ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷಾ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975
ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಅನುಕರ ಮಣಿಕೆ
ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು:
ಅಧ್ಯಾ ಯ-I
ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ
1.

ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು, ವ್ಯಾ ಪ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ
ಅಧ್ಯಾ ಯ-II
ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು

2.

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು

3.

ಅಧ್ಯಾ ಯ-III
ಭಿಕೆಾ ಬೇಡುವುದರ ನಿಷೇಧ
ಭಿಕೆೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್
ಅಧ್ಯಾ ಯ-IV
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ

4.
5.
6.

ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ
ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿಗಳು
ಸಥ ಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ

ಅಧ್ಯಾ ಯ-V
ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು
7.
8.
9.
10.

ಸಿವ ೇಕ್ರಣಾ ಕೇಂದಾ ಗಳು
ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ಗಳು
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಥ ಪನೆ
ಶಿಸಿು ನ ಜಾರಿ

11.
12.

ಅಧ್ಯಾ ಯ-VI
ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮತ್ತು ದಂಡನೆಗಳು
ದಸು ಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ಕೆಕ ಕ್ಳುಹಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
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13.

ದ್ದರ್ಬಲರಾದ ಅಶಕ್ು ರಾದ ಮತ್ತು ಉಡುಗಿ ಹೇದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರು ಮತ್ತು ವ್ಯಸಿಯಾಗದ
ಯಾವುದೇ, ರೇಗದೇಂದ ನರಳುತಿು ರುವ್ ವ್ಾ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ದಸು ಗಿರಿ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು
ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ

14.
15.

ಕೆಲವು ಸನಿು ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ವೈದಾ ಕ್ತೇಯ ಪರಿೇಕೆೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ್ನ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಪರಾರಿಯಾದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ರ್ಗೆೆ ಹೇಗೆ ವ್ಾ ವ್ಹರಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
ದ್ದಷೆ್ ರೇರಕ್ರನ್ನು ಕಾರಾವ್ಯಸದೇಂದ ಅಥವ್ಯ ಜುಲ್ಮಾ ನೆ ಅಥವ್ಯ ಅವ್ರೆಡರಿೇಂದಲೂ
ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಮಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ರ್ಳಿಗೆ ಹೇಗಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ್ನ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದರೆ
ಕಾರಾವ್ಯಸದೇಂದ ಅಥವ್ಯ ಜುಲ್ಮಾ ನೆಯೇಂದ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡರಿೇಂದಲೂ
ದಂಡನಿೇಯವ್ಯಗತಕ್ಕ ದ್ದದ

16.
17.
18.

ಅಧ್ಯಾ ಯ-VII
ಸಂಕ್ರೀಣಾ
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ಒೇಂದ್ದ ಸಂಸ್ಥಥ ಯೇಂದ ಇನ್ು ೇಂದ್ದ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ವ್ರ್ಗಬವ್ಣೆ
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬೇಷರತಾು ಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ
ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ನ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ಗಳಿೇಂದ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಾ ಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅೇಂಥದೇ
ಸವ ರೂಪದ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ನಡುವೆ ವ್ರ್ಗಬವ್ಣೆ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಜ್ಞ ೇಯವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳು
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಪಾ ಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಆದಾ ತೆ
ಸವ ತು ನ್ನು ಅಜಿಬಸುವ್ ಅಧಿಕಾರ ಇತಾಾ ದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ನೌಕ್ರ
ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ
ಭಿಕಾೆ ಟನ ಉಪಕ್ರ
ಸಂದಶಬಕ್ರ ಮಂಡಲ್ಲ
ಪುನರಿೇಕ್ಷಣೆ
ಅಪ್ತೇಲು
ದ್ದನಬಡತೆರ್ಗಗಿ ಆಪ್ರದನೆ
ವ್ಯರ್ಷಬಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತಾ ಗಳ ಪಾ ಕ್ಟಣೆ
ಆಡಳಿತ ವ್ರದ

ಅಧ್ಯಾ ಯ-VIII
ನಿಯಂತರ ಣ
38.

ಸಕಾಬರದ ಅಧಿಕಾರಗಳು
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39.
40.
41.

ವಿವ್ಯದಗಳು
ನಿಯಮಗಳು
ನಿರಸನ
ಅನ್ನಸೂಚಿ
ಉದ್ದ ೀಶಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

I
1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ 27.- ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಾ ದ ವಿವಿಧ
ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ನಾಲುಕ
ಅಧಿನಿಯಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಪೂಣಬ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಾ ಕೆಕ
ಈ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕ್ರೂಪದ ಕಾನೂನ್ನ ಹೇಂದ್ದವುದ್ದ ಅವ್ಶಾ ಕ್ವೆೇಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಮಗಿದ್.
ಆದದ ರಿೇಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಸಕಾಬರಿ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ (ವಿಶೇಷ) ಭಾಗIV-2ಎರ ದನಾೇಂಕ್: 27.2.1973ರಂದ್ದ
ಸಂ.209 ಪು.20ರಲ್ಲಿ ಪಾ ಕ್ಟಿಸಲ್ಮಗಿದ್.)
II
1982ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 7.- ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ
ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು, ಸಂಗಾ ಹಿತ ಕೇಂದಾ
ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಂದ್ದವುದ್ದ ಅವ್ಶಾ ಕ್ವೆೇಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಮಗಿರುತು ದ್. ಕೇಂದಾ
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿವ್ಬಹಿಸಲು ಸಣಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ್ ಪಾ ಸ್ಥು ವ್ನೆಯು ಸಹ
ಇರುತು ದ್.
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಲಿ ೇಂಘನೆರ್ಗಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ ನ ವ್ಯಸದ ಅವ್ಧಿಯನ್ನು
ಆರು ತಿೇಂಗಳಿೇಂದ ಒೇಂದ್ದ ವ್ಷಬಕೆಕ ವಿಸು ರಿಸುವುದ್ದ ಅವ್ಶಾ ಕ್ವೆೇಂದ್ದ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಮಗಿದ್.
ಮೇಲ್ಲನ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಉಪಬಂಧಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ
ಅಧ್ಯಾ ದೇಶವ್ನ್ನು
ಪಾ ಖ್ಯಾ ಪ್ತಸಲ್ಮಗಿತ್ತು .
ಈ ವಿಧೇಯಕ್ವು ಅಧ್ಯಾ ದೇಶದ ರ್ದಲ್ಲ ವಿಧೇಯಕ್ವ್ಯಗಿದ್.
(ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಸಕಾಬರಿ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ (ವಿಶೇಷ) ಭಾಗIV-2ಎರ ದನಾೇಂಕ್: 3.2.1982ರಂದ್ದ ಸಂ.76
ಪು.4ರಲ್ಲಿ ಪಾ ಕ್ಟಿಸಲ್ಮಗಿದ್.)

III
1988ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 12.- ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರನ್ನು ರಾಜ್ಾ ದೊಳಗಿನ ಒೇಂದ್ದ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯೇಂದ ಇನ್ು ೇಂದ್ದ ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ , ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ಕೆಕ ವ್ರ್ಗಬಹಿಸಲು
ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ನ ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮತಿ ಅಧಾ ಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲು ಕ್ನಾಬಟಕ್
ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975ರ 19ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮ್ಯಡುವುದ್ದ,
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ಪರಿಹಾರಕೇಂದಾ ಗಳ ನಡುವೆ ಅೇಂತರ-ರಾಜ್ಾ
ವ್ರ್ಗಬವ್ಣೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯಗಿಸಲು ಸಕಾಬರದ ರ್ದಲ್ಮಗಿ, ಕೇಂದಾ
ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧಾ ಕ್ಷರಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲು ಅಧಿನಿಯಮದ 22ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮ್ಯಡಲು
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲ್ಮಗಿದ್.
ಆದದ ರಿೇಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
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(ಕ್ನಾಬಟಕ್
ಸಕಾಬರಿ
ರಾಜ್ಾ ಪತಾ
(ವಿಶೇಷ)
23.01.1988ರಂದ್ದ ಸಂ.57 ಪು.3ರಲ್ಲಿ ಪಾ ಕ್ಟಿಸಲ್ಮಗಿದ್.)

ಭಾಗIV-2ಎರ

ದನಾೇಂಕ್:

IV
2003ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 26.- ಈ ಮೇಂದನವುಗಳಿರ್ಗಗಿ ಕ್ನಾಬಟಕ್
ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975ನ್ನು ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮ್ಯಡುವುದ್ದ ಅವ್ಶಾ ಕ್ವೆೇಂದ್ದ
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್.(i)

ಯಾವುದೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು, 11ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ (4)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬಂಧಪತಾ ವ್ನ್ನು (bond), (5)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಮಿೇನನ್ನು
ರ್ರೆದ್ದಕೊಡುವ್ಯಗಿನ
ಮೊತು ವು
ಅನ್ನಕ್ಾ ಮವ್ಯಗಿ
ಒೇಂದ್ದ
ಸ್ಥವಿರ
ರೂಪ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ ರೂಪ್ರಯಗಳಾಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ ;

(ii)

12ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ಬಂಧನದ ಅವ್ಧಿಯನ್ನು ಹನೆು ರಡು
ತಿೇಂಗಳುಗಳಿಗೆ ರ್ದಲ್ಮಗಿ ಕ್ನಿಷಠ ಒೇಂದ್ದ ವ್ಷಬದ ಅವ್ಧಿಯೇಂದ ಮೂರು
ವ್ಷಬಗಳವೆರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸರ್ಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಗೆ ನಿದಬಷ್ ಪಡಿಸಲು;

(iii)

13ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ದರ್ಬಲರಾದ, ಅಶಕ್ು ರಾದ ಮತ್ತು ಕ್ಷಗಿೆ ಹೇದ
ಬಿಕ್ಷೆ ಕ್ರು ಮತ್ತು ವ್ಯಸಿಯಾಗದ ಯಾವುದೇ ರೇಗದೇಂದ ನರಳುತಿು ರುವ್
ವ್ಾ ಕ್ತು ಗಳ ಬಂಧನದ ಅವ್ಧಿಯನ್ನು ಹನೆು ರಡು ತಿೇಂಗಳುಗಳಿಗೆ ರ್ದಲ್ಮಗಿ
ಕ್ನಿಷಠ
ಒೇಂದ್ದ ವ್ಷಬದ ಅವ್ಧಿಯೇಂದ ಮೂರು ವ್ಷಬಗಳವೆರೆಗೆ
ವಿಸು ರಿಸರ್ಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಗೆ ನಿದಬಷ್ ಪಡಿಸಲು;

(iv)

ಕೇಂದಾ ೇಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಬಾಕ್ತಯರುವ್ ಮೊತು ವ್ನ್ನು ಪ್ರವ್ತಿಸುವುದಕೆಕ
ಸಥ ಳಿೇಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ನಿಧಿಯ ಅಭಿರಕ್ಷಣೆ ಹೇಂದರುವ್ ಯಾವೊರ್ಬ
ವ್ಾ ಕ್ತು ಗೆ ನಿದೇಬಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಅೇಂಥ ಆದೇಶದ ಪ್ರಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತು ವ್ನ್ನು
ಪ್ರವ್ತಿಸದೇ ಇದದ ಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕ್ತಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಸೂಲ್ಲ
ಮ್ಯಡಲು ಸಕಾಬರಕೆಕ ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು ನಿೇಡುವುದಕೆಕ .

ಆದದ ರಿೇಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(2002ರ ವಿಧ್ಯನಸಭೆ ವಿಧೇಯಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ .15 ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯಾ : ಸಂವ್ಾ ಶಾಇ 02 ಶಾಸನ
2002)
V
2020ರ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ 43.- ರಿಟ ಅಜಿಬ ಸಿವಿಲ ಸಂಖ್ಯಾ :1151/2017
(ಪ್ತಐಎಲ-ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ) ವಿಧಿ ಸ್ಥೇಂಟರ ಫಾರ ಲ್ಲೇಗಲ ಪ್ರಲ್ಲಸಿ ವಿರುದಧ ಭಾರತ ಒಕ್ಕಕ ಟ
ದನಾೇಂಕ್: 24-04-2018 ರಡನೆ ಓದಕೊೇಂಡಂತೆ ರಿಟ ಅಜಿಬ (ಸಿವಿಲ) ಸಂಖ್ಯಾ :767/2014
ಪಂಕ್ಜ ಸಿನಾಾ ವಿರುದಧ ಭಾರತ ಒಕ್ಕಕ ಟ ದನಾೇಂಕ್:05-07-2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮ್ಯನಾ
ಸವೊೇಬಚ್ಛ ನಾಾ ಯಾಲಯದ ತಿೇಪ್ತಬಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಕ್ಷಷ್ ರೇಗ ಬಾಧಿತ ವ್ಾ ಕ್ತು ಗಳ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ
ತಾರತಮಾ ಕಾರಕ್ವ್ಯದ
ಉಪಬಂಧವ್ನ್ನು
ತೆಗೆದ್ದಹಾಕ್ಷವುದಕಾಕ ಗಿ
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975ನ್ನು (1975ರ ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ
27) ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮ್ಯಡುವುದ್ದ ಅವ್ಶಾ ವೆೇಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಮಗಿದ್.
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ಆದದ ರಿೇಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ್.
(2020ರ ವಿಧ್ಯನಸಭೆ ವಿಧೇಯಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ .27 ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯಾ : ಸಂವ್ಾ ಶಾಇ 34 ಶಾಸನ
2020)
(ಭಾರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ IIIನೇ ಪಟಿ್ ಯ 15 ಮತ್ತು 16
ನಮೂದ್ದಗಳು)
(ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಸಕಾಬರಿ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ (ವಿಶೇಷ) ಭಾಗIVಎರ ದನಾೇಂಕ್: 19.10.2020ರಂದ್ದ
ಸಂ.473ರಲ್ಲಿ ಪಾ ಕ್ಟಿಸಲ್ಮಗಿದ್.)

