2020ರ

: 26

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
ರ
ರ

:

1.

ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಸರು, ವ್ಯಾ ಪ್ತತ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ

2.

ರಿಭಾಷೆಗಳು

3.

ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲು ಸಕ್ರಾರದ ಅಧಿಕ್ರರ

4.

ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ

ರೋಗಕ್ಕೆ

ವಿಶೇಷ

ಕಾ ಮಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ

ಮತ್ತತ

ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಷಟ ಡಿಸುವ ಅಧಿಕ್ರರ
5.

ಉಲ್ಲ ಾಂಘನೆ ಅಥವ್ಯ ಸವಾಜನಿಕ ನೌಕರನಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ

6.

ಸವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಸವ ತ್ತತ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ

7.

ಸವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಸವ ತ್ತತ ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಾನಿಗಾಗಿ ನಷಟ ದ ವಸೂಲಾತ್ತ

8.

ಅರಾಧಗಳಿಗೆ ದುಷೆ್ ಾ ೋರಣೆ

9.

ಅರಾಧಗಳ ಸಂಜ್ಞ ೋಯತೆ, ತನಿಖೆ ಮತ್ತತ ವಿಚಾರಣೆ

10.

ಕ್ಕಲ್ವು ಅರಾಧಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ

11.

ಅಧಿನಿಯಮವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ರನೂನಿಗೆ ಅಲ್್ ೋಕರಣವ್ಯಗುವಂತ್ತಲ್ಲ

12.

ಕ್ಕಲ್ವು ವಾ ಕ್ಷತ ಗಳು ಸವಾಜನಿಕ ನೌಕರರರಾಗಿರುವುದು

13.

ಸದ್ಭಾ ವನೆಯಾಂದ ಕೈಗಾಂಡ ಕಾ ಮದ ರಕ್ಷಣೆ

14.

ಕಂನಿಗಳಿಾಂದ ಅರಾಧಗಳು

15.

ತಾಂದರೆಗಳ ನಿವ್ಯರಣೆಗೆ ಅಧಿಕ್ರರ

16.

ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತತ ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚರ್ನಧಿಕ್ರರ

17.

ನಿರಸನ ಮತ್ತತ ಉಳಿಸುವಿಕ್ಕ

18.

ತಾತಾೆ ಲ್ಕ ಉಬಂಧಗಳು

ರ
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2020 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಾ : 26
(2020 ರ ಅಕೊಟ ೋಬರ್ ತ್ತಾಂಗಳ 19 ನೇ ರ್ದರ್ನಾಂಕದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ತಾ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಕಯಲ್ಲ ಮೊದಲು ಾ ಕಟವ್ಯಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2020 ರ ಅಕೊಟ ೋಬರ್ ತ್ತಾಂಗಳ 16 ನೇ ರ್ದರ್ನಾಂಕದಂದು ರಾಜಾ ಪ್ರಲ್ರಿಾಂದ ಅನ್ನಮತ್ತಯನ್ನು ಡೆಯಲಾಗಿದೆ)
(2021

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

02

ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ

ರೋಗಗಳ

ನಿಯಂತ್ರ ಣ

ಭತ್ತು

ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೄಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರನೂನುಗಳನುು ಏಕೋಕರಿಷಲು ಭತ್ತು ಕೇರ ೋಢೋಕರಿಷಲು ಾಂದು ಅಧಿನಿಮಭ.
ಸಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಷಕು ಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಭತ್ತು ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೄಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕ್ರನೂನುಗಳನುು

ಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ

ಭತ್ತು

ಏಕೋಕರಿಸುವುದು
ಅದಕೄೆ

ಭತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅಥವಾ

ಕೇರ ೋಢಕರಿಸುವುದು
ಅದಕೄೆ

ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕವಾದ

ವಿಶಮಗಳಿಗಾಗಿ;
ಇದು

ಭಾಯತ್

ಗಣರಾಜ್ಯ ದ

ಎಪ ತ್ು ಾಂದನೇ

ಶಾದಲ್ಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಾಂದ ಈ ಮಾಂದನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತ್ವಾಗತ್ಕೆ ದುು , ಎಾಂದರೆ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಸರು, ವ್ಯಾ ಪ್ತತ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನುು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020 ಎಾಂದು ಕರೆಮತ್ಕೆ ದುು .
(2) ಇದು ಇಡೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೄೆ ವಾಯ ು ವಾಗತ್ಕೆ ದುು .
(3) 2ನೇ ರ ಕಯಣದ (ಎ) ಖಂಡ, 5ನೇ ರ ಕಯಣದ (3), (4) ಭತ್ತು (5)ನೇ ಉರ ಕಯಣ, 9ನೇ
ರ ಕಯಣ ಭತ್ತು 10ನೇ ರ ಕಯಣ ಇವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಫಯತ್ಕೆ ದುು ಭತ್ತು ಉಳಿದ ಉಬಂಧಗಳು
2020ಯ ಏಪ್ರರ ಲ್ 22ನೇ ದನದಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದುು .
2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ ಸಂದಬಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಡಸಿದ ಹಯತ್ತ,(ಎ “ಹಿಾಂಸ ಕೃತ್ಯ ”ವು ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗವು ಸಯಡದ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಷಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ರು
ಸಾಜ್ನಿಕ ನೌಕಯನ ವಿರುದಧ

ಯಾವೊಫಬ

ಯ ಕು ಯು ಈ ಮಾಂದನವುಗಳನುು

ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡು

ಅಥವಾ ಉಾಂಟ್ಟವಾಡಫಹುದಾದ ಈ ಮಾಂದನ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯ ಗಳನುು ಳಗೊಳುು ವುದು,(i)

ಅಾಂಥ

ಸಾಜ್ನಿಕ

ಸಿಿ ತ್ತಗತ್ತಗಳಿಗೆ

ನೌಕಯನ

ಜೋನ

ರಿಣಾಭವುಾಂಟ್ಟವಾಡು

ಅಥವಾ
ಭತ್ತು

ಕ್ರಮಾನಿಾಹಿಸು

ಆತ್ನ

ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನಿಾಹಿಸುವುದರಿಾಂದ ಆತ್ನನುು ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಂತೆ ನಿೋಡು ತ್ಾಂದರೆ;
(ii)

ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸಿ ನೆಮ ಆಯಣದ ಳಗಾಗಿಯಾಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ, ಅಾಂಥ
ಸಾಜ್ನಿಕ ನೌಕಯನ ಜೋಕೄೆ

ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡು ಹಾನಿ, ಗಾಮ, ನೋವು,

ಬೆದರಿಕೄ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಮ;
(iii)

ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸಿ ನೆಮ ಆಯಣದ ಳಗಾಗಿಯಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ, ಅಾಂಥ
ಸಾಜ್ನಿಕ ನೌಕಯನಿಗೆ ಆತ್ನು ತ್ನು

ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನಿಾಹಿಸುಲ್ಲಿ

ಉಾಂಟ್ಟವಾಡು ಅಡಿ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆ; ಅಥವಾ
(iv)

ಅಾಂಥ

ಸಾಜ್ನಿಕ

ನೌಕಯನ

ಅಭಿಯಕೄೆ ಮಲ್ಲಿ ನ

ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಯಾವುದೇ ಷವ ತ್ತು ಅಥವಾ ದಸು ವೇಜುಗಳಿಗೆ ಉಾಂಟ್ಟವಾಡು ನಶು
ಹಾನಿ;

ಅಥವಾ

(ಬಿ “ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳು” ಎಾಂದರೆ ಷಕ್ರಾಯವು ಷಕ್ರಾರಿ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ರ ಕಟಿಸಿದ
ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರೋಗ;
(ಸಿ “ಷಕ್ರಾಯ” ಎಾಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕ್ರಾಯ;
(ಡ “ನಿಮಮಿಷಲಾದುದು” ಎಾಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ನಿಮಭಗಳು
ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಲಾದುದು;
(ಇ “ವಿನಿಮಭಗಳು” ಎಾಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ವಿನಿಮಭಗಳು;
ಭತ್ತು
(ಎಫ್ “ರಾಜ್ಯ ” ಎಾಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ .
3. ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು
ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಲು ಸಕ್ರಾರದ ಅಧಿಕ್ರರ.- ಷಕ್ರಾಯವು

ನಿದಾಶು ಡಷಫಹುದಾದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ದಾದಯ ಾಂತ್ ಅಥವಾ ಅದಯ ಅಾಂಥ ಭಾಗ

ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ , ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದ್ು ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗ ಎಾಂದು ಯಾವುದೇ
ರೋಗನುು ಷಕ್ರಾರಿ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಕ ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದು.
4.

ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ

ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ

ರೋಗಕ್ಕೆ

ವಿಶೇಷ

ಕಾ ಮಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ

ಮತ್ತತ

ನಿರ್ದಾಷಟ ಡಿಸುವ ಅಧಿಕ್ರರ.- (1) ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ

ರೋಗದ

ಆಸ್ಫ ೋಟನೆಯು

(outbreak)

ಕಂಡು

ಬಂದದ್

ಅಥವಾ

ಬಮಭಿೋತ್ಗೊಳಿಸಿದ್ ಎಾಂದು ಯಾವುದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಷಕ್ರಾಯಕೄೆ ಭನದಟ್ಟು ದರೆ, ಅಾಂಥ ರೋಗದ
ಆಸ್ಫ ೋಟನೆ ಅಥವಾ ಅದಯ ಸಯಡುವಿಕೄಮನುು

ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವುದಕ್ರೆ ಗಿ ಯಾವೊಫಬ

ಯ ಕು ಅಥವಾ

ಯ ಕು ಗಳ ಗಾವು ಪ್ರಲ್ಲಷಬೇಕ್ರದ ಅಾಂಥ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ವಿನಿಮಭಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇವಗಳನುು
ನಿದಾಶು ಡಸಿ ಷಕ್ರಾರಿ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಕ ಆ ಉದ್ು ೋವಕ್ರೆ ಗಿ ಅವಯ ವೆಾಂದು
ಭಾವಿಸು ಅಾಂಥ ಕರ ಭಗಳನುು ಷಕ್ರಾಯವು ಕೆಗೊಳು ಫಹುದು ಹಾಗೂ ಷದರಿ ವಿನಿಮಭಗಳು ಅಥವಾ
ಆದೇವಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಾಶು ಡಷಫಹುದಾದ ಅಾಂಥ ಅಧಿಕ್ರಯಗಳು ಭತ್ತು ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನಿಾಹಿಷಲು

ಡೆಪ್ಯಯ ಟಿ ಕಮಿಶನರ್ ಭತ್ತು /ಅಥವಾ ಮನಿಸಿಲ್ ಕಮಿಶನರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಡಷಫಹುದು ಅಥವಾ
ಅಧಿಕ್ರಯ ನಿೋಡಫಹುದು.
(2) ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಭತ್ತು ಹಿಾಂದನ ಉಬಂಧಗಳ ಸಮಾರ್ನಯ ನವ ಮಕೄೆ

ಬಾಧಕವಾಗದಂತೆ,

ಷಕ್ರಾಯವು ಕರ ಭಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೇಳು ಫಹುದು ಭತ್ತು ವಿನಿಮಭಗಳನುು ನಿದಾಶು ಡಷಫಹುದು,(ಎ) ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಂಪುಗೂಡುವಿಕೄ, ಆಚಯಣೆ, ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಅಾಂಥ
ಚಟ್ಟಟಿಕೄಗಳಲ್ಲಿ ಯ ಕು ಯಾಂದ ಯ ಕು ಗೆ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಸಕಷ್ಟು

ಸಯಡುತ್ತು ದ್ ಅಥವಾ

ರ ಷರಿಸುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದು ಷಕ್ರಾಯವು ರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಫಳಕೄ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯ ನುು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು;
(ಬಿ) ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಗಾ, ರೈಲು, ಯಸ್ತು , ಷಮದರ ಮಾಗಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ಯ
ಮಾಗಾಗಳಿಾಂದ ರ ವೇಶಿಸು ಯ ಕು ಗಳನುು ರಿೋಕೆ ಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭ ಅಥವಾ ಆದೇವಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದ

ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳ

ಮೂಲಕ

ಯಾವುದೇ

ಅಾಂಥ

ರೋಗದಾಂದ

ಸ್ೋಾಂಕತ್ರೆಾಂದು

ಶಂಕತ್ರಾದ ಯ ಕು ಗಳನುು ಆಷಪ ತೆರ ಮಲ್ಲಿ , ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ತಂಗದಾಣದಲ್ಲಿ , ನಿವಾಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ
ರ ತೆಯ ೋಕಗೊಳಿಸುವಿಕೄ (Quarantine) ಅಥವಾ ಬೇಾಡಸುವಿಕೄಮನುು (Isolation) ಮಾಡುವುದು;
(ಸಿ) ಅವಯ ವೆಾಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದಾದ ಅಾಂಥ ಅಧಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಜಲಾಿ ಗಡಗಳನುು
ಮಚ್ಚು ವುದು (Seal);

(ಡ) ಸಾಜ್ನಿಕ ಭತ್ತು ಖಾಷಗಿ ಸರಿಗೆಮ ಕ್ರಯಾಾಚಯಣೆಮ ಮೇಲೆ ನಿಫಾಾಂಧಗಳನುು
ವಿಧಿಸುವುದು;
(ಇ) ಸಮಾಜಕ ಅಾಂತ್ಯದ ರೂಢಗಳನುು ನಿಮಮಿಸುವುದು;
(ಎಫ್) ಸಾಜ್ನಿಕ ಷಿ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತು ಧಾಮಿಾಕ ಸಂಸ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯ ಕು ಗಳ ಗೂೂ ಡುವಿಕೄಮನುು
ನಿಫಾಾಂಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು;
(ಜ)

