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ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದೀಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು:
1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ
2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು
3. ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತತ ಸಂರಚನೆ
4. ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದು
5. ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳು.6. ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾ ನ ಮುಂತಾದವು ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತತ ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನು
ಅಸುಂಧುಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ
7. ಸಬ್ಬ ುಂದಯ ನೇಮಕಾತಿ
8. ಆಯುಕತ ರು
9. ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ಾ ಕಾಯಾಗಳು
10. ಬಂದೀಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಧಿ
11. ಸ್ಥಲ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರ
12. ಸಕಾಾರದುಂದ ಅನ್ನದಾನಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತತ ಸ್ಥಲ್ಗಳು
13. ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ಾ ತಾಯ ಯೀಜನೆ
14. ಆಯವ್ಯ ಯ ಮತ್ತತ ವಾರ್ಷಾಕ ವ್ರದ
15. ಲೆಕಕ ಪ್ತಾ ಮತ್ತತ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ
16. ಬಂದೀಖಾನೆ ಜಮೀನ್ನ ಮತ್ತತ ಕಟಟ ಡವ್ನ್ನು ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು
17. ಭೂಮಯ ಸ್ಥಾ ಧಿೀನ
18. ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಜಮೀನ್ನ, ಕಟಟ ಡಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
19. ನಿಯಮಗಳ ರಚರ್ನಧಿಕಾರ
20. ಕೆಲ್ವು ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳು ಸ್ಥವ್ಾಜನಿಕ ನೌಕರರಾಗಿರುವುದು
21. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸದಾಾ ವ್ನೆಯುಂದ ಕೈಗೊುಂಡ ಕಾ ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
22. ಸಕಾಾರದ ಸ್ಥಮಾನಯ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ನಿಯಂತಾ ಣ
23. ಅಧ್ಯಯ ರೀಹಿ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು

24. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊುಂಡ ಬಂಧಿಗಳ ನೆರವು ನಿೀಡುವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತತ
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಿಸುವುದು
25. ಅನ್ನಸೂಚಿಯನ್ನು ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿಕಾರ
26. ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದಕೆಕ ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕಾರ
27. ತುಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರ

ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
2021ರ

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

34.- ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಕಲ್ಪಿ ಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಧಿಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗಿದೆ,

ಎುಂದರೆ:ಬಂದಿೀಖಾನೆಗಳು,

(1)

ಮಧಯ ಸ್ಥಾ ಕೆಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು

ಸುಧಾರಣ

ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ

ಆಡಳಿತವನ್ನು

ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ,

ಸುಧಾರಣ

ಬಂದಿಗಳು

ಹಾಗೂ

ಬಂದಿೀಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಬಬ ುಂದಿಯ ಕಲ್ಯಯ ಣಕ್ಕಾ ಗಿ ಹಾಗೂ ಬಂದಿೀಖಾನೆ ಉದಯ ಮಗಳ ವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ
“ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿೀಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ”ಯ ರಚನೆಗಾಗಿ;
ಆಧುನಿಕ

(2)

ಬಂದಿೀಖಾನೆ

ಉದಯ ಮಗಳ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಬಂದಿಗಳು

ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಧನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನ್ನವಾಗುವಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತು ಗಳಲ್ಪಿ ಉದ್ಯ ೀಗ ಆಧಾರಿತ ತ್ಸುಂತ್ತರ ಕ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕವಾದ
ವಿಷಯಗಳು;
(3)
ಮತ್ತು

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರ್ನಯ ಯ, ಪ್ಲ್ಪೀಸು ಆಡಳಿತ, ಪ್ರ ಬೇಷನ್, ತರುವಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ

ಬಂದಿೀಖಾನೆ

ಆಡಳಿತ

ಇವುಗಳ

ನಡುವಿನ

ಸಮನವ ಯವನ್ನು

ಸುಧಾರಿಸುವ

ಮಾರ್ೀಾಪ್ರಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು;
(4)

ಬಂದಿೀಖಾನೆ

ಉದಯ ಮಗಳ ಪರ ಸುು ತ ಸ್ಥಾ ಪನೆಯನ್ನು

ಪರಿಶೀಲ್ಪಸುವುದು ಮತ್ತು

ಆಧುನಿೀಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು

ರೂಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಂದಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹುಂದಿದ

ತರುವಾಯ ಅವರ ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು

ದೃಷ್ಟಿ ಯಲ್ಪಿ ಟ್ಟಿ ಕುಂಡು ಉದ್ಯ ೀಗ ಆಧಾರಿತ ತ್ಸುಂತ್ತರ ಕ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದು;
(5)

ಅದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು.

ಆದದ ರಿುಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2021ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ : 27, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 18 ಶಾಸನ 2021]
[ಭಾರತ

ಸಂವಿಧಾನದ

ನಮೂದನೆಯಡಿಯಲ್ಪಿ
[ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ
ಪರ ಕಟಣೆರ್ುಂಡಿದೆ]

7ನೇ

ಅನ್ನಸೂಚಿಯ

2ನೇ

ಪಟ್ಟಿ ಯ

4

ಮತ್ತು

32ನೇಯ

ಬರುತು ದೆ]

ಪತರ ದ ಭಾಗ-IVA, ವಿಶೇಷ ಪತ್ತರ ಕೆ ಸಂಖ್ಯಯ : 817 ದಿರ್ನುಂಕ: 07.10.2021ರಲ್ಪಿ
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(2021 ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದೀಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
(2021 ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)
ಬಂದಿೋಖಾನೆಗಳನ್ನು
ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಿ ಕೆಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು

ಸುಧಾರಣಾ

ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ,

ಬಂದಿಗಳ

ಆಡಳಿತ್
ಮತ್ತು

ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಬಂದಿೋಖಾನೆ

ಸುಧಾರಣಾ
ಸ್ಥಬಬ ಿಂದಿಗಳ

ಕಲಾಯ ಣಕ್ಕಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಉದಯ ಮಗಳ ವಿಸ್ು ರಣೆಗಾಗಿ ಕನಾಟಕ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಮಂಡಳಿಯನ್ನು

ರಚಿಸ್ಲು ಮತ್ತು

ಅದಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ

ಪಾರ ಸಂಗಿಕವಾದ

ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಉಪಬಂಧ್ ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಒಿಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಬಂದಿಗಳ

ಜೋವನ ಸ್ಥಿ ತಗತಗಳನ್ನು ಪರಶೋಲ್ಲಸ್ಲು ಮತ್ತು ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಪುನ:

