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೀಶ 1973ರ ಮೂಲಕ 1.11.1973ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದ.

1. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಹೆಸರು ಮತ್ುು ವಾಯಪ್ತು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನುನ 1[ಕರ್ಾಾಟಕ]1 ರಾಜ್ಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 ಎಂದು
ಕರೆಯತ್ಕಾದುದ.
1. ಕರ್ಾಾಟಕ ರ್ಾನೂನುಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೀಶ 1973ರ ಮೂಲಕ 1.11.1973ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದ.

(2) ಇದು ಇಡಿೀ 1[ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯ]1 ಕೆಾ ವಾಯಪ್ುವಾಗತ್ಕಾದುದ.
1. ಕರ್ಾಾಟಕ ರ್ಾನೂನುಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೀಶ 1973ರ ಮೂಲಕ 1.11.1973ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದ.

2. ಕನನಡವ್ು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ್ುದು.- ಕನನಡವ್ು 1[ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯ]1ದ ರಾಜ್ಭಾಷೆಯಾಗಿರತ್ಕಾದುದ.
1. ಕರ್ಾಾಟಕ ರ್ಾನೂನುಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗಳ ಆದೀಶ 1973ರ ಮೂಲಕ 1.11.1973ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದ.
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3.

ಸರ್ಾಾರವ್ು

ಅನಯಥಾ

ನಿದೀಾಶಿಸುವ್ವ್ರೆಗೂ

ಸರ್ಾಾರಿ

ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಇಂಗಿಿಷ್

ಅನುನ

ಬಳಸುವ್ುದು

ಮುಂದುವ್ರೆಯುವ್ುದು.- 2ನೆೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೆೀ ಒಳಗೊಂಡಿದದರೂ ಮತ್ುು ಸಂವಿಧಾನದ 346 ಮತ್ುು 347ನೆೀ ಅನುಚ್ಛೀದಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗದಂತೆ, 4ನೆೀ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿದಾಷ್ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವ್ುದೀ ಸರ್ಾಾರಿ ಉದದೀಶದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವ್ು ಅನಯಥಾ ನಿದೀಾಶಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಪಾರರಂಭಕೆಾ ಮದಲು ಯಾವ್ುದರ್ಾಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿುತೊುೀ ಹಾಗೆಯೀ ಎಲಾಿ ಸರ್ಾಾರಿ ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯ
ಬಳಕೆಯು ಮುಂದುವ್ರೆಯತ್ಕಾದುದ.
4. ಕನನಡವ್ನುನ ಯಾವ್ ಸರ್ಾಾರಿ ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೀಕೆಂಬುದನುನ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲು ಸರ್ಾಾರದ ಅಧಿರ್ಾರ.- ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಾಾರವ್ು ರ್ಾಲರ್ಾಲಕೆಾ ಸರ್ಾಾರಿ ರಾಜ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಪ್ಡಿಸಿ ಅಂಥ ಸರ್ಾಾರಿ
ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ುು ಅಂಥ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕನನಡವ್ನುನ ಬಳಸತ್ಕಾದದಂದು ನಿದೀಾಶಿಸಬಹುದು.
5. 1[ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಇತ್ಾಯದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೀರ್ಾದ ಭಾಷೆ]1.- 2[(1)]2 ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾರರಂಭದಂದ ಹದನೆೈದು ವ್ಷಾಗಳ
ಅವ್ಧಿಯ ಮುರ್ಾುಯವ್ು ಏನೆೀ ಒಳಗೊಂಡಿದದರೂ, 1965ರ ಜ್ನವ್ರಿ ಇಪ್ಿತ್ಾುರನೆೀ ದನದಂದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ವ್ಯವ್ಹಾರ
ನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಕನನಡ ಮತ್ುು ಹಿಂದಯ ಜೂತೆಗೆ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯನುನ ಬಳಸುವ್ುದು ಮುಂದುವ್ರೆಯತ್ಕಾದುದ.
1. 1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಕ 9.3.1982ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ ಪ್ರತಿಯೀಜಿಸಲಾಗಿದ.
2. 1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಕ 9.3.1982ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯಯ ನಿೀಡಲಾಗಿದ.

1[(2)

ಕನನಡ ಭಾಷೆಯನುನ,-

(ಎ) ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಮಂಡಿಸಬೀರ್ಾಗಿರುವ್ ಯಾವ್ುದೀ ವಿಧೀಯಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ
ಮಾಡಬೀರ್ಾಗಿರುವ್ ತಿದುದಪ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಗುವ್ ಯಾವ್ುದೀ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಖ್ಾಯಪ್ತಸಲಿಡುವ್ ಯಾವ್ುದೀ ಅಧಾಯದೀಶದಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ
(ಸಿ) ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ುು ಅಥವಾ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ
ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವ್ುದೀ ರ್ಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಿಡುವ್ ಯಾವ್ುದೀ ಆದೀಶ, ನಿಯಮ, ವಿನಿಯಮ ಅಥವಾ
ಉಪ್ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ,
- ಕೂಡಾ ಬಳಸಬಹುದು.]1
1. 1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಕ 9.3.1982ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ ಸೀರಿಸಲಾಗಿದ.

