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ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು:
1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.3. ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.4. ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ನ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳು.5. ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಾಯಾಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೀಡುವುದು.6. ಕೈಗೊಂಡ ಕಾ ಮಕೆೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ.7. ನಿಯಮಗಳ ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.8. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ.ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 42.- ಕೋಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು

ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು

ಸಾವದಜನಿಕ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮದಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುುಂಟಾಗದಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮರ್ ಪಾಾ ರಂಭರ್
ದಿನುಂಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾವದಜನಿಕ ಸಥ ಳರ್ಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮದಸಲಾರ್ ಧಾರ್ಮದಕ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು, ಅಲ್ಿ ದೆ ಭವಿಷ್ಯ ರ್ಲ್ಲಿ ಸಾವದಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಅುಂಥ ಅನಧಿಕೃತ ಧಾರ್ಮದಕ
ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮದಣವನ್ನು ನಿರ್ದುಂಧಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವುಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
[2021ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ : 39, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 42 ಶಾಸನ 2021]
[ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನರ್ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಪಟ್ಟಟ ಯ 18 ನೇ ನಮೂರ್ನೆರಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರುತು ದೆ]
[ಕನದಟ್ಕ ರಾಜಯ ಪತಾ
ಪಾ ಕಟ್ಣೆಗುಂಡಿದೆ]

ರ್ ಭಾಗ-IVA, ವಿಶೇಷ್

ಪತ್ರಾ ಕ್ಕ

ಸಂಖ್ಯಯ : 842 ದಿನುಂಕ:22.10.2021ರಲ್ಲಿ

2021 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ :42
(2021 ರ ಅಕ್ಟ

ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 22ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
(2021 ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 19ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)
ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ರುರ್ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಒಿಂದು
ಅಧಿನಿಯಮ.
ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ನ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅಥವಾ ಅದಕೆೆ ಪಾರ ಸಂಗಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು ವಿಹಿತ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಇದು,

ಭಾರತ್

ಗಣರಾಜ್ಯ ದ

ಎಪಿ ತ್ತು ರಡನೇ

ರ್ಷಾದಲ್ಲಿ

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತ್ತ ಅಧಿನಿಯರ್ಮತ್ವಾಗಲ್ಲ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮರ್ನ್ನು

ಕನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಾಕ

ಕಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 ಎಿಂದು ಕರೆಯತ್ಕೆ ದುು .
(2) ಇದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದುು .
2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ,(ಎ) “ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು” ಎಿಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಾರವು ಸಂಬಂಧಪಟಟ

ಕಾನೂನಿನ

ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದ ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸ್ವ ಯಂ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಾರ ಒಡೆತ್ನದ, ಸ್ಕಾಾರವು ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್
ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಸುರ್ ಎಲಾಿ ಶಾಸ್ನತ್ಮ ಕ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ನತ್ಮ ಕರ್ಲಿ ದ ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು,
ಕಂಪನಿಗಳು, ಸ್ರ್ಮತ, ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳು ಒಳಗೊಳುು ತ್ು ವೆ;
(ಬಿ) “ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಥ ಳ” ಎಿಂದರೆ, ಸ್ಕಾಾರಕೆೆ ಸೇರದ ಸ್ಥ ಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ಸ್ಕಾಾರ
ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಾರದ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ನತ್ಮ ಕ ಅಥವಾ
ಶಾಸ್ನತ್ಮ ಕರ್ಲಿ ದ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ ಸೇರರುರ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ರಣಗಳು ಒಳಗೊಳುು ತ್ು ವೆ; ಮತ್ತು
(ಸಿ) “ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡ” ಎಿಂದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ ದೆ ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಾಸ್ಲಾದ ದೇರ್ಸಾಥ ನ, ಚರ್ಚಾ, ಮಸಿೋದಿ, ಗುರುದ್ವವ ರ, ಬೌದಧ ವಿಹಾರ, ಮಜ್ರ್, ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಂಥ
ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡ.
3.

ಧಾರ್ಮಾಕ

ಕಟಟ ಡಗಳ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ.-

ತ್ತ್ಯೆ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಯಲ್ಲಿ ರುರ್

ಯಾವುದೇ

ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಡಕವಾಗಿದು ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಯ ಯಾಲಯ, ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ ಅಥವಾ
ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ತೋರ್ಪಾ, ಡಿಕ್ರರ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾರ ರಂರ್ದ
ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟಟ , ಸ್ಕಾಾರವು ನಿಯರ್ಮಸ್ಬಹುದ್ವದಂಥ ರೋತಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಪಾರ ರಂರ್ದ

ದಿನಿಂಕದಂದು

ಅಸಿು ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ರುರ್

ಧಾರ್ಮಾಕ

ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು

ಸಂರಕ್ರಿ ಸ್ತ್ಕೆ ದುು :
ಪರಂತ್ತ,

ಅವುಗಳನ್ನು

ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ತ್ತರವಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ

ಇತ್ಯ ಥಾದಲ್ಲಿ ದು ರೆ ಮತ್ತು

ಯಾವುದೇ

ಪರ ಕರಣವು

ಯಾವುದೇ

ನಿಯರ್ಮಸ್ಬಹುದ್ವದಂಥ ಇತ್ರ ಸ್ನಿು ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
4. ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ನ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳು.- ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ರ್ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಟಟ ಡರ್ನ್ನು
ನಿರ್ಮಾಸ್ಲು ಸೂಕು ಪರವಾನಗಿಯಿಲಿ ದೆ ಅರ್ಕಾಶರ್ನ್ನು ನಿೋಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
5. ಧಾರ್ಮಾಕ ಕಾಯಾಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೀಡುವುದು.- ಜಿಲಾಿ ಡಳಿತ್ವು, ರೂಡಿ,
ಕಾನೂನ್ನ, ರವಾಜಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಾರವು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ವಿಧಿಸ್ಬಹುದ್ವದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ
ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ

ಒಳಪಟ್ಟಟ

ಅಿಂಥ

ಸಂರಕ್ರಿ ತ್

ಕಟಟ ಡಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಧಾರ್ಮಾಕ

ಕಾಯಾಚಟ್ಟರ್ಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಲು ಅರ್ಕಾಶ ನಿೋಡಬಹುದು.
6. ಕೈಗೊಂಡ ಕಾ ಮಕೆೆ

ವಿರ್ನಯಿತಿ.-ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ

ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ನೌಕರರು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸ್ಕಾಾರದ ಯಾರೇ

ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ರಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೋಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾಕಾೆ ಗಿ ಅರ್ರ
ವಿರುದಧ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ ರ್ಯ ರ್ಹರಣೆಯನ್ನು ಹೂಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
7. ನಿಯಮಗಳ

ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.- (1) ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಾರವು, ಸ್ಕಾಾರ ರಾಜ್ಯ

ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಪೂರ್ಾಪರ ಕಟಣೆಯ ತ್ರುವಾಯ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನು
ಈಡೇರಸ್ಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಬಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪರ ತಯಿಂದು ನಿಯಮರ್ನ್ನು , ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ
ತ್ರುವಾಯ, ಆದಷ್ಟಟ
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ

ಬೇಗನೆ, ರಾಜ್ಯ
ಅಥವಾ

ಅಡಕವಾಗಿರಬಹುದ್ವದ ಒಟ್ಟಟ
ಮಂಡಿಸ್ತ್ಕೆ ದುು

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪರ ತಯಿಂದು ಸ್ದನದ ಮಿಂದೆ, ಒಿಂದು

ಎರಡು

ಅಥವಾ

ಹೆರ್ಚು

ನಿರಂತ್ರ

ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂರ್ತ್ತು ದಿನಗಳ ಅರ್ಧಿಯರ್ರೆಗೆ ಅದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ

ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವಾ ನಿರಂತ್ರ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ನಿಕಟ

ತ್ರುವಾಯದ ಅಧಿವೇಶನವು ಮಕಾು ಯವಾಗುವುದಕೆೆ ಮೊದಲು ಉರ್ಯ ಸ್ದನಗಳು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿ ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ನಿಯಮರ್ನ್ನು

ರಚಿಸ್ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ವೆಿಂದು

ಉರ್ಯ ಸ್ದನಗಳು ಒಪ್ಪಿ ದರೆ ತ್ದನಂತ್ರ ಅಿಂಥ ನಿಯಮವು ಹಾಗೆ ಮಾಪಾಾಟಾದ ರೋತಯಲ್ಲಿ
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗತ್ಕೆ ದುು

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .

ಆದ್ವಗ್ಯಯ , ಯಾವುದೇ ಅಿಂಥ ಮಾಪಾಾಡು ಅಥವಾ ರದಧ ತಯು ಆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಈ

ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾದ ಮಾನಯ ತ್ತಗೆ ಬಾಧಕವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
8. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು
ಜಾರಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ
ಸ್ಕಾಾರ

ರಾಜ್ಯ

ನಿವಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಯಾವುದೇ ತಿಂದರೆ ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯ
ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಆದೇಶರ್ನ್ನು

ಪರ ಕಟಿಸುರ್

ಮೂಲಕ

ಅಿಂಥ

ಸ್ಕಾಾರವು

ತಿಂದರೆಯನ್ನು

ನಿವಾರಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಅರ್ಶಯ ಕವೆಿಂದು

ಅಥವಾ ಸೂಕು ವೆಿಂದು ತ್ನಗೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದ್ವದ, ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವಾಗಿರದ ಅಿಂಥ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾರ ರಂರ್ದ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಎರಡು ರ್ಷಾಗಳ ಅರ್ಧಿಯು
ಮಕಾು ಯವಾದ ತ್ರುವಾಯ ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶರ್ನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2) ಈ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಹೊರಡಿಸ್ಲಾದ ಪರ ತಯಿಂದು ಆದೇಶರ್ನ್ನು

ಅದನ್ನು

ಹೊರಡಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ ಆದಷ್ಟಟ ಬೇಗನೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪರ ತಯಿಂದು ಸ್ದನದ ಮಿಂದೆ
ಮಂಡಿಸ್ತ್ಕೆ ದುು .

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅರ್ರ ಹೆಸ್ರನಲ್ಲಿ ,

ಜಿ.ಶ್ಾ ೀಧರ್
ಸ್ಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ,
ಸಂಸ್ದಿೋಯ ರ್ಯ ರ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ.