ಸ್ಮ್ಮಿ ಳಿತ್ಗೊಳಳ ಲು ಅವರನ್ನು ಸ್ಶಕು ಗೊಳಿಸ್ಬಹುದಾದ ಯುಕು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು
ರೂಪ್ಪಸುವುದು, ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಉದಯ ಮಗಳನ್ನು

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸ್ಲು

ಹಾಗೂ ಬಂದಿೋಖಾನೆಗಳ

ಆಧುನಿೋಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಧ್ನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಲು ಅನ್ನವಾಗುವಂತೆ ತ್ಸಿಂತರ ಕ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗಾಗಿ

ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನು

ಬೇರೆ

ಬೇರೆ

ರೂಪ್ಪಸ್ಲು

ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಕನಾಟಕ

ಉದ್ಯ ೋಗ
ಬಂದಿೋಖಾನೆ

ಆಧಾರತ್
ಅಭಿವೃದಿಿ

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿ ಪ್ಪಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ ಪಾರ ಸಂಗಿಕವಾದ
ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಬಂಧ್ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಇದು, ಭಾರತ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಎಪಿ ತೆು ರಡನೇ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ
ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮ್ಮತ್ವಾಗಲ್ಲ;
ಅಧ್ಯಯ ಯ I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಕನಾಟಕ ಬಂದಿೋಖಾನೆ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 ಎಿಂದು ಕರೆಯತ್ಕಾ ದುು .
(2)

ಇದು

ಸ್ಕ್ಕಾರವು

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲಕ

ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸ್ಬಹುದಾದಂಥ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕಾ ದುು .
2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸ್ಥದ ಹೊರತ್ತ,(ಎ) "ಮಂಡಳಿ" ಎಿಂದರೆ, 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ಲಾದ ಕನಾಟಕ ಬಂದಿೋಖಾನೆ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ;
(ಬಿ)"ಕಟಟ ಡ" ಎಿಂಬುದು ಕಲುಿ , ಇಟ್ಟಟ ಗೆ, ಮಣ್ಣು , ಮರ, ಲೋಹ, ಸ್ಥಮಿಂಟ್, ಕ್ಕಿಂಕ್ರ ೋಟ್
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಸುು ವಿನಿಿಂದ ನಿಮ್ಮಾಸ್ಥರುವ ಒಿಂದು ಮನೆ, ಡಾಮ್ಮಾಟರ, ಬ್ಯಯ ರಕ್, ಸೆಲ್,
ಶೌಚಾಲಯ, ಉಗಾರ ಣ, ಕ್ಕಖಾಾನೆ ಷೆಡ್, ಗುಡಿಸ್ಲು, ಗೊೋಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ

ಇತ್ರೆ

ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ು ದೆ;
(ಸ್ಥ) "ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ" ಎಿಂದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ;
(ಡಿ) "ಆಯುಕು ರು" ಎಿಂದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಆಯುಕು ರು;
(ಇ) "ಸ್ಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರ" ಎಿಂದರೆ, ನಿದಿಾಷಟ
ವಾಯ ಪ್ಪು ಯನ್ನು

ವಿಷಯದ್ಿಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಸ್ಲು ಅಧಿಕ್ಕರ

ಮತ್ತು ಯುಕು ಕ್ಕನೂನ್ನ ಅಧಿಕ್ಕರದ್ಿಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ಕಾರವು ಸ್ಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಯಾಗಿ

ನೇಮ್ಮಸ್ಥದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕ್ಕರ;

(ಎಫ್) "ನಿಧಿ" ಎಿಂದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿ;
(ಜ) "ಸ್ಕ್ಕಾರ" ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ಸ್ಕ್ಕಾರ;
(ಎಚ್) "ಭೂಮ್ಮ" ಎಿಂಬ ಪದವು ಭೂಮ್ಮಯಲ್ಲಿ ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ ಹಕ್ಕಾ ಗಳು ಮತ್ತು
ಭೂಮ್ಮಯಿಂದ ಪಾರ ಪು ವಾಗುವ

ಪರ ಯೋಜ್ನಗಳು, ಹಾಗೂ ಕಟಟ ಡಗಳು, ನಿಮ್ಮಾತಗಳು

ಮತ್ತು

ಭೂಮ್ಮಗೆ ಹೊಿಂದಿಕ್ಿಂಡಿರುವ ಇತ್ರ ವಸುು ಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಮ್ಮಗೆ ಲಗತ್ಸು ದ ಯಾವುದೇ ವಸುು ವಿಗೆ
ಶಾಶವ ತ್ವಾಗಿ ಹೊಿಂದಿಕ್ಿಂಡಿರುವ ಇತ್ರೆ ವಸುು ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ು ವೆ;
(ಐ) "ಸ್ದಸ್ಯ " ಎಿಂದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ದಸ್ಯ ;
(ಜೆ) "ಸ್ದಸ್ಯ ಕ್ಕಯಾದಶಾ" ಎಿಂದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ದಸ್ಯ ಕ್ಕಯಾದಶಾ;
(ಕೆ) "ಅಧಿಸೂಚನೆ" ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಸ್ಕ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸ್ಲಾದ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು "ಅಧಿಸೂಚಿತ್" ಎಿಂಬ ಪದವನ್ನು ಅದಕಾ ನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ ಅರ್ಥಾಸ್ತ್ಕಾ ದುು ;
(ಎಲ್) "ನಿಯಮ್ಮಸ್ಲಾದುದು" ಎಿಂದರೆ, ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ರಚಿಸ್ಲಾದ ನಿಯಮಗಳ
ಮೂಲಕ ನಿಯಮ್ಮಸ್ಲಾದುದು;
(ಎಮ್) “ಬಂದಿೋಖಾನೆ” ಎಿಂದರೆ ಬಂದಿಗಳನ್ನು

ತ್ಡೆಹಿಡಿದಿಟ್ಟಟ ಕ್ಳುಳ ವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಸ್ಥಮಾನಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತ್ಸತ್ಸಾ ಲ್ಲಕವಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಸ್ರನಿಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಅಥವಾ
ಸ್ಿ ಳ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ ಲಗತ್ಸು ದ ಎಲಾಿ ಭೂಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ು ವೆ ಮತ್ತು
ಎಲಿ ಕಿಂದರ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಥವಾ ಜಲಾಿ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಥವಾ ತ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಥವಾ
ಕಂದಾಯ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಥವಾ
ಸ್ಕ್ಕಾರವು ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ

ಹಾಗೆಿಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸ್ಥದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರೆ ಬಂದಿೋಖಾನೆಯನ್ನು

ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ು ದೆ;
(ಎನ್) "ಅನ್ನಸೂಚಿ" ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಾ ಅನ್ನಬಂಧಿಸ್ಲಾದ ಅನ್ನಸೂಚಿ; ಮತ್ತು
(ಒ) “ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ” ಎಿಂದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ- II
ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ
3. ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತತ
ತ್ರುವಾಯ ಆದಷ್ಟಟ

ಸಂರಚನೆ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾರ ರಂಭದ

ಬೇಗನೆ, ಸ್ಕ್ಕಾರವು, ಸ್ಕ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ,

ಕನಾಟಕ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಒಿಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು
ಸ್ಥಿ ಪ್ಪಸ್ಬಹುದು.
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ಲಾದ ಮಂಡಳಿಯು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ , ಶಾಶವ ತ್ ಉತ್ು ರಾಧಿಕ್ಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೊಹರನ್ನು ಹೊಿಂದಿರುವ,
ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿ ರ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳೆರಡನ್ನು ಆಜಾಸುವ, ಧಾರಣ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವಿಲೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು
ಕರಾರು ಮಾಡಿಕ್ಳುಳ ವ ಅಧಿಕ್ಕರವನ್ನು
ನಿಕ್ಕಯವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಹೊಿಂದಿರುವ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಸ್ರನ ಒಿಂದು ನಿಗಮ್ಮತ್

ಸ್ದರ ಹೆಸ್ರನಿಿಂದ ದಾವೆ ಹೂಡತ್ಕಾ ದುು

ಹಾಗೂ ದಾವೆಗೆ

ಗುರಯಾಗತ್ಕಾ ದುು .
(3) ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ ತ್ನು ಕಿಂದರ ಸ್ಥಿ ನವನ್ನು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುು .
(4) ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮಿಂದಿನ ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು ಒಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುು , ಎಿಂದರೆ:-

(ಎ)

ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಪರ ಭಾರ ಹೊಿಂದಿರುವ ಮಂತರ

(ಬಿ)

ಸ್ಕ್ಕಾರದ

ಅಪರ ಮಖ್ಯ

ಕ್ಕಯಾದಶಾ,

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು
ಒಳಾಡಳಿತ್

ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷರು

ಇಲಾಖೆ
ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮಖ್ಯ ಕ್ಕಯಾದಶಾ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ

(ಸ್ಥ)

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

ಅಥವಾ ಉಪಕ್ಕಯಾದಶಾ ದಜೆಾಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮಯಲಿ ದ
ದಜೆಾಯ ಆತ್ನ ಪರ ತನಿಧಿ
(ಡಿ)

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾನಿದೇಾಶಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ನಿರೋಕ್ಷಕರು

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

(ಇ)

ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಪರ ಧಾನ ಕ್ಕಯಾದಶಾ ಅಥವಾ ಕ್ಕಯಾದಶಾ,

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

ಒಳಾಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆ, (ಪ್ಪಸ್ಥಎಎಸ್)
(ಎಫ್)

ಆಯುಕು ರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

(ಜ)

ಆರೋಗಯ

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

ಆಯುಕು ರು, ಆರೋಗಯ ಮತ್ತು ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ

ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
(ಎಚ್)

ನಿದೇಾಶಕರು, ಕೌಶಲಯ ಮ್ಮಷನ್, ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

(ಐ)

ನಿದೇಾಶಕರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

(ಜೆ)

ನಿದೇಾಶಕರು, ತೋಟಗಾರಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

(ಕೆ)

ನಿದೇಾಶಕರು, ಪಶುಸಂಗೊೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದಯ ಕ್ೋಯ

ಪದನಿಮ್ಮತ್ು ಸ್ದಸ್ಯ ರು

ಇಲಾಖೆ
(ಎಲ್)

ಮಹಾ

ನಿದೇಾಶಕರು, ಕ್ಕರಾಗೃಹ ಮತ್ತು

ಸುಧಾರಣಾ

ಸ್ದಸ್ಯ ಕ್ಕಯಾದಶಾ

ಸೇವೆಗಳು
4. ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರನ್ನು

ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದು:- ಮಂಡಳಿಯು, ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ

ನಿಯಮ್ಮಸ್ಬಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ತ್ನು

ಪರ ಕ್ಕಯಾಗಳ ದಕ್ಷ

ನಿವಾಹಣೆಗೆ ತ್ಸನ್ನ ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸ್ಬಹುದಾದ, ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಆಡಳಿತ್, ವೈದಯ ಕ್ೋಯ,
ವಾಸುು ಶಲಿ , ಇಿಂಜನಿಯರಿಂಗ್, ಸ್ಮಾಜ್ ಕ್ಕಯಾ, ಸ್ಮಾಜ್ಶಾಸ್ು ರ, ಮನಶಾಸ್ು ರ, ಮನೋವಿಜಾಾ ನ,
ಕೈಗಾರಕ್ಕ ನಿವಾಹಣೆ

ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ

ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನ ತ್ಜ್ಞರನ್ನು

ವಿಶೇಷ

ಆಹಾವ ನಿತ್ರನು ಗಿ ತ್ನು ಸ್ಭೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾವ ನಿಸ್ಬಹುದು.
5. ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳು.(1) ಸ್ದಸ್ಯ ಕ್ಕಯಾದಶಾಯು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ ಪಡೆದು ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಭೆಯನ್ನು
ಕರೆಯತ್ಕಾ ದುು ;

(2) ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ತೋಮಾಾನಿಸ್ಬಹುದಾಿಂಥ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
ಅಿಂಥ ಸ್ಿ ಳದಲ್ಲಿ , ಕನಿಷಠ ಪಕ್ಷ ಪರ ತ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮಿ ಯಾದರೂ ಸ್ಭೆ ಸೇರತ್ಕಾ ದುು ;
(3) ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನ್ನ ತ್ನು

ಗೈರು ಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ

ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷನನ್ನು

ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಭೆಯ

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಲು ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸ್ಬಹುದು;
(4) ಕ್ೋರಂ ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಸ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಕ್ಕಯಾಕಲಾಪ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ
ಕ್ಕಯಾವಿಧಾನವು ನಿಯಮ್ಮಸ್ಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತ್ಕಾ ದುು .
6.