*****
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ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975ರ ಸಂಖ್ಯಾ 27
(1975ರ ಜೂನ್ ಹತ್ು ೇಂರ್ತು ನೇ ದವ್ಸದಂದ್ದ ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಾ ಕ್ಟವ್ಯಗಿದ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷಾ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975
(1975ರ ಜೂನ್ ಆರನೇ ದವ್ಸದಂದ್ದ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರಲರ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್)
(1982ರ 7, 1988ರ 12, 2003ರ 26 ಮತ್ತು 2020ರ 43ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿೇಂದ ತಿದ್ದದ ಪಡಿಯಾದಂತೆ)

ವ್ಾ ಕ್ತು ಗಳು ಭಿಕೆೆ
ಬೇಡುವುದನ್ನು
ಆಶಾ ಯಸುವುದನ್ನು
ನಿಷೇಧಿಸುವ್ ಮತ್ತು
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರನ್ನು
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡುವುದ್ದ
ಅವ್ರಿಗೆ
ತರಬೇತಿ
ಕೊಡುವುದ್ದ
ಮತ್ತು
ನಿಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಇವುಗಳಿರ್ಗಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಅಭಿರಕೆೆ ,
ಅಧಿವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ದಂಡನೆರ್ಗಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನವ್ಬಸತಿರ್ಗಗಿ ಉಪಬಂಧಿಸುವ್ ಅಧಿನಿಯಮ.
ವ್ಾ ಕ್ತು ಗಳು ಭಿಕೆೆ
ಬೇಡುವುದನ್ನು ಆಶಾ ಯಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡುವುದ್ದ, ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು ನಿಯೇಜ್ನೆ
ಒದಗಿಸುವುದ್ದ, ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಅಭಿರಕೆೆ , ಅಧಿವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ದಂಡನೆರ್ಗಗಿ ಮತ್ತು
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ
ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು
ಪುನವ್ಬಸತಿರ್ಗಗಿ
ಉಪಬಂಧಿಸುವುದ್ದ ಅವ್ಶಾ ಮತ್ತು ವಿಹಿತವ್ಯಗಿರುವುದರಿೇಂದ
ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಾ ದ ಇಪ್ ತಾು ರನೇ ವ್ಷಬದಲ್ಲಿ
ಕ್ನಾಬಟಕ್
ಮಂಡಲದೇಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತವ್ಯಗತಕ್ಕ ದ್ದದ .-

ರಾಜ್ಾ

ವಿಧ್ಯನ

ಅಧ್ಯಾ ಯ – I
ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ
1.
ಚಿಕಕ ಹೆಸರು, ವ್ಯಾ ಪ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ.-(1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನು ,
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975 ಎೇಂದ್ದ ಕ್ರೆಯತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(2)

ಇದ್ದ ಇಡಿೇ ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಕೆಕ ವ್ಯಾ ಪು ವ್ಯಗುತು ದ್.

(3)
ಇದ್ದ
ರಾಜ್ಾ
ಸಕಾಬರವು
ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ
ಮೂಲಕ್
1
ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ರಾಜ್ಾ ದ ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅೇಂಥ [ದನಾೇಂಕ್ಗಳಂದ್ದ]1 ಜಾರಿಗೆ
ರ್ರತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದನಾೇಂಕ್ಗಳನ್ನು
ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸರ್ಹುದ್ದ.
ಪರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ
ಪರಿಹಾರಕೆಕ ಆ ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ು ಸೌಲಭಾ ಗಳು ಇರುವುವೆೇಂದ್ದ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಬರಕೆಕ
ಮನದಟ್ಟ್ ದ ಹರತ್ತ ಆ ಯಾವುದೇ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
1. ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂ. ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಡಿ 5 ಎಸ್ ಬಿ ಆರ 76 ದನಾೇಂಕ್ 26.3.1976ರ ಮೂಲಕ್ ದ. 1.4.1976 ರಿೇಂದ
ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ರಾಜ್ಾ ದ ಕೆಲವು ನಿದಬಷಠ ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂ. ಎಸ್ ಡ ಬ್ಲ್ಿ ಾ 15
ಎಸ್ ಬಿ ಆರ 97(1) ದನಾೇಂಕ್ 28.8.1997ರ ಮೂಲಕ್ ದನಾೇಂಕ್ 6.11.1997ರಿೇಂದ ಉಳಿದ ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಮಗಿದ್.
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ಅಧ್ಯಾ ಯ – II
ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು
2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಬವು ಅನಾ ಥಾ ಅಗತಾ ಪಡಿಸಿದ
ಹರತ್ತ,(1) ``ಭಿಕೆೆ '' ಎೇಂದರೆ ಹಣ, ಬೇಯಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಬೇಯಸದ ಆಹಾರ, ಧ್ಯನಾ ಗಳು
ಅಥವ್ಯ ರ್ಟ್ಟ್ ರ್ರೆ ಮೊದಲ್ಮದಂಥ ಅಥವ್ಯ ಮೌಲಾ ದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಸುು ವ್ನ್ನು
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನಿಗೆ ಪುಕ್ಕ ಟ್ಟಯಾಗಿ ಕೊಟಿ್ ರುವ್ ವ್ಸುು ;
(2) ``ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್'' ಎೇಂದರೆ ಮಗುವ್ನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ,(ಎ) ಹಾಡುವುದ್ದ, ಕ್ಷಣಿಯುವುದ್ದ, ಭವಿಷಾ ಹೇಳುವುದ್ದ, ಕೈಚ್ಳಕ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಡಿ
ತ್ೇರಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ವ್ಸುು ಗಳನ್ನು
ಮ್ಯರುವುದ್ದ ಇವುಗಳಂಥ ಯಾವುದೇ
ಸೇಗಿನಿೇಂದಾಗಲ್ಲ ಅಥವ್ಯ ಅದಲಿ ದ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಭಿಕೆೆ ಯಾಚಿಸುವ್
ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸುವ್;
(ಬಿ) ಭಿಕೆೆ ಯಾಚಿಸುವ್ ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸುವ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯಸಗಿ
ಸಥ ಳವ್ನ್ನು ಪಾ ವೇಶಿಸುವ್;
(ಸಿ) ಭಿಕೆೆ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ್ ಅಥವ್ಯ ರ್ಲ್ಮತಾಕ ರದೇಂದ ಪಡೆಯುವ್ ಉದ್ದ ೇಶದೇಂದ
ಮನ್ನಷಾ ನ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಾ ಣಿಯ ಯಾವುದೇ ಹುಣ್ಣಣ , ರ್ಗಯ, ಕ್ಷತಿ, ಅೇಂಗವಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ
ರೇಗವ್ನ್ನು ಕಾಣ್ಣವ್ ಹಾಗೆ ತ್ೇರಿಸುವ್ ಅಥವ್ಯ ಪಾ ದಶಿಬಸುವ್;
(ಡಿ) ಯಾವುದೇ ಗೊೇಚ್ರ ಜಿೇವ್ನ ನಿವ್ಬಹಣೇಪ್ರಯವಿಲಿ ದ್, ಭಿಕೆೆ ಯಾಚಿಸುವ್
ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸುವ್ ಮೂಲಕ್ವೇ ತಾನ್ನ ಜಿೇವಿಸುತಿು ರುವ್ನೆೇಂರ್ ಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅದ್ದ
ಸಂಭವ್ವ್ಯಗುವಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ್ ಅಥವ್ಯ
ಇರುವ್;
(ಇ) ಭಿಕೆೆ ಯಾಚಿಸುವ್ ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೇಕ್ರಿಸುವ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ ಪಾ ದಶಿಬಕೆಯಂತೆ
ಅವ್ನನ್ನು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅವ್ಕಾಶ ಕೊಡುವ್
- ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು :
ಪರಂತ್ತ, ಒರ್ಬ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಅವ್ನ್ನ,(i) ನಿಯಮಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕೆೆ
ಲೈಸ್ಥನ್್ ಕೊಟ್ ಧ್ಯಮಿಬಕ್ ಭಿಕ್ಷೆ ವ್ಯಗಿದದ ರೆ;

ಯಾಚಿಸಲು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು

(ii) ರೂಢಿ ಅಥವ್ಯ ಧಮಬದ ಮೂಲಕ್ ಅನ್ನಮೊೇದಸಲ್ಮದ ಯಾವುದೇ
ಧ್ಯಮಿಬಕ್ವ್ಾ ತ ಅಥವ್ಯ ಕ್ತಬವ್ಾ ದ ನಿವ್ಬಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದಾ ವ್ಕಾರಿಯಾಗದ್ ಖ್ಯಸಗಿ
ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಭಿಕೆೆ ಯನ್ನು ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದರೆ; ಅಥವ್ಯ
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(iii) ಧ್ಯಮಿಬಕ್ವ್ಯದಕೆಕ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವ್ಯ ಜಾತಾಾ ತಿೇತವ್ಯದದ್ದ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ರ ಒಳಿತಿರ್ಗಗಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೇಶವ್ನ್ನು
ವೃದಧ ಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ನಗದಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ವ್ಸುು
ರೂಪದಲ್ಲಿ
ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು
ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ರಿೇಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು ರ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿ
ಪಡೆದದದ ರೆ; ಅಥವ್ಯ
(iv) ಅವ್ನ ವ್ಯಾ ಸಂಗವ್ನ್ನು
ವಿದಾಾ ರ್ಥಬಯಾಗಿದದ ರೆ,-ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕ್ಕ ದದ ಲಿ .

ಮೇಂದ್ದವ್ರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಭಿಕೆೆ ಯನ್ನು

ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ್

(3) ‘ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ' ಎೇಂದರೆ 4ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಬರವು ರಚಿಸಿದ
ಸಮಿತಿ;
(4) ‘ಮಗು' ಎೇಂದರೆ ಹದನಾರು ವ್ಷಬಗಳ ವ್ಯಸು್ ತ್ತೇಂಬಿರದ ಹುಡುಗ ಅಥವ್ಯ
ಹದನೆೇಂಟು ವ್ಷಬಗಳ ವ್ಯಸು್ ತ್ತೇಂಬಿರದ ಹುಡುಗಿ;
(5) ‘ಸಕಾಬರ' ಎೇಂದರೆ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಬರ;
(6) ‘ಸಂಸ್ಥಥ ' ಇದ್ದ ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ , ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ಕಾಲೇನಿ ವ್ಸ್ಥಹತ್ತ ಪಾ ದೇಶ
ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಬರವು ಅೇಂಥದ್ೇಂದ್ದ ಘೇರ್ಷಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಸ್ಥಥ ಯನ್ನು
ಒಳಗೊಳುಳ ತು ದ್;
(7) ’ಸಥ ಳಿೇಯ ಪಾ ದೇಶ' ಎೇಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿರ್ಗಗಿ, ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ
ಸಕಾಬರವು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ್ ಅೇಂಥದ್ೇಂದ್ದ ಘೇರ್ಷಸಿದ ಪಾ ದೇಶ;
(8) ‘ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿ' ಎೇಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಥ ಳಿೇಯ ಪಾ ದೇಶಕಾಕ ಗಿ, ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ
ಸಮಿತಿಯು ನೇಮಕ್ ಮ್ಯಡಿದ ಸಮಿತಿ;
(9) ‘ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ' ಎೇಂದರೆ ಸಕಾಬರಿ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ ಪಾ ಕ್ಟಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ;
(10) ‘ನಿಯಮಿಸಿದ್ದದ್ದ' ಎೇಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ
ಮೂಲಕ್ ನಿಯಮಿಸಲ್ಮದ್ದದ್ದ;
(11) ‘ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ಸಥ ಳ' ಎೇಂದರೆ ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ಉಪಯೇಗಕಾಕ ಗಿ ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲ್ಮದ
ಅಥವ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾ ವೇಶ ಅವ್ಕಾಶವಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಥ ಳ ಮತ್ತು ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ವ್ಯಹನವ್ನ್ನು ಒಳಗೊಳುಳ ತು ದ್;
(12) ‘ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ ' ಎೇಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರನ್ನು ಸಿವ ೇಕ್ರಣೆ ಮತ್ತು ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ್ವ್ಯಗಿ
ಅವ್ರನ್ನು ಇಟು್ ಕೊಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗಿ ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಥಥ ಪ್ತಸಿದ ಕೇಂದಾ ; ಮತ್ತು
(13) ‘ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ' ಎೇಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ
ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಥಥ ಪ್ತಸಿದ ಕೇಂದಾ .
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ಅಧ್ಯಾ ಯ - III
ಭಿಕೆಾ ಬೇಡುವುದರ ನಿಷೇಧ
3. ಭಿಕೆಾ ಬೇಡುವುದನುು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವಂಥ
ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಭಿಕೆೆ ಬೇಡತಕ್ಕ ದದ ಲಿ .