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಷಕ್ರಾರಿ

ಭತ್ತು

ಖಾಷಗಿ

ಕಛೇರಿಗಳು

ಹಾಗೂ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಸಂಸ್ತಿ ಗಳು

ಕ್ರಮಾನಿಾಹಿಸುವುದನುು ನಿಯಂತ್ತರ ಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಫಾಾಂಧಿಸುವುದು;
(ಎಚ್) ಅಾಂಗಡಗಳು ಭತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ತಿ ಗಳು, ಕ್ರಖಾಾನೆಗಳು, ಕ್ರಯಾಾಗಾಯಗಳು ಭತ್ತು
ಗೊೋದಾಮಗಳ ಕ್ರಮಾನಿಹಿಾಸುವಿಕೄಮ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಅಥವಾ ನಿಫಾಾಂಧಗಳನುು ವಿಧಿಸುವುದು;
(ಐ) ಅತಾಯ ವಯ ಕ ಅಥವಾ ತ್ತತ್ತಾ ಸೇವೆಗಳಾದಂಥ ಬಾಯ ಾಂಕುಗಳು, ಮಾಧಯ ಭಗಳು, ಆರೋಗಯ
ಯಕ್ಷಣೆ, ಆಹಾಯ ಷಯಫರಾಜು, ವಿದುಯ ಚಛ ಕು , ನಿೋರು, ಇಾಂಧನ ಇತಾಯ ದಗಳ ಸೇವಾನಿೋಡಕೄ ಅಧಿಮನುು
ನಿಫಾಾಂಧಿಸುವುದು;
(ಜೆ) ಸಮಾಜಕ, ರಾಜ್ಕೋಮ, ಕರ ೋಡೆಗಳು, ಭನೋರಂಜ್ನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಷೆ ೃತ್ತಕ ಅಥವಾ
ಧಾಮಿಾಕ ಷಮಾರಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಂಪುಗೂಡುವಿಕೄಗಳನುು ನಿಫಾಾಂಧಿಸುವುದು; ಭತ್ತು
(ಕೄ)

ಷಕ್ರಾಯವು

ನಿಧಾರಿಸಿದಂತೆ

ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ

ರೋಗಗಳ

ನಿಯಂತ್ರ ಣ

ಭತ್ತು

ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೄಗಾಗಿ ಅವಯ ವಾಗಫಹುದಾದ ಅಾಂಥ ಇತ್ಯ ಕರ ಭಗಳು.
5. ಉಲ್ಲ ಾಂಘನೆ ಅಥವ್ಯ ಸವಾಜನಿಕ ನೌಕರನಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ.- (1)
ಯಾವೊಫಬ

ಯ ಕು , ಸಂಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂನಿಯು 4ನೇ ರ ಕಯಣದ ಯಾವುದೇ ಉಬಂಧಗಳನುು , ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲಾದ

ನಿಮಭಗಳು,

ವಿನಿಮಭ

ಅಥವಾ

ಆದೇವನುು

ಉಲಿ ಾಂಘಿಷತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಿಧೇಮತೆಮನುು ತ್ೋರಿಷತ್ಕೆ ದು ಲಿ (disobey).
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಮಭಗಳು, ವಿನಿಮಭಗಳು
ಅಥವಾ ಆದೇವಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಬಂಧಗಳ ಅನುಷಯಣೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾನಿವಿಾಹಿಸುತ್ತು ರು ಅಥವಾ
ಕ್ರಮಾನಿಾಹಿಸುತ್ತು ರುನೆಾಂದು ತಾತ್ಪ ಮಾವಾಗ ಅಥವಾ ಕತ್ಾಯ ನುು
ಯಾವೊಫಬ

ಅಧಿಕ್ರರಿ ಅಥವಾ ಯಾವೊಫಬ

ನಿಾಹಿಸುತ್ತು ರು

ಸಾಜ್ನಿಕ ನೌಕಯನಿಗೆ ಯಾವೊಫಬ

ಯ ಕು ಯು

ಅಡಚಣೆಮನುು ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(3) ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗವು ಸಯಡರು ಅಧಿಮಲ್ಲಿ

ಸಾಜ್ನಿಕ ನೌಕಯನ ವಿರುದಧ

ಹಿಾಂಸಚಾಯ ಕೃತ್ಯ ನುು ಎಷಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಷಗಿ ಷವ ತ್ತು ಗೆ ನಶು
ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುಲ್ಲಿ ಯಾವೊಫಬ ಯ ಕು ಯು ತ್ಡಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
1

[(3ಎ) (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣದ ಉಬಂಧಗಳನುು
ಉಲಿ ಾಂಘಿಸು ಯಾರಫಬ ನನುು
ನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ
ವಿನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಮಮಿಷಫಹುದಾದಂತೆ,
ಐತ್ತು
ಸವಿಯ
ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಅಾಂಥ ಜುಲಾಮ ನೆಯಾಂದ ಅಥವಾ ಮೂರು ತ್ತಾಂಗಳರೆಗೆ
ಅಧಿಗಾಗಿ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಕ್ರರಾವಾಷದಾಂದ ಅಥವಾ ಅವೆಯಡರಿಾಂದಲೂ ದಂಡತ್ರ್ನಗತ್ಕೆ ದುು .]1
(4) 2[xxx]2 (2) ಅಥವಾ (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣದ ಯಾವುದೇ ಉಬಂಧಗಳನುು ಉಲಿ ಾಂಘಿಸು
ಯಾವೊಫಬ ನು, ಅರಾಧ ನಿಣಾಮವಾದಮೇಲೆ, ಮೂರು ತ್ತಾಂಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ ಐದು
ಶಾಗಳಿಗೆ

ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ

ಅಧಿಮ

ಕ್ರರಾವಾಷದೊಾಂದಗೆ

ಭತ್ತು

ಐತ್ತು

ಸವಿಯ

ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ ಎಯಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದುದಾದ
ಜುಲಾಮ ನೆಯಾಂದಗೆ ದಂಡತ್ರ್ನಗತ್ಕೆ ದುು .