ಖಾಲಿ

ಸ್ಥಾ ನ

ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನು
ವಯ ವಹರಣೆಗಳು,

ಮುಂತಾದವು

ಮಂಡಳಿಯ

ಮತ್ತತ

ಅಸುಂಧುಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ :- ಮಂಡಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಯಾ ಅಥವಾ
ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಲ್ಲ ಸ್ಥಿ ನ

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ

ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ದ್ೋಷ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವ

ಅಥವಾ

ವಯ ಕ್ು ಯ

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ

ಅಥವಾ

ನೇಮಕ್ಕತಯಲ್ಲಿ ನ

ಇರುವಿಕೆ

ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಯ
ಅಥವಾ

ಸ್ದಸ್ಯ ನಗಿ

ದ್ೋಷದಿಿಂದ

ಮಾತ್ರ ವೇ

ಅಸ್ಥಿಂಧುವಾಗತ್ಕಾ ದು ಲಿ .
7. ಸಬ್ಬ ುಂದಯ ನೇಮಕಾತಿ.- ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪರ ಕ್ಕಯಾಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸ್ಲು

ಸ್ಥಧ್ಯ ಗೊಳಿಸುವುದಕೆಾ

ಅಧಿಕ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಬಬ ಿಂದಿಯನ್ನು

ತ್ನು

ಅವಶಯ ಕವಾಗಬಹುದಾದಂಥ

ನಿಯಮ್ಮಸ್ಬಹುದಾದಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ಅಿಂಥ

ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪರಂತ್ತ,

ಮಂಡಳಿಯ

ಪೂವಾಾನ್ನಮೊೋದನೆ

ಇಲಿ ದೇ

ಯಾವುದೇ

ಹುದೆು ಗಳನ್ನು

ಸೃಜಸ್ತ್ಕಾ ದು ಲಿ .
8. ಆಯುಕತ ರು.- (1) ಸ್ಕ್ಕಾರವು ಬಂದಿೋಖಾನೆ
ಆಯುಕು ರನು ಗಿ
ನಿವಾಹಣೆಗೆ

ನೇಮ್ಮಸ್ತ್ಕಾ ದುು .

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ

ಎಲಾಿ

ಆಯುಕು ರು

ಮಹಾ

ನಿದೇಾಶಕರನ್ನು

ಮಂಡಳಿಯ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

ಮಂಡಳಿಯ

ಮಖ್ಯ

ಆಡಳಿತ್

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾ

ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುು ;
(2) ಆಯುಕು ರು

ಸ್ಕ್ಕಾರವು ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ

ನಿಧ್ಾರಸ್ಬಹುದಾದಂಥ ವೇತ್ನ ಮತ್ತು

ಭತೆಯ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯತ್ಕಾ ದುು .
9. ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ಾ ಕಾಯಾಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ಈ
ಮಿಂದಿನವುಗಳು ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ಕ್ಕಯಾಗಳಾಗಿರತ್ಕಾ ದುು ,(ಎ) ಬಂದಿೋಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳ ಜೋವನ ಸ್ಥಿ ತಯನ್ನು ಪರಶೋಲ್ಲಸ್ಥ ಅದನ್ನು
ಮಾಗಾಗಳನ್ನು

ಸೂಚಿಸುವುದು;

(ಬಿ) ಪ್ಲ್ಲೋಸ್,
ಏಜೆನಿಾ ಗಳ

ಸುಧಾರಸುವ

ನಯ ಯಾಲಯಗಳು

ನಡುವೆ

ಸ್ಮನವ ಯವನ್ನು

ಮತ್ತು

ಕ್ಕರಾಗೃಹದಂಥ

ಸ್ಥಧಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ

ಕ್ರ ಮ್ಮನಲ್

ನಯ ಯಕ

ಮಾಗೊೋಾಪಾಯಗಳನ್ನು

ಸೂಚಿಸುವುದು;
(ಸ್ಥ) ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಉತ್ಿ ನು ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಗಾಗಿ ನಿೋತಯನ್ನು
ಸ್ಕ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸೆಿ ಗಳು ತ್ಮಿ

ರೂಪ್ಪಸುವುದು ಹಾಗೂ

ಕಛೇರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾ ಗಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು

ಖ್ರೋದಿಸುವಾಗ, ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಉತ್ಿ ನು ಗಳಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕ್ಳುಳ ವುದು;
(ಡಿ) ಕಿಂದರ , ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸೆಿ ಗಳ ವಿವಿಧ್ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು, ವೃತು ಪರ ತ್ರಬೇತ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು, ಕಲಾಯ ಣ ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಯೋಜಸುವುದು, ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸುವುದು, ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು

ಮತ್ತು ಸ್ಮನವ ಯಗೊಳಿಸುವುದು;

(ಇ) ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು
ಸಂಘಟ್ಟಸ್ಲು ಹೊಸ್

ವಾಣಿಜ್ಯ

ರಾಜ್ಸ್ವ

ಸೃಜ್ನೆ

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿೋಖಾನೆ
ಮಾಗೊೋಾಪಾಯಗಳನ್ನು

ಉದಯ ಮಗಳನ್ನು

ಗುರುತಸುವ

ಹಾಗೂ

ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕ್ಳುಳ ವ ನಿೋತಯಿಂದನ್ನು ಸ್ಥದಿ ಪಡಿಸ್ಥ, ಮಂಡಿಸುವುದು;
(ಎಫ್) ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಬಬ ಿಂದಿಯ ಕೌಶಲಯ ಗಳು
ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ
ಸೇವೆಗಳ

ಮತ್ತು

ಮಂಡಳಿಯ

ಅಧಿಕ್ಕರಗಳು

ಮತ್ತು

ಸ್ಥಬಬ ಿಂದಿಯ

ಕಲಾಯ ಣವನ್ನು

ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು;
(ಜ) ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಶಕು ಗೊಳಿಸುವ ಪರಸ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಗಳು ತ್ಮಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ತ್ರುವಾಯ ಕ್ಕನೂನ್ನ ಅನ್ನವತಾತ್ ನಗರಕರಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿ ರ ಮತ್ತು
ಜೋವನವನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕೆಾ ಅವರನ್ನು

ಸ್ಥಥಾಕ

ಸ್ಮಥಾಗೊಳಿಸ್ಬಹುದಾದಂಥ ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರಗೆ

ನೆರವಾಗುವುದು;
(ಹೆಚ್)

ಗಣಕಯಂತ್ರ ಗಳು, ಸಂಪಕಾ ಸೌಲಭಯ ಗಳು, ಗಾಯ ಡೆೆ ಟ್ಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಭದರ ತೆ

ಅಥವಾ ಕಣಾಾ ವಲು ಪರಕರ, ವಿಡಿಯೋ
ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ

ಕ್ಕನಿ ರೆನ್ಾ

ಅವಶಯ ವಿದು ಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಿ ರ

ಪಡಿಸ್ಥಕ್ಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಬಂದಿೋಖಾನೆಗಳ ಸ್ಮಥಾ

ಆಧಾರತ್

ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ

ಅಥವಾ ಚರ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು
ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ

ಸೌಲಭಯ
ಸ್ಥವ ಧಿೋನ

ಸಂಪನೂಿ ಲಗಳನ್ನು

ಮೇಲು ಜೆಾಗೇರಸುವುದು;
(ಐ) ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ಸುಧಾರಣಾ ಉಪಚಾರವನ್ನು

ನಿೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು

ಸುಧಾರಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಮಾಜಕ ಪರಸ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಬ್ಯಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು;.
(ಜೆ) ಶಕ್ಷಣ, ವೃತು ಪರ ಅಥವಾ ಕೌಶಲಯ

ತ್ರಬೇತ, ಉತ್ಸಿ ದನ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು, ಕೃಷಿ,

ಕ್ೋಳಿಸ್ಥಕ್ಕಣೆ, ಹೈನ್ನಗಾರಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಮೋನ್ನ ಸ್ಥಕ್ಕಣೆ, ತೋಟಗಾರಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದಿಗಳ
ಅಭ್ಯಯ ದಯಕೆಾ ಸ್ಹಾಯಕವಾಗುವಂಥ ಇತ್ರೆ ವೃತು ಪರ, ವಾಣಿಜ್ಯ , ಕೈಗಾರಕೆ, ಕ್ರ ೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಯ ಣ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಅಷಟ ಕೆಾ ಸ್ಥೋಮ್ಮತ್ವಾಗದೆ ಬಂಧಿಗಳ ಅಭ್ಯಯ ದಯಕ್ಕಾ ಗಿ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(2) ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನಗೆ ವಹಿಸ್ಥದ ಕತ್ಾವಯ ಗಳ ಸ್ಮಥಾ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ದತ್ು ವಾದ ಅಿಂಥ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳನ್ನು
ಚಲಾಯಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಧಿಸ್ಥದ ಅಿಂಥ ಪರ ಕ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಸುವುದು.

ಅಧ್ಯಯ ಯ – III
ಮಂಡಳಿಯ ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕಕ ಪ್ತಾ ಗಳು ಮತ್ತತ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ
10. ಬಂದೀಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಧಿ.- (1) ಮಂಡಳಿಯು, “ಬಂದಿೋಖಾನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿ”
ಎಿಂಬ ಹೆಸ್ರನ ತ್ನು ದೇ ಸ್ವ ಿಂತ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುು ಮತ್ತು ನಿವಾಹಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು , ಅದಕೆಾ ಈ
ಮಿಂದಿನದನ್ನು ಜ್ಮ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುು , ಎಿಂದರೆ:(ಎ) ಅನ್ನದಾನಗಳು, ಸ್ಥಲಗಳು, ಮಿಂಗಡಗಳು ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಿಂದರ ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕ್ಕಾರಗಳಿಿಂದ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥವ ೋಕರಸುವ ಎಲಾಿ ಹಣ;
(ಬಿ) ಸ್ಥಲಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಬಿಂಚರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯುವ ಎಲಾಿ
ಹಣ;

(ಸ್ಥ) ಬಂದಿೋಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳು ಕೈಗೊಳುಳ ವ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಕೆ, ಕೈಗಾರಕೆ ಅಥವಾ
ಉತ್ಸಿ ದನ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಿ ತು ಯಾಗುವ ಎಲಾಿ ಹಣ;
(ಡಿ) ಕೈಗೊಿಂಡ ಯಾವುದೇ ಗುತು ಗೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ

ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಿಂದ ಮಂಡಳಿಯು

ಸ್ಥವ ೋಕರಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ಶುಲಾ ಗಳು, ಚಾರ್ಜಾಗಳು, ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ಕ ಬಡಿಿ ಗಳು, ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು;
(ಇ) ಭೂಮ್ಮ, ಕಟಟ ಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳ (ಚರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿ ರ) ವಿಲೆಯ ಮೂಲಕ
ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥವ ೋಕರಸುವ ಎಲಾಿ ಹಣ;
(ಎಫ್) ಅನ್ನಮೊೋದಿತ್ವಾದ

ಸ್ಕ್ಕಾರೇತ್ರ

ಸಂಘ

ಸಂಸೆಿ ಗಳು,

ನೋಿಂದಾಯತ್

ದತು

ಸಂಸೆಿ ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಯಗಳಿಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಿಂದ ಕ್ಕಪ್ೋಾರೇಟ್
ಸ್ಥಮಾಜಕ ಹೊಣೆಗಾರಕೆ ನಿಧಿಗಳಿಿಂದ(ಸ್ಥಎಸ್ಆರ) ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥವ ೋಕರಸುವ ಎಲಾಿ ಹಣ;
(ಜ) ಕ್ಕಯ ಿಂಟ್ಟೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಸ್ಥ ಅಿಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಥವಾ
ಬಂದಿೋಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರೋತಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥವ ೋಕರಸುವ ಎಲಾಿ ಹಣ;
(ಹೆಚ್) ಕನಾಟಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಿಂಡ ಬಂದಿಗಳ ನೆರವು ಸೊಸೈಟ್ಟಯಿಂದ ಮಂಡಳಿಯು
ಸ್ಥವ ೋಕರಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ಹಣ.
(ಐ) ಬ್ಯಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಮೂಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥವ ೋಕರಸುವ
ಎಲಾಿ ಹಣ.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನು

ಪರ ಕ್ಕಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ

ಮತ್ತು ನಿಯಮ್ಮಸ್ಬಹುದಾಿಂಥ ಇತ್ರ ಉದೆು ೋಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚಚ ವನ್ನು

ಭರಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಈ

ನಿಧಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು ;
(3) ಮಂಡಳಿಯು, ತ್ನು

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ

ಸ್ವ ಲಿ

ಮೊತ್ು ವನ್ನು

ಯಾವುದೇ ರಾಷಿಟ ರೋಕೃತ್

ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ದರ ಮೊತ್ು ಕೆಾ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಯಾದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು
ನಿಯಮ್ಮಸ್ಬಹುದಾದಂಥ ರೋತಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
11.