ಅಧ್ಯಾ ಯ - IV
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ
4. ಕೇಂದರ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ.- (1) ಸಕಾಬರವು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ್ ಕೇಂದಾ
ಪರಿಹಾರ

ಸಮಿತಿಯನ್ನು

ರಚಿಸರ್ಹುದ್ದ.

(ಇಲ್ಲಿ

ಈ

ಕೆಳಗೆ

ಸಮಿತಿ

ಎೇಂದ್ದ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲ್ಮಗಿದ್.)
1

[(2) ಸಮಿತಿಯು,(ಎ) ಸಕಾಬರದ ಕಾಯಬದಶಿಬ, ಸಮ್ಯಜ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ಣ ಮತ್ತು
ಕಾಮಿಬಕ್ ಇಲ್ಮಖ್ಯ

.. ಸದಸಾ

(ಬಿ) ಸಮ್ಯಜ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ಣ ನಿದೇಬಶಕ್ರು, ಕ್ನಾಬಟಕ್

.. ಸದಸಾ

(ಸಿ) ಸಕಾಬರದ ಕಾಯಬದಶಿಬ, ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಮಖ್ಯ

.. ಸದಸಾ

(ಡಿ) ಸಕಾಬರದೇಂದ ನಾಮನಿದೇಬಶಿತರಾದ ನಾಲವ ರು
ಸಕಾಬರೇತರ ಸದಸಾ ರು

.. ಸದಸಾ

-ಇವ್ರನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .

ಸಕಾಬರವು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಾ ರ ಪೈಕ್ತ ಒರ್ಬ ನನ್ನು
ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ದ

ಮತ್ತು

ಸಮಿತಿಯ

ಅದರ ಅಧಾ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ್

ಸದಸಾ ನಾಗಿರರ್ಹುದಾದ

ಅಥವ್ಯ

ಸದಸಾ ನಾಗಿಲಿ ದರರ್ಹುದಾದವ್ನನ್ನು ಕಾಯಬದಶಿಬಯಾಗಿ ನೇಮಕ್ ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ದ.
(3) ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಬರದ ಇಚ್ಛಛ ಗೆ ಒಳಪಟು್ , ಸಕಾಬರೇತರ ಸದಸಾ ರ ಪದಾವ್ಧಿಯು
ಮೂರು ವ್ಷಬ ಅವ್ಧಿಯದಾಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ :
ಪರಂತ್ತ, ಸಮಿತಿಯ ಸಕಾಬರೇತರ ಸದಸಾ ನ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಅನ್ನಮತಿಯಲಿ ದ್
ಸಮಿತಿಯ ಎರಡು ಅನ್ನಕ್ಾ ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ನ್ನ ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಯಾದರೆ ಅವ್ನ್ನ
ಸದಸಾ ನಾಗಿರುವುದ್ದ ನಿೇಂತ್ತಹೇಗತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(4) (ಕ್) ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ ಆಕ್ಸಿಾ ಕ್ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಖ್ಯಲ್ಲ ಸ್ಥಥ ನವ್ನ್ನು
ನಿಯಮಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭತಿಬ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
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ಸಕಾಬರವು

(ಖ) ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಥ ನವು ಖ್ಯಲ್ಲಯದಾದ ಗ ಮೇಂದ್ದವ್ರಿಯುತಿು ರುವ್
ಸದಸಾ ರು
ಯಾವುದೇ
ಖ್ಯಲ್ಲ
ಸ್ಥಥ ನವು
ಉೇಂಟ್ಟಗಿಲಿ ದದದ ರೆ
ಹೇಗೊ
ಹಾಗೆ
ಕಾಯಬನಿವ್ಬಹಿಸರ್ಹುದ್ದ.
(5) ಸಕಾಬರೇತರ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಪರಿಶಾ ಮಧನ ಮತ್ತು
ಭತಾ ಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(6) ಸಮಿತಿಯು, ಕ್ನಿಷ್ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ತಿೇಂಗಳಿಗೊಮ್ಮಾ ಸಭೆ ಸೇರತಕ್ಕ ದ್ದದ .]1
1. 1982ರ 7ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ್ ದನಾೇಂಕ್ 1.10.1981ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ (2)ರಿೇಂದ
(6)ರವ್ರೆಗಿನ ಉಪ ಪಾ ಕ್ರಣಗಳನ್ನು ಪಾ ತಿಯೇಜಿಸಲ್ಮಗಿದ್.

(7) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು
ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ
ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟ್ ಪರಿಹಾರದ ಆಡಳಿತಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಎಲ್ಮಿ
ವಿಷಯಗಳ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ, ನಿದೇಬಶನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತಾ ಣವು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
5. ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು.- ಸಮಿತಿಯು, ಯಾವುದೇ ಸಥ ಳಿೇಯ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು
ಕಾಯಬಗತಗೊಳಿಸುವ್
ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿರ್ಗಗಿ
ನಿಯಮಿಸಿದಂತೆ ಒೇಂದ್ದ ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸರ್ಹುದ್ದ.
6. ಸೆ ಳಿೀಯ ಆಡಳಿತ.- (1) ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಮತ್ತು ಈ
ರ್ಗೆೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟು್ ಯಾವುದೇ ಸಥ ಳಿೇಯ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರಿಗೆ
ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ್ ಆಡಳಿತವು ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(2)
ಸಥ ಳಿೇಯ
ಪಾ ದೇಶದ
ಯಾವುದೇ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು
ಕಾಯಬಗತಗೊಳಿಸುವ್
ಉದ್ದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ
ಸಥ ಳಿೇಯ
ಸಮಿತಿಯು
ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಉಪ-ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸರ್ಹುದ್ದ.

ಅಧ್ಯಾ ಯ - V
ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು
7. ಸಿವ ೀಕರಣ ಕೇಂದರ ಗಳು.- ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು, ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ಸಿವ ೇಕ್ರಣೆ
ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನು ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ್ವ್ಯಗಿ ಇಟು್ ಕೊಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗಿ ಸಿವ ೇಕ್ರಣಾ ಕೇಂದಾ ಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸರ್ಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದ್ದ, ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಥ ಯನ್ನು ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿರ್ಗಗಿ ಸಿವ ೇಕ್ರಣಾ ಕೇಂದಾ ಎೇಂಬ್ಲ್ದಾಗಿ ಘೇರ್ಷಸರ್ಹುದ್ದ.
8. ಪ್ರಿಹಾರ ಕೇಂದರ ಗಳು.- ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು 3ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೇಂಘಿಸುವ್ ವ್ಾ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸುವ್ವ್ರನ್ನು ಬಂಧನ
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನವ್ಬಸತಿರ್ಗಗಿ ಅವ್ಶಾ ವೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಥ ಪ್ತಸರ್ಹುದ್ದ
ಅಥವ್ಯ
ಅದ್ದ
ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಯಾವುದೇ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯನ್ನು
ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ್ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ಎೇಂಬ್ಲ್ದಾಗಿ ಘರ್ಷಸರ್ಹುದ್ದ.
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9. ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥೆ ಪ್ನೆ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟು್ ,
ಕೇಂದಾ
ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು, ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಸರಿಯಾದ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಥ ಪನೆರ್ಗಗಿ ಮತ್ತು
ಅದರಲ್ಲಿ ರುವ್ ನಿವ್ಯಸಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆರ್ಗಗಿ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಥ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(2)
ಯಾವುದೇ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ
ಬಂಧಿಸಿಟ್
ಪಾ ತಿಯರ್ಬ
ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು,
ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಶಿಸಿು ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟಿ್ ರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
ವಿವ್ರಣೆ:- `ಶಿಸುು ' ಎೇಂಬ್ಲ್ದ್ದ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳುಳ ತು ದ್.

ದೈಹಿಕ್

ಶಾ ಮ

ಮತ್ತು

ಕ್ಠಿಣ

ಶಾ ಮದ

10. ಶಿಸಿು ನ ಜಾರಿ.- ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಪಾ ಭಾರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅೇಂಥ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸು ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು
ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸರ್ಹುದ್ದ.
ಅಧ್ಯಾ ಯ - VI
ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮತ್ತು ದಂಡನೆಗಳು
11. ದಸು ಗಿರಿ ಮತ್ತು
ವಿಚಾರಣೆ.- (1) 3ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು
ಉಲಿ ೇಂಘಿಸುವ್ ಮಗುವ್ನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಯಾವ್ನೇ ಇತರ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಕಾಣ್ಣವ್
ಯಾವ್ನೇ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವ್ಯ ಈ ರ್ಗೆೆ ಸ್ಥಮ್ಯನಾ ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ
ಮೂಲಕ್ ಸಕಾಬರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅೇಂಥ
ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ದಸು ಗಿರಿ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಅೇಂಥ ದಸು ಗಿರಿರ್ಗಗಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವ್ನಿಗೆ
ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಅವ್ನನ್ನು
ಕ್ಕಡಲೇ ಅತಿ ಸಮಿೇಪದ ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ ಕೆಕ
ಸಥ ಳಾೇಂತರಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(2) ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ ದ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆ ತರುವ್ಯಯ
ವಿಳಂರ್ವಿಲಿ ದ್ ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ನಡೆಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡಿದರೆ ಆ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಭಿಕೆೆ
ಬೇಡುವುದನ್ನು ಆಶಾ ಯಸುವುದಲಿ ವೆೇಂದ್ದ
ಮನದಟು್
ಮ್ಯಡಿಕೊೇಂಡರೆ, ಅವ್ನನ್ನು
ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಮಿೇನ್ನ ಸಹಿತ ಅಥವ್ಯ
ಜಾಮಿೇನಿಲಿ ದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(3) (1)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ದಸು ಗಿರಿ ಮ್ಯಡಿದ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು (2)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡದದದ ರೆ, ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ ದ
ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಅಧಿಕಾರ
ವ್ಯಾ ಪ್ತು ಯನ್ನು
ಹೇಂದರುವ್
ಕಾಯಬನಿವ್ಯಬಹಕ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಅಥವ್ಯ ನಾಾ ಯಕ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಅಥವ್ಯ ಮಹಾನಗರ
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ಮೇಂದ್ ದಸು ಗಿರಿ ಮ್ಯಡಿದ ಸಥ ಳದೇಂದ ಅೇಂಥ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ
ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ ಪಾ ಯಾಣ ಮ್ಯಡಲು ಅವ್ಶಾ ವ್ಯದ ಕಾಲವ್ನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಅೇಂಥ
ದಸು ಗಿರಿಯ ಇಪ್ ತು ನಾಲುಕ ಗಂಟ್ಟಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳರ್ಗಗಿ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ :
ಪರಂತ್ತ, (1)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ದಸು ಗಿರಿ ಮ್ಯಡಿದ ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ ದ್ ಸದರಿ ಅವ್ಧಿಯನ್ನು
ಮಿೇರಿ ಅಭಿರಕೆೆ ಯಲ್ಲಿ
ಬಂಧಿಸಿಡತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
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(4) (3)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ಮೇಂದ್ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲ್ಮಗಿದ್ಯೇ ಆ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು
ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಭಿಕೆೆ
ಬೇಡುವ್ ಅಪರಾಧವ್ನ್ನು
ಮ್ಯಡಿರುವ್ನೆೇಂದ್ದ ಅವ್ನಿಗೆ
ಮನದಟ್ಟ್ ದರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ನ್ನ ಅೇಂಥ ಅಪರಾಧವ್ನ್ನು
ಮ್ಯಡುವುದಲಿ ವೆೇಂದ್ದ
1
1
ಮ್ಯತ್ತಕೊಟ್ ರೆ ಅವ್ನ್ನ [ಒೇಂದ್ದ ಸ್ಥವಿರ ರೂಪ್ರಯಗಳ] ಮೊತು ಕೆಕ ಬಂಧಪತಾ ವ್ನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
1. 2003ರ 26ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ್ ದ. 21.5.2003 ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಮಗಿದ್.