(5) ಯಾವೊಫಬ ನು, ಸಾಜ್ನಿಕ ನೌಕಯನ ವಿರುದಧ

ಹಿಾಂಸ ಕೃತ್ಯ ನುು

ಎಷಗವಾಗ,

ಭಾಯತ್ತೋಮ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860ಯ (1860ಯ ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 45) 320ನೇ ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ
ರಿಭಾಷಿಸಿದಂತೆ ತ್ತೋರ ತ್ಯವಾದ ಹಾನಿಯುಾಂಟ್ಟಮಾಡದು ಲ್ಲಿ , ಅಾಂಥ ಯ ಕು ಯು, ಆರು ತ್ತಾಂಗಳಿಗೆ
ಕಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ ಏಳು ಶಾಗಳ ಅಧಿಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಕ್ರರಾವಾಷದೊಾಂದಗೆ ಭತ್ತು
ಾಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ
ಜುಲಾಮ ನೆಯಾಂದಗೆ ದಂಡತ್ರ್ನಗತ್ಕೆ ದುು .
1.
2.

6.
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2021

02
02

: 18.02.2021
: 18.02.2021

.
.

ಸವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಸವ ತ್ತತ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ.- (1)

ಯಾವುದೇ

ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ

ರೋಗದ

ನಿಯಂತ್ರ ಣಕ್ರೆ ಗಿ

ನಿಫಾಾಂಧಗಳು

ಭತ್ತು

ವಿನಿಮಭಗಳು

ಜಾರಿಮಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರ ದೇವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಷಗಿ ಷವ ತ್ತು ಗೆ ನಶು
ಅಥವಾ ಹಾನಿಯುಾಂಟ್ಟಮಾಡು ಅರಾಧನುು

ಯಾವೊಫಬ

ಯ ಕು ಯು ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ

ಮಾಡಲು ರ ಮತ್ತು ಷತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ರ ಚೋದಷತ್ಕೆ ದು ಲಿ , ಕೄಯಳಿಷತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ
ದುಷ್ಪಪ ರೋರಿಷತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2)

(1)ನೇ

ತ್ತಾಂಗಳುಗಳಿಗೆ

ಉರ ಕಯಣದ

ಕಡಮೆಮಲಿ ದ

ಉಬಂಧನುು

ಆದರೆ

ಐದು

ಉಲಿ ಾಂಘಿಸು

ಶಾಗಳಿಗೆ

ಯಾರಫಬ ನು,

ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ

ಮೂರು

ಅಧಿಗಾಗಿ

ಕ್ರರಾವಾಷದೊಾಂದಗೆ ಭತ್ತು ಐತ್ತು ಸವಿಯ ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ ಎಯಡು ಲಕ್ಷ
ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಾಂದಗೆ ದಂಡತ್ರ್ನಗತ್ಕೆ ದುು .
7. ಸವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಸವ ತ್ತತ ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಾನಿಗಾಗಿ ನಷಟ ದ ವಸೂಲಾತ್ತ.(1) 5ನೇ ರ ಕಯಣ ಅಥವಾ 6ನೇ ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ ನಿದಾಶು ಡಸಿದ ದಂಡನೆಮ ಜೊತೆಗೆ, ಅರಾಧಿಯು
ಯಾವುದೇ ಸಾಜ್ನಿಕ ನೌಕಯನಿಗೆ ಮಾಡದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ತ್ತೋರ ತ್ಯ ಹಾನಿಗಾಗಿ ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು
ನಿಧಾರಿಷಫಹುದಾದ

ಅಾಂಥ

ಮತ್ು ನುು

ನಶು ರಿಹಾಯವಾಗಿ

ಸಂದಾಮ

ಮಾಡಲು

ಷಸ

ಹಣೆಗಾಯರ್ನಗಿಯತ್ಕೆ ದುು .
(2) 10ನೇ ರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ನ ಅರಾಧದ ಸಂಯೋಜ್ನೆಯದಾು ಗೂಯ , ಯಾವುದೇ
ಸಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಷಗಿ ಷವ ತ್ತು ಗೆ ಮಾಡದ ಹಾನಿ ಭತ್ತು ನಶು ದ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಮ
ಮಾಡಫಹುದಾದ ನಶು ರಿಹಾಯವು, ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು ನಿಧಾರಿಷಬೇಕ್ರದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭತ್ತು
ನಶು ನುು ಾಂಟ್ಟ

ಮಾಡಲಾದ

ಷವ ತ್ತು ನ

ರ್ನಯ ಮಯುತ್

ಮಾರುಕಟ್ಟು

ಮೌಲಯ ದ

ಎಯಡು

ಟ್ಟು

ಆಗಿಯತ್ಕೆ ದುು .
(3) (1) ಭತ್ತು (2)ನೇ ಉರ ಕಯಣಗಳ ಅಡಮಲ್ಲಿ ತ್ತೋಪುಾಕೇಡಲಾದ ನಶು
ಮತ್ು ನುು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಲು ವಿಪಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಾಂಥ ಮತ್ು ನುು

ರಿಹಾಯದ

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಮ

ಅಧಿನಿಮಭ, 1964ಯ (1964ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 12) ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಭೂ ಕಂದಾಮದ

ಹಿಾಂಬಾಕಯಂತೆ ಸೂಲು ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು .
(4) ಅಾಂಥ ಸೂಲಾತ್ತಮ ಮಾಂದುರಿಕೄಮಲ್ಲಿ , ಡೆಪ್ಯಯ ಟಿ ಕಮಿಶನಯನು ಅಧಿಸೂಚನೆಮ
ಮೂಲಕ, ಷಕ್ಷಭ ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು ಅದನುು ನಿಯಪ್ರಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದಕೄೆ (absolute) ಳಟ್ಟು ಆತ್ನ
ಷವ ತ್ು ನುು

ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕವಾಗಿ

ಜೊೋಡಣೆ

ಮಾಡಫಹುದು

ಭತ್ತು

ಅಾಂಥ

ವಡಸಿಕೇಳು ಲು ಭತ್ತು ಮಟ್ಟು ಗೊೋಲು ಮಾಡಲು ನಿದೇಾಶಿಷಫಹುದು.

ಬಾಕಗಳೆಡೆಗೆ

ಷವ ತ್ು ನುು

8. ಅರಾಧಗಳಿಗೆ ದುಷೆ್ ಾ ೋರಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಯಾವೊಫಬ
ಅರಾಧಕೄೆ