ಸ್ಥಲ್

ಪ್ಡೆಯಲು

ನಿಯಮ್ಮಸ್ಬಹುದಾದಂಥ

ಮಂಡಳಿಯ

ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ

ಅಧಿಕಾರ.-

ಒಳಪಟ್ಟಟ ,

ಈ

ಮಂಡಳಿಯು,

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ ,

ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
12. ಸಕಾಾರದುಂದ ಅನ್ನದಾನಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತತ ಸ್ಥಲ್ಗಳು.- ಸ್ಕ್ಕಾರವು, ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ಕ್ಕಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ತ್ಸನ್ನ
ಭಾವಿಸ್ಬಹುದಾದಂತೆ

ಅವಶಯ ವೆಿಂದು

ಅಿಂಥ ಅನ್ನದಾನಗಳು, ಮಿಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು

ಮಂಡಳಿಗೆ

ನಿೋಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ನಿೋಡಲಾದ ಎಲಾಿ ಅನ್ನದಾನಗಳು, ಸ್ಥಲಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಂಗಡಗಳನ್ನು
ಸ್ಕ್ಕಾರವು ನಿಧ್ಾರಸ್ಬಹುದಾದ ಅಿಂಥ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಇರತ್ಕಾ ದುು .
13. ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ಾ ತಾಯ ಯೀಜನೆ.- ಮಂಡಳಿಯು
ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಅದಕೆಾ

ನಿಣಾಯದ

ಮೂಲಕ,

ಈ

ಪರ ದತ್ು ವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳನ್ನು

ಆಯುಕು ರಗೆ ಪರ ತ್ಸಯ ಯೋಜಸ್ಬಹುದು.
14.

ಆಯವ್ಯ ಯ

ನಿಯಮ್ಮಸ್ಬಹುದಾದಂಥ

ಮತ್ತತ

ವಾರ್ಷಾಕ

ರೋತಯಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ವ್ರದ.ಅಿಂಥ

(1)

ಮಂಡಳಿಯು

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ಸ್ಥದಿ ಪಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು . ಹಿಿಂದಿನ ವಷಾದ ಅದರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ನೈಜ್
ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ವನ್ನು

ನಿೋಡುವ ತ್ನು

ವಾಷಿಾಕ ವರದಿಯನ್ನು

ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಕಾರಕೆಾ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕಾ ದುು .

ಪರ ತ

ವಷಾ

ಆಯವಯ ಯವನ್ನು

ಹಾಗೂ ನಯ ಯೋಚಿತ್

ಸ್ಥದು ಪಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು ,

ಮತ್ತು ಸ್ದರ

(2)

ಮಂಡಳಿಯು,

ಸ್ಕ್ಕಾರವು

ಪಟ್ಟಟ ಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ

ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸ್ಬಹುದಾದಂಥ

ವಿವರ

ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಇತ್ರ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಕಾರಕೆಾ

ಒದಗಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು .
15. ಲೆಕಕ ಪ್ತಾ ಮತ್ತತ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ.- (1) ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ರಯಾದ ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ಗಳು
ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ

ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು ಹಾಗೂ ನಿಯಮ್ಮಸ್ಬಹುದಾದಂಥ

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ಗಳ ವಿವರಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನು ಸ್ಥದಿ ಪಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು .
(2)

ಮಂಡಳಿಯ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾವು

ಸ್ಕ್ಕಾರವು

ಅನ್ನಸ್ರಸುವ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುು ;
(3) ಮಂಡಳಿಯ ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ಗಳು

ಪರ ತ

ಆರ್ಥಾಕ

ವಷಾದ

ಮಕ್ಕು ಯದ

ತ್ರುವಾಯ

ಮಹಾಲೇಖ್ಪಾಲರ ಕಛೇರಯ ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕಾ ಪರಶೋಧ್ನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ
ಲೆಕಾ ಪರಶೋದನೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ

ತ್ಗಲುವ

ಯಾವುದೇ

ವೆಚಚ ವನ್ನು

ಮಂಡಳಿಯು

ಪಾವತಸ್ತ್ಕಾ ದುು ;
(4) ಲೆಕಾ ಪರಶೋಧ್ನ

ವರದಿಯನ್ನು

ಅದರ ಅನ್ನಪಾಲನೆಯಿಂದಿಗೆ

ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಕಾರಕೆಾ ಕಳುಹಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು , ಅದನ್ನು

ರಾಜ್ಯ

ಪರ ತ

ವಷಾ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪರ ತ ಸ್ದನದ

ಮಿಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು .

ಅಧ್ಯಯ ಯ – IV
ಭೂಮ ಮತ್ತತ ಕಟಟ ಡಗಳ ಸ್ಥಾ ಧಿೀನ, ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮತ್ತತ ವಿಲೇವಾರಿ
ಬಂದೀಖಾನೆ

16.

ಜಮೀನ್ನ

ಮತ್ತತ

ಕಟಟ ಡವ್ನ್ನು

ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ

ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾರ ರಂಭದ ದಿನಿಂಕದಂದು ಮತ್ತು

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸ್ಥದವುಗಳನ್ನು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ಥ ಕನಾಟಕ ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಕನಾಟಕ
ಬಂದಿೋಖಾನೆ

ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪರ ಭಾರದ

ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ರುವ

ಎಲಾಿ ಜ್ಮ್ಮೋನ್ನ ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ

ಅಥವಾ ಸ್ಥವ ಧಿೋನ ಅಥವಾ

ಲಗತ್ಸು ದ

ಕಟಟ ಡವು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಹಿತ್ಗೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುು ಹಾಗೂ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೆಾ ಒಳಪಟ್ಟಟ ರತ್ಕಾ ದುು .
17. ಭೂಮಯ ಸ್ಥಾ ಧಿೀನ.- (1) ಮಂಡಳಿಯ
ಕ್ಕಯಾಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದು ರೆ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಕ್ಕಾರಕೆಾ

ಅಭಿಪಾರ ಯದಲ್ಲಿ

ಭೂಮ್ಮಯನ್ನು
ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಷಮ

ತ್ನು

ಯಾವುದೇ

ಸ್ಥವ ದಿೋನಪಡಿಸ್ಥಕ್ಳುಳ ವುದು
ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಕೆಾ ಅಿಂಥಹ ಜ್ಮ್ಮೋನ್ನ

ಸ್ಥವ ದಿೋನಕ್ಕಾ ಗಿ ಭೂ ಸ್ಥವ ದಿೋನ, ಪುನವಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಪುನವಾವಯ ವಸೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನಯ ಯಯುತ್ ಪರಹಾರ
ಮತ್ತು ಪಾರದಶಾಕತೆ ಹಕ್ಕಾ

ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ ಕಿಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ

30)

ಉಪಬಂಧ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು;
(2) ಮಂಡಳಿಯು ಕನಾಟಕ ಸ್ಕ್ಕಾರಕೆಾ
ಜ್ಮ್ಮೋನನ್ನು

ಸ್ಥವ ಧಿೋನಪಡಿಸ್ಥಕ್ಳುಳ ವುದು

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ
ಮೌಲಯ ವನ್ನು
(3)

ಜಲಾಿ ಧಿಕ್ಕರ

ಅಥವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ವಯ ಕ್ು ಗೆ ಸೇರರುವ ಯಾವುದೇ
ಸೂಕು ವೆಿಂದು

ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರಯು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಟ ರೆ,
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ

ಅದು

ಮಾರುಕಟ್ಟಟ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥವ ಧಿೋನಪಡಿಸ್ಥಕ್ಳಳ ಬಹುದು;
(2)ನೇ

ಉಪ

ಪರ ಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ

ಜಲಾಿ ಧಿಕ್ಕರ

ಶಫಾರಸುಾ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಅಸ್ಮಿ ತಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನು

ಸ್ಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರದ

ಅನಿಸ್ಥಕೆಗಳಿಂದಿಗೆ

ಸ್ಕ್ಕಾರಕೆಾ ಇದನ್ನು ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ಬಹುದು. ಸ್ಕ್ಕಾರದ ತೋಮಾಾನವು ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುು .

18. ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಜಮೀನ್ನ, ಕಟಟ ಡಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ

ವಿಲೇವಾರಿ.- (1)

ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಬಗೆಾ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ;
(ಎ) ಅದರ ಸ್ಥವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಜ್ಮ್ಮೋನ್ನ ಅಥವಾ ಕಟಟ ಡ ಅಥವಾ ಚರ ಅಥವಾ
ಸ್ಥಿ ರ ಸ್ವ ತ್ು ನ್ನು ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಬಂದಿೋಖಾನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಥದ ಪರಣಾಮ ಯಾವುದೇ

ಇತ್ರ

ಜ್ಮ್ಮೋನ್ನ ಅಥವಾ ಕಟಟ ಡ ಅಥವಾ ಚರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿ ರ ಸ್ವ ತ್ು ನ್ನು ,
-ಉಳಿಸ್ಥಕ್ಳಳ ಬಹುದು, ಗುತು ಗೆ ನಿೋಡಬಹುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡಿಕ್ಳಳ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ವಿಲೇವಾರ ಮಾಡಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಪೂವಾಾನ್ನಮೊೋದನೆ ಇಲಿ ದೆ (ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಖಂಡಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿ ರ ಸ್ವ ತ್ು ನ್ನು ವಿಲೇವಾರ ಮಾಡತ್ಕಾ ದು ಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮ್ಮೋನ್ನ ಅಥವಾ ಕಟಟ ಡ

ಅಥವಾ

ಆಸ್ಥು ಯ

ವಿಲೇವಾರ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ಪರ ತಫಲ ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು

"

ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿ"ಗೆ ಜ್ಮ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುು .
ಅಧ್ಯಯ ಯ – V
ಸಂಕ್ಷೀಣಾ
19. ನಿಯಮಗಳ ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.- (1) ಸ್ಕ್ಕಾರವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂವಾ
ಪರ ಕಟಣೆಯ

ನಂತ್ರ ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಎಲಿ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನು

ಈಡೇರಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಬಹುದು.
(2) ಸ್ಕ್ಕಾರವು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

6

ತಿಂಗಳುಗಳ

ಒಳಗಾಗಿ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು .
(3) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಿಂದಿನ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳ ಸ್ಥಮಾನಯ ತೆಗೆ ಬ್ಯಧ್ಕವಾಗದಂತೆ ಈ
ಮಿಂದಿನ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಿಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಬಂಧಿಸ್ಬಹುದು,
ಎಿಂದರೆ:(i) 4ನೇ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಜ್ಞರನ್ನು ಆಹಾವ ನಿಸುವುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು
ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು;
(ii) 5ನೇ ಪರ ಕರಣದ (iv)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸ್ಭೆಯ ಕ್ೋರಂ ಮತ್ತು

ಕ್ಕಯಾವಿಧಾನ;
(iii) 7ನೇ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ನೇಮಕ್ಕತಯ
ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು;
(iv) 10ನೇ ಪರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾವ ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತ್ಕಾ ಉದೆು ೋಶಗಳು;
(v) 10ನೇ ಪರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಚ ವರ ಮೊತ್ು ದ ಹೂಡಿಕೆಯ
ವಿಧಾನ;
(vi) 11ನೇ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯು

ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯಲು ಷರತ್ತು ಗಳು;
(vii) 14ನೇ ಪರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಧಾನ;

ಆಯವಯ ಯದ ರೋತ ಮತ್ತು

(viii) 15ನೇ ಪರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ದ ವಾಷಿಾಕ
ವಿವರಪಟ್ಟಟ ಯ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ;
(ix) ಅಧಿನಿಯಮ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
(4)ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸ್ಲಾದ ಪರ ತಯಿಂದು ನಿಯಮವನ್ನು , ಅದನ್ನು
ರಚಿಸ್ಥದ ತ್ರುವಾಯ, ಆದµÀÄÖ ಬೇಗನೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪರ ತಯಿಂದು ಸ್ದನದ ಮಿಂದೆ,
ಒಿಂದು

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಎರಡು

ಅಥವಾ

ಹೆಚ್ಚಚ

ನಿರಂತ್ರ

ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ

ಅಡಕವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟಟ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ
ಮಂಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವಾ ನಿರಂತ್ರ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ನಿಕಟ

ತ್ರುವಾಯದ ಅಧಿವೇಶನವು ಮಕ್ಕು ಯವಾಗುವುದಕೆಾ ಮೊದಲು ಉಭಯ ಸ್ದನಗಳು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿ ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು
ಒಪ್ಪಿ ದರೆ,

ತ್ದನಂತ್ರ

ಅಿಂಥ

ಪರಣಾಮಕ್ಕರಯಾಗತ್ಕಾ ದುು

ನಿಯಮವು

ಹಾಗೆ

ರಚಿಸ್ತ್ಕಾ ದು ಲಿ ವೆಿಂದು

ಮಾಪಾಾಟ್ಟದ

ರೋತಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ ಪರಣಾಮಕ್ಕರಯಾಗತ್ಕಾ ದು ಲಿ .