(5) (4)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಅೇಂಥದೇ ಅಪರಾಧಕಾಕ ಗಿ ಯಾವ್ನೇ ಕಾಯಬನಿವ್ಯಬಹಕ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಅಥವ್ಯ ನಾಾ ಯಕ್
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಅಥವ್ಯ ಮಹಾನಗರ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಮೇಂದ್ ಪುನಃ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಿದರೆ
ಮತ್ತು 3ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಉಲಿ ೇಂಘನೆಯನ್ನು ಅವ್ನ ವಿರುದಧ ರುಜುವ್ಯತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ,
1
[ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ ರೂಪ್ರಯಗಳ ಮೊತು ]1 ಹಾಗೂ ಜಾಮಿೇನಿಲಿ ದ್ ಅವ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮ್ಯಡತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
12. ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರ ೀಟನು ಭಿಕ್ಷಾ ಕನನುು ಪ್ರಿಹಾರ ಕೇಂದರ ಕೆಕ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದ್ದದ .(1) 11ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ್ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯ ವಿರುದಧ ಕ್ಾ ಮವ್ನ್ನು ಕೈಗೊಳಳ ಲ್ಮಗಿದ್ಯೇ
ಆ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು , ಅೇಂಥದೇ ಅಪರಾಧಕಾಕ ಗಿ ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು, ಸದರಿ ಪಾ ಕ್ರಣದಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊೇಂಡ
ನಿದೇಬಶನಗಳನ್ನು
ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದಲಿ ವೆೇಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ
ಪ್ರಲ್ಲಸಲು
ಅಸಮಥಬನಾಗಿರುವ್ನೆೇಂರ್
ಕಾರಣದ
ಮೇಲೆ
ಪುನಃ
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ
ಮೇಂದ್
ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು 3ನೇ
ಪಾ ಕ್ರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೇಂಘಿಸಿರುವ್ನೆೇಂದ್ದ ನಿಣಬಯಸಿದರೆ ಅವ್ನ್ನ ಅವ್ನನ್ನು
ಅಪರಾಧಿ
ಎೇಂದ್ದ
ನಿಣಬಯಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಆ
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
1
ನಿದಬಷ್ ಪಡಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ [ಒೇಂದ್ದ ವ್ಷಬವ್ನ್ನು ಮಿೇರದಂಥ ಮೂರು ವ್ಷಬಗಳಿಗೆ
ವಿಸು ರಿಸರ್ಹುದಾದ]1
ಅವ್ಧಿರ್ಗಗಿ
ಅತಿ
ಸಮಿೇಪದ
ಪರಿಹಾರ
ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ರಿಸುವ್ ಶಿಕೆೆ ಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
1. 2003ರ 26ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ್ ದ. 21.5.2003ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಪಾ ತಿಯೇಜಿಸಲ್ಮಗಿದ್.

(2) (1)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ ಮ್ಯಡಿದ ಬಂಧನದ
ಆದೇಶವ್ನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ರದ್ದದ ಗೊಳಿಸರ್ಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಮ್ಯಪ್ರಬಟು
ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ದ.
13. ದ್ದರ್ಾಲರಾದ, ಅಶಕು ರಾದ ಮತ್ತು ಉಡುಗಿಹೀದ ಭಿಕ್ಷಾ ಕರು ಮತ್ತು
ವ್ಯಸಿಯಾಗದ ಯಾವುದೇ ರೀಗದೇಂದ ನರಳುತಿು ರುವ್ ವ್ಾ ಕ್ರು ಗಳನುು
ದಸು ಗಿರಿ
ಮ್ಯಡತಕಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಸಿವ ೀಕರಣ ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದ್ದದ .- (1) 11ನೇ
ಪಾ ಕ್ರಣದಲ್ಲಿ
ಏನೇ ಅಡಕ್ವ್ಯಗಿದಾದ ಗೂಾ , ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ ದ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಅಧಿಕಾರಿಯು IIನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಅನ್ನಸರಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಿದ
ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವ್ನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಯಾವ್ನೇ ಇತರ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ದ್ದರ್ಬಲ, ಅಶಕ್ು
ಉಡುಗಿಹೇಗಿರುವ್ನೆೇಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಾ ಕ್ರ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಸಿಯಾಗದ
ರೇಗದೇಂದ ನರಳುತಿು ರುವ್ನೆೇಂದ್ದ ನಿಣಬಯಸಿದರೆ, ಅವ್ನ್ನ ಆ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯೇಂದ ಅವ್ನಿಗೆ
ಬಂಧುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದಾದ ರೆಯೇ ಎೇಂದ್ದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಯಾರಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕ್ಕಡಲೇ ಕ್ರೆಯಸತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ
ತರುವ್ಯಯ ಅವ್ನಿಗೆ ಆ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ರಕ್ತೆ ಸಲ್ಮಗುವುದಲಿ ವೆೇಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವ್ಯ
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ಬಂಧುಗಳು ಯಾರೂ ಇಲಿ ದದದ ರೆ ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ ದ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಅವ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯ ವ್ರದಯೇಂದಗೆ ಕ್ಕಡಲೇ ಅವ್ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತು ಯನ್ನು
ಹೇಂದರುವ್ ಕಾಯಬನಿವ್ಯಬಹಕ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಅಥವ್ಯ ನಾಾ ಯಕ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಅಥವ್ಯ
ಮಹಾನಗರ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ಮೇಂದ್ ದಸು ಗಿರಿ ಮ್ಯಡಿದ ಸಥ ಳದೇಂದ ಅೇಂಥ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ
ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ
ಪಾ ಯಾಣ ಮ್ಯಡಲು ಅವ್ಶಾ ವ್ಯದ ಕಾಲವ್ನ್ನು
ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ,
ಅವ್ನನ್ನು
ದಸು ಗಿರಿ
ಮ್ಯಡಿದ
ಇಪ್ ತಾು ಲುಕ
ಗಂಟ್ಟಗಳ
ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ
ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ :
ಪರಂತ್ತ,
ದಸು ಗಿರಿ
ಮ್ಯಡಿದ
ಯಾವ್ನೇ
ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ
ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ ದ್ ಇಪ್ ತು ನಾಲುಕ
ಗಂಟ್ಟಗಳ ಅವ್ಧಿಯನ್ನು
ಮಿೇರಿ ಅಭಿರಕೆೆ ಯಲ್ಲಿ
ಬಂಧಿಸಿಡತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ಮೇಂದ್ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಿದ
ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಅೇಂಥ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮ್ಯಡಿದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೇಂಘಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ, ಅವ್ನನ್ನು
ಅಪರಾಧಿ
ಎೇಂದ್ದ
ನಿಣಬಯಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಆ
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
1
ನಿದಬಷ್ ಪಡಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ [ಒೇಂದ್ದ ವ್ಷಬಕೆಕ ಮಿೇರದ ಆದರೆ ಮೂರು ವ್ಷಬಗಳಿಗೆ
ವಿಸು ರಿಸರ್ಹುದಾದ]1
ಅವ್ಧಿರ್ಗಗಿ
ಅತಿ
ಸಮಿೇಪದ
ಪರಿಹಾರ
ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡುವ್ ಶಿಕೆೆ ಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ ಮ್ಯಡಿದ ಬಂಧನ
ಆದೇಶವ್ನ್ನು ಅೇಂಥ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರದ್ದಧ ಗೊಳಿಸರ್ಹುದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ಮ್ಯಪ್ರಬಟು ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ದ.
1. 2003ರ 26ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ್ ದ. 21.5.2003ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಪಾ ತಿಯೇಜಿಸಲ್ಮಗಿದ್ .
1

[14. ಕೆಲವು ಸನಿು ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಭಿಕ್ಷಾ ಕರ ವೈದಾ ಕ್ರೀಯ ಪ್ರಿೀಕೆಾ
ಮತ್ತು
ಬಂಧನ.-(1)
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ
ಯಾವುದೇ
ಆದೇಶದ
ಮೇರೆಗೆ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಟಿ್ ರುವ್
ಯಾವ್ನೇ
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ್ನ,
ಮ್ಯನಸಿಕ್
ಅಸವ ಸಥ ತೆ
ಅಥವ್ಯ
ಅೇಂಟುರೇಗದೇಂದ ನರಳುತಿು ರುವ್ನೆೇಂದ್ದ ಸಕಾಬರಕೆಕ ಕಂಡುಬಂದರುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಕಾಬರವು
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ್ನ
ಮ್ಯನಸಿಕ್
ಅಸವ ಸಥ ನಾಗಿರುವ್ನೆೇಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ
ಅೇಂಟುರೇಗದೇಂದ
ನರಳುತಿು ರುವ್ನೆೇಂಬ್ಲ್ದಕಾಕ ಗಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪ್ತಸಿ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ್ ಅವ್ನನ್ನು
ಮ್ಯನಸಿಕ್ ಆರೇಗಾ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಬರಿ ಅಥವ್ಯ ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸ್ ತೆಾ ಗೆ ಅಥವ್ಯ
ವೈದಾ ಕ್ತೇಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಸುರಕ್ತೆ ತ ಅಭಿರಕೆೆ ಯ ಇತರ ಸಥ ಳಕೆಕ ಅವ್ನನ್ನು
ಸಥ ಳಾೇಂತರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ಅವ್ಧಿರ್ಗಗಿ ಅವ್ನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡಲು
ಆದೇಶಿಸಲ್ಮಗಿದೇಯೇ ಅೇಂಥ ಉಳಿದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಬರವು ನಿದೇಬಶಿಸುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ
ಆ ಅವ್ಧಿಯು ಮಕಾು ಯವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ಅಥವ್ಯ ಇತರರ ̧ಸುರಕ್ಷತೆರ್ಗಗಿ ಅವ್ನನ್ನು
ವೈದಾ ಕ್ತೇಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಚಿಕ್ತತೆ್ ಯಲ್ಲಿ
ಇನೂು
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡುವುದ್ದ
ಅವ್ಶಾ ವೆೇಂದ್ದ ಸಕಾಬರಿ ವೈದಾಾ ಧಿಕಾರಿಯು ಪಾ ಮ್ಯಣಿೇಕ್ರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅವ್ನನ್ನು
ಕಾನೂನಿಗನ್ನಸರವ್ಯಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡುವ್ವ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟು್ ಕೊೇಂಡಿರಲು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ತತೆ್
ಮ್ಯಡಲು ಆದೇಶಿಸರ್ಹುದ್ದ.
(2) ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ಮ್ಯನಸಿಕ್ ಅಸವ ಸಥ ತೆಯು ಕೊನೆಗೊೇಂಡಿರುವುದ್ೇಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ
ಅೇಂಟುರೇಗವು ವ್ಯಸಿಯಾಗಿದ್ಯೇಂದ್ದ ಸಕಾಬರಕೆಕ ಕಂಡುಬಂದರುವ್ಲ್ಲಿ , ಸಕಾಬರವು
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ವ್ಶವ್ನ್ನು ಹೇಂದರುವ್ ವ್ಾ ಕ್ತು ಗೆ ಅವ್ನನ್ನು ಅಭಿರಕೆೆ ಯಲ್ಲಿ ಡಲು ಇನೂು