ದುಷ್ಪಪ ರೋಯಣೆ

ತ್ತ್ಪ ರಿಣಾಭದಾಂದಾಗಿ

ಮಾಡದರೆ

ಭತ್ತು

ಎಷಗಲಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ,

ದುಷ್ಪಪ ರೋರಿತ್

ಅರಾಧನುು

ಕ್ರಮಾವು

ಯ ಕು ಯು

ದುಷ್ಪಪ ರೋಯಣೆಮ

ಎಷಗಲಾಗಿದ್

ಎಾಂಬುದಾಗಿ

ದಂಡತ್ರ್ನಗತ್ಕೆ ದುು .
9. ಅರಾಧಗಳ ಸಂಜ್ಞ ೋಯತೆ, ತನಿಖೆ ಮತ್ತತ ವಿಚಾರಣೆ.- ದಂಡ ರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ,
1973ಯಲ್ಲಿ (1974ಯ ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 2) ಏನೇ ಳಗೊಾಂಡದು ರೂ,(i) 5ನೇ ರ ಕಯಣ ಅಥವಾ 6ನೇ ರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ನ ದಂಡನಿೋಮ ಅರಾಧವು
ಸಂಜೆಞ ೋಮವಾಗಿಯತ್ಕೆ ದುು ಭತ್ತು ಜಾಮಿೋನು ಯಹಿತ್ವಾಗಿಯತ್ಕೆ ದುು ;
(ii) 5ನೇ ರ ಕಯಣ ಅಥವಾ 6ನೇ ರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ರ ಕಯಣನುು

ಇನ್ಸ್

ಪೆಕು ರ್

ದಜೆಾಗೆ

ದಾಖಲಾದ ಯಾವುದೇ

ಕಡಮೆಮಲಿ ದ

ದಜೆಾಮ

ಪೊಲ್ಲೋಸ್

ಅಧಿಕ್ರರಿಯು ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಷತ್ಕೆ ದುು ;
(iii) 5ನೇ ರ ಕಯಣ ಅಥವಾ 6ನೇ ರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ರ ಕಯಣದ ತ್ನಿಖೆಮನುು ರ ಥಭ
ತ್ಾಮಾನ ಯದಮ ನೋಾಂದಾಯತ್ ದರ್ನಾಂಕದಾಂದ ಮೂತ್ತು

ದಷಗಳ

ಅಧಿಯಳಗಾಗಿ ಪ್ಯಣಾಗೊಳಿಷತ್ಕೆ ದುು ;
(iv) 5ನೇ ರ ಕಯಣ ಅಥವಾ 6ನೇ ರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ರ ಕಯಣದ ರ ತ್ತಯಾಂದು ತ್ನಿಖೆ
ಅಥವಾ

ವಿಚಾಯಣೆಮಲ್ಲಿ ,

ನಡೆಷತ್ಕೆ ದುು ,

ಭತ್ತು

ಸಧಯ ವಾದಷ್ಟು

ನಿದಾಶು ವಾಗಿ,

ಶಿೋಘರ ವಾಗಿ
ಮೆಮ

ಯ ಸಯಣೆಗಳನುು

ಸಕೆ ಗಳ

ಪ್ರಟಿೋಷವಾಲು

ಆರಂಬವಾದಾಗ, ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು ದಾಖಲ್ಲಷಬೇಕ್ರದ ಕ್ರಯಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನುು
ಮಾಂದನ

ದನಕೄೆ

ಮಾಂದೂಡುವುದನುು

ನಿಣಾಯಸಿದ

(find)

ಹಯತ್ತ,

ಹಾಜ್ರುಡಸಿದ ಎಲಾಿ ಸಕೆ ಗಳ ಪ್ರಟಿೋಷವಾಲ್ಲನರೆಗೆ ದನದಾಂದ ದನಕೄೆ (from
day to day) ಅದನುು ಮಾಂದುರೆಷತ್ಕೆ ದುು , ಹಾಗೂ ತ್ನಿಖೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾಯಣೆಯು
ಾಂದು

ಶಾದ

ಅಧಿಯಳಗಾಗಿ

ಮಕ್ರು ಮಗೊಳುು ವುದನುು

ಖಚಿತ್ಡಸಿಕೇಳುು  ರ ಮತ್ು ನುು ಮಾಡತ್ಕೆ ದುು :
ರಂತ್ತ,

ಷದರಿ

ಅಧಿಯಳಗಾಗಿ

ವಿಚಾಯಣೆಯು

ಮಕ್ರು ಮಗೊಳು ದದು ರೆ,

ಹಾಗೆ

ಮಾಡಲಾಗದದು ಕೄೆ ಕ್ರಯಣಗಳನುು ರ್ನಯ ಯಾಧಿೋವರು ದಾಖಲ್ಲಷತ್ಕೆ ದುು :
ಭತ್ತು ರಂತ್ತ, ಷದರಿ ಅಧಿಮನುು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಷಬೇಕ್ರದ ಕ್ರಯಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಾಂದು
ಬಾರಿಗೆ ಆದರೆ ಆರು ತ್ತಾಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮಿೋಯದರು ಅಾಂಥ ಮಾಂದುರಿದ ಅಧಿಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದು.
1

[10. ಕ್ಕಲ್ವು ಅರಾಧಗಳ ರಾಜಿ.- (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ (ತ್ತದುು ಡ)
ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ (2020ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 26) ಪ್ರರ ರಂಬಕೄೆ ಮದಲು ಅಥವಾ
ತ್ರುವಾಮ, 5ನೇ ರ ಕಯಣದ (3ಎ) ಉರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ದಂಡನಿೋಮವಾದ ಅರಾಧನುು
ಎಷಗಿದುು , ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದಕೄೆ
ಮದಲಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ತ್ರುವಾಮವಾಗಲ್ಲೋ, ಷಕ್ರಾಯವು
ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಅಾಂಥ ಮತ್ು ನುು
ಪ್ರತ್ತಸಿದ ಮೇರೆಗೆ, ಷಕ್ರಾಯವು ಪ್ರರ ಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದಂಥ
ಅಧಿಕ್ರರಿಯು, ರಾಜ ಮಾಡಫಹುದು. ಅಾಂಥ ರಾಜಯಾದಾಗ, ಅರಾಧಿಯು ವದಲ್ಲಿ ದು ಲ್ಲಿ ಆತ್ನನುು
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಷತ್ಕೆ ದುು ಭತ್ತು ಅಾಂಥ ಅರಾಧದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ವಿರುದಧ ಯಾವುದೇ
ಮಾಂದನ ಯ ಸಯಣೆಗಳನುು ನಡೆಷತ್ಕೆ ದು ಲಿ .

(2) 5ನೇ ರ ಕಯಣದ (4)ನೇ ಉರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ದಂಡನಿೋಮವಾದ ಯಾವುದೇ
ಅರಾಧನುು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ (ತ್ತದುು ಡ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ ಪ್ರರ ರಂಬಕೄೆ
ಮದಲು ಅಥವಾ ತ್ರುವಾಮ, ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ಅನುಭತ್ತಯಾಂದಗೆ, ಅಾಂಥ ಹಿಾಂಸಕೃತ್ಯ ವು ಯಾಯ
ಮೇಲಾಗಿದ್ಯೋ ಆ ಯ ಕು ಮ ಮೂಲಕ ರಾಜ ಮಾಡಫಹುದು.]1
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11. ಅಧಿನಿಯಮವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ರನೂನಿಗೆ ಅಲ್್ ೋಕರಣವ್ಯಗುವಂತ್ತಲ್ಲ .- ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ

ಉಬಂಧಗಳು

ತ್ತಾೆ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಮಲ್ಲಿ ರು

ಯಾವುದೇ

ಇತ್ಯ

ಕ್ರನೂನಿನ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಗಿಯತ್ಕೆ ದುು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಪ ೋಕಯಣಗೊಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
12.