5ಎ. ಕೆೀಂದರ ಮತ್ುು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು ಇತ್ಾಯದಗಳ., ಅಧಿಕೃತ್ ಕನನಡ

2[1[

ಭಾಷಾಂತ್ರ.- (1) ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೀಶದ ಮೀರೆಗೆ ಸರ್ಾಾರಿ ರಾಜ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಯಾವ್ುದೀ ಕೆೀಂದರ
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ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯ IIIನೆಯ ಪ್ಟಿ್ಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಪೈಕ್ರ
ಯಾವ್ುದೀ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಷರಪ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಖ್ಾಯಪ್ತತ್ವಾದ ಯಾವ್ುದೀ ಅಧಾಯದೀಶದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೀ
ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ುದೀ ಅಧಾಯದೀಶದ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಕನನಡ
ಭಾಷಾಂತ್ರವ್ನುನ ಅವ್ುಗಳ ಅಧಿಕೃತ್ ಕನನಡ ಪ್ಠ್ಯವಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕಾದುದ.
(2) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರದ ಆದೀಶದ ಮೀರೆಗೆ ಸರ್ಾಾರಿ ರಾಜ್ಯಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೀರೆಗೆ
ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೀ ಕೆೀಂದ್ಾರಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೀ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ್
ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೀ ರ್ಾನೂನಿನ ಮೀರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವ್ು ಹೊರಡಿಸಿದ

ಯಾವ್ುದೀ ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು,

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ, ಸಿಾೀಮು, ಆದೀಶ ಇತ್ಾಯದ., ಇವ್ುಗಳ ಕನನಡ ಭಾಷಾಂತ್ರವ್ನುನ ಅವ್ುಗಳ ಅಧಿಕೃತ್ ಕನನಡ ಪ್ಠ್ಯವಂದು
ಭಾವಿಸತ್ಕಾದುದ.]1]2
1. 1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 27ರ ಮೂಲಕ 1.2.1975ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ 5ಎ ಪ್ರಕರಣವ್ನುನ ಸೀರಿಸಲಾಗಿದ.
2. 2020ರ ಅಧಿನಿಯಮ 14ರ ಮೂಲಕ 28.4.2020ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ್ಂತೆ ಪ್ರತಿಯೀಜಿಸಲಾಗಿದ.

6. 4ನೆೀ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುನ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂದ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.- 4ನೆೀ
ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ ಅದನುನ ರಚಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ, ಆದಷು್ ಬೀಗನೆ, ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಸದನದ ಮುಂದ, ಅದು ಅಧಿವೀಶನದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಒಂದು ಅಧಿವೀಶನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ
ಹೆಚಿಿನ ನಿರಂತ್ರ ಅಧಿವೀಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಬಹುದ್ಾದ ಒಟು್ ಮೂವ್ತ್ುು ದನಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಮಂಡಿಸತ್ಕಾದುದ ಮತ್ುು
ಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿದ ಅಧಿವೀಶನಗಳ ಅಥವಾ ನಿರಂತ್ರ ಅಧಿವೀಶನಗಳ ನಿಕಟ ತ್ರುವಾಯದ ಅಧಿವೀಶನದ ಮುರ್ಾುಯಕೆಾ ಮದಲು ಆ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದೀ ಮಾಪಾಾಟನುನ ಮಾಡಬೀಕೆಂದು ಉಭಯ ಸದನಗಳೂ ಒಪ್ತಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾವ್ುದೀ ಮಾಪಾಾಡನುನ ಮಾಡಕೂಡದಂದು ಉಭಯ ಸದನಗಳೂ ಒಪ್ತಿದರೆ, ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಆ ಮಾಪಾಾಟನುನ ಅಥವಾ
ರದದತಿಯನುನ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ದರ್ಾಂಕದಂದ ಅಂಥ ಮಾಪಾಾಟಾದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾಗಿರತ್ಕಾದುದ ಅಥವಾ
ಸಂದಭಾಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ್ುದೀ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹೊಂದರತ್ಕಾದದಲಿ; ಆದ್ಾಗೂಯ ಅಂಥ ಯಾವ್ುದೀ ಮಾಪಾಾಟು ಅಥವಾ ರದದತಿಯು
ಆ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ುದೀ ಕೃತ್ಯದ ಮಾನಯತೆಗೆ ಬಾಧಕವಾಗತ್ಕಾದದಲಿ.
***
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ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಎಸ್ಟ.ಒ. 2731.- ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಭಾಷಾ (ತಿದುದಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1974ರ (1974ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ
27) 1ನೆೀ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೆೀ ಉಪ್ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ುವಾದ ಅಧಿರ್ಾರಗಳನುನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸದರಿ ಉಪ್ ಪ್ರಕರಣದ
ಉದದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ 1975ನೆೀ ಫೆಬರವ್ರಿ 1ನೆೀ ದನವ್ನುನ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರವ್ು ಈ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಿದ.

ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೀಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ುು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಸಹಿ/-

(ಎಂ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣನ್)
ಸರ್ಾಾರದ ಅಪ್ರ ರ್ಾಯಾದಶಿಾ
ಸಾಮಾನಯ ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯ
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The above translation of the Karnataka Official Language Act, 1963
(Karnataka Act 26 of 1963) shall be authoritative text in the Kannada language
under section 5A of the Karnataka Official Language Act, 1963 (Karnataka Act
26 of 1963).
VAJUBHAI VALA
GOVERNOR OF KARNATAKA
ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೀಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ುು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಕೆ.ದ್ಾಾರಕರ್ಾಥ್ ಬಾಬು)
ಸರ್ಾಾರದ ರ್ಾಯಾದಶಿಾ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖ್ಯ