13

ಹಣೆರ್ಗರನಾಗಿದದ ರೆ, ಅವ್ನನ್ನು ಯಾವ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಯೇಂದ ಸಥ ಳಾೇಂತರಿಸಲ್ಮಯತ್ೇ ಆ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಲು ಅಥವ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನನ್ನು
ಇನೂು
ಅಭಿರಕೆೆ ಯಲ್ಲಿ ಡಲು ಅವ್ನ್ನ
ಹಣೆರ್ಗರನಾಗಿದದ ರೆ, ಅವ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ್
ನಿದೇಬಶಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(3) (2)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಉಪಬಂಧಕೊಕ ಳಪಟು್ ಮ್ಯನಸಿಕ್ ಆರೇಗಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಅಧಿನಿಯಮ, 2017ರ (2017ರ ಕೇಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮ 10) ಅಥವ್ಯ ರಾಜ್ಾ ದ ಯಾವುದೇ
ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಸಂವ್ಯದ ಉಪಬಂಧವು,
ಅವ್ನನ್ನು
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡಬೇಕೆೇಂದ್ದ ಆದೇಶಿಸಿರುವಂಥ ಅವ್ಧಿಯು ಮಕಾು ಯವ್ಯದ
ತರುವ್ಯಯ (1)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯನಸಿಕ್ ಆರೇಗಾ ಸಂಸ್ಥಥ ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಬರಿ
ಅಥವ್ಯ ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸ್ ತೆಾ ಅಥವ್ಯ ವೈದಾ ಕ್ತೇಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟಿ್ ರುವ್ ಪಾ ತಿಯರ್ಬ
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನಿಗೂ ಅನವ ಯಸತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಆ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯನಸಿಕ್ ಆರೇಗಾ
ಸಂಸ್ಥಥ ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಬರಿ ಅಥವ್ಯ ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸ್ ತೆಾ ಅಥವ್ಯ ವೈದಾ ಕ್ತೇಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನನ್ನು
ಬಂಧಿಸಿಟಿ್ ರುವಂಥ ಕಾಲವ್ನ್ನು
ಅವ್ನನ್ನು
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡಬೇಕೆೇಂದ್ದ
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ
ಆದೇಶ
ಮ್ಯಡರ್ಹುದಾದಂಥ
ಅವ್ಧಿಯ
ಭಾಗವೆೇಂದ್ದ
ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ :
ಪರಂತ್ತ, ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ಮ್ಯನಸಿಕ್ ಅಸವ ಸಥ ತೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅೇಂಟುರೇಗದ
ಕಾರಣದೇಂದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ಸಥ ಳಾೇಂತರಣವು ಕ್ಕಡಲೇ ಅವ್ಶಾ ವ್ಯಗಿರುವ್ಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನನ್ನು
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಟಿ್ ರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯನಸಿಕ್ ಆರೇಗಾ
ರಕ್ಷಣೆ
ಅಧಿನಿಯಮ, 2017ರ (2017ರ ಕೇಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮ 10) ಮೇರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ರಾಜ್ಾ ದ
ಯಾವುದೇ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಂವ್ಯದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತು ಯನ್ನು ಹೇಂದರುವ್ ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಬರದ
ಆದೇಶವ್ನ್ನು ಪಡೆಯರ್ಹುದಾದಂಥ ಕಾಲದವ್ರೆಗೆ, ಅವ್ನನ್ನು ಮ್ಯನಸಿಕ್ ಆರೇಗಾ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಬರಿ ಅಥವ್ಯ ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸ್ ತೆಾ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ವೈದಾ ಕ್ತೇಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ
ಒಪ್ತ್ ಸಲು
ಕ್ಕಡಲೇ
ಆದೇಶ
ಮ್ಯಡುವುದಕಾಕ ಗಿ
ಅಜಿಬಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ಅವ್ಕಾಶವಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .]1
1. 2020ರ ಅಧಿನಿಯಮ 43ರ ಮೂಲಕ್ ದನಾೇಂಕ್: 19.10.2020ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಪಾ ತಿಯೇಜಿಸಿದ್.

15. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಅನುಮತಿಯನುು ಪ್ಡೆದ್ದ ಭಿಕ್ಷಾ ಕನು
ಸಂಸ್ಥೆ ಯನುು ಬಿಡತಕಕ ದ್ದದ .- ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಮಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆದೇಶವಿಲಿ ದ್ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ
ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ನ ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿ ದ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
16. ಪ್ರಾರಿಯಾದ ಭಿಕ್ಷಾ ಕರ ರ್ಗೆೆ
ಹೇಗೆ ವ್ಾ ವ್ಹರಿಸತಕಕ ದ್ದದ .- 15ನೇ
ಪಾ ಕ್ರಣವ್ನ್ನು ಉಲಿ ೇಂಘಿಸಿ ಅೇಂಥ ಸಂಸ್ಥಥ ಯನ್ನು ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಬಿಟಿ್ ದಾದ ನೆೇಂದ್ದ ಯಾವುದೇ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ವ್ರದಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ನೇ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಥವ್ಯ ಈ ರ್ಗೆೆ ಸಕಾಬರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅೇಂಥ
ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ವ್ಯರಂಟಿಲಿ ದ್ ದಸು ಗಿರಿ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು
ಅೇಂಥ ದಸು ಗಿರಿರ್ಗಗಿನ
ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಅವ್ನ್ನ ಯಾವ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಯನ್ನು ಬಿಟಿ್ ದದ ನ್ೇ
ಆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಕ್ಕಡಲೇ ಅವ್ನನ್ನು ಸಥ ಳಾೇಂತರಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
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(2) ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತು ಯನ್ನು
ಹೇಂದರುವ್ ಕಾಯಬನಿವ್ಯಬಹಕ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಅಥವ್ಯ ನಾಾ ಯಕ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ
ಅಥವ್ಯ ಮಹಾನಗರ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಮೇಂದ್, ಅವ್ನನ್ನು ದಸು ಗಿರಿಯಾದ ಸಥ ಳದೇಂದ ಅೇಂಥ
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ ಪಾ ಯಾಣ ಮ್ಯಡಲು ಅವ್ಶಾ ಕ್ವ್ಯದ ಕಾಲವ್ನ್ನು
ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಅೇಂಥ ದಸು ಗಿರಿಯಾದ ಇಪ್ ತಾು ಲುಕ ಗಂಟ್ಟಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ, ಅವ್ನನ್ನು
ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ ಸದರಿ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು, 15ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೇಂಘಿಸಿದಾದ ನೆೇಂದ್ದ ಮನದಟ್ಟ್ ದ ತರುವ್ಯಯ ಎಚ್ು ರಿಕೆಯನ್ನು
ಕೊಟು್ ಅವ್ನನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ವ್ಶಾವ್ಣೆ ಮ್ಯಡಬೇಕೆೇಂದ್ದ ಆದೇಶ ಕೊಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(3) (1)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಉಪಬಂಧನಗಳ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಾ ವ್ಹರಿಸಲ್ಮದ ಯಾವ್ನೇ
ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು 15ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತರುವ್ಯಯ ಪರಾರಿಯಾಗುವ್
ಅಥವ್ಯ ಭಿಕಾೆ ಟನೆಯನ್ನು ಅವ್ಲಂಬಿಸುವ್ನನ್ನು ನಾಾ ಯಕ್ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟ ಅಥವ್ಯ
ಮಹಾನಗರ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ಮೇಂದ್ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಅವ್ನ್ನ ಕ್ತೆ ಪಾ
ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಯ ತರುವ್ಯಯ ಅವ್ನನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎೇಂದ್ದ ನಿಣಬಯಸರ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು
ಮೂರು ತಿೇಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮಿೇರದ ಅವ್ಧಿರ್ಗಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾರಾವ್ಯಸ ಶಿಕೆೆ ಯನ್ನು
ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
17. ದ್ದಷೆ್ ರ ೀರಕರನುು
ಕ್ಷರಾವ್ಯಸದೇಂದ ಅಥವ್ಯ ಜುಲ್ಮಾ ನೆ ಅಥವ್ಯ
ಅವೆರಡರಿೇಂದಲೂ ದಂಡಿಸತಕಕ ದ್ದದ .- ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಭಿಕೆೆ ಬೇಡುವುದಕಾಕ ಗಿ
ನಿಯೇಜಿಸಿಕೊಳುಳ ವ್ ಅಥವ್ಯ ನಿಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು
ದ್ದಷೆ್ ರೇರಿಸುವ್ ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲ
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನಿೇಂದ ಅಪರಾಧಿ ಎೇಂದ್ದ ನಿಣಿೇಬತನಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತಿೇಂಗಳವ್ರೆಗೆ
ವಿಸು ರಿಸರ್ಹುದಾದ ಸ್ಥದಾ ಅಥವ್ಯ ಕ್ಠಿಣ ಕಾರಾವ್ಯಸದೇಂದ ಅಥವ್ಯ ಮೂರು ನೂರು
ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಜುಲ್ಮಾ ನೆಯೇಂದ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡರಿೇಂದಲೂ
ದಂಡಿತನಾಗತಕ್ಕ ದ್ದದ .
18. ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರ ೀಟನ ರ್ಳಿಗೆ ಹೀಗಲು ಭಿಕ್ಷಾ ಕನು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ
ಕ್ಷರಾವ್ಯಸದೇಂದ
ಅಥವ್ಯ
ಜುಲ್ಮಾ ನೆಯೇಂದ
ಅಥವ್ಯ
ಅವೆರಡರಿೇಂದಲೂ
ದಂಡನಿೀಯವ್ಯಗತಕಕ ದ್ದದ .ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗೆ
ಅಗತಾ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಬರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾವ್ನೇ
ಅಧಿಕಾರಿಯೇಂದಗೆ ಹೇಗಲು ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ಮೇಂದ್ ಹಾಜ್ರಾಗಲು ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ
ತೆಗೆದ್ದಕೊೇಂಡು ಹೇಗಲು ನಿರಾಕ್ರಿಸುವ್ ಅಥವ್ಯ ತಪು್ ವ್ ಯಾವ್ನೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನನ್ನು
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ್ನ
ಅಪರಾಧಿಯೇಂದ್ದ
ನಿಣಬಯಸಿದ
ಮೇಲೆ
ಒೇಂದ್ದ
ತಿೇಂಗಳಿಗೆ
ವಿಸು ರಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಅವ್ಧಿರ್ಗಗಿ ಸ್ಥದಾ ಕಾರಾವ್ಯಸದೇಂದ ಅಥವ್ಯ ಐವ್ತ್ತು
ರೂಪ್ರಯಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸರ್ಹುದಾದ ಜುಲ್ಮಾ ನೆಯೇಂದ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡರಿೇಂದಲೂ
ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ್ನ ದಂಡಿತನಾಗತಕ್ಕ ದ್ದದ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ - VII
ಸಂಕ್ರೀಣಾ
19. ಒೇಂದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೇಂದ ಇನ್ು ೇಂದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ವ್ರ್ಗಾವ್ಣೆ.- 1[ಕೇಂದಾ ಯ
ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷನ್ನ]1 ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ ಅಥವ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ೇಂದ
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ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅೇಂಥದೇ ಸವ ರೂಪದ ಇನ್ು ೇಂದ್ದ ಸಿವ ೇಕ್ರಣ ಕೇಂದಾ , ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ
ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ವ್ರ್ಗಬಯಸಬೇಕೆೇಂದ್ದ ನಿದೇಬಶಿಸರ್ಹುದ್ದ:
ಪರಂತ್ತ, ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯ ಬಂಧನದ ಒಟು್ ಅವ್ಧಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಬದಲ್ಲಿ
ಅೇಂಥ ವ್ರ್ಗಬವ್ಣೆಯೇಂದ ಹೆಚಿು ಗೆಯಾಗತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
1. 1988ರ 12ನೇ ಅಧಿನಿಯಮ ಮೂಲಕ್ ದನಾೇಂಕ್ 11.5.1988 ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಪಾ ತಿಯೇಜಿಸಲ್ಮಗಿದ್ .
20. ಭಿಕ್ಷಾ ಕರ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ.- (1) ಸಕಾಬರ ಅಥವ್ಯ ಈ ರ್ಗೆೆ ಸಕಾಬರವು
ಅದರ ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು
ಪಾ ತಾಾ ಯೇಜಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಯಾವ್ನೇ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಿಯು
ನಿಯಮಿತಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೊಳಪಟು್ , ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ಕ್ಷಟುೇಂರ್ದ ಯಾವ್ನೇ
ಸದಸಾ ನ ಅಥವ್ಯ ಅವ್ನ ಅತಿ ಸಮಿೇಪದ ಯಾವ್ನೇ ಬಂಧುವಿನ ಯಾವುದೇ ತಿೇವ್ಾ
ಅನಾರೇಗಾ , ಅಥವ್ಯ ಮರಣದ ಸಂದಭಬದಲ್ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸ್ಥಕ್ಷ್ಟ್
ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ, ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಟ್ ಯಾವ್ನೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನನ್ನು ಅದ್ದ
ಅವ್ಶಾ ವೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಅವ್ಧಿರ್ಗಗಿ ಪೆರೇಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅವ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ
ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಬಂಧನದ ಒಟು್ ಅವ್ಧಿಯ ರ್ಗೆೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಕ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
21. ಬೇಷರತಾು ಗಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ.- ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನನ್ನು
ಬಂಧಿಸಿಟ್ ೇಂಥ ದನಾೇಂಕ್ದೇಂದ ಮೂರು ತಿೇಂಗಳುಗಳು ಮಕಾು ಯವ್ಯದ ತರುವ್ಯಯ
ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅೇಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವ್ನ
ಬಂಧನದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅೇಂಥ ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ ಅೇಂಥ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ನ ವ್ತಬನೆಯೇಂದ ಅೇಂಥ
ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಭಿಕೆೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಸ್ಥಧಾ ತೆ ಇದ್ ಎೇಂದ್ದ ಮನದಟ್ಟ್ ದರೆ ಅವ್ನ್ನ
ಸಕಾಬರಕೆಕ
ಅವ್ನನ್ನು
ಬೇಷರತಾು ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ೇಂದ್ದ ಶಿಫಾರಸು್
ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಸಕಾಬರವು ಬೇಷರತಾು ಗಿ ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡಲು
ಆದೇಶಿಸರ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಆ ತರುವ್ಯಯ ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ
ಯಾವ್ ಅವ್ಧಿರ್ಗಗಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡಬೇಕೆೇಂದ್ದ ಆದೇಶವ್ನ್ನು
ಮ್ಯಡಲ್ಮಗಿತ್ುೇ ಆ
ಅವ್ಧಿಯು ಮಕಾು ಯವ್ಯಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
22. ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರಿಹಾರ ಕೇಂದರ ಗಳಿೇಂದ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಾ ಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್
ಅೇಂಥದೇ ಸವ ರೂಪ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನಡುವೆ ವ್ರ್ಗಾವ್ಣೆ.- (1) ಸಕಾಬರವು ಪರಿಹಾರ
ಕೇಂದಾ ದ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೇಂದಗೆ ಸಮ್ಯಲೇಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ
ಅಥವ್ಯ ಅದೇ ಸವ ರೂಪದ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಡಬೇಕೆೇಂದ್ದ ಅವ್ನನ್ನು ನಿದೇಬಶಿಸುವ್
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸವ ರೂಪದ ಆದೇಶವ್ನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವ್ ವ್ಾ ಕ್ತು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧನದ ಆದೇಶವ್ನ್ನು
ಮ್ಯಡಿರುವ್ನ್ೇ ಆ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ಕೆಕ ವ್ರ್ಗಬವ್ಣೆ ಮ್ಯಡಲು
ಆದೇಶಿಸರ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು
ಅೇಂಥ ವ್ರ್ಗಬವ್ಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪಬಂಧಗಳು, ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಗೆ ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ನಾಾ ಯಾಲಯವು ಅೇಂಥ
ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ
ಅವ್ನನ್ನು
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿಡಲು
ನಿದೇಬಶಿಸಲ್ಮಗಿದದ ದದ ರೆ ಹೇಗೊೇ ಹಾಗೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(2) 1[ಕೇಂದಾ ಯ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧಾ ಕ್ಷನ್ನ]1 ಸಕಾಬರವು ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ನ ಪರಿಹಾರ
ಕೇಂದಾ ದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು , ಅಲ್ಲಿ ೇಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಇತರ
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ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅದೇ ಸವ ರೂಪದ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಆ ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದಂಥದೇ ಆದ ಕಾನೂನಿನ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಡಲು
ನಿದೇಬಶಿಸರ್ಹುದ್ದ:
ಪರಂತ್ತ, ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಈ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಾ ಕೆಕ
ಅೇಂಥ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಬರದ ಸಮಾ ತಿ ಇಲಿ ದ್ ವ್ರ್ಗಬಯಸತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
1.