ಕ್ಕಲ್ವು

ಯಾವುವೇ

ವಾ ಕ್ಷತ ಗಳು

ಉಬಂಧಗಳ

ಕ್ರಮಾನುು

ಸವಾಜನಿಕ

ನೌಕರರರಾಗಿರುವುದು.-

ಅನುಷಯಣೆಮಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮಾನುು

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಕೆಗೊಾಂಡದಾು ರೆ

ಅಥವಾ

ಕೆಗೊಾಂಡದಾು ರೆ ಎಾಂದು ತಾತ್ಪ ಮಾವಾಗ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳು, ನೌಕಯರು ಭತ್ತು

ಇತ್ಯ ಯ ಕು ಗಳನುು

ಭಾಯತ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (1860ಯ ಕೄಾಂದರ

ಅಧಿನಿಮಭ 45) 21ನೇ ರ ಕಯಣದ

ಅಥಾವಾಯ ಪ್ರು ಯಳಗೆ ಸಾಜ್ನಿಕ ನೌಕಯರೆಾಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದುು .
13. ಸದ್ಭಾ ವನೆಯಾಂದ ಕೈಗಾಂಡ ಕಾ ಮದ ರಕ್ಷಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ
ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ

ಷದಾಭ ನೆಯಾಂದ

ಯಾವುದಕ್ರೆ ದರೂ, ಯಾವೊಫಬ

ಮಾಡದ

ಅಥವಾ

ಯ ಕು ಮ ವಿರುದಧ

ಮಾಡಬೇಕೄಾಂದು

ಉದ್ು ೋಶಿಷಲಾದ

ಯಾವುದೇ ದಾವೆ, ಪ್ರರ ಸಿಕೂಯ ಶನ್ಸ ಅಥವಾ

ಇತ್ಯ ಕ್ರನೂನು ಯ ಸಯಣೆಗಳನುು ಹೂಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
14. ಕಂನಿಗಳಿಾಂದ ಅರಾಧಗಳು.Š (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಅರಾಧನುು
ಾಂದು ಕಂನಿಯು ಮಾಡದು ಲ್ಲಿ , ಅರಾಧವು ನಡೆದ ಕ್ರಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂನಿಮ ಯ ಸಯಣೆಗಳ
ನಿಾಸಣೆಗಾಗಿ
ಯ ಕು ಮನುು

ಕಂನಿಮ

ಭತ್ತು

ರ ಭಾಯದಲ್ಲಿ ದು

ಕಂನಿಮನುು

ಭತ್ತು

ಅದಕೄೆ

ಜ್ವಾಬಾು ಯರ್ನಗಿದು

ರ ತ್ತಯಫಬ

ಆ ಅರಾಧದ ದೊೋಷಿಯಾಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದುು

ಭತ್ತು

ತ್ದನುಸಯವಾಗಿ ಅಯ ವಿರುದಧ ದ ಯ ಸಯಣೆಗೆ ಭತ್ತು ದಂಡನೆಗೆ ಗರಿಯಾಗತ್ಕೆ ದುು :
ರಂತ್ತ, ಅಾಂಥ ಅರಾಧವು ತ್ನು
ಅರಾಧನುು
ಯಾವೊಫಬ

ತ್ತಳಿಳಿಕೄಗೆ ಬಾಯದ್ ನಡೆಯತೆಾಂದು ಅಥವಾ ಅಾಂಥ

ತ್ಡೆಗಟು ಲು ತಾನು ಮಥೋಚಿತ್ವಾದ ಜಾಗರೂಕತೆಮನುು
ಯ ಕು ಯು

ರುಜುವಾತ್ತಡಸಿದರೆ,

ಈ

ಉರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ

ಹಿಸಿದ್ು ನೆಾಂದು ಅಾಂಥ
ಳಗೊಾಂಡರುವುದು

ಯಾವುದೂ, ಯಾವುದೇ ಶಿಕೄೆ ಗೆ ಅಾಂಥ ಯ ಕು ಮನುು ಗರಿಯಾಗವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2)
ಾಂದು

ಅರಾಧನುು

ಯಾವೊಫಬ
ಅಥವಾ

(1)ನೇ ಉರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಳಗೊಾಂಡದು ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮ
ಕಂನಿಯು

ಮಾಡರುಲ್ಲಿ

ಭತ್ತು

ಆ

ಅರಾಧವು

ಕಂನಿಮ

ನಿದೇಾವಕ, ಯ ಸಿ ಕ, ಕ್ರಮಾದಶಿಾ ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕ್ರರಿಮ ಷಭಮ ತ್ತಯಾಂದ
ರೋಕ್ಷ

ಷಭಮ ತ್ತಯಾಂದ

ಅಥವಾ

ಅನ

ಕಡೆಯಾಂದಾದ

ಯಾವುದೇ

ನಿಲಾಕ್ಷಯ ದ

ಕ್ರಯಣದಾಂದ ಸಂಬವಿಸಿತೆಾಂದು ಹೇಳಫಹುದಾದರೆ ಅಾಂಥ ನಿದೇಾವಕ, ಯ ಸಿ ಕ, ಕ್ರಮಾದಶಿಾ
ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕ್ರರಿಮನುು

ಷಸ ಆ ಅರಾಧದ ಫಗೊ ದೊೋಷಿಯಾಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದುು ಭತ್ತು

ತ್ದನುಸಯವಾಗಿ ಅನು ತ್ನು ವಿರುದಧ ದ ಯ ಸಯಣೆಗೆ ಭತ್ತು ದಂಡನೆಗೆ ಗರಿಯಾಗತ್ಕೆ ದುು .