ಆದಾಗೂಯ , ಯಾವುದೇ ಅಿಂಥ ಮಾಪಾಾಡು ಅಥವಾ ರದಿ ತಯು ಆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ
ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಯಾದ ಮಾನಯ ತೆಗೆ ಬ್ಯಧ್ಕವನ್ನು ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡತ್ಕಾ ದು ಲಿ .
20. ಕೆಲ್ವು ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳು ಸ್ಥವ್ಾಜನಿಕ ನೌಕರರಾಗಿರುವುದು.- ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಿ ಸ್ದಸ್ಯ ರು,
ಅಧಿಕ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರನ್ನು , ಅವರು ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸ್ಥದ
ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ವಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವಾಗ

ಅಥವಾ ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತು ರುವರೆಿಂದು ತ್ಸತ್ಿ ಯಾವಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ,
1860ರ (1860ರ ಕಿಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ .45) 21ನೇ ಪರ ಕರಣ ಮತ್ತು ಭರ ಷ್ಠಟ ಚಾರ ಪರ ತಬಂಧ್ಕ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1988ರ (1988ರ ಕಿಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 49)

ಅಥಾವಾಯ ಪ್ಪು ಯಳಗೆ

ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ

ನೌಕರರು ಎಿಂದು ಭಾವಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು .
21. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ಸದಾಾ ವ್ನೆಯುಂದ ಕೈಗೊುಂಡ ಕಾ ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.- ಈ

ಸ್ದಾಾ ವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ

ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ತ್ಸತ್ಿ ಯಾವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಯಾಕ್ಕಾ ಗಿ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ು ಯ ವಿರುದಿ
ಅಭಿಯೋಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಕ್ಕನೂನ್ನ ವಯ ವಹರಣೆಯನ್ನು
22.

ಸಕಾಾರದ

ಸ್ಥಮಾನಯ

ಕ್ಕಯಾಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ಮತ್ತು

ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ

ಯಾವುದೇ ದಾವೆ,

ಹೂಡತ್ಕಾ ದು ಲಿ .
ನಿಯಂತಾ ಣ.-

ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರದ

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಕಾರವು ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು ಪರವಿೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು

ಎಿಂದು

ಎಲಿ

ಆಡಳಿತ್ಸತ್ಿ ಕ

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುು .

23. ಅಧ್ಯಯ ರೀಹಿ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು;-

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಚಿಸ್ಲಾದ

ಮಂಡಳಿಯು ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಉದಯ ಮಗಳು, ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದಿೋಖಾನೆ ಸ್ಥಬಬ ಿಂದಿಗಾಗಿ ಕಲಾಯ ಣ
ಕ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಮೂದಿಸ್ಥದ ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್

ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಈ ಮಿಂಚೆ ಹೊರಡಿಸ್ಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಇತ್ರ

ನಿಯಮಗಳು

ಅಥವಾ

ಆದೇಶಗಳು

ಅಥವಾ

ಸೂಚನೆಗಳ

ಮೇಲೆ

ಅಧಾಯ ರೋಹಿ

ಪರಣಾಮವನ್ನು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುು .
24. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊುಂಡ ಬಂಧಿಗಳ ನೆರವು ನಿೀಡುವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತತ
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಿಸುವುದು.- ಕನಾಟಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಿಂಡ

ಬಂದಿಗಳ ನೆರವು ನಿೋಡುವ ಸೊಸೈಟ್ಟ ಅಥವಾ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಬಂದಿೋಖಾನೆಯಲ್ಲಿ

ನಡೆಸುತು ರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರೆ ಅಿಂಥ ಸಂಘಗಳನ್ನು

ಕ್ಕನೂನಿನ ಯುಕು ಪರ ಕ್ರ ಯೆಯ

ಮೂಲಕ

ಸ್ದರ

ಸ್ಮಾಪನಗೊಳಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಸಂಸೆಿ ಯು

ಕೈಗೊಿಂಡ

ಕ್ಕಯಾಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ಮತ್ತು

ಸಂಸೆಿ ಯ

ಎಲಾಿ

ಆಸ್ಥು ಗಳು ಮತ್ತು

ಹೊಣೆಗಾರಕೆಗಳನ್ನು

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು .
25.

ಅನ್ನಸೂಚಿಯನ್ನು

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲಕ,

ತಿದುು ಪ್ಡಿ

ಅನ್ನಸೂಚಿಯ

ಮಾಡುವ್
ಯಾವುವೇ

ಅಧಿಕಾರ.-

(1)

ನಮೂದುಗಳನ್ನು

ಸ್ಕ್ಕಾರವು,

ಸೇರಸ್ಬಹುದು,

ತದುು ಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಬಹುದು.
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸ್ಥದ ಪರ ತಯಿಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು
ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯಸ್ದನಗಳ ಮಿಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು .
26.

ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು

ನಿೀಡುವುದಕೆಕ

ಸಕಾಾರದ

ಅಧಿಕಾರ.-

ಸ್ಕ್ಕಾರವು,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅವಶಯ ಕ ಮತ್ತು ವಿಹಿತ್ವೆಿಂದು ಅಭಿಪಾರ ಯ
ಪಟಟ ಲ್ಲಿ

ಅದು ಅಿಂಥ

ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಯ ಕ್ಷರ ಗಮನಕೆಾ

ತಂದ ತ್ರುವಾಯ ಅಿಂಥ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ಕತ್ಾವಯ ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುು .
27. ತುಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳನ್ನು
ತ್ರುವಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ತಿಂದರೆ

ಉದಾ ವಿಸ್ಥದರೆ,

ಸ್ಕ್ಕಾರವು

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಜಾರಗೆ

ಮೂಲಕ

ತಿಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅವಶಯ ಕ ಅಥವಾ ವಿಹಿತ್ವೆಿಂದು ಅದಕೆಾ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವಾಗಿರದ ಅಿಂಥ ಉಪಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮವು

ಪಾರ ರಂಭವಾದ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ

ಎರಡು

ವಷಾಗಳ

ಮಕ್ಕು ಯದ ತ್ರುವಾಯ ಯಾವುದೇ ಅಿಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದು ಲಿ .
(2) ಈ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲಾಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು
ತ್ರುವಾಯ

ಆದಷ್ಟಟ

ಬೇಗನೆ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಉಭಯ

ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ
ಸ್ದನಗಳ

ಮಿಂದೆ

ಮಂಡಿಸ್ತ್ಕಾ ದುು .
ಅನ್ನಸೂಚಿ
[2(ಎನ್) ಪ್ಾ ಕರಣವ್ನ್ನು ಹ್ವಗೂ 25ನೇ ಪ್ಾ ಕರಣವ್ನ್ನು ನೀಡಿ]
(i) ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ರ

ಅಭಿರಕೆಷ ಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಕೈದಿಗಳನ್ನು

ಬಂಧ್ನದಲ್ಲಿ ರಸ್ಥರುವ

ಯಾವುದೇ ಸ್ಿ ಳ;
(ii) ಸ್ಕ್ಕಾರವು, ದಂಡ ಪರ ಕ್ರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸ್ಥದ

ಯಾವುದೇ ಸ್ಿ ಳ;
-ಈ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತ್ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ .

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ
ಆದೇಶಾನ್ನಸ್ಥರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸ್ರನಲ್ಲಿ ,

ಜಿ.ಶ್ಾ ೀಧರ್
ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಕ್ಕಯಾದಶಾ,
ಸಂಸ್ದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ.