1988ರ

12ನೇ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೂಲಕ್

ದನಾೇಂಕ್

11.5.1988

ರಿೇಂದ

ಜಾರಿಗೆ

ರ್ರುವಂತೆ

ಪಾ ತಿಯೇಜಿಸಲ್ಮಗಿದ್.

23. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಸಂಜ್ಞ ೀಯವ್ಯಗಿರತಕಕ ದ್ದದ .ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಮಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಜ್ಞ ೇಯವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
24. ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ವ್ಸೂಲು ಮ್ಯಡಲ್ಮದ
ಜ್ಲ್ಮಾ ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮ್ಮ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
25. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾ ತೆ.- ದಂಡಪಾ ಕ್ತಾ ಯಾ
ಸಂಹಿತೆಯ 1973 (ಕೇಂದಾಾ ಧಿನಿಯಮ, 1974ರ ಸಂಖ್ಯಾ
2) ಇದರಲ್ಲಿ
ಏನೇ
ಅಡಕ್ವ್ಯಗಿದಾದ ಗೂಾ ವ್, ಪಾ ತಿಯೇಂದ್ದ ನಾಾ ಯಾಲಯವು ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟ್ ಮಟಿ್ ಗೆ ಅೇಂಥ
ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಮೇಂದರುವ್ ಯಾವುವೇ ಇತರ ವ್ಾ ವ್ಹರಣೆಗಳಿಗಿೇಂತ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಾ ವ್ಹರಣೆಗೆ ಅಗಾ ತೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
26. ಸವ ತು ನುು
ಅಜಿಾಸುವ್ ಅಧಿಕ್ಷರ ಇತಾಾ ದ.- ಈ ರ್ಗೆೆ
ರಚಿಸಲ್ಮದ
ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟು್
ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಥ ಳಿೇಯ
ಸಮಿತಿಯು ಸವ ತು ನ್ನು
ಅಜಿಬಸಲು ಕ್ರಾರುಗಳನ್ನು
ಮ್ಯಡಿಕೊಳಳ ಲು, ಕಾನೂನ್ನ
ವ್ಾ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಲು ಹಾಗೂ ಪಾ ತಿವ್ಯದಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಪ್ರಾ ಸಂಗಿಕ್ವ್ಯದ
ಇತರ ಎಲ್ಮಿ ಕಾಯಬಗಳನ್ನು ಮ್ಯಡಲು ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು ಹೇಂದರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
27. ಅಧಿಕ್ಷರಿಗಳ ನೇಮಕ್ಷತಿ.- ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಥವ್ಯ ಕೇಂದಾ
ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪೂವ್ಬ ಮಂಜೂರಾತಿಯೇಂದಗೆ ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಆ ರ್ಗೆೆ
ನಿಯಮಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ನೇಮಕ್ ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ದ.
28. ಅಧಿಕ್ಷರಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸದಾಾ ವ್ನೆಯೇಂದ
ಮ್ಯಡಿದ ಅಥವ್ಯ ಮ್ಯಡಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಬಕಾಕ ಗಿ ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯ
ವಿರುದಧ
ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಾ ಷನ್ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ
ವ್ಾ ವ್ಹರಣೆಯನ್ನು ಹೂಡತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
29. ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕ ನೌಕರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ
ಪಾ ಕಾಯಬವ್ನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಶಕ್ು ಗೊೇಂಡ ಪಾ ತಿಯರ್ಬ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಭಾರತ ದಂಡ
ಸಂಹಿತೆಯ (ಕೇಂದಾಾ ಧಿನಿಯಮದ, 1860 XLV) 21ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಅಥಬವ್ಯಾ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ನೌಕ್ರನೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
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30. ಕೇಂದರ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿ.- 1[(1)]1 ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದ ೇಶಗಳನ್ನು
ಈಡೇರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಎೇಂದ್ದ ಕ್ರೆಯಲ್ಮಗುವ್ ಒೇಂದ್ದ ನಿಧಿಯನ್ನು
ರಚಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ . ಈ ನಿಧಿಯು,(i) ಚಂದಾ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು :
(ii) ಸಕಾಬರದೇಂದ ಪಡೆದ ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನು ;
(iii) 31ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ (3)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮ್ಯಡಿದ
ಉಪಕ್ರವ್ನ್ನು ;
(iv) ಸಥ ಳಿೇಯ ನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಖ್ಯಸಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಬರಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿೇಂದ ಪಡೆದ
ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನು ;
(v) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಸೂಲು ಮ್ಯಡಿದ ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳನ್ನು ; ಮತ್ತು ;
(vi) ಇತರ ಮೂಲಗಳಿೇಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಮ್ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡಿರತಕ್ಕ ದ್ದ.
1.1982ರ 7ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ್ ದ. 1.10.1981 ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಮರು ಸಂಖ್ಯಾ ನಿೇಡಲ್ಮಗಿದ್.
1

[(2) ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು , ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿರತಕ್ಕ ಸಮ್ಯಜ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ಣ
ಮತ್ತು ಕಾಮಿಬಕ್ ಇಲ್ಮಖ್ಯಯ ಸಕಾಬರದ ಕಾಯಬದಶಿಬ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸಾ ರಾಗಿರತಕ್ಕ
ಸಮ್ಯಜ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ಣ ನಿದೇಬಶಕ್, ಸಕಾಬರದೇಂದ ನಾಮನಿದ್ಬಶಿತಗೊೇಂಡ ಹಣಕಾಸು
ಇಲ್ಮಖ್ಯಯ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡ ಸಮಿತಿಯು ಆಡಳಿತ ನಿವ್ಬಹಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(3) ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟು್ , ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ (2)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು ತಿೇಮ್ಯಬನಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿರ್ಗಗಿ
ಮತ್ತು ಅೇಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೇಗಿಸಕ್ತಕ್ಕ ದ್ದದ .]1
1.1982ರ 7ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ್ ದ. 1.10.1981ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ (2) ಮತ್ತು (3)ನೇ ಉಪ
ಪಾ ಕ್ರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲ್ಮಗಿದ್.

31. ಭಿಕ್ಷಾ ಟನೆ ಉಪ್ಕರ.- (1) ಸಕಾಬರವು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ
ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ದನಾೇಂಕ್ದೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುತು ವೆ,-

ಮೂಲಕ್

(i) ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ ಡಗಳ ಮೇಲೆ;
(ii) ಸಥ ಳಿೇಯ ಪಾ ದೇಶದೊಳಗೆ ರ್ಳಕೆ, ಉಪಯೇಗ ಅಥವ್ಯ ಮ್ಯರಾಟಕಾಕ ಗಿ,
ಅದರಳಗೆ ರ್ರುವ್ ಸರಕ್ಷಗಳ ಪಾ ವೇಶದ ಮೇಲ್ಲನ ತೆರಿಗೆ;
(iii) ವ್ಯಹನಗಳ ಮೇಲಣ ತೆರಿಗೆ;
(iv) ವೃತಿು ಗಳು, ವ್ಯಾ ಪ್ರರಗಳು, ಅಜಿೇವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೇಜ್ನೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ತೆರಿಗೆ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಭಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಿಕಾೆ ಟನಾ ಉಪಕ್ರವ್ನ್ನು ಅೇಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು
ವಿಧಿಸುವುದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್
ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪಾ ತಿಯೇಂದ್ದ ಸಥ ಳಿೇಯ
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ನ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಮದ ತೆರಿಗೆಗಳ
ಪಾ ತಿಯೇಂದ್ದ ರೂಪ್ರಯರ್ಗಗಿ ಮೂರು ಪೈಸ್ಥಯ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಉಪಕ್ರವ್ನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್
ಸಥ ಳಿೇಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು ಆ ಉಪಕ್ರವು ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್
ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮ್ಯಡಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದದ ದದ ರೆ ಹೇಗೊೇ ಹಾಗೆ
ಅದನ್ನು
ಸಂಗಾ ಹಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಸದರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು
ವಿಧಿಸುವುದಕೆಕ
ಮತ್ತು
ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್
ಸದರಿ
ಕಾನೂನ್ನಗಳ
ಉಪಬಂಧಗಳು
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ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ
ಮ್ಯಪ್ರಬಟುಗಳಿಗೊಳಪಟು್
ಅೇಂಥ
ಉಪಕ್ರವ್ನ್ನು
ವಿಧಿಸುವುದಕೆಕ ಮತ್ತು ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(3) ಸಥ ಳಿೇಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು (2)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೊರ್ಲಗಿನ
ಶೇಕ್ಡಾ ಹತು ರಷ್ ನ್ನು ಸಂಗಾ ಹಣದ ಖಚ್ಛಬೇಂದ್ದ ಕ್ಳೆದ್ದಕೊಳಳ ಲು ಹಕ್ಷಕ ಳಳ ದಾದ ಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು ಶಿಲಕ ನ್ನು ಸಕಾಬರವು ನಿದೇಬಶಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಅೇಂಥ
1
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
[30ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಗೆ ]1
ಸಂದಾಯ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
1. 1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ 87ರ ಮೂಲಕ್ ದನಾೇಂಕ್ 1.10.1981ರಂದ್ದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಪಾ ತಿಯೇಜಿಸಿದ್.
2

[(4)
(3)ನೇ
ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಕಾಬರವು
ನಿದೇಬಶಿಸಿದ
ಸಮಯದೊಳರ್ಗಗಿ ಅೇಂಥ ಶಿಲಕ ನ್ನು
ಪ್ರವ್ತಿ ಮ್ಯಡಲು ಸಥ ಳಿೇಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು
ವಿಫಲವ್ಯದರೆ,
ಸಕಾಬರವು
ಸಂಬಂಧಪಟ್
ಸಥ ಳಿೇಯ
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ
ನಿಧಿಯ
ಅಭಿರಕೆೆ ಯನ್ನು ಹೇಂದರುವ್ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಅೇಂಥ ಶಿಲ್ಲಕ ನ ಮೊತು ವ್ನ್ನು ಅೇಂಥ ನಿಧಿಯ
ಎದ್ದರಾಗಿರುವ್ ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಯಾವುದೇ ದರಕೆಕ ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅೇಂಥ ನಿಧಿಯ
ಜ್ಮ್ಮಗೆ
ಮೊತು ಗಳನ್ನು
ಹೇಂದಸುವ್ಷ್ ರ
ಮಟಿ್ ಗೆ
ಆದೇಶವ್ನ್ನು
ಪ್ರಲ್ಲಸಲು
ರ್ದಧ ವ್ಯಗತಕ್ಕ ದದ ನ್ನು ನಿಧೇಬಶಿಸಿ ಆದೇಶವ್ನ್ನು ಹರಡಿಸರ್ಹುದ್ದ.
(5) (4)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸಕಾಬರದ ಆದೇಶವ್ನ್ನು ಪ್ರಲ್ಲಸುವ್ಲ್ಲಿ
ಸಥ ಳಿೇಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದೇಂದ ಬಾಕ್ತಯರುವ್ ಶಿಲ್ಲಕ ನ ಮೊತು ವ್ನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಜಾರಿಯ
ಅದೇ ವಿಧ್ಯನದಲ್ಲಿ ಅೇಂಥ ಸಥ ಳಿೇಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದೇಂದ ವ್ಸೂಲು ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು
ಹಾಗೆ ವ್ಸೂಲು ಮ್ಯಡಿದ ಮೊತು ವ್ನ್ನು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮ್ಮ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .]2
2. 2003ರ ಅಧಿನಿಯಮ 26ರ ಮೂಲಕ್ (4) ಮತ್ತು (5) ಉಪಪಾ ಕ್ರಣಗಳನ್ನು ದನಾೇಂಕ್ 21.05.2003 ರಿೇಂದ
ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಮಗಿದ್.