ವಿವರಣೆ.Š ಈ ರ ಕಯಣದ ಉದ್ು ೋವಕ್ರೆ ಗಿ,Š
(ಎ) ``ಕಂನಿ'' ಎಾಂದರೆ, ಾಂದು ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕ್ರಮ ಭತ್ತು ಇದು ಾಂದು ಪಮಾ ಅಥವಾ
ಯ ಕು ಗಳ ಇತ್ಯ ಸಂಘನುು

ಳಗೊಳುು ತ್ು ದ್; ಭತ್ತು

(ಬಿ) ``ನಿದೇಾವಕ'' ಎಾಂದರೆ, ಾಂದು ಪಮಿಾನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪಮಿಾನ ಫಬ ಪ್ರಲುದಾಯ.
15. ತಾಂದರೆಗಳ ನಿವ್ಯರಣೆಗೆ ಅಧಿಕ್ರರ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳನುು

ಜಾರಿಗೆ

ತ್ರುಲ್ಲಿ , ಯಾವುದೇ ತ್ಾಂದರೆ ಉದಬ ವಿಸಿದರೆ, ಆ ತ್ಾಂದರೆಮ ನಿವಾಯಣೆಗಾಗಿ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವಾಗದ, ತಾನು ಅವಯ ಕ ಭತ್ತು ಯುಕು ವೆಾಂದು ಅಭಿಪ್ರರ ಮಡುವಂಥ
ಉಬಂಧಗಳನುು ಷಕ್ರಾಯವು ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ರ ಕಟಿಸಿದ ಆದೇವದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಫಹುದು:
ರಂತ್ತ,

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಪ್ರರ ರಂಬದ

ದರ್ನಾಂಕದಾಂದ

ಎಯಡು

ಶಾಗಳು

ಮಕ್ರು ಮವಾದ ತ್ರುವಾಮ ಅಾಂಥ ಆದೇವನುು ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
16. ನಿಯಮಗಳ
ಉದ್ು ೋವಗಳನುು

ಮತ್ತತ

ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚರ್ನಧಿಕ್ರರ.Š (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ

ಕ್ರಮಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದಕ್ರೆ ಗಿ ರಾಜ್ಯ

ಷಕ್ರಾಯವು ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ

ಮೂಲಕ, ಉತ್ು ರಾನವ ಮವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ಯವಾಾನವ ಮವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲೋ ನಿಮಭಗಳನುು
ಯಚಿಷಫಹುದು.
(2)

ಈ

ವಿನಿಮಭನುು

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಯಚಿಷಲಾದ

ಯಚಿಸಿದ ತ್ರುವಾಮ, ಆದಷ್ಟು

ರ ತ್ತಯಾಂದು

ಬೇಗನೆ, ಅದನುು

ರಾಜ್ಯ

ನಿಮಭ

ಭತ್ತು

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಉಬಮ

ಷದನಗಳು

ಅಧಿವೇವನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ, ಾಂದು ಅಧಿವೇವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಯಡು ಅಥವಾ

ಹೆಚಿು ನ

ನಿರಂತ್ಯ

ಅಧಿವೇವನಗಳಲ್ಲಿ

ಅಡಕವಾಗಫಹುದಾದ

ಟ್ಟು

ಮೂತ್ತು

ದನಗಳ

ಅಧಿಮರೆಗೆ ನಿರಂತ್ಯ ಅಧಿವೇವನಗಳ ನಿಕಟ ತ್ರುವಾಮದ ಅಧಿವೇವನದ ಮಕ್ರುಮಕೄೆ ಮದಲು
ಮಂಡಷತ್ಕೆ ದುು ಭತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವೇವನಗಳ ಅಥವಾ ನಿರಂತ್ಯ ಅಧಿವೇವನಗಳ ನಿಕಟ
ತ್ರುವಾಮದ

ಅಧಿವೇವನದ

ಯಾವುದೇ ಮಾಪ್ರಾಟನುು

ಮಕ್ರು ಮಕೄೆ
ಮಾಡದಲ್ಲಿ

ಮದಲು

ಆ ನಿಮಭ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ

ಭತ್ತು /ಅಥವಾ ಮಾಡಕೂಡದ್ಾಂದು ಉಬಮಷದನಗಳು

ನಿಧಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಅದಯ ತ್ರುವಾಮ ಆ ನಿಮಭ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭವು ಮಾಪ್ರಾಟ್ಟದ ರೂದಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ

ರಿಣಾಭಕ್ರರಿಯಾಗಿಯತ್ಕೆ ದುು

ಹಾಂದಯತ್ಕೆ ದು ಲಿ , ಆದಾಗೂಯ
ಅಥವಾ

ವಿನಿಮಭದ

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನುಸಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿಣಾಭ

ಅಾಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾಪ್ರಾಟ್ಟ ಅಥವಾ ಯದು ತ್ತಯು ಆ ನಿಮಭ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಹಿಾಂದ್

ಮಾಡದ

ಯಾವುದೇ

ಕೃತ್ಯ ದ

ಮಾನಯ ತೆಗೆ

ಬಾಧಕವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
17. ನಿರಸನ ಮತ್ತತ ಉಳಿಸುವಿಕ್ಕ.- (1) ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1897ನುು
(1897ಯ ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಮಭ II) ಭತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ೋಾಂಕು ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ,
1950ನುು

(1950ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಧಿನಿಮಭ XII) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ

ಅಧಾಯ ದೇವ, 2020ನುು (2020ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಾಯ ದೇವ ಸಂ. 07) ಈ ಮೂಲಕ ನಿಯಷನಗೊಳಿಷಲಾಗಿದ್.

(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಪ್ರರ ರಂಬದ ದರ್ನಾಂಕದಾಂದ, ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ,
1897ಯ (1897ಯ ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 3) ಉಬಂಧಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೄೆ ಅನವ ಮವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(3) ಅಾಂಥ ನಿಯಷನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಳಗೊಾಂಡದು ರೂ, ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ,
1897ಯ

(1897ಯ

ಮೈಸೂರು

ಅಧಿನಿಮಭ

II) ಭತ್ತು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ೋಾಂಕು ರೋಗಗಳ

ಅಧಿನಿಮಭ, 1950ಯ (1950ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಧಿನಿಮಭ XII) ಭತ್ತು ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ
ಅಧಿನಿಮಭ, 1897ಯ (1897ಯ ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 3) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ
ಅಧಾಯ ದೇವ, 2020ಯ (2020ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಾಯ ದೇವ ಸಂ. 07) ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ಯಾವುದೇ
ಕ್ರಮಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಭಾವಿಸು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಾನುು
ಯಾವುದೇ

ಕರ ಭ

ಅಥವಾ

ಕೆಗೊಳು ಲಾಗಿದ್

ಎಾಂದು

ಭಾವಿಸು

ಅಥವಾ ಕೆಗೊಾಂಡ

ಯಾವುದೇ

ಕರ ಭನುು

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದುು .
18. ತಾತಾೆ ಲ್ಕ ಉಬಂಧಗಳು.- ಅಾಂಥ ನಿಯಷನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಳಗೊಾಂಡದು ರೂ ನಿಯಸಿತ್
ಅಧಿನಿಮಭಗಳ ಭತ್ತು ಅಧಾಯ ದೇವದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಮಭ, ವಿನಿಮಭ,
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಆದೇವವು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದುು
ಈ

ಭತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳನುು

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಹಷ

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎಾಂಬುದಾಗಿ

ಕ್ರಮಾಗತ್ಗೊಳಿಸು ಉದ್ು ೋವಕ್ರೆ ಗಿ

ನಿಮಭಗಳನುು

ಯಚಿಸುರೆಗೂ,

ತ್ತದುು ಡ

ಮಾಡುರೆಗೂ ಅಥವಾ ಫದಲಾಯಸುರೆಗೂ ಅವು ಮಾಂದುರೆಮತ್ಕೆ ದುು .