32.
ಸಂದಶಾಕರ
ಮಂಡಲ್ಲ.ಸಕಾಬರವು
ಈ
ರ್ಗೆೆ
ರಚಿಸಿದ
ನಿಯಮಗಳಿಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಸಥ ಳಿೇಯ ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು
ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಕೆಲಸದ ರ್ಗೆೆ ಸಕಾಬರಕೆಕ ವ್ರದ
ಮ್ಯಡಲು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಸುಧ್ಯರಣೆರ್ಗಗಿ ಅವ್ರು ಸೂಕ್ು ವೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಂದಶಬಕ್ರ ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನು ನೇಮಿಸರ್ಹುದ್ದ.
33. ಪುನರಿೀಕ್ಷಣೆ.- ದಂಡ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 1973ರಲ್ಲಿ (ಕೇಂದಾಾ ಧಿನಿಯಮ,
1974ರ 2) ತದವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಏನೇ ಅಡಕ್ವ್ಯಗಿದದ ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ ತಿೇಮ್ಯಬನದೇಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಅಧಿಕಾರ
ವ್ಯಾ ಪ್ತು ಯನ್ನು
ಹೇಂದರುವ್
ಸ್ಥಷನ್್
ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ
ಅೇಂಥ
ತಿೇಮ್ಯಬನದ
ಪುನರಿೇಕ್ಷಣೆರ್ಗಗಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಿದ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಜಿಬಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಡುವ್ಯಗ ಸ್ಥಷನ್್ ನಾಾ ಯಾಲಯವು ಮ್ಯಾ ಜಿಸ್ಥ್ ರೇಟನ
ಮೇಂದ್
ಇದದ
ವ್ಾ ವ್ಹರಣೆಗಳ
ಕಾನೂನ್ನ
ಸಮಾ ತತೆ
ಮತ್ತು
ಔಚಿತಾ ವ್ನ್ನು
ಪರಿೇಕ್ತೆ ಸರ್ಹುದ್ದ.
34. ಅಪ್ತೀಲು.- ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ನೇ ನಿವ್ಯಸಿಯು ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಪಾ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯು ಮ್ಯಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದೇಂದ ಭಾಧಿತನಾಗಿದದ ರೆ ಅವ್ನ್ನ ಆ
ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷನಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಹುದ್ದ.
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(2) ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷನ ತಿೇಮ್ಯಬನವ್ನ್ನು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು
ಅದರ ಸದಸಾ ರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಅಪ್ತೇಲು ಮಂಡಲ್ಲಗೆ ಎರಡನೇ
ಅಪ್ತೇಲನ್ನು
ಮ್ಯಡಿಕೊಳಳ ರ್ಹುದ್ದ
ಮತ್ತು
ಆ
ಮಂಡಲ್ಲಯ
ಆದೇಶವು
ಅೇಂತಿಮವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
35. ದ್ದನಾಡತೆರ್ಗಗಿ ಆಪ್ರದನೆ.- ಸಕಾಬರವು, ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ
ಲೆಕ್ಕ ಪತಾ ಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೇಧಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾಬರವು ನೇಮಕ್ ಮ್ಯಡರ್ಹುದಾದ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೇಧಕ್ನ ವ್ರದಯ ಮೇಲೆ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯ ಸ್ ರ್ಷ್ ೇಕ್ರಣವ್ನ್ನು
ಪಡೆದ್ದಕೊೇಂಡ
ತರುವ್ಯಯ ದ್ದನಬಡತೆ ಅಥವ್ಯ ನಿಲಬಕ್ಷತೆಯೇಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ ವ್ನ್ನು ೇಂಟು
ಮ್ಯಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಜ್ವ್ಯಬಾದ ರನಾದ ಯಾವ್ನೇ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಆಪ್ರದಸುವ್ ಆದೇಶವ್ನ್ನು
ಮ್ಯಡರ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು
ಅೇಂತ ಪಾ ತಿಯೇಂದ್ದ ಪಾ ಕ್ರಣದಲ್ಲಿ
ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯೇಂದ
ಬಾಕ್ತಯಾಗುವ್ ಮೊರ್ಲಗನ್ನು
ಪಾ ಮ್ಯಣಿೇಕ್ರಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಕೇಂದಾ
ಪರಿಹಾರ
ಸಮಿತಿಯ ಅಜಿಬಯ ಮೇಲೆ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದ್ದ ಭೂ ಕಂದಾಯದ
ಬಾಕ್ತಯಾಗಿದದದ ರೆ ಹೇಗೊೇ ಹಾಗೆ ಸದರಿ ಮೊರ್ಲಗನ್ನು ಅೇಂಥ ವ್ಾ ಕ್ತು ಯೇಂದ ವ್ಸೂಲು
ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮ್ಮ ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ .
36. ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಪ್ರ ಕಟಣೆ.- ಜ್ಮ್ಮ ಮತ್ತು
ವೆಚ್ು ಗಳ ವ್ಯರ್ಷಬಕ್
ಲೆಕ್ಕ ಪತಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಆಯವ್ಾ ಯ ಪತಾ ವು ಮಂಜೂರಾದಾಗ ಸ್ಥವ್ಬಜ್ನಿಕ್ ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ
ಮಕ್ು ವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು
ಪಾ ಕ್ಟಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ ;
37. ಆಡಳಿತ ವ್ರದ.- (1) ಪಾ ತಿವ್ಷಬ ಜುಲೈ ಒೇಂದರ ತರುವ್ಯಯ ಆದಷ್ಟ್ ಬೇಗನೆ
ಮತ್ತು
ಸಕಾಬರವು ನಿಗದಪಡಿಸಿರ್ಹುದಾದಂಥ ದನಾೇಂಕ್ವ್ನ್ನು ಮಿೇರದಂತೆ, ಕೇಂದಾ
ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು, ಸಕಾಬರವು ನಿದೇಬಶಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅೇಂಥ
ವಿವ್ರಗಳೇಂದಗೆ ಹಿೇಂದನ ಸಕಾಬರಿ ವ್ಷಬಕಾಕ ಗಿ ಆಡಳಿತ ವ್ರದಯನ್ನು ಸಕಾಬರಕೆಕ
ಒಪ್ತ್ ಸತಕ್ಕ ದ್ದದ ;
(2) ಪಾ ತಿಯೇಂದ್ದ ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿಯು, ಪಾ ತಿವ್ಷಬವೂ ಜುಲೈ ಒೇಂದರ ತರುವ್ಯಯ
ಆದಷ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು
ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು ನಿಗದಪಡಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ
ದನಾೇಂಕ್ವ್ನ್ನು ಮಿೇರದಂತೆ ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು ನಿಗದಪಡಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅೇಂಥ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದನ ಸಕಾಬರಿ ವ್ಷಬಕಾಕ ಗಿ ಆಡಳಿತ
ವ್ರದಯನ್ನು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಪ್ತ್ ಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(3) ಆ ವ್ರದಯನ್ನು
ಪಾ ಕ್ಟಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .

ಸಕಾಬರವು

ನಿದೇಬಶಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯಾ ಯ - VIII
ನಿಯಂತರ ಣ
38. ಸಕ್ಷಾರದ ಅಧಿಕ್ಷರಗಳು.- ಸಕಾಬರವು ಸ್ಥಮ್ಯನಾ ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ
ಮೂಲಕ್ ಸಕಾಬರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾವ್ನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು,-
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(ಎ) ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಅಥವ್ಯ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಥ ಪನೆಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಥ ಯನ್ನು ಪಾ ವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಅದರ ನಿದೇಬಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವ್ನ್ನು
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು;
(ಬಿ) ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತಾ ಣ ಮತ್ತು ನಿದೇಬಶನದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಾ ವ್ರಣೆಗಳಿೇಂದ ಯಾವುದೇ ಉದದ ೃತ ಮತ್ತು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ
ಸಮಿತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು ಅಗತಾ ಪಡಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿವ್ರಪಟಿ್ ಕೆ,
ವಿವ್ರಪತಾ , ಲೆಕ್ಕ ಪತಾ ಅಥವ್ಯ ವ್ರದಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು;
(ಸಿ) ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ಛೇರಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ನಿಯಂತಾ ಣ ಮತ್ತು
ನಿದೇಬಶನದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಛೇರಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅೇಂಥ
ಕ್ಛೇರಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು ಹೇಂದರತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು
ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಥವ್ಯ ಸಥ ಳಿೇಯ
ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶ ಅಥವ್ಯ ವ್ಾ ವ್ಹರಣೆಗಳು ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಕಾನೂನ್ನ
ಅಥವ್ಯ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ತದವ ರುದದ ವ್ಯಗಿವೆ ಎೇಂದ್ದ ಅವ್ನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟ್ ದರೆ ಸಕಾಬರದ
ಆದೇಶಗಳಿರ್ಗಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ತ್ ಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
39. ವಿವ್ಯದಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಉದಾ ವಿಸುವ್
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿ ಅಥವ್ಯ
ಸಥ ಳಿೇಯ ನಿಕಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಿವ್ಯದ ಉದಾ ವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ವಿವ್ಯದವು
ಸೌಹಾದಬಯುತವ್ಯಗಿ
ಇತಾ ಥಬವ್ಯಗದದದ ರೆ
ವಿಷಯವ್ನ್ನು
ಸಕಾಬರಕೆಕ
ವ್ರದ
ಮ್ಯಡತಕ್ಕ ದ್ದದ ಸಕಾಬರವು ವಿವ್ಯದವ್ನ್ನು ಅವ್ರ್ಗಹನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ರ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ತಿೇಮ್ಯಬನಿಸರ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಸಕಾಬರದ ತಿೇಮ್ಯಬನವು ಅೇಂತಿಮವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವ್ಯದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಸಿವಿಲ ನಾಾ ಯಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನು ಪುರಸಕ ರಿಸತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
40. ನಿಯಮಗಳು.- (1) ಸಕಾಬರವು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ್ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಥಮ್ಯನಾ ವ್ಯಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ರಚಿಸರ್ಹುದ್ದ.
2) ವಿಶೇಷವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು
ಹಿೇಂದ್
ಬಾಧಕ್ವ್ಯಗದಂತೆ ಅೇಂಥ ನಿಯಮಗಳು,-