ವಜುಬಾಯ ವ್ಯಲ್
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ಪ್ರಲ್ರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲಯ ಆದೇಶಾನುಸಯ
ಭತ್ತು ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ ,

(ಕ್ಕ. ದ್ಭವ ರಕರ್ನ

ಬಾಬು)

ಷಕ್ರಾಯದ ಕ್ರಮಾದಶಿಾ,
ಸಂಷದೋಮ ಯ ಹಾಯಗಳು ಭತ್ತು
ಶಾಷನ ಯಚನೆ ಇಲಾಖೆ

2021 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಾ : 02
(2021 ಯ ಫೆಬುರ ರಿ ತ್ತಾಂಗಳ 18ನೇ ದರ್ನಾಂಕದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದ ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೄಮಲ್ಲಿ ಮದಲು ರ ಕಟವಾಗಿದ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ (ತ್ತದುು ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2021 ಯ ಫೆಬುರ ರಿ ತ್ತಾಂಗಳ 17ನೇ ದರ್ನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲರಿಾಂದ ಅನುಭತ್ತಮನುು ಡೆಮಲಾಗಿದ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ನುು
ಅಧಿನಿಮಭ.

ತ್ತದುು ಡ ಮಾಡಲು ಾಂದು

ಇಲ್ಲಿ ಇನುು ಮಾಂದ್ ಕಂಡುಫರು ಉದ್ು ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ
ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ನುು
(2020ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 26) ತ್ತದುು ಡ ಮಾಡುವುದು
ಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ;
ಇದು
ಭಾಯತ್
ಗಣರಾಜ್ಯ ದ
ಎಪ ತ್ು ಾಂದನೇ
ಶಾದಲ್ಲಿ
ವಿಧಾನಮಂಡಲದಾಂದ ಈ ಮಾಂದನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ, ಎಾಂದರೆ:-

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನುು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ
ರೋಗಗಳ (ತ್ತದುು ಡ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2020 ಎಾಂದು ಕರೆಮತ್ಕೆ ದುು .
(2) ಇದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಫಯತ್ಕೆ ದುು .
2. 5ನೇ ಾ ಕರಣದ ತ್ತದುು ಡಿ.- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020
(2020ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 26) (ಇಲ್ಲಿ
ಇನುು ಮಾಂದ್ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭವೆಾಂದು
ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಲಾಗಿದ್) 5ನೇ ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ ,(i) (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣದ ತ್ರುವಾಮ ಈ ಮಾಂದನದನುು ಸೇರಿಷತ್ಕೆ ದುು ಎಾಂದರೆ:“ 3ಎ) (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣದ ಉಬಂಧಗಳನುು
ಉಲಿ ಾಂಘಿಸು ಯಾರಫಬ ನನುು
ನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ
ವಿನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಮಮಿಷಫಹುದಾದಂತೆ,
ಐತ್ತು
ಸವಿಯ
ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಅಾಂಥ ಜುಲಾಮ ನೆಯಾಂದ ಅಥವಾ ಮೂರು ತ್ತಾಂಗಳರೆಗೆ
ಅಧಿಗಾಗಿ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಕ್ರರಾವಾಷದಾಂದ ಅಥವಾ ಅವೆಯಡರಿಾಂದಲೂ ದಂಡತ್ರ್ನಗತ್ಕೆ ದುು .”
(ii) (4)ನೇ ಉರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ
ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದುು .

“ 1 ” ಎಾಂಫ ಆಯಣ ಚಿಹೆು ಗಳು ಭತ್ತು

ಅಾಂಕಮನುು

3. 10ನೇ ಾ ಕರಣದ ಾ ತ್ತಯೋಜನೆ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭದ 10ನೇ ರ ಕಯಣಕೄೆ
ಮಾಂದನದನುು ರ ತ್ತಯೋಜಷತ್ಕೆ ದುು , ಎಾಂದರೆ:-

ಈ

“10. ಕ್ಕಲ್ವು ಅರಾಧಗಳ ರಾಜಿ.- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ (ತ್ತದುು ಡ)
ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ (2020ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 26) ಪ್ರರ ರಂಬಕೄೆ ಮದಲು ಅಥವಾ
ತ್ರುವಾಮ, 5ನೇ ರ ಕಯಣದ (3ಎ) ಉರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ದಂಡನಿೋಮವಾದ ಅರಾಧನುು
ಎಷಗಿದುು , ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದಕೄೆ
ಮದಲಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ತ್ರುವಾಮವಾಗಲ್ಲೋ, ಷಕ್ರಾಯವು
ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಅಾಂಥ ಮತ್ು ನುು
ಪ್ರತ್ತಸಿದ ಮೇರೆಗೆ, ಷಕ್ರಾಯವು ಪ್ರರ ಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದಂಥ
ಅಧಿಕ್ರರಿಯು, ರಾಜ ಮಾಡಫಹುದು. ಅಾಂಥ ರಾಜಯಾದಾಗ, ಅರಾಧಿಯು ವದಲ್ಲಿ ದು ಲ್ಲಿ ಆತ್ನನುು
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಷತ್ಕೆ ದುು ಭತ್ತು ಅಾಂಥ ಅರಾಧದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ವಿರುದಧ ಯಾವುದೇ
ಮಾಂದನ ಯ ಸಯಣೆಗಳನುು ನಡೆಷತ್ಕೆ ದು ಲಿ .

(2) 5ನೇ ರ ಕಯಣದ (4)ನೇ ಉರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ದಂಡನಿೋಮವಾದ ಯಾವುದೇ
ಅರಾಧನುು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ (ತ್ತದುು ಡ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ ಪ್ರರ ರಂಬಕೄೆ
ಮದಲು ಅಥವಾ ತ್ರುವಾಮ, ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ಅನುಭತ್ತಯಾಂದಗೆ, ಅಾಂಥ ಹಿಾಂಸಕೃತ್ಯ ವು ಯಾಯ
ಮೇಲಾಗಿದ್ಯೋ ಆ ಯ ಕು ಮ ಮೂಲಕ ರಾಜ ಮಾಡಫಹುದು.”
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲಯ ಆದೇಶಾನುಸಯ
ಭತ್ತು ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ ,
(ಕ್ಕ. ದ್ಭವ ರಕರ್ನಥ್ ಬಾಬು)
ಷಕ್ರಾಯದ ಕ್ರಮಾದಶಿಾ,
ಸಂಷದೋಮ ಯ ಹಾಯಗಳು ಭತ್ತು
ಶಾಷನ ಯಚನೆ ಇಲಾಖೆ