ಹೇಳಿದ

ಅಧಿಕಾರದ

ಸ್ಥಮ್ಯನಾ ನವ ಯಕೆಕ

(ಎ) ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ರಚ್ನೆ ಮತ್ತು
ಅವುಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಕ್ತಬವ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾ ಕಾಯಬಗಳು,
(ಬಿ) ಸಂದಶಬಕ್ರ ಮಂಡಲ್ಲಯ ರಚ್ನೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕ್ತಬವ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು
ಪಾ ಕಾಯಬಗಳು,
(ಸಿ) ಕೇಂದಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಥ ಳಿೇಯ ಸಮಿತಿಯ ವಿವ್ರ ಪಟಿ್ ಕೆಗಳು ಮತ್ತು
ವಿವ್ರ ಪತಾ ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ರದಗಳನ್ನು ಒಪ್ತ್ ಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಷಬಕ್ ಜ್ಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯರ್ಷಬಕ್ ಆಡಳಿತ ವ್ರದಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಒಪ್ತ್ ಸುವುದ್ದ,
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(ಡಿ) ಲೆಕ್ಕ ಪತಾ ಗಳ ಪರಿಶೇಧನೆ.
(ಇ) ಅಪ್ತೇಲು ಮಂಡಲ್ಲಯ ರಚ್ನೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕ್ತಬವ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು
ಪಾ ಕಾಯಬಗಳು,
(ಎಫ್) ಒೇಂದ್ದ ಸಂಸ್ಥಥ ಯೇಂದ ಇನ್ು ೇಂದಕೆಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದಾದಂಥ
ಷರತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಒೇಂದ್ದ ರಾಜ್ಾ ದೇಂದ ಇನ್ು ೇಂದಕೆಕ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ವ್ರ್ಗಬವ್ಣೆ,
(ಜಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ಲು ಅಗತಾ ಪಡಿಸಿದ
ಬಂಧಪತಾ ಗಳ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸರ್ಹುದ್ದ, ಮತ್ತು
(ಹೆಚ್) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ್ ವಿಷಯಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆೇಂದ್ದ ಅಗತಾ ಪಡಿಸಲ್ಮಗಿದ್ಯೇ ಅಥವ್ಯ ರಚಿಸರ್ಹುದೊೇ ಆ
ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯ ಇವುಗಳಿರ್ಗಗಿ ಉಪಬಂಧಿಸರ್ಹುದ್ದ.
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಕಾಬರದ ಅಧಿಕಾರವು
ಪೂವ್ಬ ಪಾ ಕ್ಟಣೆಯ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿ್ ರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
(4) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಪಾ ತಿಯೇಂದ್ದ ನಿಯಮವ್ನ್ನು ಅದನ್ನು
ರಚಿಸಿದ ತರುವ್ಯಯ ಆದಷ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಾ ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಪಾ ತಿಯೇಂದ್ದ ಸದನದ
ಮೇಂದ್ ಅದ್ದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರುವ್ಯಗ ಒೇಂದ್ದ ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವ್ಯ ಒೇಂದಾದ
ಮೇಲೇಂದರಂತೆ
ರ್ರುವ್
ಎರಡು
ಅಥವ್ಯ
ಹೆಚ್ಚು
ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ
ಅಡಕ್ವ್ಯಗರ್ಹುದಾದಂತ ಒಟು್ ಮೂವ್ತ್ತು ದವ್ಸಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಇಡತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಮತ್ತು
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವ್ಯ ಒೇಂದಾದ ಮೇಲೇಂದರಂತೆ ರ್ರುವ್
ಅಧಿವೇಶನಗಳ ನಿಕ್ಟೇತು ರದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮಕಾು ಯಕೆಕ ಮೇಂಚ್ಛ ಆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಪ್ರಬಟನ್ನು ಮ್ಯಡಬೇಕೆೇಂದ್ದ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಒಪ್ತ್ ದರೆ ಅಥವ್ಯ
ನಿಯಮವ್ನ್ನು
ಮ್ಯಡಕ್ಕಡದ್ೇಂದ್ದ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಒಪ್ತ್ ದರೆ ಆ ನಿಯಮವು
ಸಕಾಬರವು ಮ್ಯಪ್ರಬಟು ಅಥವ್ಯ ರದಧ ಯಾತಿಯನ್ನು
ಸಕಾಬರಿ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ದನಾೇಂಕ್ದೇಂದ ಸಂದಭಾಬನ್ನಸ್ಥರ ಅೇಂಥ ಮ್ಯಪ್ರಬಟ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಮ್ಯತಾ ವೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತಕ್ಕ ದ್ದದ
ಅಥವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
ಆದಾಗೂಾ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಪ್ರಬಟು ಅಥವ್ಯ ರದಧ ಯಾತಿಯು ಅೇಂಥ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಹಿೇಂದ್ ಮ್ಯಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಬದ ಸಿೇಂಧುತವ ಕೆಕ ಬಾಧಕ್ವ್ನ್ನು ೇಂಟು ಮ್ಯಡತಕ್ಷಕ ದಲಿ .
(5) ಈ ಅದನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಬರವು ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಮಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಸಕಾಬರಿ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ ಇೇಂಗಿಿ ೇಷ್ ಮತ್ತು ಕ್ನು ಡ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಪಾ ಕ್ಟಿಸತಕ್ಕ ದ್ದದ .
41. ನಿರಸನ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಬಷ್ ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ
ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ
ರ್ರುವಂಥ ದನಾೇಂಕ್ದಂದ್ದ ಅೇಂಥ ಅಧಿನಿಯಮವು ಅೇಂಥ ಪಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಅೇಂಥ
ದನಾೇಂಕ್ದಂದ್ದ ನಿರಸನಗೊಳಳ ತಕ್ಕ ದ್ದದ :
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ಪರಂತ್ತ, ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಸ್ಥಮ್ಯನಾ ಖಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1899 (ಕ್ನಾಬಟಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ, 1899ರ III) 6ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣವು ಅೇಂಥ ನಿರಸನಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕ್ಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 8 ಮತ್ತು 24ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣಗಳು
ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ್ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮಿತಿಗಳು ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲ್ಮಗಿದದ ದದ ರೆ ಮತ್ತು
ಪುನಃ ಅಧಿನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಲ್ಮಗಿದದ ದದ ರೆ ಹೇಗೊೇ ಹಾಗೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕ್ಕ ದ್ದದ .
ಅನುಸೂಚಿ
1. ಮೇಂರ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1945 (ಮೇಂರ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1945ರ
XXIII)
2. ಭಿಕಾೆ ಟನಾ ಪಾ ತಿಬಂಧಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1350 ಎಫ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಧಿನಿಯಮ,
1350 ಫಸಿಿ xx)
3. ಮದರಾಸು ಭಿಕಾೆ ಟನಾ ಪಾ ತಿಬಂಧಕೆಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1945 (ಮದರಾಸು
ಅಧಿನಿಯಮ, 1945ರ XIII)
4. ಮೈಸೂರು ಭಿಕಾೆ ಟನಾ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1944, (ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಯಮ,
1944ರ 33)

ಅಧಿಸೂಚನೆ
I
ಬೇಂಗಳೂರು , ದನಾೇಂಕ್ 26ನೇ ಮ್ಯಚ್ಬ 1976 [ಸಂ. ಎಸಡ ಬ್ಲ್ಿ ಾ ಡಿ 5 ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ. 76]

ಎಸ್.ಓ.979.- ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಬಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 45ರ (1945ರ
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 27) 1ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ (3)ನೇ ಉಪ ಪಾ ಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪಾ ದತು ವ್ಯದ
ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು ಚ್ಲ್ಮಯಸಿ, ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಸಕಾಬರವು ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನು ಬೇಂಗಳೂರು
ನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ ಮತ್ತು ಹುರ್ಬ ಳಿಳ ಧ್ಯರವ್ಯಡ ನಗರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು,
ಬಳರ್ಗವಿ, ಗುಲಬ ರ್ಗಬ, ರ್ಳಾಳ ರಿ, ದಾವ್ಣಗೆರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವ್ಮೊಗೆ ಪುರಸಭೆಗಳು
ಒಳಗೊಳುಳ ವ್ ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1976ರ ಏಪ್ತಾ ಲ 1 ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ್
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್.
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಆದೇಶಾನ್ನಸ್ಥರ
ಸಹಿ/(ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ)
ಸಕಾಬರದ ಅಧಿೇನ ಕಾಯಬದಶಿಬ
ಸಮ್ಯಜ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ಣ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಬಕ್ ಇಲ್ಮಖ್ಯ
(ಕ್ನಾಬಟಕ್ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ ದ ಭಾಗ IV-2ಸಿ (ii)ರಲ್ಲಿ ದನಾೇಂಕ್: 08.04.1976ರಲ್ಲಿ
ಪಾ ಕ್ಟಿಸಲ್ಮಗಿದ್)
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ಅಧಿಸೂಚನೆ
II
ಬೇಂಗಳೂರು ದರ್ನೇಂಕ 28ನೇ ಆಗಸ್್ 1997 (ಸಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ .ಡಿ.15 ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್.
97(1)
1462
ಎಸ್.ಓ.1397.- ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ ದನಾೇಂಕ್ 08ನೇ ಏಪ್ತಾ ಲ
1976ರಲ್ಲಿ ಪಾ ಕ್ಟಿಸಲ್ಮದ ಸಕಾಬರದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂ. ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಡಿ 5 ಎಸ್.ವಿ.ಆರ
76, ದನಾೇಂಕ್ 26ನೇ ಮ್ಯಚ್ಬ 1976ರ (ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಂದ್ ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಎೇಂದ್ದ
ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲ್ಮಗಿದ್) ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975ರ ಬೇಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು
ಹುರ್ಬ ಳಿಳ -ಧ್ಯರವ್ಯಡ ನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಬಳರ್ಗವಿ,
ಗುಲಬ ರ್ಗಬ, ರ್ಳಾಳ ರಿ, ದಾವ್ಣಗೆರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವ್ಮೊಗೆ ಪೌರಸಭೆಗಳು ಒಳಗೊಳುಳ ವ್
ಪಾ ದೇಶಗಳಿಿ 1ನೇ ಏಪ್ತಾ ಲ 1976ರಿೇಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ಮಗಿದ್.
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಸಕಾಬರವು ಇಡಿೇ ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲಿ ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕ್ರ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ
ಸೂಕ್ು ಸೌಕ್ಯಬಗಳು ಒದಗಿರ್ರಲ್ಲ ಎೇಂದ್ದ ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿೇಂದ.
ಆದದ ರಿೇಂದ ಈಗ, ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975ರ (1975ರ
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 27) 1ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೂಲಕ್ ಪಾ ದತು ವ್ಯದ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚ್ಲ್ಮಯಸಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನು ಭಾಗಶ: ಮ್ಯಪ್ರಬಡಿಸಿ,
ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ದ ಉಳಿದ ಪಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ತಕ್ಷಣದೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಸಕಾಬರವು ಈ ಮೂಲಕ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್.
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಆದೇಶಾನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ
ಸಹಿ/(ಬಿ.ಡಿ. ಓರ್ಪ್ )
ಸಕಾಬರದ ಅಧಿೇನ ಕಾಯಬದಶಿಬ,
ಸಮ್ಯಜ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ಣ ಇಲ್ಮಖ್ಯ.
(ಕ್ನಾಬಟಕ್ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ ದ ಭಾಗ IV-2ಸಿ (ii)ರಲ್ಲಿ ದನಾೇಂಕ್: 06.11.1997ರಲ್ಲಿ
ಪಾ ಕ್ಟಿಸಲ್ಮಗಿದ್)
*************
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2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂ.43
(ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷ) ದನಾೇಂಕ್: 19.10.2020ರಂದ್ದ
ಪಾ ಕ್ಟಿಸಲ್ಮಗಿದ್.)
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷಾ ಟನೆ ನಿಷೇಧ (ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(ದನಾೇಂಕ್: 19.10.2020ರಂದ್ದ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರಲರ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯಲ್ಮಗಿದ್.)
ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ
ಮ್ಯಡಲು ಒೇಂದ್ದ ವಿಧೇಯಕ್.

ಅಧಿನಿಯಮ, 1975ನ್ನು

ಮತು ಷ್ಟ್

ತಿದ್ದದ ಪಡಿ

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಂದ್ ಕಂಡುರ್ರುವ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿರ್ಗಗಿ ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1975ನ್ನು (1975ರ ಕ್ನಾಬಟಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 27) ಮತು ಷ್ಟ್ ತಿದ್ದದ ಪಡಿ
ಮ್ಯಡುವುದ್ದ ಯುಕ್ು ವ್ಯಗಿರುವುದರಿೇಂದ;
ಇದ್ದ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಾ ದ ಎಪ್ ತ್ು ೇಂದನೇ ವ್ಷಬದಲ್ಲಿ
ಕ್ನಾಬಟಕ್
ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದೇಂದ ಈ ಮೇಂದನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತವ್ಯಗತಕ್ಕ ದ್ದದ ಎೇಂದರೆ:1. ಸಂಕ್ರಾ ಪ್ು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನ್ನು
ಭಿಕಾೆ ಟನೆ ನಿಷೇಧ (ತಿದ್ದದ ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಎೇಂದ್ದ ಕ್ರೆಯತಕ್ಕ ದ್ದದ .

ರಾಜ್ಾ

ಕ್ನಾಬಟಕ್

(2) ಇದ್ದ ಈ ಕ್ಕಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ರ್ರತಕ್ಕ ದ್ದದ .
14ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣವ್ನ್ನು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ

ಸೇರಿಸಲ್ಮಗಿದ್.

The above translation of the Karnataka Prohibition of Beggary Act, 1975
(Karnataka Act 27 of 1975) 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

ಕ್ನಾಬಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸ್ಥರ
ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಕೆ.ದ್ವವ ರಕರ್ನಥ ಬಾಬು)
ಸಕಾಬರದ ಕಾಯಬದಶಿಬ
ಸಂಸದೇಯ ವ್ಾ ವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ ಇಲ್ಮಖ್ಯ
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